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בלבבו,ומתברךפסוקיםהמסרסהעממי,היישובניקשלדמותו ,למשל
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שלבשיריהםיינמוכות"עממיותרמויותלמצואניתןושםפהאמנם,

י"לשביןה"אנמיים"המשורריםדור-המעבר"יידורממשורריכמה

משוםזותהאלאאךעצמו,גורדוןשלבשירתוואפילולביאליק,גורדון

עממיות,דמויותשבהכנסתהחידושאתנקשוראםהיסטורית,הגזמה

הצעיר.ביאליקשלשמועםהשירהתחומיאלעממי,כמובסגנוןהמדברות

הדיוטהמןפשוטים,אנשיםשלדמויותרווחוהמוקדמתבשירתו

בסגנוןדיוק,ליתר(אועממיבסגנוןליבםעלאשראתהמשיחיםהתחתונה,

הפייטןהציפור",ייאלשלהגנוזבנוסחהעממיהזקן :בדו-עממי)פס

עני",ב"תקותהעניהמלמדבתפילה,"ייעצההגנוזבשירהעז,בעלהעממי,

התורה,"(ייבאהלייהמתמיד"שלהגנוזיםבנוסחיווהעממיהעניהלמדן

כהנהועודהחייט,"ב"יונההעממיהחייטהרעש"),ייבלילהעניים,"יימבנני

בפרוזה)ולא(בשירהליצורהנועזבנסיוןהיהביאליקשלחידושווכהנה.

הנמוכיםהמעמדותבנישלהעממילדיבור,האופיינימיוחדדיבורסגנוו

עיקר).כלמדוברתשאינהבשפהכלומר,ביידיש,ולא(בעברית

העממי,הז'אנרבתחומיהראשוניםנסיונותיורובאתביאליקגנזמדוע

כימתברר ?ביותרוהבולטיםהעקרונייםמחידושיואחדלמעשהשהיה

כמובסגנון,המדברעממידוברשלבריאתו-הצעירביאליקשלחידושו

שלאחידושמסויימיםבמובניםהיהכילגניזה,ונדוןנקלטלא-עממי

עםזוהתיישבושלאסותרות,מגמותאזהתרוצצוהעבריתבספרותבעתו.

שלהשגבלהורדתהשעהאז~שרההפואטיתהבחינהמןאמנם, :זו

במרכז,ה"נמוך"העממיהיסודשלולהצגתוהספרותיהגיבורושלהספרות

שאינםלאומי,וגיבורמרוממתתימאטיקהפתאוס,תבעוהשעהצורכיאך

והאירוניזאציה.ההנמכהמגמתעםאחדבקנהעולים

המוקדמיםהדראמאטייםהמונולוגיםרובאתלגנוזנאלץהצעירביאליק

עני"ייתקותשירואתלמעטיימנדלאי,"עממיגיבורשבמרכזםשלו,

יייונההבלתי-גמורההעממיתהפואימהמןקטעיםגםפירסם(במאוחר,

זובנקודהכילהניח,מקוםישהקאנוני.שיריובספרכללםולאהחייט"),

הספרותומןהיידישמןשסלדאחד-העם,שלדעותיואחרביאליקנגרר

אתים.המרומהנושאיםואלבספרותהגבוההמודוסאלונטההעממית,

אחד-העםהחזירעממי,יסודשהכילוביאליק,שלה"נמוכות"היצירותרוב

ייהמתמיד"שלהמוכרהנוסחל'השילוח:יצלחולאכיבטענההמחבר,אל

הצעירביאליקשללהתרוצצותולהשנייהשאיןעדותהזו,הבחינהמןהוא,

הדמויותאחתאתזוביצירה,עיצבהאחדהצדמן :הסותרותהמגמותבין

דל,יהודי:נערהספרותיתדרכובראשיתדמיונואתשהעסיקוהעממיות,
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המחכיםהחרדים,הוריואתבביתוהותירנידחתמעיירההישיבהאלשבא

העממי,הלמדזשלדמותו(מעיזהמשיחכלביאתולכתב-הסמיכהלו

שפירסמוהסנטימנטאלייםבסיפוריםתיארוהגולדיזועזראגוידאשיצחק

שעיצבהדמותומעיזבז-אביגדור,שלאגורה"ב"ספריהתשעיםבשנות

הצדמזהעניים"),יימבני-ייהמתמיד"שלהמוקדמתבגירסהביאליק

העממיתהספרותכלפיורבומורושלאי-הערכתואתביאליקידעהשני,

 :הלאומיהנושאאלהפואימהשלהכובדמרכזאתוהעבירהעממי,והניב

המתבזבזתהרבההלאומיתוהאנרגיהמזה,הלמדנותתופעתשלדעיכתה

אתמזה,הגולה",בתפוצותנכחדותייעריםבאותךבבתי-המדרש,לריק

אחרות,בדרכיםואבדהתורהדרךאתשנטשקשיש,דוברבפישםהדברים

ישהדרך",זה"לאואףהדרך"זה"לאכי-אחד-העםכדברי-ללמד

הרבה,הלאומיתלאנרגיהמתאיםאפיקשתהיהחדשה,דרךלחפש

מעמדואתביאליקניטרלכךבלתי-מתאימים,לאפיקיםכהעדשהופנתה

ובלתי-עקרוני,שוליליסודוהפכוייהמתמיד"שבפואימההעממיהיסודשל

המוגבההלאומיהשגבביךאפואנקרעהביאליקשלהמוקדמתיצירתו

החד-אלהשירהאתוהחזירהפואטיתהבחינהמךאנאכרוניסטי(שהיה

הבלתי-הבטחונותיתרואלהפאתוסאלהאירוניה,היעדראלערכיות,

נכבדותחטיבותשאיפיינהוקלאסית,הניאהפואטיקהשלמעורערים

כיווזעלמצביעהשאיננההאירונית,הספקנותוביזההשכלה)מספרות

אתהעריךשלאאחד-העם,לעומתהפאתוס,ומזהשגבמךומתרחקתברור

גלםחומרבפולקלורביאליקראההעממי,הניבואתהעממיתהספרות

לעבדושישבלבד,גלםחומרכיאם-ומתוחכמתמודרניתליצירהנפלא

הגיבורשלפשטותואוהעממית,הספרותשלפשטותהלאמנות,ולהפכו

שללמורכבותהבסתירהעומדיםאינם-ביאליקתפשכך-העממי

ושלביאליקשלבתפישותיהםההבדלמוטמע,הפולקלורשבתוכההיצירה,

המשורר,יצאשממנההרומאנטית,מנקודת-המוצאנבעאחד-העםמורו

הניאוקלאסית,התפישהעל-פימורהו,שלהניאוקלאסיתהתשתיתלעומת

נכתבתהספרותהעברית,ההשכלהתקופתשלהיעדשרדומסממניהשכמה

האינטליגנציה),אלאוהאריסטוקראטיה(אלאליטאריקהל-יעדלמעך

מגמותביסודם,אליטארייםהםגיבוריהומבחרנושאיהקשתגםכךומשום

הרומאנטיקה,עלייתאלשהתלוובשכלתנות,מרדושלדמוקראטיזציהשל

עוד,ולאהחצראישהאריסטוקראטהגיבורעודלא :הספרותפניאתשינו

מתחתיתואפילוהבינייםמשכבותגיבורשלתורובא;עתההשכלשלטוך

החייםועלוביה"ראציו"מקוםאתכבשווהדמיוךהרגשהחברתי,הסולם
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הםמאפושלהקלאסיציסטייםגיבוריוהספרות,שלהפרוטאגוניסטיםהפכו

המעמדותבניומשרתיהם ;ואציליםשועיםבנימעם,מורמיםגיבורים

מנדל,שלגיבוריהםזאת,,לעומתשפלי-הרוחהתככיםאנשיהםהתחתונים

היהיכולהרומאנטיה"מהפך"שרקגיבוריםהםשלום-עליכםושל

אהדתאתהמעורריםועמי-ארצות,בוריםפשוטים,אנשים :להולידם

ביאליקלמדהזההראיהכפלאתלגלוגו,אתמעורריםשהםבזמןבוהקורא

אללהביאווניסההתשע-עשרה,המאהסוףשלהגדול,םהפרוזאיקוניםמן

העברית,השירה

* 

אתהנושא ,) Volkstyp (העממיהטיפוסאתבפירוטמאפייןזהספר

במונולוגיםעממיות,ואמונותעממייםניביםרוויעממי,בסגנוןדברו

הטיפולוגיהגורמים,שנישלצירופםהצעיר,ביאל,קשכתבהדראמאטיים,

ביאליקשהביאחידוש,הואדראמאטי)מונולוג +עממי(טיפוסוהז'אנרי

הדמויותאתהתשע-עשרה,המאהסוףשלהעבריתהשירהאלהצעיר

כברלראשונהלפגושאפשר Dramatis Personaeבתורתהעממיות

התשע-המאהמאמצעשלוהאקטואל,סטיותובפואימות,לייגשלבמשל,ו

כמוהמדרגה,משפלגיבוריםלתיאורילייגפנהכאשראולם,עשרה,

בשירהדוברהקולוהצעקנית,הפשוטהאשתוושרהבעל-העגלהאליפלט

גםעיקר,כלעממיו nשא'הנשגב,המשוררשלקולולהיותהמשיך

 ;הפקודות")בבית(ייצדקיהוילייגשלחידושהואהדראמאטיהמונולוג
בפיוולאמעם,מורםטראגיגיבורשלבפיוילייגשםהדוברהקולאתאולם,

פשוט,אדםשל

והמונולוגהפשוטהגיבור-הללוהחידושיםשנישלצירופם

ילייג,לגביביאליק,לפניהעבריתבשירההתאפשרלא-הדראמאטי

עמדהשהיאמשוםגם ;למימושניתנתובלתיחסומהאופציהזוהיתה

יכולתומגבולותחרגהשהיאמשוםוגםשלו,הבסיסיתלפואטיקהבניגוד

מפעםשםשהואהקצרים,הדבריםהדיבור,לשוןשלהסימולאציהבתחומי

ממש,שלשיחלכדיעול,םאינםשלוהעממיותהדמויותשלבפיהןלפעם

מוכר(יימנדליאברמוביץ '''שזההיהההכרחי,המינימוםעלועומדים

שלדפוסיםלראשונהשיצקביאליק,שכינהוכפיהנוסח",יייוצרספרים"),

ייחי"דיבורביןהפאראדוקסאליהשילובהעברית,בספרותייאותנטי"דיבור

היהודיםרחובשלהיידיש(מעיןהנמוכיםהמעמדותבנישלו"ייאותנטי"
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לביאליקקסםמדוברת,לשוןאזהיתהשלאהעברית,הלשוןוביןוהשוק)

לאלפניושאישהמקורית,הז'אנריתהאופציהליצירתוהביאוהצעיר

עממי""טיפוסבפיהנישאדראמאטי,מונולוג :בשירהבההשתמש

) Volkstyp (, אחת,ובעונהבעתואהדה,דחייהוחמלה,לעגהמעורר

הנלעגהגיבור-ביאליקשלבשירתושנוצרההחדשההברייה

תאמה-ייאיירון"וגםייאלאזון"גםבו-זמניתשהואהגיבורוהסימפאטי,

 :הנוקשההקלאסיציזםאתלהחליףשבאההחדשה,הפואטיקהאת
ושוברתהחד-ערכייםהיסודותכלאתהמערערתהרומאנטית,הפואטיקה

ו"רעים",ייטובים"גיבוריםעודלאההפכים,ביןהמחיצותואתהכלליםאת

שבואמורפי,בלילאםכי-ו"פשוטים"יינאורים"ו"קומיים,ייטראגיים"

אחת,למקשההופכותהמנוגדות-לכאורההתכונות

* 

בסוגיותוהתלבטביאליקהתחבטליצירתוהראשוןהעשורכלבמרוצת

היתההטבעיתנטייתוה"עממיות",בסוגייתגםוביניהןשונות,פואטיות

הלאומיותבבמותהשתתפותוואילווהסגנון,המודוסהנמכתלכיוון

ביאליקמצאלאהטבעיתלנטייתו,והסגנוןהמודוסהגבהתתבעההנכבדות

הפאתוסואלהשגבאלכורחובעלנגררכןועלשהיא,סמכותמאיזואישור

מחקלדפוס,ראשוןשיריםקובץלהתקיןוניסהוחזרניסה,כאשרהלאומי

-ה"נמוכים"המתחכמים,הקונדסיים,העממיים,היסודותכלאתמתוכו
שלהחגיגיותלדרישותיהןשיתאימוורציניים,מרוממיםביסודותוהמירם

הראשוןבנוסחביאליקשהטילהשינויים,את,הבוחןחיבת-ציוןאגודות

לייקומיהוחלף(ששמודודה""לכיהקונדסישביראוהציפור",ייאלשל

ראשומעלשריחףהפטרונים,שוטשלאיומואתבבירוריכיר ,)"ךלוצאי

אתשיריומתוךמחקראשו,אתהרכיןהמשוררהצעיר,ביאליקשל

אתושינהדינו,חורצישלדעתםעלהתקבלושלאהמחדשים,היסודות

הדור,תביעותברוחשיריו

בתוםרקביאליקקיבלהטבעית,לנטייתוה"רשמית"הגושפנקאאת

עםיישיריהאנתולוגיהשללאוריציאתהעםליצירתו,הראשוןהעשור

היתהלאשאמנם ,) 1901(פטרבורגומארקגינצבורגמאתעבריים"

רחבכהבהיקףהראשונהאךיידיים,שירי-עםשלהראשונההאסופה

ולעיסוקלמחקרהראוינושא,שלמעמדלפולקלורשהעניקהוהראשונה

ביידישהעממייםהטקסטיםאתשהציגההאנתולוגיה,ומכובד,רציני
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אללחזוראותוועוררהרב,רושםביאליקעלעשתהגרמני,ובתעתיק

העםשיריקובץיצאשבהשנהבאותהובעברית.ביידישהעממי,הז'אנר

ופזמונים,שיריםלתרגםביאליקהתחילומארק,גינצבורגשלהיידיים

לבקשתונענהועוד),אברם"(ייאברםבעםרווחוולחניהםשמלותיהם

"שירתי"החדשניבשירושילבשנהבאותהביידיש.שיריםלחבררבניצקי

משלו,מקורייםעם""שיריבחיבורכוחוניסהואףלמכבירעממייםיסודות

אתחיבראףשנהבאותה .ברביםפרסמםולאבארכיונוהותיררובםאתאך

ייפזמון"הז'אנריתבכותרתהכתירשאותו ,"לישטינאעיריודעיימישירו

ביחסומפנההסתמןזושבשנהספק,איןיפית").מהבניגוןאותו(ייאומרים

הטבעיתשמשיכתולראשונהלונתבררכיהעממית,השירהאלביאליקשל

ובלאגליברישלהתממשיכולהיצירהלחומרימקורכאלהפולקלוראל

השירה.היכלאלה"שפחה"אתלהביאמותרוכיאפולוגטיקה,

כאשרויותר,שניםחמשמקץרקביטויומלואאתקיבלזהמיפנהאולם

פרסםשאותהעבריים,עם"יישירימחרוזתשללכתיבתהביאליקנפנה

בתוךמיוחדבמדוראותהכללואחר-כךוב'העולם:ב'השילוח'סדרותבכמה

מרוחמשוחררביאליקהיהעתה .) 1923(ברליןכתביושלהיובלמהדורת

חכמת-הגדושיםאךהקליליםשיריו,בסדרתוהפגיןוממרותו,אחד-העם

בשל,משוררשל tour de forceלשונית,ווירטואוזיותהומורחיים,

פשטותכמובן(שהיאפשטותםחרףאלה,שיריםוביכולתו.בכוחוהבטוח

מאילוציםהמשוחררתהבוגרת,ביאליקיצירתשלמשיאיההםמדומה),

 .ומתכתיבים

לאהעממיהטיפוסואלהעממיהז'אנראלביאליקשלהמאוחרתשיבתו

בעשורהתנסהשבההרחבה,הפואמאטיתהצורהשלבחידושההתאפיינה

חדש,ז'אנרביאליקיצרבמקומה,וגנז.זנחושאותהלכתיבתו,הראשון

מונולוגשלבמתכונתהמוקדמים,העממייםשיריוכמוהוא,אףהבנוי

לכאורה,וקליליחסיבאופןקצרשהואדראמאטי,מונולוגאךדראמאטי,

עיבודיםאפילוהםהשיריםמןחלקהאותנטיים.שירי-העםבמתכונת

הטילבהםשגםאלאומארק,גינצבורגמאסופתשירי-עםשלותרגומים

הןלעין,בולטותהןשאין(למרותמרחיקות-לכתדפורמאציותביאליק

שהטילרבי-המשמעות,השינויים .פיו)עלהעממיהמקוראתהופכות

האותנטישיר-העםשלמעמדואתהפכוומארקגינצבורגאסופתבשירי

שלאומנותייםחיקוייםשהםאלה,שיריםבלבד.חומר-גלםלמעמד

היוהלב,מןנשתכחוומחבריהםלדורמדורשנתגלגלוהיידיים,שירי-העם

לוקסםפרימיטיביסטית.ביצירהמענייניםלאטיודיםחומריםביאליקלגבי
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שלמחשבתםואורחסגנונם(חיקוילאי-התחכוםהתחכוםשביזהפער

האותנטיותושביזומתוחכמות)מורכבותשירבררכיפשוטיםאנשים

אותנטידיבורושלאותנטייםעםשירישלסגנונם(חיקוילמלאכותיות

ברחובהעם,בפישגורהשאינהקפואה,ספרלשוזעדייזשהיאבלשוז,

העממי:הזיאנרוחידושמסורתשביזבפעריסודונוסףפאראדוקסובשוק),

שזהביצההיאהלאומיתהתחייהואילודורות,דורישלמסורתעלמבוסס

,וביאליקבארץ-ישראלעבריפולקלורשייווצרעדיעברו,דורותנולדהאך

אםשספקהמוכז,מזפולקלורהעבריתאלומביאהמאוחראתמקדים

להעבירושעשויהייהמשובשת",האשכנזיתבהגייהכתובהואכיישתגר,

לידידוכתבהתנסה,שבוהמענייז,הנסיוןעללהיווצרו,סמוךהעולם,מז

אלתרולפולקלור)לאתנוגראפיה(כתב-עתירשומותילעריכתושותפו

 :דרויאנוב

באלההעבריתהלשוזנסתהלאהעממי,הזיאנרביותרעתהחביבעלי

!וחבלמדוברתשאינהבלשוזעם:שירימיוחדהפיקנטיותבכךויש

לאוזזזרשירימשקללידישמביאהשלנו,המשובשתהקריאהעל

בא"ימלהתפשטהללוהשיריםאתיעכבזהחסרוזוהמדקדק,הקורא

שבפה,לזמירותגמורים,עםלשיריומלהעשות

קט),עמיב,ביאליק,(אגרות

 :האותנטייםהעם"מ"שיריביאליקסטהעיקריותדרכיםבשתי
לפרסונהבדויה,לדמותהדוברה"אנישלהפיכתודרךהיאשבהזהראשונה

 ;המובלעהמחברשלמאלהשונותשלההנורמותשמערכתספרותית,

התלונהשירישלהמקובלותהקונבנציותשלניפוצזדרךהיאוהשנייה

העם"יישיריאתמעמידותאלהדרכיםשתיהאותנטיים,וההתפארות

האותנטיהעםבשירהדובראםוהשנינתי,האירוניבסימזהביאליקאיים

אתלעוררהואעשויובהצלחותיי,בעצמימתברךאיגורלו,מרעלקובל

והנמלציםהמופרזיםדברייכיאףהמאזיז,איהקוראשלאהדתואוחמלתו

שלהמוגזםשסגנונואמנם,ייתכזממטרתם,ההפךאתלהשיגגםעשויים

יתעוררילאלעולםאךהמקיוה,האמפאתיהאתבנמעניויעיררלאהדובר

שלהאמנותייםב"שירי-העם"הדיברכיוניתיי,לכניתבאשרספקות

תחילהיבכוינהמראשבפיישהושמודברים,משמיעזאת,לעומתביאליק,

-שיתפארככליתפארשיקונז,ככליקונזהקורא,בעינילהגחיכוכדי
גםאךאהדהשללמידת-מהשראיי,כמיבקלינידברשלבסיפויוצגתמיד

אינזדבריוונכינותכוונותיוכניתגםלגליג,שלמבוטלתבלתילמידה
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בעיןהדבריםאתיבחןוהואמאל,ו,המובןכדברהקוראאצלמתקבלות

שולל,ומול,כימיתממיםדבריםהדוברבפיהמחברשםשמאבקורתית,

ניפוצןבאמצעותהיאהאותנטייםמשירי-העםסטהשבההשנייה,הדרך

שירימביןברביםאםפיהן,עלבהפיכתןאומקובלותקונבנציותשל

בחירת-לבאלמאוהבבחורשלגעגועיומוטיבכלולהעממייםהאהבה

שלבפיההכמיההדבריאתושםהיוצרותאתביאליקהפךבלתי-מושגת,

(בניגודבהיבחראםקורח"ייאוצרותלחתנההמבטיחהמאוהבת,נערה

המתנהלהמתיןהנערהמןהתובעתהעיירתית,בחברההמקובלותלנורמות

התלונהמשיריברביםאםלאשה),וייקחנהבן-זוגהשיבואעדפאסיבית

מציאותגםמתארביאליקצרורה,צרהשהןבנות,ריבויעלקובלנהכלולה

השכנהשלבנותיהששכשהןבמיוחדאמיתית,נחתשהןבנותשש :אחרת

האידיומאטיקהמןחייםוחדוותשמחהמלאתנישואיםבשורתאשת-החיל,

לאכנראההנישואיםכיהמרמזתומרה,כוזבתלבשורההופכתהיידית

האידיומאטייקהשלוהמחזתהמימושהעל,בפרקלהלן(ראהכמצופהייערכו

ואילך>. 161עמ'ביאליק.בשירתהיידית

שאיןפיקטיבית,דמותהואביאליקשלהעם"ב"שירישהדוברולמרות

מתכונותיוכמהגםלתוכהנסתננוהמחבר,שלהנורמותעםלזהותה

אמנם,המורכב,האבטו-אירוניאופיהומכאןהמחבר,שלוממחשבותיו

לאמעוררמחשבתהואורחשסגנונהופשוט,עממיטיפוסשלדמותלפנינו

בדמותישאךאוטוביוגראפי,ייאני"אופןבשוםבהלראותואיןגיחוך,מעט

קלהבנימהמסופריםהםאםגם(המגלים,טראגייםצדדיםמעטלאגםזו

הטוןהמחבר),שלביותרהכואביםמכשלונותיומקצתומשועשעת,

לחשוףהמשורררצהלאשאותוהכאב,עלמכסהוהקלהאימפרסונאל,

דמותשלגלגוליהעלבפרקלהלן,(ראהוישירהאישיתבדרךקוראיולפני

ואילך>. 51עמ'אזון.האל

• 

עםאחדבקנהעלתהאףעם""שירישלכתיבתםאלביאליקשלפנייתו

ה"כינוס"רעיון :וההסטוריוסופיתהפואטיתהגותומתוךרעיונות-יסודשני

מבני-דורו,רביםכמוחש,ביאליקמזה,וה"יישוב"ייהתחייה"ורעיוןמזה

חדשה,תקופהשל~ה ?Iועלדועכתתקופהשלחורבותיהעלניצבהואכי

הפזוריםאוצרותיהשלשבכינוסםהדחוףבצורךהכירהואהאחד,הצדמן

ולאהמסורתיתהלמדנותתיעלםבטרםלדורותיה,ישראלתרבותשל
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עמדהואהשני,הצדמןזו,גדולהלעבודההראוייםהכוחותיימצאו

מהוחרדבאץר-ישראל,חדשהתרבותשלהיווצרותהגילויימולמשתאה

שלהתרבותבקנייניתטילתמורותואלוזוחדשהתרבותשלדמותהתהא

הצדמןהכילו,ביאליקשלהעממייםופזמונותיומזמוריוהקודמים,הדורות

מתרבותסממניםבתוכםמשמריםשהםמתוךומשמר,מכנסיסודהאחד,

מןהעם,בפיהשגוריםהניביםמןהאותנטיים,משירי-העם:יסודותהעיירה

העולםמןטיפוסיםשלהמחשבהודפוסיהריטוריותהמחוותהמנהגים,

שלהעם"יישיריהשני,הצדמןהאנושי,הנוףמןונעלמואזשהלכוהישן,

דרךולסלולחדשהתרבותשלבבניינהנדבךלשמשנועדואףביאליק

עצמו(ביאליקבארץ-ישראללהיכתבהיושעתידיםופזמונים,עםלשירי

מןמודרניסטי,פזמון ;שפיה""לבנות-ארצישראליעם"יישירכתב

והופץשהולחןלוקאלי,ארץ-ישראלי;המנוןייהמכונית"-החדשההווי

שאיןידע,ביאליקשילשים"),ייעל-בתל-אביבבתי-הספרתלמידיבין

המנונות,ילדים,שיריעם,ושיריפזמוניםיצירתבלאחדשהתרבותלעצב

ברכותטובים,ולימיםלחגיםמסכתותלכל,מוכרותמעשיותעם,אגדות

פולקלוריס-מרכיביםויתר-ולאחריההארוחהלפנישתושרנהוזמירות,

היומיום,לחיימיוחדוצביוןמיוחדטעםהנותניםטיים,

אידיאולוגיים,טעמיםמאותםביאליקנפנהילדיםשירישללכתיבתםגם

בפעילותוהקשוריםפראגמאטיים,טעמיםגםכמובןהתלוולאלהכיאם

למהפיכהשהתלווהעברי,בחינוךהתמורותהמשורר,שלהמו"לית

מןחלקביאליקראהבהםשגםילדים,שירישלכתיבתםחייבוהציונית,

שלהילדיםמשיריגדולחלקולהחיות,למייןלאסוף,יששאותוהפולקלור,

ייכינוס"לפעולתבמקבילוהמהפיכה,המלחמהבשנותנכתבוביאליק

אתלאורהוציאאלה:בשניםה"עממית"ביצירתוביאליקאזשערךיסודית,

שיריקובץואתתרע"ז)אודיסהמוריה,(הוצאתעם"יימשיריהחוברת

העםמשיריחלקתרע"ח),אודיסהמוריה,(דפוס"לידער"שלוהיידיש

העםשיריבאסופתמצאשאותםיידיים,שירי-עםשלעיבודיםהםאזתבש

שעםההכרה,מתוךנעשההעיבודאחרות,ובאסופותומארקגינצבורגשל

ז'אנרהעבריתהשירהאללהביאהשעהגםשרה fהעבריתהשפהתחיית

העברי,הילדיםשירשל:הז'אנראזעדבההשתגרשלאעממי,

תחנת-מעברבכמעיןבברלין,ביאליקישבכאשרשנים,כמהמקץ

שלושיקומןהמו"ליתפעילותוביסוס(לשםלארץ-ישראלמרוסיהבדרכו
לתל-להעביראמרשאותןו"עבר",יידביר"יימוריה",הספריםהוצאות
שירי-עםקובץשללאורהוצאתולקראתהכנותביאליקערךאביב),
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הקובץלילדים'.ופזמונות'שיריםלקובץהראשוןהגרעיןשהיהלילדים,

סידרתלספרשהכינהזיידמן-פרוי,דתוםעםבשיתוףלאורלצאתהיהאמור

אידייםעםשיריייעשרהבשםהקובץנקראשנחתם,הדבריםבזכרוןאיורים.

היואמוריםילדיםשיריאלולנחשניתןששרדוהאיוריםומן ,לילדים"

גומותאופק,אוריאל(ראהנתממשהלאלאור,שהוצאתובקובץלהיכלל

לאשביאליקמלמ,דהקובץשלשמו .) 84עמ'תשמ"ד,תל-אביב,ח"נ,

בשתישלו.הילדיםלשירישלוהעם"יישיריביןממששלהבדלהבדיל

רביםואכן,עממיים.מחומריםשנבנתהיצירה,ראהאלהשיריםחטיבות

 :ומארקגינצבורגבאסופתהכלוליםשירי-עםעלמבוססיםאלהמשירים
(גינצבורגמורשה"יימשהבשםיידיעםשירשלעיבודהואהנביא"ייאליהו

דאסייאונטערהיידיהשירעל-פינכתבערש"יישיר .) 458סימןומארק,

עלמבוססיד"אמןיימיכה .) 66סימןומארק,(גינצבורגוויגעלע"קינד'ס

יינטעמיכלקה",קליינעםאאיןייהאבבשורה,הפותחנפוץיידישיר-עם

 ) 126סימןומארק,(גינצבורגנודעיידיעםשירשלתרגום-עיבודהואאל"

נוסחיםלושישבשיר-עם,מקורוהשער""מאחורישיר-הילדיםוגם

ירושליםביאליק,במסכתיידישסוגיתד'סדן,(ראהועודבגרמניתביידיש,

תשכ"ה).

מוטיבים,בתוכםמכיליםייאצבעוני",השירכדוגמתשירי-ילדיםגם

דיאלוגכלולב"אצבעוני" .ידועיםשירי-עםמתוןשלימות,שורותואפילו

 ]--[חלוניעלדופקזה:יימילדרכו,החומקהזעירוהיצורהדוברבין

זהבקרן ]--[בשרימכסהירוקעלה ]--[איכהתשכבתליןאיפה

מילוליתכמעטמתורגמותאלהשורות .ותעירני"עיניתפקח /תישקני

סימניםומארק,(גינצבורג "!מירעפעןקלאפ,ייקליפהיידימשיר-העם

137-136 (: 

 !מירעפעןקלאפ,קליפ

צודעקעןזעןאיןזאלוואסמיט ]--[

אופוועקעןדאןמירוועטוועראון

צודעקעןדירוועטבויםפוןבלאטדער

אופוועקען.דירוועטזונןפוןשטראהלדער

מעץ Iעל / ?יעירניומי /אתכסהבמה ]--[ / !ליפתחיקלאפ,(קליפ

הקשרםמתוןאלהטורים,כמובןניתק,ביאליקתעירן).השמשקרן /יכסן

במקום :שלהםהבסיסיתהסיטואציהאתוהיפןהאותנטייםהעםבשירי
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המפציר ,ילדאונער,לפנינו ,לאהובההדלתאתלפתוחהמסרבתנערה,

מעונו.אללסוראצבעוניהבאורח

משיריםואחדעם",שירייימעיןאפואהםגםביאליקשלהילדיםשירי

 ,")םעשירי(מעיןופזמונות'"יימזמוריםבמדורשולבאף("המכונית")אלה

אחריםשיריםתרצ"ג).(תל-אביבביאליקשלהשישיםיובלבמהדורת

יישבתייבנכר",השער",("מאחורילילדים"ופזמונותיימזמוריםמתוך

לאחרשירי-העםבמדורשולבווהמלאכה")העבודהו"שירהמלכה"

שללקביעתםהצידוקמידתהעורכים.שלדעתםשיקוללפיהמחבר,פטירת

הגבולציוןבהצבתהתקשהעצמוביאליק .לשירמשירשונההעורכים

ולאמסמרותקבעשלאובריהשונים,העממייםהז'אנריםביןהמדויק

 ;שיר-עםלהיחשבבפי-כלהמושרהפזמוןמתחילמאימתיבדיוקהחליט
שיר-עם.לביןושרים,כ.ןביריםשהכלשיר-ילדים,ביןהגבולבדיוקומהו

הקובלנהאולבן-הזוגהכמיהה(למשל,אחדיםתימטיקהתחומיזאת,בכל

בנים")גידולייצערועלהפרנסהקשייעל;התלונהשהכזיבבן-הזוגעל

שאינםנושאים,בהםוראהלמבוגרים,שלוהעם"ליישיריביאליקהותיר

שהםעניינים,לכלולצריךילדיםשירתפישתו,על-פיילדים.שיריהולמים

זאת,עם .מבינתושנשגביםענייניםולאהילד,שלוהבנתוהשגתוכפי

אוהילדים,בשיריהמליםאוצראתכךלשםלפשטצורךכלשאיןהאמין

ילדותי.וסגנוןילדותיטוןבהםלנקוט

לפולקלור,נכבדמקוםביאליקהועידשלוה"כינוס"תכניתבתוך

גםאךובמדרשים,שבתלמודלאגדה-העתיקלפולקלורבמיוחד

ייהספרבמסתיהאחרונים.הדורותשלהעממיתוליצירההחסידילפילקלור

 .ושבכתב"שבעל-פההעממית"הספרותבאיסוףהצורךאתפירטהעברי"

הדיוט,משלישועלים,משלימעשיות,סיפוריעם,יישיחותכללבתוכה

שבסוגוהמשובחהמעולהכל-וכו'עםשיריוחידודים,בדיחותפתגמים,

היום)ועדהאגדהשלאחרהימים(מןהספרותמקצועותמכללאסוףישזה

דברעלמבואלזהולצרףשניםאואחדבכרךאותםולתתהעם,פינותומכל

בישראל".ודרכיההעממיתהיצירה

הריםהעממית,הספרותשלה"כינוס"במלאכתשלו,תרומתואת

תפשהאגדהאתרבניצקי).ח"יעם(בשיתוףהאגדה''ספרבעריכתביאליק

יפחידנאייואל:קודשכספרותולאהעם,שלכיצירתו ,לאומיתכיצירה

ואולישבעולם,ספרותכלכמוחולספרותראיתהאגדהאתלראותאותנו

 "לאומיתיצירהשלקדושהאחרת,קדישהשללספירהאותהנכניסכךע"י

 ,חשבכך ,מתוכה .עא)עמ' ',אשבעל-פה,''דברים :בתוךהאגדה",(ייעל
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צרורבאגדהלראותואיןולמקומותינו,לזמננוהיפיםרעיונות,לשאובניתן

ישסגנונם.מצדרקיפיםוהםהכלחעליהםשאבדקדומים,טקסטים

"לאיזהמתוכהולהסיקחדשות","בעינייםהאגדהאתלקרואלהשתדל

להיווכח,יהיהניתןואזהזה",הפתגםאוהזההרעיוןמכווןזמננושלמושג

שלהספרותלביןהאגדהספרותביןמפסיקהברזלשלגדולהמחיצה"שאין

היוםושעדשלאחריהלספרותזומספרותהמוליכיםרביםגשריםוישזמננו

עג).עמי(שם,החיים"לשימושנפסלולא

לכמהעברינוסחכתב:ביאליקהאחרוניםהדורותשלהפולקלורולגבי

המזרח-הפולקלורמתוךאחרות,למעשיותוכןחלםחכמיממעשיות

ושאינםקאנונייםהתרבות,קנייניאתלכנסשישהמחשבהמתוךאירופי,

הלאומיתהתחייהבתהפוכותיאבדובטרםלדורות,שימורםלשםקאנוניים,

ו"חכמתהאוסטרופולי"הרשליייתעלוליחלם",חכמי:ייתחבולות(ראה

שערךבירשומות,' .) 12- 7עמי ,)ב"שת(זיביאליק,'לזכרביכנסתהשע"

באסופותלוקטושלאשירי-עם,ליקטדרויאנוב,אלתרעםבשיתוף

המלמדותהעם,פשוטישלעדויותשיחות,פתגמים,מעשיות,וכןהידועות,

שאסופתכשםוכד.'שוניםרגיונאלייםמנהגיםשונים,דיאלקטיםעל

גםכךמשלו,מקורייםעם"יישיריליצירתאותודירבנהומארקגינצבורג

לעבדאותו.עוררועביבודן.בעריכתןחז"לאגדותבאיסוףהמדעיעיסוקו

וארבעה"שלושהייאגדת(כגוןמשלומקוריתליצירהולהפכןאגדותכמה

 .ועוד)ירק"וארוחתאבוסיישור

והסרכות,הסיגיםכלעםהפולקלוראתלהותיר,שאיןהאמיןביאליק

העיבוד.מלאכתמוטלתבן-זמננוהאמןעלוכיהדורות,במרוצתבושדבקו

ולתתלסגננוישקהל-הקוראים,אלוהחדש,העתיקהפולקלור,יובאבטרם

הפולקלורשלבערכוהאמיןלאביאליקאמנותית.יצירהשלסימניםבו

המתלווההאותנטיות,באובדןחטאראהולאהבלתי-מעובד,ה"גולמי",

פולקלורשלערכופחיתותעלדעתואת .והסינוןהסגנ~ןמלאכתאל

 : 25.10.22ביוםרבידוביץלשמעוןשכתבבמכתבהביעבלתי-מעובד,

מברצלב]נחמןרי[שלהמעשיותסיפוריואתהבעש"טשבחיאת

ושלשלךכזוספריםלהוצאתכדאיאםתמיהני ]--[קיבלתי

מכלליצאולאכאלהדבריםסוף,סוףכאלה.בענייניםלטפלחבריך

בעצמו,בואינהחשיבותווכלמיוחד,מקוםלושמקציעיםפולקלור,

כ"מעיינות"להוצאהוראויאפשרממנו.הנלמדיםבדבריםאלא

קבציםמתוךליקוטיםהחסידים,סיפורימבחרשלקובץלהוציא
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כמובווכיוצאהבעשייט"יישבחיאתבימינולהוציאאבלשונים,

מתמיהים.לייבעלניםיינאהזהענין-חדשבסידורואפילושהוא,

החסידית,בספרותהזהוהחיטוטהטיפולכלכילך,אומרובלחישה

מתוךורחימוי,'ייבדחילובזהועוסקיםבימינואחריולהוטיםשרבים

הדבראלנפשיואיןכלללינהיראלאזהכל-משונהדביקותמין

ותמצא,דוקהלאומית.למחשבתנוירידהסימןשזהוספקאיןהזה.

ערךלהםאין-פולקלורכלהואוכזה-שבאשפהטוטיםסמ

העליונההמחשבהשלהיורהלתוךאותםמטיליןכןאםאלא

?אתםנחשבובמה-לעצמםכשהםאבלחדש,לניראותםוהופכי

באשפה.לחטטלאחריםאפואהניחוהצעירים

 .) 1 02,עמי 1983ביאליק,'עם(ישיחותי

כאןצוטטולענייננו,העקרוניתחשיבותםבשלביאליק,שלאלהדבריו

בכלל,פולקלורלגביביאליקשלהבסיסיתתפישתוהדגשתלשםבהרחבה,

ערךלואיןכשלעצמו,פולקלורבפרט.המזרח-אירופיהפולקלורולגבי

פעולתגםתובעברביםפרסומולשםליקוטודביאליק.אליבאאמנותי,

אותונוטלכןאםאלאגולמית,פסולתהואעצמוהפולקלוריסודית.עיבוד

העממייםשהמוטיביםאמנות,ליצירתוהופכומקציעומעבדו,גדול,אמן

ייהספרמסתומתוךלעיל,שצוטטובדבריו,מחומריה.חומררקהם

פינותיימכלהפולקלוראתלאסוףהצורךאתביאליקהדגישהעבריי,'

זהעלהספרדיהפולקלורעולהלהערכתו,ישראל.תפוצותמכלהעםיי,

אתמוצאאתההאשכנזיתהיהדותשלשבפולקלורייבשעהכיהאשכנזי,

שירימוצאאתההספרדיבפולקלורהנההגלותית,ההתחכמותאתהגלות,

הרומאנסותעלמאצילזהוכלמלכות,גבורה,מרחבים,שדות,אבירים,

ייידביוםאלמליח,אייחידות,'לעורךדבריו(מתוךמיוחדיייופיהאלה

שללנגינתההישווהבארץ-ישדאלהגלויותקיבוץאתתרצייג).בתשרי

אתתורםמהםאחדשכלושונים,רביםמכלי-נגינההמורכבתתזמורת,

ושבטשבטייכל :אחתלהארמוניהמצטרפיםיחדוכולםהמיוחד,אופיו

מגילתאתהאומהלמסכתעמולהביאצריךהאומה,לבנייןשנכנסיהודי.

אתובצדורותיובחבילותיובאמתחותיו,להביא ]-- [שלוהיוחסין

בביתקאפח,יחיאהרבבאזכרתנאומו(מתוךופנקסיוייזכרונותיוכתביו,

ספרראהתרצייג.בכסלויייחביוםהתימנים,בכרםאחיםייייעזרתהכנסת

 .) 62- 61עמייום,'יוםיביאליקגליקסברג,חייםהציירשלזכרונותיו

בארץ-ישראלהחדשיישובונוצדיםההולכיםהחיים.שלצביונםגם
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בנושא,דעתואתלהשמיעהרבהוהואביאליק,שלמנוחתואתהדריך

ראהוהחגים,השבתנחוגושבהבדרךהחיים,באורחגםובעל-פה.בכתב

שלחילולהנגדלהתריע,הרבהכךמשוםהפולקלור.מןחלקביאליק

לאומייםמטעמיםאםכידתיים,מטעמיםלא-בתל-אביבהשבת

כאן,דווקאכיהמחשבה,עםלהשליםהיהיכוללאביאליקחילוניים.

(ראהנהדרהלאומיתכיצירהראהשאותההשבת,שלדמותה,תימחהבארץ

אתהשבתתאבדפןהחששואגדה")."הלכהבמסתוהשבת,עלדבריו

ייעונגמפעלאתלהקיםבביאליקהאיץחולשליוםלסתםותהפוךצביונה

כחלקלהביןישהזההמפעלאתגםומרצו.זמנוממיטבלוולהקדיששבת"

החדשההוויבמקוםו"היישוב".ייהתחייה"רעיוןאתביאליקשלמתפישתו

חופיוהצפתשבפרווריםהכדורגלמגרשיאל(הנהירהבתל-אביבשנוצר

הרחבבמובןתרבותי,לאומיהוויליצורביאליקשאףהשבת),ביוםהרחצה

לחלקהדורותבמרוצתולהפוךלהשתרששעתידהוויתרבות,המושגשל

הדרךלגביביאליקשלגרסתוהיושבת"ייעונגמסיבותהפולקלור.מן

שבתלחילוללגרוםמבליהשבת,יוםאתחילוניאדםיחוגשבההרצויה,

השלושיםשנותובראשיתהעשריםשנותבסוףהיואלהמסיבותבפרהסיה.

ותיקיםופועלים,בעלי-בתים .הקטנהתל-אביבשלהתרבותחיילמרכז

הפלגים,וכלהמפלגותכלאנשיוצעירים,זקניםמקרוב,זהשבאווכאלה

שעהולשהותוחכמהתורהדברילשמועכדישם",ייאוהללביתנהרו

ביאליק.שלבמחיצתוארוכה

כלאלוהתפשטהיצירהמעולםאפואחרגבפולקלורביאליקשלעניינו

שעיצבוהראשוניםבשיריושיסודהבשירתו,העממיותהחיים.תחומי

 .שיריולאחרוניעדוהשתרגההסתעפהטראגיקומיים,עממייםטיפוסים

ועדגנז,רובםשאתשיריו,ראשונילמןחלפוויותריצירהשנותארבעים

שלביהלכלביצירתויצירתו.אתשחתםיייתמות",הפואימותלמחזור

הפסבדו-היסודדיוק,ליתראוהעממי,היסודביטוילידיבאוגלגוליה

העבריתהאמנותלהתפתחותהנכוןהאפיקאתביאליקראהשבועממי,

מארקשלאומנותועלביאליקשנשאדברים,מתוךהמודרנית.והיהודית

שלבביקורועצמו.ביאליקשלפואטיקה"ה"ארסאתלהביןניתןשאגאל,

נתןשאגאליימארק :ביאליקעליואמרתרצ"א,באביבבארץ,שאגאל

 :שבקדושהבדבריםדורותבמשךשהצטמצםהעממי,היהודילציוריתיקוןי

הפרימיטיביהעממיהציוראתוכו.'מגילהקישוטישיויתי,'ימזרחאות,'

גםבשאגאלבוישעליונה.אמנותשלצינורותדרךוהעבירשאגאלזיקק

עודלמעשה, .) 9.4.31(יהארץ,' "]--העממית[האגדהמיסודות
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דעתואתביאליקהביע , 1926,בחורףראובןהציירשלתערוכתובפתיחת

 :בת-הזמןבאומנותחדשיםנתיביםלפריצתהרצויהכיווןועלשאגאלעל

להישאםהעברית,האפיקהכמוהעברית,האמנותכיהדבר,ברורלי

הזההעברמןשלנו.העברבאגדתבהכרחנעוץשורשה-תקווה

ופרחהכמקשורשה-בלעדיויניקה.לבקשתעמיקבתוכותצמח,

האומנותדרכיהם-העברשלהעבריתהאגדהדרכיכאבק.

הסודעלעמדבגולהאין.אחרתדרךהעתיד.שלהגמורההעברית

 .ראובן-.בארץ-ישראלשאגאלמארקהציירהזה

היאהמודרניתהומנותשלהנכונההדרךכיוטען.הפריזביאליק

שרצהמתוךאין",אחרתיידרךוכיהעבר",שלהעבריתהאגדהיידרכי

יצירתכמויצירתו,העממי.היסודשלחשיבותואתיתרההדגשהלהדגיש

קשורה ,) faux nai'f styl (שלהעממיהפסבדובאופישהצטיינהשאגאל,

שממנוהיהודי,הפולקלורעולםאלוסמויים,גלוייםנימיס,באלפיהיתה

בעליל,חשביאליקהייחודי.סגנונהואתשלההאימאזייםאוצראתשאבה

חיפשעצמושהואהמטרה,אותהאלביצירתוחתרשאגאלמארקכי

הרוחקנייניאתלהפוךניתןשבאמצעותםהסודות,על:ההתחקותבכתיבתו

המעלהמןאמנותליצירתשלה,הפולקלוראוצרותאתהאומה,של

שלו,העם"ב"שיריביאליקביקשבציוריו,שאגלשביקשאתהראשונה.

טרםשבתוכםהפולקלורשיסודה"קאנונייםי,'בשיריוואףהאגדה,בעיבודי

דיו.נחקר
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הציפור"ייאלשלגנוזייעממינוסח

א

חלוני"אלהחוםמארצות /נחמדת,ציפורהשובך,רב"שלום

אתהמבשרתכסנוניתשםלעצמן,שקנוכלעלואהובותנודעותשורות

כ"גדולתבואנה",אשרלגדולותהבשורהכ"שירהתחייה,ספרות

מתחילהשבו ]--[צנועכ"נבטהחדשה",ישראלשירתשלבתאריכיה

אורשראהזה,נוסטאלגישלשיריודעים,הכללאהגדולה".ןהפריחה

בתודעתונתפסרבניצקי),י"ח(בעריכתייפרדס"הציוניבמאסףלראשונה

שבוארכני,פארודינוסח,קדםלציוןוגעגועיםכיסופיםכשירהקוראים

טיפוסשלבדויהספרותיתפרסונהאםכיהמחבר,עםמזוההאיננוהדובר

נאיבי.עממי

שללאמיתוביאליק.שלהראשוןכשירוברביםידועגםהציפור""אל

השלימםשלאמשוםאםגנזם,שהמשוררשירים,וכמהכמהלוקדמודבר,

שיריגניזתלאורלכינוס.ראוישאינופרי-בוסר,בהםשראהמשוםואם

תלמיד-ישיבהשלוקונדסייםמבודחיםשיריםמהםרביםהללו,עוריםה

ביאליק,שלשיריולראשוןהמוכר,בנוסחוהציפור","אלהפךש"נתפקר",

(הוצאתשלוהחמישיםיובלבמהדורתהחלכל-כתביו,שללשיר-הפתיחה

שיריו,שלהראשוןהקובץשהיאתרפ"ג),ברליןהעברית,השירהחובבי

משיריולאחדח~כ;אףכשיר-פתיחהמעמדוכרונולוגי.סדרלפישסודר

שיר,הציפור""אלהיהבני-הדור,עדותלפיביאליק.שלביותרהנודעים

שיר,והלהיבם,הלבבותאתשהציתקוראיו",כלליבותאתמידש"משך

 2נפשם".בסתרדובבותטמירותנימין"זעזעוהגנוזיםשמקורותיו

ש"אללקביעהכלשהובסיסאוליישלעיל,לאמורבניגודלמעשה,

הראשוןהשירמקוםומכלביאליק,שלהראשוןשירואכןהואהציפור",

ייעץבישיבתללמודלוולוזיין,שבא-16הבןהנערשלבמחשבתושעלה

משההציגביאליק",ח"נשליצירתוראשיתעלחדשייאורבמאמרוחיים".

עלשנרשמהביאליק,שלאיגרתטיוטת-בלתי-ידועמסמךאונגרפלד
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לידידו,סיפרובהבוולוז'ין,הישיבהספרייתשליהושע"ייפניהספרכריכת

ידיייעלדבריוישיםשבוהציפור",ייאלבשםשירלכתובבכוונתוכי

תר"ן",באייר"כ"גהתאריךאתנושאזהמסמך 3יתירה".הנפשהשתפכות

שמועדשלו,הראשוןשיר-הנעוריםאתביאליקשכתבלפנימהזמןכלומר,

ציבורייתעניתהאובסצניתהאנטי-חסידיתהפארסה-ידועחיבורו

כריכתעלהאיגרתבטיוטת 4תר"ן.במנחם-אבשחוברהצדיק",לעצירת

"אלשלאחדיםבתיםנתחברושכברנכתב,אףיהושע",ייפניהספר

פרסומו.לפניכשנתייםזהשירובכתיבתהחלביאליקמשמע,הציפור".

הנוסחהנראה,ככלאיננו,האיגרת,בטיוטתביאליקכתבשעליוהשיר,

שלחשאותוהסנטימנטאלי-פארודי,הראשון,נוסחואםכיברבים,המוכר

ושמונהעשריםבןשירזהו 5 .ביטלמןיוסףלרע-נעוריוהצעירהמשורר

פארודיהספקלבבות,קורעואנחהדמעהשירספקשהואמרובעים,בתים

אותהלגנותהר:;נהשביאליקבת-התקופה,הבכייניתהשירהעלוסאטירה

הנוסחמןובמהותוברוחוכל-כךהשונהזה,מוקדםבנוסח .באיגרותיו

ייציפורהבאוזניהדוברמתארוהנעים,התמיםהציוניהשירשלהמוכר

צרותיואתומתנהמושבו,מקוםאתשפקדופגעי-הטבע,אתהיקרה"

וכו.'ביתואתהרסההסערהומתה,ייהמליטה":אשתולפניההאישיות

הבכייניבשירהדוברה"אני"אתלזהותשאיןספק,לכלמעברברור

המעידהגנוז,בנוסחהאומללהדובר .הצעירהמחברעםהזההלב"ו"קורע

בכלהמאמיןונאיבי,עממיכדוברמתבררכוחי",סרזקנתיייעתהעצמועל

זה,ותמיםרגשנידוברשלשאלותיוהעם.בפיהרווחותוהמעשיותהאגדות

הלבונהוגבעתהשרון(ייועמקהציפור""אלשלהמוכרבנוסחגםששרדו

 /הכבדהענןמעליהםהסר ]--[ / ?~רדםאתמורםאת;:ךיתנו /-
אתשאפפוהעממיות,האגדותמןבכמהנוגעותצלמות"),עלטההפורש

עלהפרושהקודר,הענןאגדתהיאמהןאחתארץ-ישראל.שלקיומה

הבניםישובושבוביוםלהתפזר,עתידואשרבניה,ממנהשגלו,מיוםהארץ

מקוםשהואהלבונה",ייגבעתאגדתהיאאחרתאגדה .לגבולםהאובדים

עםבייחדהקונקרטית,הטופוגראפיהמןמקוםבתורתנזכרהואוכאןאגדי,

ניזונה,הדוברשלתפישתו 6בספק.מוטלאינושקיומםממשיים,מקומות

אגדהביןלהבחיןיודעאינווהואומאגדות,מעשיותמסיפוריאפוא,

ש"האביבמקום,היאשאץר-ישראלבתמימותו,למשל,ומאמין,למציאות,

אימאננטיותסתירותמתגלעותכימבחין,אינואףהואעולמים."ינווהבו

,מצדיכולהוא,וכךהארץשלקיומהאתהאופפותהשונות,האגדותבין

השני,הצדומןעולמים",ינווהבהש"האביבהארץבשלום,לדרושאחד
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שאלותיוכבד.ערפלבענןמכוסהעדייןהארץאםהציפוראתלשאול

כשירהקוראאצלנתפסשאיננוהשיר,שלהמוכרבנוסחשנותרוהנאיביות,

הןכנות,כוונותבעלאותנטי,כשיר-ציוןאםכיסאטירי,אופארודי

כגיבובלהתפרששעשויהמיוחד,אופיואתהידועלשירהמעניקות

סייגלתתיודעשאינומגובש,ובלתיצעירמשוררשלסנטימנטאליסטי

שרידכמובן,הוא,הסנטימנטאליסטיהגיבוב .המתפרציםלרגשותיו

לצורךהצעירביאליקבדהדמותושאתהעממי,הדוברשלמסיגנונו

הפארודיה.

ספרותית",ייפרסונהשהואכן,אםמעידות,זהבדוידוברשלשאלותיו

במקצת,ופרימיטיביפשוטאדםשל ,) Volkstyp (עממי"ייטיפוסשלדמות

הסנטימנטאלי-אופיוומכאןהישר,השכלמקוםאתאצלוכבשהשהרגשנית

האוהבעממי,"יישובניק"שלדראמאטימונולוגלפנינוהשיר.שלהבכייני

ה"שלימזל"שלהקובלנה"יישיריבמסורת ,הזולתלפניצרותיואתלתנות

התלונהשיריויעידוהיהודי,בפולקלורנפוץז'אנרהיאהפגעים"(יישירת

שסרזקן,איששהואעצמו,עלמעידהואשירי-העם).שבאסופותהמרובים

אגב .לביתולחדורהסערהמןלמנועכדיבפרץ,לעמודנאלץאשרכוחו,

אותו:שפקדהאסוןעלמספרהואוהרפש,הגשמיםסערתהמבול,תיאור

הנשמותבעולםהוגהומיואש,בודדנשארהואואילובלידתה,מתהאשתו

רפאיםכרוחותהמושלגייםהעפאיםניבטיםשממנובחלון,ובוהה

ו"סוחטהארכניהדראמאטיהמונולוגשלהנמענת-הציפור .ערטילאיות

ידידהאתשפקדווהפגעים,הצרותלמשמעלבכותמתחילה-הדמעות"

קולהאתשתצהילממנה,ודורשהדובראותהמנחםואזוהאימלל,הבודד

טובותבשורותאלאשברו,אתירפאוובכידמעותלאכיחייו,אתותרנין

הנעההדובר,שלהריטוריתעמדתוגםהרחוקות.החוםמארצות

משיריולרביםאופייניתלהתעודדות,ייאושביןמהירותבמודילאציית

הבאים.בפרקיםשנדגיםכפיהעם,

ב

הציפור",ייאלשלהמוקדםהנוסחשלהפארודיבאופיוהבחיןלאלחוברפ'

שלהעבריתהדמעותשירת"בנוסחכפשוטו,ואנחהדמעהשירבווראה

טקסטואליותמסייעות,ראיותשלגודששישדומהאך 7 ;תקיפה"אותה

ולאפארודיה,בתורתהמיקדםהנוסחהבנתאתהמצדיקותונסיבתיות,
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וככוונותכנהנפשכהתפעמותשמקורהסנטימנטאלית,אלגיהכתורת

ומרוממות.רציניות

שאותההככיינית,הפוזהכיןסתירהושלניגודשלרכהמידהלמשל,יש

הכל,ככלותהדמעה.שלכגנותההשירכסוףדכריולכיןכשיר,הדוכרנוקט

כיהדמעה,אין-א;נ~תועלהככישלאפסותועלשירהואהציפור"ייאל

 Iייטיכוגההליודמעותככי("לאכככימרפאשאיןהיא,הסופיתמסקנתו

כלכאמצעותהדמעה,שלאפסותהעלהשירהמכתי").ירפאואלהלא

והיאדסתרי,תרתישליסודותמכילההדמעונית,השירהשלסממניה

עלכתפילה"ייעצההגנוזהשירמןהעממיהרפתןשלתלונתואתמזכירה

הפאראדוקסלמרכה-הנעשיתוהמייגעת,הארכניתהסנטימנטאליתהשירה

שהככי,להניח,כןאםמקום,ישומייגע.ארכניסנטימנטאליכסגנון-

שלהקוכלנהשדכריכשםממשוגרוטסקיים,נלעגיםהםשכשירוהתאניה

ואיןוהפארודיה,המהתלהדרךעלנאמריםכתפילה"כ"עצההעממיהדוכר

מנוגדותשלושהנורמותהמוכלע,המחכרלאמיתה.כהמית-לכמקורם

 :הדרך"זהש"לאלקורא,רומזכשירשעוצכהזקןהעממיהדוכרשללאלה
גם .פואטיכסממןולאלאומית-ציוניתכדרךלאתועיל,לאהככיינות

וחדשות,אחרותדרכיםלחפשישהשירה,פניכעיצוכוגםהדורפניכעיצוכ

עםלהתמודדותחדשנוסחהמסורתיתהיהודיתהככיינותכמקוםהמציכות

המציאות.

לדכרכיאליקה il;:זרלערך,הזמן,מאותורכניצקי'ייחלעורכוכאיגרותיו

ציון""חיכתשירת-הדמעונית-הסנטימנטאליסטיתהשירהשלכגנותה

ליימצוותמככרזהשהפכוהשגורות,נוסחותיהחשכוןעלולהתכדח-

ואמיתי.כןרגשמאחוריהןשאיןספרותיות,למוסכמותמלומדה",אנשים

כעתשפשטווהשארלאטאניות,אחיזת-העינייםעלהשאר,כיןקכל,הוא

והרהוריםעמעוםשליירוחמרחפתשעליהציון,חיכתשירתכשירה,ההיא

--וריקנעורלכשלכאוירוהפורחיםשואוהכליריקנותרוחכטלים,
שיריהם.ככלהכולטתוהרמייההשקרמלכד-שטחיתורחיפהרפרוףרק

 .ידכרוולככלכ-יתגעגעוציוןעלואםכים,הגדולעמםלשכריככוכי

 :נשמעדכריםהמוןאםכיכשיריהם,נשמעיםוגעגועיוהעםאנחתלא

'ציון :כזהאועשן',ותמרותואשדםרותחות,דמעותדמעות,כים'טוכע

היפותהמלותוככל ,' ...משושיאהוכתיראיתיך,כחלומינפשי,משאת

כיאליק 8כהן".היפההנפשקצהככר-ולכןמתוכן,ניכרזיופןהאלה

הרגשנותלפרץולועגלשמה,שכככיינותהאיוולתאתזוכאיגרתמוקיע

לראותאיןלפיכך,ואחרים.אימכרמאנה,דוליצקי,נוסחהלירית,שכשירה
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הדמעותשירתייבנוסחפשוטים,ציון""חיבתשיריהמוקדמיםבשיריו

אתלנפץראשוןניסיוןאםכילחובר,כדבריתקופה",אותהשלהעברית

הקבועים,ודפוסיהנוסחיההלעגתבאמצעותזושירהשלמוסכמותיה

הפואטיות,אבחנותיואתביאליקחידדהתקופה,מאותהאחרתבאיגרת

צרותעלהמקוננתהשירה,עלקובלהואשאיןרבניצקי,לעורכווהסביר

דמעותעלבדבריםהמרבההצער,עלהמדברתהשירהעלאםכיהעם,

הטענהאתכאןמעלהביאליקהאסון,גודלאתשתראהבמקוםואנחות,

 " showing "עלבעיקרלהתבססצריכההספרותשיצירתהפואטית,

שנהשלושיםשמקץטענה,אמירתיות),(הגדה, " telling "עלולא(הראיה),

ביאליקשלהדברניסגנונואתבגנותושלונסקיאברהםאותההשמיעלערך

,עת-19ההמאהשלהתשעיםבשנות 9ידכם",בקוצרשוב"ראיתיכםבשירו

 :קודמיושיריבגנותביאליק,הצהירבשירהלחדשהישןביןמערכותשידוד
איכותוומדרגתו,האסוןאםכירחמינו,מעורריםוהדמעותהבכילא

דמעות,מורידהגנבוגםהאובדמשחקולכליבוכההילדגםומהותו,

אך ;קוננוומקונניםסופדיהוספדוצרותישראלסבלוודורדורבכל

הצרהאיכותלפיומקונניה,סופדיהאתדורשתצרותשלתקופהכל

את'הראוניגורדוןי"לשבשירדלתותושלוששתיםההוא,שבדור

ב'דםכתובותקינותמאלפייותרלנויגידו ..וכו.'שפלותובעצםעמי

היהשגורדוןמפניההיא,בעתמשוררינובידיעשן'ותמרותואש

 10 ,מאליהןבאווהדמעותהאסוןאתתיארהוא--דורומקונן

ייאלשלהגנוזהנוסחכגוןשלו,המוקדמיםהפארודייםבשירים

ייעצהכפנינים",שחולה"ארץדודה","לכיהגנוזיםבשיריםוכןהציפור",

 :לפניועשהלאשאישמהפכני,צעדהצעירביאליקעשהועו,דבתפילה"
אתלהראותוניסהציון"ייחיבתבשירתהשגורהפיוטיהנוסחאתנטלהוא

המקובליםבדפוסיםמשתמשיםוגללי"מלליייכלשבו,הזיוףואתהגיחוך

עזומותעלהמקונןזקן.רפתןבפיאותםישיםלאמדועכן,ואםהללו,

שפקדוהו?הטבעפגעיעלמרההבוכהעממי,יישובניקאושמתה,

כימגלההאומלל,הדוברשלביתואתשפקדההסערה,תיאורבדיקת

ליישבםשקשהומתחכמים,מבודחיםיסודותמעטלאמכילהתיאור

מןהללוההומוריסודותכלאתמחקהמשורר(ואכן,רציניבקונטקסט

ציון"),ייחיבתשלבמאסףברבים,פרסםשאותוהשיר,שלהמוכרהנוסח

הדוברואילופנימה,לביתלהיכנסומתחננתמייללתהסערההגנוזבנוסח

מלותשלפארודיתאינוורסיהמתוךגבירתי",ייסורי :בהתרסהמגרש;:ן

יח),,דשופטים-אלי",סורהאדוני(ייסורהלסיסראיעלשלהפיתוי
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ייסוריהגירושלמלותכאןהופכותאדוני".ייסורהוהפיתויההזמנהמלות

שקשהקומי.אפקטהיוצרסו"ר.השורששלההוראהבהיפוךגבירתי".

 .בטיבולטעות
ומנסהמתחכמתוחתרנית.ערמומיתכברייהכאןהמתוארתהסערה.

הביתאללחדורמנסההיאהחלון,מןגירושהחרףבגניבה.לביתלחדור

שלמימושמשוםבהישהביתאלהתגנבותה(תמונתהארובהדרך

לשירמוסיפיםוההתחכמותהגירושופרשת .) 11שגורהיידיתאידיומאטיקה

פירוקןגם ,הדוברשבדברילטראגיקהבסתירהכביכולהעומדקומי.ממד

נשית.יישותשלקונקרטיתבתמונהומימושןשגורותיידיותמימרותשל

מקנה ,מגרשהשללמגינת-ליבולתוכוומתגנבתהביתמןהמגורשת

פרשיותבמרומזהמעלההאלוסיבית,הלשוןקומי,יסודהשירלעלילת

מןהמגורשתהנשית.:היישותבטיבהפארודיתהיאאףידועות,מקראיות

היאשרהוהרי ,/ sor61ליישרה"הומונימישםנושאתה"סערה",הבית,

אשקאייעלילייגשלבפואימהכמו ,המגורשתולאהמגרשתהאשה

 ,קומייםבאמצעיםמוצגהמגורשתשרהשלהטראגיגורלהשבהדריספק".

היאהציפור""אלשלהגנוזבנוסחהעממיהדוברשלהטראגדיהגםכך

שללזראעדהשחוקיםדפוסיואתלקעקעותכליתהופארודית,קומית

הדוברשלהבכייניהקינהנוסחגםמכאןהדור,בתבשירההבכייניהנוסח

שלדבריוזכראתהמעלה-המליטה"אשתיאזלפצעיייוילד-האומלל

ד,בראשית-לחבורתי"וילדלפצעיהרגתיאיש(ייכינשותיולפנילמך

המקורימהקשרוהצירוףמוסטכאן,התפארות,בדברישהקשרםכג),

כוונותיהונכוחותזp;?נותהקינהוקינה,התלוננותדבריבתוךומשובץ

 ,בספקמוטלים

שבוהלבבות",ייקורעהביתשלמוחלטהכמעטהדמיוןגםלעיןבולט

העממיהרפתןשלקובלנתולתיאורגורלו,מרואתסבלואתהדוברמבכה

 :הדוברמקונןהציפור",ייאלשלהגנוזבנוסחבתפילה",ב"עצה

ךיז;ה ?I ז::ז:יי /o ז:tlזז י~~כ;!דר~לד

 .. , riכJכמ-;;ור /oזג~דבJכב'א

ד~ךד:;נז:יי WZ~ז?כתדו~םנה

 .. ,ת;מfז~ז:::;נע;לם ה~ז;:~כ

מותעלבתפילה"ב"עצההרפתן-המשוררמקונןזו.לתלונהובמקביל

 :עזו
27 



. __ 

ה wו:יל~ר~תקר'בו;;: !~נ:ה

 :ת'בסמבת~;:ורבr;וז;ךר

או:;כל,לאיר Wל~לי,רעל::;גיו~~ז

 "מ;ת, W ~רtזז:;גירזז:;נ;והרק

העז,ותיאורבלידתה,ומתהשהקשתההאשה,תיאור-התאוריםשני

הבחינהמןהןמפתיע,דמיוןלזהזהדומים-בחולשתהומתהשגהרה

וגםהאשהגםוהתחבירי,הטטרופיהמטרי,העיצובמבחינתוהןהתימאטית

כאילוהנשמות,בעולםהוגיםומיואשים,מיותמיםבעליהןאתהשאירוהעז

~מלטת.בהמהמעיןהאשההיתהוכאילוהדובר,שלחיקואשתהעזהיתה

אמפיבראכיבטטראמאטר :מטריתמתכונתבאותהכתוביםהבתיםשני

שבומרובע,(ביתחריזהמתכונתובאותהלטירוגין,אמפיבראכיובטרימטר

הופכםהמיליםבכז.בחרהרבהדמיוןחורזים).והרביעיהשניהטוררק

ייבס~ת" :וד'ב'(ב:טוריםזהיםהחרוזיםאפילושבהםממש,תאומיםלבתים

כבתיםהבתיםבנוייםהקומפוזיציונאלית,הבחינהמןגם .)"ת;מ W ~)ה("-

היישותשלמשברהאתמתאריםביתבכלהראשוניםהטורים:שניתאומים

אתמתאריםהאחרוניםהטוריםושניהעז), I(האשההאהובההנשית

הנשמות.בעולםהוגהומיואש,בודדשנשארהעז),בעל I(הבעלהאוהב

עלומקונןרגשניבמונולוגהמשתפךעממי,דוברמעוצבהשירים,בשני

הפארודית-המגמההנשמות.לעולםממנושנלקחההאהובה,הנפש

 :יותרוודאית"היאבתפילהב"עצהוהאנחההדמעהנוטחשלההיתולית

שלרוחהאלנפשווהנןיתגעגועיועלבשירלקונןמוטיףהעז,,בעלהחרזן

עשרהשבעייבןהארוך,השירועלמעיניו,שינההגוזליםהמתה,העז

"לולאומקורי,מענייןשירשנטתלקה,עזולכבודשחיברמלעיל",תנועות

"אלשלהגנוזהנוטחגםאולם, ." ...לעילהנזכר(ויזתא),הפיטןשקדמני

הקינהימתה,במתכונתש"המליטה"האשהעלהדוברמקונןשבוהציפור",

לאהדבריםכימלמדנשמתה,אתשנפחההעז,עלהפארודיתהעממית

העממיהדוברשלגבומאחוריוברצינות.בכנותראש,בכובדנכתבו

המחברעומדזזראציו,מקוםאתאצלוכבשהשהרגשנותהסנטימנטאלי,

היתרה.ורגשנותותמימותייחשבוןעלהקוראעםעיןקריצותומחל,ף

המרתכיצייןהציכ!ור'',''אל"למקורותבמאמריבורנשטיין,ד"י

אחומחליפהוחיבה iהקטנזצורתלדבריםמעניקהב"ציפורה"ה"ציפור"

מעניןאשה".שםלציפורקראוכאילוהידוע,אשהשםייבצורתבעל-הכנף
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....... --------------
לקוח-ורוני"קולןנאייצהלי-הציפוראלהפנייהנוסחכילהיווכח,

יינפשנוילייגשלכשירוהציפוראלהמחכרמפנייתוכלשונוככתכו

שלנישואיולרגלשנכתב(אפיתאלאמיוך),שיר-חתונהשהוא 12כציפור",

תמוץממנו /פרחרטובנטע(ייואתהדכורהלעלמהנטעידיד-המשורר

לעצמיםוהופכים ,ו"דבורה"'יינטע"השמותמתממשיםובו )" ...הדבורה

כנראה,מתבטליםביאליקשלבשירוגםוהצומח.החימתחומיקונקרטיים

היקרה",ו"ציפורהוהאנושי,החיביךהגבולות ,בורנשטייךי"דכדעת

עורגשאליהאידיאלית,נשיתדמותגםהיאנחמדת",ייציפורהגםהמכונה

לאייציפורה"השםשימשהסאטירית,ביצירתו .נפשוכלתהולההדובר

המתנההאדםכמועממי,,טיפוסנמוןחברתימסטאטוסאשהלציוךאחת

או ,"והכתף"האופההגנוזהסאטיריבמערכוך(למשלצרותיואתבאוזניה

רקלא .)" ...ציפורהייכשנתאלמנהבמיליםהפותחייהירושה",הגנוזבסיפור

הנמענת-גםאםכיהפשוט,העםהמוךבך , Volkstyp ,כךאםהוא,הדובר

 /צפררימדועתבכי,אלהרפי,("אויהצרותל~שמעהבוכהשלו,המאזינה

למדי.נלעגב"דואט"בוכיםיחדגםושניהםיגוני?"),עליגוךתוסיפי

בכי,גם :אותושהדריכההפואטית,להנחהביאליקכאךרומז ,בסמוי

להביאוכדיצער,ולאחיוןבקוראלעורריכולממש,שלבצרותשמקורו

להתנערישבהווה,העםשלסבלועםהזדהותולידידמעותלידיהקוראאת

שירהדפוסיתחתיהםולברוא ,שנשחקוהסנטימנטאליסטייםסיםהדפומך

חדשים.
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וכשירי-נעוריםזה,בשירביאליקשלהפארודיות-סאטיריותכוונותיו

השיר,שלהמאוחרבנוסחקוראיו.ציבורלידיעתבאולאשלו,אחרים

הספרותיהמאסףאלשלחושאותואודיסה,סופרילפניהציגשאותו

כלכמובךנמחקואחד-העם,שלהספרותיתתפיסתוכרוחשנערן ,"ייפרדס

שהיוהעממיים,הסממניםרובגםואיתםומעשי-הקונדס,ההתחכמויות

דרן,תמיםציונישללפנייתוהשירהפןהמקוצר,בגלגולוהמוקדם.כנוסח

הואבאביב.חלונואלשבאההציפור,מבשורתניחומיםלשאובהמבקש

ההוראצית,האודהכמתכונתריטוריות,שאלותבסדרתהציפוראתמציף

אלאשאינואילם,נמעךאלפנייההמכילההרצינית,בשירהשרווחה

הציפור""אלנתפסהמאוחר,בגלגולהשאלות.להעלאתותירוץתחבילה



שלביסידיתהבחיניחדי-תפיסהמבקריםכיאםימריממת,רציניתכאידה

בי,המיטבעיםיעממיית,פשטית

נרמז,מקראיבסיפירלהבחיןניתןהציפיר",ייאלשלהמיכרבניסחי

היהידישללסיפיריהמקבילהמביל,סיפירהיאהשיר,בתשתיתהמינח

יימיתהחירף,בסיףהגילהשליהייין,הטיטהסערהמןלצי;ןלצאתהריצה

היאנישאתאםלחליני,השבההציפיר,אתהדיברשיאליהגשמים,הסערה

שזגדזגכת-הגנןענפי-פריאיזמירה,יגם:שירה(ייזמרה"הארץמזמרת

השירבסיףהמביל),מפרשתהיינהשבפיהזיתלענףרמזבהם,קיצצה

אךנח),מפרשתהמים",ייהקלימשקל(עלהדמעית"כליייכברכימתברר,

המביל,סיפירשלהטיבלסיפיבניגידיהפגעים,התלאיתקץבאלאעדיין

הדראמאטיהמיניליגמןשינייתכליתאפיא,שינה,השירשלהמיכרהניסח

בניסחשרדיאף-על-פי-כן,הגניז,הניסחמןשבע-היסירים,הזקןשל

פילקליריסטיגלגילמעיןהעממי,הטיפיסשלהנאיבייתשאליתייהמיכר

הדמייןשלהמנסרהבצבעישנצבעהכפינח,שלהמקראיתדמיתישל

אלשתביאימקייהחקיםלמהיינהאתהשילחיתמים,חביב:זקןהעממי

 13יישיעית,בשיריתחליני

לדרישיתבעל-כירחיעצמיהתאיםשביאליקלהיייכחאפואניתן

חיבת-ציון,תנועתשלשופרןשהיוהמרכזיים,כתבי-העתשלהעורכים

העושההפארודית,שכתיבתוידע,וביאליקמרוממת,שירההכתיבואלה

כדיבההיהכיאףבעיניהם,חןתישאלאהחיבת-ציוני,הנוסחאתללעג

המיר,ביאליקהציוני,לרעיוןולאשנשתחקו,פואטייםלדפוסיםללעוג

רציניתבמגמההמוקדמים,שיריושבמקצתהפארודיתהמגמהאתאפוא,

שלהאליטאריתהספרותיתעמדתווהעורכים,התקופהטעםלפיומרוממת,

כאשראליה,נמשךשביאליקהעממית,האופציהאתביטלהאףאחד-העם

ותו VJלרעמדולאעדייןפסבדו-עממי,בסגנוןשיריוראשוניאתכתב

בעל- U ,"היהודיהפולקלוראוצריתאתשתיעדויידיים,שירי-עםשלאסופות

הפולקלור,מתעדשלתפקידלעצמוהועידהצעירשביאליקאף,ייתכןפה,

שלאהיהודי,בציבוררחבותשכבותשלהאופייניוהסגנוןהעממיתההוויה

מנדלישלבדי-עממיתהפסלכתיבה(במקבילבשירההולםביטוילהםניתן

אחד-העםשלהנמרצתהתנגדותובפרוזה),עליכםושלוםמוכר-ספרים

שירהלכתובהטבעיתמנטייתוביאליקאתהיטתהבשירה,העממיליסוד

לאליצירתוהראשוןהעשורמןהכמו-עממייםשיריירובכמו-עממית,

עני")ייתקוותהסאטיריהמונולוג(כמושבהםהטוביםוגםנתפרסמו,

השגבומיתוןהכתיבהמודוסהנמכתאםלמחבר,והוחזרולאחד-עםנשלחו
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הצדקהריהמרומם,המשכיליהנוסחמןופריצת-דרךכהתקדמותנתפסים

לעומת 14ובולמת,ממתנתהשפעהאחד-העםבהשפעתשראהסדן,דבעם

ביאליקאתלימדוהמחמירהוביקורתואחד-העםשלהאניןטעמוזאת,

ולריסוןהקלה,הבדחנותלצדהמופרזתלנטייתוסייגולשיםעצמואתלרסן

ומעכבים,בולמיםרקולאחיוביים,אפקטיםגםהיו

והפכוביאליקשינהדודה""לכיהפארודישירואתגםמקום,מכל

שנסיונוכשםממשלך",וצאיייקומיבשםומרומםרציניציונילהימנון

הציונילשירעורואתוהפךבאיבונקטעעממית-פארודיתבשירההראשון

הציפור","אל,תמים

אירופייםשיריםספק,ללאמזכיר,המאוחרהשירשלהריטוריהמיבנה

יכולשאינווהדומם,הצומחהחי,מתחומינמעןאלפנייההמכיליםרבים,

השפעתבשיראיתרהרושובסקיבנימיןהאפוסטרופה,דבריעללהשיב

שלהקשראתהראהלחוברפ' 15 ;פאלשטינה"ייזמורתלרמונטובשלשירו

י' 16 ,הכירבוודאי,שביאליקגולדפאדןשלמפרי-עטויידישיראלזהשיר

ביאליקאתהאשיםביאליק,שלבן-דורוצעירמבקר(בן-דוד),דוידוביץ

שכתבמייקוב,אפולוןהמשוררשלמשירוהשירתוכן:בנטילתבפלאגיאט

בןשלהתערבותובעקבותההאשמהמןבוחזראךהסנונית,אלשיר-פנייה

אברלייתן"מיבשורות 17ביאליק,שלהטובחברומאודיסה,אבלסוןהרב

שלהנודעתשורתואףמהדהדתהתומר",השק.דינץבה /ארץאלועפתי

הציפור""אלביןרבדמיוךאףישהלימון"),ינץבההארץ("התדעגתה

תבואי,במלים"מאיןהפותחנפש",יימשאתגורדוןש"לשלשירוובין

וקשה ,ביאליקשללשירוהדוקהבסמיכות-זמןנכתבאשר ,"?עננהאחותי

שהילכומוטיביםהשפעתפריאוישירה,השפעהפריהואהדמיוןאםלדעת

שלבשירוהציפור,אלהדוברשלבפנייתוגםוהכללית,העבריתבספרותאז

משוקעיםשל"ג,שלבשירוהעננה,אלהדוברשלבפנייתווגםביאליק,

באודהשמקורהההומאניסטית,האודהמןשגוריםריטורייםדפוסים

אלאוידידאלומופניתמרובעיםבבתיםבדרך-כללהכתובהההוראצית,

באמצעותהמועליםמוסריים,הרהוריםהרובעלומכילה ,ו,כלשעצם

 18ואפוריזמים,דימוייםשלסידרה

בשימושזה,מקורי"ייבלתינעוריםבשירכברניכרתביאליקשלגדולתו

הידועיםושחוקים,באנאלייםבדפוסיםשעשהוהאידיוסינקרטי,המיוחד

שלהרגשניתהשירהלדפוסישנתגלגלההרומאנטית,השירהמןומוכרים

לחרוגביאליקהשכילהשאבלוניים,דפוסי-הקבעבתוךאפילואךזמנו,

רעננהשירהשלתחושהלקוראיוולתתהמקובלהנוסחמךתחומיםבכמה

 ,ומקורית
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שירתשלבתאריכיהכ"גדוללעיל,כנזכרהציפור","אלאתתיארפיכמן

ייאלהתדש.הדורשירתהגדולה,הפריחהמתחילהשבוהחדשה",ישראל

חידושואתהתחייה.ספרותשלהבשורהכשירם Wלעצמוקנההציפור"

לספרותיותאנטיתיזההיאוהפשטותייפשטות",בשםהמבקריםהגדירו

בשירתהמרובהולאפקטאציההקפואההמשכיליתהשירהשלהיתירה

המבקרכתבייפרדס",החדשכתב-העתעלראשונהבתגובהדור-המעבר.

ונשגבות,רמותידבר"לאביאליקח"נהצעירהמשוררכירוזנפלד,אהרון

בעמקיויורדיםנוקביםהפשוטיםודבריו ]-- [העבריםהמשורריםכדרך

עולהבשירהפשטותתחושת 19פנימה".הנפשאלוחודריםהלב

והפיוטיות-הקפואותהשיריותההתבטאויותמןהמשוררשלמהתרחקותו

ואפילוהתמימה, ,העממית-הפולקלוריסטיתהנימהאלומפנייתולשמן,

בשירשרדההפשטותתחושתלדברים.ביאליקשהקנהמעט,הפרימיטיבית

העממי.הראשון,בנוסחו

במשקלוהנעיםהמלודיהשימושכמובן,גם,תרםהחידושלתחושת

עםאזעדזוההואשריחסי,באופןחידוש,אזשהיההטוני-סילאבי,

גם 20המכובדת.בשירהיכירנהלאשמקורההיידית, ,ההמונית"ייהקריאה

ביחסחידושים,כמההציפור"ב"אלניכרווהאידיאי,התימאטיבמישור

בני-וסנטימנטאלייםארקדייםלשירי-ציוןבניגוד :התקופהלשירת

מותיראלאציונה,לצאתבתקווהאובהבטחהמסייםהשיראיןהתקופה,

אףהשיר,אתהמצייןהערפול, .בערפללוטהדוברשלהאישיפתרונואת

גלויהדוברשליחסושבוהשגור,חיבת-ציוניההנוסחלעומתחידושהוא

-החיבתבשירשאפילואפוא,מתבררחד-ערכי.קרובותולעתים ,ומפורש

לרובישניםדפוסיםשוקעושבוביאליק,שלביותרהמובהקציוני

בעיצובדבריואתלעצבהצעירהמשורר,הצליחלמכבירזרותוהשפעות

לאלתרלווהקנהבני-הדורשלהנלהבתלהערכתםמידשזכהורענן,מקורי

 .רב-כישרוןמשוררשלמוניטין

הערית

הציפור"."אלשללפירסומויובלבמלאותנאוםמתוך .תמועמי .) 1953 (פיכמן . 1

 . 84יעמ .(תרצ"ו)בורנשטייןי"ד . 2

 . 847-842יעמ .) 1971 (אונגרפלד . 3

 . 95-94עמי ,) 1983 (אקדמיתמהדורה ,מירון 4

 . 134-127עמי .שם 5
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 ,"הלבנון"הרואתהלבונה'''ייגבעתאתהסמיךהמשוררכייטען,בורנשטיין '''ר . 6

לעיל, 2העיראהגרידא.צליליםדמיוןבשל

 . 92עמי ,) 1944 (לחובר , 7

סט.עמיא,ביאליק,אגרות . 8

 . 117-116עמ',) 1983שמיר( . 9

 .עאעמיא, ,ביאליקאגרות . 10

 . 161עמי",שלהלן,בארובהשרקה"הדלותבפרקראה . 11

 . 174עמי , 1884פטרבורג , 4כרךילייג,כתביכל . 12

ייחלפההמאוחרבשירוגםביאל,קהשתמשבאגרה,שנקבעהכפינח,שלבדמותו . 13

והינן-ערבלעתאלישבו /שמימה.בוקרלעתשילחתיןהזכות.יייוני :פני"על

וילייש, ;א,ר"שהש ;לא,בויק"רלמסופרהשוהאשפתותי,'מלומדיעורבים

ח.רמזנח,

 . 9 6-עמי(תשכ"ג),סדן . 14

מיגםראההאפרתי.יוסרפרופילזכרעיוןביוםתשלייחבאביבשנשא:'רים rב . 15

 .) 1.7.69 ( 40גיליסב,כרךהצעיר,'יהפועלבוסאק,

גילי ,ב"הצפירה"נדפסה"פרדס"עלבן-דודשלביקורתו . 50יעמ ,) 1944 (לחובר . 16

שלשיריובכורעלהמבקרכתבהצעיר,אבלסוןשלהתערבותואחרי . 1892 , 148

כאלהבענייניםאבל--רעננהפואיסיהעקבינראיםהציפוריייביאל :ביאליק

בתלנותוסיףמהונראהאפואנביטההראשונה.פיהבחינהעלמשפטלהוציאקשה

שירתוי,'

18 . ) 32-33 : Maddison (. 

צעיריםמבקריםגם . 132- 130עמי ,) 1944 (לחוברראהתרנ"ב.בסיוןכי ,' rיהמל . 19

עמי ,] 1953 [(פיכמןיעקב .שבשירהעממייםהיסודותאתבדבריהםציינומביאליק

משהוהדור,לבהמיתתמים,ניגוןמתוכוש"עלהכשיר, "הציפור"אלאתתיארתמז)

עוררכיהשירטען, ) 84עמי ,]ו"צרת[(בורנשטיין '''דמאדי,'ואמיתימאודעממי

ומביתאמםמבית,לדותם,משחרעליהםויקרותחביבותקולייבנותהקוראיםבלבות

 ',רבםי

 , 80-75עמי(תשמ"ג).שביט . 20
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במונולוגיםכדובר ) Volkstyp (העממיפוסהט

העם"וב"שיריהדראמאטיים

המאהשלהראשונותובשנים-19ההמאהשלהאחרונותבשנים

הספרותובמדוריהיהודייס,בשירי-העםהתעניינותשלגלגאההעשרים,

שיריםשללעבריתתרגומיםושםפהלהידפסהחלואחדיםכתבי-עתשל

עממית-כיצירההלאומיתבתודעהונקבעוהיהודיבציבורשרווחויידיים,

שיריהםלתוךלחלחלאףהחלוהעממיתהשירהמתוךיסודותקולקטיבית.

ציון",חיבתיימשורריגםהמכוניםהמעבר",יידורממשורריכמהשל

עלואחרים.וליבושיצקי,אהרוןגולדפאדןאברהםצונזר,אליקוםכדוגמת

t;> יהודיים,שירי-עםשלמקיףקובץלאוריצאהעשרים,המאהשל~ה

שירתעלרבותהשפיעוהוא ,) 190 1(פטרבורג,ומארקגינצבורגבעריכת

 2יהודיים.שירי-עםשלנוספיםרביםלקבציםדרךוסללביאליק

הפולקלורשלקרנולעלייתשהביאובסיבות,בפירוטכאןאעסוקלא

אתהמזלג,קצהעלאלאכאן,אעלהולאהשנים,באותןהעבריתבספרות

הטמעתאתשאיפשרוהתנאים,ליצירתיחדשחברוההיסטוריים,הגורמים

הבאובפרקזהבפרקהדיון,עיקרה"קאנונית".בספרותהעממייםהיסודות

בשירי ) Volkstyp (העממיתהדמותשלעיצובהלתיאוריוקדשאחריו,

עיצובןבאמצעותהמשוררשהשיגהמורכבים,האפקטיםולבירורביאליק

הנמוכים.המעמדותמבניותמימות,עממיותייפרסונות"של

חשובישללשירתםהעממיהיסודלחדירתשהובילוהגורמים,מקצת

הספרותבהשפעתוחד,ובממבחוץבהשפעותבוודאי,נעוציםהמשוררים

הפשוט""האדםאתנסעלשהעלתה-והרוסיתהגרמנית-הרומאנטית

היינה,התקנית.הליריתהיצירהבתוךהפולקלורמןיסודותלשלבוהרבתה

מכלרבים,עברייםלמשורריםמובהקחיקוימודלהיתהששירתולמשל,

הש~רהשלדמותהאתוקבעאלהבתחומיםלעשותהגדילההשכלה,מרכזי

גםבוודאינעוציםלתופעהאחריםגורמיםהעברית.בדו-עממיהפס

העשוריםבשניאירופהמזרחיהדותאתשסחפההלאומית,בהתעוררות
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ובפזמוניםבשיריםהצורךאתהולידה,ואשר-19ההמאהשלהאחרונים

בשירי-העםהמוכןמןנמצאו,אלהציוןחובביבאגודות,שיושרומולחנים

מעברישראל,תפוצותבכלנודעושלהםהלחניםשגםכל,בפיהשגורים

הדינאמיקהבתוךהשעה,אזכשרהגםהמיידיות,הפראגמאטיותלסיבות

ולהנמכתהסגנוןשלהשגבלהורדתהעברית,בספרותהנורמותחילופישל

תקופתשלהנשגבההפואטיקהאםהספרותי,הגיבורשלהמודוס

נתנהלאמורמים-מעם,וגיבוריםמקראיתטהרנות;רסהאשרההשכלה,

העממי,ולגיבורהפולקלורמןליסודותהקאנוניתבשירהרגלדריסתכמעט

 ,-19ההמאהשלהשבעיםמשנותילייג,שלהאקטואלייםשיריומאזהרי

שרהכדוגמתהמוניים,ייפלבאיים"לגיבוריםגםלגיטימאציהמעיןניתנה

באודריספק"),אשקאייעלהפואימה(מןהעגלוןאליפלטובעלההפשוטה

הדיקציהאתהנמיכוואףוהתשעים,השמוניםבשנותהמעבר,דורמשוררי

"לשוןשלסימולאציהלמעיןלהביאניסואףמקצתם ,המודוסואת

 ,השירהבתוךהדיבור"

לכתיבתהעשריםהמאהשלהראשוןהעשורבסוףביאליקפנהכאשר

כחמשבמשךכוחואתניסהשכברלאחרזההיהבעברית,עם"יישירי

 3יהודיים,שירי-עםשליסודותבהםשהוטמעושירים,בכתיבתשנהעשרה

שירתובתוךולשלבוהיהודיבפולקלורענייןלגלותהחלהואלמעשה,

שראינוכפיהוא,בדפוסשבאהראשוןשירואפילובספרות,צעדיומראשית

עממי,דוברשלמפיוהמושרתפסבדו-עממית,שירהביצירתניסיוןלעיל,

שהבחינו ,ייפשטות"ושלייעממיות"שליסודותאותםמוגבלת,תודעהבעל

אתשהכילההמוקדמת,גירסתושלכרודימנטיםבושרדובשיר,המבקרים

הרגשן,העממיהטיפוסשלהמרהקובלנתו

קיבלומארק,גינצבורגשלהקובץ-1901בלאוריצאכאשראולם,

לשירי-העםחיקוימקוריים,עם"יישיריליצירתחזקדחףביאליק

משירי-העםריטורייםודפוסיםמוטיביםאמנםישתלבושבהםהאותנטיים,

מןבהםשאיןמשוכללים,אמנותייםבמבניםייטמעואלהאךהנאיביים,

שלבקובץהאותנטית,העממיתהיצירהשלהחספוסומןהנאיביות

שעשהכשםובלתי-מאולץ,חופשישימושביאליקעשהומארקגינצבורג

והבתר-מקראיים,המקראייםהטקסטיםלרבותאחרים,נרמזיםבטקסטים

ותרגמ;הקובץמתוךשירנטלרחוקות,לעתיםרק 4בשיריו,רמזשאליהם

ריטורייםשינוייםבוערךכלשונו,שיר-עםתרגםכאשרוגםבנאמנות,

שלמעמדלתרגוםהמקניםמעובים,לשוןבחומריוהשתמשמתוחכמים

יושבה"ייהיאבפרקלהוכיחשאנסה(כפיומרובדתמורכבתקאנוניתיצירה
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מקור?").יצירתאושיר-עםשלמילוליתרגום-לחלוךי

האינוונטארמתוךבדפוסיםרבהחירותלעצמוביאליקהתיררוב,פיעל

דפוסיםלדלייתתיזאורוסכבמעיךבקובץהשתמשולמעשההקיים,

ומגוונות,רבותורטוריותסימאנטיותאופראציותבהםלערוךכדימוכרים,

הפארודיה.בדרךולהגחיכם,הדפוסיםאתלנפץכדיגםקרובותולעתים

ביאליק,בשיריהעממיהטיפוסשלהמיוחדהעיצובאחרההתחקותאגב

לכאורה,והמשועשעהקלהעממי,הזיאנרבתוךדווקאכילהוכיח,אנסה

ריטוריקהולעצבומורכביםדקיםאנושייםמצביםלהעלותביאליקהצליח

השירהמךשעולהמזולעתיםהמורכבתבדקויות,ועשירהמשוכללת

הנורמותמערכתועםהמובלעהמחברעםמזוההה"אני"שבההלירית,

אףניתךכדובר,העממיהטיפוסשלהעיצובבדרכיההתבוננותאגבשלו.

שלשיריולביךהאותנטישיר-העםשביךהיסודיההבדלאתבבירורלראות

שלאמנותיתאימיטאציהפסבדו-עממיים,שיריםלמעשהשהםביאליק,

ה"אני"-הדוברהנאיבי,בשיר-העםשלו.ופארודיההנאיבישיר-העם

בדויה,בדמותמעוצבשהואאוהשם,עלוםהמחברעםעל-פי-רובמזוהה

שלעולמואלזיקתהמקום,מכלהמחבר.שלערכיועולםאתהמייצגת

הדוברשלתחכומוחוסראו,תמימותולפיכךבספק.מוטלתאינההמחבר

אותךלייחסנוטהוהקוראמוקנות,תכונותאינםהאותנטייםבשירי-העם

עלהאותנטיבשיר-העםהאוהבקובלמשל,דרךאם,עצמו.למחבר

יסודכללמאזיך,אולקורא,איךלגזריםי.'ייהנקרעלבואתומתארמר-גורלו,

הגזמותהמלאההיפרבולי,שהסגנוךאףוכוונותיו,דבריובכנותלפקפק

ב"שירהדוברזאת,לעומתהזדהות.,ולאגיחוךולעוררעשויוהפרזות,

ריטורייםלצרכיםונבנתהעוצבהאשרייפרסונה",הואהאמנותיהעם"

דבריםבפיהושםוהמתוחכםהמפוכחהמחברעומדומאחוריהמסויימים,

אותמימותמגלההאמנותיהעם"ב"שירהדובראםלפיכך,מכוונים.

מחליפיםגבוומאחוריבמת:;.כון,לושהוענקותכונות,אלההריסכלות,

סכלותו.אותמימותוחשבוךעלעיך""קריצותקוראיווקהלהמחבר

יודעתשאינהדמות-דובר,באמצעותלהשיגשניתךהריטורית,המורכבות

היאוקוראיו,המחברבידימשחק"ייכדורומשמשתלאמיתההאמתאת

הדראמאטייםבמונולוגיםביאליק,עלחביבהכך,משוםלאיך-שיעור.רבה

הגיבורה"אלאזוךי.'דמותשלו,העם"וב"שירישלוהפסבדו-עממיים

אותוומציגהפניועלטופחתשהמציאותוביכולתו,בכוחוהבטוחהרברבך,

בקינה")."התפארותבפרקכךעל(ודאהריקככלי
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ב

רבים.דראמאטייםמונולוגיםליצירתוהראשוןבעשורכתבביאליק

חלק sועוד,דפתןעני.מלמד:חייט.עממידובדשלדמותעיצבמהםובחלק

ואחדהעממית.השידהמןדביםמוטיביםמכיליםהללוהמונולוגיםמן

בשםמוקדמתבגדסהגםהנקדאעני".ייתקותהדדאמאטי(המונולוגמהם

במיליםהפותחידוע.שיד-עםשלעלילתועלמבוססהמלמד".ייהדהודי

 6מלמד'ל"]),הנניייאני-[מלמד'ל"אמידאיךייבין

לנוסחכאמוד.דומה.שבוהתלונהשנוסחבתפילה".ייעצההגנוזבשיד

בעליייישובניק".פונההציפוד".ייאלשלהגנוזבנוסחהדובדשלהתלונה

חדש.עולםתחתיוולבדואהעולםאתלהחדיבבוומפצידאלוהים.אלדפת.

 :המשודדיםלשידיחדשיםנושאיםשיימצאוכדי

;:ז~לף ז:;י?./Vז .וזף iJ;:זג$רץ

 .י['~ 7נ;~נף:;כ;נד~לף.:;כ;נד

לן.ו'הףי;גם Wה : י~~ ?I ~לף

 ! י[' W~לים. Wר qף:;בר~ם

ביאליקבשידידווחתימאטידפוסהיאהבדיאהסדדיעלהקובלנה

יימןהגנוזהשידמןהרציני-החגיגיהדובדלפנינואיןכאןאךהמוקדמים.

בראשית.סדריאתלשנותהאללפניתחינההואאףהשוטחהמצד".

הפנייה,כאןמדיטאטיבי-פילוסופיובטוןונמלציםמדוממיםבדבדים

בן-שיחו.אלאדםשפונהכדדךיינמוך".בסגנוןעממית-פאמיליאדית.היא

ישהדוסי.בדיבודבשדוולו,לוומושךבוודוחקוהמעמד.הדדגהשווה

מכבודהנובעתקולגיאליות.מתוךלפנייהשוניםפדונומיאלייםציוני!:

ומהיעדדמפאמיליאדיותהנובעתנמוכה".ייסולידאדיותלביןומאהבה.

והאפקטהנמוכה".ה"סולידאדיותקוטבאלהדבדיםנוטיםכאן 7מדחק,

שלאפקטהואאלוהיו.עלהדובד-העממישחשהעליונות.מתחושתהנוצד

השימושמןגםנובעיםההיתולייםהאפקטיםוקאדיקאטודה,הומוד

 :בצידוף(כגון.שליליותקונוטאציותהמכילייםביידישיזמים.המיתמם
ייויזתא"שלהמיוחדתהמשמעותאתהמעלהויזתא".הפייטןייבפזמון

 8ואויל),טיפשביידיש:

שלהעממיתדמותואתמזכידיםובסגנונוהדוברבדמותשוניםסממנים

ייתכןכיאףבנימין).ה'שלבתדגומוהחלבן"."\?ביה(אוהחולב""טוביה
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השיר,על-גבישנרשםהתאריךעלנסמוךאםביאליק,שעיצבשהדמות

דמותהאירוניה,למרבהעליכם,שלוםמכתביהידועהלדמותאפילוקדמה

שלקאריקאטורהאבטו-אירונית,דמותוגםבדיוניתפרסונהגםהיאזו

גםאלאדיר,אורפתבעלרקלאהואהנלעגהדוברשכןעצמו,המחבר

-מפליגותיומרותבעלמשורראלאמשורר,סתםולאעברי,משורר
מןחדשה,תקופהשלופותחהדועכתתקופהשלחותמהלהיותבכוונותו

אתהופךהואמזלזלים,כינוייםובסדרת ,ןvז:~זלזולמפגיןהואהאחדהצד

המאמיןזה,ופשוטנאיבימשוררהשני,הצדמן ;ונלוזזוללענייןהבריאה

אמיתי,כ"אלאזון"ביכולתווהבטוחתוםעדמוצוכברהשירהנושאישל

האמיתיותהתורפהנקודותמהןממנו)הקוראלציפיות(בניגודבדיוקיודע

 :העולםמןובטלה,העוברתהזמןבתהשירהשל

-ןר~~י!~יר iJן~רז:זיו,:;ניב tt ז::

הרנניםבנעליכלמחמדי
 • .,: T ••-:-ז ..- :-

ם ?I~לה;דתן PW:;כ;נר םכJ~נ;::פןאם

ושנים,מ"מיםהIפש;ררים
-: : • • T . : ז. 

,ואףבת-הזמןהשירהשלפגמיה,מהםנכוןאליודעת,זונאיביתדמות

באורחשובזאת,ועםהאחרים,המשורריםשלמומיהםאתלאבחןיודעת

תחבולותיהםבכלהשימושמןנמנעתהיאאיןגיחוך,ומעוררפאראדוקסאלי

בני-הזמןהמשורריםעלעדותה,פיעלהפסולותהגרועים,המשורריםשל

חבריו-של arbiter elegantiumעצמוהמשיםהעממי,הדוברמלעיג

הענייניםאותםאולם,העניין"),ובכפל~ה f'ב~יוגיעונו("למההמשוררים

אתמכליותרמאפייניםשלו,בתפילה"ה"עצהבדברימלעיגהואשעליהם

אףבאנאליות,ריטוריותותחבולותחידודיםמכבירהואאף :שלוכתיבתו

שהואסגנון,סממניועוד:;נאתוסשלתפניותוגיבובים,חזרותישבדבריו

הישנים,המשורריםשלכשיריהסממשורב-בתים,ארכנישירופוסל,עצמו

נגדשלוהביקורתדבריבקצרה,ביקורתו,חציאתמכווןהואשנגדם

לבקרכדיהמחבר,על-ידיבפיומושמיםהדור,בשירתשוניססגנונות

שפלותשלתהומותלאילועד:ראהלקוראולרמוזשלו,סגנונואתבעזרתם

מעזמשורר,עצמוהמשיםעממי,רפתןשאפילוהשירה,סגנוןהגיעוסיאוב

שוללת,ביקורתעליולמתוח

המחברשלהמתמדתהעין"ייקריצתניכרתהעממיהדוברשלבסגנונו
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לצורךופאתטינשגבדיבורסגנוןשעיצבה"פרסונה"בפיהנותןהמובלע,

 :וטריוויאלייםהמונייםענייניםהעלאת

I?I$ רז;זיW זז;ן'את:rל~I? ךקר;תiJ כרעש;

rדרידי, iJ~י ?Iקךרה~ה

~דיל~ב;דיר W נ;:ק;ליr:ותיאזגר

 ,'יד~~ליבZIי~ת- ם'אי;J(;!ף

קוליתתייואומרוכמוחזון",שאת"אמרתיכמומרוממים,ביטויים

העלוביםלאובייקטיםאירוניבניגודכמובן,עומדים,לכבוד",בשיר

,התלונהושיר-התהילהה"חזון"מושאישהםהעז),(הפרעוש,והנלעגים

;כלומר,הישןבנוסחהאירוניה,למרבהכאן,נעשיתהישןהנוסחעל

שלהמובהקיםמסממניה-ניסוחולביןהנושאביןבולטבחוסר-תואם

סיאובה,לשיא-19ההמאהבסוףשהגיעההמשכילית,המליצה

נושאיםכולםאינםבשיר,הכלוליםהתלונה,נושאיכאמור,ואולם,

ואמיתיים,רצינייםתלונהנושאיגםכאןכלוליםאדרבה,ומגוחכים,נלעגים

כך,בשירים, t'באיגרותביטוילכךונתןמאודובכלביאליקהאמיןשבהם

שהעסיקרעיון,הואהישןחורבותעלחדשעולםשלבריאתורעיוןלמשל,

ייעםשיריו(כגוןוהמרוממותהרציניותהקאנוניותביצירותיוביאליקאת

אירוניה,אפוא,כאןנוצרתהאש"),ו"מגילתשמש"ייעםהחלון",פתיחת

ולאחיובייםצדדיםגםמכילהנלעגהאובייקטשבהורב-סטרית,מורכבת

נלעג,יסודגםמשתקףהחיובייםבערכיםואילונלעגים,צדדיםרק

הדוברשלהנורמותביןבלתי-פוסקבמשחקהיתר,ביןנעוצה,המורכבות

הקוראגםהזוהקומיתבדראמהמשתתפיםמלבדם,המובלע,והמחבר

לעצותהזקוקונחשל,כושלאלבתורתכאןהמוצגהנשגב,האלוהיוהמאזין

ממנו,החכםלידידו,עצמומשיםמקום,מכלושהדובר,הרפתן,מן

מגיעבדורו,המשורריםמגדוליכאחדגםעצמוהמציגהעממי,הרפתן

כדיובוהו,לתוהוהעולםאתלהשיביששלפיהה"הגיונית",המסקנהאל

פירוטאגבפיוטיים,נושאיםשלחדשהקשתהמשורריםבידלתת

ואדם,אלוהיםלכאורההמייגעיםהבריאה,מןיסודותשלארוךקאטאלוגי

הנפשאתומדאיביםהמייגעיםיסודות,אותםלכלעקיףביטויאףנותןהוא

ואינהומעניינת,מורכבתהיאהכתיבהדרכינגדהביקורתהדור,בשירת

הנוסחנגדגםאםכיהארכני,הקלאסיציסטיהנוסחכלפירקמכףונת

זהעלהשגור,הרומאנטיהנוסחכלפיואףהמסולסהסנטימנטאליסטי
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עליו,שעבדהעזהחוויהשלשחזודהבאמצעותהדובדמלעיגהאחדון

דוחשבוהמיסטית,ה"האדה"לדגעעדהקונטמפלאטיבי,הדיכוזבאמצעות

חדשה,אדץלבדואחחדתבבקשהמסתיםהשידבאוב,עולההמתההעז

קובלנתואתאידוניאבודמאידהזוובקשהוהישנה,הבלההאדץבמקום

האחדוןלאאם /יודיעניזה(יימי "?עמלאני"למיבשידוילייג,שלהנודעת

האחדוןלהיותלעצמוהעממיהדובדמאחלכאן,הנני"),ציוןבמשודדי

ולהיותתבל,פנילחדשה'בשובמחדש,להיבראגםאךתבל,למשורדי

 :החדשהעידןלמשודדיהדאשון

קף~ה $Iר I;1 ~~לדון q ~י::נכ';:י $Iר

:כrכל,ד;נת .P ז;;~לשוךר

שף;נה $t-Iי~ל~גילrכדשף:;כשף:;ככ

 ..אנלד,/?שוךררראשון

שלונלעגתמעוקמתבבואהגםהואהקב"ה,של,יועצוהמשודד-הדפתן

ביקורתדבדידקולאמיתממתאבטו-אירוניהכלולהובדבריועצמו,ביאליק

מישלשליחותשלתחושהחדודעצמוביאליקהיההעת,באותהקשים,

ן;העקטנה""איגרתשידועלקודמתה,אתוחותםחדשהתקופהשפותח

לאאשדחדשהומתכונתחדשהיישפהבשידישכילעודך,באיגדתביאליק

הדפתן-כאןשמשמיעהביקורתדבריבנוסח 9בלהטיהם",חדזינוכןעשו

אתעצמו,עלמעתידשהואהשבחדבריובדוחהמשודדיםחבדיועלהפייטן

:יימהכתבשבההדיקנותדוחועלבחומרה,באגרותיוביקדדודושידת

?איןהעבדיתבשירההזאתבעתוגבדהפרצהאשרהחדזנותעלדעתך

שלדוח--אלוהיניצוץואיןהלשוןידיעתאיןחדש,דעיוןואיןכשרון

אלהדבדיםוגם lשוא",סוהבלידיקנותדוחבטלים,והדהודיםעמעום

לביעלבוקר(ייוכענניהפייטן-הדפתןדבדיאתמזכידיםהדודשידתבגנות

וכד').יגודו"הבוקדהרהורי /הדיקן

שהיההפיוטי,הנוסחמןסלידתואתבאיגדותיואפואהביעביאליק

בשידיועמושהביאהחידוש,בערךחדודהיהואףהתקופה,בשידתשליט

יסודותבצד-מכילהחדש,עולםיבדאשהאלהמשודד-הדפתן,שלעצתו

ב"עצההחדזןכנות,ושלאמתשליסודותגם-אבסודדושלהומודשל

שלהאישימאמין"ה"אניעיקדיאתהנלעגיםבדבדיומכלילבתפילה"

ייאלאזון"הואאיןכןעלהיצירה,ומעשההשירמלאכתבנושאיביאליק

אוויליים,נשמעיםשדבדיוייאיידון",גםאלאבלב,דומתנפחמתייהד
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דעת,מבליומחוכמים,חכמיםגםהםולמעשה

הואהציפור""אלשלהגנוזהנוסחמזהטראגי-קומיהדוברשגםראינו

יודעשאינומעט,ופרימיטיביפשוטאדםשליינמוכה"עממיתדמות

ברגשנותמתמוגגהואבעודלאגדה,מציאותביזלבריה,אמתביזלהבחיז

התפיסהאתומוקיעהמפוכחהמחברגבומאחוריעומדונופיה,הארץמז

הרגשנית,חיבת-ציוזמשירתהמצטיירתוחסרת-האמינות,האוטופיסטית

ופארודיהחיקויהםואתריההארץבשבחוהמסולסליםהנמלציםדבריו

כיומסקנתםהקבועות,מוסכמותיהעלחיבת-ציוז,בשירתהמקובללסגנוז

בשיריצא,ביאליקמכתי"ירפאואלהלא Iייטיבוגההליודמעותבכי"לא

בווהציבהדור,שירתשלהבאנאליהסנטימנטאליזםנגדחוצץזהמוקדם

הקונבנציונאלית,הדמעותשירתאת,הפוסלחדשניפואטימאניפסטבסמוי

הנוסחאתהדוחהואמינה,אותנטיתחדשה,שירהתחתיהומעמיד

שגרםהואהמחברעםבשירהדוברזיהויהשגורהסנטימנטאליסטי

שבוערך,פחותסנטימנטאליסטישירבתורתהחדשהבביקורתלראייתו

 11 ,כביכולביאליקנכשל

השיריםכברובהמחבר,דמותעםהמזוההה"אני"-הדובר,ביזההבחנה

שונהשלוהנורמות,שמערכתהפיקטיביה"אני"לביזביאליק,שלהליריים

הפסבדו-עממיתהשירהחטיבתלהבנתועקרוניתחשובההמחבר,שלמזו

העשורמזהגנוזיםהדראמאטייםהמונולוגיםאתהכוללתביאליק,של

הקאנוניתמשירתוהבדילאותםשאףהעם","שיריואתליצירתוהראשוז

נפרד,במדורוהדפיסם

ג

שיריובמהדורתהכלוליםביאליק,שלהעם"יישירימביזרבים,שירים

המונולוגבמתכונתבנוייםופזמונות","מזמוריםבמדורהקאנוניים

(כדוגמתהדיאלוגבמתכונתלכאורההבנוייםשירים,גםהדראמאטי,

האוהבביזאוחדקל",ונהרפרתנהרב"ביזלדוכיפתהנערהביזה"דיאלוג"

בלילה"),ולאביוםב"לאהשיטהועץהנערהביזאוגז",ליב"ישלאהובתו

אואמיתיתשיחהשלמונולוגבתוךשיחזורספקדיאלוג,ספקהם

היפותיטית,

בעשורביאליקשכתבהדראמאטיים,במונולוגיםכמוהעם",ב"שידיגם

וחוכמת-בורותועורמה,שתמימותעממי,דוברמעוצבליצירתו,הראשוז

המחברשלדמותומציצהגבוומאחוריבאישיותו,יחדחברוחיים,

יציר-כפיה),הגיבורשלמזולחלוטיזשונהשלההנורמות(שמערכת
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תוכןועלהמונולוג,אתהנושאתה"פרסונה",עלומלגלגתבפיכחוןמחייכת

דבריה.

תמימהעיירתית,נערהשלדמותהמעוצבתלמשל, ,פרת"נהרב"בין

כדילנהוג,כיצדהדוכיפתאתומלמדתלבן-זוגההמייחלתופרובינציאלית,

נוקטת,היאשאותההטאקטיקה,חיש-מהר.המיועדהחתןאתלהביא

מאמונהנובעתהתמימותרבה.תמימותעלוגםערמהעלגםמעידה

אליהיחושוחתנהיועילושלההשכנועשדרכיהנערהשלהבלתי-מסויג

הכנותמןגםמבצבצתהתמימותבלבד.מעלותיהבזכותלאשהויקחנה

שלפקודתה-תחינתהאתהמאפיניםהסייגים,חסרהלבומגילויהמוחלטת

כילד,וכמוהדבריח,מתוךועולותצפותהאירוטיותמשאלותיהכלהנערה.

הליבידינאליים,ה"פרוידיאניים"לרמזיםמודעואינושחלםחלוםהמספר

שלוהתחכוםהערמהלהסתירם.טורחאינוכןועלבחלומו,הגלומים

שלה.שבתכנית-הפעולההמורכבתהאיסטראטגיחמתוךרים fנהנערה

שיודעתוהפיתוי,השכנועדרכימכלמכילההחתןללכידתתכניתה

הפנייה ;ה"לוגוס"בדרךהראציונאליח(הפנייההקלאסיתהריטוריקה

שלאישיותועלהמסתמכתדהפנייה ;ה"פאתוס"באמצעותהרגשית,

הנערהשלהמתוחכמתהפעולהבתכנית 12ה"אתוס").באמצעותהמשכנע,

 .יחדגםהשכנועדרכימכלישהתמימה-הערמומית,

לאאםכפות.ולהביאובן-הזוגאתלכבוללדוכיפתמייעצת,היאתחילה

יימןריטוריותבתחבולותנועם,בדרכישתשכנעהומוטבאזילכבלו,תוכל
גמוללקבלתחבטחהאתהשאיןאחבה,בהכרזת:ראשיתן,הכבד"אלהקל

האהבההכרזתאםידידי").אליוצאתנפשי / :?הגידילותגידי("מהחומרי

הגןלו"אמרו :האירוטיהפיתוידרךאללעבורישפעולתה,אתתפעללא

ניתןיפה,יעלהלאהאירוטיהפיתויאם .פותח"ואיןהואנעול /פורח

 /:מיטתילותגידי(ייועודלית"האמוציונ"הסחיטהבדרךגםלבחור

הרגשנימוקיוכללבוא,בן-הזוגימאןעדייןואםבדמעתי").לילהאשחה

התמימה-הנערחשוקלתהזאתהאפשרותאת(וגםלבואתימסולא

שעתידיםחומריים,בפיתוייםאליולפנותאזראוימראש),הערמומית

 :הכףאתלהכריע

 :רזי~י ?Iזק-~ן ?1 ;ם \:Iר

-:;ג~ר~זימו~ןסכל

W דתיכקזקי,ש;r~ו:;נקל

 . יו,tד;7d rת 7dרק~ת~ת+.יזv·רים
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אלה-זהבבחוטרקומההינומהנוצות,ממולאכררקומות,כותנות

אתלשכנעהפרובינציאליתהנערהמקווהשבעזרתםקורח","אוצרותהם

שליחתה,הדוכיפתאתמציידתהיאשבהןהתחבולות,חרףהמיועד.החתן

המשכנעים.הנימוקיםאתישמעבטרםעודיבואשהחתןמקווה,היא

בלהטבאוזניהומצהירמקשתכחץאליהטסאותורואההיאבדמיונה

יופיהבלבד.ולהלה,נתוניםמאווייוכלוכימיותרת,הנדוניהכינעורים,

 :שבאוצרותהטוביםעבורוהםומעלותיה

 ?ך Wריזגה-לירך, /o ~זגה-לי

 ?ך WWעם-לי~ך /oז,כלז?ה

רי, fחיקך~רך, W:י /oמ

א;~רי.עםזגt,ומ;~יז;ו 15

בהדפסותכילציין,ראויזו,היפותיטיתלהצהרת-אהבהבהקשר

(ב"השילוח"המשוררשלמכתב-ידונדפסושאוליהשיר,שלהראשונות

 ,ך" WW "המלהובמקוםטעות,נפלה ,) 1העם'''יימשיריהמיוחדתובחוברת

אתוהובילהפרשנית,טעותגררהזוטעות ."ך Wי W "המלהנדפסה

הנערהכאילוהבלתי-הגיונית,לטענהגולדברגלאההמשוררת-המבקרת

פאנטאסטיות"ייהשגותבעלתהיאחדקל"ונהרפרתנהרמ"ביןהתמימה

ייעשרים :במציאותלהשישלמהבניגודיישיש",עלבחלומותושוגה

לבגדיספק,ללאכאן,מתכוונתהנערהאולם, 14ירה".מרקמתכתונת

החלפתיישיש".לארמונותולאבארגזה,אוגרתשהיאהמשובחים,הנדוניה

העובדה,מןאולינבעההשיר,שלהראשונותבהדפסותב"שישך",ייששך"

;בראשיתשש"(ייבגדילבןארגעניינה:האחתהוראותשתייישש"שלמה

שנוצרה(צורהקשהלבנהאבןבהט,עניינהוהשנייהועוד),מבמא,

הה,שה"ש ;ש" Wייעמודיהשווה ,"ש: Wבמלההדיפתונגמהתכווצות

לאאך ,"ש: W "שלהמשמעותאתכן,אםמכילה,ש" W "המלהועוד).

הפשוטההנערה .הנדוניהשבארגזהיקריםלבגדיםהכוונהוכאן, .להיפך

כדרכואךובדמיונות,בחלומותאמנםשוגההשיר.גיבורתהפרובינציאלית,

בשתיועומדתביסודהריאליסטיתגםהיאהאופייני, Volkstypה-של

אםכישיש,ארמוןלחתנהמבטיחההיא:איןהמציאותקרקעעלרגליה

שלה.הנדוניהארגזבתוךממשהמצויותומשי,ששכתנות

להביאבדוכיפתהדוחקתחדקל",ונהרפרתנהרמ"ביןהבוגרתהנערח

השירמןרה Wהכבת-ישראלאתרבהבמידהמזכירהמחיר,בכלחתןלה
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הסממניםמכלבוישאךעם",כ"שיראומנםמסווגשאינוישראלי,'"בת

עלמבוססאףזהשיר .ביאליקשלהפסבדו-עממילזיאנרהאופייניים

 /כולהתבלכמו /יפה"הינך :החתןשלבהכרזההפתחנודע,יידישיר-עם

בשירגם 15פרוטה".אףלךשאין /בךישאחת)(פגימהאחדחיסרוןרק

יוםאתלהחישהמנסהתמימה-ערמומית,נערהמעוצבתישראל""בת

ואתחמודותיהאתלבן-זוגה,המייחלתהתמה,הנערהמציעהכאןהחופה.

דברישהן.כמותסגולותיהאתלקבלאותוומשדלתהגנוזיםאוצרותיה

בהבטחה,פותחיםלבחיר-לבבה,שלהההיפותיטייםאוהממשייםהשכנוע,

כהבטחהמתגלההיאבהמשךאךמאוד,עדייחומרנית"להישמעהעשויה

 :ונאצלתרוחנית

:;ננזרףה ?iריז;נזרl;ג~ת ש~-ם~

 ;;:זזpלי~ים ןנ;:~רי Z נ;:

ע;דיף <;tא; הי;J~:;כי-היאזtלאר~ם

~ליהיז;נז;iךינ~ך

אך-ומרגליותאבני-חן-קורח""אוצרותכביכולמ.כטיחההנערה

החן.שבאבניהטובההיאשלדבריהאהבתה,אתמציעההריהילמעשה,

תוספתשעניינואידיומאטי,ביטויכידוע,הוא,משלו"נופך"הוסיףהצירוף

מח,קידושין(ראהקידושיוכסף)שווה(אוכסףעלהמקדשהאיששנותן

המוסיפההיאהנערהדווקאוהמתחכם,השנוןההיפוךבדרךכאן, .)ב"ע

 :יינופך"המלהשלהוראותיהבשתיגםכאןהשתמשביאליקלחתנה.נופך

פת", ,cייתושעניינהמשלו",נופך"הוסיףהכבולבצירוףבמשמעותהגם

אתהעשירזו,בדרךיקרה).אבן =(נופךהליטראליתבמשמעותוגם

מילואיםי,':ייאבןאבני-החןמשדהמליםהרצופההשיר,שלהמטאפוריקה

השכנועלדבריוהקנהוכו,'חמדה""אוצרותחן",ייאבני"מרגליות",

 .שנינתיתואיכותסימאנטיעיבויהנאיביים-כביכול

ומנוגדים-שוניםאופניםבשניהנערהשלדמותההשירמןעולהכך

רומאנטי,זנערה:בתורתזהאתזההמשלימיםאופניםבשניאולכאורה,

ומעשית,תכליתיתנערהובתורתחלומות,לנסיךהמייחלתותמימה,

-אחתאבן-חןרקבנזרולשבץלבחיר-לבהבערמומיותהמייעצת

כאותהוהיאלו,להציעלהאיןיותרממשייםאוצרותשכןשמה,ייאהבה"

שחתנההמאמינהחדקלי,'ונהרפרתנהרמ"ביןפרובינציאליתנערה
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ולאומעלותיהיופיהובזכותהגנוזיםאוצרותיהבזכותלאשהיישאנה

ונדוניה,כסףבעבור

הנערהשלהדראמאטיהמינולוגבתוךהמשובציםהשנינה,משחקי

 Volkstypה-שלהנשיתמקבילתולבוא,שבוששלחתןהכמהההעממית,

העם""שיריומיתרהגנוזיםהדראמאטייםהמונולוגיםמןה"שלימזל"

יייששוא",ייבהבטחותשתים",ייאחת,טובה",אבן"למילו",יש(ייפלרני

האמנותילאופייםההוכחותאחתרקהםועוד),יד"למרגליתפושט

הנאיביים,המונולוגיםעלפארודיהאךשהםהללו,השיריםשלהמכילכל

ריטוריתמורכבותבהםישולמעשההאותנטיים,העםבשיריהנישאים

רבה,נטיתוסמא

טכניקתגםתורמת"הללוהעםב"שיריהמונולוגיםשללמורכבותם

שהנערהבלבד,זולאהמקובלות,הקונבנציותכלשלוהעיוותהשבירה

בחברהלמקובלבניגודשידוך,נישואיולאאהבה,נישואילהינשאמקווה

מייחלתאףהיאנושנות","מחזיקישלחברתםהמזרח-אירופית,היהודית

אתהמגלםלחתןדיוק,וליתרהמקובלות,הדרישותעלעונהשאינולחתן,

חתן,לנערהחיפשוהמזרח-אירופית,בחברהוהמקובל,הרצוימןההיפר

היאיכאןובית-המדרש,הישיבהספסליאתהחובשתלמיד-חכם,שיהא

שלמתכונותיוכלוםולאבושאיןבלורית,בעלפרחחלעצמהמחפשת

נסיך-החלומותנתפסהאירופי,בפולקלור 16 ,ה"אידיאלי"היהודיהחתן

הנערהשלבדמיונהואילולבן",סוסעלורכובשיערכההייגבוה,כאביר

אןהנוער",ואששחורהייבלוריתכבעלהמיועדאמנםמצטיירהרומאנטית,

הדמונולוגיהמןמכשפות(כאותןמטאטאעלרכובלבואשעתידכמי

 ,דמוני)נחש""לחשבעקבותהנערהביתאליטוסהואגםכמוהןהאירופית,

עלמעידיםבארגזההטמוניםשהאוצרותהפרובינציאלית,הנערהכמו

שחורהב"בלוריתמתבררמטאטא,עלהרכובהבחור,גםכןאביונותה,

מטאטאשלמקל-רכושווכלמתלמוד-תורהנעורראשוהנוער",ואש

המזרח-היהודיתבחברההמקובליםה"דקורום"כלליאבירים,סוסולא

חתנהשיבואעדפאסיבית,המתנהלהמתיןמהנערהתובעיםאירופית

בקדחתנותבדוכיפתודוחקתאקטיבית,הנערהכאן,ואילוידהאתויבקש

ולחוסרשלההמרובהלנאיביות(עדותומידתיכףהבחוראתלהלהביא

העיצובמתוןחסודה),לבתולההיאיםהחברה,בגינוניהתמצאותה

שבפיההטיעוןמעוררהעממית,הנערהדמותאתביאליקשעיצבהמיוחד,

נמצאלאוחתןלפרקהשהגיעההנערה,ולגלוג,שחוקוגםוחמלהאהדהגם

והסבלנותלאלתרלהימצאצריךשחתנהובתמים,באמתמאמינהאכןלה,
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לקוראיוומקנההמובלע,המחברבסמוימחייךגבה,מאחוריוהלאה,ממנה

מעטלאגםישנישאה,שלאהנערהשלשב"טראגדיה"התחושה,את

למרותולהיפך ;דמעהרק,ולאחיוךלהעלותהעשוייםקומיים,יסודות

נבואתשהריטראגי,יסודגםבהםישוחיוך,לעגמעורריםשהדברים

ולבדידות,לכלימהנגזרהנערהשלוגורלהנתקיימהלאהדוכיפת

ד

בשבירתומשעשעוירטואוזיתרגילהואלו"יש"פלוניהעם"יישירגם

גדולחכםעממי,דוברמעוצבבוגםספרות,ומוסכמותחברהמוסכמות

תרעומת,תחתחמלהבבך-שיחולעורריכולתוככלהעושהעצמו,בעיני

המפילהעיוור,המזלעלמרירה-מבדחת,עממית,קובלנההםדבריועיקר

וממוךקנייךבעניינירקולאנקוב,צרור-השניובידטובה,דובהאחדביד

עלמתלונךכאךובנים,נישואיםבענייניאפילואםכיכרצונו,הגורלעושה

שאינהייקליפה",נפלהובחלקוש"זכה"מיהעלוב, mal marieה-מזלורוע

סחור-סחורמתנההואכאחת,ובערמומיותבתמימות ,אושרכללומסבה

דבורהאצלהלילייםביקוריועלמביקורתשחוששכמיגודלו,מראת

עלוחשבוךדיךולתתזהמנהגואתלתרץצורךהואמוצאכךועלהשכנה,

כדוגמתגבוהים,באילנותעצמותולהאףהואהתנצלותו,אגבהרגליו,

שלמהאםחייו,מאורחותשווהגזרהוגוזרבאדם,החכםהמלךשלמה

של?בהצטדקותומהאני-נשיםאלףלעצמווהתירשנהגכפינהגהמלך

 :ערמומיתהיתממותוגםתמימותגםישגדא"ה"ביש

 , iiלזקלימ~שים '?1 ~זילף

-ת IJI5ייקל~ה"~ל~ב vלי

I5 אל~~r:ב'שי I$ לילrא?\ר, 

ט $Iרב;כה~יתל $Iךךלה

ת, IJג~ף/?ליארזיזקכע

אתבמקצתהמזכירהבמתכונת,בנוימבתיואחדשכלזה,עם""שיר

ומסתיימותחורזות 5 , 2 , 1שורות(שבו"החמשיר" = limerickה-מתכונת

ומסתיימותביניהךחורזותיותר,הקצרות , 4 , 3שורותואילובהשפלה,

בחירתאפילוומוסכמותדפוסיםניפוץשלמפגךכאמורהואבהרמה),
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הטיפוסיתבסטרופיקהמשועשעתייבעיטה"עלמעידהטרופיתהסהמתכונת

שהראהכפיהיידי,שיר-העםשלהטיפוסיהביתהאותנטי.שיר-העםשל

מקורזזומנורמההסטיותוכלהמרובע,הביתהואהרושובסקי,בנימיז

אךהמרובע,הביתשלתבניתואתהמטשטשיםשונים,מסוגיםבריפריינים

מחומש,בביתחריגשימושביאליקעשהכאז, 17אותה.מבטליםאינם

רב.שוניהחמשירמזשונהגםאךהחמשיר,אתהמזכיר

התחכמותוניכרתבשיר,המעוצבוה"עולם",הריטוריקהבתחומיגם

השירמקובלים.ודפוסיםמוסכמותלנפץוהתכוונותוהשנוזהמחברשל

 :מתמלאותשאינזציפיות,ויוצרעקוםבראיהמוכרתהמציאותאתמשקף
אללילהעםהולךהואשבגללזהסיבות,אתהאומללהבעלמונהכאשר

מיכילחשוב,ונוטההמטעים,הרמזיםאחרשוללהקוראהולךשכנתו,בית

הטובה,שכנתוביתאלבחשיכהוהולןהחוקיתמאשתושבע-רצוזשאיננו

מסתברכןאולם,מחסדיה.ליהנותמדבשה,לרדותכדיזאתעושהבוודאי

מהאינםשכנה,אתמשביעהשדבורהוה"דבש",ה"נחת"מהרה,עד

מכבדתהיאהדובר.שלעדותופיעללפחותבנפשו,לשוותהקוראשעשוי

הנופלותבנותיה,מששנחתשבעאףוהואדבש,וברקיקייי"שבכוסאותו

שמחה.בתרועתפניואתומקבלותצווארועל

בספרותמשתקפתשזוכפיובמיוחדהגלותית,במציאותבנותשש

המנפץיבאליק,שלשבידו:ואילוכבדולנטלצדודהלצדהסמלהזהתקופה,

שלמובנהבמלואאמיתית,לנחתמופתהזמקובלים,ודפוסיםמוסכמות

המלה.

השםאתומאירת-הפניםהטובהלשכנהביאליקהעניקומדוע

יאההשםראשית, :לפחותסיבותשתיחברושכאז?דומה,יידבורה"

אתשמשכהוהלוחמת,השופטלפידות,אשתדבורהכדוגמתלאשת-חיל,

דבש,ורקיקיבדבשצפיחיותשאופהלמייאההשםשנית,בעקבותיה.ברק

ייסורסה"זובאמירהעצל".דבורה,אל"לן :לרעהוהדוברממליץושעליה

באדם,החכםהמלן,שלמה(הואמשליספרבעלשלהידועהעצתו

בחרקהומר(נמלה)אחדעמלניוחרקאליו).עצמואתמשווהשהדובר

מלואדבששםולרדותקינואללרדתשמומלץ(דבורה),אחרעמלני

בשירהמשמעותתבניותשלוהמחושבתהמכולכלתהבנייהחופניים.

אמנותיצירתאלאכלאחר-יד,שנכתבקל,פזמוזלפנינושאיזמעידה,

שלאאלה,מהשתמעויותכמהעלתמעויות-לואי.בהועשירהמורכבת

שלדמותואתהמתארבקינה",ייהתפארותבפרקאעמודזה,בפרקנדונו

ביאליק.שלהעם"ב"שיריהיהירה"אלאזוז"
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ה

שאתליצירתו.הראשוןהעשורמןביאליק.שלהמוקדמיםבשיריוהעיוןמן

ליצירתו.השניהעשורמסוףשלו.העם"ב"שיריהעיוןמןוכןגנז.חלקם

שהואדובר.אלהבשיריםלעצבהרבההמשוררכיבנקל.להיווכחניתן

הדראמאטייםהמונולוגיםשביןהחיץלמעשה.ומיתמם,תמיםעממיטיפוס

ביןשכןומובחן.ברורכהתמידאינוהעם"יישיריוביןהמוקדמים

עני").("תקנתהמלמד"כ"הרהורישירגםכלולהדראמאטייםהמונולוגים

שיריםישהעם""שירי.וביןלעיל.כנזכריידישיר-עםשלעיבודשהוא

שנכללוהשירים.ביןגםהדראמאטי,המונולוגבמתכונתהבנוייםרבים.

בנקלדרכםלמצואיכוליםשהיו .שיריםכמהישהביאליקאי.ב"קאנון"

ישראל"ייבתהשירים(כגוןה"קאנון"מןהמופרדתהעם".יישירילחטיבת

למדוריםהז'אנריתהחלוקהשאיןהמלמדיםסודות").פולטהדממהו"ים

 ,ושירשירכללגביתקפה-לחודפסבדו-עממיתושירהלחודליריקה-

הבנוייםהעם".יישיריוהןהמוקדמיםהדראמאטייםהמונולוגיםהן

המונולוגיםמןבדרך-כללהקצרים(אךהדראמאטיהמונולוגבמתכונת

ותפישת-אמות-המידהשביןהפערעלמבוססיםהמוקדמים).הדרמאטיים

.לביןיחדגםשניהםאו ."איירון"אוייאלאזון".שהואהדוברשלהמציאות

יחסהואשהעמידהפיקטיביתהדמותאלשיחסוהמובלע.המחברשלאלה

הנושאהזקן.הרפתןשלדמותולמשל.בו-זמניים,אהדהושלדחייהשל

לבורא-עצותסדרתגםלתפילתוומשרבבבתפילה"ב"עצהלאלתפילה

כללאאך .ונלעגתמגוחכתדמותהואהבריאה.סדרישכלולבדברעולם

ביאליק ,לקוראלהיראותעשוייםשהםכפיואוויליים.אבסורדייםדבריה

האמיןעצמושהואדברים.גםוהעממיהתמיםהדוברשלבפיותכופותשם

נלעגת,ובצורהעקומהבאספקלריההעמידםשכאןאלאלבו.בכלבהם

עצמיתאירוניהשלבלתי-מבוטלtומידהגםאלהבשירים.שיקעזובדרך

והטראגי,הקומי.כיןוהכןהנלעגשביןהגבולותאתכהםוטישטש

מוגדר.חכרתילמעמדהמשתייך .דיוקןבדרך-כללמעוצבאלהבשירים

תכונותיואתלבודדכוונהמתוךמוגדרת.מקצועיתלקאטגוריהאו

בספרותרווחההביניימית.הספרותלמן ,הקאטגוריאליותהטיפוסיות

 :שוניםמקצועותבעלישלהטיפוסיותתכונותיהםעלהסאטירההעולם

שלפנינו.בשיריםגםוכו.'כמריםבעלי-מלאכה.סוחרים.שופטים.רופאים.

חלוקהמסתמנתבכלל.ביאליקשלהמוקרמתהסאטיריתובכתיבתו

אוחברתיותלקאטגוריותאוועוד).רפתןמלמד.(חייט.למקצועות
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ועוד).בצדיקוהדבקחסידמתבולל,קרתניצעירישיבה,(תלמידמעמדיות

המשכיליאופיהעללהצביעהאחד,הצדמןעשויה,זוחלוקה

יצירתואתהסיטבטרסביאליק,שלהמוקדמתכתיבתושלהקאטגוריאלי

והטיפוסי,המוכללהאפיוןהשני,הצדמןוייחודי.האישיהקונקרטי,לכיוון

ביאליקבשיריהרווחמקצועית,אומעמדיתחברתית,בקאטגוריההנאחז

אםכיההשכלה,לספרותהאופייניותבדרכיםנעשהאינוהמוקדמים,

אינהרטית.אמביוואלנטיותשלעמדהומתוךרבריטוריבשכלול

(בן-החדש""המלךסופריועדגורדוןי"ללמןההשכלה,בספרות

הנמוך""החיקויממודוסגיבוריםעוצבוואחרים),בריינין,ראובןאביגדור

) 18,(\ow mimetic mode כלפיהסוברורחד-ערכייחסקביעתמתוך: 

לתארהרבהלמשל,בן-אביגדור,וכד.'השתאותהערכה,סלידה,חמלה,

יודעותשאינןנשיםעניים,קודש""כליבעלי-מלאכה,תגרנים,בסיפוריו

מתוךבגולה,היהודיהקיוםמשוליטיפוסיםבאלהוכיוצאוכתוב,קרוא

השלווהשלללבנוגעותיאורהיהודיהפרולטאריאטשלאידיאליזציה

והנדכאים.החלכאיםבבתיכביכולהשורריםוההארמוניה,

אירוניהליצורעממית,פרסונהשלעיצובהבאמצעותהצליח,ביאליק

ש"ישלהישגיהםאתהשירהלתחומיולהעבירעשירה,קונוטאטיבית

עליכס")("שלוםרבינוביץושלוםספרים")מוכר("מנדליאברמוביץ

מעוררגםהואבשיריוהעממיהטיפוסייפלבאיות".דמויוותבאיפיון

תוכןאחת,ובעונהבעתוקומיטראגיהואגורלונלעג,טיפוסוגםאמפאתיה

באופןבו-זמנית.וזלזולאהדהמעורר,סגנונוכאחדוהיתולירצינידבריו

מומיואתלהוקיעיודעוגםלמכביר,פגמיםמלאגםהואפאראדוקסאלי,

סביבתו.עלעליונותולחושהזולתשל

הערות

למשל,ראה,הקאנונית,בספרותעממייםיסודותהטמעתשלההיסטוריהתהליךעל . 1

 . 47עמי ,) 1974 (אבן-זוהר

עמי ,] 1977 [(הרושובסקישלבמאמרומצויהיהודייםשירי-עםשלאוספיםרשימת . 2

יודאיקה,באנציקלופדיה ," Secular Folk Song "בערךמצויהנוספתרשימה .) 128

 . 1385עמי , 6כרך

ייאדקורחי.'אוצרוח"למיועשיוי.'יייעקבקבצניםיי,ייחבלהגנוזיםהשיריםכדוגמת . 3

יעוד.ירד"

 .) 1978 (בן-פירתזיראה . 4
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(כרסחהציפרר""אלכתפילה","עצהעכיי,'ייתקרתהחיט",ייירכההשיריםכדרגמת , 5

 .רערדראשרו)
 . 316סימו ,) 1901 (רמארקגיכצכררג . 6

 1971(מארס 4כ/הספררת,הררסיתי,'כפררזההפכייהיידרכיפרידריר,פיראה . 7

 , 798 783-עמי ,)]איי[תשל

 .) 69 : 1931 (פערפערקארריטש . 8

ע,עמיא,כיאליק,אגררתראה . 9

סט.סח-עמישם, ,שםראה , 10

 . 27 25-עמיחש"ד,צרר,ראה . 11

 P. Dixon,Rhelor;c, The Critica\ldiom{ed. J. D, Jump), Methuen , \ 965 .ראה . 12

ארדיסההעם",יימשירי; 105-103עמיתרס"ח)(שכטכחרכי ,יחכרןיהשילרח,' . 13

 . 7 5-עמיתרע"ז

גיכעריכתכמאסףכרנסכשמאמרה . 49עמילחרליו,'יהארמץגרלדכרג,לאהראה . 14

ארכ"שש",כצדקהרחלף "ר"שישזר,טערתאמכםתרקנה ,) 179עמי ,] 1974 [(שקד

גרלדכרג.לאהשלכמאמרההטיעוושלההגיוניהקולחלוטיונפגםהתיקרו,אגכ

 . 141סימו ,) 1901 (ומארקגינצכורגראה . 15

ישראלוכני ,)א"עכא,(סכהדריואומות-העולםכנישלההיכרמסממניהיאהכלורית . 16

לשמהאלאמגלהאיכוכלררית(ייהעושהכהמתהדריםואינםכלוריתמגדליםאינם

כשםכמקורותמכונההדוכיפתשכראשהנזרגםואגכ, ,)כר"(דכ "זרהעכודהשל

כצוארההשמאליתעינואתהאשהתתלהואם--כלוריתכראשושיש(ייעוףכלורית

כחמהיפהרואהזוהריכעורההיאואפילולעולם,זולתהאחרתאשהכעלהיאהכלא

שקוסמתכקסמים,גםפרחוו]).לר"שהערור[מחכרתאמת"והואיווחכמיוניסו

שלכחש:לחש-זרהעכודהשלסממומשוםישומוריפת")דיפת("ריפת,הדוכיפת

כעלות-איוכ.ושלידעוכים

 . 122עמי ,) 1977 (הרושוכסקי . 17

 Frye (1957) ,p . 34ראה . 18
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ה"אלאזון"דמותשלגלגוליה-בקינה"ייהתפארות

הקאנוניתהשירהאלבדו-עממיתהפסהשירהמן

מראהביאליק,בשירתשעוצבושובים,עממייםטיפוסיםשלבחיבתם

עתירבא-בימים,אפילואומבוגר,אדםשלרבותדמויותביביהםשיש

בליריקהגםהצעירביאליקאתשימשהדמותו .ושבע-יסוריםבסיון-חיים

המדרש",ביתסףייעללילה",ייהרהוריבמרחקים",(יימשוטשלוהקאבובית

הסאטירייםבשיריםוהןועוד)בידח"ייכוכב"המתמיד",קטבה",ייאיגרת

שלראשוןבוסחבתפילה",ייעצהמתעשר",יידלרופאים",(ייחושוהגבוזים

שבע-הימיםהדוברמשמשהקאבוביים,בשיריםועוד).הציפור"ייאל

כן,כמואותוריטה.ולהשגתמהימבותשלרושםליצירתוידוע-הסבל

אלה,בשיריםשבעת-התלאות.לאומההולמתמטובימיהזודמותשימשה

בסיונה :ואיבדיווידואליתחד-פעמיתאישיותולאשליח-ציבור,הואהדובר

 .בסיון-הכללהואהאישי-כביכול

הזקןשלחייובסיוןקרובותלעתיםעומדהגבוזים,הסאטירייםבשירים

החולה,שלבמובולוגלדוגמה, .ולאשליותיולתמימותואירוביבביגוד

מביעמתעשר",וב"דלרופאים"ב"חושוחוליו,ממיטתוקםהמתעודד

לוהנשקפתבארץבחייו,חדשדףלפתוחבכוחואמובואתהישישהדובר

וחלומותיושגיובותיוכיהזקן,הדוברשלבטחובוחרףברי,לקורא .מבגד

האץראללהגיע;שסיכוייובמפח-בפשיסתיימוזהזקןשלהאופטימיים

גםמופעלים 2הדראמאטי,המובולוגכבמסורתממשיים.איבםהבכספת

הדראמאטית,האירוניהכלליכלהצעירביאליקשלהדראמאטייםבמובולוגים

שמגלהמהלביןמעשיואתהגיבורהערכתשביןהסתירהמןהעולה

 2 .בעקיפיןאובמישריןהעלילה,

הקאנובייםשיריוביןביאליקכללשאותםהדראמאטיים,במונולוגיםגם

הדראמאטית.האירוביהיסודותבולטים- 3החיט"ו"יובהעבי"ייתקות-

אשליהאלאאיבםחלומותיו :לקוראלושידועמהבעלםהדוברמעיבי

עני"ב"תקותהמלמדשלהמובולוג .לאלשתושמבהסופן-ותקוותיו
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אירונית-מרירההכרהאליהןמתלווהאךורודות,תקוותשלבסימנןעומד

שלבריאותוכיתתגשמנה,לאהגדולותשהתקוותהמובלע,המחברמצד

ביאליקנטלזהבשירנגזר.סופוכילקוראשבריעדלקויהכההעניהמלמד

מלמד"],הנני["אנימלמדיל"אאיךייביןהיידימשיר-העםהעלילהשלדאת

ביןהפערשעיקרודראמאטי,מונולוגלכללוהרחיבולעיל,שנזכר

התקוות.חרףלו,לקרותשעתידמהלביןהמלמדשלותקוותיוחלומותיו

העתידדברעלורודיםבחלומותהענייםההוריםשוגיםהחיט",ב"יונהגם

שלהפתיחהשורתלמןיודע,שהקוראשעההמוכשר,לבנםהצפויהמזהיר,

אםכיבישראל,לרביהפוךולאהתורהלימודאליגיעלאשיונההשיר,

ובדאגת-יום.בעוניהחברה,בשוליחייואתויסייםהצבאלעבודתייחטף

וקודםההארהרגעקודםמסתיימיםהאלההדראמאטייםהמונולוגיםכל

ביאליקשלרצונואלהבכלניכרהשיטין.מביןהמרומזהטראגי,הסיום

ובמיוחדהקודם,הדורשלהפואימותבנוסחמלודראמאטי,מסיוםלהימנע

 4 .פרץי"לושלילייגשלאלה

החידושיםמןהואדראמאטי,מונולוגהנושאותעממיות,דמויותעיצוב

כאלהגיםשמונוללאחרהשירה,תחומיאלביאליקשהביאהבולטים,

האחרוניםהעשוריםשלוהיידיתהעבריתבפרוזהמרובהבהצלחהנוסחו

אתלגנוזהחליטוביאליקנתקבל,לאהזההחידושאולם .-19ההמאהשל

פסבדו-עממית.שירהביצירתהללוהנסיונותרוב

האליטאריתגישתוגםבמעטלאזולהחלטהתרמההנראה,ככל

בשירההעממיהיסודאתכאמור,אהבשלאאחד-העם,שלוהפוריסטית

השירכללילכלהנעניםנכבד,אידאיממדבעלימרוממים,שיריםוהעדיף

לאומימסרוהמכיליםהניאו-קלאסית)השירתפיסת(על-פיהמתוקנים

לאחראלאביאליק,חזרלאדראמאטייםמונולוגיםשלעיצובםאלכלשהו.

עיקרםשאתהעם",ב"שירי;וזאתעליואחד-העםשלהשפעתושנתרופפה

הסוגיםמןאחרשיריכסוגתפסאותםושאף , 1910- 1906השניםביןכתב

הקאנוניים.שיריושלהעיקריתבחטיבהשכללוהאפיים,הליריים

עממיותדמויותעוצבובטיבם,דראמאטייםברובםשהםאלה,בשירים

במתכונתלפניו,צרותיהןאתמתנותאוהקורא,לפניהמתפארותבדיוניות,

משירי-הכירשאותםה"קינה",ושלה"התפארות"שלהשגוריםהדפוסים

בעשורשיצאושירי-העם,מאסופותאובווהלין,נעוריוימישלהעם

-20ההמאהשלהראשון

וגםתמימותגםבהןשישפולקלוריסטיות,דמויותשלעיצובןבאמצעות

והריטוריותהתימאטיותהאפשרויותקשתאתביאליקהרחיבעממית,חכמה
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לגיטימיתמידאינוקומית-למחצה,אוקומית,לדמותשמותרמה :שלו

מאחורילהסתתריכולתוהמחבר,עםהמזוההו"תקני",רצינידוברלגבי

המושמעיםהדברים,עםלהזדהותלמחבראפשרהשברא,הדמויות

ולאלהםלהתכחשאולמחצה,אתםלהזדהותהדראמאטי,במונולוג

 ,כרצונומהךלבוריכולוהואלפניו,נותרוהאופציותכל ,כללאתםלהזדהות

ומעורפלתסתומהעמדתואתלהשאיר:נוסףביתרוךעצמואתלזכותואף

 ,שונותלאינטרפרטאציותופתוחה

שלוהעם"ב"שיריביאליקהצליחבדיונית,דמותשלעיצובהבאמצעות

אתלהציגשייאלץמבליעצמו,כלפישנוניםאירוניהחציבהיחבאלהפנות

שלהנוסח"רכ"יוצרחדשךכמשורריומרותיועל :ריקככליישירותעצמו

בעל ,ותמיםעממיפייטךשלהגחכתובאמצעותהלעיגהחדשה,השירה

כיסהמשלולילדיםגעגועיועל :בתפילה")(ייעצהמפליגותיומרות

אותומקיפותושםשכנתו,לביתההולךמאוכזב,בעלשלתיאורובאמצעות

כאובהפרידהעל :לו")יש(ייפלוניאהבהעליוומרעיפותבנותיהשש

את(ייהולכתהקאנונייםבשיריומעוצםרגשיביטוינתךשלהמאהובה,

שנכתבעממי,בשיר-פרידהקלילהבנימהכתבהנעלם"),"לנתיבךמעמי"

בחייכשלונותיועל :צליל")("צילמעמי"אתייהולכתלאחררבלאזמך

אותנטית,קובלנהשלבנימהובשירתובאגרותיוקבלשעליהםהמעשה,

תרגוםשחלקובדחני,עם"ב"שירוהומוריסטיתאימפרסונאליתבנימהכתב

שלעיצובך ,)"בראהיה(ייתאמראותנטישיר-עםשלמילולי-כמעט

אבטו-יסודותגםבשיריולכלוללביאליקאפואאפשרבדיוניותפרסונות

לפנישייחשףומבלימפורשביטוילהםשיתךמבליסמויים,אירוניים

להיחשף,מוכךשהיהממהיותרקוראיו

ב

הפסבדו-עממית,בשירההראשוניםנסיונותיורובאתביאליקגנזמדוע

דמויותהחדשה,העבריתהשירהבתולדותלראשונהאוליעיצב,שבה

 ?החכמים-אווילייםדבריהךהנושאות ,ועממיותפשוטות

השיריםאתלגנוזביאליקשלשלהחלטתוההשערה,כאךהועלתהכבר

אתלביאליקלהחזירשנהגאחד-העם,שלהטהרניתגישתותרמההללו

וכלעממיתנימהמהםשעלתהאימתכלתיקונים,ממנולדרושאושיריו,

 5תקניים",ייבלתיאועממייםביטוייםבהםשנמצאואימת

הצורךדיגמישהאינההעבריתשהשפההרגיש,שביאליקאףייתכך
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הכפריוהמשוררהחייטשלדבריהםוכיהדיבור,לשוןשלסימולאציהלשם

ביידיש.למשלנכתבואילולהישמע,צריכיםשהיוכפיעממיים,כהאינם

העממייםהדובריםביןממששלדיפרנציאציהשאיןחש,שאףייתכן

חזרכאשרגם 6הלשון.באותהיותר,אופחותמתנבאים,כולםוכיהשונים,

שלו,העם"שב"שיריבמונולוגיםבדיוניות,דמויותשלעיצובןאלביאליק

(כתב-עתיירשומות"לעריכתשותפודרויאנוב,אלתרלידידוכתב

שביצירתוהאבסורדי,האנקדוטאליהצדעלולפולקלור)לאתנוגראפיה

מדוברת.ךשאיננהבלשון-בעבריתעם""שירי

ביאליקשלהראשוניםנסיונותיוביןעברולערךשניםעשרהחמש

עם",יישירילכתובהראשוניםנסיונותיולביןבדו-עממיתהפסבשירה

משוררשלפרי-עטומשוכללים,שיריםהםשלוהעם"ש"שיריולמרות

ה,קאנוניים,משיריויותרנחותשיריסוגכנראהביאליקבהם,ראהוירטואוז

בחלקםהםשאףשלו,הילדיםלשיריבמקבילשירתו,במרכזשאינוזיאנר

 .)"טעיימפלבשםבזלזוללכנותנהג(ושאותםעם"יישירימעין

הפסבדו-בשירההמוקדמיםהנסיונותרובלגניזתגרמהסיבהועוד

לאומיי,'"משוררבושראהקהל-קוראיו,לתביעותנענהביאליק :עממית

הדוברמזוההשבהםהשיריםאתהרציני,האודייצידהאתבשירתווהעדיף

ה"נמוכיםי,'השיריםאתהנפש.ואצילתהמרוממתבהתגלמותוהמשוררעם

מןבדרך-כללביאליקהרחיקבדויה,עממיתפרסונהמעוצבתשבהם

יותר,רבהחירותלעצמוהתירזאת,לעומתביידיש,שלו.ה"קאנון"

פסבדו-דראמאטייםומונולוגיםליריקהעירבהיידיים,שיריושלובקבצים

בעל-שלטיפוסמתפארשבוגארטן"[ייגני"],יימייןשירו(כגוןעממיים

ועלבגן-ביתו,הצומחיםהפרי,מיניעלגדול,למדןשאינובעמיו,

ליצורהיכולתניכרתהיידיים,בשיריםאשתו).מהםשרוקחתהמרקחות,

בקנייניו,המתפארבעל-הבית,שלסגנונוואיןסגנונות,שלדיפרנציאציה

יידאסמשיר-הזעםהנביאשלהדיבורכסגנוןגארטן"יימייןהשירלמן

ביידישהפסבדו-עממייםבשיריםהאחרון").(ייהדברווארט"לעצטע

הדיבור,לשוןשלהסימולאציהבתחוםיותרטוביםהישגיםאפואהושגו

המוקדמים,הדראמאטייםבמונולוגיםלהשיגםמביאליקשנבצרהישגים

בעברית.שכתב

המונולוגיםשבהםוהקלילים,הקצריםהעם"ב"שיריועו.דזאת

למסירהמכרעתחשיבותאיןהקיצור,בתכליתנמסריםוהדיאלוגים

הריתמוסועלהאופיינייםביטוייהעלהדיבור,לשוןשלומהימנהמדוייקת

השיחקטעימעוצביםהאותנטיים,בשירי-העםגםהוא,נהפוךלה.המיוחד
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וגםהיומיומי.בדיבורשמקובלממהיותר.הרבהואמוטיביתנמלצתבלשון

פרימיטיביתאםגםייאמנותית".אפקטאציהשלרבהמידהישבהם

בשיריםלהיכנסהמחוייבותחוסרספרות.איששללטעמומדיומחוספסת

הייחודי.סגנונםולחיקויהגיבוריםשלופרטנימדוקדקלאפיוןאלהקצרים

שהשיגמאלההעם"ב"שירייותרטוביםהישגיםלביאליקאפזpר

טורים.עשרותפניעלהמשתרעיםהארוכים.הפסבדו-עממייםבמונולוגים

מןדחההאחרוניםאתואילושיריו.בקובציהראשוניםאתכללהואכןעל

שלו.ה"קאנון

שהשיגההישגיםעללכאורהלוותרלעצמוהתירביאליק .ולבסוף

.משוםסגנונןובעיצובשלוהדראמאטייםשבמונולוגיםהדמויותבאיפיון

 .הקאנוניתבשירתויותרומתוחכםמשוכללשימושעשהאלהשבהישגים

להכירקשהכיעדקיצוניים.מודוסשינוייהדמויותעברוגלגולןאגבכיאם

 .-19ההמאהשלהתשעיםמשנותתקדימיהןאתבהן

ג

המונולוגיםלמןאחת.דמותשלגלגולהאחרלמשל.נעקוב.

המאוחרתהקאנוניתלשירהועדהעם"יישירידרךהגנוזים.הדראמאטיים

מסוגבמעברשחלוהפואטיים.השינוייםאחרלהתחקותכדיביאליק.של

גלרייתמתוךנבחרההמעקב.לצורךלמשנהו.אחדכתיבהוממודוסלסוג

הבטוחהרברבן.הגיבורהואה"אלאזון".שלדמותוהעממייםהטיפוסים

גיבורהמאזין-הצופה.אוהקוראלפניהרףללאהמתפארוביכולתו.בכוחו

ולשמחהללעגמושאהואכייודע.ואינולונתונההקהלאהדתכיבטוחזה

לאיד.

שלבדמותוקרובותלעתיםמופיעה"אלאזון"הקלסית.בקומדיה

 .ובנצחונותיובכיבושיוהמתהללהחיילהוא ." miles gloriosus "-ה
שלבדמותוה"אלאזון"שלדמותוהתגלגלהכן .ריקככלימוצגולבסוף

לבשםאינוהזולת.עלוביקורתזהירותקפדנות.שמרובה"פדאנט".

פרובינציאליאיכרדמותה"אלאזון"דמותלובשתלעתיםשבו.הרבלגיחוך

)" agroikos "(. יודעאךהמתקדמת.העירוניתהחברהשללנורמותהאטום

גינוני-חברהנימוסים.לענייניהיועץבתורתהאירוניה.למרבהלהופיע.

 8 .נאותהוהתנהגות

במונולוגהדוברשלדמותונבחנההעממי"."הטיפוסעלבפרק
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להחריבלאלוהיםהמייעץהרפתןהואבתפילה",ייעצההגנוזהדראמאטי

לסוגה"אלאזון"דמותמתקרבתכאן,חדש.עולםתחתיוולברואעולמואת

 Cousel of prudenceבתורתעצמואתהמציגהפרובינציאלי,האיכר

בורא-שלכיועצועצמוומשיםבתבונתובטוחאשרההליכות"),(יייועץ

ייאלאזון"שהואהמשורר,-הרפתן ,אולםהעולם.הנהגתבנושאיעולם

עלומתרברבמתפאררקאינובקלונו,מתברכיםוהקוראשהמחברנלעג,

אופייניתאינההבכייניתעמדתוגורלו.עלמרהבוכהגםאלא ,כישוריו

מפחיתאינולעולם "ה"אלאזוןשהרי ,ה"אלאזון"שלהטיפוסיתלדמותו

עצמו.ערךהכרתמלאתמידאםכיעצמו,בערך

הריטוריתהעמדהנלמדת-בתפילה""עצה-השירמכותרת

שפל-ומתפללגיסא,מחדונפוח,רברבן:יועץדוברשלהאמביוואלנטית

אפואבוישגיסא.מאידךמתחטאת,בתחינהאלוהיםאלהפונהרוח,

גםאםכיהמתייהר,ה"אלאזון"מתכונותרקלאהנאיבי,ברפתן-הפייטן

דברשלבסופוהמתגליםדברי-הבל,האומרהשוטהה"איירון",מתכונות

 .כדברי-טעם

קומיותדמויותביאליקעיצבלאשלו,הנעוריםבשירישאפילומתברר,

שלהקבועהדמויותאינוונטארמתוךכנתינתןשאלשאותןייטהורות",

ה"אלאזון",כדוגמתהקבע,לדמויותהעניקאםכיהדראמאטית,המסורת

ובגאווהביוהרהשעירבמתוךובלתי-טיפוסיות,בלתי-שגרתיותתכונותגם

בדמות"איירון"ושל"אלאזון"של(תכונותועליבותנמיכות-רוחגם

אחת).

בשירהמצויושפלות-הרוחזחיחות-הדעתביןדומהיסודותעירוב

השוגהגיבור,שלדמותבהםשמעוצבתפעםבכלביאליק,שלהמוקדמת

המתברכיםאלה,גיבוריםלו.הצפויהמזהירהעתידעלבחלומות-גדולה

היוצאעצמו,ערךהכרתהמלאה"אלאזון",כמולגורלם,עיווריםבעצמם,

,שגםבעקיפיןרומזאף,המחברמכךיותרהתחתונה.עלוידותמידלבסוף

וכוחותיושוואמאמצימאמציויהיו ,חלומותיואתהגיבוריגשיםאם

 .לריקיבוזבזו

החורף"ב"משיריהדוברדמותהיאייאלאזון"שלקלאסיתדמות

שלהמוקדמתהפסבדו-עממיתהשירהמןמעברחולייתהמשמשת(רתס"ד).

המקיץצעיר,אדםמתוארזה,בשיר .שלוהקאנוניתהליריקהאלביאליק

כוחותמתמלאהוא ,מחלונואליוהנשקפיםהחורף,מראותולנוכח ,משנתו

 :בעוזומכריזקםשהואעדשופעים,
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 :;נרךלןר~י~ה Wרה~ה
 !ר~~קרנ~;ר Jליז;ינ~

 ,~ה~ 9Wב~~!;כירליז;ינ~

 !נ~ ?91ר~ר~ל~תא;ע;ג

לבוכטובשהשמיעהרהב,מדבריקמעאנסוגהואמהרה,עדאולם,

במקלוהמושלגת,העירבחוצותבטיולשעה,לפילהסתפק,ומחליטעליו,

ובאדרתו.

והבוטחהיהירהצעירשלכתפיומאחוריהמציץהאירוני,המחבר

המתגלההמהולל,,הגיבור miles gloriosusלמעיןהופכוובכוחו,בעצמו

שלהקדםמגיבוריכאחדעצמומשיםהדוברכאן,וכמוג-לב.כפחדן

כשמשון-להםויכלובנפילים,אואדירים,בכוחותשנלחמוהאומה,

והסיעםממקומםהעירשעריאתועקרהאריהאתששיסעלמשל,הגיבור,

כתפיו.על

שלהרהבדבריבתוךהמשובץואעקרנו",הרליייתנוהביטויאולם,

שהואהרים",ייעוקרהניבעלמבוססהןהדעת,וזחוחהגרוןנטויהצעיר

ולהביאקושיותלתץרהיודעומפולפל,חריףלתלמיד-חכםכינויכידוע

ומעידהדוברמתוודההרהבתני,המונולוגבהמשךואכן,ההלכה.מןראיות

זהכחורףאך /;ד Wפנישלג,-מצחי /אניישיבהבן"אמנם :עצמועל

הרברבןה"אלאזון" !השקמןהמרצעיצאגליד".שריוןתחתכוח /צברתי

אםכיהעיר,שעריאתשעקרכשמשוןממקומם,ומזיזםהריםעוקראינו

עצמתוובקי.חריףתלמיד-ישיבהככלהלכתי,בפלפולכוחולהפליאיודע

הםבקרבוהנמסכיםהאדיריםהכוחותהפיזי.בכוחוולאבמוחואפואהיא

להבין,שניתןכשםפיזיים,כוחותולארוחניים,:כוחותיצירהכוחותשפע

המתפארייאלאזון",לפנינושובהבוטחים.הרהבמדבריכדין,שלא

ולאנטי-גיבורמתחטאל"איירון"בהמשךההופךהעצומים,בכוחותיו

וחלוש.חיוור

הכמו-הפואימהשלהראשוןבביתהדוברשלמעמדוהואדומה

-"יישירתי'בפרקבפירוטנסקורדמותושאתיישירתי",אוטוביוגראפית
נמענואתשוללהדוברמוליךזה,בשירעממית".למהתלהחגיגיתאודהבין

נחלתימאיןייהתדעמרוד.כעניבהמשךמתגלהאךממון,בעלפניומעמיד

 .הנמעןבאוזנימתוודההואערירי",משוררהשתקעאביבבית / ?שיריאת
עשויהראשונה,בפעםהפואימהשלהראשונותהשורותאתהקורא
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משורריםבביתומשכןשאביוונכסים,מעמדבעלדוברשלפניולהתרשם

שנחלובקניין,בהוןהמדוברשאיןהקורא,מביןשנייהבקריאהרקעניים.

למורשתשם-נרדףאלאשאינהעניים,בירושתאםכימאבותיו,הדובר

עתירתלמשפחהמשתייךהואכאילופנים,העמידהדוברוהדלות.הגלות

כןועלבביתם,שולטתשהדלותאביונים,שלבנםהואולמעשהנכסים,

וזקוףהגאההדוברוהעזובה.העוניסמלהצרצר,-ה"שכן"שםמשתקע

לקוראלושנראהמהובלתי-הירואי.שפל-רוחבדוברמתחלףשובהקומה

 ;ולעליבותלנמיכותכביטוימתגלהולגאווה,עצמילביטחוןכביטויבטעות

ועלביטחוןעלמעידהשלוהדלהבדינאסטיהלהודותיכולתו-ולהיפך

המבישההביוגראפיהאתמצניעהיהבכוחו,בטוחהיהשאלמלאגאווה,

תחתיה.אחרתלבדותמנסהאוליואףהזו

ד

גםביאליקאתשימשהובעליונותו,בחכמתוהבטוחה"אלאזון",דמות

מתגלותהדוברשלוהיוהרההגאווהאיןכאן,גםשלו.העם"ב"שירי

ושלהצטנעותשלתכונותגםאליהןמתלוותתמידאלאבטוהרתן,

העם"יישירה"אלאזון".שלהקלאסיתלדמותואופייניותשאינןהתחטאות,

שלנימתואתהמזכירהרצון,שביעותשלבנימהפותחלמשל,גן",לייייש

קנייניואתהמונה(ייגני"),גארטן"יימייןהיידיהשירמןהעממיה"אלאזון"

ייבעלאריהאתהמזכירהפשוטה,עממית(דמותבהםומתברךהחומריים

לאחד,אחדנכסיהאתהנערהמונהגן",ליב"ישבנכסיו).המתגאהגוף",

אידילישעולמהומאושרת,בטוחהנערהשלפניולחשוב,עשויוהקורא

 :והארמוני

~ש-לי,ף~~ר~ןלי~ש

 ;רליסלףי~~ריב~לי
 ,יי~ז;r~~א~ת Wז;נדי

ז;נ~יי.ז;ר /O ~!:;כים~ךם

אידילית,כמציאותלהיראותשעשוימהכימתברר,בהמשךאולם,

נערהשלרושםשעוררהמיוכיומעורער,דיסהארמוניעולםלמעשהמשקף
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שהספקותוחששות,פחדיםרדופתכנערהמתגלהבעצמה,ובטוחהעליזה

 .ובלילהביוםלבהאתמכרסמיםהוודאותוחוסר

ונהרפרתנהרב"ביןגםהעממי","הטיפוסעלבפרקראינושכברכפי

והיאלאלתר,יבואחתנהכיהתמימה,העיירתיתהנערהבטוחהחדקל",

היאלבהבגבהותאליה.להביאוכיצדמעשיותבעצותהציפוראתמציידת

יופיהבזכותאלאומתן,מוהרבעבורלאלאשה,ייקחנההחתןכימאמינה,

ובזאוצרי"עםמטמוני"אתבאוזניהמכריזאותורואההיאבדמיונה, .הרב

עצמה,ערךהכרתהמלאההנערהמאחוריאולם, .החומריותההבטחותלכל

המועד.אתאיחרהפןהחוששתומפוחדת,פאתטיתנערהלמעשהמסתתרת

ה"אלאזון",דמותנוסחיוהרה,שלטראגי-קומיעירובהשירמןעולהשוב

 .עיקרכללייאלאזון"אופייניותשאינןושפלות-רוח,ביטחוןחוסרעם

"הטיפוסעלבפרקנדוןהואשאףלו",ישייפלוניהעם"ב"שירגם

נמעניועללהעריםהמצליחגדול,חכםשהואהדוברבטוחהעממי",

שהואהליליים,הביקוריםעלמחילהמקוראיומבקשהוא .שוללולהוליכם

שמשביעהבצרות,מתרץהואשאותםהשכנה,דבורהשלבביתהעורך

שלמבוטלתלאמידהישהצדקניתבהצטדקותוה"קליפה".אשתואותו

שלמהוביןבינועורךעצמושהואהאנאלוגיה,מןהניכרתסמויה,גאווה

מעשיות,עצותמחלקהואלרעהו .הנשיםומרבהמשלים,הממשלהמלך

עםלהיטיבכדירקלאוזאתעצל"),דבורה,אל("לךשלמהמשליבנוסח

אתולטהררעהועללהעריםכדיאלאטובת-הלב,השכנהעםאורעהו

איןדבורה,ביתאלרעהואתשולחהואאם(שהריה"ביגמיה"מחשדעצמו

לפנינוהאח,דהצדמןה"קליפה").לאשתותחליףאהובתו,הסתםמןהיא

;אולם,ייהעלוב"עצמואתומכנהגורלועלמרותהקובלשפל-רוח,גיבור

מתוךנמעניו.עללהעריםאלאמכוונתאינההתחטאותוהשני,הצדמן

ולהוליךנמעניובאמוןלזכותבידושעלהמשוכנע,הואהעצמי,בטחונו

עלמעידאינועצמו,אתמזכההואשבו ,ייהעלוב"הכינוישולל.אותם

החכםבמעמדעצמומשיםזהייעלוב"שדוברלשכוחאיןכינמיכות-הרוח,

אליולבואאיןהרינשים,אלףהותרולשלמהשאםנרמז,מדבריו .באדם

ומבקרהחוקיתאשתואתבלילהעוזבהואלפעםשמפעםעלבטענות,

מעשיו,עלולסנגרעצמואתלזכותמנסההדובר .השכנהדבורהשלבביתה

 9משים.מבליעצמואתמחשידהואשלוהמונולוגשמתקדםככלאך

שלוערמומיותפיקחותמגלה:הדוברהיתממותוגםתמימותגםכאןיש

תירוציוכירואהשאינומישלואווילותעצמובעיניגדולחכםשהואמי

והקוראהמפוכחהמחברעומדיםגבומאחוריהזולת.בעיניאותומחשירים

 .לז,כשבתוולועגים
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ה

שלהפסבדו-עממיתשירהמןנתגלגלוה"אלאזון"מדמותיסודות

והיוהרה,הגאווהקיבלוובהשלו,הקאנוניתהשירהאלגםביאליק

לפנינואיןעתהביותר,והמורכבתהמעניינתצורתןאתלדמות,האופייניות

מתוךובחיוך,בחמלהבהמתבונניםוהקוראשהמחברטראגי-קומית,דמות

המתבוננתמתנשאת,ואפילומוגבהת,דמותאםכיעליונות,שלעמדה

עליונות.שלעמדהמתוךקוראיה,בקהלזהובכללבסביבתה,

שינויאפואמסתמןקורא",-מחכר-יידיכרהיחסיםבמערכת

:בעודהקאנוניתהשירהאלהפסבדו-עממיתהשירהמןבמעברקארדינאלי,

ולמילהבבידודה,הבדייההדוברדמותעומדתבדו-עממית,הפסשבשירה

מזוהההקאנונית,בשירהנחיתותה,עלהלועגיםוהקורא,המחברעומדים

ונחות.מבודדנשארהקוראואילוהמחבר,דמותעםהדוברדמות

המאוחרת,הקאנוניתבשירהעצמיתאירוניהלגלותביאליקחדלהאם

מצטיינתביאליקשלהקאנוניתהליריקהאין?לרוב,לקהלורקללעוגוהחל

גםפסקהפיקטיבית,דמותלהיותחדלשהדוברומרגעעצמית,באירוניה

מתגליםעצמיתאירוניהשליסודותזאת,עם .כלפיוהאירוניתההתייחסות

עצמואתהדוברשמאפייןהמתוחכם,האפיוןדרךהקאנונית,בליריקהגם

אותםמשיאהואתחילהבהם.ולתעתעלהטעותםכדיזאתאךנמעניו,לפני

ומרגעולאהדתם,לרחמיהםהזקוקועלוב,שחוחאדםשלפניהםלהאמין,

ולאהדתם.להםשבזכמיומתגלהעורואתהופךהואמושגת,שהאהדה

ביאליקמשירישברבים llהאפרתי,ויוסף lפריסמנחםהבחינוכבר

הצטנעותשלכביטויבהתחלהשנראהומההריטורית,העמדהמתחלפת

הצבורלאהדתהבקשהוזלזול.גאווהשלכביטויבהמשךמתגלהמתחסדת,

וביזויו.הציבורדחייתשלבעמדהאלהמשיריםברביםמתחלפת

באורזכיתיב"לאעורואתהדוברמשנהכיצדבפירוטהראהפרימנחם

אתומבקשקוראיולפניכביכולהמתנצלצנוע,מאדםוהופךההפקר",מן

ריטורייםשינויים l2עוין.קהלנגדהמתריסובוז,גאווהמלאלאדםאהדתם,

 :נביאשלדמותלובשהדוברשבהםהליריים,בשיריםגםהבחיןדומים

 ;נמעניואהדתאתהמבקשמצטנע,דוברבתחילהמצטיירנפשי"ב"שחה

ממנו.לפרושומבקשהקהלמןהסולדכאדםבהמשךמתגלהזהדובר

ומסרבתבשליחותהדבקהדובר,דמותבתחילהמצטיירתברח"לךב"חוזה

אךבשליחותה,למעשהבוחלתזושדמותמתברר,בהמשךאךלברוח,

 l3 .בוזרוויתבהליכהלאיטה,להתרחקאםכילברוח,שלאבוחרת
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השירהכדרךהמתאריםביאליק,שלה"אסכאטולוגיים"בשיריםגם

הדמותאתפרימנתםאיתרהמוות,אחרלהתרחששעתידאתהרומאנטית

 :בוזומלאתגאהלדמותהשירשלהקריאהבמרוצתההופכתהמצטנעת,
בידועלהשלאעלהקורא,אהדתאתכביכולהדוברמבקשמותי",ב"אחרי

כימתברר,בהמשך .מותועםלעדשאבדהאחרון,המזמוראתלהשלים

אתלהםלהעניקנתכווןלאכללוכינמעניו,כלפיובוזגאווהמלאהדובר

תמצאו"כיב"והיה 14ימים.האריךאילוגםבנשמתו,הכלולהמזמור

;אולםהכבודמןהבורחוענו,ישראישרחמים,מעוררדוברמצטייר

אתאיחרווהנצורותהגדולותלגביועיקר:כלצנועהואאיןכימסתבר,

כלפייחסו.כלללורצויואינואושרכללומסבאינובואן,ועתההמועד

 15 .גדולהוגאווהבוזשליחסהופךהציבור

אתהפותחת ,"?אניומהאני"מיהטענהכיהראה,האפרתייוסףגם

והצטנעות,נחיתותעמדתמתוךכביכולוהנאמרתזה,שםהנושאהשיר,

חסדובוששאלוהים,ברכתייאיחרה :האמירהלהמשךבסתירהעומדת

צניעותעללאמלמדההמשךילכו".אשראללהםילכו--לבוא

 16גאווה.שמתוךתיעובעלאםכיושפלות-רוח,

להוסיףישומשכנע,מפורטלניתוחשזכתהזו,לירייםשיריםקבוצתעל

בעיצובדומהריטוריתעמדהעולהשמהםליריים,שיריםשלזוגותשניעוד

מעמי"אתייהולכתהפרידהבשיריגםה"אני"-הדובר.דמותשלדומה

לרחמיהראוישחוח,דוברשלדמותבתחילהמצטיירתהנעלם",ו"לנתיבך

שאינהוגאה,חזקהלדמותבהמשךהופכתזודמותאךולאהדתו,הקורא

כמיעצמואתהדוברמציגמעמי",אתב"הולכתעיקר.כללרחמיםזקוקה

השירשלסופוהאבידה.עללהתנחםלומדהואועתהאותונטשהשאהובתו

בעתידוכיממנו,פחותלאלניחומיםלהזדקקעתידההאהובהכימלמד

ויתעוישוטטוונפשהעיניהכאשרלהתנחם,כיצדלהלהורותהיאירכל

משתנההדוברשלהריטוריתעמדתושנגזלה.האהבהבשלחדלות-תקווה

:בתחילההנעלם"ב"לנתיבךיותר,וברורהמובהקתאףואולידומה,בדרך

עםביחדהקיטו~,בזויתכבדרך-אגבשנשכחועלוב,פאסיבידוברמצטייר

אתורודפתדמותומתעצמתבהמשך, .וחסרי-ערךפעוטיםחפציםכמה

נחיתותשלריטוריתעמדה .ממנהמרפהואינהארץקצוויעדכצלהאהובה

ומיותר,עלוב;מחפץרבעצמיובטחוןגדולהגאווהשלבעמדהמתחלפת

ובשירי"). /בגשמי(ייואח~ה~ברכהגשמי,הממטירזעףלענןהדוברהופך

השיריםמןבשנייםהדובר,שלבעמדתוחליםדומיםשינויים

העוסקיםבשיריםדיוקוליתר ;פואטיקה""ארסשעניינםהמאוחרים,
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ולהיאלםלהשתתקהציבור,מעיניעולמואתלהצניעהמשוררשלבזכותו

שואףהמשוררכאילוהמוטעההרושםמצטיירעמכם",חלקיב"יהידום.

צנועילאותםלהידמותשואףהואוכיוענווה,הצטנעותמתוךדום,להיאלם

--תחתיוימות"עריריצעדםאשרבסתר,חייהםהרוקמיםועלילה,רוח
אלה,עולםענווידווקאכימתברר,בהמשךאולם,ורושם".הדללא

לנצחשיעמדוהםהםזכר,וכלרושםכלאחריהםהותירולאשלכאורה

 .האץרפנימעלותמחהתאבדהאנושיתהיצירהשכללאחרגםנצחים,
וצניעות,ענווהמתוךולהיעלםלהיאלםאפוארוצהאינוזהבשירהדובר

הגילוייםפניעלעל,ונותרגשומתוךויוהרהגאווהמתוךדווקאאםכי

הואהאנושי.הטבעשלהקטנונייםמאווייופניועלהיצירהשלהנחותים

בוזמתוךלהיפך,אםכיההנצחה,מןהתנזרותמתוךלאלהיאלם,מבכר

הנצחסודותאחרחתירהומתוךההנצחהשאיפתשלהחולפיםלגילוייה

הנעלמים.דוהאמיתיים,

לעיניכם".בהתערותוב"גםהדוברעמדתהיאיותרובוטהמובהקת

כמעיןנלעגת,דמותבתורתשלישי,בגוףאמנםעצמו,מציגהואתחילה

בהמשך,בוז.בצהלותהמריעמתנשא,קהללפניעצמוהחושףשוטה

אתהמחרידנורא,כאריולהתגלותהסוגראתלפרוץהבזויההדמותעתידה

יימשיריהשירגיבורהאי-גיבור","שמשוןבמקוםתו.בשאהיקוםכל

כפירליתנוואעקרנו,הרליייתנועל,ולבוכטובהמתרברבהחורף",

תהליךלפנינוואנטי-הירואי,חלושורכיבהמשךוהמתגלהואשסעהו",

ציבררלפניבמערומיהשנחשפהונלעגת,בזויהדמותמופיעה:קודםהפוך

שתזעזעוהירואית,שמשוניתלדמותלהפוךעתידהזו,ודמותוצוהלשאנן

מיצועם.השאנניםהאדםבניאתותחרידאדירהבשאגההעולםכלאת

כמהובכללההמוקדמת,הפסבדו-עממיתהשירהמןה"אלאזון"דמות

החורף"),יימשירי(יישירתי",ביאליקשלהמוקדמיםהקאנונייםהשיריםמן

זוהיהחדש:בגלגולהלחלוטיןתפקידהאתהמאוחרתבל,ריקהשינתה

העצמיים,הרחמיםמןהרחוקה;דמותבקהלההמשטהמאוד,יהירהדמות

דמות,זואיןאף-על-פי-כן,לרחמיה.זקוקשהזולתבטוחהולהיפך,

ה"אלאזון".שלהצפוי-מראשהגורלבמתכונתכשלון,על,התביאשיוהרתה

יריביה,עלגדולנצחוןיוהרתה,למרותתנחל,הדוברדמותהוא,נהפוך

התערותו("גםעויןקהללעתיםהואזהקהלקהלה.אלאאינםויריביה

המשפיעאוהד,קהלאוהנחיה,ומחפשנבוךקהלגםלעתיםאךלעיניכם"),

(יישחהכללבהןרוצההואשאיןאהבה,שלושפעטובהרובהמשוררעל

נפשי").
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ניתןביאליק,שלהקאנוניתהליריקהחטיבתמתוךהללו,השיריםכלאת

רשםהזההציוןאתבקינה",אדותייהתפהביניימיהז'אנריבציוןלציין

צירופיםרשםשבהנפשי"יישחהשירושלהטיוטהגביעלידיובמוביאליק

החלהשיר(אתרשב"גשירתאתשההדירעבתאורתשהעסיקושונים,

המדוקדקהטקסטולוגיהעיסוקמתוךהההדרה,מלאכתאגבלכתובביאליק

אתבשוליוצייןהשיר,אתהדפיסכאשרגבירול),אבןשלהאישייםבשיריו

יובללומלאתלאחריוםכלומר,תרפ"ג",בטבתייי"אהסמליהתאריך

שבחיםהעתרתואגבגדולהבתרועהישראלבתפוצותשהוחגאירוע,שנים,

למברכיו,מענהלשמששנועדזה,בשירהלאומי."ייהמשוררעללאין-קץ

עליו,שמשפיעיםהכבוד,ומןהאהבהמןנפשונקיעתאתהמשוררהביע

ביאליקהזדההרשב"ג,בשירתעיסוקואגבהתפוצות,כלבניהעם,המוני

אףהואנמעניו,כלפיה"אני"-המשוררשמבטאהאנטאגוניזםתחושתעם

רשב"גשבשירתה"התפארות"יסודותשביןהמענייןהעירובאלנמשך

הגאווהאתסותריםואינםהסותריםהכאובה,האישיתהקינהיסודותלבין

גםבושישבקינה",ייהתפארותהפאראדוקסאלי-כביכולהעירובוהיוהרה,

ביאליק,שלהקאנוניתהליריקהאלגםחלחלרוח,שפלותוגםגאווה

באהושפלות-הרוח,יוהרהונחיתות,עליונותשביןזואמביוואלנטיות

בקינה"ייהתפארותשלהז'אנריהעירובאת :מקורותמכמהלביאליקלו

שלהיחידמשירתובמיוחדימי-הביניים,שלהעבריתהשירהמןנטל

המשופעתהעממיתהשירהמןנטלהמתייהרה"אלאזון"דמותאתרשב"ג,

אנשיםושלמזהיישלימזלים"שלמפיהםהנישאיםדראמטייםבמונולוגים

המתפאר,דמותאתאלהמשיריםנטלביאליקמזה,בהצלחתםהמתהללים

חשהשאינהנלעגת,ייאלאזון"לדמותוהפכוובקנייניו,במעשיוהמתברך

יסודותגםהיהירהדוברלדמותחלחלוהקאנוני,בגלגולהבנלעגותה,

ב"כהלמשל,מגולמיםשהםכפיניטשה,שלהעליון""האדםמתפישת

תחושתעםביחרפרישמן),דודשלהידוע(בתרגומוסרתוסטרא"אמר

את(שגםטאגוררבינדרנת,בנוסחההמוןשלהקטנותלרוחובוזתיעוב

ייגלגולעברהשהדמותאחרזה,בשלבפרישמן),דודלעבריתתרגםיצירתו

השירהמןהנלעג,ה"אלאזון"דמותאתבהלהכירקשהנפתל,מחילות"

מןרודימנטיםגםבהתגלהבוחנתעיןכיאםהמוקדמת,הפסבדו-עממית

שנגנזה,המוקדמתהיצירה

מעברהסתמןנונית,הקהשירהאלהפסבדו-עממיתהשירהמןבמעבר

עםהמזוהה ,הלירב"אני"השימושאלב"פרסונה"השימושמןברור

אתאיבד:הנמעןואמיתיכןלפאתוסהפכה:האירוניהחברהשלהנורמות
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ההתחטאותשלהריטורייםוהיסודותומזולזלתנחותהדמותוהפךעליונותו

מתפארהדוברהמוקדמת:בשירהתפקידםואתסדרםאתשינןוההתפארות

ולבסוףמצטנע,הואהקאנוניתבשירהואילוריק,ככלימוצגולבסוף

הרבה.גאוותונחשפת

ייפשוט"אדםשהואעצמו,עלמעידשהדובראףהקאנונית,בליריקה

גוברתועוד),נפשי"יישחהתמצאו",כיייוהיהברח",לך(ייחוזהו"עממי"

הכמו-פרולטארית.ההתבטלותפניעלהאריסטוקראטיתהגאווהבדבריו

אמיד"אריסטוקראט"פנילהעמידהדוברמנסההמוקדמתשבשירהבעוד

הגורל(בנוסחובורותואביונותוהקוראלעינינחשפתולבסוףוידען,

הדוברמעמידהקאנונית,בליריקההריבדראמה),לייאלאזון"לוהמזומן

דווקשלפניומשתכנע,הקוראואילוהתחתונה,הדיוטהמןנקלה,אדםפני

הפיליסטריותגילויילכלהבזהעצמה,ערךהכרתמלאהאליטארית,אישיות

שמסביבה.

העדות

על : Langbaum ) 1963 (ראההרומנטית,כשירההדראמאטיהמונולוגעל . 1

 . 61 52-עמי ) 1984 (לוזראהכיאליק,כשירתהדראמ}!טיהמונולוג

מידעניתזלמאזיזאולצופהלקורא,כאשרהיצירה,מזעולההדראמאטיתהאירוניה . 2

ידאוהאלים,האל,(כגוזעליוניםכוחותמתודעתו.אוהגיבורמעיניהנעלםעודף,

שראוי,למהבניגודפועלוהגיבורבו,ומתעתעיםהתמיםהגיבורעלמלגלגיםהגודל)

העלילה.כמרוצתלהתרחששעתידלמההמנוגדיםדברים,מכטאאו

לאעני"ייתקותאת .הכיאליקאיה"קאנוז"כתוךזרנטעלמעשה,הם,אלהשירים . 3

ובצורתוביאליק,השליםלאהחייט"יייונהואתב"השילוח"לפרסוםאחד-העםקיבל

 .וכת'::חילאחרשנהכשלושיםב"הארץי,'זהשירפרסםהמקוטעת

יישניבפואימהיוסף,ל tLoיבחגיך",ייושמחתבפואימהקלמז,רבשלהגדולהחלום , 4

ניכרתפץר,י"לשל'אימות Iב~גםברור.טראגיסיוםמטתיימיםשמעוז",בזיוסף

,וכתביופץר"י"לנייגר,שיראן;דמעות".ייסוחטמלודראמאטילטיוםהנטייה

שלהפואימותזאת,לעומת . 502 439-עמי ,)ו"שת(לאל-התקופה,העברייםי,'

שונות.לאינטרפרטאציותהפתוחמעורפל,בסיוםמסתיימותביאליק

בשיריישנורריםי,'במלהלשימושאחד-העםשלהנמרצתהתנגדותולמשל,ראה, , 5

השיראתלהדפיססירובואו ,) 408 407-עמי ] 1983 [אקדמית(מהדורהחצות"ייתיקוז

החזירהמלמד")(ייהרהוריעני"ייתקותאתגם .) 319עמי(שם,זרח"יירביהמבודח

בשירה.העממיותמזסלידתומתוךלביאליק,אחד-העם

 . 83-82עמי ,) 1981 (ושמרוקזוהראבזראה . 6

קט.עמיב,כיאליק,אגרות . 7
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 Frye (1957), pp .ראהשונות,ספרותיותמסורותכתוך "ה"אלאזוןדמותעל . 8

226-228 . 

אופיכעלדרכים,פונדקספקאידילי,אופיכעלדל,עיירתיניתספקהואהשכנהנית . 9

אהנההמרעיפותועליזות,יפותילדותספקהןהשכנהדכורהשלכנותיהמפוקפק.

"האורח".עלהמתרפקות ,אש"ייעיניכעלות ,כוגרותנערותספקהאורח-השכן,על

דןפרופיהעירנימפוקפק,אופיכעל"נית"שלכתיאורהשירלהכנתהאפשרותעל

מירון·

 . 176-174 ; 105-102 ; 96-86 ; 68-61עמי ,) 1977 (פרי . 10

 . 4 1-עמי ,) 1974 (האפרתי . 11

 . 68-61יעמ ,) 1977 (פרי . 12

 . 176-175עמי ,שם . 13

 . 105-102עמישם, . 14

 . 96-86עמישם, . 15

לעיל. I1העיראה . 16

שלהרכהלענוותוככיטוי :הפוכהכדרךכלל,כדרךזה,שירהוכןככיקורת . 17

 .) 230-299עמי ,] 1975 [כרזל :(כתוךפניאלנילמשל, ,ראה .הדוכר-המשורר
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חגיגיתאודהביך-יישירתי"הפואמה

עממיתלמהתלה

רציניתאודהשלבמתכונתבנויה"שירתי"הפואימהשלהגלויהשכבתה

מגמתעלהמלמדותחגיגיות,שאלותשלסדרהמכילהוהיאומרוממת,

שירתומקורותסביבשנסבאישי",יימיתוסמעיןזהבשירלהעמירהמשורר

שלו,הרוחניתהדינאסטיהורזי

והאנחה,הדמעהכשירבעיקראותותפשהשהביקורתזה,שיראולם

שלהממשיתלאוטוביוגראפיהטראגיוכביטויועוני,קדרותשלכשיר

טיבודבר,שלולאמיתוובשנינה,שבהומוריסודותלמעשהמכילהמשורר,

הגרוטסקיהקומיהפןאתומרומם,רצינימשהואפחותלאסאטירי,פארודי

אתשהאירוצור,ראובןשללהערותיופרטהביקורת,חשפהלאהשירשל

בצידוהמבקריםהתמקדוכללבדרךהפתיחה,ישורותשלההפכפךהאופי

ואתהסנטימנטאלייםיסודותיואתוהדגישוהשירשלוהמרומםהנשגב

המרומזים,הלאומייםיסודותיו

היסוד,שאלותשלוהחגיגיהמרומםניסוחןבוודאיתרםזולתפישה

תבואמזהייואישירי?",אתנחלתימאין("התדעהשירפרקיאתהפותחות

אתגםיישירתי"הפואימההכילהשלה,הראשונהבגרסה ,)"?ידעתאנחתי

טורים,שניחיברוהפואמאטיותהחטיבותשתיואתייזוהר",הפואימה

 :ותשובהשאלהשהכילו

~אף~י, ה~~י~~?דףנ:ויבrול;מ;ת

L! ו~ ?וכרעrז,ו'J ל:;גי~ה,זדר;~םי

שיריםלשניהפואימהחלוקתבעתשנמחקובטורים,הכלולהזושאלה

אחתשכלדלעיל,האחרותהשאלותלשתיובסגנונהברוחהדומהנפרדים,

בשיר,פרקפותחתמהן

וחגיגי,מרומםבסגנוןמנוסחותהשיר,פרקישבפתחהשאלות,שליש
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שאלותבאיוב,החכמהשבפרקיהמוגבהותהאודיותהשאלותבמתכונת

עשויאלאספציפי,ואינומאופיין,שאינוקולקטיבינמעןאלמופנותאלה

ההשראהסודותעלתוהותהשאלותשלוש ,בכללוהקוראיםקהלאתלייצג

נתפשיםהנשגב,הפיוטיעיצובןעל-פימקורותיה,אחרותרותהפיוטית

בראשיתמעשהשלקוסמייםכסודותהאמנותיתוהיצירהההשראהסודות

 ,"?תימצאמאיןייהשירההמרוממתהשאלהשללעיצובה(בדומה
וסוניטילייגשלסוניטובהםההשכלהמתקופתשיריםוכמהכמהשהכתירה

 2 ,לילייג)ייתשובה"שכתבהצעיר,ביאליקשלפארודי

הללוהמרוממותהשאלותשלושמתוךבשתייםהפועלנטייתצורת

עוקביםפסוקיםבשניבלב.דפעמייםבמקראהבאהצורההיא )"?(ייהתדע

והופיעעליהםאלוהבשום("התדעהבריאהסודותעלהתוהיםאיוב,בספר

 " 1ייהידעתצודתגםטז).-,טולזאיובעב",מפלשיעלהתדע--עננואוד

זוצורהוגם ,)א;לט,לגלח,(שםאיובבספרהחכמהלפרקיאופיינית

מרומםאופיב"שירתי",האםגורלתיאוראתהפותחתלשאלה,מעניקה

 ,ונשגב

מעודרת-שירי?"אתנחלתימאין"התדע-הראשונההשאלה

בירושה,לובאוהמשוררשלשירתומקודותכאילוהרושם,אתבקורא

פעמיםבאהההשכלהבשירתהרוחניים,אוהביולוגייםמאבותיושנחל

המשורריורששלפיההבסיסית,וקלאסיתהניאהתפישהביטוילידירבות

מעוררהשאלהשלניסוחה 3קודם,מדורקסתואתאוכינורואתהצעיר

השירהבמקורותהדנה ,וחגיגיתמרוממתניאוקלאסית,לאודהציפייה

השאלהשבעקבותלצפות,עשויהקורא ,גמורהובכנותעילאיתברצינות

שממנוהדגול,למשוררותהילהשבחשיראףיבואוהחגיגיתהמרוממת

ומורולרבוהתלמידגומלשבו;לשיר-הודיה,שירואתהצעירהמשודרנחל

הפטרונים,אתורוממושפיארוההזדמנות","שיריבמתכונת ,חסדועל

ועניים,צעיריםלמשורריםמחסדםשחלקו

זכרימעוררת- "?ידעתאנחתיתבואמזהייואי-השנייההשאלהגם

אנחתילחמילפני;ייכיבב,שם-תבוא"מזה("איאיובמספרדברים

שתיהןוהאנחההשירהכיהקורא,למדזומשאלהכד),ג,שם-תבוא"

מכנהגםאך .לעצמהנפרדתרשותאחתכלהקובעותשונות,מהויות

מסבירהראשונותהחטיבותבשתי:הללוהנפרדותהמהויותלשתימשותף

הבכישירתאםכי .והגבורההזוהרשירתאינהשירתומדועהמשורר,

,הדמעותהעוניהקדרות,הם,ומאפייניההיגוןשירתהיא,שירתווהתאניה

הדל,הוריובביתהמשוררשספגוהאנחות,
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וארכאיתפיוטיתשאלהמלתכוללתהיאאףהשלישיתהשאלה

מטעים.רשמיםזורההיאואףומרומם.נשגבאופיבעלת(ייאיככה").

ביןאינסשכברמאנשים.בירושהלובאוהמשוררשלחלומותיולפיהם

אתביאליקפירקשכאןמתברר.השירמן .לברכה")זכרונם("מחבריהחיים

האיריומאטיתממשמעותווניטרלולברכה"ייזכרונוהכבולהצירוף

והשתמש .)ב"עלא(קידושיןנפטרשלשמואחרכבודכביטויהשגורה.

 :פירושולברכה".זכרונםייחבריהליטראלית.במשמעותובעיקרבצירוף
המביןהקורא.אושר.ליגורםשזכרםלברכה.בלבישמורשזיכרםחברי.

אדםהואבפואימהשהדוברלחשוב.נוטההכבולה.במשמעותוהביטויאת

הקריאהבמרוצת .החייםביןאינםכברבני-גילושחבריושבע-ימים.

הבוקררוחותהצפרירים.אלאאינםהדוברשלש"חבריו"לקורא.מתברר

היאהקינההילדי.ההיבטבקירבושמתצעיר.אדםהואהדוברוכיהקלות.

ודם.בשראדם.שלמותועלולאהילדות.תוםהסתלקותעלקינהאפוא

שלהפרקיםבפתיחתהכלולותהאודה.בנוסחהנשגבות.בשאלות

לדעת"נפשךאתישייאםבשיריםהאודיותלשאלותבדומה"שירתי".

הנמעןאלהדוברפונה .)"?האומהלנשמתהיוצרבית(ייהפה 'ו''המתמיד''

ועלטיבןעלבעזרתןלעמודומנסהומוגבהת.חגיגיתאוראטורית.בפנייה

שלושכלהמשורר.ובחייהעםבחיינעלותרוחניותתופעותשללידתןסוד

וקנייניםנכסיםקיבלהמשוררכאילוהרושם.אתליצורמנסותהשאלות

שירואתוייחוס.ממוןבעלותבמשפחותהרכוששעוברכדרךבירושה.

רכושואתקבצנים.שמתפרנסיםכדרךההפקר".יימןולאייבירושה".קיבל

בביתהתגורראשרהערירי.המשורר(מןומידידוממשפחתוהמשוררנחל

מחבריו ;יתומיםבניוואתאלמנהאמואתשהותירהמת.מאביו ;האב

עליושהיהבלאקיבל.ה"ירושה"אתהמתים.מןבעיקרלברכה).זכרונם

מישלפאסיבית.עמדההיא.עמדתוהנכסיםבצבירתויגעעמללהשקיע

 .ולעבודלטרוחעליושיהא.מבלישיתאמץ.מבלימבחוץ"שפע"שקיבל

עמידההעומדלאב.הדובר-המשוררדומההקולט.הפאסיבי.באופיו

בהעודייכלבגורלהלמרודהמנסהלאם.הוא.ומנוגדגורלומולנכנעת

מצבה.אתלשנותיכולתהככלעושההפאסיבי.האבלעומתהאם. .נשמה"

נואשת.ובתפילהקשהבעבודה
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בנימולהאבשלהעלובהעמידתואתהמתארתבזו-החטיבותבשתי

אתלפרנסהאםאלהנואשתמלחמתהאתהמתארתובזוהרעבים,ביתו

הדמעה)האנחה,(השירה,"הירושה"נתפשת-האומלליםייאפרוחיה"

שכינה",ייהתגלותלמעיןזוכההדובראלוהי.שפעמ*,יןשלכקליטתו

הרואהלתפישה,היענותמעיןכאןיש"נביא".שלהקדשה""מעמדבמעין

ונשגבים.מרוממיםממקורותהנובעתונעלה,עליונהמהותבשירה

נעלמיםמצינורותכביכולכאןנאצלתולהתנבאותלשירהההשראה

ו"אתערותאייהתגלות"רגענכונוולדובר-המשוררטראנסצנדנטיים,

דשכינה".

שולטכאשרודיכאון,דממהברגעיה"התגלות"באההראשונהבחטיבה

האבאלשואלת"ייעיןנושאותנפשותושבעעגוםשיממוןבבית-האב

לחם.ולפתלרחמיםבבקשהשבשמים),והאבהביולוגי:האבמשמע(תרתי

היבשה,שירתואתומנסרהקיר"יימנקרתהצרצרמציץכאלה,ברגעים

וסירוסהכתובעיקוםמתוךמעלההצרצרייהתגלות"תיאורהריקה.

אתנאייהראנימשהלבקשתסיני.הרמעמדטרםהאל,התגלותאתמקראות

וחיהאדםיראנילאכיפניאתלראותתוכל"לא :האלעונהכבודך",

לג,(שמותעברי"עדעליךכפיושכותיהצורבנקרתושמתיך ]-- [

במעמד"הצרצר"אתהמשוררמעמידהקודש,חילול,מתוךכאןכג).יז-

יינקרתמתוךאותהנותןהמסתתר","האלשלבמעמדוו"היוצר",ייהצור"

 4הקיר".

אתשתיאר 5שפירא,זושאכברהבחיןהצרצרשלה"אלוהי"במעמדו

המשורר.אלהשירה"בת"התגלותכסיפורהשירשלהראשוןחלקו

שלמורוהוא"ספיח")שלאא,בפרקהמסתתרי,'לייאל(בדומההמסתתר

כאן,הקירי.'"מנקרתצרהבעתותהמציץהערירי,המשוררהצעיר,המשורר

כמעיןהצרצר,ייהתגלות"נחשפתופיגולים,פגעיםשלמציאותתיאוראגב

אל.שלהתגלות

המשורר.שלקירבואלאלוהי"יישפעמעיןנאצלהשנייה,בחטיבהגם

לתוכה,נטפההאםשדמעתהעיסה,מןשנאפההלחם,אכילתנתפשתכאן,

יחזקאלשלהקדשתובמעמדוהי,והגהקינההכתובההמגילהכאכילת

גילההמרורים,מגילתאתשבלעהנביא, .)דא-ג, ;טב,(יחזקאללנביא

המאפה,אתבולעהמשוררכאן,;ואילולמתוק""כדבשבפיוטעמהשהנה

עקרביםי.'"כעקיצתוהיאלקרבו,האנחהמחלחלתועמו
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לביןביחזקאלהמגילהאכילתמוטיבשביןהדמיון,עלעמד 6לחובר

הליריקניםגדול-פינדארוסייעל :ההלניסטיתבספרותדומהמוטיב

-שפתיועל-פיועלדבשדבורהנטפה'זז..בילדותוסיפרו,-היוונים
וכך-בתן Wלבחרושהמוזותההרההליקון,עלעייפותמתוךכשנרדם

ילדותובימישאכלמיכאתשירתוואתעצמואתבחזוןביאליקגםראה

יצרביאליקהאלמנה".האםשלהאנחהעםיחדאותוועילעדמעה,לחם

ליינבואה"שהכשירוהרקעאתהמתאראישי,מיתוסמעיןאפואכאן

כדבשבאווהנבואהשהשירהוליחזקאל,לפינדארוסבניגוד ."וליישירה

בעצמותיושבאבאנחה,טבול 7דמעה","לחםאכלהואבעצמותיהם,

בכאבמתמדתבהתנסותעבורוכרוכההשירהמשמע,עקרבים".ייכעקיצת

הנעכר,בכאבפנימיים,ביסור·םוסופההחיצוןבסבלמקורה .וביסורים

לחכו.לשונואתהמדביק

גםהאם,דמעתעr:כשנאפההלחם,אכילתמוטיבאתהסמיךלחובר

מתוארשבולילה","הרהוריביאליקשלהמוקדםמשירודומהלמוטיב

האםלושחולצתהצומק,השדמןהתרעלהקובעתאתהיונק ,האסופיהילד

הרעלמחלחלוכאן,אמו,חלבעםיחדלקרבומחלחלהרעלהאבלה.

 8ואנחתה.אמודמעתעםהמשוררלנשמת

אמנםכרוךהיצירה:תהליךדברשלהיפוכוהשירמתוךשהבינוגםהיו

היניקהליוצר.פנימיועושרעילאיאושרגםמביאהואאךובסבל,בייסורים

-היצירהומעשהאלוהי,שפעשלכספיגתוהריהיהשירהממקורות

יימנין :לעושרהדלותואתלשירהדממהאתההופך ,קסמיםכמעשהכמוהו

שלעושרהולידהמטהשלדלות ,הדלותמןהשירי?העושרכללמשוררבא

העשיר,הדמיוןעולםאתשיצרההיאשבמציאותהמנוולתהדלותמעלה.

יפההפוךייעולםהואהשיר .המרההמציאותמןלבריחהמקלטאולם

רצוףאכןהשיר:בטקסטאחיזהמעיןאמנםלוישזהפירוש 9יותרי.'וצודק

דומיהבשעת ,הלילה"ב"נשףדווקא :ומעין-סתירותפאראדוקסים

לחלומותהיפותהלילה,בשעותדווקא;השירהובוקעת,עולהושיממון

;דווקאאמואנחתאתבהקיץושומעבערישתוהילדמתהפךולשינה,

ומשתעשעבחלומותשוגההואולעשייה,ללימודיםהיפותהבוקר,בשעות

דלים,במשכנותאפילובקדושההנחוגהשבת,;יוםהצפריריםחבריועם

הדמיוןבעזרתנהפכיםהחולימותודווקאחולין,שלליוםכאןהופך

ייבנוגהומ~שקיםהגנוז"וב"אורבזוהר,טבוליםומועדחגלימיוהחלומות

מולידיםשבוהפוךי,'ייעולםלכאורה,לפנינו,הימים".שבעתאורהמשומר,

תשובתוזוהיכביכול,והקדושה.הזוהרהעושר,אתוהחוליןהקדרותהעוני,
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יכוליםוהשירהההשראה :בית-הוריושלהדלותלהוויתהמשוררשל

האנושי,והניוולהטומאההסיאוב,מןגםלנבוע

אחתיצירהבהןורואההפואימותשתיאתמחברזהפירושאולם

הןהמשורראבלב'השילוח',הראשונהבהדפסההיושהןכפימורחבת,

להסיק,איןבלב,ד"שירתי"מתוךלעצמה,יצירהב"שירתי"וראההפרידן

זופואימהמתוךשכןפנימיים,ועושראושרמביאהיצירהשתהליך

גםהפגומה,ההווייהמןמנוסאיןשלפיהעגומה,תמונהעולהכשלעצמה,

המסואבהעולםכמווריקה,יבשההיאדליםבמשכנותהנולדתהשירה

מנסרת,היאשבחללווהמחולל,

חטיבותלשתיהפואימהאתמחלקותשב"שירתי"האודיותהשאלות

תהליךעוברותהאנחהוגםהשירהגםהאנחה,ופרקהשירה:פרקנפרדות

באורחמתגבשותשהןטרםצבירה","מצביומשנותמחילות"ייגלגולשל

רקשירו,אתלנסרמתעוררהצרצראךבצרצר,כביכולמקורההשירהסופי,

השבתזמירותהרעבים,וילדיונכה-הרוחהאבשמשמיעיםהזמירות,לשמע

והריקההיבשה;שירתוהצרצרשירתאתהמעוררותהןהמלאכיםושירת

הילד,שלבקרבוומהדהדתחוזרת

ודמעתההאםשל:אנחתהמטאמורפוזהשלתהליךעוברתהדמעהגם

בעיסההבלולהוהדמעהללחם,והופךנאפההבצק ;בבצקמתערבות

תהליךלאנחה,נהפכתושובהבן,שלבעצמותיוובאההלחםפתעםנבלעת

ההפקר"מןבאורזכיתיב"לאהדמעההתגבשותלתיאוררבדמיוןדומהזה

ומתגבשכדמעההעיןמןנוטףמים,לניצוץהופךהקורנס,מןניתז(הניצוץ

תהליךהשירה),מחרוזיחרוזגםשהואזכוכית,לחרוזלאבן-חן,

והאנחההדמעהתיאוראתהדעתעלגםמעלההדמעהשלהמט~:מורפוזה

אנחתי",לרוחב"זריתיוהרוחהמיםכיסודות

השאלותמןבעיקראפואניכריםהפואימהשלהאודייםיסודותיה

יצירהבהלכותפרקהנמעןאתללמדהבאותפרק,כלשבפתחהמרוממות,

שירתווברזיהמשוררשלהיוחש;ןמגילתבסודותאותוומכניסות

ייהתדע"כגוןשאלה,במלותהנמעןאלהפונותאלה,שאלותומקורותיה,

הקוראאתלכווןשתכליתןריטוריות,במחוותהמלוותו"הידעת",

אתמזכירותהרגש,אלמאשריותרהלוגוסאלפנייהתוךולהדריכו,

הקוראאתהמדריכותביאליק,משלאחרותבאודותהמרוממותהשאלות

יש"אםהאודה(כגוןממנוונעלמיםנסתרים,שסודותיורוחניעולםבנבכי

 ,לדעת")נפשךאת

שהואהנמען,אתמכוונותהמרוממותהראשונותהשאלותעלהתשובות
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:שירתולאשורההמציאותאתלהביןהקוראים,קהלשלמטונימינציגאולי

כינורואתנחללאהמשוררוהיתמות.הדלותמןלובאההמשוררשל

מכנרעלוב,ז,ו~מןאלאשוליה,שימששבסדנתווירטואוזי,מרב-אמן

אתהמנסרהצרצרהריהובכינורו,לוויחידאחדשמיתריערירי,אלמוני

אינוהדמעה,נטפהשלתוכוהלחם,הקיר.בנקרתוהשוממהיבשה iהשירתו

לחםנשאראםכיביחזקאל,ההקדשהכבפרקיהדבש,כטעםטעמוהופך

 .ןתפלפגוםעוני,

האודיות,השאלותשמעודרותהמרוממות,הציפיותביןפעראפואיש

להציע.הדוברבידישישהמפוכחות,התשובותלביןפרק,כלשבראש

שאלותיובנוסחהמנוסחותהשאלות,אתאירוניבאורמאירותהתשובות

ה"התגלות .הגנוזהאלוהיוהאורהחכמהמקורבדבראיוב,שלהמוגבהות

עלוב,צרצרשלכהתגלותועקומה,באספקלריהכאןמוצגתהאלוהית"

כן,אםהאודה,והעזובה.הדלותסמלשהואומונוטוני,טורדניחרקאותו

ומנפצתאודהשלציפיות,הבונה Mock Odeאםכיממש,שלאודהאיננה

כימגלה,בפואימהשהויהקריאה .) Bathos (;נאתוסשלבמיפנהאותן

הסנטימנטאליתהקריאהוכימלכתחילה,בהנעוציםהפארודייםהיסודות

האופציהאתדווקאולאואחת,אופציהרקבהמממשתהיצירהשל

ביותר.והמפרההמעניינת

ג

בנויב"שירתי"הראשוןהביתכימגלה,הטקסטברצףזהירהקריאה

הקורא,שלציפיותיווהפרכתההפתעהגורםעלהמבוססתכאנקדוטה,

 :הקוראאלמיתממתבשאלהפותחתהפואימהמבדחת.פואנטהובסיומה

מסורתעלהאמוניםהתקופה,קוראישירי?".אתנחלתימאין"התדע

רצינילמענהלעיל,כנזכרבוודאי,ציפוהמשכילית-הניאוקלאסית,השירה

מאלופימאחדכינורואתאוקנייניואתהמשוררנחללפיוומרומם,

אתוהמתחילהצעירהמשוררחייבלואשרוהידועים,המוכריםההשכלה

אחד,משורראודותוידוייסיפורמעיןבאזאת,תחת .הפיוטיתהכשרתו

נספגהשירתואשרהמשורר,שלאביובביתשהשתקעוצנוע",ייערירי

 .למשוררלימיםהפךובזכותההילדשלבקרבו

 :יתירותובקפדנותבזהירותכאןמנוסחהעריריהמשוררשלתיאורו

ראשונה,בקריאה .ולכאןלכאןלהפניםבתיאור,ומלהמלהכלכמעט

 .חוזרתבקריאהמפעילשהואמאלה,שונותמשמעויותמפעילהקורא
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 :כלהלןהראשונההסטרופהאתלהכיןהקוראעשויראשונה,כקריאה
~זנאטאומשנה,לדייריחדריםהמשכירכעל-בית,הואהמשוררשלאביו

משוררמתגוררכביתווקורת-גג,חסרי-ממוןרוחאנשיעםחסדהעושה

אתלהורישלמילושאיןומאחרכניס),חשוךאווכוד,ד(גלמודערירי

כעלישלכנםהזר,לילדהאלמוניהמשורראותםמורישהרוחניים,קנייניר

ייהשתקע"למלהעמו,הילדהורישעושיםהחסד,עלהרקרהכאותהכית,

מןהשתכחות-והשנייהקבעישיבתמציינת:האחתהוראותשתייש

(המשורררלוואנטירתההוראותשתיהאלמרניהמשוררשלכתיאורוהלכ,

צניעותומפאתהלכ,מןהשתכחואףהיל,דשלהוריוכביתהתיישבהערירי

ההוראה :הוראותשתיכןגםהכלים"אליינחבאלצירוףרענוותו),

-;והשנייהשאולככסיפורהכלים,כיןהסתתרותשעניינההליטראלית,
הקוראנוטהראשונה,כקריאהוענווה,צניעותהמציינתהשאולה,ההוראה

ל"צנוע",כשם-נרדףהאידיומאטית,השאולהכהוראתוהצירוףאתלהכין

הואכנקיקים""מתלונןהצירוףגםהליטראלית,המשמעותאתרלשכוח

ייבאאו"מתגורר,סןפירושו"מתלונן"המלהשכןיידו-פרצופי",צירוף

הקוראהגיעטרםהסטרופה,שלראשונהכקריאהרכתלונה",כקרכלנה

"מתלונןהצירופיםאתלפרשנרטההואהפואנטה,אתהמכילה , 11לשררה

רכהנפשכעלענוג,משוררשלכתיאורואפלים"סדקיםו"שכןכנקיקים"

הדפוסיםכנוסחהטבע,כחיקמכודדיםמסתררמקרמרתהמחפשופיוטית,

כלכסלעגבנוןעלכדדהיושבהרומאנטי,המשוררשלהסטיריאוטיפיים

 , 11הבריאהלרחשיאוזנוומטההיער

זהותוכמפתיעלומתגלההראשונה,הסטרופהלסוףהקרראמגיעכאשר

משוררייהצרצרמאשראחרלאזה:היההכליםאלשנחבאהאלמוני,של

מיתרמופרדתהאלמרניהמשוררשלזהרתואתהמגלההשורההדלרת",

האנקדוטה,שלהפואנטהזוהיוהפתעה,הדגשהלצורךהשירשורות

אתולקרואלחזורהקוראיכולעתה,הראשונים,הטוריםכעשרתהכלולה

ציררף,וכלמלהכלאחרתולהכיןשוב,השירפתיחת

וכיוכקניין,כהוןכאןמדוברשאיןהקורא,מכיןחוזרת,כקריאה

שם-נרדףאלאאינןהראשונה,כשורהמדוברשעליהןוהנחלה,הירושה

כעל-כאבהמדוברשאיןלקורא,מתחרורעתהוהדלות,הגלותלמורשת

איןכביתו,שולטתשהדלותמרוד,עניכאבאםכיכביתו,לושדייריםבית,

ראובןשתיארכפיחצר","משוררישהחזיקמרפלג,כעשירכאןהמדובר

כאביוןאםכי 12הראשונה,הסטררפהשיוצרתהראשוןהרושםאתצרר

את ,והעזובההעוניסמלהצרצר,כומשתקעשכביתוהעזובהשמפאת
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הליטראלית,במשמעותלהביןהקוראעתהיכולהכלים"אליינחבאהצירוף

ו"שירהיחידה"פזמון"הבית,כל,ביןהחרקשלהסתתרותואתכמציין

המשוררשלשירתולתיאורכמטאפורותלאעתהנתפשיםהתמיד"

אםכיבבית-הכנסת,אובבית-המקדשוהפולחןהכהונהמתחומיהשאובות

הטורדני,הצרצרשלוהחד-גוניתהמונוטוניתלנגינתוכציון

שיריו-הסאטירייםכמואשרכאנקדוטהאפואבנויהראשוןהבית

הואפואנטה,ובסופה double entendreעלבנויהביאל,קשלהמוקדמים

השאלהשמטביעההמרומם,האודייהרושםעםאחדבקנהעולהאינו

השיראתהופךהראשוןהבית ,שוללהקוראאתלהול,ךכדיוזאת ,שבראשו

היאשבוהאידוניה ,טראגי-קומיחייםסיפורהמעלהפארודי,אפוסלמעין

הוויתכלפידקמכווניםאינםחיציה :ומורכבתרב-סיטריתאירוניה

אםכישירו,אתלילדשהורישהדל,ה"משורר"כלפיאוהעלובה,הקבצנות

המלעיגהאבטו-אירוניה,זוהימשפחתו,וכלפיהדוברכלפיהמידהבאותה

הצרצר,משירתבירושהלושנתגלגלההשירהעלרקולאשלו,שירתועל

-האםומעמדהאבמעמד-הפואימהשבהמשךהמעמדיםשניגם
ניצבהאב ,מימושלכללמגיעותואינןהמתנפצותמס~ימות,ציפיותבונים

קרבן,המקריבחללככהןרוח"ונכהעניחטאועלייכאשםהשולחןידעל

שחורלחםפתלילדיוומחלקפגומה"ב"שכיןהפתאתבוצעהואפגום,

השבת),שולחןעלהעוליםוהדג,החלהשלמעוקמת(בבואהמלוחדגוזנב

התלבטותןעלהסיפוריםהםורביםכהלכתה,השבתנחוגהדליםבבתיגם

נסים,מעשיעלהסיפוריםגםמרובים ,השבתאתלחוגכיצדעניותנשיםשל

במעימרגליתשתימצאמצפה,הקורא ,ענייםבבתיובחגיםבשבתותשקרו

ייןחלות,השולחןעלויציבהנביאאליהווייכנסהדלתשתיפתחאוהדג,

ואיןקורה,אינונסכלמתממשות,אינןהקוראשלציפיותיואולם,ודגים,

 ,השבתסעודתאחרינעלםהאבאפילוהבית,אתהפוקדפלאי,אורחכל

 ,עולמהטרחתאתלשאתבגפהנשארתוהאם

החילולפעולתהכלים,אתומחללתבקודשפוגמתהאב,כמו ,האםגם

העיסהאתדעת,מבלימדמעת,האםהעיסה,מ"דימוע"השאר,ביןניכרת,

בהשנתערבבועיסה,היאד)ג,יום(טבולשנדמעה"ייעיסה ,עינהבדמעת

רכיביואתומימשהלכתימושגביאליקפירקכאן,בתרומה,חולין

העיסהאתמדמעתהעיסה,לתוךנוטפתעינהשדמעת:האםהאידיומאטיים

שהפתומכאןוחומץ,ייןענבים,עסיסגםהואיידמע"בחול,קודשומערבת

 :ומכופלתכפולהבמשמעות"חמוצה"פתהיאשנדמעה
אסג,ישעיהו(על-פיאדוםצבעהב) ;החומץכטעםטעמהא)
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איובעל-פיבדמעות",("נעלענהבדם-דמעהנבלעתוהיאבגדים"),ייחמוץ

יזא,ישעיהועל-פיחמוסהגזולה,הפתג) ;דם")יעלעו:ייואפרוחיויטלט,

בדמעות,הפרוסהאתמעלעיםהגוזליםהילדיםוכאןחמוץ"),ייאשרו-

שהושםבצקחמץ,מלשוןחמוצה,הפתד) .) 25(שורהוגזולים"ייכעלובים

והלחםבמשארת,השאור,אוזל.וכאןבפסחלמאכלכ,ותרואינושאורבו

חמוצה.הפרוסהובכל-זאתלמצות),(שם-נרדףעוני""לחםהוא

:לפיבחינותמכמהטמאההלחם,לאפייתהאםלשהשאותההעיסה,

בבית-המקדשהמזבחגבישעלכחזירהכירה,עלבביתרובץטמאשחתול

המנורותרזים,(הנרותבזוייםוהחומריםשהכליםלפי 13 ;החורבןלאחר

לפי ;בלבד)זנבונותרהדגמןשחורה,הפתפגומה,הסכיןחבולות,

תרומהמהםהרימושלאפירות"טבל",מלשון(גם"טבולה"שהפרוסה

ש"נדמעה"עיסהגםהיאה~םשלעינהדבמעתשבדמעהוהעיסהומעשרות)

 .מצווהביזוימשוםישהמתוארבכליידמאי."בחינת
עיסה".ייאלמנתמעיןגםהיאהעיסה,אתהמדמעתהאלמנה,האם

ממשפחה,הבאאיש,:אלמנתשמשמעוהלכתי,מושגהואעיסה""אלמנת

-ייעיסה"פסול,חששבהשנתערבאסורים,תערוכתנישואיבהשיש
תערובתנישואיבהשישומשוםיחש'ספרלהשאיןלמשפחה,כינוי

-לכהונה"פסולה(ייעיסהבקודשמלשמשבניהאסוריםאסורים,

הפסולחלל,כוהןשלאלמנתו-,האםכאן .)בה,קידושיןתוספתא

וגםהיאגם .ומפוקפקנחותמעמדבעלתעיסה,אלמנתהיא-לכהונה

שלהםועבודת-הקודשהכהונה,מעמדאתחיללוהקודש,אתחיללובעלה

רכיביו,אתמימשהלכתי,מושגביאליקנטלהשנינה,על-דרךשוב,בזויה.

העיסהאתלשהאשרשנתאלמנה,לאשהעיסה"ייאלמנתהמונחאתוהפך

מיליםהןו"עיסה"(ייאשה"ליתומיהשחריתפתלהכיןכדיהשאור,נטולת

במקומותגםביאליקאתשימשווהןאשכנזית-ליטאית,בהגייההומונימיות

והכתף").ייהאופההגנוזבמערכוןכגוןהתבדחות,למטרתאחרים

במליםהשימוש(כגוןרביםמשחקי-לשוןאפוארצופההפואימה

שלשונותואנאלוגיותהוראותיו)בכלחל"להשורשמןהנגזרותשונות,

בדיקהועוד).ועקרותפריוןופיגול,קודשואשה,(גברהנ{דהושלדמיון

מתחכםמשחקגםבפואימהנערךכימעלה,אוצר-המליםשלמדוקדקת

ואתעליבותואתלהדגישכוונהמתוךמכלי-הבית,שוניםבפריטיםומרומז

ה"ירושה",עלובהכמהעדלהדגיםאירונית,כוונהומתוךהפגומה,הווייתו

בהוראותכידוע,משמש,ייכלים"המושגאחריו.לבניוהמתהאבשהותיר

ייכלימלחמה,כליהמקדש,כלינגינה,כלימלבושים,בישול,(כלישונות
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ביאליקבשיר.מתפקדיםייכלים"המלהשלמשמעיהוכל .ועוד)קודש"

כלים,במסכתהנזכריםרבים,ביתבכלי"שירתי"בפואימההשתמש

ובלתי-שגורים,נדיריםכליםגם-אירוניזאציהמגמתמתוךוהבליע,

 .ומפתיעותשונותשנינהובתחבולותון-נופל-על-לשון .uלישלבטכניקה

הכלים,לתחוםבעקיפין,אובמישריןהקשורות,מל,ם,כמהכאןאמנה

המלים,ריבויבשל.שבאיזכורןהשונותההתכוונויותעללעמודואנסה

מיוחדענייןבהןשישאחדות,רקאמנהבמספר), 21 (זהלתחוםהקשורות

 :מובהקתשנינתיתוכוונה

בשםבמקורותנקראחדה,שריקהקולהמשמיע:החרק,צרצורצרצר.

ייצלצל")משקל(עלבארמיתמ"צרצרא"שנגזרה"צרצר",וצורת"צרצור",

שלבכתיבתו .) 40עמ'[תרצ"ה],אבינריי'(ראהביאליקשלחידושוהיא

כליבקבוק,גםהואייצרצור"ייצרצורי.'בשמוהחרקנזכראברמוביץש"י

אחדבקנהועולהבחלל,בריקנות,הקשורהכלים,מתחוםמושגחלול,חרס

נשמתילבי,קוססהכעש Iייהריקההיבשההצרצרשירתתיאורעם

 .בוקקה"

אנחתיתבואמזהייואיבשאלהפותחבשירהשניהפרק :אנחותאאנחה.

האםשלואנחתה , Anxosil 1באשכנזיתנהגיתייאנחתי"המלה ."?ידעת

המלהשלהאדמיתצורתה(שהיאלייאנחותא"הומונימיתמלההיא

 ,הלישהבשעתהבצקאתמהלזמןבולהניחהמשמשעץכלי- ""נחותה

לשהיוםטבולתשהיא("אשהכליםעליולשיםתושבתהמשמשלוחוכן

 .)]אז,[נידהבאנחותא"אובכפישה~ן;רנחתה ]--[העיסהאת

 .בצקעיסה, ) 2 ;בצקבולהחמיץכלי ) 1 :משארת

 .אחתבפעםהנילושהבצקכלעיסה, ) 2 ;ילדשלערשמיטה, ) 1 :עריסה

 .מיםבושנותניםכלירהט, ) 2 ;בצקבושלשיםכלי ) 1עריבה

הומונימיות.מליםהןו"סיר"יישיר"אשכנזית-ליטאיתבהגייהשירהשיר.

כאן, '.ב"סירייישיר"ממיר "?תימצאמאין"השירהגורדוןשלבשירוהצייד

בשיר,פיוממלאהמשורראךבסיר"),וגריסיןגחלתאין("לחמםריקהסיר

 .ו"שירה""שיר"ויורש

מודחת".ייככלבההשוקמןלביתהערבעםבשובהמתוארת:האםכלבה

אין"לחמםבשירלנאמר(והשווהגחליםבושחותיםכלי,גםהיא"כלבה"

לקעקעוחדהארוכהברזל(שןה"כילף"שלאחיוברזל,צבתמיןגחלת"),

הבית).אתבו

הילד.שלבלבועקרבים"כ"עקיצתבאהואנחתההאםלחישתעקרב
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עקוםברזלמיןגםאםכיכזנבו,לושעוקץהארסי,הרמשרקאינוייעקרב"

 .)גיב,כלים-הכד"בית(ייעקרבכליםכולתלות

כירה,ספסל,עריסה,ז,נטה,(שולחן,רגיליםביתככליהשימושכצר

וכרקעופגומים,סדוקיםכליםגםכאןנזכריםוכד'),אורלוגיןמנורות,

עיקרכלכמפורשכאןנזכריםשאינםלכלים,רמזיםגם"מרחפים"הדברים

שנוחלהדלה,כירושהכלוליםהכליםועוד).צרצורעקרב,כלבה,(אנחותא,

"סיר"אחריםלכניהםהמעכיריםמרודים,ענייםשלירושתםהיל,ד

רקלאהסדוקיםככליםיראהאליגוריסטיפרשןואנחה).(שירו"אנחותא"

והסדוקיםהשכוריםהכליםהמימטי.התיאורלרובדהשייכיםאכזרים,

עלובביתשלחללואתממלאיםהםכאן,מיסטית.משמעותגםטעונים

מסואבששולחנו-מזבחומטה",שלפגום"היכלמעיןשהואוקודר,

ושומם.

שגורות,יידיותכמימרותגםכ"שירתי"ביאליקעשהפארודישימוש

"הדלותכפרקלהלןוראהכגולה,החייםאורחעלכלליותאמיתותשביטאו

זהכשירהמומחזיםהיידייםהפתגמיםמפורטיםשכוכארוכה",שרקה

שותהליךשעכרויידיות,מימרותשלמשיבוצןכתוצאהאחרים.וכשירים

למכבי,סטיריאוטיפייםתיאוריםהפואימהמכילהוהמחזה,מימושפירוק,

המספהדובראותהשנוקטהווידויית,לפוזהכניגודלכאורההעומדים

הוריו.ביתותולדותתולדותיואתכאילו

האבביתמתיאוריעקיפיןכדרכיעוליםהדלותעלפתגמיםעשרות

יהודים?שלירושתםיימהיצרצר",כמוייעניהפתגםכגוןכ"שירתי",

וכדומה.צפופים"הילדיםגדליםהאביון"אצלצרות",

ריאליסטית"יימליאותוכעלמורחבפיתוחהואהאבבכיתהדלותתיאור

געוועזען"איזרבי'ןמייןייבייכשיר-העםהרבי,ביתשלדלותותיאורשל

ומארקגינצבורגכאסופתכלולשלוקצרשנוסח ,)" ...היתההיהרכי(ייבכית

ישהנוסחים,כשני 14 •כהןי"לכאסופתכלוליותרומפורטארוךונוסח

ללאשלושה :פגומיםפמוטותושבעהרעבותנפשותשבעהרביבכית

לשבעתכמקבילהרעבים,הילדיםשכעתתיאורכנים.ללאוארבעהרגליים

אופגומים,(הפמוטיםחבולות"ייהמנורותכיכטיט,המעוכיםהשבתנרות

שכשירלאלהדומיםריאליהפרטיעלמסתמךהמשכונאי)אצלממושכנים

למרותכת-שחוק,ומעוררומחורזקלילהיידיהעםשיראךהיידי,העם

כ"שירתי"הדלהכיתתיאורואילווצרות,פגעיםהוויתמעלהשהוא

ורחמים.הזדהותאמפאתיה,ומעוררטראגי-סנטימנטאלי,
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קונקרטיספציפיתיאורדווקאולאוטיפוסית,יהודיתדלותאפואלפנינו

במיוחדבולטתהתיאורשלהטיפוסיתאיכותוהביוגראפית.המציאותמן

בספרהסמרטוטרשמואליקשלהדלביתולתיאורהשוואתורקעעללעין,

"בעמקמתוךזהפרקספרים.מוכרמנדלישלהבכא"ייבעמקשלהשביעי

בחוברתתרס"א).(אדרלייחחוברת ',זכרךביהשילוח,'המתפרסםהבכא"

בלישהושפעיישירתיי,'ביאליקשלשירואורראההכרך,אותושלאייר

 :מנדלישלמיצירתוספק

ומתמעטת.הולכתבקדירהגריסיןורתיחתשוקעתהכירהעלהאש

הבנותשראוכיוון ]--[תכהההיאאףבתיהורוחוכההדועךהנר

שםוישבוהפינותלאחתופרשונאנחוהןאףומתאנחת,עגומההאם

שואבתהנרפתילתבמסתרים.ומתעצבותראשןמרכינותצפופות,

בערבוביא.בביתמשמשיםוחושךואורבמנורה,אחרוניםשמןשיורי

רתיחתפסקהעוממה.שנשארההגחלתאףהכירה,עלהאשכבתה

החתול,ואפילובצערשרוייםהכל ]--[הקדירהנצטננההגריסין,

ואפילוכמתנמנם,התנורעלונשתטחברוגזונתבודדזנבואתקיפל

מונחתהיתהשבת,שללחלההעיסהבהולשיןשמחמיציןהעריבה,

שדרכוהצרצור,וזהושוממת.תוההונראיתועזובהריקהזויתבקרן

מןראשופשטעכשיובלילות,משכבםעלעוליםהביתכשבנילצייץ

ומציץעומדאלאומשפשף,רגלמנענעואינוכנףנודדאינוהחור,

ושותק.מחרישכגולם,

הבולטהגורםגורמים.וכמהמכמהנובעהתיאוריםשניביןהדמיון

 :דליהודיביתשלעיצובולצורךפרטי-מציאותבאותםהשימושהואביותר
ומתמעטתהמצטמקתהגריסיןדייסתוהצל,האורתערובתהדועכים,הנרות

מעיסההריקההערבהשכבתה,הכירהעלהמתנמנםהחתולבקדירה,

התיאורים,שניביןהרבותההשקהנקודותהבית.שבפינתהצרצרלמאפה,

ועיצובןעצמןדנוטאציותאותןשלבוכירתןהרפרנציאלית,הבחינהמן

עלאועמוקה,וזיקההשפעהעלמלמדותהתיאור,ברצףדומהבארגון

יחד.גםהדבריםשניעלאוהתיאורים,שנישלטיפוסיותם

לשניהםהמשותףהשימושהואהתיאוריםשנישביןלדמיוןנוסףגורם

והשימושריאלית,כמציאותוהצגתםשגוריםיידייםפתגמיםשלבהמחזה

בצדסמליות,השלכותלהםשישמציאות,בפרטילשניהםהמשותף

הנמקהישהתיאוריםבשניהמופיעלצרצרלמשל,ליטראלית.התכוונות

78 



אךדלים,בבתיקבעשלאורחהיהאכןהצרצרכיברורה,ריאליסטית

הלאומיותהשתמעויותיוובשלהמטאפוריטיבובשלגםנבחרהצרצר

אחד).מיתרבעל(כנרהסמליות

ומעוקמתמוקטנתבבואהאלאשאינופרטי,גורלאפואמתארהשיר

שירואתהמנסרהטורדני,הצרצרבגולה.היהודישלגורלוהכלל,לגורל

ה"כליזמר"שלעלובדימינואטיבהואהאחד,במיתרוהבלתי-פוסק

והמונוטונית,הארוכההגלותשירתאתהמנסרהמייבב,הכינורבעלהגלותי,

ותכלה.אחריתלהשאין

העדות

 . 37- 36עמיחש"ד, רו:::ראה . 1

באררבה".שרקה"הדלותבפרקלהלן,ראה . 2

על"שלמה"בפראימהוכתבהכהן,אד"םמאבירכינררואתירשמיכ"ל :לדרגמה . 3

יורשראהשברלדוליצקי,עטואתהנחילגורדוןבנר.לשלמהמדודהכינררהנחלת

משהשלממשיכרליהרשע.המנהיגותהנחלתאתהמזכירהטימלית.במחווהררחני.

מקרמי").רשעלהעטי.לי("הא

 . 19טימן , 102עמי .) 1952 (אביטלראה . 4

 . 198עמי .) 1962 (שפירא . 5

 • 322-321עמי .) 1944 (לחובר . 6

דמעה"לחם"האכלתם ;ד)מב.(תהיליםרלילה"ירמםלחםדמעתיליייהיתהעל-פי . 7

 .הברכהשלחרקרלחםהיאהדמעהכאילרמתמיד.בכיבמשמערת: .)רפ.(שם

שם.לחרבר. . 8

 . 62יעמ .) 1957 (הלמן . 9

כח).לט.(איובריתלונן"ישכןייטלעעל-פי . 10

 . 238-237עמיתש"ם.תל-אביב).(שוקן:ארררת"כיררןמירון.דיראה . 11

לעיל. 1העיראה . 12

 . 459עמי .) 1970 (טדןראה . 13

 . 439טימן .) 1957 (כהן;י"ל 132טימן ,) 1901 (רמארקגינצבורג . 14
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שיר-שלמילוליתרגום-לחלון"יושבהייהיא

 ?מקוריצירתאוייריעם

ביאליקשפירסםעם",יישיריחמישה-עשרמביןאחדהואזהשיר

שיריםכינסהואכאשר 1תר"ע.תרס"ח-השניםביןוב'העולם,'ב'השילוח'

שלהדפוסבביתשהוציאופזמונות),(זמירותעם""משיריבחוברתאלה

שירואתגםהאלההשיריםעלהוסיףתרע"ז),(אודיסהיימוריה"הוצאת

שירייפזמון".בתורתסיווגשאותו ",?לישטינאעיריודע"מיהמוקדם-יותר

בחינות,וכמהמכמהיותר,שייךתרס"א,בשנתעודשנדפסזה,מבודח

(יירחובליצירתוהראשוןבעשורביאליקשכתבהקלות,הסאטירותלקבוצת

העם","שירילקבוצתמאשרעפר"),ייישניהמשיח",ייעקבותהיהודים",

ש"בינובנישאיםככולםריבםהעוסקיםליצירתי,השניהעשירמסוף

עיריודעיימיבמרכזוכד').הנישואיןבחייצרותשידיכין,(עניינילבינה"

,עומדלעילהנזכריתמיקדמותההסאטיריתשלבמרכזן?ייכמולישטינא

הדרדומה-בטלנית,עיירתית,אועירוניתחייםהוויתשלסאטיריתיאור

ביאליק.שלדרכוראשיתעלמנדלילהשפעת

לפניועם".יימשיריהחוברתאתאפואחתם "?לישטינאעיריודע"מי

:ייתאמרמתורגמים-למחצהאומתורגמים,שיריםשניזובחוברתנדפסו

העירהשניים,מביןהראשוןבשולילחלון".יושבהו"היארב"אהיה

המדוברתבלשוןעםבזמירותיסודם-אחריוושלזהייזמר :ביאליק

ומארק,גינצבורגאסופתלשיריבחובוהודאהשביטעוזיראהזובהערה

 :שלוהעם"יישירילחיבורהשראהקיבלוממנהביאליקהכירשאותה
ו"היאזובאסופה 324 323-שיריםעל-פיבעיקרעשיירב"אהיהייתאמר

 2שבה. 142שירעל-פיבעיקרלחלון"יושבה

הפזמוןמןבדרכוהראשון,שיר-העםשעברהטראנספורמאציות,על

יידישייסוגיתבספרוסדן,דבבהרחבהכתבהביאליקאי,נוסחואלהעממי

ביאליקשכללהשני,המתורגםלשיריוקדשזהדיון 3 .ביאליק"במסכת

הראשוניםבתיוששני-לחלון"יושבה"היא-עם"יימשיריבחוברת
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(שירפענסטער"איןזירזיצטייזיהיידישיר-העםשלמילוליתרגוםנראים

שלחופשיעיבודמכיליםהאחרוניםושניומארק)גינצבורגבאסופת 142

ומארק,גינצבורגלנוסחבמקצתהדומהאחר,שיר-עםמתוךמוטיביםכמה

 .להלןשיובהרכפי
יושבה"היאלכתיבתבסיס,ששימש 142סימןומארק,גינצבורגנוסח

ה"מגורמן",היידיבכתיבכאןמועתקזה(נוסחכדלקמןהואלחלון",

 : )-20ההמאהוראשית-19ההמאהסרףשלברוסיהשרווח

No.142 

פענסטעראיןזירזיצטזי

 ;הערלאךדיזירקעמטאונ

צולאזעןאיזזיפארוועמען

עהרלאךזיאיזמירפאר

יאמער,אוועה,אי

 !קלאגאורעה,אי

רחליעשיינעדיניטא

 !טאגיגעןהיינטביז

צינגערדימיטלייט

-ריידען,זייטוהען

רחליעןמייןמיטאיךאונ

 .שיידעןניטמאלקייןזירוועלען

יאמער,אוועה,אי

 !קלאגאוועה,אי

רחליעשיינעדיניטא

 !טאגהיינטיגעןביז

מדוייקתרגוםאפואהםלחלון"ירשבהייהיאשלהראשוניםהבתיםשני

העבריהתרגוםואף-על-פי-כן, , 142סימןומארק,גינצבורגנוסחשללמדי

היידי,במקורכללמצויותשאינןובהשתמעויות-לוואי,בדקויותעשיר
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ומורככת,מעוכהאומנותיתליצירהכיאליקשלשירואתהופכותואלה

כמעמדשמעמדולמדי,הנאיכיהעממי,השירעללאין-שיעורהעולה

 ,גרידאגלם"ייחומר

הלשוןמתחומיתכניותשלכדיקתןכאמצעותכעיקרזוהנחהאדגים

הריטוריות,העמדותכעימותדווקאאפתחאךוהאלוסיכית,הפיגוראטיכית

כיאליק,שלהתרגוםומןהיידיהמקורמןהעולות

שכוקטן,דראמטימונולוגשלכמתכונתותרגום,מקורכנוי,זהשיר

לשכנעוומכקשכלתי-מאופיין,אךנוכח,מאזיןכאוזניהדוכרזגזק;ח

העמדהמןככרלכו,אהוכתשלדרכיהכצדקתשונים,ריטורייםכאמצעים

העקרוניתהסטייהניכרתהמתורגם,השירמןהעולההכסיסית,הריטורית

כעיקרוהואהיידיהמקור ,היידיהמקורמןכיאליקשסטההראשונה,

רעשםכמזידהוציאושהכריותכךעלהמתלונןמאוהכ,אדםשלקוכלנה

שלו,האופטימיתההכרזהגםצומחתהמקוננת,העמדהמתוךאהוכתו,על

לאדכרהזהי,'היוםעצםייעדואיננהנעלמהרוחליהשאהוכתושלמרות

ניטמאלקייןזירוועלען /רחליעןמייןמיטאיך(ייאונאהכחםכדרךיעמוד

ריטוריתעמדהזוהי ,ניפרד])לאלעולם /שליורוחליה[ואנישיידען"

והתפארות,התחטאותוהתעודדות,קינהשכהםרכים,לשירי-עםאופיינית

אחד,מונולוגמתוךעוליםואופטימיותפסימיות

למדי,מילוליתרגוםשהואלמרותכיאליק,שלהתרגוםמןזאת,לעומת

המוכלע,המחכרעםמזוההאינוהדוכרכאןשונה,ריטוריתעמדהעולה

כציכורהידועהלרוחליה,שאהכתו ,נאיכיכחורשלכדויהדמותהואאלא

גכו,מאחורידעתו,שיקולאתושיכשהאותוסינוורהקלת-דעת,כנערה

 ,וסכלותותמימותוחשכוןעלעין-קריצותוהקוראהמחכרמחליפים

המקונןשלמעמדתוכמהפימורככתהיאשלוהריטוריתהעמדה

שלעמדההיאעמדתו , 124סימןומארקגינצכורגמנוסחהאופטימי

אשמותעלקוכלהדוכרהאשמות,והפרכתהתגוננותשל-יירפףטאציה"

ככלאולם,זכות,עליהללמדומנסהאהוכתו,עלהכריותשטפלוהשווא,

רגלייםכנראהשישההכרה,כקוראגוכרתכןכדכרים,מרכהשהוא

כפיושםהמתוחכםהמחכר ,היפהווחליהעלהכריותשהפריחולשמועות,

הפוכהת;דצאההמשיגיםכאלה,סניגוריהדכריוהנאיכיהמאוהכהדוכרשל

תמימהכנערהשהמדוכרהקורא,אתלשכנע:כמקוםלומתכווןשהואממה

כפיתמימהכההנערהשאיןרשמים,שלוהסניגוריה"יינאוםזורעוכרה,

אצליושכתשהיאכלכ.דזאתלא ,כרה")היא(ייכעיניחושכשאוהכה

התחשכותה,ולחוסרצניעותהלחוסרעדותהרכים,כרשותומתייפההחלון
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יוצאתאףשהיאאלאבחברה,המקובליםה"דק;רףם"בכלליהבנתה,או

תומתה,אתאיברהכברהסתםומןהקמה",יימשעולאלבחוריםעםבערב

הרעות,הלשונותכרכרי

בשיר-מקורםנישואיה,קורםתומתהאתשאיברההנערה,עלהרמזים

מתייפההיאבווגםיירוח'ל",מכונההבשלההנערהבושגםאחר,עם

 4ברגובסקישלשירי-העםבאסופתכלולזהנוסחשערה,אתוסורקת

שלאחרותבאסופותגםאחר,שםהנערהנושאתשבהםאחרים,(ובנוסחים

כמופוניטיבתעתיק(ולאביירישכאןמובאוהואייריים),שירי-עם

 :לעבריתתרגום-פאראפראזהובשוליוברגובסקי),באסופת

קארןאיןהאבער,אין

קארןאיןהאבער,אין

פארלארןפארטעךרעםרחלהאט

געפונעןהאטיענקלאון

געפונעןהאטיענקלאון

גענומעןביירעזיךזייהאבן

שפיגלרעםביישטייטרחלאי,

הערלעךריאראפקאמטאון

יענקלאירצוצוגעגאנגעןאיז

קערלעך,מיטבאשאטןזיהאטאון

אלעשויןווייסןראס

אלעשויןווייסןראס

כלהאאיזרחלאז

חתןרעראיזיענקלאון

חתןרעראיזיענקלאון

 ,געשלאסןביירעזיךזייהאבן

אתאיברהרוח'ל /השיפוןהשעורה,קניבין /השיפוןהשעורה,קני(בין

 , / /לקחוהויחרושניהם /אותומצאויענק'ל /אותומצאויענק'ל /סינורה
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יענק'לאליהניגש Iשערהאתוסורקת Iהראילידעומדתדוח'לכאשראוי,

I 1גרגריםעליהוהמטיר I , כולםיודעיםזאתI כולםיודעיםזאתI שרוח'ל

ננעלו),יחדושניהם Iהחתןהואויענק'ל Iהחתןהואויענק'ל Iכלההיא

גרסאות,בכמההיידייםשירי-העםבאסופותכאמורהרשוםזה,עםשיר

השירשאיןאלאלחופה,מעשי-אהביםשהקדיםזוג,עלקונדסישירהוא

הסינראיבודמרומזת,בצורהאותםומותירשבצנעהדבריםעלבגלוימדבר

הנערה,שלתומתהלאובדןרמזכמובן,הוא,הגבוהיםהדגןגבעוליבין

מעשהגםהואראשהעלהגרגריםהמטרתהשדה,במחבאאהביםשתינתה

הראילפנימתייפהשהיאבשעהמאחוריה,המגיחאוהבה,שלמשובה

וישהטבע,בחיקאהבתםבמחבואהסתםמןלוקטוהזרעונים,או(הגרגרים,

לחופהרמזגםהואאךשנאכל),האסור"ייהפריעלגםלרמזכדיבהם

זעירים,גזירי-קונפטיכהמטרתהגרגרים,המטרתמנהגשכןוקרבהההולכת

למשל,מתואר,זה(מנהגבמזרח-אירופההיהודיתבחתונהמקובלהיה

הואבחדרוהכלההחתןשלהסתגרותםיוד"),שלייקוצוילייגשלבשירו

כיכאן,נרמזאךלחופה,ה"התייחדות"אתהקדיםהצעירשהזוגלכך,רמז

וכלה,חתןהםויענק'לשרוח'לכבריורעיםהכלשהריכך,עללולמחוליש

בעזרתאותו,והרחיב 142סימןומארק,גינצבורגנוסחאתנטלביאליק

ב"היאבשדה,אהובהעםשהתעלסההנערה,עלהעממיהשירמןמוטיבים

שקבעהמפגשלמקוםהקמה,משעולאלבערבהדובריוצאלחלון",יושבה

 :בי("וענולבואהעינייםבכליוןומצפההקץאתדוחק,והואאהובתועם
הגנוזהעם"ב"שירמצוייםדומיםמוטיביםבמקומי"),ףז.יז:רי Iתאחראם

אהבתומקוםעלהאוהבמספרשבו 5וקרפיפות",גנותיידרךביאליקשל

אתהחוצהפתלתול,משעולדרךמגיעהואשאליוהטבע,בחיקהסודי

הבר:שדות

ר!;(יפ;ת ?iר ת;~~דלך

סךיפ;תד;ת /o'ף;גדiקד;ת~ין

ן, ?t?i:;גיל /o~ט~~ז.יילףל 9

ן, t?W?ךע;ליא~היב

I5 ז::ך W /?זV זקסה~-I$ קףם-

ס~ק'ם,;ב~:;גילב~~י

אל, /oלל I5ן? $Iך-~לךסליך

ע;ל, /p oזז::רס;דהףאס;רי
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 ה~~ iJ ד~-ל~~ץtיז:זת

 ,~ט~ה iJליז:יזpמדזvמ'ר

;:זראש;~הנ~~ית 9iJ~ם

זגז:זל;~;:ן,ר'אזvה~~לה

הקמה",משעול"אלהאוהבשלהליכתומטרתמהיהיטביודעקוראכל

מידהעקום,השבילאליציאתומטרתאולחלון"),יושבה("היאערבעם

שנישלהתוספתכן,ועלוקרפיפות"),גנות(יידרךהשמששקיעתעם

יושבה"היאהעם"ב"שיר , 142סימןומארק,גינצבורגנוסחעלהבתים

קלת-דעת,נערההיאשרוחל'הלהיפותיזה,נוסףחיזוקתורמתלחלון",

המזרח-היהודיתבחברההמקובליםהצניעות,בכללימחמירהשאינה

 ,נושנות""מחזיקישלחומרותיהםשלטושבהאירופית,

מןולנקותה "ה"ברהאהובתועלזכותללמדבאכאמור,הדובר,

שלידיהםאתמחזקפאראדוקסאלי,באורחונמצא,והשמועות,החשדות

היפה,רוחל'השלרעתהלמבקשיראיותמשיםמבליבתרמוהרכלנים,

הקורא,שלוהבנתוידיעותיולביןהדוברשלהמוגבלתהתובנהשביןהפער

דראמאטית,אירוניהשלאיכויותהזההעם"ליישירמעניקהמאזין,או

 ,היידיבמקורכללבומצויותשאינן

ב

אתלהביןכדי ,וצירופיהןהמליםבשימושיניכרתיותררבהמורכבות

כלשונו,הפשוטהיידיהשיראתבתרגמוהמשורר,שלהאסוציאציותעולם

אללפנותכדאיייברה","פרוצה",יירחלה",יירחל."במליםשימושתוך

שביאליקבעיזבון,שנותרופילולוגיותהערות-ביאליקשלמלים"ייחקר

בארץהלשוןועדשלנשיאובתורתכיהןשבהבתקופה,כנראהכתבן

 6ישראל,

שורשים-אחים,שלמשפחותלחקרמאלףחומרמכילותאלההערות

שללא-אכזבמקורבהןלמצואניתןשלו,העם"מ"שירילרביםוביחס

למשל,כך,היצירה,צפונותאתהמבהירים ".ספרותייםייחוץחומרים

-רבץהשורשיםמשפחתשלמרכיביהשביןהקשריםאתביאליקמבהיר

פקר:-פרק-פרץ-פרע-פקע-בקע-בקר-רבק-רבע
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וכידועארבע)עלשוכבת(שהבהמהרבערבץ,לשורשיםאח-רבק

הגליליים)ך;גרים ?iבוההברההמבטאבשינויי(שיסודםק' ',צ ',עחילופי

פרץ,(פרק,השורשיםבהסתעפותרבוערכםוארמיתבעבריתמאדמצויים

אותושמחזיקים,כלו,'מרבץעגל =מרבק"ייעגלכןאםויהי .)--פרע

לרבצה. =לרבקהשנכנסהצאןוכןולהמריאו.להלעיטו,כדיבמרבץכלוא

יירחל,"שםכמוהרועים,מחיישאולשםרבצה, =ירבקההפרטיהשםוכן

נלאה.ךנהלאה,צאן ="לאה"שםוכן

היא:יירבקה"הרועיםמחייהשאוליםשמותאפואהןהאמהותשמות

נהלאה,בת-צאןהיא"לאה" ;שבגרהכבשההיא;יירחל"רבוצהבת-צאן

העדר.אחריהמפגרתנלאה,

שנהפכוו"רוחל'ה,"יירוח'ל"אירופיתהמזרחהנערהשלכינוייהשני

אתביאליקבתודעתהעלוו"רחלה,"ליירחל"כמובןהעברית,בגרסה

אתהפכה,וזווהצאןהמקנהמתחומיהללו,השמותשלהאטימולוגיה

לרחלהמסורק,שערבעלתוקלת-דעת,פתיהלבת-צאןגםבעקיפיןהנערה

ולזיווג.לנישואיןובשלהשבגרה

לראותיכולאינואםיוםאינושיומוהמכריזהדובר,שלהקובלנהדברי

המשל,זכראתגםהמחברשלבזכרונובוודאיהעלושלו,רחל-רחלהאתבו

רועהמצאזהבמשלחזירים.ביןשנשבתהלרחלישראלעםאתהממשיל

בעלהבא .חזיריוביןאותהושםישראל)(היאאחתרחלפרעההואחזירים

הרועהענהורחלי".לי:ייתןהחזיריםמרועהודרשהקב"ה)(הואהרחלשל

שונות,ממכותבמכותהרועהאתהבעלהיכהרחל".אצלילן"אין :הגזלן

 :והשיבלבבואתהקשההרועהאןרחלי",לי:יישלחממנודרשפעםובכל

שחייוהאומלל,האוהבשלוהפשוטהעממיסיפורורחל".כידילן"אין

ורחלה ]--[ /בא?אנהאני /איננהרחלה(ייאםשלורחלהלביחייםאינם

שרחלוהנגזל,הבעלעלהמשלמהדיבוישהנשמה"),עמיאין Iעמיאין

רחל"בידילך"איןבטענהלהשיבה,מוכןאינווגוזלהממנונלקחה

 Iשלומישאולרחלה Iגבעולים"שבוליםהאוהבשלהנרגשתמפנייתו

יוסף,פרשתגםבעקיפיןעולה ",?באאנהאני Iאיננהרחלהאם ]-- [

,ושעליוהצאןשלוםואתאחיושלוםאתלראותונתבקשהשדהאלשנשלח

 ."?אבאניאנהייואניהכור:אלבמזידשהשליכולאחרראובן,אחיוקונן

מילוליתרגוםאלאאינושלכאורהותמים,עממיבשירשאפילומתברר,

מרובדשירביאליקיצרמורכבת,ובלתיפשוטהפולקלוריצירתשל

פרשיותמתוחכמת.מחשבהפרימדומה,פשטותהיאשפשטותוואלוסיבי,

בחללהמרחפותוהבתר-מקראית,המקראיתהספרותמןואחרות,אלה
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שלאימאננטיתתכונהאינוזהועיבויוהסימאנטי,לעיבויותורמותהטקסט,

תרגומובאמצעותלשירהעניקשביאליקתכונהאםכיהמקור,נוסח

לעברית.

ג

האפיתטכמורחלה,לנערהאנשי-הרכילשהעניקוייפרוצה",האפיתט

 :ביאליקשלמלים"לייחקרהםאףנקשריםאוהבה,להשהעניקייברה",

השערה?אמנםאותיותבהפךיירבק"מןבאייבקר"השםהאין

בעליבושאמרומהלאמת,וקרובהלבעלמתקבלויותרהיא.רחוקה

בארמית,ר" ?i ~" ,"ר ?i ~"כמוונגח.פרץ-בקרשהוראתהלשון,

ייכקר"גםומזהדין.ביתהבקר) =(הפקרומזהופרק.פרץשעניינם

וכןבצאתו.היוםאורופריצתהשמשקרניבקיעתשעניינו-

 8 .להםקרניםושניהם-לנג'חהואאחיינגrו"השורש

שפרקההפקר,חייוחייההפקר(שגופההמופקרתאוה"פרוצה",הנערה

ראשהשעראתהמסרקתפרועה,נערהגםהיאומוסכמות),כלליםעול

מןגםעולהשהותר,הפרועהשערושלהפריצותשל(דו-המשמעותהפרוע

היידיהמקוראיןשבדרך-כלללמרות 9היידי,שבמקורייצ~לזtזען",המלה

ו"ברה""פרוצה"האפיתטיםסימאנטי).בעיבויאובמורכבות,מצטיין

שקרניה-שערותיהיום,שלבבוקרושמששללתיאורהגםמתאימים

מוצאםביאליק,שלמליםחקרלפי ,"ר ?i ~"ו(ייכקר"כנזראותהעוטרות

הבקרכקרניהןבבוקרונוגהותהפורצותהשמש,וקרניאח.דבמקור

אתמזכירהשערה,וש;רקתהיושבתוה"ברה",היפהרחלההנוגחות).

ייישביאליקשלהעם"מ"שירבעל-הביתשלבתוכחמה,היפההנערה

 :הדוברמעידאחותהועל,שעליהיד"למרגליתפושט

;נתס?סה יי:zינ;;:-ל~נ;ל~

 ;t;ורת 15רע;ד
 ,;זמראההחזפהכפני

• : •• --T -: •• 

 .מכערתוז;
 ':'י.: :

עשויההבית,בעלשלבנותיוהנערות,שתיביןהניגודיתהתקבולת

במקבילללבנה,פניה,שחפרוהמכוערת,שללדימויהציפיותלעורר
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בשירי-העםאולם,החמה".ייכפנישפניההיפהאחותהשללתיאורה

חמה",כמויייפההדימויבצדרווחבכלל,היידיתובאידיומאטיקההיידיים,

רביופיכמציין 10לבנה"),דיווי(יישייןלבנה"כמו"יפההדימויגם

והבלתי-הכמו-זאוגומאטיתהניגודית,התקבולתומכאןלאין-שיעור,

מכוערת".וזו /זו,מראההחמה:כפניהאחיותהנערותשתיביןמושלמת,

עממיבנוסחהמתפעלהחייט,יונהבפיהחסידי,הצדיקשלתיאורוגםמכאן

וכירח".כשמשממשזרחו:ייפניומצירנובילה"זקן"שלפניומהדרת

העממיהדימוימתרמזהברה" /ייהפרוצההיפהרחלהשלבתיאורהגם

זוןי,'ליכטיקעדיווי"שייןאותמוזי,'אוםזוןדיווי(יישייןכחמה"יייפה

כשמש"יפה ;בתמוז"כחמהיייפה-טאג"זוניקעראווי"שיין :או

ובשלות,קיץבאוירתשרויכולווהשיר 11זינוני"),כיום;יייפההמאירה"

מקבילהלאוהבים,מסתןרם iמקהמשמשתוהבשלה,המלאההקמהשבו

לפרקה.שהגיעההנערה,שללבשלותה

סימאנטייםשדותכמהמשמשיםהביאליקאיהעם"שב"שירמתברר

לרחלהרקמדומהאינההבשלהוהנערהלזה,זההמשיקיםשונים,

מתחוםהשאולהוהאלוסיביתהפיגוראטיביתהלשון(מתוךשהבשילה

הלשוןשלריבודהגםבשלה.ולקמהמלאהלשמשגםאלאהצאן),

אחת,ובעונהבעתסימאנטייםשדותבכמהשימושהעושההפיגוראטיבית,

בנמצאשאינהאיכות,מורכבת,אמנותיתיצירהשלאיכותלשירמקנה

 .הנאיביבמקור

ד

מתבהרתשהיאכפיזה,בשירוהאלוסיביתהפיגוראטיביתהלשוןבחינת

הדיוןמןדיגרסיהאלאותנומוליכהביאליק,שלמליםיביחקרהעיוןמתוך

העם"מ"שיריב-כמההלשוןשימושיבדיקתלשםלחלוןי,'יושבהב"היא

ביאליק.שלהאחרים

במטאפוריקה,המשמשים vehiclesה-שלהסימאנטייםשהשדותמתברר,

נערות,ביןהאנאלוגיהלמשל,למדי.הומוגנייםהםאלה,משיריםרביםשל

בשיריםגםרווחתובקר,צאןבנותלביןהאימהות,שמותאתהנושאות

שמותשלהאטימולוגיה(מתוךהעממילזיאנרשייכםשביאליקאחרים,

הקדום).הרועיםבעולםכאמור,הקשורה,אלה,

היפההנערה-יד"למרגליתפושטיייש-הנזכרהעם"ב"שירגם
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בעודהארמי,לבןבתרחל,שלתכונותיהאתבמרומזנושאתוהאהובה

בעודורכת-העיניים.הנלאהלאהשלתכונותיהאת-המכוערהאחותה

אוהבים,לציוןו"רחל"יייעקב"השמותבאיםהאותנטיים,שבשירי-העם

מציבהשהחברהאהבה,(לעתיםשידוךפריולאאמת,אהבתהיאשאהבתם

יעקבשלאהבתובדרךמכשוליםהציבשלבןכשםבדרכה,מכשולים

גםו"לאה"יירחל"כמושמות,רומזיםביאליקשלהעם"ב"שירילרחל).

רחלהשבשדה,האילמותהצאןמבנותהיאה"רחל"שבהםהרועים,לחיי

לפרקה.שהגיעה

לסיפורמקבילהולאהרחלסיפורמשמשיד",למרגליתפושטב"יש

פועלואתשהונההערמומי,בעל-הביתהרצען,שואלר'שלהמרמה

יום,שכירפועלשלהטראגי-קומייםחייוקורותאתמגוללהשירהתמים.

לימים,הבית.בעלשלהיפהבבתועינושנתןמזרח-אירופי,מלאכהבבית-

באותו.עודלאשהבתואתלולהשיאבכוונתו,שישלפועלוורמזהרצעןבא

ועדוקרואים,עדיםבנוכחותה"תנאים",נכתבוועיכוב,דיחויכלללאהיום,

 :האירוסיןטקסנחוגאףמהרה

ם W~~להקט~ה~עףת~ן

 !~רה~עףתהךי

רחםר~ז:יי,ל~~ה י~~

רה. i; כ?/ iJ~ל

תחתיהוקיבליפת-העין,בבתשהמדוברלתומו,חשבביש-המזלהפועל

 .חליפתובואעדהמכוערתאלכבולהואועתההמכוערת,אחותהאת
שעהשולל,התמיםפועלואתהוליךבשעתו,הארמילבן,כמוהרצען,

הכלהדברעלומקוטעים,מרוסקיםבדבריםברמזי-רמזים,אתושדיבר

שעהולמבוכתו,לביישנותוכעדותהפועלאצלשהתפרשמההיעודה.

מסתברבמפורש,הדבריםכלאתלומררוצהואינולבתוחתןמבקששהוא

אתבפחשהפילערום,שועלכמיןהרצעןשואלר'אתהמציגשפל,כתכסיס

הכזpוה,בתובדברהערמומיהאבשלדבריותם.אישיעקבהתמים,קרבנו

-ו"לאה"יירחל"השמותשלהאטימולוגיהאתשובמעליםהתמימה
בתו,בשבחמדבר.האבוהצאןהמקנהמתחוםכאמור,השאולים,שמות

תמימה,כבשהוגםלנישואין,אולמאכל,כזז/רהבהמההבתהיתהמשל

שאיןפגומה,שאינהשלמה,כבשהוגםוטהורה,תמה(כבשהתרתי-משמע
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בת-בקר,אוכבת-צאן,לפרקה,שהגיעההבתמוצגתשוב,מרם),כלבה

והבשילה,שבגרה

יישירשלהמטאפוריקהשל vehiclesה-בטוליםסימאבטישדהמאותו

תרפ"ו,באלולשבכתב ,"ה~~vז"לבבותהארץ-ישראלי,המאוחר,העם"

השדהלות 7I5ייכוגבעותסלעיםביןהגדלותבבות-הכפר,מתוארותזהבשיר

בערותהבריאה,כילדימכוון,כוובתוללאואםאבהשגחתללאו~:;נאות",

גדלרתבברתכמאהכיאחד",באישבשיםשבעייוהחזיקובבחיבתהןאלה

משביעכן,על ,הצפורן"ייכמלוארקבהישבחוריםאךבשפיה,בחורשה

ומזרזםלבשים,הכפרבבותאתלהםשיקחוהעצלים,החלרציםאתהמשורר

ייאחתבשירוכמוושהייה,דחייהללאלשפיה,רלעלותכליהםלהפשיל

הראויה,באשהלבחורומזרזוהמתמהמה,בבחורהדוברכאןמאיץשתים",

 :ויצטעריאחרפן

 ?:כ~~רהי~יף .v ~רה /o ~א;

 ?ה $Iוא;~פ;רהזכ~ה,~י

::זJ;יג~רה ?:כ:גלם~ה-ז;רזקסע,

~רה, W:כמ~הת r: ~ב~וה

 ,ה~~ /o~תדע;לםר~רזvס

הכפרלבבותניתבוהמשורר,שלבעזבובוששרדההשיר,בטיוטת

הללוהשמותאתביאליקפסללכאורה,לאה",אורחליירבקה,השמות

ארכיטיפיותבהשתמעוירתטעוביםשהםמשוםהטיוטה,מבוסחומחקן

מתקשריםואיבםטעוביםשאיבםיימיקריים",שמותהעדפתמתוךשובות,

ניתבואלהששמותמלמד,מלים""חקראולם,לאה"),אוצפורה(ייחבה,

בטבע,הגדלרתופזיזרת,חרפשיותלבבות-צאןדומותשהןמשוםלנערות,

הקמהושירת /רשדותגבים"שפתשומעותואוזניהןוהכרובה,השגחהללא

ללאמעצמן,הגדלותמשוחררות,בבות-צאןמעיןהןשפיהבבותהמלאה",

כבשותדקות,בהמרתמצייבים-לאהרחל,רבקה,-ושמותיהןואם,אב

בהמשךהמשוררמתרהכןעללבישואין,וכשרותלמאכלהראויותתמימות,

מןלשובלושאלומזהירו,דורס,לעוףוהןלציידהןהמדומהגבר,השיר

בכפוטרףללאהחורשה

ל~יטל;ב~ב;יא;י 115

 ה~~ /o נ;:ה Wר';:וח~ןב W:כ
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 ה~~~~שוקודהרג~שו

 :כזךד\?רף~ין וי~כ;נ;:~

 ,ה~ wליא ,ה~י~לא ,ה~נ;::~ליא

לאה",אורחלרבקה,"מי?השורהאתמחקשביאליקמאוד,ייתכן

הראשוןשהנוסחמשום ,"?לאהאוציפורהחנה,יימי?בשורתוהמירה

שנראתהשיה",לאגדיה,לאצביה,ל"לאמדימושלמתבסימטריההקביל

בהןשרדובנות-הצאןשלתכונותיהןמקום,מכללפגם,כטעםלביאליקלו

ולאה,רחללרבקה,אותןהמשווההשורה,מחיקתחרףבבנות-שפיה,

אלם-השפתייםהחופשיות,הטבעיות,הפשטות,הןהעיקריותתכונותיהן

התבונהחוסרקלות-הדעת,הפזיזות,גםאךלשבח),דרששאותן(תכונות

קל),לגלוגמתוךבסמוי,לנערותהעניקשאותן(תכונותהמחשבהוחוסר

השיר,התהוותלהבנתתרומתואתכאןתורםמלים''חקרמקום,מכל

שלהאסוציאטיביותמצפונותיהמקצתולהארתשבוחילופי-נוסחלהבהרת

יירחל"השםלאהובהניתןאלה,בשיריםביאליק,שלהעם"יישיריקבוצת

הגיבורהשללשמההמתלוותהחיוביות,המקראיותהקונוטאציותבשלגם

ועודשניםשבעבעבורהלעבודמוכןהיהשאוהבההאהובה,המקראית

לשםגםאך ;בפניושהציבווהמכשוליםהקשייםבכל,ולעמודשניםשבע

דודים,עתלהוהגיעהשבגרהככבשההאהובההנערהשלהצגתה

ה

כמושלאלחלון",יושבה:ייהיאהאמןשלידוניכרתהצלילברובדגם

לוששימשוברגובסקי,נוסחכמוושלא , 142סימןומארק,גינצבורגנוסח

חןהזההעם"ליישירהמעניקיםומשמעות,צלילבמשחקיעשירמקור,

אמנות,יצירתשלומעמדמיוחד

ייעהרלאך"ייהערלאך".יירחל".המליםמןהעולה , RXL 1 1במצלול

מתוחכמתבצורהביאליקהשתמשהיידיים,העםשיריבשניו"קערלעך",

בהגייהכמעטהומונימיותשהןרכיל",-יירחלהחורזותבמליםביותר

- ROXL 1 (אשכנזית ROXIU (, 

העם"ב"שירמתפקדתהרכיל,אנשילציוןשנבחרהר'ות", fהמלה

כללאתמציינתהריהיעברית,מלהבתורת )א( :לשונית"יידוכמלההעברי

עוינותיחסישלבהקשרזומלהבאהרבותתלמודיותבמימרותהאדם,בני
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נוחההבדיותדוחשאיןייכלכמימדות:כגוןהציבור,לביןהפרטכין

ידילצאתצריךייאדםהכדיות",כלכפישיחהתעשנוייואלהימנו",

ואהובתוהדוברכיןאנטאגוניזםיחסימבטאתהיאכאןגםוכו.'הבדיות"

זומלהמציינתכיידיש,הכראיזםכתורת )כ( ;הרעותהלשונותכעלילבין

-IBERYESI -נציגותכאןהמשמשותויעילות,חרוצותעקרות-בית

שלכיופיההסתם,מןמקנאות,אלההתיקני.העיירתיהחכרתי"ייהמוסרשל

רעה.דיבתהומוציאותהשני,המיןכניכקרבוכהצלחתהרחלה

כצלילישימושביאליקעשהשכההדרך,גםהיאומקוריתמעניינת

הקינהכמלותאותםכשחזרוייקינה", =מער" $Iיייהחוזרתהיידיתהמלה

 :המאוהבהדוברשל

 .]--[רע~לי ם;~ו:: Iלני~דלי~ד

דוי"לכיו"עלייז)לח,ישעיהומר",לי(יימרמקראייםקינהביטוימתוך

אתלשחזרייהיום",המלהאתכהוסיפוביאליק,הצליח ,)חח,(ירמיהו

ולהקנותהיידי,שכמקורהמרירים,הקינהצלילי ,/ YOMERIה-צלילי

שלהתמרוריםלקינתועוד,זאתכמקור.מצוישאינוסימאנטי,עיבוילהם

ואיננה,נעלמהשלורוחליהשהריוהנמקה,בסיסישהמקורבנוסחהדובר

עלפארודיהשהואביאליק,שלהעם"ב"שירהזהי.'היוםעצםייעד

רחלהעםפגישהשקבעבחור,שלמפיובאההתלונההיידי,שיר-העם

איחורכלכיעדלבואה,מצפהוכהאחריהלהוטכהוהואהקמה,במשעול

 I-תאחר(ייאםגמורייאוששמתוךפאתטיותלהכרזותמביאומצדהקל

צליליהעלהיידי,המקורמןהשאולהקינה,נוסחבמקומי").~~ז:ןי

להעלותכדיבווישבמקומו,אפואאינותמרורים,יללתשלהאקספרסיביים

בצער.השתתפותבמקוםחיוך,הקוראאצל

משיר-בתיםשנילחלון"יושבהב"היאתרגםשביאליקאפוא,מתברד

לושישאחר,שיר-עםעלהסתמךהאחרוניםהבתיםובשניכלשונם,יידיעם

לחלון"יושבהב"היאלדאות,ניתןואף-על-פי-כןלקודמו,מוטיביתזיקה

יתרכמוזה,שירגלם.כבחומרישימושבפולקלורשעשתהמקור,יצירת

האחדהצדמןהמשמראמנותי,חיקויהואביאליקשלהעם"יישירי

שלסממניםהשני,הצדמןמכיל,אךהאותנטית,העממיתהיצירהמתכונות

בעודהמקור.נוסחעלפארודיה-דקהאירוניהובעלתמורכבתיצירה

גמורה,כנותמתוךאהבתועלהמתוודהמאוהב,אדםמדברהמקורבנוסח

קוץוהמפוכח,המחברהמאוהבהדוברמאחוריעומדביאליק,שלבשירו
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שאינוהנאיכי.הכחורשללמשכתולועגיםכיחדושניהםלקורא.כעיניו

אתושיכשהעיניואתעיוורההאהכהכינכונה.המציאותאתמפרש

תכונתו.

הערות

 ; 48-47עמ'(תרס"ט).ככרך;שם, 110-104עמ'(תרס"ח),יחכרך'השילוח: . 1

 . 5עמ' .)ע"רת(לג.גיל';שם. 9 8-עמ .)ע"רת(לבגיל'ר,'העולם:

 . 180-179עמ' .) 1978 (שביטראה . 2

 . 35 31- , 11 10-עמ'(תשכ"ה).סדן . 3

 . 234-233סימן .) 1957 )כהןי"לגםוראה . 84עמ' .) 1962 (בדגובסקי . 4

 . 140עמ' .) 1971 (אונגרפלד . 5

 .) 309-308עמ'(ובמיוחד 321-306עמ'שם, . 6

 . 309-308עמ'שם, . 7

 . 309עמ'שם, . 8

 .מירוןרןהעירניכךעל . 9

 . 250סימן ,) 1950 (סטוטשקאוו . 10

ראהשם. . 11
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בשירי ) danse macabre (השחת"יימחול

הקאכוכיתביצירההעם",ב"שיריהילדים,

תרתילכאורהשהםעניינים,שניהםמאקאברימתיםומחולילדיםשירי

לחשוףאנסהביאליק,ביצירתמאחדםסמויקשרואף-על-פי-כןדסתרי,

שירי-ילדיםשנישלהז'אנרייםהקשריהםואתמקורותיהםאתכאן

סמויים,מאקאברייםיסודותמכיליםהשיריםשניכיולהראותדאקטיליים,

בעקיפיןקשורשבהםהראשון ,העיןמןנעלמיםוכמעטמרוככיםאםגם

ובפולקלורבכלל,הפולקלורבספרותהרווחת , danse macabreה-למסורת

ישירותרבות,בדרכיםביאליקיצירתעלהשפיעהזומסורתבפרט,היהודי

שייךהשניהשיר ,ביאליקבבקורתלבאליההושםשטרםומענייןועקיפות,

אוממשית,(חטיפהילדחטיפתשבמרכזןביאליק,שליצירותלקבוצת

מיסודגםבהשישייזוהר".הידועההפואימהגםביניהןמטאפורית).

 , danse macabreה-מיסודוגםהחטיפה
יל,דלכלהמוכרועליז,מאז'ורישירהואנוגנים"ויימקהלתשיר-הילדים

בלחןמושרזהשיר ,מאקאברייםיסודותמכילשהואבולחשודוקשה

הארץ-ישראליתלהטעמההמתאיםשטרנברג,י'שלבעיבודועממי,

ביאליקשלמשירי-הילדיםרביםכמו-נכתבשהואלמרות(ייהספרדית"),

 :(ייהאשכנזית")המלעיליתבהטעמה-

 ,ר;~ק:~י I;1י;

~ I;1 זו'ף,י~

צ;~רה q ~דקה'מ

 ,::ירח;בה ?Iר::י

 ה~י.q rל ~אנ;~

נז"וף,~שים

 ת;ל;ח?/ג;: ~א~~

 ,iכף ~אי:r?/~ב

94 



שלהשתמעויות-הלואיאתשנראה,כפיהחטיא,והעליזהמאזיוריהלחן

המשקלבמקוםבינארי,משקללוהעניקההספרדיתוההטעמההשיר,

בחתונהה"כליזמריםיילתיאוריותרשהתאיםשלו,הדאקטיליהשלישוני

לפניומרקדיםהמפזזיםהקרואיםאתבנגינתםהמלוויםהעיירתית,היהודית

הכלה.

שלשירי-הילדיםבקובץ ,-1933ברקאמנםנתפרסםהזהשיר-הילדים

למשורר,שישיםבמלאותרקוהתממשההתמהמההשהוצאתוביאליק,

בהטעמההמוטעמיםשירי-ילדיםבכתיבתכוחוניסהכברשביאליקבעת

שניםעשרלפחותנכתבשהשירהוכחה,מעיןישאולם, .הארץ-ישראלית

שביאליקייאופיריי,הוצאתשלפרסוםחוברתיצאהתרפייג.בשנתלכןקודם

אור.לראותשעתידיםספריםעלהמוייליםהודיעוובהשותפיה,עםנמנה

ביאליק,משללילדיםמעובדיםעםיייישירישלספרעלהודיעואלהבין

בחוברתלהדפיסבחרוזהספרמתוךלדפוס.לדבריהםנשלחשכבר

עיירתיבלבושילדיםקבוצתהמתארזיידמן-פרויד.תוםשלאיורהפרסום

נוגניםיי,יימקהלתלשירהאיורכנראהוהואומיתר,נשיפההקשה,כליעם

איור,גםשרדהציירתשלבארכיונהמקום,מכלידיי.אמןיימיכהלשיראו

ספרלהוציאהתכניתנוגנים"."מקהלתהילדיםלשירבלי-ספקהמתאים

עלששרדההעדותאךנתממשה,לאאמנםלילדיםמעובדיםעם"יישירי

כברביאליקבידיהיהשהשיראולי,מלמדתזהספרלהוציאהכוונה

 2 .שלוברליןבתקופת

בברליןביאליקשלשהותובשנותנכתבנוגניםייש"מקהלתייתכן

קושטאדרךלברליןבאאשרשביאליק,גם,ייתכןאך ,) 1924 1921- (

עמוהביא-המהפכהשנותשלברוסיהשהיטלטלאחר-וקארלסבאד

העשוריםבשנישכתבםאחרים,שירי-ילדיםכמובאמתחתו,השיראת

יישיריבין .שלוהעםייליישיריבמקבילהעשרים,המאהשלהראשונים

התבססוהזיאנריםושניומעניינות,רבותזיקותישושירי-הילדיםהעםיי

יהודייםשירי-עםמתוךריטורייםדפוסיםועלמוטיביםעלרבהבמידה

גינצבורגבאסופתקראםאובווהלין,נעוריומימיהכירשביאליקאותנטיים,

יהודיים.שירי-עםשלאחרותבאסופותאוומארק

שיריםמעטלאישהיהודיים,שירי-העםבאסופותשנכללוהשירים,בין

ושיר-שיר-הילדיםביןהגבולותכשירי-ילדים.וזוהוילדיםבפישהושרו

להיכללאמורהיהנוגניםיי"מקהלתהשירוגםהיטב,תחומיםאינםהעם

הוצאתשלב"רקלאמהייכנזכרביאליק,משלעםיי"שירישלבקובץ

שלשיריםמספרמצאוהזיאנרים,שניביןהגבוליןעירובבשל"אופיריי.
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 ;שירי-עם)(מעיןופזמונות""מזמוריםמדוראתגםדרכםאתביאליק
לפילילדים",מונותופז"שיריםהספראלוגםהקאנונית,שבמהדורה

 3ומו"לים.עורכיםשלקביעתםלפיאוהמחברקביעת

בתורתביאליקעבד ,) 190 1 (ומארקגינצבורגאסופתלאורשיצאהבזמן

לילדים,שיריםכמהבעיבודכוחווניסהבאודיסההמתוקן"ב"חדרמורה

מוריה,(הוצאת'הזמיר'בספראזהשתתףכן .פידאגוגייםשיקוליםמתוך

שירישניבוופרסםהחדש,העבריהחינוךמחלוציפינס,נחשלתרס"ג)

ובגישושיםבנסיונות,החל.במקבילילדות"ו"מעשהבעיר":ייגדודילדים

קרח"אוצרות"למיוהכתף",(ייהאופהעממייםשיריםשלכתיבתםלקראת

השניםביןכתב ,שלוהעם"יישירישלהקורפוסעיקראתאך 4 .ועוד)

הקובץפירסוםועדחדקל"ונהרפרתנהר"ביןשירולמן-תרע"זתרס"ז-

שלבבית-הדפוסהוציאשהמשוררופזמונים"),(ייזמירותהעם"יימשירי

 .שותףהיהשבומוריה,

(תרע"ה),המחולות"על"למנצחשירואתגםכתבהזו,התקופהבתוך

"שירימדורבראשהמשוררמותאחרשיצאובמהדורותנכללשאמנם

השיראתכללעצמוביאליק .מסופקתזהלז'אנרשייכותואךהעם",

והואשלו,הקאנונייםהשיריםביןתרצ"ג)(תרפ"ג,שלוהיובלבמהדורות

בשוליהמשוררשרשםההערהבשלהעם","שירימדוראלמהםה~סט

 :לשירמוטומעיןבתורתגםהמובאהשיר,שלהריפריין

 ! םיל;!י:rנ;: ~כז:: !ר!ר!;ליםק!;לים

 !~ל-!;לי;כםסליל !~ל,ליז;נללי,

 !הז?ר!;ליםם 1;:וגיתרי ,ת;ר;נכ:: ,~ר 9ג

 !ם 1;: ינ;:~נ;:ד W:בא !זק P :א;וגרק;ל

עם)שיר(מעין

והשירלשיר,ולאלריפריין,שייכתעם"שיריימעיןהז'אנריתהכותרת

מתים,קבוצתשלאוקבצנים,עדתשלקולקטיבימונולוגהואכשלעצמו

והעליצותרבהדבקותבושישמתרונן,עיוועיםבמחולהסובבת

שיריימעיןהמכונהזה,ריפרייןבעירבוביה.בומשמשותוהמאקאבריות

מגלהלהלן,ראה I5שכפיידוע,שיר-עםשלריפרייןעל-פיבנויהואכיעם",

ז'אנרילקומפלקסשייכיםוכולםנוגנים","מקהלתלשיר-הילדיםזיקהגם

 .העממיתבספרותתכופותהמופיעבשחת,המתיםלמחול-אחד
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ב

לפניומכרכרתהמנגנתילדים.שלקבוצהמתארנונגים"יימקהלתהשיר

 .בעיר""גדודשיר-הילדיםשלה"מארש"לתזמורתדרמההיאאין .הכלה

במשקלכתובבעיר"ייגדרד .מליםבמבחרמסויימיםדמיוןצדדילמרות

יימקהלתואילר 5המארש"."קצבבשםביאליקכינהשאותוטרוכאי.

הריקודלתיאורכאמור.יותר.המתאיםדאקטילי.במשקלכתרבנרגנים"

לפניהבדחןרבפיזרזה"כליזמרים"בנגינתהמלרוההיהרדית.בחתונה

 .הכלה

ב"צביאליק.בשירתביותררורחשאינומשקל.הואהדאקטיליהמשקל

ייבשררה"השירשרקביאליק".שליימשקליובמחקרוקבעבנשלרם.

הרסיףשביטעוזי 6דאקטיליים.במשקליםנשקלומדבר"יימתיוהפואימה

הדאקטיליהמשקלשבהםזלזלי,'לרו"צנחעם"ייברכתהשיריםאתעליהם

שניוכןהמחולות"על"למנצחשלהפזמרן-החוזראתחלקי,באופןבא

יימרפיםהפזמון-החוזרכלולבושגםהנגינות".על("למנצחגנוזיםשירים

בסמרךשנכתבומפשפש"."עומדהפארודיושיר-התשובהוחופים".

הדאקטילי)בהכסאמטרנסיונרתמכיליםושניהםמדבר".יימתילפואימה

העצים[ייתחתבוימעלעך"גרינינקעדי("אונטערביידיששיריםושני

בקוןיצחק 7לבכרת"].אנ?[מתאררהויינען"מירזירו"גלרסטהירקרקים"]

ייאמיבשיריםגםחלקי.דאקטילימשקלאודאקטיליות,שררותאיתר

המלכה"."שבתדרדה"."לכיכפנינים".שחרלהייארץלברכה".זכרונה

מקדיםנרסחשyוימשההעניים",יימבניהגנוזהובפואימהלצרה"ייאחים

הפותחהגנוז.הפראגמנטאתלהוסיףאפשראלהעל 8ייהמתמיד".לכתיבת

 :הבאיםהילדיםשירישניאתוכןבארץ"עלילותייגברובמלים

 • 3.1(בשוררתקאטאלקטידאקטיליבדימטרהכתובנרגנים".יימקהלת .א

רק .) 8 • 6 , 4 • 2(בשוררתבראכיקאטאלקטידאקטילירבדימטר ) 7

 :הדאקטיליםשנימתממשים 5בשורה

AI XASENE 'יVAU C 'tו 

הריפרייןשללמשקלאפואדומהנוגנים"יימקהלתשלהמשקל

פותחאךקאטאלקטי.דאקטיליטטראמטרשהואוחופים""מרפים

 :קאטאלקטידאקטיליבדימטרשקולמסטיך ryכלשבובטור.

-....... ,--1"' ..... -11 v ..... זי~ים ~סכוח~יםוקפים
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פואימותמכמה-גזיבים Iמהמכילארוך,סיפורישיר-ביער""הנערב,

אשר"הבריכה"),עני",ייתקותהחיט",יייונה("המתמיד",ביאליקשל

לאחרכשנתייםייעדן"למערכתונשלח 1922בקיץבברליןנכתב

לכלציורבלווייתהמשכיםבשניתרפ"הבתשרינדפסושםשנכתב,

חליפות,אמפיבראכיובדימטרדאקטיליבדימטרנכתבזהשיר 9פרק,

כאן,האמפיבראכיים,הטוריםמןבורביםהדאקטילייםהטוריםאך

השיר,שלהפואמאטיה"~פי"אופיואתהדאקטיליהמשקלתאם

לפנישניםכעשרבברלין,ביאליקבידישהיואלה,שירי-ילדיםשני

עם"ליישיריבמקבילנכתבולילדים:ופזמונותישיריםהספרשיצא

אוהשחת","מחוללמסורתהשייכיםביאליק,שלקאנונייםולשירים

מכנה-להםאיןשלכאורהולמרותזו,ממסורתומוטיביםיסודותמכילים

סמוי,מוטיביאוזיאנריבקשרבזהזהקשוריםכולםלמעשהמשותף,

מלמ,דשירי-עםשלאחרותובאסופותומארקגינצבורגבאסופתהעיון

לחלוטין,מקורישיראיננונוגנים""מקהלתשיר-הילדיםכילמשל,

הדוברפונהשבוידוע.יידישיר-עםמתוךריפרייןשלעיבודהואלמעשה.

 :בכליהםלהכותומעודדםה"כליזמרים"אל

!;(ירעל,רערן;ויטז,קזקעריל

 .ס!;רעםן;ויט~עקיל

ךיערעל ttא~ףן;וירז,ק!;כיעדט

 IO !~אסן;ויזקיןא;י~ין

 ) 11הרחוב"באמצע 1שירלינגנו 1הבאסעםיעקיל 1בכינור(יישמעריל

שלהילדיםושירישירי-העםלביןהיידיהשירביןהזיקהגילויבעצם

במוטיביםתכופותכאמורהשתמשביאליקשהרירבותא,כלין kביאליק
אותםוהטמיעהאותנטייםהיהודייםמשירי-העםריטורייםובדפוסים

בתורתכלולהוא ,עצמאישיראיננודלעילהיידיהביתאולם. ,בשיריו

געווען"מירזיינעןברידערגוטע"צעהןמאקאבריבשיר-עםריפריין

הידועשיר-הפולקלורבמתכונתהבנויהיינו").טוביםאחים(ייעשרה

הפזמון-לטורישבניגודבתים.עשרהכוללהשירקטניםי.'כושיםייעשרה

במשקלשקוליםואינםהטעמות)שש(מכיליםארוכיםטוריהםהחוזר,

יורדאריתמטיבטורהאחיםשלספרםמתמעטביבכלטוני-סילאבי,

היאשבפזמון-החוזרהעליצותאיש,מהםנותרשלאעד ,) ,, 7.8.9.10 (
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 danse (השחת"יימחוללמסורתהאופייניתמאקאברית,עליצותאפוא

macabre (, עבריעדלמוותהנדוניםאתובנגינהבמחולמרקידהשטןשבו

ו 2קבר,פי

וחופים")(יימופיםהמחולות"על"למנצחשלהריפרייןשגםמתברר

מחול-השחתמתוךהנזכר,היידיהריפרייןאללמדיברורהזיקהמגלה

שלושתביןהזיקותמערכתאתנסכםזהבשלבהיינו",טוביםאחיםייעשרה

 :כןהשירים
מתוןוחופים"יימו"יםוהפזמוןנוגנים"יימקהלתשיר-הילדיםא,

ושניהםדאקטילייםבטוריםכתוביםשניהםהמחולות"על"למנצח

שלהדבקותמחוללעומתבחתונההכלהלפני(הפיזוזשירי-ריקוד

כליעםעממיים,נגניםנזכריםבשניהםהמוות),מחולאוהקבצנים

ומיתר,נשיפההקשה,

פידעל"מיטןיישמערלהיידיוהפזמוןנוגנים"יימקהלתשיר-הילדיםב,

הרחובאתוממלאיםבנגינההפותחיםייכליזמרים"עלשיריםשניהם

מןגםהיידיהפזמוןאתמזכירבשיר-הילדיםהראשוןהביתשאון,

התחבירית,הבחינהמןוגםהתימאטיתהבחינה

שניהםפידל"מיטןיישמערלהיידיוהפזמוןוחופים"יימופיםהפזמוןג,

ובשניהם , danse macabreה-במסורתארון,שירבתוךכלולים

,שניהםבנגינהולפתוחהכליםאתליטולהמנגניםאלפנייהכלולה

הסטרופיתלמתכונתובניגודהמרובע,הביתבמתכונתכתובים

יותרקצריםטוריהםמשולב,פזמוןכלשבתוכוהשיראתהמאפיינת

הבחינהמןהםשוניםוכןהגראפית),הבחינהמןוכןההברות(במספר

השיר,טורימיתרהריתמית

בניגוןהיוצאיםייכליזמרים",חבורתאפואמתוארתהשיריםבשלושת

השחת"יימחוללמסורתהמשתייכיםביאליק,שלאחריםכבשיריםובמחול,

למסורתייפרעהליכס"),היידיושירוהנגינות"על"למנצחהגנוזשירו(כגון

על"למנצחכמואשר-קבצנים"ייחבל-מוקדםגנוזשירגםשייךזו

מתיםאוקבצנים,עדתשלרביםראשוןבגוףמונולוגמכילהמחולות"

איןשבוהמחולות",עלב"למנצחהמרכזיהמוטיבהואכמת"בחש(ייעני

ייגיבורי"אםלדעתואיןלמטאפורה,דנוטאציהביןהגבולאתבבירורלדעת

נכסימכלשהתנערומתיםאולמתים,המדומיםאביונים,הםהשיר

יוצאתהמחולות",עלב"למנצחכמוקבצנים",ב"חבלגםהעולם-הזה),

 :העליונהההשגחהנגדובהתרסהבמחאההקבצניםעדת
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עלגוללכחותםעצמוראהביאליק'השילוח:שלקברוסביבהעליצות

המאקאבריבשירמדברהואשעליהםוצאצאים I ,מפוארת,ספרותיתתקופה

"מופיםהפזמוזכאמורמשולבבו(שגםהנגינות"על"למנצחהגנוז

המשוררים-הממשיכים,גםהם :להםכפל-פניםקלים)בשינוייםוחופים",

שלוהרוח"ייילדיגםהם ;לגביהםאמביוואלנטייםרגשותהיושלביאל,ק

ופריאסופיםשתוקים,ילדי-כלאים,לממזרי-היגיוז,שהפכושיריוטורי-

והשתמשואותםוסיאבובהםמשמשושאחריםמשוםאםביזנאפופים,

עדבהםוהשתמשחזרעצמושהואמשוםאוונלוזות,זולותבדרכיםבהם

שבו(תרע"ו),פני"על"חלפהבשירוגםוהביעחזרהזה,הרעיוזאתלזרא.

אליוחזרובוקר,עםמחלונושילחשאותזהלבנות,שי;ניועלהתלונז

שלוהזלזולהגנאיביטוייברוחאשפתות".מלומדיייעורביםוהזלעת-ערב

פני"עלב"חלפהחזרהיגיוז",ונידחירעיוזייממזריבדברהגנוז,השיר

ורקבבעיניהזהפוךחכלילות ]--[תופפותמילים"אפפוני :וקבל

האדם.חלאתורעיון"עטממזרינאפופים,לדיובכנפיהן /בעצמותןהזימה

הצטרפו-פואטי"ה"ארסוהתחוםהאנושיהתחום-הספרותוזוהמת

אלאותלמידיו,משורררקלארוקדיםהמוותריקודאתאחת.למסכתכאן

את(והשווהשיריובטוריעצמםשרתמוהקלוקלים,וחרוזיומשוררגם

 /שנים,מולשניםהם,מרקדיםייצמדים :הנגינות"עלב"למנצחהדברים
בטוריעצמםאתרותמים ]--[ / !ומצלתייםבתוףאחיולקראתואיש

 :המרש""לממשלתברשימההכתיבהמלאכתתיאורעםהשירים",
לרתוםומזומניםמוכנים ]--[צמדים-צמדיםאלירציםאמנם"החרוזים

אתהרואהמשורר,גםלפנינוהנגינות",עלב"למנצח .) ! 7במרכבתי"עצמם

ביןשהם,ו"ניניו",יינכדיו"עםרוקדוהואובאשה,רקבמעליםרוחו"ייילדי

נחתם.שגזר-הדיןלאחרהשחת,מחולאתתאבו,שנסחרוזיוהשאר,

ה-במסורתביאל,קהשתמשמופשטת-כלל,תבמשמעותרקולא

danse macabre ספציפיתבמשמעותגםאלאהפואטי,במישור

וכליה,ריקבוןשלתופעהעיניולנגדשעמדהאימתכלופארטיקולארית.

תחושתאתלבטאכדיהשחת",יימחולשללדפוסיםנדרשהוא

ברנר,שלירידתואתתיארלמשל,כך,שחש.והסלידההמאקאבריות

 :(תרס"ט)נעימה"ייטעותבמאמר

עםומרקדהואאףכשעומרוברנראתלראותהיהמאדצרצר.

יינביאים"שלותופיהםחליליהםלקולהמוותמחולאתהשעירים

האשפות,משערו"אמנים"
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לחילופין, ."הנגינותעלב"למנצחוממשיכיוחקייניואתתיארגםכך

מונולוגמעין-ראשוןבגוףכתובשהואאף-זהבשירלראותאפשר

זקן-החבורההואלפניו,משחקיםשהנעריםמנדל""סבא"שלהיפותטי

כתביואתלהוציאאומרשגמרועלמ"נכדיו",אכזבההשניםבאותןשנחל

חלקנטלעצמוביאליק .הבטחתםאתמלקייםוהתמהמהובמהדורת-יובל

,לךבטרםהיובלחגיגותאתלערוךב"נכדים"והאיץהיובל,בתכניות

גםעולהתחושת-מוותושלערב-חגשלעירובלעולמו.הקשישהסופר

 18הזה.הגנוזהשירבתשתיתשעמדהשייתכןזו,מפרשה

אתהמייצגסימלי,ממדהדלפוניםלריקודהמקנההלאומי,במישור )ג(

הלאומיהממדומוות.כליהוסכנתדלות:גלות,היהודישלהקיומימצבו

כלפיאשמההאביוניםמטיחיםשבוקבצנים","חבלהגנוזבשירבולט

המסתייםאחר,לאומישירגאווה.ברגלבהםבועטתשההשגחהעלשמים,

האומהשלהכאוטימצבהאתהמתאריייבר",השירהואשחת",ב"מחול

המועדיםשלקולקטיבימונולוגהואהשירשלסופומנהיג.ללאשנשארה

 :וקבררקבאל,

נף, 'p~ל-:קס ב!;:;רכ; I$7ףמ-ז;ררת~יכאל~ה

 ;~נ;וג;~סינף iף:;נזד'

·rךקים Wזקל;ת 1:! ~~ג;:ף~ל-זד'·,?וכךםז;יז:ד~הף:;ננ;ורף~ת

 .~ררה רנ;:;.ק-י.ל~

על"למנצחשלבמחול-השחתגםכמובן,יש,מובהקלאומיממד

החסידיהריקודאתמזכירהאקסטאטיהעממיהריקודכאן,המחולות".

וחסידייםקבלייםיסודותזהבשיריש;ואכן,והתלהבותדבקותשמתוך

לאיסו,דלאהו,ד"לא 19שלו:השישיתבאוקטאבה(במיוחדלמכביר

ואנחנו )--[ /חלילה- ?הצינורותכלהנסתמו /ותהילהתפארת

כיכאן,יצוין .בספירה")שפגמנומהכלנתקן /ובשירהכרכוריםבכרכור

"למנצחואתהנגינות"על"למנצחאתביאליקכתבשבהןהמלחמה,בשנות

ובאותן 20'הדיבוק:אנ-סקישלמחזהותרגוםעלגםשקדהמחולות,"על

וא'רבניצקי'ייחידידיועם,וביחדפולקלורלאיסוףאףפנהעצמןהשנים

יירשומות,"בשםהיהודיהפולקלורלחקרמאסףלהוציאהחלדרויאנוב

 .תרע"חבשנתבאודיסהיצאהראשוןשהכרך

כמומכילהמלחמה,ימישלהחורבןמראותמולשנכתבזה,שיר-פגעים

בהימוטועליצות,כעסשלתיאורקבצנים""חבלהמוקדםהשחת"יימחול
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~J;י:ג;רריםק~~~יםזכ;נלרק ~נז;rג~

l$v רץ.r::וrר~ל.ינ~ תכ~J;ת~~;מי 

~J;יפ;רריםינ~ Wרא~לל I ר~ז::~זקזגי

 ת~~;נ~~נהר;ל ~נ.חלנ;!י;Jנ;:~

הוא 13מתפוררים)(מתגוררים,הדאקטיליתהסיומתכעלזה,גנוזשיר

שלהנגינהכליאמנם,כיאליק,שלהראשון danse macabreה-למעשה

הצירוףמןהיטכנרמזיםהםאךכמפורש,כונזכריםאינםהאכיונים

ייכנכלשירדונכיאים",ייחכלמשקל(עלקכצנים"ייחכל-שככותרת

 ,)]כי,[שמ"אוכנור"וחלילותוף

המנגנים , danse macabreה-למסורתהמשתייכיםהללו,השיריםככל

פשוטיםאנשיםשלז'אנרייםשמותלהםניתנוכןועלדלת-העם,כניהם

שלהשונותהגירסאותמןהשמותרוכוזלזול,גנאיכינויילעתיםועממיים,

שחלקויאקל,"יימשההשםוכהםפידעל",דערמיטיישמר'להיידיהפזמון

כאיםמקור,לוששימשהיידי,כפזמוןוחלקוכיאליקשלייר-הילדיםככא

שמות-נרדפיםכתורתהיידיש'לשון'אוצרסטוצ'קוכשלהיידיכתיזאין·וס

הואנוגנים""מקהלתהשירמןייפסי"השםגם 14ושוטים,לפתאים

-הרפההת"ואתההוגהאשכנזית,(כהגייה"פתי"שלכמעט-הומונים

SI /(, עלכ"למנצחהןהמשוכץוחופים",יימופיםכפזמון-החוזרגם

ככינוייםכיאליקכחרהנגינות",על"למנצחהגנוזכשירוהןהמחולות"

אלאזהכפזמוןצמדי-השמותאיןאמנם,המנגנים,שללציונםמזלזלים

כלהמקוריכהקשרםלהםשאיןלו),יכ,(נחמיההמקראמןחורזיםשמות

יימלליכצמד-השמותלהשתמשנהגכיאליקאךגנאי,שלהשתמעויות

זכייכלאוואלמוני",פלוניייכל(מעיןפשוטיםאנשיםלציוןגללי"

הרוקדיםהאכי~ניםכיןהחיץמיטשטשהללוהשיריםככל 15ומצורע"),

המכרכריםה"כליזמרים"והכלה,החתןסכיכהמפזזהכדחןכחתונה,

המוטיכיםקכר,פיעכריעלשחתכמחולהרוקדיםוהמתיםוכנגינהכריקוד

האירופיכפולקלורשרווחוהמתים",ייחתונתושלהמתים"יימחולשל

הללוכשיריםמתערכליםכפרט,המזרח-אירופיהיהודיוכפולקלורככלל

אחת,למסכתוהופכים
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ג

בשלושה danse macabreה-מסורתשלבדפוסיםהשתמשביאליק

 :לפחותמישורים

מרקידשבוהנגינות",על"למנצחהגנוזכבשירוהאישי,כמישור )א(

צעירביןפדותבולשיםשאיןבמחול-עיוועים,צאצאיואתהזקןה"אני"

ייריקודהואזהגנוזשירהגורל,לאותומועדיםכאחדוכולםוזקן,

המרוטותזקנוששערותהזקן-הדובר,שלגופתוגביעלמאקאברי"

ופריטה,הקשהכלימשמשותהנובלותושפתיוונבל,כינורנימימשמשות

כלעליוחרבכאילושחשבשעהביאליקהתבטאעצמהנימהבאותה

הולךשלו)הספרותעורךאזהיה(שהוא'השילוח';כאילוהספרותיעולמו

אתערךכאשרלכליה,נדוןהעבריתהתרבותעולםוכלבית-עולמואל

קראתרס"ה), ',ה-ד',חוב'ט"ו(כרך'השילוח'שלה"משולשת"החוברת

עלמיתהח"ונגזרהואם-ובמחולותייבתופיםעמולצאתלחבריו

כשר'מניין'במעמדבכבודנשמתותצאזו,משולשתחוברתאחר'השלח'

כלעם'פרעהליכס'וננגןחסידיליאספו,הויבךוכיוצאכמוךצדיקיםשל

!רוצהנשמהיציאתשל'פרעהליכס' !הסיפיםירעשואשרעדה'קאפעליא'

וזקניםבחוריםהסופרים,טוביכלאתזומשולשתכפיפהלתוךלאסוףאני

תחתהארץ,ונבקעהלידידכף,ימחאויחדה'נכדים:עםהזיידעסיחדיו,

לומאקאבריתגורלששותפותמישלהשמחה-הנוראה,האחווה 16רגלינו':

ביאליקשלהכמו-חסידיהיידיהשיראתגםמאפיינתאחיו,עם

והכוונההיום",אחיםייכולם-היינט"ברידערזיינען("אלעייפרעהליכס"

הכמו-ביוגראפיהשירשלהמאקאבריסופואתוגםליום-האחרית),כמובן

כביכולהעומדתהריתמית,עליצותואתציינושהמבקריםייבתשובתי",

 :הקודרלתוכןבסתירה

ךזגנ;ו~ם, iPז;נ~יסם .Wליא

~ W נ;ןW ,יןן~q ךW ה: -

 ! ם~ו;נכנ;:ז;rנ;:י, tlJזי:זב'א,

 !ה W ז:ינ;:~-ד~~ךקב~r;זיו

ובהם-יותרכללייםומישוריםהאישיהמישורביאליק,בשיריכרגיל

 ,הפרדלבליבזהזהאחוזים-הלאומיהמישור

מחולעללברקוביץהאיגרתמןנרמזהפואטי,שכברכמישור )ב(
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ראשינועלהברזלושמי /מתמוטטתרגלינותחת("הארץעולםסדרי

 /וגבורה,עיוועיםמחולמחולכם:ייוהיהוכאןהמוקדם,בשירמתפוררים"
-הזמירותובנהםהמחולובסופת / / .כמדורהסביבותיכםכלאתלהצית
ספקוהיחפים,העירומיםהקבצניםהקירות").אבניאלראשיכםינופצו

הארץ"להחרידהמחוללותרפאים,דמויותספקמדלת-העםיהודים

הטחהעולםאושיותשלהתפוררותםבעתמטיחיםהשחקים",ולהרגיז

להפסיד.דברלהםנותרלאכיהמקודשים,בערכיםובועטיםשמיםכלפי

בשר"מרבהמשקלעלמשא",מרבה-כסות(יימרבהוהשנינההעליצות

ה'ייברוךשבצירוףיימנוחה"במקוםמוות, =;מנוחותרימה"מרבה-

ובלתי-נשגבנמוךביטויהן )]ונ,ח[מל"אישראל"לעמומנוחהז fנןאשר

יישירי-ביאליקשלהקודרותהסאטירותאתשהולידהקודר,הזעםלאותו

וממרירות,משנאההנובעהיובנאלי,היסודגברשבהן-והתוכחה"הזעם

והבדחני.הקלילההוראצי,היסודעל

אקסטאזהגםבהםשישדבקות,שלושירהחסידימחולשליסודות

קבצנים"ב"חבלגםיששמים,כלפיאשמההטחתוגםרגליםורקיעת

בבית-הקברותמושרתלהיותעתידהאשרהנוראה,הקבצניםובשירת

מיתי-אגדי-דמיוניבעיצובמודוס,שלבולטבשינוי .ההרגה"ב"בעיר

דפוסים,עוליםוהחזוןההיסטוריהמחוזותאלזירת-ההתרחשותובהעתקת

אלהמדבר".ב"מתיהמתיםשלהקולקטיביהמונולוגמןגםדומיםאידאיים

למרודלהעזומחליטיםשמיםכלפיקשותהאשמותמטיחיםמרבצם,קמים

 .העליונהבהשגחה

גםאפואכלוליםושירת-מתיםריקוד-מתיםשליסודותהמכיליםשירים

העממיתבשירתורקולאביאליק,שלהנשגבההלאומיתבשירה

מקבילתושהואייפרעהליכס",היידישהשירייפלא,לאכןעלה"נמוכה".

ביאליקשלהיידייםשיריובקובצינכללהמחולות",על"למנצחשלהיידית

שחיטהייאיןכדוגמתשירי-זעםעםביחדדווקא,הלאומייםהשיריםבין

שירהאחרון",("הדברווארט"לעצטעו"דאסההרגה")(ייבעירשטאט"

 danseב-כאמורהמסתיים"יבר",לשירובסיסלביאליקששימש

macabre (. 

שינויאפילושוניםלעתים-מזהזהשוניםשיריםכיואאלראותניתן

בזהזהנקשרים-מדבר"ו"מתיקבצנים"ייחבלכדוגמתטוטאלי,מודוס

דברי-מקהלהכלולים:בשניהםומוטיביז'אנריבקשרבלתי-צפויבאורח

קשותהאשמותוהמטיחיםרבים,ראשוןבגוףהנישאיםמתים,של

בספרותכאמורשיסודה , danse macabreה-מסורתהעליונה.בהשגחה
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העם"ליישיריביאליק,שלהפסבדו-עממיתלשירתוחלחלההעממית,

המיוחדת,האוירהמכאן .הקאנוניתלשירתוגםאךשלו,ולשירי-הילדים

וזעםעליצותשבהו"ךבר",ייבתשובתי"השיריםלסופיהאופיינית

 .בערבוביהמשמשים

ד

ניתןלשירי-ילדים,אופיינייםשאינםומאקאבריים,דמונייםיסודות

לקבוצת,כאמור,השייךביער",ייהנערהדאקטיליבשיר-הילדיםגםלאתר

הטבע.בחיקוהיעלמותוילדחטיפתשבמרכזםשירים,

נדפסוהואבברלין,ביאליקשלשהותובשנותכאמור,נכתב,זהשיר

נכתבהשירבארץ-ישראל.התיישבשביאליקלאחרבתרפ"ה,לראשונה

שלוהמדרשיתהאגדהנכתבהשבהםרוחני,ואקליםהלוך-נפשבאותו

היצירותבשתיתרפ"ח.בשנתבארץלאורשיצאהבראשית",ייספרביאליק

תחתהנראהככלנכתבוושתיהןמהוריו,נחטףאושנעלםילדעלמסופר

,קירבהבברליןשיבתובימי:ביאליקשלבחייוטראגיאירועשלרישומו

יום .כבתהערירייםהזוגלבנישהיתההשכנים,מבנותילדהרעייתואליה

הסמוכה,בחנותדבר-מהלקנותהילדהאתהמשורראשתשלחהאחד,

 21 .ומתהדורסניתממכוניתהילדהנפגעהשליחותה,אתשמילאהובזמן

שיר-הילדיםאתשונהבאורלהאיראפילועשויזהטראגיאירוע

ולהישמעלהיראותהיהעשויהוא,שאלמלאייהמכונית",האימפרסונאלי

כמוצירופים(ולמעשה,ומיצלולריתמוסבחריזה,וירטואוזיכתרגיל

עזהאישיתבמשמעותביאליקעבורחדוריםהיורגע"ובלהותאדייאורחות

המיועדותליצירותכיאהבראשית",וב"ספרביער"ב"הנערועמוקה).

שכברהוריולשמחתביתו,אלמוחזרי' Iנחטאושנעלםהנערלילדים,

ב"סוףתיקונםאתומוצאיםמורכביםוהאימהוהטראגיקה ,עליוהתאבלו

 .טוב"

משליצירותשלרחבהלקבוצהשייכותהללוהיצירותשתילמעשה,

הליטראלית .מטאפוריתאוממשיתחטיפהשנחטףילדשבמרכזןביאליק,

אתהמספרתהחייט",יייונההבלתי-גמורההפואימההיאשבהןוהמובהקת

ונעשהלעבודת-הצבאשנחטףמדלת-העם,יהודינערשלקורותיו

ולענייננוהמטאפורי,ברובדחטיפהעלמדובררביםבשיריםייקאנטוניסט".

דיייאונטערהנזכרהדאקטיליהיידיהשירדווקאבמיוחדרלוואנטי

סנטימנטאלי,שירהירקרקים"),העצים("תחתבוימעלעך"גרינינקע
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יהודייםילדים-ושלמה'לעומשה'לעועלבהשתפכות-הנפשהמספר

 :כציפוריםולפזרםלחטפםעלולהשהרוח-כגוזלים lורכיןקטנים

ווינטעלעוגרינגעאויףזייפען I5כ

 ,פייגעלעוזייצעטר~געןסעאון

א;נ:וס ~פ'יי:r~ךיל;ת ?i(ייר~ח;ת

 )- ;א;נ:וס" ~פ'י~~~~ריס~ד~י

 ) 23אופקאוריאל:(תרגם

יסודותבסמוימכילהזהוהסנטימנטאליהרוהשירכימתברר

המשחקיםילדיםשלהאידיליתהתמונהומאחורימאקאבריים-מאיימים,

חטיפהשלומאיימתדמוניתתהוםנפערת ,הירקרקיםהעציםתחתלתומם

שלבסיפור-החטיפהגםכלולמצפצפיםכגוזליםהילדיםתיאורומוות,

נזכרשכברפני",עלייחלפהבשירוגםבראשית",ב"ספרהיהודיהילד

שחטפהרוחעלמסופרבושגם ,ב"לבדי"הזההציורבויטבמיוחד 23לעיל,

הרוחנשאייבכולם :בבית-המדרשיחידישנשאררו,גוזלועלגוזלים

העברי,הליריבשירלהם",פרחוכולם ]--[רוגוזלואני ]--[

זייייכאפעןהעממיהיידיהביטוימןהרוח"נשאייכולםהביטוימתרחק

מטשטשאינוהדימינואטיבאפילושבוווינטעלעו", ]--[אויף

מה ,ומוותכליהשלהקונוטאציותואתוהאימההטראגיקהאתלחלוטין

שד(יייבואובוטהגסהקללהבצורתהמחולות"עלב"למנצחשמוצג

גרינינקעדיוב"אונטערב"לבדי"בא ,) 24אביכם"רוחתיפחייאו ,"באביכם

בהגםישבסמויאבלמאיימת,ופחותמרוככתמעודנת,בצורהבוימעלעו"

דמונית,משמעותגםביאליקמשירימכילהה"רוח" ,המוותמאימת

אותוחוטפותוב"זוהר"ב"צפרירים"הנעראתהמפתותהרוחותגם

נועם,וגםמאקאבריותגםבהןשישאימה,שלתהומותאללמעשה

לייווינטעלעו"(בדומהקלותרוחות-בוקרגםהםביאליקבשיריה"צפרירים"

אתחוטפיםאלהורוחות,דמונים-שדיםוגםלעיל)הנזכרהיידיהשירמן

,אורהגנוזהאורשמור,שבותחתוןגן-עדןמעיןאלאותוונושאיםהנער

יכוללאהצפריריםשלהפיתןישירתאתבתשומת-לבהקוראהימים,שבעת

שללאמיתו ,דברי-הנועםמאחוריהחבויהמאקאבריביסודלהבחיןשלא

לות ttהשלהפיתוימשירתיסודיבאופןשונהזופיתוישירחאיןדבר,

תחתיהןלשכבנעימיםחלקותבדברילאדםהקוראות ,"עולםב"בית

ה-שיריאתהמקשרתהחוליההיאב"זוהר"הצפריריםשירתולרקב,
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danse macabre חרטפתהררח(שבהםה"חטיפה"שיריעםלעילשתרארר

מןהערליםהצפרירים,בתיאררהחטיפה).שלמשמערירתיהבכלהילד,את

השדיםמחרלמיסרדישרינה",יירבלשרנםידאחרזיבשררהניצביםהבריכה,

 ,לילה"ב"גמדיהגמדיםשררתכבתיארר(ממשברקרעםהנמרגבשארל,

בתרכםרהמאקאבריים,הדמרנייםהיסודרתלילה).חזיוןבחלוםהנמוגה

גםלמכביר,ביאליקבשירתאפואמצוייםהרוחות,שלמחול-השחת

כאלה.יסודותלמצואמצפההקוראאיןשבהםותמימיםנעימיםבשירים

ריכוךשלתהליךרהמאקאברייםהדמוניםהיסודותעברוהילדים,בשירי

לממלכתואףבלתי-נודעים,למחרזרתמהוריוילדשלנוראה:חטיפהועידון

משפחתוחיקאלהילדחוזרשברטוב",ייסרףשלתפניתקיבלההמוות,

מאקאברי,קבצניםמחרל ;בראשית")ייספר ,ביער"(ייהנערהאוהבת

למבוגריםמאקאבריבשירשילבוושביאליקיידי,בשיר-עםשמקורו

בשיר-הילדיםעליזמחול-חתונהלסתםהפךהנגינות")על("למנצח

נוגנים".יימקהלת

תהליכיהמאקאברייםהיסודותעברו ,ה"קאנוניים"בשיריםגםלמעשה,

בולטוכויייזוהרלילהי,'ייגמדישב"צפרירים",הדמוני,והיסודוריסוןעידון

למבוגריםבשיריםאולם,אלה.שבשיריםוהנועםהיופימיסודותפחות

ועל-פי-רובבערפל,לוטהגיבורשלסופואתבדרך-כללביאליקהותיר

החייט",(יייונהבלתי-מפורשטראגיסיוםהסיפורייםבשיריומתרמן

ככלביאליקהאמיןכךלילדים,בשיריםועוד).ייהמתמיד"עניי,'ייתקוות

ואינוהעלילהאתהמעגלוהמרגיע,הטרבהסיוםאתלהטעיםיש ,הנראה

 .באובדן-כיו~ניםאובחרדהבמברכה,הילדאתמותיר

הערית

יזעמי .גייתרצת"אלילדים.ופזמוניםשירים

).וראה 13.12.82 (תשמ"גבטבתט"ריהאץר.'אופיריי.'יושמהיישותפות .אופקראה 2

 . 126.86-77עמי .) 1984 (אופקגם

וגםתרצייגבמהדורתהעם"שיריייבקבוצתגםביאליקכלל"המכונית"שירואת 3

כללומותואתרישנדפסובמהדורותהשנה.מאותהשלוםישירי-הילדבטפר

-שירי-הילדיםבטפרנדפטושכברהשירים.מןכמההעםשיריבמדורהעורכים
מידת ',והמלאכהיהעבורהשיר"רהמלכה"יישבתייבניכרי.'השערי.'מאחורייי

 .לשירמשירשונההעורכיםשלזולקביעההצידוק

 . 842עמי ,) 1971 (אונגרפלדראה 4
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התלבטותשלמענ"ךפיגוראטיביתיאורכלולהמארש""לממשלתברשימתו 5

ייהחרוזיםחרש.שירבכתיבתקולמוסואתושוברבקיטונויושבהמשוררריתמית.

עצמםאתלרתוםומזומניםמוכניםמאליהם,צמדים-צמדיםאלירציםאמנם

מנתרהאחדהצמדהם,בועטיםישרה.רגלעודאיננהרגלםואולםבימרכבתי,'

צבאנוגנייימקהלתוהנהמתלבט,הואעודדקטילית".כנגדורוקדוהשניאמפיברכית

ואחריה,לפניהרציםהרחובות,ילדיםלאחדפתאוםבאהנחושתהבכליכולהבוצצת

ונשיםאנשים-עימהובאהמפוצצתושאוך,הדרחבוצוהל,עליזמארשותרועת

פועליםובעלי-המלאכההמשרתיםלרבותהרחוב,כל .הפתחים"אלויצאוקפצווטף

אתשסחפהההמונית,האווילותעלמתרעםהמשורר .הנגינהלקצבפעולתםאת

-עטומתחתשנתגלגלוהחרוזיםאלעיךבהעיפולבסוף,השתומםמהאךכולם,

 :אחתמקשהכולואלאהאמפיברכיא,מךולאהדקטילוסמךלאמאוםשםאיךייוהנה

לאריטור"םודפוסיםמליםצירופיהמארש"קצבשלכזה-נקי(=טרוכ")כורי

נוגנים".ו"מקהלתבעיר"ייגדודבשירי-הילדיםוהךברשימההךבאיםמעטים

 71עמי ,) 1974 (שקדבתוךכץ,ב"צראה 6

 .-59 58עמי ,) 1978 (שביטעיראה 7

 . 222-218עמי ,) 1983 (בקוךראה 8

נדפסהשיררצ"ב).עמיב,ביאליק,(אגרות 19.7.22מיוםלרבניצקיאיגרתראה 9

עמי ',חחובישם,;שם, 147- 146עמיתרפ"ה),(תשריזיתובי ',אשנהביעדך,'

172-170 . 

 . 130סימך ,) 190 1 (ומארקגינצבורג 10

 Iבאסמיטךבערל Iפידלמיטך"יאקיל : 409סימך ,) 1957 (כהך:י"לאחרתובגרסה 11

גרסתלעומתרביםשינו"םאיךזובגרסהגאס".מיטךאויפך Iלידלמיראזשעשפיל

כשירהמרובעהביתנדפסזובמהדורהאךהמנגנים,לשמותפרטגינצבורג-מארק,

משתנהווהליך,מיוצאבעל-פהששמעתיאחרת,בגרסהכריפר"ך.ולאעצמאי,

 :המנגניםשלתיאורבהכלולהמנגנים,אלפנ"ה-אפוסטרופהובמקוםהמודוס,

פעטערקאוועאויף Iלידלאזיךשפילך Iבאסדעםמיטיעקיל Iפידלדאםמיט"יידל

פטרקובה").ברחוב Iניגוךמנגנים Iהבאסעםיעקיל Iבכינור("יידלגאס"

 E. Ma1e, "L'idee de 1a mort et 1a danse macabre", Revue desראה 12

deux mondes, XXXII (1906), pp. 647-679; G. Buchheit, Der 

. 1931 , rotcntilnJ, 1926; F. Warren, The Dance of Death 

 , 99-89עמי ,) 1978 (שביטראהביאליק,בשירתהדאקטיליתהסיומתעל 13
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 . 340סימך ,) 1950 (סטוטשקאווראה 14

סדךראהמקומות.ועוד(תרס"ח)לשוך"ייחבליביאליקשלבמאמרולמשל,כך, 15

בתורתאףמתפקדיםצמדי-השמות,כיהבחיך,גםסדך . 22עמי(תשכ"ה),

שלאבוקאטיביתלהעלאה-וחופים"(יימופיםכלי-הנגינהשלאונומאטופיאות

וזמר).לשיראוהממלללכינוררמז-גללי";יימלליהתופים

שב.עמיא,ביאליק,'יאגרותתרס"ה,מקיץברקוביץ,לי"דאיגרת 16

המוקדם(שגרעינופני"על"חלפהוהשירהמארש""לממשלתהרשימהכיכאךיצויך 17

יעולמנוישלהחוברתכאותהשניהםנדפסוהנגינות")על"למנצחהגנוזהשירהוא
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בוזשלהלוך-רוחבאותונכתבוהיצירותשתיתרע"ז).אודיסהגליקסוו,מי(בעריכת

 :רוחניאקליםבאותו-נראהכך-ונוצרוופלבאיים,וולגארייםגילוייםכלפי

והמהפיכה.המלחמהתקופת

הריקודאת-למשל-,והשווהמנדלישלבכתביוגםרווחריקוד-המוותמוטיב 18

לסוףרעם","בסתרבסיפורוהסלע,אלהמחולליםבניפוץהמסתייםהמטורף

הואוהלוייה,חתונהשלודמע,שחוקשלעידובהמחולות".עלב"למנצחהריקוד

מנדלי.יצירתשלמדפוסי-היסוד

מבנהצמדים.ארבעהכלאחריבומובאהריפרייואךמצמרי-בתים,אמנםבנויהשיד 19

הקבועהסטרופיהמבנההואדד), ,גג ,בב(אא,אוקטאבהאוצמדים,ארבעהשל

בשיר.

עמי(תרע"ט),איכרךביהתקופה,'עולמות",שניייביובשםפיךסמוביאליק 20

296-222 . 

בו-עזר,:אהודכתבגוטמו,נחום:וציירסיפדשמים,'וכחולחולותיביוראה 21

 15,עמי 1981תל-אביב

 . 24עמי ,) 1984 (אופק 22

:ייאללתומםהמשחקיםוילדיםהשדהציפוריביואנאלוגיהביאליקעודךזהבשיר 23

הילדיםאלליאלכהאקומהאו /בוקרלפנותהמצפצפותאצא,השדהציפורי

בשער".לתומםהמשחקים

באגרותיו.דרך-לצוובההשתמשוביאליקשונות,בגרסאותביידישהבאהקללה 24

מימש-ועוד"לבדי""זוהר",ייצפרירים",-הרומאנטייםשבשיריםדומה,

ותיאר ,)"תומ: W "שלאאופמיזםלמעשה(שהואהרוח"יייקחנוהאידיוםאתביאליק

וטשטושהסיטואציהשלעידווריכוךאגבקטו,ילדחוטפותאוהנושאותרוחות

והרוחותהטבע,לכוחותקראייזוהר",שלהראשונהבגרסה .המאקאבריתהמשמעות

לברכהי.'זכרונם"חבריבכללו,הקלות
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עממימוטיבשלשילובו-ועשו"יייעקב

מורכבבסיפור

יצירהשנרתרשלרשיםביאליק,כתברעשר"יייעקבבשםשיריסשני

לימרדירמתקרפתגנרזדראמאטישירהראהראשרןביניהם,מפרידרת

הטיפרסייםההבדליםכלאתבתרכרהמכילקצרים,טררים 217בןבררלרז'ין,

הדוררת,ובכל-19ההמאהסוףשלברוסיהואומות-העולם,עם-ישראלבין

בכותרתמכ~נהזהשיר-מערכוןהלאומית,ובתודעהבמקורותשנקבעוכפי

שלהעממייםלמקורותהרומזז'אנריציוןהעם",בפיייהגדהבשםהמשנה

על-ידילפרסוםוהגיעברלין,בתקופתכנראהנכתבהשניהשירהדיאלוג,

אסףאףהמחברבזכרונו,ושמר;ביאליקמפיששמע;בן-ישי,א"זהסרפר

במהדררתהחל ,)"םעשירי(יימעיןופזמונות"יימזמוריםלמדורהשיראת

שלו,החמישיםיובלמהדורתהיאתרפ"ג,

שמעידהכפיומוגדרת,ברורהתכניתעל-פינכתבהראשרןהשיר

לתשעמחולקיםבתיוושבעת:עשריםלבתיםוחלוקתוהסטרופיתמתכונתו

המסיים,החרוזבתיםקבוצתובכלאחת,כלבתיםשלושהבנותקבוצות,

הבתיםתשעתזהה,חרוזהואהבלטה,לשםהביתטורימיתרהמוזח

לעברובמעבה-היער,כלבובלוויתההולךעשו,שלמונולוגהםהראשונים

למחסה,גגקורתולמצואהשלגמסופתלהינצלרצונרוכלבוד,דביתשל

הנזכריושב-האוהלים,יעקב,שלמונולוגהםהבאיםהבתיםתשעת

יוצרזהמונרלוגאחיו,מפחדלנטושנאלץשאותובבית-הוריו,בנוסטאלגיה

יודע,כברהצופהאוהקוראשהרידראמאטית,באירוניהומלווהמתח

הבתיםבחטיבתהבית,אלוקרבהולךיעקב,נמלטשמחמסואח,שאותו

מגירעשוובההאחים,שניביןהפגישהמתרחשת ) 27- 19(בתיםהבאה

שלונכליומרמתועלמפורטבכתב-אשמהופותחהשיכראתקרביולתוך

עצמאי,פרקמעיןהמהווההאחרון,בביתחייו,אתהצילאךשזהיעקב,

ומטהילקוטלקחתשנדרשמיהואיושב-האהליםויעקבהגורלמתהפך

ביתו,אתלרשתכנראהעתידהנוודועשוהנדודים,דרךאלולצאת
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בבתיםיעקבושל 9- 1בבתיםעשו(שלהמונולוגיםשניביןההבדל

תוקפנות,מתוךדבריואתנושא:עשומישוריםבכמהמתבטא ) 18- 10

געגועיםבאווירתותוגה,עצבמתוך-יעקב ;נשימהוקוצרקדחתנות

הקשההדרךמןלנוחיוכלשבולרגעהקרוב,העתידאלמייחל;עשורגועה

לימיםהרחוק,העבראלעיניונושאיעקבואילול"ן,צמאונואתולשכך

המונולוגשלהפיגוראטיביתלשונו .משפחתובחיקישבשבהםהטובים

בתיאורירצופההשניהמונולוגשלזוואילוגיהנם,בתיאורירצופההראשון

 ,/ S, S, CIשורקיםהגאיםשלריבויישהראשוןבמונולוגגן-עדן.

ריבוי-בשניואילועשו,שבדבריהשצף-קצףתחושתאתהמתגברים

לבהמיתעלרוגעהזכרונילקטעהמקנים ,/ H ,XJרכיםהגאיםשלבולט

הטוןאת~ה ?WIהאחים,פגישתאתהמתארתהשלישית,החטיבהוערגה,

בהגאיםהמתוגברעז, crescendoב-רועים,בטוןיעקבדברישלהרך

--להשמיד--יצלחובי(ייכאשלעשוהאופיינייםהשורקים,

 :הענייןלפיחליפות,ונרגעיםרועמיםעשודבריוכו').פתן"ראשלרוצץ

השמעתבזמןעוזביתרורועםשבאךנרגע,הואהייןשתייתבעת

יעקב.נגדכתב-הפלסתר

ובדרךבעקיפיןמכיליםהגנוזהעממיב"מערכון"ועשויעקבדברי

ההסטוריוסופיהומןחז"למספרותרחביםאידאייםדיוניםמאדתמציתית

אתגםמתארהשירהאנטישמיות.מקורותועלהעםגורלעלהמודרנית

ג,מושלרוסינוףהוא(הנוף-19ההמאהבסוףברוסיההיהודישלגורלו

שלגורלואתוגםוגירושים),גזירותעלמרמזהסוףמרזח,ביתמחזיקיעקב

נאלץשאותוהוריו,בביתיעקבשלהיזכרותו :הדורותבכלהנודד"ה"יהודי

שללגירושוגםאלאהצארית,ברוסיההיהודיםלגורלרקלארומזלעזוב,

אךעשו,בנישלארצותיהםבתחומיעתההנתוןההיסטורי,מביתוהיהודי

לדרךלצאתשששאינואהלים",יושבתםכ"אישהמאופייןהוא,דווקא

מסתבר,השירמסוף .נוודיםחיילחיותנאלץהציד,ולשדותהנדודים

בנישלארצותיהםבתחוםכיעראי,ישיבתהריהייעקבשלהקבעשישיבת

בעקבותקבע.שלישיבהליהודיתיתכןלאהאדמה,פניעלמקום,בכלעשו

לשאתיעקבנאלץאחיו,אכסנייתאלוהצמאהרעבהציידשלהתפרצותו

אתהנוחלהואיעקבעתה,המקוללת.הנדודיםלדרךולצאתתרמילואת

למיאהלים",ליייושבפאראדוקסאליבאורחהופךועשוועשו,קיןגורל

הנווד:עשותםלאהנדודיםקללתשלהקסמיםמעגליעקב.ביתאתשירש

ובתרמילו.במקלונותרויעקביעקב,ביתאתחומס

בספרותרווחדפוסשהואהעולם,ואומותישראלבין'~הבדליםציון
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אתביססואלהשירים.לרובציוןחיבתבשירתגםרווח 1 ,והתלמודהמקרא

מסהבמעיןדיסקורסיבית,אמירתיתבדרךוה"גוי"היהודישביןהניגוד

עבדיתיראו"אל"לאדום"אימברנ"הבשירילמשל,(ראה,בחרוזים

ברוריםהסטוריוסופייםרעיונותכלוליםביאליקשלבשירוגםיעקב").

נושאות V!.הדבריםבתוךומשולביםבדרך-כללמומחזיםאלהאךלמדי,

דיוניםומגובשתתמציתיתבדרךלעתיםמכיליםאלהודבריםהדמויות,

העולם.ואומותישראלביןההבדליםבדברומקיפיםרחביםאידאיים

לשוןאתסוגסטיביתמעליםכדב")("מסורבלעצמועלעשודברילמשל,

אחרותאתניותקבוצותביןשםהנזכריםהפרסיים,בדברקידושיןמסכת

למלאכיה"דומיםמישראל,חכמיםתלמידילעומתמבני-ישראל.שאינן

ומגדליםכדובייומסורבליםכדובושותיםכדובהפרסייםאוכליםהשרת",

הזה,האתנולוגיהדיוןכלאתמפורשתבצורהלגוללומבליכדוב",שיער

כדב".יימסורבלהאליפטיהאזכורבאמצעותדבריועולים

המעלה-תעקוב"נא"אל-המוזגלאחיועשודרישתגםכך

ונכלים,מרמהשעניינהיייעקב",השםשלהאטימולוגיהאםבתמציתיות

ונטילתעדשים"ייבנזידהבכורהנטילתשלהמקראיתלתרמיתגםורומזת

תעקוב"נאייאלהדרישהבמרמה.הבחיןולאעיניושכהוהאבמןהברכה

המוזגמנצללפיההצאר'ת,ברוסיהשרווחההאנטישמית,לטענהגםרומזת

(היאואיכותוהייןככמותאותרומרמהה"גוי"שלתמימותואתהיהודי

נישולםובעדבכפריםיהודיםשלישיבתםנגדהמקובלתהרשמיתהטענה

ועשו"ב"יעקבמוצגתהיי"שמכירתומזיגתו).השכרחכירתמענף

ביןאסוציאטיביקישורתוךהבכורה,מכירתסצינתשלהמחזתהבאמצעות

 .לעשוהנמכרהאדום,לייןהאדוםהעדשיםנזיד

הגנוז,הדראמאטיהשירשלהאחרוןבביתהכלולההעידוד,קריאת

שביאליקעברית","מנגינהבשירופרוגשלההמנוניתקריאתואתמזכירה

 2בהירה".ייעינךבשםלעבריתתירגמו

j? ז~ל~לקףטחp,;ם.כ 

ם, vללנ;דדוך

ר~לף,ה ?i ~ו;~ם

ף Wזגז;iוםע;ד

גולה"ב"שיר(כגוןהדורבשירתדומותהמנוניותלקריאותבניגודאולם,

 !"לך :ישראל"למנוחתךבשירואועשוק"יהודימקלך:ייקחדוליצקישל
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פתוח,בסיוםמסתייםביאליקשלשירוקדימה"),ממרוםאלקולקוראאלי

הואהנדודיםשגורלהפסימית,למחשבהפתחהנותנתמענה,ללאבשאלה

 :ומעגלינצחיגורל

 _? ה~.ל~~ה $I~ך

 !;כקרש~ליה;י

iJ ע;לםI:t ג~חם

 _?~רךף ה~ז;:~רק

יעקב,שלמושבולמקוםכלבועםמגיעהצייד-הנוודשעשואימתכל

הנדודים,לדרךולצאתהמקלואתהתרמילאתליטולהאחרוןשלתורומגיע

דטרמי-ואפילופסימיתהיאזודראמאטיתבאליגוריההמשוקעתההגות

כלולזהדטרמיניסטיגורללשנותו,וקשהלעםשנועדהגורלזהוניסטית:

-] I:tרלת iJ הי:rו;rנ;!ייה;יעשושלההתגרותבדברי - ] I רי~'~ם ~ W זת:rI 

משמעיהריבויעלהבנויאלה,שבדבריםהמליםמשחק ,"ף~י~רים Wד Wו

ליצורהיהודיאתהמשווההאנטישמית,לטענהרומז"שעיר",המלהשל

ריבויהשעירות,תכונתשכןקומיים,ואפילואירוניים,הדבריםשטני,דמוני

ממסכתהנזכרבדיוןוהןבמקרא(הןלעשוכללבדרךמיוחסתהשיער,

שעירותמיוחסתשבוהעולם,לאומותישראלביןההבדלים,בדברקידושין

הנצחילגורלגםרומזיםעשודבריאולם,העולם),אומותלבנימופרזה

העמים,לשנאתמטרהנצחי,לעזאזל"יישעירלשמשישראל,לעםשנועד

דומהבמפורש,הציוניתהאפשרותאתמעלהואינופתוחשהסיוםלמרות

לשבתיעקבשלאפשרותוומחוסרוהתרמילהמטהמנטילתמתרמזתשזו

והמושלג,המיוערבנוףקבעישיבת

ב

העממיאופיואיןהעם"בפי"הגדהמכינההגנוזועשו"ש"יעקבלמרות

פרוג,שלהלאומיתשירתובנוסחופאתטי,מרומםהסגנון :בסגנונוניכר

המשכיליסגנונוחרףבו,ישזאת,עם 3למכביר,תלמודיותרמיזותומשובץ

נמלטשאליוהבית,אתתיארלמשל,לחובר,עממיים,הדיםגםהמקושט,

ואורייחוםבואשרחרב",שמםאשרה'ישיבה,'כ"ביתאחיו,מחמסיעקב

לקורותיויעקבקורותביןאנאלוגיהזpערךמתוךגםנפשו,"אתמלאונוגה
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כה,לבראשיתאונקלוסשלתרגומו-פירושובעקבותוגםהצעירביאליקשל

כלמדןיעקבשלדמותואולפנא",בית"משמש-אהלים":יייושביז

עממייםבשיריםרווחההמדרש,בביתאוהישיבהבביתהיושבתמים,

היושבהלמדן,יענק'להשלבתיאורוהפותחהשירכדוגמתרבים,

 4 :בבית-המדרש

שול,איןזיצטלערנעריענקעלע

 :אןקלאפןבחורימלעךצוויי

נאכט,גאנצעאקלאפטסקלאפטס,

צוגעמאכט,טויעראוןטיר

כלמדןגםבאכסנייתוהמוזגיעקבאתהרואהזו,עממיתתפיסהמתוך

השרויהמוזג,האבדמותגםאולינבנתהבישיבה,אובבית-המדרשהיושב

דלפקו,שעלצהוב-הגווליםבספרנתונותועיניובבית-המרזחשיכוריםבין

קצרהש"כתובתכמיהשיר,אתהחותמותבשורותמתואר,זהאב

יעקבלסיפורהרמיזותוישר",תםאישייפ,נ,נאמנהעליותעידמראשותיו"

בה"אהיהודישלגורלולמדרגתהאבגורלאתמעלות,והןלעיןבולטות

המומחז,הסיפורמןמהדהדיםיידייםפתגמיםגםגויים,ביןהשבויהידיעה,

 :וה"גויים"ישראלשביחסיהאיזוןוהעדרהצדקחוסרעלהקובלזהכגון

(ייעשונא":הלעיטנייעקבןצוגט $'Iזאוןקעם $'Iד-נ $'Iפזיךהאלטייעשו

לעשועוזרשיעקבאחריכאן, ,)"אנ:הלעיטניליעקבואומרבקנקןאוחז

הנשמעיםדברים,עשועליומשמיעכוח,ולהחליףנפשואתלהחיות

דבריאתהמהפכת ,"ד~~~דייו;נאהפואנטהלרגעעדשבחכדבריבתחילה

אחים,אחוותמתוךלאלוסייעכייעקבאתמאשיםעשופיהם,עלהשבח

עצמו,עלמעידה"גוי"רווחים,עשייתלשםקלה,התעשרותלשםאלא

ויודעהכולמבין:הואבנפשוהיהודישמדמהכפיובור,תמיםהואשאין

המרומה,שלראותומנקודתיעקבשלתרמיתואתומסבירהכול

אינםו"עשו",יייעקב"אתהמעמתיםאחריםפתגמיםכמוזה,פתגם

העממיאופיואיןכןועלמרומזות,עקיפיןבדרכי,אלאבמישריןכאןעולים

הואועשו"יייעקבהמאוחרהעם"יישירזאת,לעומתלעין,בולטהשירשל

איזיידדערייאזהיידיהפתגםעלמבוססוכולומובהק,עממיאופיבעל

שר,הוארעב,(ייכשיהודיווייב"זייןשלאגטגוידערער,זינגטהונגעריק

אתשימשגרסאוח,בכמההרווחזה,פתגם 5אשתו"),אתמכה-גוי

 "?תימצאמאי"השירהגורדוןשלהסוניטעלשכתבבפארודיהביאליק
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היידיתהאידיומאטיקהשלובהמחזתהבמימושההעוסקבפרקכך(ועל

ואילך). 161עמ'להלז,ביאליק,בשירת

היהודיגורלאתביאליקעימתועשו",יייעקבהמאוחרהעם"ב"שיר

משכים:יעקבהיידיתהמימרההמחזתמתוךחייהם,אורחואתוה"גוי"

בלילהלביתוחוזרעשוואילוותהילה,שבחליוצרולתתהתפילהלבית

שירולאפזמוןשהואהמאוחר,העם""שיראגרופו.אתאשתועלומנחית

ארוכותאנאפסטיותבשורותמתגווןהגנוז,המוקדםהשירכמודראמאטי,

שלהרעלגורלו(האופייניה"אוי"אתומנגידקצרות,טרוכאיותושורות

קצרהתפארותשירזהויעקב).שלהטובלגורלו(האופייניה"הוי"עםעשו)

האוקראיני,היהודיהשירכדוגמתהאותנטיים,העםשיריברוחואופטימי,

 6אברם"),(ייאברם,לעבריתתרגמושביאליקאברם",סיוויאברם,ייסטארי

 :וודקההשותהולעשוליעקבפנייהגםהמכיל

נאשבאטיקהיעקב,יעקב,

פאס,אוויעץגאדאווטשעטירנאדצאט

 :פאסאוויעץגאדאווטשעטירנאדצאט

--נאס.זאסיעםרחל,זאסיעם

נאש,דיאדקאעשו,עשו,

מינאיעט,ניעקארטשמי

נאפראפאלוואדקופיאט,

 .זאקלאדאיעטשטאניאי

Jakov, Jakov, batjko nasch 

Tschetyrnadzatj godow owjez pas, 

Tschetyrnadzatj godow owjez pas; 

Ssjem sa Rochel, ssjem sa nas.--

Eissow, Eissow, djadka nasch, 

Kortschmy nje minajet, 

Pjot wudku napropal 

1 schtany sakladajet. 
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כאיששוניםעםופתגמיאלהעממייםשיריםלפימצטיירהיהורי

עינוהשםובשתייה,באכילהמרבהשאינובית,כיושבלמופת,משפחה

בגסות,אשתואתומכהשמשתכרכמיייעשו"ואילובכוס,ולאבספר

ג

או"יהודי-גוי,"באופוזיציהביאליקערךשימושיםאלולהיווכחמעניין

ב"מאחורי ,והמתוחכמתהמורכבתהקאנונית,ביצירתו"יעקב-עשו"

שלהיהודיהעולםאתותיארהיוצרות,אתביאליקהפךלמשל,הגדר,"

היהודיםביןהחיץאתכביכולוביטלדברלכלגוייכעולםהעצים"ייפרבר

שכניהם,לבין

התיאור:במרכזבסיסיפאראדוקסמתוכועולההסיפורמראשיתכבר

כולה,"נתייהדה"שכברבסביבהמרגיזהבעקשנותהנאחזתערירית,גויה

השכונה,מןולהבריחההמקוםאתעליהלהשניאכדיהכלעושיםושכניה

וילדיייגטו",כבמעיןבקרפףמתבצרתה"ערלית"שקוריפינטשיכא

כמובן,עומדת,הבסיסית,הסיטואציהלהמלהציקחדליםאינםהיהודים

החיהשנוא,היהודי:במקוםהמקובליםהסטיריאוטיפיםלכלאירוניבניגוד

לפנינוכלביהם,אתבוהמשסיםה"שקצים",מןוסובלבגטוופחדמצורחיי

:היאהגלותיהיהודיהטיפוסימצבואתשירשהורדופה,שנואהייערלית"

מפחדעקלקליםבשביליםלדרכהיוצאתמעונה,אתלעזובחוששת

היהודים,מפחדובריחמנעולמאחוריבת-חסותהאתסוגרתהשכנים,

ומעת-ישראל"בנייינערישלהקשותופגיעותיהםעלבונותיהםאתסופגת

 ,כגמולםלשכניהמשיבהאףלעת

אתהחותםהפרקבנוסחהיוצרותאתכאןהפךביאליקכיזאת,אין

בשונאיהםויעשו ]--[אויביהםבכלהיהודים(ייויכואסתרמגילת

ליהודיניתנושבווהפוך,אבסורדיעולםוצייר ,)]הט,[אסתרכרצונם"

כלפיהשליטהציבורשלהאיבהרגשותמופניםבוואשרוהשררה,הכוח

חיותש~ינןבודדות,נשיםשתיגם(ומההגנהחסריערליםשלקטן"גטו"
סופית Jהשמרינקאבעודהיהודי),ה"כוח"נגדמלוכדותואינןאחווהמתוך

קשת-הלב"דודתה"הריאהדתו,ואתהקורארחמיאתמעוררתהמוכה

אתבליבוכךכלמגנההקוראואיןושאט-נפש,סלידהבומעוררת

כאןנאמרכביכול,חייה,אתוממרריםלההמתאניםפרחי-העגלונים,

הופךכיצדראו, ?בעיניכםמתועבתשקורופינטשיכאהאין :במרומז
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,מסרבהמיעוט,הופךכיצד!ראו,לסביבתומטרדהבלתי-רצויהמיעוט

הכעסרגשותכללפריקתומטרהלעזאזל"יישעירביתו,אתלנטוש
גמור,זיל!ואידךהשליטהרובשלוהאלימות

נובעותכבריח,הסיפורכלאתהמבריחהזה,הבסיסיהפאראדוקסמן

קויוסירוסוסטיריאוטיפיםתפקידיםהיפוךשלתבניותכמהעודומסתעפות
ש"נתייהד",העציםבפרברהיהודיםילדיומקובלים,אופיינייםאופי

החיצונית,בצורתםוהןחייהםבאורחותהן-דברלכלכ"גויים"מתוארים
פסולתשופכיםגנה,מיבולגוזליםשקורופינטשיכא,שלחצרהעלצריםהם

עלשפוךתאווהושלהנאהשלשחוקבמרינקא,מביטים;וכשהםלחצרה
אתתואםתיאורםסוסיות,לבנותשינייםחושפיםוהםהרחביםפרצופיהם

היהודישלאימתוהבריונים,ה"שקצים"שלהסטיריאוטיפיהתיאור
ביתספסליאתחובשיםואינםמכותיהםאתלהפליאיודעיםהםהגלותי,
המדרש,

אבישלשמואתהנושאנח,הסיפור,בגיבורהדבריםאמוריםבמיוחד

הערליםה"שקצים"עםוידידותוהגויהלאסופיתשאהבתוהגזעים,כל

הטבעלחוקיונענהבצלםהנבראיםכלביןמבדילהואשאיןמלמדות,

נתגבהולאמעולםכאילוהחברתי",ייהמוסרחוקינבראולאכאילובלבד,

בפולקלורהנקשרשם,נושאעצמוהוא ,האדםבניביןוגזעדתשלמחיצות
קריגטבראנפןפון /נחתולדות:ייאלההעםבשיר(ראהשיכורגויעםהיידי
מעןווערטבראנפןפון /עיקרדעראיזווייןגלעזעלעא /כוחמען

ומתוארנח,שלשכרותועלכאט,בבראשיתהמסופרבעקבותשיכור"),?

בין"מהלמדשטרםבלבד,זולאגמור,כ"גוי"ובעקיפין,במישריןכאן,

תחתיונים,ומגדלפשעעלחטאמוסיףעודהוא ,)'ו(פרקלאלף"צלב
בריביתוהלוואהבקוביאמשחקכמויונים,הפרחתוהריב"חדר",ללמוד

מקוםיש ,)גג,(סנהדריןלעדותאותוופוסליםמישראלאדםעלאסורים

גיבורוולוולה,הכפרילשוטהבחצרו,יוניםהמגדלנח,ביןלהשוואה

נחכמוטבע""ילדשהואהיום",ייכחוםטשרניחובסקישלהאידיליה

יתרהחיבהמגלהוולוולהגםהשכונה,מןה"שקצים"עםכמוהוומתרועע

מפריחייהודיםראיתם"שמא- :באירוניהעליומעירוהמספרליונים,
 8 ,"?מימיכםיונים

בשירששימשוהוהאיפיונים,כלאתביאליקנטלתיאור,לצורך
אלשב:הואעשושלדמותולשרטוטועשו"יייעקבהגנוזהדראמאטי

 ,)'ו(פרקפנים"ומשולהבעיף-ובשדהביעריימשוטערבעםהקרפף

סוף-סוףנמסרהואכאשרגדול,למדןאואהלים""יושבהואאיןולעולם
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גורלית,טעותטועה,הואודרך-אץרתורהללמדושאמורחדש,ליימלמד"

המילולייםהתרגומיםבמתכונתחבריו,בעינידמותואתלקבועשעתידה

במההפסוק,אתמתרגםהואהישן,הנוסחמןב"חדר"נהוגיםשהיוליידיש,

לומרובמקום 9ייעם-הארץ"),של(תרגוםטייטשן"ייעם-הארצישעשמכונה

איךאון-"ואני :השגויההאמירהמפיונפלטתיעקב",איךאון-"ואני

חילולשלזהגוי"טעות :ספיקת-כפיםבמיןהמספרמעירשעליהואני",

הזפתים",מפרבריואנייאיזהשלהטומאהבשםאבינויעקבהקודששם

שלומרדפומשנאוהרוסי,לייגוי"שם-נרדף"ואניה",או"ואניי,'

עקיפיןבדרכי(המתוארנחשלכינויוהעציםבפרברהופךיעקב-ישראל,

הנעריםאותומכניםכךלייגוי"),היהודיבפישם-נרדףהואאףכ"עשוי,'

הפרבר,כלביאתבהםומשסהעל,הםומתנפללהםאורבוהואהיהודיים,

ב"כחוםטשרניחובסקישלאמירתובנוסחלומר,ניתןהכלבים,ובעניין

כלב,בחצרומגדלנחמימיכם",כלביםמגדלייהודיםראיתם"שמא :היום"

היהודיהסטיריאוטיפמןאותולהפקיע=די Jישבזאתגםאךאמנם,ורךקטן

סביבתו,בעיני"גוי"ולהפכו

נגדה"גויים"נעריעםאחתבריתהיהודינחעשהשבוהקרב,תיאור

שפרעוהפרעות,לתיאוריהאופייניבמינוחנמסרישראלי,'מ"בניאחיו

לעתנערכתהמלחמהישראל,צורריושארהקוזאקיםהצלבנים,ביהודים

והציתהאדוםשקיעהבאורהירוקהמגרשאתהציפההשוקעתוהשמשערב

הוא,התיאורקולו,נתןהגדולהפעמוןהכנסייה,שלהזהבצלבאתגם

המגרששלהאדוםצבעו:מטאפוריתיאורוגםליטראליתיאורגםכמובן,

רקאינוהמוצת;הצלבוהקטלהדםצבעגםאםכיהשקיעה,צבערקאינו

שנותנתלגושפנקארמזגםאםכיערב,לעתהכנסייהגגשלכפשוטותיאור

להתחולל,שעתידלטבחהכנסייה

הפסוקסירופ(מתוךו"ריעקבידיייוהידיםשוקעת,,החמהלבסוף

סירוסמתוךגם;אךעשו"ידיוהידיםיעקבקולייהקול-כככז,בבראשית

יב),יז,שמותכבדיםי,'משהייוידיבעמלקהכלחמהבעתמשהתיאור

אתשםומבלההזפתיםפרבראלה"שקציס"עםחוזרנחדבר,שלבסופו

המנצחים,סובמחנההלילה

הסטיריאו-ומתבטליםקידיםהתמתהפכיםשבוהפוך"ייעולםלפנינו

לכאורהוהריהםהטבע,אלכביכולשבונחשלמסוגויהודים :טיפים

אולם,בית-המדרש,שלוהחומרותהאיסוריםמכלרחוקיםגמורים,ייגויים"

אוטומאטית,טכניתתחבולהבחינתגמור,היפוךאיננוההיפוךמסתבר,כך

המחשבהמדפוסישרידיםגםנותרוהבלוריתוובעלה"גוי"ובנח
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"היהודיכילמד,הקוראנמצאהסיפור,כסוףהיהודים,לאחיוהאופייניים

ערוך,'ה'שולחןאיסוריכלואתהמאוכניםהחוקיםכלאתשפרץהחדש",

ועליוההכרעה,רגעמגיע,כאשרהישןהנוסחמןיהודיככל-זאתנשאר

על-ידילולהשיאלהוריוומניחכיהדותונזכרהואה"שיקצה",עםרוחל

כדתמסורתיתכחתונהנושאהואשאותהותמימה,כשרהכתולהשדכן

וישראל,משה

ד

תיאוריעשושלכמונולוגכיאליקשיכץועשו"יייעקכהמוקדםכשיראם

שעריופתיחתגן-עדןתיאורייעקככדכריזאת,ולעומתוגיהנם,שאול

מצויהיכןלדעתכיאיןעדהיוצרות,אתהפךהגדר"כ"מאחוריהרישמים,

גורשומיכגןנמצאמיעונשו,ומההחוטאמיהגיהנם,והיכןגן-העדן

הימנו,

המגדליםיהודים,שלחצרם :סמוכותחצרותשתישלפנינוכסיפור

-הגדר;ומאחוריישראלמנהגיואתהשכתאתושומריםכשריםאווזים

חזירים,מגדליםשכהחצראיקונין,תלויכיתםכותלישעלערלים,חצר

ליתומההמתאנהלכ,קשתיימכשפה"מתגוררתוכתוכההטומאה,סמל

שכלכזו,שחצרכליכו,הקוראיחשוכשמארצח,מכותאותהומכהעלוכה

 12 ?גיהנםמדוריעםכסיפורמזוההלפתחה,רוכץגדול

שלתכונותכיאליקמעניקוהאינוורסיה,הפאראדוקסכשיטתשוכ,

-פרינותנינאיםעציםעםגןכהיש :הערליםלחצרדווקאגן-עדן

~tכרה ;כהשורריםוהיופיהסדר ;ושזיפיםדוכדכניםאגסים,תפוחים,

רכועה(ייהחצרלמראהנקייההיאותמידערוגות-ערוגותעשויהתחוח

איןשולחן,שלכטכלאהואנקיומכוכד,מרוכץקרקעהולעולםומרווחת,

כחצרהשורריםוהניקיון,הסדרולעומת ,)]'א[פרקקיסם"אפילועליו

כלונסאות,נסרים,קורות,שלגיכוכהואהיהודיםשלחצרםהריהערלים,

ככל,שורריםוהכיעורהעיקוםהאנדרלמוסיה,אכנים,וציכוריאשפהתלי

ייכלכתא :מדעתהה"ערלית"אתשמוציאהעיפוש,-אלהכלועל

יכולהאינהוהיאהכמאכוחזיריםשתריסרטמאה,ערלית !שכמותה

עלמשעמדוחנינא-ליפא,שלכחצרועליהרוטנים ,"?רעריחמפנילעמוד

הפאראדוקס,

כמופתחו,עלשומרשכלכשקורופינטשיכא,שלהתחתוןכגן-העדן

אתהשומרהמיתולוגי,צרכרוסכמו(אוהמתהפכתהחרכולהטהכרוכים
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היהודי,חנינא-ליפאשלבחצרותלם.עלהעציםעומדיםהגיהנם),פתח

הטבע,מןהיהודישללניתוקועדותבערימות,ומושלכיםמנוסריםהעצים

לאםולעובלבד,במסחרולעיסוקוונאהטבעידברמכללריחוקו

נחסירפים,ה"גוי"שלחצרומלפניםחנינא-ליפא,שלבחצרובחקלאות.

גן-עדןמיןזהוהגדר.שמאחוריהגןשלדימינואטיבמעיןקטנה,גינהמגדל

להציץיכולהואשדרכושבגדר,הנקבוב~רכתיושלו,,שכולואנפיןבזעיר

-בכפרחייםכשהםגם-היהודיםאולם,ממתקו.וליהנותהאסוראל

דעתוהמסיחפיתוי,הטבעביפיורואיםהטבעמןכאמורמנותקיםהריהם

:ייהמהלך )ז,ג(אבותמפרקיהמימרה(בנוסחמתלמודומישראלאדםשל

 !זהנירנאהמה !זהאילןנאהמה :ואומרממשנתוומפסיקושונהבדרך

הגינהאתהורסחנינא-ליפאבנפשו").מתחייבכאילוהכתובעליומעלה

ולבלהטבעלפיתוייבנו-יחידויתפתהלבלבכלונסאות,חללהאתוסותם

 .הגדרשמאחוריה"שיקצה"אללהציץיוכל

 :מגן-עדןהגירושלעונשדומהואינודומהמריקנאושלנחשלעונשם

חרש,חייםבאורחלהתחילעליהםנגזרהגן,אתלעזובשנצטוווחוה,אדם

להמשיךנגזרומרינקאנחעלמלפנים.חייהםמאורחשינויתכליתשונה

הם,להשתחרר.כביכולהצליחוושממנובאושממנוהישן,החייםבאורח

להמשיךעליהםנגזרהעוינים,המחנותביןמחיצותלהפילהיושעתידים

רחוקנופלאינוייהתפוחבחינתשינוי,ללאהוריהם,שלהחייםאורחאת

אבותיו,ררכיאתממשיךונחאב,בליבןיולדתהממזרתמרינקא :מהעץ"

יהודישארשלבדרכםחייהםאתיחיוהיהודייהואשתושהואלשערומותר

חייוחס.דחןנטוליחיים :וציפה-לאהחנינא-ליפאכמוממשהפרבר,

לב.ומרירותיוםדאגתואנדרלמוסיה,מהומה

נענשתמרינקא :וחוהאדםשלהארכיטיפילעונשםמקבילגםהעונש

נענש,והפרנסה,המשפחהבעולהנכנסונח,בנים",תלדיייבעצבבקללת

מתוארהסיפורכל(לאורךלחם"תאכלאפיךייבזעתבקללתכאביו,

נחשלדרכיהם 13ומטאפורית).ממשיתזיעההרף,ללאהמזיעחנינא-ליפא,

לאזרעםביןנושנההישנהוהאיבהמתגבהות,המחיצותנפרדות,ומרינקא

במהרה.תפוג

של"סוסתי"בנוסחהגלותי,היהודיהחייםאורחאתביאליקמשקףכך

החיים,עגלתאתהגורריםעגלונים,פרחיושלעגלוניםשלכעולמםמנדלי,

שינייםכבעלימתואריםלמשל,הבריונים, 14לסוסים.בעצמםדומיםואף

ללאבחצרו,המקפץצעיר,כסייחמתוארונחאי),(פרקסוסיות""לבנות

בא-סיחדהרותמעיןרגלים,שעטתאלאפסיעות,("לאורתמהעול
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בסיפורמתפקדהסוס .)]'ג[פרקוהמקווץ",השחרחורהנערודוהרמקפץ

בדמותנקשרהואהאח,דהצדמן :מנוגדותקונוטאטיביותמערכותבשתי

שועטשעליוהמהיר,הסוסכדוגמתהאביר,רכובגבושעלהאצילי,הסוס

ובןקוזאק"דרךהשכונהכלאתאחתבטיסהועוברהשמונה-עשרהבןנח

הרתוםהנרפה,היהודיבסוסנקשרהואהשני,הצדמן ; )'ט(פרקחיל"

הגלותי.היהודיהקיוםסמל-לעגלה

מתוארתהיהודית:החברהיחדבסיפורמשמשיםהללוהאספקטיםשני

ממוסכמותשחרג ,יפה-תוארכאביר-ונחיום,קשיעגלוניםשלכחברה

לתהליךוסמלמטאפורההםהנרפההיהודיוהסוסהאציליהסוס .החברה

בילדותו,שרויהואשבוהטבעי",ייהמוסרמןשלוולמעברנחשלריסונו

ומ"ילדאצילפראמסוס .בהתבגרונכבלהואשאליוהחברתי",ה"מוסראל

רתמהגבושעלומאולף,כנועיצורהשורה,מןיהודיהופךהואטבע",

ומוסרות.

הקלאסית,הקומדיהכבמסורתבנישואים,אמנםמסתייםהגדר"יימאחורי

סדרתבאמצעותושובשהשהופראחרכנו,עלהטוב"ה"סדרמושבשבה

הזוג,אותובניאינםהנישאים ,הקלאסיתלקומדיהבניגודאולם,מכשולים.

הפרידוקשי-לב,קרוביםשלהתנגדותאוחברתיים,ייטאבו"שאיסורי

למרבהנפרד,החברתייםהמכשוליםכלעלשהתגברהזוגלהיפך,ביניהם.

שלרצונהעלעונהדבר,שלבסופושנערכת,והחתונההפאראדוקס,

כאןישה"טבעיים".האוהביםשלבדרכםמכשוליםשהערימההחברה,

אוהבים,עלאהבהסיפורישלהקונבנציונאליהסיוםשלגמורהיפוך

אוהבים,עלהסיפוריםרוב .לסלקםהצליחווהםביניהםחצצושמחיצות

מסתיימיםותיסבי)פיראמוסויוליה,(רומיאועוייניםלבתי-א::;נהמשתייכים

שואלכאןבמותם.אףנפרדיםלאוהנעימיםהנאהביםשבוטראגי,בסיום

אתםאין _?מרינקאעםוברחנחעמדהלילותייובאחד :באירוניההמספר

לסיוםשציפההקורא ".]--[העציםמפרברהאדםנפשאתיודעים

אוהביםעלההירואייםהאהבהסיפוריבנוסחומלודראמאטי,רומאנטי

הפאטאלית,אהבתםבשלימיהםבדמינקטפואףאויחדשברחוטראגיים,

משפחהעולעצמועלמקבלה"גיבור"נח .נפשבפחישיצאעליוחזקה

ייהתמסדותו",אגב .אנטי-הירואיתדמותוהופךהאדם,כאחדנעשהופרנסה,

מעתההנאלצתמלפנים,אהובתוכלפיחובותיוכלאתמעצמופורקהוא

סיפורישלהסיוםמוסכמותכל .לבדהפרי-אהבתםגידולעולאתלשאת

פיהם.עלכאןנהפכים-כאחדוטראגייםקומיים-רבי-מכשוליםאהבה

ובמקוםכאן,משתבשותההתבגרות"ייסיפורשלהמקובלותהנורמותגם
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ומגבשתאישיותואתהמעצבתהתנסויות,סדרתאחרלמוטבהחוזרגיבור

גיבורלפנינוהקורא,עלוהאהודותהמקובלותהנורמותפיעלחייו,את

העצים,פרברשלהמסולפותהנורמותאתעצמועללומקלאחורהנסוג

האגדהמןמטאפורהנשאלאםהקורא.אצלבברכהלהתקבליכולותשאינן

מכוערמברווזוןכאןהופךאינונחכילומרנוכלאנדרסן,שלהנודעת

שלהמטאפוריתבלשונו(אולברווז:מברבורלהיפךאםכימרהיב,לברבור

לסוס-עבודה,אצילימסוס-פראהופךנחעגלונים,שלסיפורםהסיפור,

הואהפאסטורלה,למוסכמותבניגודהחברתיות).המוסכמותלעגלתרתום

כשרהיהודייהמוכסן",ייתבאםכיהענייה,הרועהאתלאשהנושאאינו

לפיוהקבוע,הספרותיהדפוסרווחלסוגיו,זהבזיאנרהוריו.וכערךכערכו
ורועהנסיכהלחלופין,אופשוטה,ורו~הבן-מלךגבולות".אין"לאהבה

המעמדסייגיאתהאהבהבכוחופורציםבחיק-הטבענפגשיםפשוט,

,בן-יקירואצילמהירסוסעלייאביר"מיןשהוא,נח,כאןהחברה.ומוסכמות

ממזרה,אסופיתנחותה,ב"שיקצה"ברועת-חזירים,מתאהבלהוריו,יחיד

כלולפריצתבין-מעמדייםלנישואיםמצפההקוראהוממון.ייחוסללא

בנישואים,האהבהאתלממשהעתבבואאולם,החברתיות.המוסכמות

יש"לאהבהכימתברר,הנובךולקוראהבין-מעמדיותהמחיצותמתרוממות

גבולות".
:סיפורוכשלונומרדשלסיפורמסתברא","איפכאשלסיפורלפנינו

ה"מוסרשלהאמותמדלייתולצאתראשלהריםנחשלהכושלנסיונו

ה"גוי"בנחהמסולפים.חייואורחותאתולשנותהעציםפרברשלהיהודי"

נמשךואינוהטבעיואלהאסתטיאלנמשך(הואיפת"שליימיפיפיותויש

לאזהשעולםלו,מתבררההתבגרותעםאךעמו),בנישלה"ספר"עולםאל

,ביאליק,ולעוללרתמהצווארוומגישמרצוןראשומרכיווהואלונועד

בשינוייםאםכיבמהפכות,האמיןלאאחד-העםשלתלמידובתורת

להיכשל,מראשעליונגזרנחכשלמרדכיצדוהראהאיטיים,אבולוציוניים

אםכימהיר,ובסוסשחורהבבלוריתדיאיןטוטאלי,שינוילהשתנותכדיכי

ומהותיים,יסודייםובהכשרהבחינוך

הערית

טג,נר"ר :למשל

שנתשליראזטנייטיהיחורי-רוטיהעיתוןשלהראשוןגליונואתפתחפרוגשלשירו 2
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ישראלבניאליידברהמוטובאהשירבראשבנגב".ייהסופותפרעותאחרי . 1882

בילייו.אנשיעלהשפיעהשבוהעידודקריאתויסעו".

עה.בבר"רהמסופראתמהפך ) 201(שורהפתן"ראש"לרוצץעשושלאיומולמשל. 3

עשו.ראשאתלרוצץליעקבהשרתמלאכיעזרוהמדרש.לפיעשו.שלגורלועל

מחוכמת.היפוךתחבולתהפעלתתוךליעקב.דומהגורלעשומועידכאןואילו

 . 263סימן .) 1957 (כהןלמשל.ראה. 4

 . 1763סימן(תרס"ח).בערנשטיין ; 235סימן .) 1950 (סטוטשקאוו 5

 . 352סימן .) 190 1 (ומארקגינצבורג 6

 . 448סימן ) 1957 (כהן 7

בארכיוןביותר.אמיצההיתהטשרניחובסקישללאידיליהביאליקשלזיקתו 8

המחברשלמכתב-בקשהצורףשאליוהאידיליה.שלכתב-הידמצויטשרניחובסקי

עלהשלאקטע.לאידיליהלהוסיףיהשילוח.'שלהספרותיהמדורעורךביאליק.אל

אתבכתב-ידווכתבטשרניחובסקי.לבקשתשעהביאליקלכתוב.טשרניחובסקיבידי

:ייביט 334סימן ,) 1950 (סטצויקיב :גםראהבאידיליה.הכלילבית-האסירים,תיאור

לאלף).צלבביןמהלדעת(לאאלף"קייןפארצלםקייןיייסן

היאעם-הארץ"ב"תרגימיההשתעשעית . 350סימן .) 1950 (סטוטשקאייראה 9

 .עליכסשלוםביצירתמקובלתסגנוןתחבולת

כמוהמלחמה.סצינת .) 1979 (עקביהווראההמנוצחיס.אחיולאידשמחאינונח 10

הכפופיסמחשבה.דפוסיבנוחשנשארומוכיחה.בסיפור.אחריסענייניסכמה

בסיפורכן.אםיש.גמור.כ"גוי"מתוארשהואלמרהיהודית.החברהלמושגי

ה"מפתיע".הסיוסאתהמכיניסמטרימים.רמזיסשלגודש

 .סזשבתהאמורי.דרכיעלוראה '.יה"גוישלהחיצונייסמסימניוהיאהבלורית 11

בעלכלב.שבהאנדרסןכריסטיאןהבסמאתוהחייל"ייהמכשפהלאגדהוהשווה 12

שבקרקעיתהבורפתחאתשומרהמיתולוגיצרברוסכדוגמתכצלחותגדולותעינייס

גרזובסקי.(בתרגוס-19ההמאהבסוףלעבריתתורגמואנדרסןאגדותהעץ.גזע

אלה.אגדותשלרישומן .) 302].עמי 1979 [אופקראהההלל.אתעליוגמרשביאליק

"המכשפהוגנו".("הענקהגדר"ב"מאחוריניכרלעברית.מהןתרגסעצמושביאליק

לסיפורמעניקיםאנדרסןמאגדותהמשקעיםוגסועוד)החזירים"יירועתוהחיילי.'

 .וכמו-נאיביכמו-עממיאופי

 . 117-116עמי .) r (1968קרראה 13

ערביזפערךדיצופניםמיטןלאנגאזוירט $Iפעגלהבעל"אהיידיתהמימרהפיעל 14

עצמושהואעדהסוס.אלכשפניוהרבהכהנוסע(העגלוןפערד"אאלייןווערט

 . 173סימן .) 1950 (סטוטשקאווראהסוס).הופך
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ה"עממי"המורוסמןהמאוחרתהשיבה

הגבוההמורוסאלהנמוך

הז'אנריתהכותרתלהםשיאהשירים,קבוצתישביאליקשלשיריובין

אל-מחצבתוכוראלה"אני"שלשיבתותיאור:במרכזםתשובה"יישירי

אלאואבי-זקנושלספריוארוןאלאבותיו,ארץאלילדותו,עיירת

משולבתהאלה,השיריםמןבכמהנטשוהו,שבאיוהישן,בית-המדרש

החרבות"ב"שירי(כמקובלהעברתפארתשלהעלוביםשרידיהאלהשיבה

ואלהמסורתאלהלאומיתהיהודיתבשיבהאירופה)בלשונותהרומאנטיים

וכונתה 1881פרעותאחריאירופהמזרחיהודיאתשסחפההאומה,ערכי

תשובה",יידרךבשםרוסיהמשכיליבפי

סףייעל"בתשובתי",במרחקים",יימשוטהשיריםשייכיםזולקבוצה

אבות"קברייעלהגנוזיםהשיריםוכןהספרים,"ארוןו"לפניהמדרש"בית

שלשובוחויית :דומהסיטואציהמעוצבתבכולם lומפשפש",ו"עומד

השיבהכרוכהובכולםהרוחניים,אוהמוחשייםילדותו,מחוזותאלהדובר

כדוגמתהלאומיים,בשיריםשהוצגמהאךה"תשובה,"שלמשמעיהבכל

הוצגומרוממת,רציניתבנימההמדרש"ביתסףו"עלאבות"קברייעל

ביקורתית,ראייהמתוךומאקאברית,סאטיריתבנימהייבתשובתי"בשיר

עצמו,הדוברה"אני"וכלפיהחברהכלפיונחרצת,אכזרית

עניינהאחןןהוראה :ומכופלתכפולההוראהה"תשובה"למושג

אחרת;הוראהיא)ז,שמ"אהרמתה""ותשובתו(על-דרךיישיבה"ייחזרה",

הוראה ;וכד')ותשובות"יישאלות(על-דרךייתגובה""מענה",עניינה

וכד')תשובה"יישערי(על-דרךרע"מעשהעלונוחםייחרטהעניינהנוספת

שמ"אהשנה,"לתשובתייויהי(על-דרךייתקופה"עניינהרביעיתוהוראה

המושג,שלמשמעיוכלכאמור,עולים,ביאליקשלהשיבהבשירי ,א)יא,

עומדיםהראשונות,יצירתומשנותביאליק,שלהמרוממיםהשיבהשירי

אבות,"קברייעלהגנוזשירוובמיוחדפרוג,ש'שלהשיבהשיריבסימן

פובליציסטיהואזהשיר 2אבות",קבר"אויףפרוגשלמשירוהמושפע
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יימארץעלהשאליוהאם-האומה,קברעלהמשתטחודוברווארכני,

בעבורנטששאותםהלאומיים,הערכיםאלשחזרהיהודיגםהוארחוקהי,'

לקברים.העזובההארץאללציון,שעולהמיוגםנכרי,'אליימזבח

שיבתעלאישישירגם:הואכפולהשיבהמכילבמרחקים"יימשוטגם

במליםהפותחמולדתיי,'ייבעירפרוגשלשירו(כמועיר-נעוריואלה"אני"

גם;הוא )"נאנח_תובנפשיגעשבתיהה, /יקרהמולדת-אליך,יישבתי

בניכרנדודיומדרךמולדתו,אלהקולקטיביה"אני"שיבתעללאומישיר

לבכותנפשיצמאהשכה / ]--[התמונותייושניתכמוצירופים(ומכאן

בניכרעינידמעות"וקםאועפרןי,'ולחונןולנשקןולחבקן /צוארן,על

הרובץהענןכבדיימהאו ",!מולדתיערישתנפלו,נאדךאל /-הורדתי

הנראים"אישיים",צירופיםגםבשירמצוייםאלה,לעומת .)"!עליך

היכוליםילדותי",ו"זכרונותאמי"ייביתכגוןאוטוביוגראפייםכציונים

מטאפוריים,וכביטוייםאישי,כשירמתפרשהשיראםכפשוטם,להיתפש'

כותרתוואףבשיר,מצויותהאפשרויותשתי ,לאומיכשירמתפרשהשיראם

משמעיהשניאתמכילה-מולדתי"ואלארציאלייבשובי-הראשונה

השיבה.של

הדוברשבוהמדרש",ביתסףייעלהשיבהשירהואיותרויומרנימורכב

העומדאישי,דוברגם:הואלפחותהפשטהרמותבשלושלהתפרשיכול

נציגגם;הואשחרבהישןבית-מדרשושלשרידיומולקונקרטיתעמידה

רביםיצאו:כמותוכשלורוחניתביוגראפיהבעלשלם,ציבורשלמטונימי

להנחותםהיושעתידיםרוחני,ובמטעןבערכיםמצוידיםמבית-המדרש,

השירלפיכךמשבר.עדובאוניגפוהחייםבמלחמתאולםבחיים,בדרכם

שלכנציגם-ודוברושלם,דורשלהביוגראפיהכתיאורגםלהיתפשיכול

אינוההרוסהמקדשאולם,למרחקים.ונדדוהקןאתשעזבורבים,ייגוזלים"

שלזרםואשרשנעזב,המסורתעולםאתהמייצגהישן,בית-המדרשרק

המקדשההשכלה.מןההיוואשותאחריפ; 9אתפקדבתשובהחוזרים

 .ארץקצויאלהבניםנפוצוחורבנושעקבבית-המקדש,גםהואההרוס
היאונבנית"אבנךייעודוהבטחתהמרחקים,מןה"אסופים"חוזריםעתה,

התחייה.בשורתאתהמביאיםהציונים,ססמתגם

פרוג,משיריהעולהההגות,שלהמחזההואזהוהימנוניחזונישירגם

הזורעים"ייאלאליי,'ייזהוגליתי,'יידודהשיריםמןפרוגשלורעיונותיו

ובצפורניים"ב"מתלעותחונןשלאהעםשלהרוחניתעליונותובדברועו.ד

 .בבירורזהמשירעוליםהצרופה,האמתהיאנשקוכליואשר
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רצינייםשיבהשירירקלאהראשונותיצירתושנותכתבביאליקאולם,

מפוכחיםשיבהשירישניגםאםכיפרוג,שירתבהשראתומרוממים,

השירהואמהםאחדקשה.וביקורתמרהאירוניהבהםשישוסאטיריים,

בתיאורים,וחסכוניפשוטשירהנראה"בתשובתי",והמגובשהקצר

אתהמחזיקמועטבבחינתהואולמעשההעממית,השירהבמתכונת

מדומה.פשטותהיאופשטותוהמרובה

ואכןייבתשובתי",השירמבנהשלבסכימאטיות 3המבקריםהבחינוכבר

וביןלשניהראשוןהביתביןמסויימיםדמיוןבצדדילאלתרלהבחיןניתן

בתיםצמדילשניהשירשלחלוקתובבירורומסתמנתלרביעי,השלישי

רקלאעוליםצמדכלבתוךוסיכום.חתימהשלאחרוןולבית ) +4 3 ; +2 1 (

מןהחורגהחמישי,והביתניגוד,יחסיגםאלאוהקבלה,דמיוןשליחסים

שבבתיםלתיאוריםמוסיףובהלוך-רוחו,הריטוריבאופיוהסכימה

שלנעוריוממחוזותייווינייטות"קטנות,הוויכתמונות(שהםהראשונים

מושאיחדליםקריאתועםייפואנטה".ומעיןמסכמתאישיתאמירההדובר)

להיותהעכביש)החתול,הזקנה,(הזקן,הקודמיםהבתיםשלהתיאור

ישירהאמירהשלנמעניהוהופכיםתיאור,תמונתבתוךסטאטיותדמויות

ומרים.קשיםדבריםמעצמוגםחוסךשאינואדם,מפיהנאמרתובוטה,

רישומיםמעיןלהיותהראשוניםהבתיםפוסקיםהמסיים,הביתלמקרא

אחת,מגובשתלאמירהוהופכיםשלו,הסקיצותבפנקסציירשלקלים

מתמשך,בלייהתהליךשלהמרסופולתיאור :אחתלתכליתהמכוונת

ומוכרת.ישנהחייםתופעתשלובאהממשמשקיצהלתיאור

בולטתהראשונים,הבתיםבארבעתהכלוליםהתיאורים,ארבעתבתוך

 .) 2(ביתהזקנהתמונתלבין ) 1(ביתהזקןתמונתשביןהאנאלוגיהבמיוחד

עלהמצביעים 4לפני",יישובבמליםפותחיםהבתיםששניבלבדזולא

תמונותמעליםכאחדששניהםאלאחוזר",ייגלגלעלהתמונה,הישנות

שלבעיצומההנתוניםכלי",יישבריבלים,זקניםשלכמעטסטאטיות

בשמחהעטיםואינםמשגרתם,חורגיםאינםשניהםמונוטונית.פעילות

נוהגיםשניהםהוא,נהפוךמרחקים.מדרךהשבהבן,עלובהתרגשות

בכל.שוררותוהאדישותהעזובהאירע.לאדברכאילוכמנהגם,

הקונטראסטצדדיאגםומבליטיםמחדדיםהאנאלוגיהצדדיאולם

דברניתהזקנהואילובאלם,ספריועלמתנועע:הזקןהתמונותשתישבין

וראשופרקואתשונהאומתפלל;הואבקללה,והיאבתפילה;הואונרגנת
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בסריגהארציים,בענייניםעוסקתהיאואילולקונו,אדםשביןבענייניםנתון

שלמוקטנתבבואהמעיןמגלם;הואוהלאהממנההרוחוענייניובדיבורים,

שלוכמושהמוקטנתבבואהמעיןוהיאבשמים,שראשוהרוחני,האבדמות

לכיסוימכינהשהיאהפוזמקאות :(כאןשרגליההארצית,האםדמות

והנתעב,הנשגבשלקאריקאטורותמעיןושניהםבאדמה,נטועותהרגליים)

בולטים,דמיוןצדדינקלהעלמתגליםוהרביעיהשלישיבביתגם

כמוהמעידה, ",ז $Iייף~ז,ובמלהפותחיםשניהםלצמד,אותםהמלכדים

חיותמתוארותבשניהם,התמדה,ועלהמשכיותעללפני,"יישובהצירוף

לקטולשתפקידן;חיות,דליםלבתיהאופייניותעכביש),(חתול,בית

אלאפעולה,בעתמתוארותאינןשתיהןהבית,מןאותםולבערמזיקים

כורתוכברכיריים",ייביןש~עמתנמנם:החתולהקרבמןנחותשהןבשעה

אתלסייםהרוצהמנצח,כמצביא 5העכברים,גדודעםחוזהבדמיונו

זבוביםפגריהמלאיםהעכביש,קוריגםערכה,המןולפרושתפקידו

 6תם,הקרבוכינשלםהעכביששלשתפקידומעידיםנפוחים,

צדדיאתגםמאיריםהדמיוןצדדיהראשון,כבצמד-הבתיםושוב,

פעולתו,אתלגמריסייםלאעדייןהחתולהתמונות,שתישביןהניגוד,

מוצגלעומתו,העכביש, ,פעילותרוחשראשוממקומו,מששאינוולמרות

שובעתמונתהיאהחתולתמונתהקטל,אתשהשליםלאחרמעשה,לאחר

שאיןורקב,מוותתמונתהיאוהזבוביםהעכבישתמונת,יואילושלווה

ולעומתושבבית,והנעימההחמהבפינהמתפנקהחתולתקומה,אחריהם

והעזובה,האפלהבפינתוקוריוטווההעכביש

אךביניהם,וניגודדמיוןשיחסיצמדי-בתים,שניאפואנו~ריםבשיר

קוגםבתוכולסמןניתןהקומפוזיציונאלית,מורכבותומתמצהלאבכך

אחת,לחטיבההראשוניםהבתיםארבעתאתהמקשררצוף,ליניארי

תמונותארבעגםאחת,ובעונהבעתלפנינו,בתוכה,מתרחשברורשתהליך

וגםהרדומה,הילדותבעיירתהחייםמןשוניםהיבטיםהמעלותנפרדות,

צמצום,ושלהפחתהשלמובחןתהליךהיוצרותפעולות,בשרשרתחוליות

 :הפעילותבהיקףוגוברהולך,צמצוםסדןדבהבחיןשכברכפילפנינו,
הפעילותמצטמצמת-בשניפעילות,שרידייןעדישהראשוןבבית

בדמיוןהפעילותמתרחשת-בשלישיומסרגות,שפתייםלתנועת

תמונת-ובמרכזוגמורה,סטאטיותשוררתהרביעיובביתובהזייה,

 ,הביתשבזוויתהזבוביםפגריהקרב,ייחללי"

אחדמביתהתמונהשלההדרגתיתההתקטנותהיאנוספתסכימה

התמונהשלהתרחקותהוגםוהעכביש,לחתולועדהאדםמן-למשנהו
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ליניאריתתבניתביותר,והעזובותהאפלותלפינותיוועדהביתמחזית-

שלשלשלתהיאהראשונים,הבתיםארבעתביןהמקשרתנוספת,

הביתאתהמטריםכלשהו,יסודבתוכומכילביתכלשבהאסוציאציות,

הבאייצומק",התוארבאמצעותהזקןמתוארהראשון,בביתשאחריו,

והואיד),ךט,(הושעצומקים""~דיםבצירוףבלבד,אחתפעםבמקרא

מתוארתשבוהשני,שבביתוהכמושההבלההזקנהתיאוראתמטרים

מתלווהסורגתסבתאשלכזהלתיאורפוזמקאות,האורגת-סורגתהזקנה

כפקעתמכורבלחתול-וקונבנציהשיגרהדרך-האירופיבפולקלור

הזקנהתיאורמטריםכאן,הסורגת,הזקנהלמרגלותהרובץצמר,של

הדוברהשלישי,בביתהשלישי,הביתמן,הרובץהחתולתיאוראתהסורגת

חתולביןזופגישההכירה,גביעלמנומנםבחתולפוגשהמרחקיםמןהשב

 :העממיתהיידיתהמימרהזכראתמעלההבית,אלהבאאורח,לבין
ומתנקהמתייפההחתולאיןכאן, 8 ,אורח"שבאסימןמתנקה,"כשהחתול

רואיםאנווהעזובההזוהמהסימניאתבתרדמה,שרויאלאהאורח,לכבוד

הבית,בזוויתהמרקיביםזבוביםפגרי :הרביעיבבית

:הביתהזהוה"פשוט"הקצרהשירשלהמיבניתמורכבותותמהלאבכך

לרביעי,-והשנילשלישי,מובהקיםאנאלוגיהביחסיגםעומדהראשון

המעסיקהנרפה,הביתלחתולמקבילהרוחובענייניבספריםההוגההזקן

מןפוזמקאות,הסורגתהזקנהשווא,ובדמיונותהבלבחלומותראשואת

התבניתעלוגםקוריו,מסכתאתהאורגלעכבישמקבילההשני,הבית

המעמידההראשונה,שהסכימהמתברר, ,סדןדבכברעמדהכיאסטית

אחרותסכימותעםומצטלבתבשירנפרצתעוקבים,בתיםשלצמדים

סכימותארבעלפחותבשירלסמןניתןולמעשה,וכיאסטית),(ליניארית

 :במקבילבוהמתפתחותשונות,

עוקבים)בתים(צמדי 4בית 113בית ; 2בית 111בית )א(
כיאסטית)בתבניתבתים(צמדי 4בית 112;בית 3בית 111בית )ב(

צמצוםשלליניארית(תבנית 4בית 3--בית 2בית 1-בית )ג(

והתמעטות)

אסוציאציות)(שלשלת 4בית- 3בית- 2בית- 1בית )ד(

שסומנובאלהשגםדומהאךנוספות,סכימותבשירלסמןניתןלמעשה,

הואוגלוי,פשוטכהלכאורההנראהזה,שידשלמבנהוכי,ראות,לכדייש

עממית,כפשטותהשטחפניעלשנראהמהומעניין,מורכבלמעשה
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מלאותבעלבעיצובהגלומותהאפשרויותעלמדעתשלאכוויתור

המציאותשלמכ~וןחסכוניכעיצובמדעת,כפישוטמתבררריאליסטית,

 .והבוטההמרההאמתהדגשתלשם

ג

,ייבתשובתי":לכאורהמדומהפשטות,שלפנינוניכרהלשןזבשימושיגם

דימוייםכמעטבוושאיןישירהתיאוריתהיאשלושדרך-המבעשיר,הוא

שורהורקמטאפורי,מתחללאכפשוטן,תמונותציור-עיקרווהשאלות.

הצמיחהמתחומימטאפורותמכילה-כעלה"נדיבשקשייצל-אחת

האורגאנית.

בואיןכיהשיר,שלהמטאפוריקהמתמציתזושבשורהלכאורה,נראה,

עלולאמטונימיותעלכביכולעומדיםצירופיוויתרנוספים,גלוייםדימויים

לשונולתוךמחלחליםהאלוסיבית,הלשוןבאמצעותאולם,מטאפורות.

בטקסטבאיםאינםאלהנוספים.דימוייםהשירשלהרפרנציאלית-כביכול

 .מעניינותעקיפיןבדרכיאליומיתוספיםאלאבמפורש,

ותיאורוומצוררים",צומקיםייפניםכבעלמתוארהבלההזקןלדוגמה,

תיאוראתואחרים, 9בורנשטייןד"ישהבחינוכפיהדעת,עלמעלה

בליםייןונאדות ]--[בליםשקיםייויקחו :יהושעבספרהגבעונים

ביןעולה,הגבעוניםלפרשתהרמיזהמן .ד)ט,(יהושעומצררים"עים ?jמ;;נ

הבליםהשקיםכדוגמתופגום,סדוקייכלי"למיןדומההבלהשהזקןהשאר,

זהדימויהגבעונים.הצטיידושבהםוהמצוררים,המבוקעיםוהנאדות

ביאליקשלבשירוהעלוביםהשוקאנשישלדימוייםאתמאודמזכיר

מהלכיםוכארותיסוריםשלחייםלייצרירותיייתמות")המחזור(מןיישבעה"

כאן,וגםכאן .עצמות"רקבשלמשוטטיםתרמילים-בריות /דמעות,של

רוחללאריקלקנקןתוכנו,ללאקיבוללכלי,לעטיפה,לתרמילהגוףמדומה

הבלה,:הזקןנוסףביסודבשירהפיגוראטיביתהלשוןמתעשרתכךונשמה.

פגוםלכליכלי",ליישברבעקיפיןמדומהוהמצוררים,הצומקיםהפניםבעל

מועשרשאינוייפשוט",כתיאורשבראהומהמקרבו,סןאזלשתוכבוומרוקן,

מרומזים,בדימוייםועשירמורכבכתיאורמתבררומטאפורות,בדימויים

כגילויו.הכתובשלז;כתרוואין

הלשוןאתמעשירה-ובע"ייבד-קיןלפרשתהרמיזהגם

הפאראדוקסאלית,האבאלוגיהאתבסמויומעלההשיר,שלהפיגוראטיבית

המקוללהואהזקןכאן,המקולל.הבוודדמותלביןהזקןדמותשבין
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הואקין),עלשבאמרוהמליםסדר(בהיפוךובע""בד,והואקיןשלבקללתו

היפוךמעיןאפואכאןישהבדודים.מדרךהמרחקים,מןהשבהדובר,ולא

במובחיםמתוארממקומו,כמעטמששאיבוהסטאטיהזקן :תפקידים

שבאוהגבעובים,סיפורקין,(סיפורבמקראבדודיםמסיפוריהלקוחים

דרךלתיאורועקיפותסמויותמטאפורותשהםרחוקה"),יימארץכביכרל

מוגבלת,שפעילותוהזקןביןודמיוןהקבלהשלקומעיןגםבמתחכך .חייו

 .רחוקיםבמחוזותשבדדאחרלמכורתו,השבהדובר,לביןאפסית,וכמעט

האחרוןבביתבפירושלהתבסחשעתידמהובהלראמתרמזאףכך

מןכביכולוהתרחקהמרחקיםאלשהפליג:הדוברוהבוטהה"אמירתי"

 :השתבהלאדבר-והבהביתו,אלחוזריצא,שממנההעכורהההוויה

שלו.המוצאמנקודתהתרחקלאספריו,גביעלובעשנדשהזקן,כשםממש

עצמוהואוגםבמקוםהנותריםגם :כבראשובהוהכלעומדמכונועלהכל

וקבר.רקבאלימועדיםכאחדרכולםכשהיו,בותרו

האקספרסיביבמצלולהשימושבאמצעותמתעבהאףזורמיזה

INODI כאלהנדיבש,קש:ייצלרביעיתרההשלישיתהשורותמן,העולה

I הקמץאתהוגיםהאשכבזית-ליטאית(בהגייהספרים"גביעלובענד

המלה,שלהומובימיםשבימעוהיינד"במלההכפולהשימוש .)]כ-[ס

השיר.שלהעשירההפיגוראטיביתללשונואמיץקשרקשוריםששניהם

הגבעובים,לפרשתלרמיזההקשורהיינאד",המלההואאחדהומונים

שלצורתולביןהבלההזקןשלהמדולדלגרפוצורתביןכאמוררמקשרת

בשירתכךכלהשגורבסמלאסוציאטיביתגםנקשרתזומלה .בלה"יינאד

אגדית,כוסאותההדמעות","באדסמלהיאביאליק,שירתלרבותהתקופה,

הגאולה.ותבואהכוסשתמלאעדהאומה,דמעותכלנאספותשאליה

הצירוףמןבדודים,מלשוןיינוד"המלההיא"באד"המלהשלנרסףהומונים

.דטז),(בראשיתהנצחיתהנדודיםבקללתשקוללקין,שלארצונוד",ייארץ

 llלעיל.בדוןשכברונע",יינדבצירוףגםנקשרוהוא

ד

הזהה"פשוט"בשירלאתרניתןהצלילורובדהריטוריקהבתחומיגם

שלולסכימאטיותבסתירהכביכולהעומדותרמורכבות,מעניינותתופעות

אופילומקנרתלמשל,שבו,הרבותהחזרות .הנוסחתיהעממיולאופיו

גיסאמאידךמכוובת,מונוטונירתאוירתליצירתותורמותגיסא,מחדעממי,

חזרותוכמאז", ]--[וכמאז ]--[לפנישוב ]--[לפבי("שוב
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ותורמותאחידהתמונהלכללהנפרדותה"סקיצות"אתמאחדותאלה

והחורזות,הנרדפותצמדי-המליםתופעתגםחוזר"),"גלגלשללתחושה

קללה"ייאלה(כגון 12parachesisבשםהריטוריקהבתורתהקרויה

יידייםעםשיריפולקלוריסטי,עממיאופילשירמשווהסורגה")ו"אורגה

והפוניטית,הריתמיתפשטותה,מפאתזוריטוריתתחבולהנוקטיםרבים

ילדים"כ"שיריהמסווגיםהפזמונים,מןרביםשירי-העםובאסופות

"שערערלעמארש",(ייארשחורזותמליםבצמדיפותחיםעממיים

בענגעלע,"ייענגעלעזשאווער,"ייאווערפיצקע,"ייאיצקעפערעלע,"

הזקנהלתמונתאףמשוויםאלהצמדי-מלים 13ועוד),באטלער"ייקאטלער

,הצירוףמכושףלחש-נחשמיןדובבותשפתיהכאילומאגית,מעיןאיכות

המכושףהשירמןמוזרות"יישוזרותהצירוףאתמזכירסורגה"ייאורגה

יימוזרותהתלמודיהצירוףעלצמד-המליםמבוססשבוהקיץ,"ערבייהיה

שאינהאףביאליק,להשהוסיףיישוזרות,"והמלה ,)א"עו(סוטהבלבנה"

(ייבנותהמכשפותלפעולתמשווהמשמעות,תוספתכללתיאורמקנה

סורגה"ייאורגההצירוףמןהיחידותאחתכאן,גםמאגי,אופיהלילית")

גםהתיאור,שללדמוניותתורמתהחזרהאךסימאנטית,מבחינהמיותרת

מעליםעכביש,קוריוברקעהאורגתהזקנהתמונתכמוהקללה,יסודות

הפולקלורמןמכשפותשלהקונבציונאליתתמונתןאתסוגסטיבית

הנראהככלוהםהמקורות,מןכבוליםצירופיםאינםאלהצירופיםהאירופי,

 14 ,ביאליקשלהמצאתופרי

רפה),(בבי"תייבלה"ייבלה,"המליםמןהעולה , Iס LEהמצלול/גם

מקנהאשכנזית),בהגייהאותן(כשהוגיםו"קללה"ייאלה"יימלא,"ייעלה,"

לפעולותהיטבהנקשרראיטראטיבי,אופיהראשוןהבתיםלצמד

פוזמקאותסריגתתורה,לימודאותפילה :בוהמתוארותהמונוטוניות,

מןכלולה(ה"אלה"ולאלהלקללהמקנהאףהואמתמדת,שפתייםותנועת

מאגית,השבעהשלאיכותהללו)המליםבכלהפוניטיתהבחינה

מןכאןהעולהושאט-נפש,סלידהלתחושתגםתורםהצלילרובד

 ",ייהעכבישבאופל,"."במלים Iv,fהאלופוניים/הצליליםשלהיחסיהריבוי

בדומהייהמערבית,"ייבזוית,"יינפוחים,"ייזבובים,"רפה),(בפ"אייפגרי"

ייחלפהבשיררפהפ"אצלילילריבויהמתלווהוהבחילה,המיאוסלתחושת

ילדיובכנפיהן-ומתייפייפות-תופפותמליםייאפפוני :פני"על

היידיתהאונומטופיאהאתאבוקאטיביתמעליםאלהצליליםנאפופים",

המבטאתוכד'), " fie !" ",!ייפוי :לשונותבכמהמקבילותלה(שיש "!ייפע

וסלידה,קבסתחושת
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הפגומההחריזהגםגולדברג,לאהלדעתתורמת,הסלידהלתחושת

ישאולם, 15פגום.עולםשלהשתקפותלדבריהשהיא(ייעכביש/מערבית"),

הבחינהמן,ורקעיקרכלהפוניטיתהבחינהמןפגוםאינוזה,שחרוזלהעיר

שי"ןהמחליפההליטאית,בהגייהפגום.כחרוזנראההואהאורתוגראפית

ולאחורזות,כמליםהאלההמליםצמדאתהוגיםבשמאלית,ימנית

חרזכאילוגולדברג,לאהשנתנההפונולוגי,ההסברמקום,מכל .כדיסונאנס

לאשבליטאקובנהילידת,והמשוררתנכוןאינופגומיםחרוזיםביאליקכאן

לפיהראשונותיצירתובשנותלחרוזנהגשביאליקהסתם,מןהבחינה,

בשורותהישיבהי.'-ייהנתיבהכמוחרוזומכאןהליטאית,ההגייה

ב"המתמידי.' 144- 142

בתוכו,מליםכמהגםתורמותהשירשלוהפשטותהעממיותלתחושת

אסוציאטיביתנקשראןנרדפתמלהשאינוביידיש,הומוניםלהןשיש

שההומונים- IZOKENI-ייזקן"המלהלמשל,כך,השיר.בעלילת

הזקנה,לתמונתאסוציאטיביתקשורגרבים) =(ייזאקן"ביידיששלה

הזקנה,שפתישבתיאור"נעות"המלהלמשל,גם,כןפוזמקאות.הסורגת

לשמועותרמזחדשות, =(יינעייס"ביידישבלתי-מדוייקהומוניםלהיש

דבשהבחיןכפימעלה,"חוזה"המלהמפריחה).שהיאהרכילות,ולדברי

- XOYZEK (ייצחוק" ="חוזק"היידיתהמלהשלאליפטיהומוניםסדן,

XOYZE (, שלבדמיונוהעכבריםעםשנערןההיתולים,למחזהרמז

 .המנומנםהחתול

ה

ריבויהם,שסממניושבשיהשנינהקושביןהפערבולטאלה,בכל

מריר,הומורלפנינווהדטרמיניסטי.הקודרתוכנולביןלשון,משחקי

נתבדותקוותיושכלמישל ,) danse macabre (השחת"ל"מחולהאופייני

שווא,ותקוותבהקיץחלומותלדוברלוהיואםגםנגוזו.אשליותיווכל

והיתלורימוהוהחלומותשמכבר,מולדתואלאונעוריו,עיראלהגיעטרם

המתעתע.הכזבמןהיקיצהפריהיאשבשירוהעליצותהקדרותתערובת.בו

למדוהאמנותיהעממיביןוהכללי,האישישביןהזההעירובאת

ואתהצמצום""סודאתלמדאףשממנוהיינה,משירתהשאר,ביןביאליק.

הערכתואתהביערקלאביאליקוהאירונית.החמקמקההפאראדוקסאליות

לעבריתמשיריותירגםגםאלא 16לידידיו,באגרותיוהיינהלשיריהמרובה

וליידיש.

השיבהמשיריביאליקהושפעייבתשובתי"בשירהשיבהחווייתבעיצרב
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 .) 1827 (השיריס"ב"ספרהכלולהביתה","השיבההמחזורמןהייבהשל

 Das Herz ist mir "במליסהפותחהשיראתכיאליקתרגסזהמחזורמתוך

" bedriickt und sehnlich ' שירספקשהואהלב"),שיתגעגעיייש(בשם

ימיםשלה~ובים"ייהסדריסאלהישןמהבוסחאדםשלורציביכןגעגועים

 carpeה-כמסורתשיר-פיתויספקהעולם,מןובטליםהבכחדיםעברו,

diem האהובהאתהדוברמשכבעשבובמות"),מחרכיושתה("אכולI5\P. ל

החייםכייתר,צביעותלגלותלהכדאיולאהאהבהמתעבוגותלחשושלה

ייוכברגיהבם,עובשיאיןואףעליובה,השגחהאיןהכיוכלאומשעממים,

שביןהזההעירובאת .לבו"שהיהאהבהמעטלולא /כולבוגועבומשיממון

מהייבהביאליקלמדריטורי,ותיחכוםעממיתפשטותוהיתממות,תמימות

שלו.העם"כ"שיריביטוילוובתן

אורגתזקבהומוצאלביתוהשבאודיסאוס,סיפורשלהתבביתאתגם

(קאריקאטורהמבמבםוחתולהזקבה)האומבתושלפבלופהשל(קאריקאטורה

הארמוןבפתחאשפהערימתעללהשתרעוהבאלץהבאמן)הכלבשל

הייבהשלמשירוגםלשאובביאליקהיהיכולבבאשה"),עדברקב(יייחדיו

סבתא:יייושנתההביתה""השיבההמחזורמןלביתו,החוזרהבודדעל

 /לאחורתדעלאמלה /כצלםוקופאתזרה / ;מעורכורסתהבתוך /עיוורת

 /לרגליהומייבב /הפשתןכדמעהתרטיכ /בוכיה,עלמהאורגת ]--(
 17יישןי.'אניהכלכ

שלהמפוכחתשיבתומסיפורמהדהדאודיסיאוססיפוררקלאאך

זכריגםזהבסיפוריש .הרחוקהבדודיומדרךהילדותמחוזותאלה"אבי"

הביחהאךללידתו,התפללהשאמוהבער,שמואלסיפוראתהמעליםמקרא,

פעםבכלחוזרהיהבישראל,גדוללאישוכשהפךבמחיצתה,שלאלגדוללו

סיפוריז].ז,(שמ"אניתו"שםכיהרמתה(ייותשובתוהרמהמוצאו,עיראל

תמידייושפתיההצירוףמןוגםייבתשובתי",הכותרתמןאפואברמזשמואל

(שםבעות"שפתיהיירק-שמואלאםחבהעלהבאמראתהמזכירבעות",

כאםהמרחקים,מןהבזלבואמתפללתאינההבלההזקבהכאן, .)]גיא,

באלה-קללהפיהממלאתאלאכרחמים,לחיקהכבהאתהאוספתטונה,

מןהאוכדהכזחזרלאכאילוהפוזמקאות,כסריגתעסוקוממשיכה

המרחקים.

אותותפשהשהכיקורתהזה,וה"פשוט"הקצרשבשיראפואיוצא

ביאליקהשכילהמשורר,שלבעוריומימיאישיתלחוייהככיטויכעיקר

הציכורי-למישורועד,פרטיהמישורמןותשוכות,שיכותכמהלשלב

הכר.לבליעדבזוזוופתוכותאחוזותוכולןוהכלל-אבושי,לאומי
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ליצורביאליקהצליחהכמו-עממית,בפשטותוחינושעיקרשיר,באמצעות

אחת.ובעונהבעתוחוסר-רצינותרצינותבהשישנוסח-היינה,מורכבות

וריאליסטית-פשוטות-לכאורהתמונותבסידרתהמנוסחיםהיחי,דשללבטיו

האימפרסונאליהמיתיהיסודאתגםלבטאביאליקהצליחלכאורה,

ואתר.אתרובכלודורדורבכלהארכיטיפיתשבשיבה

ה"עממי"המודוסאלביאליקעברפרוג,בנוסחהמוגבה,המודוסמן

בכתיבההגלומותהאפשרויותאתלהכירשלמדומתוךהיינה,נוסח ,הנמוך

בומשמשיםוהיתולששגבמפוכח,תשובה""שירעודכתבהאירונית,

זה,שירומפשפש".ייעומדהבלתי-גמורהגנוזהשירהוא-בערבוביה

יימתישלכתב-הידגביעלבלתי-גמורים,נוסחיםבשניבארכיוןשנותר

הדאקטילי,ההכסאמטרבמשקלההירואיתהפואימהכמוכתובמדבר",

אינוזהגנוזשפראגמנטהראה,שביטעוזיקדומים.אפוסיםשלמשקלם

לפגריכאןהמדומותהמתות,האותיות(מספרמדבר"ל"מתירקקשור

המיתית),בפואימההענקיםפגריכמספרריבוא","שישיםהואזבובים,

מגלהאףשהואאלאהספרים",ארון"לפנישלהראשוןנוסחורקואינו

שירוובהםטשרניחובסקי,שלהדאקטילייםמשיריולכמהאמיץקשר

ייהאםהישניםלספריםהדוברשלהפנייה(נוסחאפולו"פסל"לנוכח

ייהאםאפולופסלאלהדוברשלהפנייהלנוסחדומההיכותובי?"

 18 .),,?היכותבי

לשירתקשוראכןומפשפש"ייעומדהבלתי-גמורהשיבהשיר

מכיללמעשהוהואמזה,המאוחריםביאליקשיריואלמזהטשרניחובסקי

קובץבהשראתביאליקשערךמעניינים,פואטייםנסיונותשלצומתבתוכו

 ,'ב;חלקתרנ"ט ,'א(חלקומנגינות''חזיונות .טשרניחובסקישלשיריו

שיריוקובץאורראהשכברלאחרנכתבומפשפש"ייעומד .תרס"א)

טשרניחובסקי.לביןבינולהשוותהרבתהוהביקורת ,ביאליקשלהראשון

ובכלמוטיבבכלכמעטבוהעמידשביאליק ,מעלהשלומדוקדקתבחינה

קוילמרותטשרניחובסקי,שלמשירוהמשתמעשלהיפוכואתריטורידפוס

לשמשנועדומפשפש"ייעומדכיזאת,.איןהשיריםשניביןחיצונייםדמיון

ולמיתוסטשרניחובסקימשירתהמשתמעתלאידיאולוגיהתשובת-נגד

 .מתוכההנבנההאישי

אובייקטיםאלהאודה,בנוסחאפוסטרופה,מכיליםהשיריםשני
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טשרניחובסקישלשירוושררה,עריצותבעברשגילוספרים),(פסל,דוממים

סייגללאהערצהשלחד-ערכיתעמדה,ומבטאהאודיילז'אנרמשתייךאכן

ונשגבמרומםבסגנוןעיקר),כלפשטניתאופשוטהשאינהעמדה,אם(גם

ייעומדשלהגלויצידו ,וכנותרצינותכולןהאומרותריטוריות,ובמחוות

העולההפארודית,התכוונותואךהאודה.במתכונתכןגםכתובומפשפש"

כאןנקטביאליקבספק,מוטלתאינהשבו.והנלעגותהשגבתערובתמתוך

המדומותהאותיות(תמונתמורחביםהומרייםדימוייםויצראפימשקל

המוטליםהזבובים.פגרישלהריאליסטיתהתמונהעםהמתאחהלזבובים.

מלחמותעלכמו-קלאסיעלילה""שיריצרובעזרתםהעכביש).קוריבין

בסימןועומדהקלאסיהעלילהשירמוסכמותאתהמהפך"הגיבורים".

 ,) mock epic (הפארודיהאפוס

הבליםהגוויליםאלוהשיבהאפולופסלאלהשיבה-השיבותשתי

המתוארעז,קונפליקטאוקשה,מלחמהלאחרמפוכחותשיבותהן-

הדתשבמלחמתמודה.הפסלאלהשבמדם,עקובהמלחמהשלבמונחים

תפילין"של"ברצועותהחייםאלוהיאתשכבלההדת.ניצחהוהחיים

מורדישלצאצאםהוא.אולםהטבעיים,הדיוניסייםהיצריםאתוהשכיחה

הפסלאלובאולתחייהלאורעתהמפלל .לפסללהשתחוותאבושלאהאור,

החייםתורתשלכלליהבצדקתוהתחטאות.הכנעהמתוךלהודות.כדי

העולםשלהמסולפיםחוקיופניעלהטבעי""המוסרשלובעליונותו

דורותנתוןשהיההמתעורר.האדםהחברתי.""המוסרושלהמונותיאיסטי

שלבמחווהמייצגשהואהערכיםואלהפסלאלבאבכבלים.דורותעל

בהלניזם.ומרדולפסללהשתחוותאבותיוסירבובעברתנאי,ללאכניעה

 ,והוקרההכרהשמתוךקידהעתהלוקדהואואילו

עברו.אתהמייצגיםהספרים.אלשבומפשפש"ב"עומדהדוברגם

הדתשבמלחמתמשתמעמדבריואולם. ,קרבותושבעסבלידועכאיש

אולם.נטושים,פגריםשנותרוהםהדתוספריהחיים.דווקאניצחווהחיים

האותיותשלעולמןהספר.עולםשלתבוסתולאחרכי .משתמעמשיבתו

החייםבנצחוןגםכילוהתבררוהמסורת.הדתאת.שייצגונשמתןשפרחה

 ,טעםהיהלאהספרעל

לאחרשדה-קטלתמונתומפשפש"ב"עומדישהפיגוראטיבי.במישור

הזבוביםופגרי .לזבוביםבומדומיםהספריםאותיותקשה,מלחמה

לחללימדומיםהעכביש.בקורימגולליםבפינההמוטליםהריאליים.

אלפיםמאליהם ]--[ /צנהמחללימוותזבוביהמוןייפגרי:מלחמה
~ 

ובין /ביתכלובזויתעמומהפינהכלובסתר /נפלונפלו,נפלו.ורבבות
t[ 
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מוצגיםהזבוביםפגרי ".מרטלי_tבפגריהםהכתליםגביעלהשפתיים

 ,"ה~~"המלהאךהשמם",החורףייתחילתהיאהערנהכיצנה",כ"חללי

מלחמה)כלי(מגן, "ה~~"שלהומוניםגםהיאהחורף,קרראתהמציינת

המלחמה,חלליבתורתהזבוביםתיאוראתמעבההזההמשמעותוכפל

פגריכמספרכאמור,הוא,הפגריםמספרגםהקרב.בשדההמוטלים

ייגיבורימספרגםשזהרלהזכיראףרישמדבר",יימתיבפואימההענקים

האמירהמןגםייהבריכה".בפואימההיערעלהפושטיםהפריציםהחיל"

מלחמהותכרנתקרבחללישלמשמעותעולהנפלו"נפלו,יינפלר,המקרננת

משירתהמשפתיים"ייביןאתהמזכירהשפתיים",ייביןהצירוףמןגםעולה

היא(יימערכות"הוראהכפלברישהספרים""מערכותהצירוףגםדבררה.

שלוגם ;למשלספרים,שלסדרה =יימערכת"שלהרביםצורתגם

קרב). =יימערכה"

ונותרוהמלחמהשתמהלאחרקטלשדהשלתמונהכן,אםלפנינו,יש

הואהספרים,רקולאעצמו,הדוברגםהמובסים.החלליםפגרירקבר

מלפניםהררגתי("עליכםוהחייםהדתבמלחמתנפשרשחירףאיש-מלחמה,

כאןננקטתלדרברביחסאמנם, .)"--עצמיאתהמתיועליכם Iבחדר

שלבאוהלהעצמו"המיתחז"לשבמימרתזוכמרשחוקה,מטאפוריקה

בעמדהומפשפש"ב"עומדהדובראתמעמידהזומטאפוריקהאךתררה",

אלששבהמלחמות,פליטהמדרש",ביתסףב"עלהדוברשללזרדומה

 :ניחומיםמצאלאבמרחקיםשגםלהודות,כדיהחרב,הבית

;:זזג:;כים~:;נרף:;כיל~ם די~ז:;?לtקז:יי ?7 ~

~? 7?Jj ז:;כינף 115~~נ;רים,נף:;I$ ח;ר-

ףחי~ם e ו,tע;לל~ךח,:ת;םכ~~י

~די~ם.זק~יתזקב ח~~ ?7ףנ;שלל, ?7 ~

לדובררבניגודהמדרש"ביתסףמ"עלהמנוצחלדוברבניגודאולם,

מתוךהעברתפארתשרידיאלהבאיםאפולר",פסלב"לנר:;כחמרצרןשנכנע

העריציםאלהשבדרבר,לפנינרומפשפש"ב"עומדרהכנעה,נחיתות

מכלעליונות.תחרשתמתוךרבלתי-מתפשרת,מפוכחתשיבהשמלפנים

כיהתבוללרת",שמתררייחיקריארמצדו,התבטלותכלבפגישתםאיןמקום,

הבליםס~ליםאחד,מצדאחת.ובערנהבעתראנטאגרניזםאהדהאם

בנימהמברכםהואבהווהאךבעבר,עולמרכלעבורוהיוהספריםשבארון

לכם"שלום :מהזלזרלשלנימהאףבהשישרביקררתית,מסרייגת

136 



אףמבליעהואהחיבה,ברכת(אגבקפדנים"זקניםהויהקשה,ולתורתכם

שיבהזוהימלמד").הקפדןייאיןשהרימלשעבר,ב"מוריו"סמויהגערה

מתוךאושבחוץ,העולםמןאכזבהמתוךוחזרלמרחקים,שנדדבןשל

כלפיוטרוניהטינהשלרבהמידהגםבוישאךהעבר,עולםאלגעגועים

להםזוכרגםאךהקפדנים","הזקניםאלנכסףהואהעבר.עולםשלנציגיו

בשנים.רךכשהיהכלפיושגילוהאכזריות,את

אמביוואלנטית,עמדהאפואהיאומפשפש"ב"עומדהדוברעמדת

אפולו",פסלב"לנוכחהדוברעמדתגםאךהטקסט,רמותבכלהניכרת

התבטלותבהמשישויותרפשוטהאיננהוחד-ערכית,פשוטהכההנראית

פסל"לנוכחשלהכובדמרכז .שולליוכלפיביקורתבהישהפסלבפני

הדיוניסיים,האידיאליםבפניהיהודיהדוברבהתבטלותאינואפולו"

הכתביהדותעלילייגנוסחבביקורתאםכיאפולו,פסלעבורושמייצג

-העםייזקן :עתבלאאותווהזקינההעםיצריאתשעיוותהוהספר,
שלברצועותייאסרוהוהלכתיתיהדותשלודורות ,"ומ~זקנואלוהיו

שהעמידההתקופה,בתההגותמןשהושפעמישלתגובתוזוהיתפילין".

היסודשביןלניגודכביטויוהלניזם)(הבראיזםויוונותיהרותהניגודאת

לביןהיצר,מדכאותהמונותיאיסטיותהדתותבכלהמתגלההאפוליני,

האליליותובדתותבהלניזםלההמתוהספונטאני,הייצריהדיוניסיהיסוד

ארנולד,מתיוולהאוזן,ניטשה,היינה,שד"ל,של(הגותםהקמאיות

הרואההחדש,היהודישלתגובתוגםזוהיואולם, .ואחרים)ברדיצ'בסקי

להתכנסותזמןבסמיכות ,-1899בנכתב(השירהציוניתבמהפכה

שלהטבעייםהכוחותאלשיבהבבאזל)הראשוניםהציונייםהקונגרסים

הייצריים,הכוחותאל:חזרהבסופה"כנעןכובשי"אלוהיואלהאומה

,שכבלוהחיים"מורדי-אנשיםייפגריבידישהושחתוהאטאוויסטיים,

ניסיוןאםכילהתייוון,ניסיוןאפואכאןאיןהתיאולוגיה.בכבליהיצריםאת

להחזיר;ניסיוןוהרבניתהפרושיתביהדותאפולו,פסלשלבמורדיולמרוד

בשעהעתה,זקין,טרםבושהיוהמקוריים,הטבעייםהערכיםמןכמהלעם

שמקדם.מולדתוואלארצואללשובנערךשהוא

האפוסטרופהואף-על-פי-כןפשוטה,אינהטשרניחובסקישלעמדתו

בסימןעומדשאינומוחלטת,הערצהשליחסמגלהאפולופסלאלהאודיית

מעצםונובעתחיצוניתהיאזהבשירהאמביוואלנטיותוההתחבטות.הקרע

זוכרגםאךהפסל,שמגלםההלניזםערכיאלהנמשךהיהודי,ביןהעימות

לנוריב /היהודי(ייהנניעויינתתרבותמייצגושהפסליהודישהוא

לטובתוהכריעהתלבטשכברלאחרעמדתואתמציגהדובר .)"!לעולמים

פולו.פסלשלערכיו
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עולהואינהאימננטיתהיאזאת,לעומתביאליק,אצלהאמביוואלנטיות

אפולו"פסל"לנוכחשלהגלוישהרובדבעודהבסיסית.הסיטואציהמןרק

קיטס,שליווני"לכדייאודהבנוסחהיווני,לפסלאקסטאטיתאודהמגלה

הנמענים-כלפיהיחסשבהפארודית,אודהמתגלהומפשפש"ב"עומד

ואיבה,אהבהוזלזול,שהערכהיחסואירוני,אוהדיחסהואהספרים

בעירבוביה.בומשמשים

שביןהבסיסיההבדלניכרהאובייקט-הנמען.עםהפגישהרגעמעיצוב

ייהאםהפגישהבנוסחהשתמשביאליקטשרניחובסקי.לנוסחביאליקנוסח

פרוג.משירתלשאולאףהיהיכולשאותהריטורית,(מחווההיכרתובי?"

הדובר,אלפונההרפאיםרוחשבואלוהים","מכתבפרוגשללשירוהשווה

לאיןאותועיבהאךדומה),ריטוריתבפנייההמרקיבים,בגוויליםהמעלעל

וגםחיבהגםבושישפגישה,שלרקעיצרהללו,המליםבאמצעותשיעור.

עםהפגישהרגעשבתיאורהמליםממבחר;שכןהתנשאותשמתוךטרוניה

 ]--[לכם(יישלוםבשמתן"יישפרחהואותיותיהםהספריםמערכות
המרגשהאנאגנוריזיסרגעמתרמז )"?היכרתוביהאם /קפדניםזקבים

ורצועליוחסולאשבעברלאחיו,והתוודעלגדולהשעלהיוסף,מפרשת

פרחהמידאחיכם.יוסףאני- ?רואיםאתםמהלהם,:ייאמרבמותו

(בראשיתהכירוהו"לאוהםאחיואתיוסף;ייויכרח)צג,(בר"רבשמתן"

נז).מג,(שםהזקן"אביכם;השלוםח)-זמב,

ארוןאלחוזראינו 19יוסף),טורף"טרוףמשקל(עלש"ה;רג"הדובר

העריצים,אלשבהואאדרבא,והתחטאות.נחיתותבעמדתהספרים

אתמבקרהואועתהשבגרתלמייכמומפוכחת,שיבהבעבר,בושהתעללו

נוטהשהואמתוךשררתם,אתואיבדושנזדקנוהקפדנים-מלשעבר,מוריו

מתגליםכשהםעתה,להםלנודכדיגםאךבעבר,שלימדוהועלחסדלהם

ריח,בלאטעם,בלאישכבוןלמעצבה /חייםרוח(יימבליבקלונםלפניו

העמדהשלהמורכבות .)"!עולםשלריבונו ...נודףמקקריחרק /ליחבלא

בעזרתהסיטואציהעיבויהטקסט,רמותבכלהמתגלההשניותהרגשית,

ביאליקנוסחאתמייחדיםאלהכלותלמודיות,מקראיותלפרשותרמיזות

ממודוסהזה,הפארודיהשיבהשיראתוהופכיםטשרניחובסקי,מנוסח

מורכבת.אמנותליצירתהנמוך","החיקוי

יחסםמתוךהדוברים,שנישלבעמדותיהםניכרנוסףבסיסיהבדל

אתשגילםהפסל,אלשבאפולו"פסלב"לנוכחהדוברהטבע.אלהשונה

הטבע.מיפיההנאההריסון,ההארמוניה, :ההלניסטיתהאסתטיקהערכי

שאסרוהמתות,אותיותיהםואלהספריםאלשבומפשפש"ב"עומדהדובר
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מיפיההנאהאתהתירוולאבפסל,המגתלמיםאסתטיים,ערכיםאותם

בשמיםאשרתמונהוכלפסללךתעשה("לאהפלאסטיתוהאמנותהטבע

הוא,אולם ,ה)-דכ,;שמותתעבדם"ולאלהםתשתחוהלא-ממעל

פרצותלעצמומצאלמראשותיו".ייכרלוהיושהספריםהחלומות.איש

ידועה ,גדרפורץלהיחשבמבליהאיסוריםעלועברהנוקשיםבחוקים

אתלהצדיקכדיבה.לדושהרבוההשכלהשסופריאבות.מפרקיהמימרה

 !זהאילןנאהמה :ואומרממשנתוומפסיקושונהבדרך("ההולךעמדתם
הדובראולםבנפשו"),התחייבכאילוהכתובעליו!מעלהזהנירנאהמה

הויטאליצידםאתהקפדניםבספריםלמצואידעביאליקשלבשירו

שלל"יפיפיותומסהמשלמתלאמנות(אולטבענזקקולאוהפלאסטי,

והירח.השמשלרבותהטבע.עולםכלאתעבורוגילמוהספרים ,יפת")

ע;למים (I י~ה"(עשירפנימיעולםלעצמובראמאותיותיהם,והגןהפרדס

ועל ,)"י~~ש~ Wרגן~רד~י ]--[י W7?Wרךרחי .זגי Wזpוגי ]--[זכ~חיד
ביאליקאולםמייצג,שהואהיצריולעולםאל-השמשלאפולונזקקלאכן

עולמיייהייתםהאמירהאתכאילוהמדגימהאירונית.שנינותגםכאןהבליע

אםכי .שבחוץהטבעשלנציגיורקאינםשעשועים"ו"גן"פרדס" :היחיד"

 ,חלומותיואתופרנסודמיונואתשעוררוכתבי-עת.שלשמותיהםגם

הטבעחויותאתלחוותבהכרחצריךאדםשאיןגם.כאןנאמרבעקיפין

מרובהבאינטנסיביותאותןלחוותיכולאף,והואראשון.מכליבמישרין

ובתיווכם,ספריםשלבאמצעותם

המסורתבעולםבבעיטהאפואהתבטאהטשרניחובסקישלההתרסה

יצריאתשכבלוהאיסורים.אוסריכלאתשתכעיס .אפולולפסלובקידה

אלשבשהואהמפוכחתבשיבההיאביאליקשלההתרסההטבעיים,העם

ההלכותשלשוטהחסידשאינוחילוני.מתבונןשלבעיניוהמסורת.עולם

בזרמיהשורותביןלהבחיןהמנסהבוגר.אדםאלאשבספרים.והדינים

ייסנטימנטאלי".בשיר ,הדורותלאבקמתחתאלהבספריםהמפעפעיםהחיים

המוקדמים.התשובהמשירימהבששימשוהוהמוטיביםבסיסעלשכתב

 ארtז~~~ ]--[" :המתותהאותיותמןהנובעיםהחייםעלכןגםדיבר

זכ~ת;ת ת;" {I ;א~ ]--[ /י {t Iזpז~!;נר~רה~ךד /וגת;ת ת;" {Iא; י'* ?7 נ;:·את. 1זכ

W יריO ים"iJ ~זיע;לםוגנריזק~י יר?,~ ן;ר~ג;~ /קר~f' ~ם~~ ]--[ /זע ~ O ת

ישאל(ייואםי" {t Iזpז~ז;נן.ן;;כה~רי:והיהגה /זכ~להי {I~זtר~ת~קךז:רי
המלאך"),
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השירשלוהרציניתה"קאנונית"גרסתושהואהספריס",ארוןב"לפניגס

חילוני,חוקרבדמותהדוברמעוצבומפשפש",ייעומדהפארודיהגנוז

במחילותבמחתרת,כגנבבהיתר,שלאייארכיאולוגיות"חפירותהחופר

כאותוחייס",יישפוניבהםלחשוףכדיהעבר,קבריאתהמכסותהעפר

בשירגסהמלאך".ישאלב"ואםהבלהגמרתואתלפקודשבאדובר

העתיקיסהגוויליסאלפונההואהמוקדמים,התשובהבשיריכמוהמאוחר,

בנוסח ,"?עודהתזכרו ]--[ ?עוד"התכירוניהנרגשתבפנייה

שיבהובשיריומפשפש"ב"עומדאפולו",פסלב"לנוכחהאפוסטרופה

(ייהתזכריטשרניחובסקישלהקודש"),("כתביפרוגשלאחריסוהיזכרות

המדרש").ביתסף(ייעלעצמוושלואבותי")ייביתהעוד?",

אינהומפשפש"ייעומדהגנוזלשירהספרים"ארון"לפנישביןהזיקה

החייס""נזירהחלומותאישיוסףשלדמותומופיעהכאןגםבספק.מוטלת

אתשואלהואכאןוגםאחיו")יינזיר-יוסףעללנאמר(בדומה

בשירילדוברבניגוד(אולם, "?עודייהתכירוניהדוממיםהאובייקטיס

 :אותסמכיראינוהואכילספרים-נמעניו,מודיעהואהאחרים,התשובה

נזדקנוהספריסאחיו;משמע,זקנים"אכירכםולא-אראה"אביטה,

עלשהכריזאפולו",פסלב"לנוכחלדוברבניגודפניהם).ארשתושינו

עלהדוברמעידכאןערכיו,ואלהפסלאללשניס"ייראשוןהואכיעצמו,

הדמיוןהמדרש.ביתספסלילחובשילאחרוניס"ייאחרוןהיההואכיעצמו

 :רבהואהללוהשיבהשבשיריהמונולוגיםבשניהנישאיםהדבריסבין

(תרס"ב)ומפשפשעומד

 ]--[ ?ה~רת~~י::זג:זס

 :~עורי::ז:חידעול~יהךיסם ם~ךנ;:? ס(! 15

]--[ ~ iP ר~ן;גרד!;(יהייסםיץW ~י~~ש, 

 ]--[לזקר~שוו::יי ר~ו::~חרף

 ,י~~~?עולםדיכ~:;נךא~ר~ז:ויאוח"וJרי~ס

]--[ W לW :i כ~;נ~םל:;נז:ויQ ז;חי~לי~ם~ןiזד~

 ]--[ ר~ז:::;נבותל~גיזP.~לךלה~ש

(תר"ע)ים"הספארון"לפני

 ?עודtךו::י:;גיר~~י

]--[ L! רקלא~ J;\ יךי,~ע~דע~ ס~רנ;:?~ס
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קךץי;;קחםלים ryהךידגן

חרףלילי f;;נרי {Jרלו;ור~ש;

ריחיפקד;ן::;נ~רידדם~ר;רי~דז.וד

קך!קיל;מ;ת qטירידםת;ך fלב Wיד

ס Pג;ע;דפיד:;גדגריל::זברק ]--[

בתקופה,נכתבומפשפש":ייעומדהשוניגםבולטהרבהדמיוןומתון

ונציגהציבורשליחהקולקטיבי,ה"אני"שלמדמותוביאליקנחלץשבה

אינדיווידואלית,כאישיותכלקודםהנתפשדובר,דמותלעצבוהצליחהאומה,

וידויכנושאכלקודםהדוברנתפשומפשפש"ב"עומדהמחבר,עםהמזוהה

האומה,לגורלמטונימיכביטויגםאחר-כןורקאוטוביוגראפי,פרטי

האוטוב-הפוזהגםכמובן,תורמת,הדוברשלאינדיווידואליתהלתפישה

לספריהאידיוסינקרטייםוהרמזיםזקני")סבאספרי(ייבארוןיוגראפית

נוקטזאת,לעומתהספרים",ארוןב"לפנישעשועי"),וגן("פרדסינעוריו

הדימוייםמופשטת,יותרוהרבהאידיוסינקרטיתפחותהרבהלשוןביאליק

השירהאלוחזרה-19ההמאהשירתשלהקבועיםהדימוייםמאוצרהם

בפינה,הרועדהנרנעוריה,קןאלהשבה(היונהעצמושלוהמוקדמת

מאינוונטארדימוייםהםאלהכל :לחלוןמחוץהמשתוללתהסופה

למחצה),האליגוריתהלאומית,השירהשלהקבועיםהדימויים

המוקדמיםהתשובהשירילעומתהמודוסאתהגביהאףביאליק

אתהמקיפהמיתית,ביוגראפיהבשירויצרומפשפש",ו"עומדייבתשובתי"

כיפארודית,מיתיתתפישהמתוןלאהמוות,ועדהילדותלמןכולם,החיים

בסיטואציהאדםכאןלפנינואין ,כנהוהתפעמותגבוההרצינותמתוןאם

אתחייו,כלמאזןאתהעורןאדםאםכיחייו,שלספציפיוברגעספציפית

דבריקיום(מתוןהבליםבספריםהמפשפשאדם,שליתהריאליס,תמונה

ונפשפשבוא-תשכחםשלאכדיתורהבדברימפשפש"הוי :חז"ל

ביאליקהמיר ,)]ושפיסקאדברים[ספריחלודה"יעלושלאבשבילותבהל

אתרבידרעפרבמחילרתהמגששקברים,ח;פרשלהמיתיתבתמונה

 2חפירה.ס

השיריםאלחזרהמשוםהאחדהצדמןהספרים"ארוןב"לפנייש

הגבוה"."החיקוימודוסשלההגות,ורחביהיריעהרחביהמשכיליים

מקורלוששימשופרוג,שירי(וכדוגמתהמדרש"ביתסףייעלכדוגמת

ארוןשב"לפניההפשטהאתלפרשאפשרהשני,הצדמןאן ;השראה)
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זה,בשיריששיריו.שלמודרניזאציהלקראתביאליקשלכצעדהפפרים"

לצוויהיענותשמתוךוהפשטההגבהההאש",יימגילתבפואימהכמו

הנופחאלרגרפיהולאפימבוליפטית,האבפטראקטיתהמודרנית,האמנות

אקפפרפיו-היפרבולותהןהמאוחרהשיבהשבשיר.ההיפרבולותהמשכילי

למרותההשכלה,שירתבנוסחניאוקלאסיות,היפרבולותולאניסטיות,

הראשוןהגרעיןגםהואזהשירלאלו.אלוביןמסויימיםדמיוןצדדי

שגםיייתמות",האוטוביוגראפיהמחזורשיריביאליק,שלשיריולאחרוני

ועורךילדותו,תמונותאלבשערו,זרקהששיבהמצח,קמוטאדםחוזרבו

ופליאהחייאורחהיה("מוזרמופשטותבהכללותימיוכלמאזןאת

ארוןב"לפנילפרקים.והיפרבוליתפאתטיתמוגבהת,ובלשוןנתיבתם")

יייתמות"לשיריהאופייניהסלחניבטוןלראשונהביאליקנקטהספרים"

ומקבלחייוכלעלמגבוההמשקיףאדםשלייאלמנות"),הפואימה(מלבד

והתעלות.ריחוקשמתוךברזיגנאציהשבהםוהרעהטובאת

העדית

שירהואייכתשוכתי"למעשה,אךהשירים.ככמהדורותכאןמוכאהשיריםסדר

 . 145עמי ,) 1983 (מירוןאקדמית,מהדורהראההמדרשי.'כיתסףל"עלמאוחר

.השווה, 16,עמי 1910יארקניוכאנד,ערשטערפרוג,'ש.פוןשריפטעןיאלע :ראה 2

שם /כארוןלוחותפה /ודכורהשמואלשם /ואהרןמשהייפה:השורותאתלמשל,

אוןהגיכורשמשוןיידכורה. :פרוגשלשורותיועם ) 164- 160(שויותעודה"תורה

שלמה.אוןהמלךדודאונזער / ;שווערדמיטיןאונזכעשיצטהאכןוועלכע / .גדעון

ערד".דעראויףלייטכעריהמטעסטערדער /

(תרצ"ח)כורנשטייןד"יכו:עסקומענייניםפרשנותמאמרילכמהזכהייכתשוכתי" 3

 ) 1956 (סדןדככדכריוהרחיכ . 84- 83עמי(תש"ך)גולדכרג;לאה 61- 55עמי

לשיר.כיחסכיותרוהקולעותהמעניינותהאכחנותשייכותשלו . 438- 434עמי

הראשוניםהכתיםשניכראשכאוכיאליק.שירישלותרס"חתרס"ככמהדורות 4

שזהוהמשורר.אוזניאתהעירכורנשטייןד"יהמדקדקאךהפעם","עודהמלים

ראהלפניי.'כ"שוכלהמירולוויעץמאל"איינאךהיידיהצירוףמןתרגום-שאילה

העממיהאופיהכתיםמפתיחותניטלהמדקדק.שלתיקונועקכשם.כורנשטיין.

כתחילה.להןשהיההיידי.

לילדים,'ופזמונות(ישיריםוהשועל""התרנגוליםכשיר 102- 101לשורותהשווה 5

 .(וכאןקרכעשהשועליםעם /שכהואהמלחמה.יימןקעה)עמיתרצ"ג.תל-אכיכ

חוזה").יעשעככריםייעם

 .להלןויסעיףוראהומפשפשי,'ייעומדכיאליקשלהגנוזלשירוהשווה 6

ייהרהוריכיאליקשלכשירואכלה"עוטיהאםחלצהליצומקיישדלצירוףהשווהך
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יארכוכיייוהיהבשירותשמיט"תינוקהמפיהצומקרדהייואתלצירוף;וכןלילה"

הימים",

 554סימן ,) 1950 (סטוטשקאוו 8

לעיל. 3העיראה 9

גםלמשל,ומלמדת,אחרים,באופניםגםלשירנקשרתהגבעוניםלפרשתהאלוזיה 10

"קשאפילואינוהבלה.הזקןובדיהתרמיתושלאחיזת-עינייםשלעולםשלפנינו

יתממשלאשלעולםדברעלחולם;החתוליבשקששלצליצלאםכייבשי,'

כמסכתואפמרירעוע,שקיומומכושףדמוניעולםטוויםוהעכביש;הזקנהבמציאות

עצמה.הקורים

שם.עזראאבןוראהט)נו,(תהיליםבמקראכברמצוייינוד-נאד"המליםמשחק 11

עלתל-אביבבאוניברסיטתהעבריתללשוןהחוגמןכהןלחייםנתונהתודתי

עזו·א.לאבןההפנייה

 Dictionary of World (שיפליגיוזףשלבספרו " Repetition "בערךעיין 12

. ) 340 338 . Literature, New Jersey 1966, pp 

 . ) 365 , 362 , 358 , 348 , 345סימנים ,) 1957 (כהן:י"לראה 13

תרפ"גמהדורתאתשאיידבודקו,יוסףלציירהמחברהעדתמתוךעולהדומהתמונה 14

אלטעטשקער:דערפאדטדעטיל"א :לציידביאליקכתבייבתשובתי"עלשיריו.של

מיטיןאיןשפיןאווינקעלאיןפיס.דיבייקאץאזאק.איבדיןאלטעדיספד,אאיבעד

יענעדפוןווייט,שויןאיזאלעסאפגעלאזט.אוןפארגליווערטדוהיג,שפינוועבס.

בפינהלדגליה.חתולגדב.גביעלהזקנהספד,גביעלהזקן:קטן(פורטדטזייט"

האחד).העבדמןדחוק,כבדהכלומוזנח.קפואשקט,קודי-עכביש.בתוךעכביש

 . 145עמי ,) 1983 (מירוןאקדמית,'ימהדורהראה

 .לעיל 3העידאה 15

מב.עמי , 16ביאליק,אגדות 16

 .צז,עמי 1954תל-אביבאודיאל),:גילה(תרגמההיינהישיריימבחר 17

 . 385-379עמי ,) 1944 (לחובר 18

שלושיבושיי1ןר~גיםי,'שלהיחידצורתשהיא ","הונגהיידיתלמלהדמיוןמתוךוכן 19

ייהר~ג".העבריתהמלה

מדדש"ישבמליםהפותחייהמתמידי,'מתוךהגנוזבקטעלמטאפוריקההשווה 20

ולשיר , 373עמי ,) 1983 (מידוןאקדמית,'(ימהדורהמטמונים"המוצאאגדה:

 . 140עמי ,) 1971 ((אונגדפלדממחפדות"אני"שבהגנוזה"עממי"
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 ?משכילאומתנגדחסיד,-ביאליק

שניכלפידו-ערכייחסלגלותהדריכוהוומהלך-חייוביאליקשלרקעו

האחדהצדמןוהמתנגדות.:החסידותבת-הזמןביהדותהגדוליםהזרמים

לזלזלשנהגויימתנגדים",בקרבליטאית,בישיבהבנעוריולמדהוא

חסידיתבמשפחהגדלביאליקהאחר,הצדמן ;בגנותםולדברבחסידים

שנייה,אשהנשאאףיעקב-משהסבו .החסידיתמווהליןלליטאובא

אגבהבעש"טממעשיותמספרתשהיתהמווילדניק,הצדיקממשפחת

ללימודיםישלחושלאובלבדבמלקות,עליואייםסבופוזמק.וסריגת

מלבךרת fתבליטאשם !ושלוםחס ?"לוואלאזין :נגדיתהמתיןיבוולוז

מהלוך-והושפעבישיבה,ביאליקלמדכאשרגם .) 2לגמרי"חכמיםייאמונת

מורכבהחסידותכלפיהאירונייחסוהיהבה,ששררהאנטי-חסידיהרוחות

עירורתמשנאהבעיקרשניזרנוההשכלה,תקופתבניהסאטיריקוניםמשל

ובשנינהבתחכוםהשחיזלעגוחציאתמרעיתם.וצאן "ה"צדיקיםכלפי

אלאעיוורת,שנאהמתוךלאהחסידיים,החייםמןשונותתופעותכלפי

בערבוביה.בומשמשיםראהדהשזלזולפאמיליארי,יחסמתוך

ייכיתתית"אויימפלגתית"השתייכותכלוכלפיהחסידות,כלפיהשניות

הרידויבאיגרת .דרכומראשיתביאליקשלמנוחתואתהדריכהבכלל,

קרועאדםהואכיהודהמזייטומיר,לרעיושכתבוהמסולסלת,הארוכה

כאחדומתנגדחסידוחוקר,משכילהייתיאשרייאנוכי :בנפשוושנוי

כילדעתו,התנגדתילאאשראישהיהלאאדם,כלאלתמידרבתי ]--[

לעצמי?כשאניינצחהו?ומיכאחדומתנגד,חסיד,חוקרמשכילעםידוןמי

אזחסידיםבקהלבואי ]--[האולאהאלאמאומה,אינניכיידעתי

רוחגםאוההתנגדות,רוחעליותנחהחסידותרוחכרגעממנינסתלקה

 ]--[ליאשרהמעצורכוחרפיוןדעתי,וקלותלפעמני,החלהההשכלה
ויהי ]--[אני.מתנגדאומשכילכילכללהראותאומץלי(הוסיפר)

חסידותורוחשמיםיראתרוחותחל ,משכיליםבחוריםבסודבאתיכאשר
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כידי·הרסתיכניתיאשרוהמגדלפיה,עלהקערהכלאתוהפכתילפעמני

נלהכ,הזיהוכעלתהפוכותאישכרוחיחסיד,הנני,כחיצוניות ]--[

זו,מאיגרת 3 " •.•מאומהאיןוכשכלימדומהמשכיל-כדמיוני

האוטוכיוגראפיתהאיגרתשלנוסחותיהכארכענוספותומהתכטאויות

תחוםככלככיאליקשפיעמה .האמכיוואלנטיותתחושתכיעולהלקלוזנר,

ההשכלהסופריכעודההשתייכות.נושאעלגםפסחהלאהחיים,מתחומי

כיאליקכיצירתם,חוצץיוצאיםהםמיונגדמשתייכיםהםלאןככירורידעו

להכריעלומניחיםשאינםכקרכו,המתרוצציםהסותריםכרגשותהודה

 .משתייךהואולאןנפשונתונההזרמיםמןלאיזה
אלאאנטי-חסידיות,יצירותמעטלאישכיאליקשליצירתומכלולכתוך

החסידיםכלפיהכיקורתייחסוהפךכןוולוז'ין,מימיוהתרחקשכגרשככל

משפיליחסניכרשלוהגנוזיםכשירי-הנעוריםאםויותר.יותרמורככ

הריומוכהקת,כרורהסאטיריתמגמהמתוךהחסידות,כלפיומזלזל

כאמצעותומרומזת,עקיפהכדרךהכיקורתמשתמעתהמאוחרותכיצירותיו

לתארניתןהראשוניםשיריואתומתוחכמת.דקהאירוניהשלהפעלתה

כצורתם,שלאכפסוקיםשהשתעשעישיכה,כןשלכמעשי-משוכה

המשוררשלחכרוגולדשטיין,ד'דופי.שלוכדרשותמקראותכסירוסי

שליימתחילתוכמאמרוסיפרכוולוז'ין,אחדלחדר-מגוריםושותפו

משתעשעיםהירהישיכהשכניתרצ"ה),ככסלוט"ז ,'רכד'(כיאליק"

כלכפישכונהכיאליק,וכימפולפלות,וכאמרותכהלצותככינוסיהם

וכחיקוייוהמפולפליםכסיפוריוקהל-שומעיואתהפליאייהז'יטומירי",

 :המשעשעיםהפארודיים

עושיםהיווהכל ]--[המדכריםראשתמידכמעטהיהכיאליק

 ]--[עניןמלאיםתמידשהיודכריו,אתלשמועכאפרכסתאוזנם
כדיחותאומר,?הויאצלםמצוייםישיכהשכנישעשועיםהםאיזה

אחדוכלהלצה,גוררתוהלצהכדיחהגוררתכדיחהחולין,ושיחות

ומפולפלותממולחותלאמרותקץאיןפסוקו.אתפוסקמהמסוכים

 ;ומפולפליםמחודדיםדכרי-תורהמגידיםהחריפיםהפלפלנים-
דרשות,משמיעיםוהדרשניםהכתוכים,אתהמעקםהפלפול,דרךעל

ידהיתהאלוכשעשועיםגם ]--[מגידיםשללדרשותחיקויים

כסיפוריוכפתגמים,ככדיחותיפההיהכוחוהעליונה,עלהז'יטומירי

כישיכהלושניואיןהיהאחד .הלכאתהמושכיםוכדיות,מעשיות

ה"חוזרים",דרשותאתמחקהוהיהחסידים,סיפורילספרכאמנותו
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קהל-לפנייהםרבותורתעללחזורבכןשמלאכתםאלובני-אדם

כצורתםשלאבפסוקיםהדרשותאתלתבלרגילהיההואחסידים,

מפרש;והיהומסרסםהופןאלאשישנם,אושאינם,מדרשובמאמרי

בהשמדבריםבלשוןומדברהחסידותדרןעלומאמריםכתובים

 ,מצחוקמתגלגליםשהשומעיםעדטמירין,'ב'מגלה

יימגלהבלשוןהפארודיה,בדרןהלעיגהחסידיהסגנוןעלרקלאאן

ברבייםהעיוורתהאמונהעל :החסידיהחייםאורחעלגםאםכיטמירין",

ה"שושלות"ביןהמכוערותהקטטותעל ;ובנפלאותבנסיםובצדיקים,

 ;ה"צדיק"שלובמעצרולכש~תבהלשנהאחתלאשנסתיימווה"חצרות",
הגוףצורכיאלאשאינםולמשקה,לאכילהמקודשותמשמעויותהענקתעל

הגשמיים,

ב

ייתענית-ידועחיבורושמועדיאליק,שלביותרהמוקדםמשירו

למרותהחסידים,כלפיושוללחד-ערכייחסעולה- " 1צדילעצירתציבור

תרתישליחסעולההזמן,באותושנכתבהמז'יטומיר,לידידיוהאיגרתשמן

בןהצעירהמשוררכשהיה ,) 1890(קיץתר"ןבאבשנכתבזה,שירדסתרי,

ומתחכמת,קונדסיתמחורזת,בדיחהלמעשההואלערן,עשרהשבע

כברלחוברשלהם,אנשי-המעלהואתהחסידיםאתולקלסללעגהשמה

המתנגדיםבפישרווחהידועה,אנקדוטהעלמתבססתזושסאטירהציין,

והקהההבדיחהשלעוקצהאתמיתןהצעירביאליקוכיהחסידים,על

שערןוהחידוד,'הבדיחה'ספרשלא'בכרןכלולהזואנקדוטהאותה,

כתבולעריכתפולקלורלמחקריושותפוביאליקשל,ידידודרויאנואלתר

 4'רשומות.'העת

כ-אלאכסוניט,בנויינואןשורות,ארבע-עשרהכוללהשיר

quatorzain ,חסיד,עצמומשיםדוברו :טמירין''מגלהבלשוןבדחני

העליונים,בעולמותתפילתובהתקבלושמחלצדיקשארעהנסמןהמתפעל

::"ותרתמכאןולקלס,ללעגאותולעשותההזדמנותעלעטהואלמעשהאן

השםשלאנאגראמה-(יייקביאל"יקביאל"מאתיימכתבהמשנה

הקבלהמספרותהמלאכיםלשמותבצורתודומהזהשםביאליק),

לתחתוניםהעליוניםביןהשרוייםוהדין,החסדמלאכיוהמסתורין,

וארטרמלאכים,שמותרווחוהחסידיתבספרותהעולמות,ביןומתווכים
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ישראלילביתיהצופהבסאטירהבמלאכיםהחסידיתהאמונהעלהלעיג

ביותרהחריפיםמכתבי-הפלסתרשהיאוסמנגלוףי),וסנסיניסיני(יתלונות

למרותיייקביאלי,'לשם .ואנשי-שלומםהחסידיםנגדההשכלהבתקופת

שליליתהוראהנלוויתמלאכים,שלשמותיהםבתבניתגזורשהוא

לאאקוביימהששאללבלעם,ובניגוד(בדומההשם""מקלל :מובהקת

שנועדמיאוהאל,בשםמקללחבלהמלאךמעיןהואיייקביאל" .אל")קבה

החסידי.בצדיק-אדמותעליהאלשלבנציגואובאל,מארהלשלוח

חסידפנימעמידיייקביאל"כאןלברכה,הפכהשקללתולבלעם,בניגוד

דסה ';jלשלוהקלסודברי;;ולה Qלהופכתשתהילתוומשבח,מברך

 :והתקלסות

P צ;ם,קרש~ו;כיריםi? ~ג)~רה,רא

ר~רהה ?iצ~;:זה;:ז~דיק, ר~~ a:קי

ה tp;lם ryזג ה~~מ~(ים Wד; ?i נ;:י:;נים ?V?i: ז:;(

 .)ה tp ~זג~:;כילהזאתל; ה~~:קיים Wp~נ;רך

ך?לה,~ד~ל?לה~לם,ת ,V: ?ת ,V:זגכ:צ~מ~

 .זג~להל Wא Z ?גז~נ;:כ~שבןש:ן W~ד
~? :V, ירב,ת.f:;ז:;ז;ו!;כלת ~י~ז:;נ~ :V ילI 

;:זז;ו!;כדה:;נלה ';j~נ;ר:קי;:ז~ייק,נר~א

::ז~תחצ;f.יהר iJ ~ ,ת;ר;נ~ז:;ו"~נ;רח~

 ו::rוtג;!~ס~ריור~לרב~ע Wז!;גי~ p.כ~

 ם;"ז:; ה~~ת ,V: נ;:-;ת;נ~ז::נ;:כ?::זי

;:זצ;ם רו::rזtל;נם~תג)ד~ 9כ"

ני:ריק J ז:;;:ז~ריק ,ינ;:כז:;~:;נזכ~ת

בןני:ריק-ה (j!יל/?;כ?זv~בןה ~לIך:~

אגרותבנוסחיימכתבי,'כאןקרויההצדיק"ייעצירתעלההודעה

האנטי-חסידיתבסאטירהסגנונןועלתוכנןעלהלעיגשפרלהחסידים,

הצוםועלהצדיקשלמעצרועלכביכול,מס~פר,באיגרתטמירין.'ימגלה

הצדיקלמעןהחסידיםתפילתעל ;המעצרמןלשחררוכדיחסידיו,שקראו

הקבלית-חסידיתהספירותמערכתשלהאלוהיהשפעצינורותפזיחתועל

נתלוותהשהחסידים,סעודתעלבשירמסופרלכסוףהמיוחל.השחרורועל
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לרוויה,ובמשקהלשובעבמאכליםמלווהושהיתההצדיק,שללשיחרורו

שבומקביל,סיפורגםכאןכלוללמדי,וחשופהשקופהבאירוניה

בבית-וה"עצירה"העיכול,לצינורותהופכיםהקבלייםהשפעצינורות

צועהיימהרישעיהושלהנחמהמירתלעצירות-המעיים,-האסורים

השתעשעותתוךוגסה,קונדסיתמשמעותמקבלתיד)(נא,להפתח"

-בעי"ןגםהנכתבת(ייצואה",הגוףזוהמתמתחוםבלשון-נופל-על-לשון
שונים,באופניםשנתפרשהמסופקת,מלההיאבישעיההמלהייצועה"),

כולוהשיר 5סקאטולוגיה,שלכביטוינתפרשהע"א)(נז,ברכותובמסכת

שתיאחתמאמירהלהביןניתןשבה , double-entendreבמתכונתבנוי

שלבמובןיינעצר"המלהאתלהביןישכךלחלוטין,שונותמשמעויות

פתיחתאתלהביןישכך ;המעיים"ייעצירותשלובמובןבכלא"ייעצירה

ובמובןמהכלא"הצדיקשלושיחרורוהסוגרייפתיחתשלבמובןהצינורות

מזהאלוהיכשפעהשפעאתלהביןישכך ;העיכול"צינורותייפתיחתשל

כשורש-אחגםהצדיק")("נרפארפ"אהשורשואתמזהצרכיםשלוכשפע

מעצירותהתרפאותו(בצדהצדיקשלכבל,והסרתאתהמצייןרפ"הלשורש

כאילומיתממת,בדרךכאןמובאיםהללוהקשיםהדבריםכלהמעיים),

בכלהמאמיןישראלי,'אמוני"משלומיתמים,חסידאלאאינוהדובר

הואהפקפוקאתצדיקיהם,בחצרותהמתרחשיםובניסיםהחסידיםסיפורי

להטילהמעזיםפסהי,'מהםואמונהבקדושים"המלעיביםלאלהמותיר

לובאהייכיטועניםאלה ,הצרופהוברוחניותוהצדיקשלבקדושתוספק

לובאמעצרו;יתרהזל,להבשלבאהעצירותו :(משמעגסה"מאכילהזאת

שלפקפוקםעובדתאת ,מתנגדיו)מצדמלשינותקורצא","אכילתבשל

שנינלמדיםכךומתוךמוסגר,במאמרהשירמביאבקדושים"ייהמלעיבים

עצמואתמוציאוירא-שמיםתמים-דרךחסידעצמוהמשים:הדוברדברים

המפקפקיםשלאיזכורםעצםאולם ;הדיבהומוציאיהמלעיזיםמכלל

ספקבכלללהטילשניתןהאפשרות,אתהראשונהבפעםמעלהוהמלעיבים

אדםשלגשמיותתכונותלוולייחסמידותיוובטוהרהצדיקשלבקדושתו

 ,מזהלמטהואףרגיל,

ג

החסידי,ה"רבי"שלבאנשיודופילהטילכדיבושישכזה,מוסגרמאמר

ייחס ,שוב(אךעצמוב"רבי"ובעקיפיןברבים,שמולהאדרתהאחראים

האוהביםאחרים,שלמפיהםאלאעצמו,הדוברשלמפיולאוחלילהי,'
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אייךררעלייאיךהאנטי-חסידיהיידיבשירישדיבה),רלהרציאלהלעיז

חסידעצמוהדרברמשיםכאן,גם .-1899בכנראהשנכתבדערציילן",

באוהראה"רבי",שלבגדולתרספקשלשמץבושאיןתמים-דרך,מאמין

סרדות.בסודיהגבאייוסל'הר'מפיששמערכפיברבים,נפלאותירלספר

בשירמתחמערררהחסידיה"רבי"שלנפלאותיומעשיסביבהסרדירת

שהצינעהבנסיםכאןשמדוברההנחה,אתבקררארמחזקהזההכמו-סיפורי

להרדיעםכדאישלאבכאלהארעקרות),שלרחמןפתיחת(כגרןלהםיפה

רהנפלאות,הנסיםמסוגאוצרות),שלמחבראםמקרםניחרש(כגוןברבים

 6מאגיים.בבוחרתחסידיהםלדעתשניחרנובבעלי-השם,לתלותהיהשנהוג

שקרןשהואעלירמרכליםשכןמהימן,עדאיננרהגבאייוסל'הר'ארלם,

 :במחילהשיבררוגםגדול,

אפילו,איםאויףשמרעסטערלםדער

גרריסעראליגנעראאיזעראז

מחילה,שכור,אדערצוארן

הייסער.אחסידאאויןאבעאר

הדובר,שלתמימותרעלמלמדהגבאיירסל'הר'שלה"מחמיא"איפירנר

גדרל("שקרןהערלםבהוריותהבנהכלרחסרשוטה Volkstypאלאשאינר

המתחאתמגבירגםאךנלהב"),חסידגםאבל-במחילהשיבררוגם-

כדיהתמים,הדובראתשרללהרליךהגבאייוסל'הר':האםה"סיפרר"של

תמימרתר?חשברןעלרווחיםולעשרתה"רבי"שלקמיעאיזהלרלמכור

מרעדשקרןשרקבדיה,כדברינראותשהןגדרלות,כההןהנפלארתוארלי

נמסררשבההגמררה,הסודירתאתהדרברמצייןשרבמלבר?לבדרתןמסרגל

ספקיטילהקרראשאםכך,בנויים.הדבריםהגבאישלמפיוהפרטיםלו

דרפילהטילולאהגרזמאילגבאיהבדיהאתלייחסהואיכולבאמיתותם,

ב"רבי".

ברשאיןרחסר-ערך,טריוריאליכמעשהעיניים,כאחיזתמתבררהמרפת

ייתררתראתלשמרעשהצטרפףהקהל,מולטבקומריחנוהם:הרברבותאכל

רגליועלקםאנחרת,ונאנחמרבניםבלתידבריםממלמלמפיו,הקדרשה"

אמרתאתהמזעזעתהגדולה,העטישהלרגעעדרלפרכס,לנועומתחיל

הספים.

הלרעגבנסתררת",ייעסקהגנוזהשירשלסופואתמזכירהסיום

להןשאיןבסוגיותחכמיםרתלמידיפילוסרפיםשללהתפלמסוירתיהם
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במעשימדבר;האחדהטבעבחיקמהלכיםחכמיםתלמידי:שניפתרונים

 ?רעהוענהומההבריאה,תכליתבסודותומגלגלמרכבהובמעשיבראשית

כברכיניכרוגזכרסוובשנים,בחכמהמחברונפלשלאהפנים,נשוארעהו

 :ודעהחכמההרבהקנה

 ?הלזענה~מה
ז- Tז ','

::זנ;יכ;גן~ראש;~ה

כחבר;כדמ"ה
: "' ..... -:-.. 

~זקק;גן, ף~~י;נpזז::

IJI5 ז:י~ת~תה;~יאר

 ;ר-זז;rל~~~ק tg ו:::

אצכע;,מליאו"רח
-T -: .'' : די

IJI5 מה;~יארtק~r;ר-זד; 

~חיריו~תב~זגח

::זנ;יע;רר~ן!:ךכי I5ר

פיה~אתויפז-רח -. :-... . 

 _!בךז;ךר-ר .v ~"ב

הבאהרמה,בעטישההבטלן,הפילוסוףשלכמוה"רבי",שלגדולתוכל

החכמהמלאתלדרשהקאריקאטוריתחליףהיאוהעטישהטבק,מהרחתלו

והרחתהעזההעטישהמזה,הידעמלאהפילוסופיולנאוםמזההנסתרת

ברייההואאיןוכיהחייםמהנאותעצמומדירה"רבי"שאיןמלמדות,הטבק

רוחניות,שכולה

ד

ה"זקן"שלמתיאורוגםעולהה"צדיק"שלאוה"רבי"שלארציותו

יונהשלחטיפתו,ערבהחייט"יייונההבלתי-גמורהבפואימהמצירנוביל

הזקן:הצדיקמעלהרמיאורחיםשניהוריוביתאתפקדוהצבא,לעבודת

 /-לילהשםויעשמדרכווינפש /אבי,ביתאלויטעירנועלפעםיישעבר
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אלשסרהשוחט,אהרןור' ")?זכהבמהאדעלאלאבא,נתגלגלה(זכות

אלמסביםהאורחיםשניהבדלה",אחרישבת,אותהייבמוצאיביתם

אתהצדיקמברךבייןלבוכטובוממשקה,ממאכלמתנזריםואינםהשולחן

לותקועהימינוייכשבוהןחסידים,סיפורימספראהרןור'הבנים,ששת

החמין,הבלעםעולהמקטרתוועשןבחגורה"

שלהדלבביתםהקודשכליושלהמעלהאיששלביקוריהםתכליתמהי

מדברילהתרמזעשויההיאאךמפורטת,אינההביקור?סיבתוינטהשמשון

 :מחטועלכפוףכשהואגורלו,מראתהמבכההחייט,יונהשלהפתיחה

-זגז;דט;~ל~פףףז:ז~ט ? ית;נ;~נ.;::~י $I~י

ט'א, Oל י(;!~tיןרל'א~לחים~תל /l5o ~א'ל

I5 רם םי~~ז::~ת ירנ;:!נ;:ךiכ;~ז::::ז I':( ים

כ~ים,ל;מ;ת qרי:;;נ~תף~י:;;נךה;תךJ;יקפף~י

חסדיםג;מליףבנירחמניםבנייהףדים
: • : •• -:-'1' • : •• : •• :-'1' • 

 ;ךדדיםלזפוךiך~:;נירו:;ניריiךם

ערבףמזאבימ~מריםאכזרים -:.,. . . : .. . .: .... ',' ... 

~ o/ זרץ םי(;!?!;חטףtבך;נqW רף 9\לרף]--[, 

רכים,ילדיםלמולך""העבירוידיהםשבמורחמנים","בנייהודיםאותם

בקהילה,שוניםתפקידיםנושאיופרנסיו,הקהלתקיפיכללבדרךהיו

ילדיםה"חוטפים"לידיוהעבירוהשלטונותעםומתןמשאשניהלו

גביריםשלבניהםאויחידים,בניםתחתילדים,ומרובותדלותממשפחות

בטרדותטרודותמים,פשוטיהודיהואיונה,שלאביושמשון,ועשירים,

הביקוריםל"חוטפים",ונוחקלטרףבנים,בשמונהומטופלהפרנסה

כהכנותיהםגםלהתפרשיכוליםהחטיפה,ערבבביתוהנערכיםהתכופים,

הוריו,מחיקיונהשלחטיפתולקראתהקהלתקיפישל

בעלהאלוהים"ייאיששלעיצובואתמאדמזכירהזקןהצדיקשלעיצובו

שלמסיפורוטבק,אבקתריחהנודפותוהאצבעותהזועפותהעינייםגבות

החייט",יייונהאחריאמנםשנכתבפייבקה",שלהדיןיייוםברקוביץי"ד

כדיזאתעושיםושניהםאימה,עליוומהלכיםבאצבעםלנעררומזיםשניהם

לבםבנדיבותהביתבעלילפניהםשעורכיםהארוחה,אתלהצדיק

איששלדמותוהתגלגלהא-מימטי,מיתיבעיצובהרבה,ובהערצתם

האש",ב"מגילתמיהודהאיש-הש'בהבדמותהזעוףהאלוהים
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בכותרת-המשנהביאליקהכתיבשאותההחייט",יייונההפואימה

ארוכהסיפוריתפואימהלהיותאמורההיתההחטופים",אחריימסיפורי

בימיהצבאלעבודתבחטיפההמשכהדל,בביתשראשיתהתהפוכות,ורבת

שישים-התרחשותהשזמןהיסטורית,פואימהגםזוהיתה(כלומר,ניקולאי

היהודיהקאנטוניסטחייאתלתארעליה;היההיכתבה)לפנישנהשבעים

עםקשרעללשמורממנוכשנבצרהצאר,בצבאהממושךהשירותבזמן

עללשמורהתקשוהקאנטוניסטים(רוביהדותועלולשמורמשפחתו

פיגוליםלאכולנאלצושבהןהממושכות,השירותשנותבשליהדותם,

ישראל),חגיועלהשבתעלהתפילה,עיתותעלשמרוולאהצארבצבא

כפרואלאועיירתואללחזורחטוףאותוהיהאמורהפואימה,שלבסופה

בתורה,גדוללרבהפךולאהישיבהאלהלךשלא;ומאחרהיהדותחיקואל

כחייטגידולומקוםאלחוזרהואבילדותו,ומוריוהוריולוניבאוכאשר

זוהחברתי,הסולםמתחתיתהחיים,משולירצוצהנפשמחטו,עלכפוף

ממנה,ששרדוהחלקיםמןשעולהכפיהפואימה,שלתכניתההיתה

לדמותוהשלמה-אגב-ניגודמעיןיונהשלבדיוקנולראותאפשרלמעשה,

מזהירלעתידתקוותההוריםתלובשניהםדל,מביתשניהם ,המתמידשל

לכתבומצפהופוסקיםבש"סכרסוומילאזכהשזהאלאהלמדנות,בתחומי

ספסליאתלחבושבידושעלהקודםה"חדר",מןנחטףוזהסמיכה,

בכתרשזכהמיגםזה,וגםזהשגםבמרומז,כאןאומרביאליקהישיבה,

ארוכהלגסיסהנידוניםהזרוע,בכוחממנושהורחקמיוגםהתורה,

וחשאית,

 :השאלהונשאלתהחטיפה,רגעעדרקמגיעהלנוהמוכרתהפואימה

פישלהשערות,כמההועלוזה?בענייןיסףולאביאליקכאןעצרמדרע

לתארוהתקשהלומוכרהוויעללכתובנהגשביאליקשיער,לחובר

היושברלפרקהגיעכאשרכן,על ,ללבווזריםרחוקיםשהיועניינים,

מעלהקריץ,ראובןך,להמשיךבידועלהלאהצבא,חיילהיתארצריכים

שלבסיומהצורךהיהלאלשכההשערה,אתהסיפור''תבניותבספרו

שלקורטגםבהשיששבה,הפסבדו-אידיליתבתבניתעיקרהכיהפואימה.

קשה,פורענותלהתחוללשעומדתלקורא,רמזשהמספר:אחרימרירזדון

שאננים,חייםשלפרטיםפרטיעללהתעכבפנאישלשפעלוישלפתע

הרריוושאשליותהצבאלעבודתייחטףשיונהמראש,יודעהןהקורא

ההוריםבביתהשוווההשבתשלפרטניתיאורבאואף-על-פי-כן,יתנפצו.

 Bבנם,שלהמזהירעתידובדברשלהםהגדולהחלוםושל

באקראילינמצאלולאהשערות,בגדרלהישארהיויכוליםאלה
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טיבו,עלעמדלאואישפורסם,לאשמעולםגנוז,כתב-ידביאליקבארכיוך

כנראהוהואמשמרתו,עלהעומדצבא,איששלמונולוגמכילזהכתב-יד

דברואתהראשיהגיבורנושאשבוהחייט",יייונההפואימהשלהמשכה

 :וממשפחתומביתוהרחקהרוסית,בערבה

iנךךךה~זגרז;רי~~זגרז;רי~ל ם~~

;נ~י;נההי י~~נ::זr:זת;נךד

מלמעלהאלוכ;כבינבמליאההלבנה
-: TT ': ז:-:' •.. ': :ז 

עיניכללמליאנבהירשלג~מז-ןחת
• --:' ',' T • .: ז... 

 ,י~ J ~ה~י p:ל~לב Wלה;לךב~~י

ל~ W;נ בז:;!י IJנ::זפ~;:ז~יךן~ך:;ו~פל

זגךם W ~נ;~רים דז:r~נ;:~ז.הtזr:זר!ה

שנים~שניםאחדאחדפזכ;כבי  •- :- : T ... 'זי'' ... ..:

 ם~;א~?בת W:;נה;ד;:ז~זקיריםזגךם WiJל

:p נ~כךנכםי;ר~יםל'אiזזקיםלליא:r:;ם 1ר; 9 ~נ

:רל~ Z:;וז-ן;ת:;וז-ן;ת:כז;וחךה P:ם vלכ;~כי

 :האחרונהלשורהחילופיתשורהגםנרשמהכתב-הידבשולי
בלתי-גמורות,רבותשורותוכךלאלוי,'אלוקורציםרומזיםייוכוכביהם

עלעדיי;:ז,בעדינוצצתעשירה,ככלההמשובציםהשמיםעלהמספרות

מךייאחדכיאותואובדים",ייניתזיםהעולם,לחללהמחליקיםהכוכבים

בדרך,שומרוהיכיומאמיךבערבההפוסעהצבאאישעלמת",החבורה

צלו,אםבלתיאישסביבוואיךהנה",ואחתהנהייאחתפסיעותיומונהוהוא

גםודאי,שיוךהואהחייט"יייונההפואימהאלהגנוזהקטעשלהשיוך

המאמיךופשוט,כשריהודיהואהדוברהגנוז,בקטעוגםבפואימה

צרופהאמונהשלמימרותבדבריוומשבץגמורהבתמימותבאלוהים

צירופיגםישועממיים,פשוטיםאנשיםשלכדרכםויראה,הכנעהשמתוך

ייוכוכביהם Iבהילם"אל(ייכוכביהגנוזובקטעבפואימה,החוזריםלשוך

רכבה-;ייוהשכינהבמלואה"ייהלבנה Iכירח"--זרחו;ייפניויהלו"

בפואימההחוזרתייפעם",המלהאפילואזני"),כתפי"ועל Iכתפו"על

כוונהעלמלמדתוהיאביאליקבשירתכךכלשגורהאינההגנוז,ובקטע

בדרך-כלל,זוגית(חריזהזהההחריזהסכימתגםהמקומות,בשניסיפורית

המרוחקאחר,טורעםלעיתיםחורזאחדטורלפיהךייניות,אוחריגותעם
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טוני-שאיננו(משקלזהההמטריתהסכימהוגםטורים),מספרממנו

עלבדרך-כללהעומדוטורפרוזאיות,שלאפקטלצורךאוליסילאבי,

כאךגםלאתראפואניתךראשיות),הטעמותארבעבווישהברות 14- 12

מטריות,סדירויותאותךכאךוגם

 ,-1902בהמוקדםלכלביאליקכתבהחייט"יייונהמתוךהגנוזהקטעאת

הוצאתחברתליסודייתוכניתשכותרתופרוספקטגביעלנכתבהואכי

אלחזרשביאליקמלמ.דזהקטעתאריך,מודפסועליומוריה",ספרים

כוונותלוושהיומלסיימה,כביכולשנואשלאחרשניםכמההפואימה

מקום,ומכלנוספות,התפתחויותלקראתולהצעידההפואימהאתלהמשיך

הדל,ההוריםביתשלה'פסבדו-אידיליבתיאורהסתפקלא

בתיאורשבאיםהמטאפוריים,התיאוריםכלכימלמ.דאףהגנוזהקטע

ועיניוכתפו,עלרוכבתוהשכינהכלבנהזורחותשפניוהחסידי,ה"צדיק"

במישורהפעםלחייל,שהפךהנער,בתיאורחוזריםבהילם",אלייככובי

שלנבואתוהרוסית,הערבהשלהריאליסטיהנוףתיאורבתוךהליטראלי,

 :הפשוטיםוינטהשמשוךהבינושאותהבדרךלאאךנתקיימה,ה"צדיק"
שומרם"אליונה,שללאביוהצדיקאמרשמשוך",להם,תדאג"אל

לכםקושריםהם- Iכשורהיהודיםלווהיורעמכליגאלםהוא Iומצילם,

הבא",לעולםמזומניםוינטהשמשוך Iאבא,מזכהברא ,עטרה

הזקוניםבךוכיכתר",[להם]ייקושריםבניהםכיהבינו,וינטהשמשוך

 ,הגמראבלימודייטיבכיהאחרונה",המרגליתאתבכתריייקבעיונה

ניצלאכד:יונהאחרתבדרךאךכלשונה,נתקיימהה"צדיק"שלנבואתו

אכדהואליהדות,אבדואובקרבשנפלומאחיוכרביםשלאהצבא,מדוחזר

וינטהשמשוךומאלה,מקללהפיוושומרמצוותשומרכשר",יייהודינותר

אדםכי,אותהגנוזבקטעהכוכבנפילתכךעלותעידהבא,לעולםזומנואכד

:הואביותרהפשוטהבצורהיונהלהםקושרהעטרהאתלעולמו,הלךקרוב

הטוביםבמעשיווהולךנמשךחךשלוחוטמחטו,עלהשוקדפשוט,חייט

עתה,ועדמאז

אחדותלהמקנההשני,כחוטבפואימההעוברהבגדים,מוטיב

עלילהגםנוצרההשטח,פנישעלהגלויה,לעלילהבמקבילושלימות,

שיריבכלובהכנתם,הבגדיםבלבישתהקשורהפיגוראטיבי,במישורסמויה

שלהמוטיבחוזרהיידיים,העםשיריבאסופותהמצוייםהקאנטוניסטים,

(אתה"חדר"בגדיאתלפשוטיהודייםילדיםשמכריחיםעלהחטוףתלונת

אותםומאלציםכנפות)וארבעקטך:טליתהמסורתייםהיהודייםהבגדים

המכוניםגויים,בגדיייאיוואנים",לבגדי(הכוונהיייוונים"בגדיללבוש
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לנטושיהודיםילדיםשמכריחיםלכךרמזיישעטנז",בשםגםהעםבשירי

האםעומדתנשלמה,שלאבפואימהכאך,המצוות).עלולעבוריהדותםאת

עלייתולקראתחדשיםבגדיםלולתפורהחייטאלהנעראתלקחתהנרגשת

 :התורהבסולם

~ W ךI5 כהJW הזד'דםזגהר ?ז;ישוךv ,ז;רה~

:גמראללמודיונהנכנסהשב~ע
-T -:'-T :ביT .., 

זד'~סךם רג;:ד!;:~rכלל ~ל I5ז;רסר,

ךם Q ~~ו,זלו~ה i71$ה, Wדו i?iJ;נת WiJ~ת

גרר,~:;גלים WiJיל~הם t:/לו,~ה i71$~~לים~ם

 .בחדרחבריואתידברכייבושואל
 ......- "...-:"י ••-: •••-:

 :הגדולהחלוםחולםלו,הצפויהורוד,בעתיד,המתברךוהנער

הבליםבגדיאתאתפשטחישהאח,
... .,. • ',':-" ',' : T --,., 

~נעליםמכנסים-כפשרואתחדש  • ,.. : •- '1' : • '',י,י _ •• _ : ... :

~נעלימכנסיאלבשלום~בבואי
:': T -T:'·O' T: -

~זג~לדי.אולחוסי ה;:'~'~ ה~' Qאועוד

להוריולקשורהיהושצפויתקוותבושתלוהזה,היהודיהילדאתוהנה,

בל,לה,משמרתועלהגנוזבקטעהקורא,פוגשבישראלרבולהיותעטרה

אלובשובוומהוריו.מביתוהרחקכתפו,על~ןנועםצבא,אישבבגדי

בגדיםישראללילדיהתופרמחטו,עלכפוףחייטהריהוהנידחת,עיירתו

רודף:דורמעגליתתבניתאפואכאךישה"חדר".אללכתםלקראתחדשים,

 9צורה.ופושטתצורהלובשתהיהודיתוהטראגדיהדור

הזוהבלתי-גמורהלפואימהלהקנותהיהאמורוהנשרהיונהמוטיבגם

אתכנשר").(ייואתחדשכנשרנוצותלצמחשואףהגוזליונה :אחדותהאת

הגהייולכלאמו,שבחיאתשומעשהואשעהבלילה,משמיעהואנדרו

אלוחוזרנשר,שסימלוהצאר,צבאאלנחטףהואלבבוי:כצפו,מפיה

הדוברמקונךשבוידוע,קאנטוניסטיםשירעלבנויזהמוטיבכיונה.עיירתו

נקרעיםגוזלים] :[אוקטנים(עופותדר"פוךמעךרייסטעופעלעךייקליינע

מנמריםכ"אכזריםמתואריםזאתלעומתהקהלתקיפי Iהחדר).סמחיק

במלתעותיהם,גוזלאוטלהונושאותלטרףהמשחרותכחיותערב",ומזאבי

כ"אריותמתואריםאהרך,רישלבסיפורוהשם,ואנשיהקדושיםוגם

ולבאים".
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ה

הסאטירייסהיסודותמיתוןשלועקביהדרגתיתהליךלאתרניתן

ישירהבדרךהביקורתבאההבוטיס,הנעוריסבשיריאס ;האנטי-חסידייס

וסובטילית,מרומזתביקורתכלולההחייט"ב"יונההרילמדי,ואובסצנית

ההאשמותאתלפניופורשתואינההקוראשללדמיונוהרבההמותירה

 ,במפורש

בסגנוןשכתבבשירביאליקשלדרכוהיאיותרוסוגסטיביתסובטילית

בביקורתבטעותשנתפסלברכה,"זכרונה"אמיבשירוהחסידיסמעשיית

אשרהמשורר,אסשלחייהמפרשותפרשההמספראוטוביוגראפי,כשיר

חרדה,פשוטה,כ"אשהביאליקמידידיאחדשלבזכרונותיותוארה

 llליוס-הכיפוריס",שעווהנרותבהכינהעולמותשהרעישהבכיינית,

מעשה-נסיס,שלוכסיפור

ז"להצדיקיימש;חות-משנהכותרתשירובראשנתןביאליק

שיחתעממית,אגדהכמעיןהשיראתלהביןשישבכך,ורמז-מוילדניק"

משה,יעקבר'אמנס, ,ריאליסטיכשירולאנסיס,מעשהעלחסידיס

הצדיקשלהחורגתבתושהיתהאשהזקנהלעתנשאביאליק,שלאביו-זקנו

איןאךישראל,"יישאריתהחסידיהספרבעלדב,ישראלר'מוילדניק,

זהוז'אנרי,ציוןאםכיאוטוביוגראפי,לכיווןרמזהמשנהבכותרתלראות

יראיס",ייסיפוריבנוסחכביכול,נסיסמעשהעלבאלאדיסטי-סיפורישיר

נסיבותעל(גוטסדינר)עובדיהומרדכישלמסיפורואף-על-פי-כן,

ארועעלהמשוררכאןסיפרכאילולהתרשסניתןהשיר,כתיבת

שההשהמשוררבעתביאליק,שלמזכירמעיןהיהעובדיהואוטוביוגראפי,

בשעההמשורר,בקרבתלהימצאזכהעדותופיועלתרצ"א,בחורףבלונדון

תכניתאתלפניופרשביאליקלדבריו,לברכה",זכרונהייאמיאתשכתב

טעמואתשינהאחר-כךורק ,במעיו"נר I'עבבחינתעדייןייכשהואהשיר,

לברכה'זכרונה'אמיהשירשלהרעיוןדבר"זה ,המקוריתהתוכניתמןוחרג

הדבריסשלפאראפראזהמעיןבעורכועובדיהוסיפרבריאתו",בתחילת

נשארופרוטותשלושרקהעניה,ז"ל;ייאמיביאליקמפישמעשלדבריו

נרותשנייסותיקנה!פסחה,חלותאס-לנרותהשבת,לצורכיבידיה

הנרות,בששתהשבתאתלקבליכלהשלאצערמרובהמלכה,פנילקבלת

למראהלבהבהוירתחאחד_נרותכבהמעיניהדמעה,נשרהתמידכדרכה

שכבה,הנראתשהדליקהוהיאהשנייהמעינהנפלהאשודמעת ,זהחילול

;מוטבלמרוסושיבחההצדקתעמדה ,האחתעינהנשרפהזהחלףואך
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אכןהמלכה_לשבתעיןחלילה,תחסר,מאשרמאמתך,אחתעיןשתחסר

מדייותרוהואהימנו,נודף'קתולי'לבונהריחשמיןזה,נוסחביטלתי

 12ספרותי".

במעיןהאם,שלהאחתעינהנשרפתהשיר,שלהמקוריתבתכנית

השבתחילולעלדמעהשהזילההאםאךבשוגג,השבתחילולעלייעונש"

אכן,עינה.מאוראתלשבתוהחזירהשכבההנראתבדמעתההציתה

בלבד,זולא :ייקאתולית"כמעטצדקנותיששנתעוורההאםשלבדבריה

יימגישהוכאילוהדיןאתמצדיקהעודהיאבכפה,עווללאעללוקהשהיא

נסהואהראשוןבנוסחשהתחוללהנסוהרילמכים".השנייהלחיהאת

שלהמוכרנוסחוהאם.שלעינהמאורבמחירהואעולהאםביותר,מוקשה

נהפוךחפוזה.בקריאהלתופשוניתןכאשרותמים,צדקניכהאינוהשיר

אתמחליפההאםשמים.כלפיאשמהוהטחתקשהמחאהבוישהוא,

"לקראתומתכוננתהטוב,שביסהאתוחובשתהשבתלכבודשמלתה

אתנממשאםלביתה,לבואצריכיםאורחיםשניהקדושה".והשכתאלוהים

בנפשחסידיםסיפורישנתפשוכשםהפרסוניפיקאציה,בדרךבשירהמסופר

העממיבדמיוןשהצטיירההשבת,(היאושכינתוהקב"ה :הפשוטהאדם

אשה).בדמות

אתביזתההאםאךהדל,הביתאלבאוושכינתו,הקב"הואורחת,אורח

יימדועבשוגג.השבתשלהאחתעינהאתועיוורהבאשמתהשלאאורחיה,

אומענהכלאךהקב"ה,לפניקובלנתהאתהטיחה ,"?עינהאתניקרת

אלשנלוותההשבת,הנשית,היישותמןבא.המענהממנובאולאתגובה

והנהראתההעששות,עיניהאתהאם.בפקוחהדלבביתבביקורוהקב"ה

באורהוצףכולווהביתשככההנראתהציתהמלחייהשנזלההדמעה

שנתעוורה,השבתהשכינה,עליהן".השכינהנשקהייכי-הימיםשבעת

כאן,מתואריםנס.למענהחוללהואףייפשעה"עלהאומללהלאשהמחלה

הגבריתהאלוהותשלהדיןמידת:האלוהותשלצדדיםשניזה,כנגדזה

אוזניואתואטםליבואתהקשיחהאלהנשית.האלוהותשלהרחמיםומידת

שלאטימותהנגדילייגשלהאשמותיו(בנוסחמראותעיניוואתמשמוע

אףאלאשנתעוורה,בלבדזולאהשכינה-השבתואילוהעליונה),ההשגחה

יקרות.באורהביתאתוהציפהעיניהעללאםנשקה

ונגנזלעובדיהוס~~רשעיקרובנוסחכאחד,הנוסחיםכשנילמעשה,

אוהדלה(האלמנהשנתעוורההנשיתהדמותמפגינההמוכר,ובנוסח

היאשאיןבלבד,זולאשיעור.ולאיןקץלאיןרחמיםהשבת-השכינה)

רגשותמפגינהאףהיאאלאעינה,מאורשנגזלעלורוגזבכעסמתפרצת

 lSך



חמורהאשמהשמטיחמיסביבותיה,עלוצדקהחסדומשפיעהנאצלים

,המעמידהסמויר .Pהמסהואמפורשת,דרךזאתלומר,בלימעלהכלפי

הואאיןולמעשהוהנפלאות,הנסיםמןהמתפעלתמים-דרך,חסידפני

תעשהמהיקבע,וכיקדשו?שבתאלהים(ייהיקבעעיקרכלמהםמתפעל

הדמעהשלהטראנספיגוראציהכמווהרחמים,החסדמידות ,)"!אשה

ב"שירתי"לרוח-אנחהממיםהדמעההפיכתכמולאש,ממים(הפיכתה

בוסרשלתקדיםשהואאם",יידמעותהגנוזבשירלאבן-חןממיםוהפיכתה

האשה-האם,שלהחנונהדמותההאלהתגםוכמולברכה"),זכרונהלייאמי

עלעובדיהושלכעדותוייקאתולית",נוצריתרוחבשירנוסכיםבאמת

שירו,אתהמשוררהערכת

אמביוואלנטיוניסוחםביותר,המוקשיםהםבשירהאחרוניםהבתיםשני

הנסיםסיפוריכדוגמתנסים,מעשהעלבהםמסופר,לכאורהבמתכוון

אףייתכןאולם, ,ולמאמיניהםלצדיקיםשאירעוהנפלאותעלהחסידיים

למיתתמטאפוריתפריפראזההיאהימיםשבעתלאורהעינייםשפקיחת

תיאורוכמוישראל",ולכללנוהצדקתזכותייתעמודכמוביטוייםנשיקה,

רווייםכולם-השכינהנשיקתוכמולבואלעתידהצדיקיםשלאורם

העממיתבמסורתנחשבאכןבשבתמוות ,מוותשלהשתמעויות-לוואי

בשירהאחרונההשורהמזכירהבמיוחדלצדיקים,השמורהמיוחדת,כזכות

שהןוכד',עלינו"יגןייזכותואולברכה",צדיקייזכרכדוגמתאמירות

השיר,לכותרתנקשרותואלהשנפטר,צדיקחריכבודשלאמירות

,שכמו,ייתכןנפטרשלשמואחר,שנאמרכבודשלביטויהיאגםהמכילה

לגביאירוניתראיהלפנינוישצדיק",שלייאתרוגועגנוןש"ישלבסיפורו

העליונה,ההשגחהמידילצדיקיםהמזומניםוהנפלאות,הנסים

בדרךנתפשאשרלברכה",זכרונהייאמישהשירלהניח,אפואמקוםיש

אמונייישלומישלתמימהואמונהשמיםיראתהמבטאכשירכפשוטו,כלל

בנטיעות,קיצוץושלםהחילולשלשירמרד,שירלמעשההואישראל",

יצירתובשנותכתבשביאליקאם",יידמעותהתמיםשהשיראפילו,וייתכן

שלהראשוןהגרעיןשהואזה,שירנראה,שהואכפיתמיםאינוהראשונות,

ייאבודמעותהאםדמעותבאלואלומתערביםובולברכה",זכרונהייאמי

שירראשונהבקריאהנראההצבאות",אל--מרומיםהשוכןהרחמים

בוישאך ;ביאליקלשירתהאופייניתהשניותמןרחוקוסנטימנטאלי,תמים

האליכולזהכיצד-מפורשתבלתיושאלהמעלהכלפימחאהגםאולי

למועד,הדמעותבכוסאותןולשמורהאלמנהדמעותאתלקחתהחנון

 ?סבלהעלולהקלומידתיכףלתפילותיהלהיענותבמקום
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הרחב,הנאראטיווי:הריתמוספניםהעמדתישלברכה"זכרונהב"אמי

שלסימולטאניותבמשמעויותלכאורהעמוסשאינוהפשוט,המליםאוצר

מתגלהשאינההדוברעמדתהנאיבי-כביכול,המעשהסיפורוהיפוכו,דבר

תחושהבוולטעתשוללהקוראאתלהוליךכדיישאלהבכל-בנקל

וקידוש-שם-שמים,מורא-שמיםשלשלימה,אמונהשלשירשלפניוכוזבת,

מכילשהשירשהבחיןהשיר,מפרשימביןהיחידשביי,דאליעזרגם

אתרקהדגישהבורא,דרכיעלותימהוןהעליונהההנהגהעלמחאה

מתוךהדיןאתמצדיקההיאאיןיישוב, :האשהמדבריהעולההמחאה

עלמתעלההיאשלהעלבונהעלגמורויתורמתוךאדרבא,הדעת,חולשת

שלהגובהמלואאתעתהמקבלקומתהושיעורבוראה,לפנילעמודעצמה

-מכןלאחרשמתוארומה-השבתבפולחןהגלומההמשמעות
התרחשותשלנסשאיננונסהאחרון,ברגעהמתרחשהאמיתיהנסהוא-הוא

שבהתרחשותיותרגדולינסיאלאהעממי,בסיפורהמסופרכפיחיצונית,

באורמבפניםהבוערתלאמונהוהיהנזדכךעצמוהייאושפנימית,

 13מישנה",

שהיאהפשוטה,האשהשלבנהשלהיאהאמיתיתהמחאהואולם,

יצהחללאהעומדיםאמונה,יימשלמי ,) Volkstypעממי"(ייטיפוסבאמת

המתגלההמסתתר,הדוברשלמטעמוהיאבאלהמרידהאלוהיהם",מול

הביתבין(ייוארא"),האחרוןובבית(ייאמי")הראשונהבמלהרקלמעשה

עלהמעשה,סיפורמכלברם,לגמרי,כביכולנעלםהואוהאחרוןהראשון

עיניים,וגלויראשגלוימשכילעמדתעמדתו,ניכרתוגלגוליו,חוליותיוכל

התחפש;תשלבדרךתמימה,באמונהוהנפלאות"ה"נסיםאתמקבלשאינו

כלל,אותםשיאמרמבלישמים,כלפיקשיםדבריםמטיחהואמיתממת,

הערות

 ,נבעמית"ש,ביאליק,נחמוחייםביריכתובותגירטאות,בארבעחיים""פרקי

כב.עמישם, 2

 .יר-יגעמי ,אביאליק:אגרותי 3

 . 531טימורה,עמיא,והחירור)הבריחה(טפרררויאנוב 4

פיטיולוגיותהפרשות(לכלוך,הגוףזוהמתמתחוםברימוייםהעיטוק :טקאטולוגיה 5

וצפיעותי".:ייצאצאיחולה"ייגטיטתהגנוזבשירוראה .וכרי)

 .(תשכ"ה)טרורבכתבזהאנטי-חטירישירעל 6

 . 189-187עמי ,) 1944 (לחוברראה 7
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 . 123-122עמי .) r (1968קרראה 8

 • 50.49סימניםשם.גםראה .) 33S. 338 • 334 . 333סימנים .) 1901 (ומארקגינצבורג 9

 . 478.472סימנים .) 19S7 (כהןיייל . 52

 • SOסימן .) 1901 (ומארקגינצבורג 10

 . 7עמי(תשייר).לחובר 11

עא).-ע :(תשייהעובדיהו 12

 . 8111עמיההויה.למלאותהערגהבתוך:אמונהי,'שעריננעלוייאלמלאשבייד.אי 13
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שלוהמחזהמימוש-בארובה"שדקהייהדלות

יידיתאידיומאטיקה

אצלניכרתשיריו,לאחרוניועדגנז,רובםשאתהראשונים,שיריולמן

אמיתותביטאואשרבפי-העם,שגורותמימרותלממשהנטייהביאליק

הבינןכאילוולהמחיזןאירופה,במזרחהיהודייםהחייםעלכלליות

הממומשיםרכיביהןעלהללו,היידיותהמימרותמןחלקכפשוטן,

למדי,מילוליבתירגוםכנתינתן,כמעטביאליקבשיריבאותוהמומחזים,

אינטגראלילחלקוהפכוהמקוריתהאפוריסטיתאיכותןאתאיבדו-חלקן

היווחלקןבטקסט,מקומיתפקידלחלקן,השיר,שלהריאליהמן

כביכולוהפכןסיפוריות,במסגרותשילבןשביאליקמורחבות,למטאפורות

מצידןלכאורההתעלמותמתוךשלו,האותנטיתהביוגראפיהמןלחלק

והסטיריאוטיפי,הקולקטיבי

התשעיםמשנותהמוקדמים,בשיריוכברהקודמים,בפרקיםשראינוכפי

הלקסיקוןמןחלקמתורגמותיידיותבמימרותביאליקראה , 19ה-המאהשל
אולו,שקדמורביםלמשורריםבניגודהשירה,שלהלגיטימיהפיוטי

לשוןואתהשירהתפישתאתלרובהגביהואשרלו,במקבילשכתבו

ההשכלהסופרירובהנמוך,העממילפןמקוםבההותירוולאהשירה,

לומר,צריךואיןהיתוליים,שאינםשיריםמתוךהעממיהיסודאתהרחיקו

דה iהאכגוןוהחגיגיים,המוגבהיםהז'אנריםאללחדורזהליסודנתנושלא

השנייהבמחציתושיר-הטבע,שיר-האהבהוהקינה,ההיגיוןשירוההמנון,

לספרותוריאליסטייםרומאנטייםרוחהלכיחדירתעם ,-19ההמאהשל

הדרישהעלתהואףהקאנונית,בספרותהפולקלורשלקרנועלתההעברית,

גורדוןי"ל Iהפשוט,האדםשלהאותנטידיבורוסגנוןאתבספרותלשקף

האקטואליס-בפואימותששילבההשכלה,משוררימביןהראשוןאוליהיה

מבטליםאינםאלהגםאך 2העם,משיריומשקעיםעממייםניביםשלוטיות

זו,שירהשלהמשכילי-המליציאופיהאת

בתחומימפליגיםחידושיםהשירהלשוןאלהביאהצעירביאליק
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גנזהראשוניםהנסיונותרובאתאךהפסבדו-עממי,הסגנוןשלהחיקוי

-הציפור"ייאל-בדפוסשבאהראשוןבשירושכברראינו, .כאמור
ניסחדבריושאתוסנטימנטאלי,פשוטעממי"ייטיפוסביאליקעיצב

שכןועממיות,פשטותתחושתלשירשהעניקוטוני-סילאביים,בטורים

במבטאוהתבצעיחסיבאופןחידושאזהיההטוני-סילאביהמשקל

שלאעממית,היידיתההמונית","הקריאהעםאזזוההאשרהאשכנזי,

 3הקאנונית.בשירהגמרילמקובלתעדייןהיתה

מימרותשלוהמחזתןמימושןגםתרמושבשירהעממיותלתחושת

לביתולפרוץהמנסההסערה,בתיאורהמשובצותאלהכגוןשגורות,יידיות

 :ומיואשבודדאותווהותירהבלידתהמתהשאשתוהאומלל,הדוברשל

;נל~לה י~;לז:rב;:ילסיף,,?זכח

 ; ת.וi~;דרה ii'iJ~רה 9 ז::

~~ירךאילפהן I.\~:;ברז;ריס~רי,

 .ת.וW iל~:;זים~ין-ק;זגך ?1

ר;וה Ict ז:: ד~נ;: ב~~~בrכ~ל

 ,ה~~~~בtו:;בךבtויליל

זקו:t~היכרב;ת:;גין:יים iא~:;כךדלת

ז;רזקזג~~ה.~רה 9 ז::~ן~ן~י

יידערכגוןיידיות,מימרותכמהשלקונקרטיזאציהעלמבוססזהתיאור

שטוב"איןאריינגעגנבעטזיךהאטדלותיידעראוגנב",אאיזדלות

שלמימושו 4הבית").תוךאלהתגנבהייהדלותאוגנב",היא(ייהדלות

אלהמתגנבתחתרנית,אשת-מזימותשלמוחשיתבתמונההעממיהאידיום

קומייםליסודותהמצטרףקומי,גווןלתיאורמקנהערמה,בדרכיהבית

'אלשלגנוז'עממי'יינוסחבפרקעמדנוטיבםשעלשבתיאור,אחרים

 .) 28- 26עמ'(לעיל,הציפור'''

ב

מגמהבעליבשיריםבעיקריידיות,מימרותביאליקשילבדרכובתחילת

ייפרסונה"הואהדוברשבהםמתוכם,באלהובעיקרסאטירית-פארודית,
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אלהשיריםהריאלי,המחברדמותעםמזוההשאינועממי,טיפוסשל

בהשראתביאליקשכתבמוקדמים,שיריםלקבוצתבניגודעומדים

ובתכניםפחותעממיבלקסיקוןהשתמשובהילייג,שלהפואטיקה

מימושאלהבשיריםישאםגםפורמאלית,אוירההיוצריםניאוקלאסיים,

,שאיןכךכלומוסוויתמצועפתהיאהרייידית,אידיומאטיקהשלוהמחזה

מאין"השירה-ילייגשלסוניטעלפארודיבשירזאת,עםבנקל,לגלותה

כמעטבתרגוםיידיתמימרהלשלבביאליקלעצמוהתיר- "?תימצא

במשמעיה,מענייןשינויהטלתאגבמילולי,

הצעירהמשוררערךביאליק,שלהיחידהסוניטשהואזה,גנוזבשיר

 :הילייגיהסוניטשללזוהפוכהשמסקנתהקונטראפונקטאליתפארודיה

WiJ יןירה(_יIז:י~זגif י"ל ?א)(גורדון

:;בז:יי W ~דr:י~י J]1~דז:יי 9קזית~~זקחי

~iIליז:ריר W ~~ר~ךים qזקיןיכתלג1נר

Iך)_י j} יאj} r;וr:ו~ j? ,להW יז:רי,ג~זקיךא~~

lJf זיז:רי:;בז:יי:r~~~,?ליא ם~אlJf ,בז:יי;:

ר~:;בז:יי ם;' iJל fה, ?jי jסךי:יהקי~ז:רי

סייז:רי,קרחל~~יבקר, iJ י~ל~~

"ז:רי, W ~קר W~ט ,יי:ז~~~~ל v~ן~ל

lJf זיז:רי:;בז:יי:r~~~,?ליא ם~אlJf ,בז:יי;:

~:;נירים,ו;וד~רה iJב~~ית~כ~~ו

Iכ~סרךם,כא~לל:;כי~ךז:יי 9 ף)_י

 ,~r;וע;ררתזקירר~רג~זקי:;ניח~ש $Iכ

אזjר,כזי~זר:;נין $Iכנ;~r;זז:יי ן~ב;:~

כ!~רזקיר ר;ק?,~~ה W ז;iJ ~rן Zזג~:;ני

ו;וב~רת, iJ ח$!~~ה $Iו;ול iJ~ן .fכ
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ij ז,ו~ירהI5 ביאליק)(ח"נ ?ז:רז;ר~א~ן

 .ךי ttג~י ?iחה $Iז;רבףס;חרו;נש;ךר

ת. IJ:ז ?i;;כה ?1ש~-ו;נש;ךרס;חר

-ת IJI5 ה~יר,!~נ;:ירש r:ra~ם:;נרףב

J ליךי.ףד~~סףסרקףר ?.7די;~י;חי

-חיךיהי 1 ר~; Jזג~ר:;ניף:;נ~רץ

-ת lJו;נtי l5 ~~ר~םף 9 ?~ר;ר;ת~ם

נשכחת.שירתיותהיפ:גסףסו'על  ..- :. •יז •ב- ..זי ., ,._

J ףד::ז:;ני;כי 9 ~~די;חיtt ךי. 

r:רג~י ttי ijבאל-חקןךע;לםל'א 115
'. . . 

 . י~(;,!;א~זקב Jל IJג ;מ~:;ני ד~~

 .י~;הל fת'א~ל J~ה 9 ~~ יר:rו;~נ;:

 .זQרז:רי ם;' ijל f~ב;כה Jף 9 ?ףז,ו~ין

ח;נרז:רי.~רים 9ף~רי~יםד~יר יר:rי~~

 ...ז,וע~יאם:;ניר W~:;נרי ןי!'!:;ני

ייבבטןהשירהשמקורהאפוריסטית.כאמירהשירואתסיכםגורדון

כראשהנאותים.הכלכלייםכתנאיםכלומר.המכוערת".וכאחהמלאה

מלאה"מ"כטןשראינוהעבריהמשוררביאליק.לפיהחיים.מטרדותהפנוי

חלולהמבטןשרהוא;להיפך.מוסקאחלידשולחנואלמסבוכשהוא

מעוני".אםכישרעבריאיןייכישיביים.ומנקיון

אמירותעלמכוססתהילייגיהסוניטשל voltaב-הכלולההפואנטה

הסיכוםתורה".אין-קמחאין"אםכגוןחז"ל.מלשוןידועותמכתמיות

היידית.המימרהעלמתבססביאליקשלבסוניטהאירוניהאפוריסטי

 :גירסאותבכמההשגורה

 5רעב)?כשהואיהודישר(מתיהונגעריק"איזערווען ?יידאזינגטייווען

בהערךגםאךכלשונה.כמעטהמימרהאתשלובסוניטתירגםביאליק

המימרההמקורי.משמעהאתלחלוטיןכמעטהמשנהמעניינת.אינוורסיה

לכך.מרמזתאםכיייפואזיה".שלבמובןיישירה"עלמדברתאיבההיידית
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היהלאאזכיהדל,היהודישלשולחנועלדשנהסעודהערוכההיתהשאם

מזוןמעיןהואהשירזה,לפיובמשקה.במאכלאםכיבשיר,פיוממלא

אתלהסוותהיהודיהאביוןמנסה;בעזרתושאיננולאוכלתחליףרוחני,

אצלה"זמירות"משמשותאחרות,עממיותבמימרותכמוקיומו.עליבות

"דערבמימרה(כגוןשולחנועלערוכהשאינהלארוחה,תחליףהאביון

-ודגיםבשרישלאביון-[זמירות"דיאין-ודגיםבשרהאטארעמאן
 6בזמירות]).

בשירומשובצתשהיאכפיהביאליקאית,בגירסתההמימרהזאת,לעומת

אתמציגהמעוני"),אםכישרעבריאין("כי "?תימצאמאיןייהשירה

ייזמר")שלבמובןולאהכתיבה","מלאכתשל(במובןה"שירה"

בצבירתשנכשלמישרקלכך,ומרמזתוהמסחר,המעשהלחייכאופוזיציה

אחרדברלומאיןלבת-השיר,עיתותיואתיקדישבידו,זמנוכןועלממון,

אינהביאליקשלהמימרהשמעמידההאופוזיציהלעשותו.ממנווטוב

לעומתייהצלחה"אםכיחלולה",ייבטןלעומתמלאה"ייבטןאפוא

מרה,באירוניהביאליקשלשירואומרהחומר,עלהרוחנצחוןייכישלון".

החומריים.בחייםוכישלוןמפלהבעקבותבא

 .גורדוןשללזוממשהפוכהביאליקשלמסקנתואיןאף-על-פי-כן,

אוהמוזותממשכןנובעתאינההשירהכילמ.דהקורא:מצאהשיריםמשני

פחותיםמצרכיםאםכיהכותרת,ךשמרמזתלמהבניגודעליון",יימשפריר

השירתפישתאתולאטלולאלחוכאעושיםכאחדהשיריםשניונקלים.

שרשהואוביןילייג,כדעתשובע,מתוךכותבשהמשוררבין :המוגבהת

הכוחותעקר.כלנשגביםאומרוממיםמניעיואיןביאליק,כדעתרעב,מתוך

ופראגמאטיים,ארצייםכוחותהםליצירהזמנואתלהקדישאותוהמניעים

 .ומזוןממון-ועיקר
ייתופשמגושם,כציידהמשוררמוצגילייג,שלבסוניטועו.דזאת

יערכחייתמפניוהנסהבת-השיר,בעקבותהדולקה"גוי",כעשו 8קשת",

מתוךכ"גוי",ולאכיהודיהמשורראתמציגביאליקשלהסוניט .חומקנית

מורחבת,גרסהגםלהשישהנזכרת,היידיתהמימרהשלאליפטיתהעלאה

בדרכיממנוועולהבויימרחף"אךבשיר,אמנםמצוטטאינושלהשהסיפא

 :כלהלןהואהמורחבתהמימרה.נוסחעקיפין

ווייב"דאסשלאגטפויערדעראוןער,זינגטהונגעריג,איזיודדערייאז

 9אשתו)אתמכה[ייהגוי"]והאיכרשר,הוארעב(כשהיהודי
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כשעיבדביאליק,אתשימשההיידיתהמימרהשלזומורחבתגירסה

 lגוי",סדעראיזשיכור 1,אוי,אויייאויהידועשיר-העםאת 192213בשנת

יייהודי-גוי".האופוזיציהלצורךועשו",יייעקבבשםמשלוליישיר-עם"

ייעשו"ואילוותהילה",שבחליוצרוו"נותןהתפילהלביתמשכים"יעקב"

בעלה".ידמאגרוףלאשתולהו"אויבלילהלביתוחוזר

חשוףשימושהיידיתבאידיומאטיקהביאליקהשתמשכאשרגם

העממיתהתחביריתהתבניתאתלשמרהשתדלכאשרוגםכביכול,ומילולי

סימאנטיות,אופראציותוכמהכמההמקוריבצירוףערךתמידכנתינתה,

נטוע.הואשבוהספציפי,להקשרשהכשירוהו

ג

הראשוןהעשורמסוףשלו,הפסבדו-אוטוביוגראפיתבשירהגם

עשההעשור,מתחילתהסאטירית-פארודיתבשירהרקולאלכתיבתו,

כאןוגוברת.הולכתבתכיפותואףיידית,באידיומאטיקהשימושביאליק

היצירה.שלה"עולם"מןלחלקוהפכןהעממיותהמימרותאתהמחיז

פואטישינוינעוץלמשנהו,אחדשירימסוגהזהציין-הסגנוןבהעתקת

שירתאלגםהנמוכיםהעממייםהיסודותמחלחלים:עתה,רב-משמעות

לסאטירהרקמתייחדתהיידיתהאידיומאטיקהאין;עתה,הרציניתהיחיד

המעמידההרומאנטית,השירהאלחודרתגםאםכייל"ג,נוסחהמשכילית,

 .היצירהבמרכזעולמוואתה"אני"את

הלירית,השירהאלהמוקדמתהסאטיריתהשירהמןהמעבראמנם,

שלביבליהתחולללאהמאוחרת,האוטוביוגראפיתהשירהאלובמיוחד

ספקשהםשירים,בתוךיידיותמימרותביאליקמימש:תחילה,ביניים

הכתיבהביןהמעברחוליתאתמהוויםאלהאוטוביוגראפיים.ספקלאומיים

הלאומייםשיריושלהגלויצדםאתשאיפיינההמשכילית,האימפרסונאלית

משנתועשו"יייעקבאבות"קברייעלהחסידה",ייותנפנף(כגוןהמוקדמים

העשוראתשאפיינההיחיד,שירתהאישית,השירהלביןועוד),תרנ"ב

קולקטיבידוברלהיותאמנםעשויאלהבשיריםה"אני"כתיבתו.שלהשני

שללביוגראפיההחופפיםקונקרטיים,יסודותמעטלאגםבוישאךלאומי,

המשורר.

הדלותמתוארתלעיר",יימחוץהכמו-אוטוביוגראפיבשירולמשל,כך,

ופרטי,אישיכמצברקולאסטיריאוטיפית,יהודיתכדלותגםבבית-האב

שלהטיפוסיתהדלותעלשגוריםיידייםפתגמיםכמהשלמימושםבשל
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שירספקריאליסטי,אישיוידויספקשהואזה,שירמזרח-אירופה,יהדות

שלשילובהבאמצעותוהדלותהגלותהווייתאתמעלהארכיטיפי,לאומי

זכראתהמעלהאומלל,דוברשלמונולוגבתוךהעממיתהאידיומאטיקה

 :ילדותו

 ה~ר~~ה ?iל W::ויל~ת

::r יר!נ;:רקדע~י.r.נר~ 

הגנוזבנוסחהאומלל,גדא"ה"ביששלבביתוהסערה,לתיאורבדומה

:יידערכגוךהדלותעליידיותמימרותמומשוכאךגםהציפור",ייאלשל

דלותיידעראוהזויות),מכלשורקת(הדלותזייטך"אלעפוןפייפטדלות

וואסייפאראוהבית),באמצערוקדת(הדלותשטוב"מיטךאיךטאנצט

כי ?הדלותשורקת(מדועדודע"אנארהאטער?ויילדלותדערפייפט

 llחמת),רקלהיש

עולהכאחד,והטיפוסיהאישיהשירשלבבסיסוהמונחאחר,יידיפתגם

אצליוצרתכזופתיחה ," ..הירושה,ייותהיבמליםהפותחותהשורות,מך

לבניוהנפטרהאבשהותירונכסים,קנייניםשללרשימהציפיותהקורא

ושלחפציםשלפירוטבאהמנוח,שבעזבוךהרכושפירוטתחתאךאחריו,

,מקפה(יי"שמתכליםצריכהמוצרישל,בעיקרוחסרי-ערךעלוביםקניינים

(ייצרכיםמופשטותמהויותעםאחתבנשימההנזכריםמלוחים),דגיםדגים,

עםביחדוכךרכוש),ולאמחסור,לבניוהורישהאבמשמע, ;מרובים"

זאוגמאטיבסדרהקאטאלוג,פריטיעםביחדהמגובביםילדים,חמישה

מר,לגיחוךהגורםפסבדו-;דגיוני,

הנחיל:האבמרהמהתלהשבמרכזושירכך,אםהוא,לעיר"יימחוץ

שיכורים-סרוחים"(יימרזחאנושיתזוהמה ;ממוךולאדלותלבניו

המלוחים,הדגיםבצחנתמתערבשסרחונהבפונדק),סרוחיםהשרועים

וחסרי-המאוסיםהפרטיםגדושהקאטאלוג,בסוף ,באכסניההנמכרים

חסרעודףסרחמיךהיוכמוהנפטר,שלילדיוחמשתגםנזכריםהערך,

חשיבות,

 :הטראגי-קומיתהיידיחהמימרהעלהנראה,ככלמבוסס,זהתיאור

מורישיםמה :או?צרוח,יהודיםיורשים(מה?צרוח"יידךירשענךייואס

 12צרוח,) ?יהודים
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זומימרהעל !ומחסורצרותלאאםלבניו,להורישיהודיאביכולמה

בעיזבון,שנותר"הירושה",האוטוביוגראפי-למחצההסיפורגםמבוסס

האבפטירתאחרמרוששעיירתיבביתהמתרחשאתמרירבהומורהמתאר

מנישואיוובנוהאבליםמשפחתובניביןהדליםחפציוחלוקתעם

 13 .הראשונים

משולבותגנזם,שביאליקהאלה,האוטוביוגראפיים-למחצהבשירים

הריאליהמןכחלקקולקטיבי,אואישיחייםסיפורבתוךהיידיותהמימרות

והןלעין,בולטעדייןהאפוריסטיאופייןאף-על-פי-כן,הסיפור.של

תחבירייםלקסיקאליים,בשינוייםאומילולי,באורחכמעטלשירמועתקות

לחלוטין.היידיהמקוראתמטשטשיםשאינםקלים,סימאנטייםאו

ד

אתוהמהווה-20ההמאהשל!;כפהעלשנכתבהיישירתי",בפואימה

השתנההמוקדמת,האישיתהשירהבתחומיביאליקשלהישגיופיסגת

הכמו-בשיריםלמעמדהבהשוואההעממית,האידיומאטיקהשלמעמדה

המימרותבכלשימושהמשוררעשהכאן,הגנוזים.אוטוביוגראפיים

איןזאתובכלאחרות,ברבותואףלעיל,הוזכרושכברהדלות,עלהשגורות

חלקוהופכותמומחזותהמימרות,כאן.להיפךהקוראלעיןבולטותהללו

לחלוטין.כמעטבטלהאידיומאטישהמקורעדהפואימה,שלהפאבולהמן

מלב("אויהגנוזיםהכמו-אוטוביוגראפייםהשיריםאתהיכרנולולא

שהיוהזמירות"),הקולות"הוי,אבי"ייפונדקלעירי,'מחוץ"בוקעת",

ב"שירתי"לזהותיכולנואםרבספקיישירתי",הפואמהלקראתאטיודים

השיר.עלילתשלהסמויההאידיומאטיתהתשתיתאת

עולהשירי?")אתנחלתימאין(ייהתדעהפותחתהשאלהמןכאן,גם

עלההתבססותאיןכאןאולם,?צרות".יידןירשענןייוואסהנזכרהפתגם

ירושתםהעלובה,הירושהבמקוםלעין.בולטתהזההטראגי-קומיהפתגם

שלירושהכביכולכאןלפנינוישלעיר",יימחוץהשירמןאביונים,של

בקריאה .רוחקניינישלאוחומרייםנכסיםשלירושהשהיאביןממש,

ערירי",יימשוררהתגוררהדוברשלאביובביתכיהקוראמאמיןראשונה,

(מתוךהביתיייבעלללבנוקנייניואתוהנחילבנים,חשוךשהיה

אתהרואההמשכילית-הניאוקלאסית,השירתפישתשלפארודיזאציה

רקלבן).מאבה"כינור"כהנחלתוחנית,סטיהדינאכמעיןהשירהתולדות
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ב"ירושתםשמדוברלקוראמתבררהראשונה,הסטרופהשלחוזרתבקריאה

שאיןלקורא,מתחוורעתה,הנזכר.היידיהפתגםכמאמריהודים",של

שלטתשהדלותמרו,דבעניאםכיבביתו,לושדייריםאמי,דבאבהמדובר

והעזובה.העוניסמלהצרצר,סדקיוביןמשתקעכןועלבביתו,

 :עממיתמימרהשלמימושהואהצרצרשלתיאורוגם

 14צרצר)כמו(עניגריל"אווי"ארעם

 as "האנגליתהעממיתהמימרהשלמקבילתהשהיאזו,עממיתמימרה

poor as a church-mouse גרסאותלהושישכנסיה),עכברכמו(עני

תבניתגםהיידיתמגרסותיהבאחתלבשהאירופה,לשונותבכלאחדות

 :מרירהעליצותלההמשווהמחורזת,אפיגראמאטית

עזריאל"רבקבצןביים Iגרילדיגרילצטייעס

 15עזריאל)ר'הקבצןאצל Iהצרצר(מצרצר

אופיהאתייהדיתהאידיומאטיקהמןי pכמומנטרל,תיישירתי"הפואימה

ומחולל,עניביתשלקודרתתמונהמעמידהובמקומוהמחורז,אוהקליל

הופךאףהצרצרהצרצר.שלוהטורדניהמונוטוניקולומנסרשבזוויתו

גםשלו,הליטראליהרובדבצדסמליים-מיתיים,רבדיםגםהמכילזה,בשיר

בעלהיהודי,ה"כליזמר"שלומוקטנתמעוקמתלבבואה-לאומילסמל

יימשוררהאחד.מיתרועלהארוכההגלותשירתאתהמנסרהמייבב,הכינור

ודלות.גלותחייהחיהנצחי,היהודישלסמלוהופךהדלות"

םשאיכויידיים,פתגמיםכמהגםמעלההאביוןהאבשלביתותיאור

מזכירההכירה,גבישעלהריקה,הקדרהבשיר.והמהדהדיםטראגי-קומית,

האביוןשלהריקהקדרתואתבשנינההמתארתהיידית,המימרהאת

 :בשישים")ייבטלהעבריהצירוףעלמשחק-מליםמכילהזו(מימרה

בטלהכלהאביון,(אצלבשיסל"בטלאלץווערטארעמאןייביים
 16בסיר)

עניינהב"שירתי",הדלהביתמתיאורהעולהאחרת,יידיתמימרה

לאמצעיואירוניבניגודעומדשרבויםהקבצן,שלהרביםבילדיו

 :החומר;ים
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הילדיםגדליםהקכצן(אצלגעדיכטער"קינדערדיוואקסןקכצןאייכיי

 l7צפופים)

,העוניםהדלפוןהאכשלילדיושכעתתיאורכלולכיאליקשלכשירו

שכוהפריוןחלולים",מלככותהומיה,"מכטןאכיהםאחרכזמירות

(ייושכעהאירוניכאורהיידי,כפתגםכמוכאן,מועמדהמשפחהנתכרכה

לשמוחיכולהאינהשכעה,שילדההכית,עקרת ,רעכים")כולמו Iילדים

פוריה,כגפןיושכתאינההיאכתהילים,קכ"חמפרקהצדיקכאשתכחלקה

וכעלהועגומיםרעכיםילדיה ,לשולחןסכיכזיתיםכשתיליאינםוכניה

כותליאתהמרקידיםהצללים ,חטאו"עלייכאשםהחרכההפתאתכוצע

כזוויותהמרקדתהדלות,שלהמואנשתדמותהאתמזכיריםהדלהכית

לעיר",יימחוץהגנוזכשירשמומשוהיידיות,המימרותעל-פיהכית,

וקונקרטי,ספציפיתיאורדווקאולאוטיפוסית,יהודיתדלותאפואלפנינו

אתלהכשירהמגמהמתוךאולם,אוטוכיוגראפית,ליצירההמתאים

המחיזןכיאליקואינדיווידואלי,ספציפילתיאורהללוהעממיותהמימרות

והאימפר-הקאטגוריאלימקורןאתשטשטשוקונקרטיות,תמונותכסידרת

ששימשהפתגם,שלהסגנוניתלאיכותזכרכמעטהשאירלאואףסונאלי

לתיאור,כסיס

ה

שלוכהמחזהכמימושכיאליקהרכהשלוהקאנוניתכליריקהאם

כאןוכמה,כמהאחתעלשלוכ"שירי-העם"הרינפוצים,יידיםפתגמים

חופש~שימושכהולעשותהיידיתלהשתעשעיכאידיומאטיקהלעצמוהתיר

פתגמיםלשכץוהחללאחור,חזרכאילודומהלעתיםוכלתי-מאולץ,

ולראותלטעותאיןאךלכאורה,מילוליכתרגוםכנתינתם,כמעטעממיים

כמו-איכותיצירתלשםמחושכצעדאםכיפואטית,רגרסיהזהכצעד

משוררשל tour de forceהםאלהשיריםופסכדו-עממית,פרימיטיכית

להשתמשלעצמוומרשהוכיכולתו,ככוחוהכטוחכשל,רכ-אמןוירטואוז,

ניכריםהמדומהפשטותםשמתוךככיכול,כלתי-מתוחכמיםכאמצעים

 ,ותחכומםמורככותם

יידית,כמימרהפארודישימושעושהזהכי"ייטווס"שיר-העם"למשל,

דיין-כשורה 15גן $Iנז $Iדירוועל~יך:ייכלה,ואופטימיותעליצותמליאה

חתנך Iכשורהלךלכשרכרצוני(כלה,שכת-שירה"אויףקומעןוועטחתן
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בואוכתאריךשירה"ב"שבתבחרההיידיתהמימרה 18 .שירה)בשבתיברא

חורזותו"שירה"ייבשורה"(המליםהחריזהלשםבעיקרהחתן,של

אתהמבשרתבמיוח,דחגיגיתשבתלציוןגםאךאחרים),יידיםבדיאלקטים

השבתהיאשירת-הים,אתקוראיםשבהשבת-שירה,לאילנות.השנהראש

אףייתכןבשבט.ט"ובהשחלהשבתאובשבט,חמישה-עשרשלפני

הכלהשללשילוחהוהשנינה,ההומורדרךעל ,מרמזתהיידיתשהמימרה

ייבשלח").פרשת(קריאתבעלהחיקאלמביתה

יידיתמימרההמשוררשלבתודעתוהסתםמןהעלתההיידיתהמימרה

(בשבת-קאשע"פייגעלעךדימעןווארפט"שבת-שירה :האומרתאחרת,

דיאלוגיצרהמימרותשתיסמךועל 19 ,זרעונים)לציפוריםמשליכיםשירה

שכויאופרת",נהרמ"ביןהזהבדוכיפתכדוגמתאגדית,לציפורנערהבין

היוצאתזהב,ציפורשלכזהאגדיתיאורשבא".יימלכתהגנוזמשירוהיער

רווחתיאורהואלבן-זוגה,המייחלתלנערה,בן-זוגלהביאיםעבריעל

מעיןהיאהמזרח-אירופיהפולקלורמןציפור-הזהב 20היידיים.העםבשירי

-המערב-אירופיהפולקלורמןהכחולה"ייהציפורמוטיבשלמקבילה

והמאויים.התשוקותהחלומות,סמל

לתשוקהמטאפורהכעיןלמעשה, ,היאהאגדיתשהציפורמאחר

ספקהואזהבי""טווסהשירוהמרחקים,המרחביםאלמקן-הנפשהפורחת

בינההנערה,שלפנימישיחספקלציפור,נערהביןאגדי-דמיונידיאלוג

 :ציפור-נפשהלביןלבינה,

-ל;~כחןס:;בי ס~~

I$ כע~ף,~הJ~~ןס:;בי ס? 

ם Z-ירנ;:~~ל י~~~ף-

 ?ד~:;בי~ת-ד;דם Wז:רר~ה

לך,~דסב:;ביא $I ( ה~ר~

 :ה ?iן;ות~;רה iv נ;:~;נןpדסב

ם WiJיר~ה~ם ,ה~זiJ tייי;ם

 :יה~~ך!-לpז~ת tWזrכר

היידייםהפתגמיםשניאלהזההשירשלזיקתואתלטשטשרצהביאליק

,ברצוניייכלהבמימרההטילכןועל ,זו)זיקהלשמרגםזאת(ועםהנזכרים
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 :מהותייםשינוייםשנישירה"בשבתיבואחתנך /בשורהלךלבשר
החתזובלתי-חגיגי.סתמיבתאריךהחגיגיהתאריךאתהחליףהואראשית,

משפט-החיוויאתהמירהואשנית,חנוכה".שלשבתייאחריבואהמיועד

שירה"),בשבתיבוא(ייחתנךושמחהודאותבושישהיידית,שבמימרה

אחר /השםירצהאםהחופה(יייוםותוגהאי-ודאותבושישבמשפט-תנאי,

בתוךסיוגטוס-הזהב,שלב"בשורה"הכלולבתנאי,ישחנוכה").שלשבת

הואזהצירוףאםגםהשם",ירצהייאםרקיחולהמובטחכלראשית, :סיוג

איזושנית,לנישואים.מועדבקביעתכשהמדוברבמיוחדשיגרת-לשוז,

 :ובלתי-מחייבסתמיבתאריךאםכיומדויק,ודאיבתאריךנוקבהשיר
הנערהנותרתלמעשה,חנוכה".שלשבת"אחראי-שםאי"התיערךהחופה

תמשיךאףואוליממש,שלהבטחהבלאממשית,בשורהכלבלא

כמובאהלהיראותשעשוימהשאיננו.החתזאלרביםימיםעודלהשתוקק

מתוחכם,כמעשהמתבררהיידית,האידיומאטיקהמתוךמילולית-כמעט

תחילה".במחשבהמעשהייסוףבחינת

ב"שירישלהםמעניינותאינוורסיותאויידים,פתגמיםלשיבוץדוגמאות

שמשמיעקובלנה,שמתוךהאזהרהלמשל,למכביר.ישביאליק,שלהעם"

אחתאמז,אלשוא(ייבהבטחותשוא"ייבהבטחותבשירביש-המזלהדובר

שבגנבים"),גנבים /-הםוחנפיםהםרמאים /בכוכבים,תבטחא /

עלמבוססיםערומים",ב"עיזלוורמזמנעוריולושקרץהכוכבעלוסיפורו

לבחורים"אזהרההמכיליירי,פיתגם

פאלש"אלעזיינעזזייווארוםגלויבעזניטמעזטארפריילעזייא

 21ניכר)זיופזכולזכילנערות,להאמיז(איז

המרהקובלנתוסיבתבדיוקמהימצייזשאינוהמקונז,,שהבחורומכאז

נערה,שלתרמיתעלאולימתלונזשולל,שהוליכתהוהתרמיתומהי

שביזהשיריםבכלכמואדמות",עלומסכז--יירשאותושהותירה

בענייניםהעוסקיםיד",למרגליתפושטו"ישחדקל"ונהרפרתנהרייביז

למשל.המסחר,בתחומיתרמיתעלולאלבינה,שבינו

המיתני :לאבי("אומרעללזקזלהיבחרלבללאביה,הנערהתחינתגם

עלמבוססת )"!זקזלאאךזקז,לאאך-- / !תתנניאלזקזוביד /

נערהביזכזהלזיווגהצפויהגורלעלהמזהירותרבות,יידיותמימרות

 :כגוזזקז,לבעלבתולה
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אלמנה"יונגעאזיבלייבטמאןאלטןאןנעמטמיידליונגאייאז

צעירה)אלמנהנשארתהיא ,זקןבעללוקחתצעירה(כשנערה

גדולהקייןניטביידעהאבןבתולהאנעמטמאןאלטעראןייווען

 22גדולה)לשניהםאין /בתולהלוקח(כשזקן

מבקשתככלה,לההצפויהמזהירהעתידעלבחלומותהשוגהזו,נערה

בשירי-העם,הנערהכמושלא .עתידותלהשתגידהעתיקההשיטהמן

 ,]אבא[(מיר"פארתח'לעאבריינג /ווילאקמיראיןייפאר :באביההמאיצה

ביאליקשלהעם"שב"שירהנערה , 23חתן)משםליוהבאלווילקומיר,סע

ומהתוארמהמתלבטתעדייןוהיאמעשית,החלטהיכולתמגלהאינה

רווחדפוסכןגםהיאלפולניםליטאיםבין(השוואהלחתנהיהיודמות

נסיון-.רוצהאינהזקן:להברוראחדדבררק 24 .היידית)באידיומאטיקה

 :לנערהיאיםאינםכאלהנישואיםכיקובעהעממיהחיים

אנעמטמאןאלטעראןאז :ניטשאטןזייאבערניט,פאסןזאכןיידריי

ווייב"דאסשלאגטמעןאזאוןעסןנאכןבראנפןטרונקאבתולה,

בתולה,לוקחשזקן :נזקכלבהםאיןאךיאים,אינםדברים(שלושה

 2Sהאשה)אתושמכיםהאוכלאחריי"שששותים

-והאיכרשר",הוארעבייכשיהודיהיידי,שהפתגםלעילראינווכבר
ועשו"יייעקבהמאוחרב"שיר-העם"ביאליקאתשימשאשתו"אתמכה

מאיןייהשירההסאטיריהסוניטאחרישנהשלושיםשנכתב(תרפ'יג),

עצמו.פתגםבאותושימוששעשה(תרנ"ג),תימצא"

בכרוכמעטאורכהלכלביאליקבשירתמוטמעתהיידיתהאידיומאטיקה

דוגמהאביאלסיום, .ומתגוונותשונותבפרופורציותכיאף ,חטיבותיה

האוטוביוגראפיתהפואמההיאביאליק,שלהאחרונותהיצירותאחתמתוך

תימאטייםדפוסיםאלהמשוררחזרשבהיייתמות",המחזורמןייאבי",

הראשוןהעשורבסוףשכתבהאוטוביוגראפים-למחצה,השיריםמןזנוחים,

 .ליצירתו
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שלדמותהמעמידיםאלה,גנוזיםשיריםביןהפרידולערךשנהשלושים

הקאנוןמןהמוכר"אבי",השירוביןמנכסיו,שירדפונדקאי,אב

יימהומתבתוךהשרויבבית-מרזח,מוזגאב,מתוארבושגםהביאליקאי,

דלפקו.שעלצהוב-גויליםבספרנתונותועיניוסבואים"

היצירהוביןהבלתי-גמוריםהאטיודיםשביןיצירה,שנותשלושים

מימששבההפואטית,בבשלותאותותםאףנתנוהמורכבת,הקאנונית

כמוהמאוחר.השירבבסיסהעומדתהיידית,האידיומאטיקהאתביאליק

מזדקרתהמומחזתהיידיתהאידיומאטיקהאיןכאןגם"שירתי",בפואימה

אלמופנההקוראשלתשומת-לבוועיקרהראשונה,הקריאהלמןלעין

מיטשטשיםומטאפורהדנוטאציהביןבולותהשבוהאב,שלתיאורו

הזוחלתחייו"עגלתאתהמסיעכוח",יגיעייכשורמתוארהאבלפרקים.

לשכוחנוטההקוראחול".עמוקיובאורחות Iעבטיטכבדיבדרכים--

בעלרחב,לסיפורוהיתההומרידימויכדישהתרחבהייכשור",שהמלה

אב,שלהחייםבעולמטאפוריתנשיאהמציינתמשלו,דינאמיתעלילה

המורחבשהסיפורלשכוח,נוטהאףהקוראבעל-עגלה.ולאפונדקאישהוא

אפוריזםשלפיתוחאלאאינוהדובר,אבישלמהלך-חייואתהמתארהזה,

הכבד,הפיזיהמשאאתהיתממותמתוךהממירוהומוריסטי,קצרעממי

הדואגהאדםשנושאהכבד,הנפשיהעולעםמשא,כבהמתהשורשסוחב

יומולפרנסת

קענעןאקסןצעןאיידעדערטראגןמערזיראוףקעןמענטשייא

דערשלעפן"

 26לסחוב)שווריםעשרהמשיכוליםיותרעצמועללשאתיכול(אדם

הריאליביןהגבולותטישטושמתוךמבטאה,היידיתהמימרה

אפילולשאתיכולאדםאיןבמציאותהן :אבסורדיתאמתלמטאפורי,

בכובדלאדםלוישוולאשווריםשעשרהנאמרוכאןאח,דשורשלמשאו

להעמיסיכולשאדםלדאגות,גבולאיןמשמע,לשאת.מסוגלשהואהמשא,

בפועל.המפרנסהאדםעלמוטלשאכןהמנטאלי,המשאולגודלעצמועל

יימורכבותה"שכלהמתחכמת,היידיתהמימרהאתאפואנטלביאליק

במובןהנשיאה,אתבה(המצייןיידערטראגן"שביןהמשחקעלמבוססת

והפכההפיזי),במובןהנשיאה,אתבה(המצייןיידערשלעפן"וביןהנפשי)

לעמדהוהפאתטיתהריטוריתהעמדהשינויאגבשלם,חייםלסיפור

סמלשלמעמדהשורלתמונתהעניקגםהואאורחא,אגבמרוממת.טראגית
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באידיומאטיקהלוהמוענקותהשור,תכונותכלאתבתוכו,המכילרב-אנפיז

אחרות.רבותגםאךהעממית,

גםאלאבעול,הנושאתועבודה,משאכבהמתרקלאכאזמוצגהשור

מנסהאינוכוח,יגיעשורכמוהאב,והנכנעות.הפאסיביותתכונתכגילום

למרותלו,המזומזהתלאהבנתיביוםמדיונועדחייו,דרךאתלשנות

יגונו(ייאלםוההשלמההאלםכסמלגםכאזמוצגהואוקשה.רבהש"הדרך

וגם 27האלם,תכונתאתלשורהמייחסיםרביםיידיםכבפתגמיםהכריעני"),

בגורלהלמרודמבליהגרדום,אלאוהטבח,אלהמובלתקרבז,כבהמת

בפואימהמשמשהשוריותר,גבוהבמודוסלגרדום").עלות-יום("יום

לכלמליאה(הפואימההמזלותכאחדהזוקוסמי,מיתיסמלבתורתגם

;האבהשמיםוגרמיהשנהעונותהעיתים,חליפתלנוכחהשתאותאורכה

כשם-והזרחוקה"),כוכביםרננתייאלאוזנוהמטהירח",כ"מוכהמוצג

כאפיתט-המשורראבישללשמותיווהקבלההאגדהממדרשינרדף

ו"יוסף"·יייצחק"לשמות

העממיתהאמונהלפי-שהשורזה,לדימויבהקשרלהזכיר,אףראוי

ייכשרוהצירוףמלמדוכזלבוא,לעתידהצדיקיםשלמאכלםאףהוא-

ינוחוייושםהצירוף(לפיהעולם-הבאחייעלהמחשבהעלגםכח"יגיע

עיפתה"ב"אץרהצדיקיםעתידבתיאורהמשובץיז,ג,איובכח",יגיעי

אפואלתפושישהשורתמונתאתאלף).בהרויוהבהמותהלויתזובתיאור

הפואימה,משופעתשבהםהקוסמיים-ציקליים,היסודותמזכיסודגם

ביז /נתיבתםופליאהחייאורחהיהיימוזרההשתאותבמלותהפותחת

נמוךריאליסטיכיסודרקולאיחד,"זבעגלותםנעווהטומאההטהרהשערי

בעול.הנושאתמשא,בהמתשל

והגיעהיידיהאפוריסטיהמקורמזביאליקהפליגהשור,שלבתיאורו

שלקטביושניאתמיזגהדימוימצומצמים.באמצעיםניכרסימאנטילעיבוי

 :כאביוה"אני"נקרעשביניהם-ו"הנשגב"ייהנתעב"האנושיהקיום
המתרחשהמוגבה,הטראנסצנדנטיוהקוטבהנמוךהריאליסטיהקוטב

ימיו,בערובמשוררשהואהדובר,הזה.העולםמזשלאעליונות,בספירות

אתהאב,שלחייוסיפורהעלאתאגב,בעקיפיז,מביעחייו,מאזזאתהעורך

אלהוכלהבא,העולםבחיילזכותמשאלתוואתהמוותמזשלוחששותיו

העממי.היידיהמקורמזשהפליגהשור,בסמלמקופלים

הקאטאסטרופהברגעימוצגהמעשה,בחיישנכשלגדא",ה"בישהאב

 :ביתואללשובזכהולאמפלהשנחלכסיסרא,שלוהטראגיים
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להעלותאמוראינוסיסראמפלתמתיאורנפל"ייכרעבמליםהשימוש

דמותואתלהעלותאמורותאינןאלהמליםפז'וראטיביות.השתמעויותכאן

אתאםכילאידו,שמחוישראלשבטיוכלשדבורההעם,כאויבסיסראשל

האבשלדמותוממסילותיהם.בהנלחמושהכוכביםטראגית,כדמותדמותו

גםאלאייסהרורי",בהוראתרקלאירח,"יימוכהאדםכדמותמוצגתכןגם

העממיהאפיתטשלכמישוש-בוושיטוהכזיבוהוהשמיםשגרמיכמי

וכוכב.מזלללא =יישלימזל"היידי

הדראמאטייםבמונולוגיםהן-ביאליקשלהפסבדו-עממיתהכתיבהבכל

גדא","ביש ="שלימזל"הואהדובר-שלוהעם"ב"שיריוהןהגנוזים

האבדמותעולהייאבי,"בפואימהוביכולתו.בכוחובטוחכשהואגם

מאינוונטארטראגית,לדמותוהפכתלפחות,אחדבמודוסה"שלימזל"

אגבהמיתי.המודוסמןאףואול,הגבוה","החיקוימודוסשלהדמויות

האיכותמוחייו,עגלתאתהמסיעכשורתמונתו,מנוטרלתהמודוס,העלאת

לאיכותזכרכמעטבהשאיןקוסמית,תמונהכדיומתעצמתהעממית,

מקור.להששימשההיידית,האידיומאטיקהשלה"נמוכה"הקומית

הערית

 . 82עמי ) 1981 (ושמדוקאכן-ווהדדאה 1

עלהיידישיד-העםאת,לייגלקחכיצד ) tO 11עמי ,]ה"([תשכסדןדכהדאהככד 2

סימנים ,] 1901 [ומאדק(גינצכודגמקצועלעצמולכודיכולשאינוגדא",ה"כיש

יודי.'שלכ"קוצואחדים,ודיטודייםמוראלייםכשינוייםתכניו,אתוהטמיע ) 324323

י'םעמניכיםללמוד.יכולהלמרןהללאיןשאותם ,המקצועותאתהמונהכקטע

 .ועורכחגיך"כ"ושמחתדדיספקי.'אשקאכ"עלגםיששידי-עםווכדי

 .) 80-75עמי(תשמ"ג),שכיטדאה: 3

 .) 498סימן : 1950 (סטוטשקאוו :דאה 4

 . 285סימןשם, 5

 . 498סימןשם, 6

למענהציפיותויוצדתיכ).כח.(איוכתמצא"מאין"והחכמהלמליםדומותהכותדת 7

 .החכמהספדותכנוסח ,וחגיגימדומם
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אולשוז-נופל-על-לשוז.הואילייג.שלשירואתהפותתקסתי".אתייתפשתיהצירוף 8

על-פיהומונימייםצירופיםהםקשת"ו"תופסקסת"(ייתופשמשכיל,קאלאמבור

בשמאלית).ימניתשי"זהממירההליטאית.ההגייה

 .[ 763סימז(תרס"ח).בערנשטייז 9

הסופרמפיבעל-פהשמעתיואךשבדקתי.שירי-העםבאסופותכלולאינוזהשיר [ 0

כהז.ישראל

 . 498סימז .)[ 950 (סטוטשקאוו [ [

 . 235סימזשם. [ 2

היידיהאידיוםשלבמימישופיתחהסיפור . 225 223-עמי .) [ 97 [(אונגרפלדראה [ 3

יתומיםשלושהבירושהיוסיבעלהלההניחציפורהייכשנתאלמנה :לעילהנזכר

הדלותי.'ואתקטנים

 . 498סימז ,)[ 950 (סטוטשקאוו [ 4

 .שםשם, [ 5

 .שםשם, [ 6

 .שםשם, [ 7

 . 563סימזשם. [ 8

 . 6 [ 9סימזשם, [ 9

265סימנים ,)[ 90 [(ומארקגינצבורגלמשלראה. 20 ,264 . 

 .[ 54שם,סימז 2 [

 . 563סימז ,)[ 950 (סטוטשקאוו 22

 . 248 , 246 • 245סימנים ,) [ 90 [(ומארקגינצבורג 23

 .[ 09סימז .)[ 950 (סטוטשקאוו 24

 .[ 6סימזשם. 25

 . 498סימזשם, 26
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מראי·המקיםרשימת

 . 1952תשי"ב,תל-אביב,ריבר,והתב"ך,ביאליקשירתאיבטל,אי = ) 1952 (אביטל

תרצ"ה.תל-אביב,המחבר,הוצאתביאליק,ח.ב.חדושימלוןאביברי,יי =(תרצ"ה)אבינרי

 17הספרות,הספרות",שלמערכתברבייהיחסיםאבן-זוהר,אי = ) 1974 (אבן-זוהר

 . 49- 45עמי ,) 1974(ספטמבר

ריבורמסירתאונתטית,"לשוןשמרוק,וחיאבן-זוהראי = ) 1981 (ושמרוקאבן-זוהר

 . 87- 82עמי ,) 1981(אפריל 31- 30הספרות,וייריש",עבריתאונתטית:

ביאליק,ח"בלשירתקובקודראבציהסגל,וייאבן-שושןאי =(תש"ך)וסגלאבן-שושן

תש"ך.ירושלים,קרית-ספר,

לעברגוף",בעלאריההואמיאוגראנדהאבאשלייקרובואוכמני,עי = ) 1953 (אוכמני

 . 65- 38עמי , 1953מרחביה,פועלים,ספריתהאדם,

ת"א,דביר,לבתי-הספר,ביאליקעלביבליוגראפיהאונגרפלד,מי =(תש"ך)אונגרפלד

תש"ך·

הספרות,ביאליק"ח"נשליצירותראשיתעלחדש,ייאוראונגרפלדמי = ) 1971 (אונגרפלד

 • 855-842עמי ,) 1971(מרץב

לפואטיקההמכוןההתחלה,העברית:הילדיםספרותאופק,אי =(תשלייט)אופק

 . 1979תל-אביב,אוניברסיטתולסמיוטיקה,

תשמ"ג.בטבתט"והארץ,יאופיר'','ושמהיישותפותאופק,אי =(תשמ"ג)אופק

ירושליםדביר,הילדים,בספרותביאליקשלפועלו-ח"בגומותאופקאי = ) 1984 (אופק

 . 1984תשמ"ד,ותל-אביב,

קובטרסיםיבתשובתי'','-ביאליקשירי"למקורותבורנשטיין,ד"י =(תרצ"ו)בורנשטיין

טנאבותך:כונס . 61-51עמיתרצ"ו,ירושלים,ג,קונטרסילון),חי(בעריכת

 . 54-51עמי(תשלייג),

ספרביאליק,לזכרכנסתהצפורי",יאל"למקורותבורנשטיין,ד"י =(תרצ"ו)וברנשטיין

עמי(תשלייג),טנאבתוך:כונס . 102-81עמיתרצ"ו,תל-אביב,דיבר,ראשון,

 . 106-85עמי ,) 1974 (שקדבתוך:גםכונס . 42-32

תרצ"ה.תל-אביב,דביר, ,ג-אשבעל-פה,דבריםביאליק,ח"נ =(תרצ"ה)ביאליק

תרצ"ח.תל-אביבדביר,ביאליק,ח"בכתביכלביאליק,ח"נ ;(תרצ"ח)ביאליק

תל-אביב,דבירה,-אביאליק,ח"באגרותביאליק,ח"נ =צ"ט)-(רתצ"חביאליק

תרצ"ח-צ"ט.

ת"ש.תל-אביב,ביאליק,מוסדחיים,פרקיביאליקח"נ = )ש"ת(ביאליק
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תשלייו.תל-אביב.פרץ.י"לויידיש.ביאליקח"בבילצקי.י"ח =(תשלייו)בילצקי

 26הספרות.הספרותית".והרמיזההטקסטייהקורא.בן-פורת.זי = ) 1978 (בן-פורת

 . 25-1עמי .) 1978(אפריל

בטבת(יידכרך(השבועון).מאזביםהמספר".ייביאליקבכשלום.בי =(תרצ"ג)בכשלום

כט.-כחגיליתרצ"ג).

כונסתש"ב.תל-אביב.גזית.הוצאתביאליק.שלמשקליובכשלום.בי =(תש"ב)בכשלום

 . 81-52עמי .) 1974 (שקדבתוך:

ורשה.רעדעבסארטען.אוןשפריכווערטעריודישעבערנשטין.יי =(תרס"ח)בערנשטין

תרס"חהצפירה.דפוס

 . 1983באר-שבע.בן-גוריון.אוניברסיטתביאליק.שלהפרוזודיהבקון.יי = ) 1983 (בקון

ימאחוריבסיפורחדשה(קיראההאבוד"העדןוגןייגדרותברזל.אי =(תשכ"ה)ברזל

 . 125- 117עמיתשכ"ה).(תמוזכאמאזבים.הגדרי).

שנה 100במלאת-ביאליקח"נליצירת(מוקדשימאסף.(עורך).ברזלהי = ) 1975 (ברזל

 . 1975תל-אביב.העברים.הסופריםאגודתמקור.ספריתהמשורר).להולדת

ח.ש.ד.תל-אביב.פועלים.ספריתלחולין.האומץגולדברג.לי = ).ד.ש.ח(גולדברג

תש"ט.תל-אביב.טברסקי.ביאליק.פרקיגורן.ני =(תש"ט)גורן

איןפאלקסלידעריודישעמארעק.ופ"שגינצבורגש"מ = ) 1901 (ומארקגינצבורג

 . I 190פטרבורג. •רוסלאבד

תש"ה.תל-אביב.המאוחד.הקיבץויום.יוםביאליקגליקסברג.חי =(תש"ה)גליקסברג

?.מיבחרהגדריבימאחורילמארינקההמספרשליחסויימהגרנות.מי = ) 1974 (גרנות

עמי • 1974תל-אביב.עם-עובד.הוצאתב.בספרות.בגרותלבחיבותתשובות

 . 36- 32עמישם.הגדר'','בימאחוריייההומור : 32- 28

 17הספרות.לביאליק).אנייומהאניבימי(עיוןלאבן"דשאייבין = ) 1974 (האפרתי

-7עמי .) 1974(ספטמבר I . 

כץ.ומכוןקריאהסימןהוצאתוהלשון.המראותהאפרתי.יי =(תשלייד)האפרתי

 .תשליידתל-אביב.אוניברסיטת
להשכלההעבריהמכוןביאליק.ח"בלשיריפרקיסעשרההלמן.י"ט =(תשי"ז)הלמן

תשי"ז.ירושלים.בכתב.

סדן.ספרביידישי,'עםשבירהטיפוסי"הביתהרושובסקי.בי = ) 1977 (הרושובסקי

 •המאוחדהקיבוץהוצאתשמרוק.חנא •רוטנשטרייךנתןורסס.שמואלבעריכת
 • 1977תשלייז.ירושלים.

ביאליקי,'שלביצירותהכלכליים-סויצאלייםוהתוכן"הרקעוינריב.די =(תרצ"ט)וינריב

ותצ"ט.תל-אביב.דביר.ביאליק.לזכרכבסת

הקיבוץהוצאתובמסה).בסיפור(ביאליקלכיסוי.גילויביןורסס.שי =(תשמ"ר)ורסס

תשמ"ד.תל-אביב,המאוחד.

(דצמבר 19- 18הספרות,מערכתי,'כרבהספרותתיאור"לשאלתטורי,גי = ) 1974 (טורי

-19עמי .) 1974 I . 

אקדמון.וביבליוגרפיה,:מקראהביאליקבשיריהלשון(עורך),טנאדי =(תשלייג)טנא

תשלייג.ירושלים.
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וויסבשאפטלעכעריירישערמעלאדעיס,מיטפאלקסלידער,יידישעכהזי"ל = ) 1957 (כהז

 .) 1912מהדורתשלמורחבת(מהדורה 1957ביו-יורק,ייווא,-איבסטיטוט

מחקריחזז-רוקם),גלית(תרגמה:עממי"ושירעםיישירכהז,י"ל =(תשמ"א)כהז

 • 152-146עמ'תשמ"א,ירושלים, .איהודי,בפולקלורירושלים

פועלים,ספריתביאליק,שלבפואטיקהעיקרים-שירהתשתיותלוז,צ' = ) 1984 (לוז

 . 1984תל-אביב,

תל-אביב,ביאליק,ומוסדדבירוציירותיו,חייו-ביאליקלחובר,פ' = ) 1944 (לחובר

 . 1944תש"ד,

(סיוזיפוב,קוץבזו,בעשהביאליק",שלייסגבובוליפשיץ,א"מ =(תרע"ו)ליפשיץ

 . 69- 59עמ'תרע"ו),

תש"ם.תל-אביב,שוקז,אורות,כיווזמירוז,ד' =(תש"ם)מירוז

מהדודהתרב"ח),-(תר"זשירים-ביאליקח"ב(עורך),מירוזד' =(תשמ"ג)מירוז

טרטנר,שמואלשביט,עוזימישנה:עורכינוסח,וחילופימבואותבלוייתמדעית

תשמ"ג.תל-אביב,ודביר,כץמכוזשבפלד,רותשמיר,זיוה

 .) 28.9.1983 (דברתורה",למקוםיגלהיימיבוי,ד' = ) 1983 (בוי

תשי"א.תל-אביב,לספרות,מחברותבחן,אבביסדז,ד' =(תשי"א)סדז

עמ' , 46גיל'תשי"ד),בתמוז(י"טמזהצעיר,הפועלהעם",יימפיסדז,ד' =(תשי"ד)סדז

14-13 . 

תשט"ו.ירושלים,העברית,האוניברסיטהונתוח,קיראהפרקיסדז,ד' =(תשט"ו)סדז

תשכ"ב.תל-אביב,המאוחד,הקיבץובדק,אבניסדז,ד' =(תשכ"ב)סדז

 . 1963תל-אביב,דביר,לחשבון,יזזביןסדן,די = ) 1963 (סדן

תשכ"ה.ירושלים,אקדמון,ביאליק,במסכתיידישסוגיתסדן,די =(תשכ"ה)סדן

עמי , 1חובי ,) 1968(איבבאהספרות,קדשו",ומשמרת,ייהחורשסדןדי = ) 1968 (סדן

-36 ~ .I--• 

תל-אביב,ומסדה,הסופריםאגודתגדר,אבניליובליו",מעיןייביןסרן,די = ) 1970 (סדן

1970 . 

ייווא,שפראך,יידישערעררפוןאוצרדערסטוטשקאוו,ני = ) 1950 (סטוטשקאוו

 • 1950ניו-יורק,

תש"ה.תל-אביב,מסדה,ביאליק,מפיעובדיהו,מי =(תש"ה)עובדיהו

ימאחורילסיפור(הערהתחליה"ברמיזהמעשהייסוףעקביהו,י' =(תשלייט)עקביהו

 . 120-118עמי , 2חוביתשלייט),(טבתמחמאזנים, )יהגדר

תש"ו.ירושלים,ביאליק,מוסדביאליק,שירתפיכמן,י' =(תש"ו)פיכמן

תש"ו.תל-אביב,ניומן,מרדכיהחדשה,בספרותנודמויותפנואלי,ש"י =ו)"(תשפנואלי

אלעמען,פארביכעראידשי,איןהעברייאיזמעןפרפרקוביץ,ני = ) 1931 (פרפרקוביץ

 . 1931ריגה,

 , 4- 3חוביתשכ"ט),(סתיו-חורףאהספרות,המתהפך".ייהשירפרי,מי =(תשכ"ט)פרי

 . 611-610עמי

אוניברסיטאיים,מפעליםביאליק,שירישלהסימאנטיהמיבנהפרי,מי = 1977פרי

 . 1977תשלייז,תל-אביב,
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תל-אביב,דגה,ספריביאליק,בשיריעיוניס :כחוייתסדבריסצור,ר' = ).ד.(ח.שצור

ח.ש..ר

 . 1985תל-אביב,פאפירוס,ואנטי-רומאנטייס,רומאנטייסיסודותצור,רי = ) 1985 (צור

ספר,קריתביאליק),ח"בשלביצירות(עיוביסהמסתתרהלביאצמח,עי = ) 1966 (צמח

 • 1966ירושלים,

שוקך,בשירתס,מחקריסוטשרניחובסקי:ביאליקקורצוייל,בי =(תשכ"א)קורצוייל

תשכ"א.ירושלים,

שוקך,מהפכה,אוהמשך-החדשהספרותנוקורצוייל,בי =(תשכ"ה)קורצוייל

תשכ"ה.תל-אביב,

תשי"א.תל-אביב,דביר,חייו,ושירתביאליקח"נקלוזנר,י' =(תשי"א)קלחנר

תשכ"ח,תל-איבב,פורה,הגדרי,'יימאחוריהסיפורמיבנהעלקריץ,רי = r 1968קר

1968 . 

ותל-אביב,ירושליםדביר,ביאליק,עסשיחותירבידוביץ,שי =(תשמ"ג)ריבדוביץ

תשמ"ג.

,תל-אביב,ניומךכהך),שיראל(בעריכתספרות,מסלולירבינוביץיי = ) 1971 (ריבנוביץ

1971 • 

).כונס 1951(ספטמבראלףביאליקי,'אצלהזרההאהבהיישירתרטוש,יי = ) 1951 (רטוש

 . 265-261עמי ,) 1974 (שקדבתוך:

ביאליק,בציירתוגבינהמשקלבשיטותוהתפתחויותלבטיסשביט,עי = ) 1978 (שביט

 . 1978תל-אביב,אוביברסיטתדוקטור,תוארקבלתלשםחיבור

,תל-אביב,כץומכוךהמאוחדהקיבץוהריתמית,המהפכהשביט,ע' =(תשמ"ג)שיבט

תשמ"ג.

דוקטור,תוארקלבתלשםחיבררהראשוניס,ביאליקשירישמיר,זי = ) 1980 (שמיר

 • 1980תל-אביב,אוביברסיטת

 .) 4.7.80 (אחרונותידיעותביאליקי,'ח"נשללשוך"חקרישמיר,זי =אי) , 1980 (שמיר

ומימסדהפוליטיהמימסדביךביאליק:שלהקובגרסיישירשמיר,זי = ) 1983 (שמיר

 1983תשמ"ג,תל-אביב,ידובוך,אורוך,מיערכה:לספרות,הסטוריהביךהספרות,"

 • 133-112עמי

בסיפוריהדמויות(עלשממותיבו"עלהמרקדיםיישעיריםשבפלד,רי =(תשמ"ד)שבפלד

עמי , 56- 55חוביתשמ"ד),(סיוך-תמוזח,שבה 77עיתוךהראשובים)ביאליק

35-34 . 

תשי"א.תל-אביבשמעובי,יוסףביצירותיו,ביאליקשפירא,זי =(תשי"א)שפירא

תשכ"ב,תל-אביב,שמעובי,יוסףביאליק,בשירתדרכיסשפירא,זי = ) 1962 (שפירא

1962 . 

ירושלים,ביאליק,מוסדהבקיורת,בראילסוגיהיצידתו-ביאליקשקד,גי = ) 1974 (שקד

1974 . 

Frye (1957) N Frye, AnaIOm}' 0/ Crilicism, Atheneum, New-York, 1957. 

Langbaum (1963) R. Langbaum, The Poelry 0/ Experience, (The Dramatlc 

Monologue In Modern Literary Tradition), Norton, New-York, 1963. 
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