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שנותכלשקדהללוהמפעליםעלועריכה.מחקרעוזריבלאאףוקרנות,

האחרון.יומוועדשלו,התל-אביביהעשורלרבותתחנות-חייו,בכליצירתו,
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ברזיצ'בסקי·
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שינוייםבמקורלהטילהמעננזהוכרחלאבבירור,הועלתהמשזו .היטב

קיימיםמוטיביםשלובהרחבת-מהבסגנון-מהלהסתפקהיהויכולמהותיים,

כללעומתביאליק,הושגה.כברמטרתושכןוליטוש,האחזהפיתוח,לשם

האובייקטיבימןהמעובזתהאגזהשלהכובז"יימרכזאתהעתיקקוזמיו,

והעל-האימ~רסונליתומיםמעלילת-הקזוהקרוב:הסובייקטיביאלוהמרוחק
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בעקיפין,רקהקדוםהסיפורמןהעולהוהאקטואלית,האישיתהאמירהאלזמנית

החדש.הזמןבןהסופרבושתולההאינדיווידואליתבאינטרפרטציהוהתל~יה

תחבולהכעלאלאחז"לאגדתעלמסתמכותאינןהיום''ויהיאגדותבמיטבן,

ללאלהיאמריכולהשאינהזוה"בוערת",האישיתהאמירהלערפולחיצונית

נדונותוארבעה'שלושה'אגדתכדוגמתייאגדות"בפומבי.התערטלותשלחשש

וכגילוי-דעתאינטימיכווידויאםכיחז"ל,אגדותשלכעיבודיםלאאפואכאן

נאיביותלהןמקנההאגדיתשחזותןהללו,היצירותשלעושרןעיקרבמסכה.

עלהמכסהדקה,קליפהאלאאינההחיצוניתועלילתןהעין,מןסמויהואמדומה,

 2 •בתו~ןהאצורהרבהעושר

כידוע,ביאליק,סיפרהשמים"יימןלבן-זוגשזכתהבת-המלךשלסיפורהאת

בתחילהשנקראהתרע"ז,משנתקצרהבגירסהסיפר;הראשונהבפעםפעמיים.

שלמה,בתעלהאגדהשלוהרחבת-מהעיבודאלאשאינהובן-זוגה'המלך'בת

להתחכםורצהענייםלבןיעודהשהיאבכוכביםחזהכיבמגדלכלאrזשאביה

ידועהביאליק,שלכתביובמהדורותגםנכללהשלימיםזו,קצרה(גירסהלגורל

בספרוןלראשונהשנתפרסםכפיוהמצונזר,המצומצםבנוסחrזהקוראיםלרוב

ביאליק,מותלאחרלאורשיצאוהכתביםמהדורותאלוהועתקמתרפ"גלילדים

לגירסההסיפורזכההשנייהבפעם .) 3שלמהבתשלהסודיהריונהתיאורבלא

בנסיכההעברייההמלךבתהוחלפהשנה 4תרפ"ט,משנתומפורטתארוכה

בןנועז,בעלםהוחלףסופרים,למשפחתבןומך-הרוח,האביוןהעלםארמית;

ותיאוריםרביםמוטיביםנוספווביכולתו;בכוחוהבוטחסוחרים,למשפחת

מןבתכליתשונהליצירההשניהנוסחאתההופכיםורבי-פרטים,מג~ונים

ברדיצ'בסקי,מ"ישלבכתביהםהמודרנייםומעיבודיוהמדרשי-ה.קדוםהמקור

 5ביאליק).שלהמוקדםמעיבודו(וכמובן,פיורקאוא"מלבנרי"ב

המסולתותמןהיאוארבעה'שלושה'אגדתתרפ"ט,שמשנתזהמורחבבנוסח

תכניתכבהשלמתבהשלמתהשמחוביאליקהיום','ויהישבאגדותוהמלוטשות

הביעהיצירההשלמתעלהבלתי-מסותרתגאוותואתרבת-תפארת.אדריכלית

שלושה('אגדתהאחרונותהשניםמןאיגרותיושמעידותכפיהזדמנויחנ,בכמה

שהיצירהקיווהואףשכתב),יצירהמכליותרביאליקבאיגרותנזכרתוארבעה'

 6קולנועי.לעיבודלימיםתזכההזווהפ;ליפוניתהססגונית

ולמעשהמראש,צפויותהיווארבעה'שלושה'אגדתעלהראשונותהתגובות

לאהןהעשרים.בשנותבארץשנתבססהפוליטי,לפילוגבהתאםהתפלגו
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סתריאתולהביןהיצירהשללעומקהלרדתכלשהוניסיוןעלמקום,מכלהעידו,

ן (iעליצירתוואתביאליקאתהעמידוהמכובדה"ן;ומסד"מקורביכוונותיה.

לעומתם, 7ואימפרסיוניסטיים.מרפרפיםוהללשבחדבריכמהוהשמיעוגבוה

אתבושילחוהזדמנות,בכלבביאליקשזלזלו'כתובים',אנשיה"צעירים",

ומשולחת-החריפההקיצונית,בלשונושנודענורמן,י'המבקרבן-חבורתם,

אלכביכולשפנהעלהמזדקןהמשורראתלנגחנרחבכרכאןושמצאהרסן,

מביתחלודיםבכליםמחודששימושכביכולשעשהועלישנה-נושנה,טכניקה

 8 .האומהשלגנזיה

המפלגתיתהמגמתיותאתהיטבביאליקהכירכברהשלושים,שנותמפתןעל

כףאתהציבשבוהיוםלמןממשלאאםיוומקטרגמגניובדברישנתבלטההזו,

עצמו,עלקיבלשבוהיוםלמןבוודאיאזי , 1924בשנתהארץאדמתעלרגלו

הסופרים.אגודתשלוראשהנשיאהתפקידאתייהצעירים",שלרוחםלמורת

נטעןאםהפלגה,משוםזותהאשלאדומה,בלבו.להובזמגבוהבההתבונןהוא

מלכימולאלהמלךשלמהשלושוחרת-השלוםהפשרניתהמוגבהת,עמדתוכי

לזומקבילהעמדהרקלאהציגהוהמדון,הריבמחרחריומואב,עמוןארם,צור,

אף ,) 9ועוד'המדינה'('המשתה',והשלוםהאהבהעלשלובדיאלוגיםאפלטוןשל

גםמקבילההיאמבקשי-כסאו.הפוליטיים,יריביומולאלוייצמןשללזורקלא

הקנטרנותמולאלבפולמוסי-קולמוסוהמנוסההמפוכחביאליקשללזו

ונגדנגדוהפואטישמאבקםהמודרנה,צעירימקרבייאויביו"שלהתועמלנית

הספרותיהן;ומסדאנשיאתלדחוקלשאיפתםכסותאחתלאשימשבני-חוגו
 10שלהם.וההשפעההכוחמעמדות

פראדוקסליבאווח-ביאליקהציבומחוץ,מביתופילוגים,סכסוכיםשלבזמן

אחרית-הימים,נוסחפנימית,שלמותושלאוניברסלישלוםשלתמונת-עולם-

ולאומאבקים,חיכוכיוללאבטבעיותהדורותשלשלתומתפתחתמתקדמתשננ)ן

טוב.שכולובעולםותמיםנלהבא~טופיהאיששלואמונהתקווהמתוךדווקא

אתביצירתולתארביאליקידעגורקי,מקסיםהרוסיהסופרומיטיבו,כידידו

והשלוםהצדקהיופי,שלהאידאליםמצדוהןובסיאובםבחלאתםהןהחיים

ריאליזם,ושלאגדהשלממשות,ושלחזוןשלמופלאבעירובוזאתהמוחלטים,

הנימה.ןןכמלואאףושכור-אופטימי~תנאיבישיישמעובלי

בביקורתשונותגישותהמייצגיםרבים,לפירושיםהיצירהזכתהלימים,

המקוריהדיון.שבשוליהביבליוגרפיתברשימהמובאיםושפרטיהםובמחקר,
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זויצירהחקראלאםנםשיצאאורבך,א"אשלפירושוהואשבהםוהםחדש

בהבחינוביאליק,לחקרחשובהתרוםההריםבדיעבדאךהאגדה,חקרםתוך

לחוםריםחץודווקאהםוארבעה'שלושה'אגדתשלאםירותיהשעיקרבכך

והאוניברסלי,הלאוםישלה,האקטואליבםסרהואםרכזהוכישלה,התשתית

םחקריהםלציוןגםראוייםהםקורות,חקרבתחוםהבאים.ולדורותלדור;ףהיפה

הםבוססהיצירה,שלהקצרבנוסחה(שהתםקדורססשםואלשלהםקוריים
(שהתםקדוקוםםאהרןושלשנהרעליזהושלהםדרשי)הםקורעלבעיקרו

םםקורותיואחדםצדוזההקדוםיםםקורותיוםצדזוהםורחב,בנוסח

 .) 12הםשכיליים

נגעוםקורותיה,אתולאגופאהיצירהאתשניתחוהביקורת,םאםרירוב

לפניםציגהשהיאורב-הפניםהגדולהפסיפסםתוךואקראיותבודדותבנקודות

והםחקריםהרשיםותםבחרשלביבליוגרפיים(ציוניםופרשניהקוראיה

פהנעשהאםגםזה).חיבורבשוליםובאיםוארבעה'שלושה'אגדתעלשנכתבו
אלאעוסקאינוהואאף 13הםרפרף,האקראיהעיוןםןכביכולהחורגניסיון,ושם

בלאוםקרית,~טוםיסטיתבשיטהזורבת-אנפיןיצירהםתוךאחדיםבםוטיבים

ייבהרבהחורגהואאיןאורבך,א"אשלוכדבריווםאחדת,כוללתאבחנהכל
הדבריםאתיוצקשהואאלאקלוזנרשלבםאםרוולנרםזלםפורשםעבר

 14החדשה".הביקורתשלבנוסחותיה

ריבנ~:םםשוםדווקאואוליוהםחקר,הביקורתשהניבוהרב,היבוללםרות

לנסותהצורךלהערכתנוםתעוררוארבעה',שלושה'אגדתעלהחיבוריםשל

ובסיסיעקרוניענייןשיבהירחיבור,ביאליקחקרשלזהבשלבולהעםיד

היצירהאתללכדכדיבוושישכראוינתבארטרםאשרהיצירה,להבנת

וארבעה',שלושה'אגדתשלהםשוכללתה~בנהסכיםתאחדותה:אתולחשוף

הזםןצורכיעםשיתםודדחדש,ז'אנרלהעםידהםחברשלכוונתועלהםעידה

לידילהגיעזהחיבורכוונתאיןהחדשה.והפואטיקההחדשהםקוםהחדש,

אםכיביניהן,לפשרלנסותאובעבר,הושםעושכברהדעות,שלסינתיזה

ה~בנהלסכיםתשניתןככלהםקבילהוכוללת,םקיפהפרשניתסכיםהלהציע
ו~-טקטוני.אקראיפרטכםעטבהשאיןגופא,היצירהשלהםהודקת

תבניותבריבויוהםצטיינתהפרטיםלפרטיהםתוכננתשלה,בארכיטקטוניקה

גירסהלםעשהםציעהוארבעה'שלושה'אגדתוסיםטריות,סטיותדואלי
תו~םכולההאוםרתהישנה-נושנה,ה"קורספונדנציות"לשיטתםודרנית
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מקבילהלוישוהפרטיהצרבמישורבהשמתרחשכלאורגנית:ואחידותהרמוני

כךעל(וראהסוףאיןעדוהולכיםהמתרחביםיותר,הגדוליםבמישורים

ביצירתו,ביותרהמודרניהשלבאללהגיעכדילהלן).השני,בפרקבהרחבה

שתמונת-והקדומים,העממייםהז'אנריםאללנסיגה-כביכולביאליקנזקק

וכמו-הרמונית;כמו-נאיבית-ייתמימה"תמונת-עולםהיאמהםהעולההעולם

קיום,ולבטינפשחיבוטימשקפתאינהשכביכולהחיצונית,ה~פיתהעלילהאל

המודרני.הגיבורנחלת

גם-~טומיסטיפרשניניסיוןכלומחושב,מהודקכהמבנהבעלתיצירהלגבי

ויחטיאומקוטע,לקויפרגמנטרי,יהא-כשלעצמועינייםומאירמענייןהואאם

בתכניתופרטפרטכלמשתלבשבההקומפוזיציונית,השומותהבנתאת

האלגוריהשלהבדוקיםכלליהלפי(לכאורהמראשהותו~שחוקיההכוללת,

למעגליםהצרהאישיהמעגלביןמלאתו~םעלהמבוססתהקדומה,התיאולוגית

אתבחזוןראהביאליקאםאפואייפלאלא .הרחבים)והעל-אישיייםהבינאישיים

התבססותעםלימיםלהיווצרעתידשהואכפיהארץ-ישראלי,דבר-האמנות

רב-גוניתעמוקה,גל;~לית,זאתועםבהיקפה,קטנהכיצירה ,בארץהמרכז

אתמקום,מכלהולם,תיאורו 15העין.מןהסמוייםבמישוריהורבת-אנפין

ידיו,מתחתשהוציאביותרוהמשוכללתהמהוקצעתהארץ-ישראליתהיצירה

לעיןהמתגלהמןשיעורלאיןרבהסימנטישעיב~יהשלפנינו,ה"אגדה"היא

למיצויה.להגיעיתקשהושחקרהשוטפת,בקריאה

מןחורגזה,חיבורבמרכזהעומדוארבעה',שלושהב'אגדתהדיוןלפיכך,

מענייןבוסןמקרההןומשמשהבודדת,הביאליקאיתביצירההעיסוק

אנפיןבזעירתשקיףוהןהיום',ב'ויהיביאליקשלדרכולבירורוסימפטומטי

שלו.הארצישראליבעשוריומו,בערובהמשוררשלההגותיעולמולבירור

שלמיניאטורהכעיןלשמשאפילוזויצירהעשויהפניה,וריבוימורכבותהבשל

שהגיעביאליק,שלדורושלם,דורשל-והכלל-אנושיהעברי-הרוחעולם

המאהשלהרוחעולםאתשהכירדור :המאה""~פנהבשנותובשלותולבגרותו

עלהרות-גורל,מהפכותובעתהעולםמלחמותביןימיו,בערובניצבואף ,-19ה

שלפנינוה"אגדה"ה~תאריםוצלולתהכמו-נאיביתחזותהחרףהמודרניזם.סף

ומלואם.חייםומלואו,עולםבתוכההמקפלתומורכבת,סבוכהיצירההיא

במקבילהנערךביאליק,ביצירתרבותשניםבןמחקרעלמתבססספרי

לחקרכץשבמכוןהמשוררכתבישלהאקדמיתהמהדורהבמערכתלעבודתי
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שבאוניברסיטתעבריתלספרותבחוגלסו~יהיצירתוהוראתועלהספרות,

שמואלפרופ'בכירים,עמיתיםלשנילהוזותליהיאנעימהחובהתל-אביב.

הספרטיוטותאתקראוהמרובים,מעיסוקיהםשהתפנושביט,עוזיופרופ'ורסס

הזברים.שלהמוגמרלעיצובםשסייעוורבות-השראה,חשובותהערותוהעירו

מזכירשפיגל,גזעוןולמרנץ,מכוןראשצור,ראובןלפרופ'תוזתישלוחהכן

קריאתועל .ובעיזוזבעצההספרהפקתאתשליו~למזעי-היהזות,בית-הספר

החוגאישכהן,חייםאףראויהמלומזות,והארותיוהערותיוועלהביקורתית

לב.מקרבלתוזהתל-אביב,באוניברסיטתעבריתללשון

העבריתהספרותלחקרכץמכוןשמירזיוה

תש"ןתשריתל-אביב,אוניברסיטת

הטרות:

תוךלאץויישראל,הגולהמןהמעברעסהאומה,שלהרוחקנייניכלאיסוףשעיקרוזה,רעיון

עלשעמדמיוסביאליקשלמנוחתואת,הדריךשניביתכבימיוגניזהחתימהשלפעולותעריכת
ספרות)יכרי(בכרךהעברי''הספרמאמרו,ראהחייו.תחנותבכלופעליצרהואולאורודעתו,

גס:ראהסד-עב).א,כרךשכטל-פה,(וכריסהרוח'כינוסעלו'עודהרוח'כינוס'עלוהרצאותיו
שלמשנתוברוחהואהרעיוןקעדר-יג).עמ'שם,(שס,העברית'התרבות'לשאלתהרצאתו

הצורךעלשד"לדברילמשל,וראה,אחדיהעס),שללהגותוחלחלוממנה(שיסודותשד"ל
ההדירכתכים,לוצסו,ש"דראה: .)] 1867-1855 [ובה,(פאדישעיהועללפירושבמבואבכינוס
'הספר-ביאליקשלנאומוימסתועל . 210עמ'ירושלים,ב,הרסום,עימנואלמנחסמבואוצירף

 . 127-109עמ'(תשמ"ד),ורססש' :ראההכינוס,רעיוןשלפרוגרמסימצעובו-העברי'
הנהייה . 304-281עמ' ,)ס'ל'שת(אופקראהחז"ל,אגדתבעיבודההשכלהספרותשלדרכהעל 2

הלכיבעקבותוכן(שי"ר)רפפורסוש"י(רנ"ק)קרוכמלנ'בעקבותהקדומההעבריתהאגדהאל

האגדהאללנהייהבמקבילבאהפרוג,בשירתביסוילידילמשלבאואשררומנסייס,רוח
שלדרכועל .עווד)ויילדאוסקראגדותאנדרסן,אגדות ,גריםהאחיםאגדותאלהאירופית:

במסורותמעוגניםשיהיוככלהיוס','ויהי"סיפוריאופק:א'העירחז"לאגדותבעיבודביאליק

אתלהגישביאליק"כוונתוכן:מקור"ככולושרובויצירהמעשהמחברסבעיניהסעממיות,
 .) 134עמ'[תשמ"ד],(אופקקמעה"מסויגתהצעיריםלקוראיםשהואכמותהספר

לראשונהנתפרסמהוארבעה')שלושה'אגדתשלראשון(נוסח 'זוגהובןהמלך'בתהאגדה 3

 .) 24.7.1917 ,]זכ[יאגיל' ,'םעה'(והמהפכההמלחמהבזמןבמוסקבהשיצא'העס',כשבועון
שבעריכתולחכמתיישראל)לספרותהחיים,לענייני(קובץלטתמטתלקובץנעתק'העם'נוסח
יובלבמהדורתגםכונסזהנוסח . 42-38צד(תרע"ס),דה-חוב'ראשונה,שנהציסרון,ש"ל

א'נוסחקפסjו-צד).עמ'[תרפ"ג],ברליןהעברית',השירה'חובבי(הוצאתביאליקשלהחמישיס
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 "שלבציוריוהובאוירבטפרוןאורראהה"ובצונזר",ובנוטחולילדים,גםע~בדה"אגדה"של
האחרונההובהדורההיאחרצ"ג,בובהדורתעוב'). 16 , 1923פרנקפורט"אובנות",(הוצאתאפטר

הוחלפההכותרתרבים:שינו"ם(בלא"הבלתי-ובצונזר"הנוטחנכללביאליק,בח"אורשראתה
הנוטחהועתקהביאליקובותלאחראורשראוהובהדורותאלאךלפרקים),חולקוהטיפור

(ובשוםביאליקשלהאחרונהח"ושנתתרצ"ד,בשנתשיצאהיום:'ויהיהקובץובן''הובצונז'ר'
ובח"ב).נוטחהעורכיםבוראוכנראה,כ,ך

הטופרים,אגודתשלבביטאונהלראשונהאורראוהשניהנוטחשלהראשוניםפרקיושני 4
 'ג[לחגיל'שם, : 4-1עוב'תר"ץ],כטלו 'כ[לזגיל'א,שנה(מאזנים,בראשהעובדשביאליק

(ברליןת-ל-אביבכוכ-זטפרב'התקופה:בובלואואורראההשניהנוטח .) 4-2עוב' ,]ץ'ר'תבטבת
הובחלהביובינכתבזהנוטחתרצ".דתל-אביבהיום:'ויהיבקובץוכונט , 5 יII !rעוב'תר"ץ),

ב"שוב),הפרעותדברלונודע(שםבתרפ"טביאליקעלשעברוובובר"נבאד,בברליןוהוברפא
[האגדהזהיטוד"עלכיביאל,קכתבנאכטיעקבלד"ררפ.דעוב',דביאליק,אינרותוראה:

שהיתהעדאובנותישכלולושכללתיההאגדהאתלירקובתילתנחוובא]בוברשלבובבואהובובאת
נכללוואיךל)(תרצ"זכתביכלבובהדורתריבר-יג).עוב'שם,(שם,רבת-עלילה"שלמהלנובילה

לעיל). 3הע'ראהה"ובצונזרת':הילדית,בגירטתו(הראשוןוהשניהראשון-הנטחיםשני

 • 124-123עוב'תרע"ד,ברליןא,האניה,מאוצרבקובץנתפרטםברדיצ'בטקי '''בושלעיבודו 5
נכלללבנר ב"'שלעיבודוקיגק-יד.עוב'תשט"ז,חל-אביבואניוח,צפונוחבפסרגםראה

 1950(בובהדורת 26-11עוב'תרנ"ת-חרט"ג,ורשהח:חוב'ג,ישיאל,אביותכלבטפרו
ואהבה''ח"ם-פי~רק;א"ובשלעיבודו .) 361-354עוב'ג,ועבר],אחיאטף[הוצאותגדולבפורובט

תרנ"ג.ורשהישראל':לילדיולשעשועיםלובקראילדיםייטיפורידרה Qהבטפרוניאורראה
ברוידטא'ראה:וארבעה:שלושה'אגדתשלקולנעויתבגירטהלזכותביאליקשלשאיפתועל 6

זויצירהעלביאליקשלגאוותו . 57-56עוב' , 1976,רובת-גןהיורםופרים IIויבריםפנישות

ניטיוןשהוא"וכובדוובה : 2.3.1930וביוםטפר,דשירתחוקרוברקוט,יוטףלד"רובדבריוגםניכרת
את"הקראתבידידו:דוחקהואחודשיםכובהובקץובג).עוב'ה,ביאליק,(אינרותבטפרותנ'ו'חדש

ובתרגוםדעתךתטיחנא"אלאמץי:הוארוטבלוםד'הד"רובידידופט).עוב'שם,(שם,אגדתי!"

א;טובן,ישראלהיהודי-אובריקנילטופרבובכתבקפט).עוב'שם,(שם,וארבעה'"שלושה'אגדת
בהוצאהאח"ב[כתב-העת]שיוציאנה"בתנאיליידישבתרגוםהאגדהפרטוםאחובתנההוא

שכא).עוב'שם,(שם,לחותוביו"פרטבתורובהודרת

שופובן, .)ץ"רת(שופובןוג'(תר"ץ)פרטקיד' ,)ץ"רת(קליינובןוב'שלתגובותיהםלובשל,ראה, 7

שלאלואתבובקצתשובזכירותואוןחשק"טערותשביצירה:התשוקהמתיאוריהתפעללמשל,
ברתיניק"אשהעירוניכפיכוונתו,יומו)".כנטותובשוררשראותהשגם(שירהובטוונה''הכופר

תרפ"ג).(ורשהלעבריתתירגמהפוגלשדודהאופטובן,גרהדטשלהאמוחרתליצירתויפה,וא"ב

הויפטמאן, 'ג(אלשוואנגעראליהועל-ידילכןקודםשנהליידישתורגםהאופטובןשלטפרוואגב,
שהעירניכפילכן,קודםגםבולקרואהיהיכולוביאליקתרפ"ב),ברלין , IIנ tlI;Iםפוןכופרר IIי

ורטס.ש'פרופ'

חבורתבןנורמןוי'התל-אביבי,המודרנהצעירישלהאנטי-ביאליקאיהפולובוטיוביהיוהימים 8
מקץ .) 2תר"ץ(תר"ץן:נורובןראה,פעמ"ם.היצירהאתלהתקיףלנכוןראהלובשל,'כתובים:

שוב'ראיתיכםשיר-הקונגרסבגנותהבוטיםדבריואתלהשוביעשלונטקיהיהעתידלערך,שנה
חבורתהחלהוהעטקן,המו"לביאליקאתרקולאביאליק,יצירתאחגםידכם.'בקוצר

וב'כתובים'חטותהאתהאגודהשהטירהלאחרבוביוחדבעיתוניה,ולהשוביץלהתקיףה"צעירים"
'ובאזנים.'ביטאונהאתלהוציאוהחלה

תורתשלעיקריהאתרכשאףהואהפרטית.ובטפר"תוכניבראפלטון,בכתביענ"ןגילהביאליק 9

ח"ו.תחנותבכלכאובור,שק,דכתביוההדרתשעלרשב"גשלכו 1בתיובדרכי-עקיפין,אפלטון
השירחידת"לפתרוןובאובריראההובותקף,הובנהיגו"צובן,עםביאליקשלהזדהותועל 10



 Iךדכרפתח

גינוסר),פנתס(ערד:הטבווהותנוטתהטבויתהספרותידכס":בקוצרשוב'ראיתיכם

 . 223-178עמ'תשמ"ט,באר-שבע
יצירותימיובסוףכתבהגבולין,והבלעתת 1האמביוולנטיבסימןעומדתיצירתושכל ,ביאליק 11

וארותתאבוס('שורולהרמוניהלשלמותלתום,המטיפות-וצלולותבהירותכמך-נאיביות

אתפינתהת 1האמביוולנטיעווד).וארבעה'שלושה'אגדתשום:ואלוףבצלות'אלוףירק:
הפשטניתהפולקלורליצירתיותרהאופייניותבטיבן,דואליסטיותסימטריות,לתבניותמקומה

הואהדואליזםאלת 1האמביוולנטימןהמעברביאליק,אצלהמופשטת.המודרניסטיתוליצירה
המאותרת.שבכתיבתוהמודרניזציהלתהליכימעניינתת 1עד

זה.תיבורשבשוליהמקורותברשימתהקוראימצאביבליוגרפייםציונים 12

(תשי"ט).מירוןכגון, 13

 . 60עמ' ,) 1973 (אורבדלעיל). 13הע'(ראהמירוןשלמאמרועלאורבדא"אכדברי 14
IS לגבי ] ... [מיותדתעצמיתתרבותשלהתותםאתלשאתשםשייבראדברכלעתידישראל"בארץ

שבטלפ-ה,(וכריםצדדים"רבתאבלקטנהובדוגמהבאיכותהתשיבותעיקרהרייצירהעבודת

קמו).עמ'א,
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חיום''ויחיאנרותבעיבורביאליקשללררכו

אמנותיעיבורע~ברשלאחאותנטיחפולקלורשלבננותוא.

היום','ויהיבקובץ-1934בלראשונהשכונסווהמסוגננות,המעובדותהאגדות

מאמרוהאגדה','ספר(מפעלחז"לבאגדתביאליקשלרב-הצדדיםעיסוקווכן

בתל-אביבהאוניברסיטאייםבשיעוריםהאגדה''עלהרצאותיוואגדה','הלכה

חובבושלחז"לאגדתשלפופולריזטורשלתדמיתכידוע,לו,הקנוועוד)

(יימ!?יןהכמו-עממייםהשירים-הפזמוניםשלכמחברםזכותומושבע.פולקלור

ל~תנוגרפיה(כתב-עת'רשומות'בעריכתדרויאנובא'שלוכשותפועם")שירי

בעמדתלכאורהאותושהציבהזו,תדמיתלביסוסהיאאףגרמהולפולקלור)

שתיעב-ובטעמיובמוצאוהאריסטוקרט,-אחד-העםשלכפילו-הניגודי

טעונהזותפיסה 1בפרט.המזרח-אירופיהיהודיהפולקלורואתבכללפולקלור

יסודה.ובסיסיתעקרוניתבשגגהשכןואיזון,יוויזיה

חיפשלאוכללהגלמיהפולקלוראתהערי,לאכללביאליקלהלן,שנראהכפי

העםאגדתשלולהחייאתהחזורה Wלדרכיםהיום''ויהיאגדותשלבחיבורן

והטרוגנייםרביםממקורותהשאובותייאגדותיו",הלאומי.העברמןהאותנטית

והנכרי)העבריהפולקלורמןהאירופית,הרומנטיקהומןהקדומההיצירה(מן

מקורליצירתמחברןידיתחתלמעשההיוכמו-מקראי,בסגנוןוהמנוסחות

ת"קהרחוקוירטואוזי,למעשה-אמנות-במגמותיהוהןבסגנונההןאישית,

חזותןחרף .והסכימטיהפשוטסגנונועלהמדרשי,המקורמןפרסה

אלאאגדותלפנינואיןוהכמו-ארכאיתהכמו-עממיתוהמרוחקת,האימפרסונלית

18 
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אלה,מסוגננותאגזותשלשבבסיסןעתיקי-היומין,התשתיתחומרילכאורה.

האקטואליתהאישית,האמירהלהצפנתומסכהתחבולהכעיןלביאליקהיו

עיקר.כלהעברמאגזתשאובהשאינהזוהיכתבה,לזמןהיפהוהמעוזכנת,

אםכיוזפוסים,מוטיביםשלמאגררקלאלסופרכן,אםכאן,שימשהפולקלור

האישיתלאמירהוצונן,מרוחקאובייקטיבי",ייק;.רלטיבכעיןבעיקר

וערך.טעםבומצאככזהורקה"בוערת",

תלוטשהעממיתשהאגזהבהכרח,ואפילובצורך,ביאליקהאמיןכןכמו

החיבורנקוזותכלבהושיוקצעומיותריםמסיגיםשתנ~~האמנותי,ליטוש

קולאז'תהאלאהמעובזתשהאגזהטען,לזאוג,המוזרניהאמןעלוההיתוך.

בטבעיותלהשתזרוםאלאהטרוגניים,רסיסיםהעשויומפורר,~קלקטי

ורצופת-אחיזת-המראההאמנותית,ה~פיקהכזרךאחת,ובתנופהאורגנית

שנ:דמוזאיקההמעובזתהאגזהתהאשלאשאףביאליקאחר:לשוןהעלילה.

אתתיאר(כךבמשבצותיהם"ומהוקצעיםשלמיםהמג~וניםהגזריםייקבועים

כ"תמונתאלאוהמוזאיקה),הערבסקהבזגםהעשויהלס~;יה,המזרחיתהיצירה

W "ייאנושנההמערב-אירופית),האריתכבאמנותבצבעי-שמן,(תמונהשר

שישאמנותוגוני-גוונים",חצאי-גווניםגםאלאשלמים,גווניםרקלארואים

שהתבטאהאמנותי,העיבוז . 2לגוון"גווןביןלעיןניכרבלתינסתריימע,ברבה

ז'אנרביןלמקור,מקורביןההבזליםבטשטושאיתביאליקההפואטיקהעל-פי

שלוטשטושםהבלעתםאתגםתבעוכזומה,לחזשעתיקביןלז'אנר,

שהקוראכזיוהמערביים,המזרחייםההטרוגניים,המוטיביםביןקווי-המתאר

הזורםמראה,אחיז~פירצףשליצירתום Wולההיתוךבנקוזותלהכיריוכללא

רפפורט) 'ש(נ-סקי I5אתהיוצר.שלאישיותובחותםוהטבועובטבעיותבשטף

עולמות')שני('בין'הזינ~ק'במחזהושהטליאעללהלן,שנראהכפיהאשים,

מהםלטוותהשכילולאהחסיזיים,הפולקלורמחומריצבעוניתטלאיםשמיכת

ואורגנית.שלמהאמנותיתמסכת

בראשיעיזוכחזש,ישןפולקלור,בעיבוזביאליקשלאלהמגמותעל

מניתוחגםללמוזאמנםשניתןמהאתהמחזקיםעצמו,שלוזבריוובראשונה

ראיותשלסיועןבלאאפילוגריזא,הביאליקאיהטקסטשלמזוקזק

ציוריובלוויתלראשונה,לאורשיצאהיום','ויהיהקובץבפתחחוץ-ספרותיות.

שב,לאשממנובווינה,הניתוחאלצאתולפניחוזשיםכשלושהגוטמן,נחוםשל

כלהלן:ביאליקהצהיר



אהבהזאתמה 20

אגדותשלספרותיעיבודפריהןכולןזהבספרהםכונסותהאגדות

םםקורותרובםשונים,םםקורותשאוביםאגדות,ושברישלםות

שבעל-פה,םאלהגםוםיעוטםולועזיים,ערבייםעבריים,שבכתב,

וםועטת,רפויהבםקוראחיזתןהאגדותםןםקצתםסיפורי-העם.

הספרכותבשלועבודתודםיונופריאלאאינווהרחבתןבנ~נןועיקר

ישהןאף-כולושאולשתוכנןםאלהרבותאפילוואולםהזה,

להןונתןםרוחועליהןל i ~וסגנון,צורהשינויעל-ידישהכותב,

הראשון.בםקורןלהןשאיןםהםיוחד,וצביוןצבע

שלאאעפ"יהנעורים,לבנילםקראגםכשרותברובןהאגדות

 3כך.לשםלכתחילהנכתבוכולן

הםעובדת,האגדהשלההטרוגניאופיהאתגםבדבריוהדגישביאליקםשםע,

~דהאתוגםוהגאוגרפי,ההיסטוריברקעםורחוקיםשוניםםםקורותהשאובה

הםקורותשלשעקבותיהםביןהאינדיווידואלי.האםןשלפרי-דםיונוהאישי,

םקורותהאםין,כךה~ר,לבליעדבהטושטשושהםוביןבהניכריםהעםםיים

החדשההיצירהשלהזיסתטיתולהערכתהלהבנתהבחשיבותם~שנייםאלה

קהל-היעד:שאלתאתהטעיםכןהקדום.העברחוםריגביעלשנבנתה

אישית,םקורליצירתהאמןידיתחתשהיוהםעובדות,האגדותשלםורכבותן

נכתבוילדיםלםעןלאאךהילדים,ספרותםענףאםנםאותןםפקיעהאינה

עשוייםהיום''ויהישסיפוריאףואכן,םלכתחילה.אלהשבאגדותהםשוכללות

םסריםגםבסםויבהםייםצאוולנוער,לילדיםגםוהסגנוןהעלילהםצדלהתאים

האידיאליקהל-היעדהצעיר.לקוראכללםתאיםיםשאינםרבים,אידיאיים

נהוגשבדרך-כלללםרותובני-הנעורים,הילדיםציבורבהכרחאיננושלהם

הצעיר.הקוראלםעןאגדותלענד

ביאליק:םדבריהמשתםעםןיותרםורכבתהתםונהקהל-היעדבנושא

יצירותלכתיבתפנהובטרםחז"ל,אגדותבעיבודהראשוניםצעדיואתבעשותו

אגדות,ספרעיניולנגדביאליקראהוארבעה',שלושהכ'אגדתםשוכללות

כםו-חז~תבעלותםורכבות,אידאיותיצירותדווקאולאולילדים,הםייעד

הצטברותועםהיםיםברבותאולם, 4לילדים.גםיפההגלויהשעלילתןנאיבית,

םרובדותיצירותחיברדברשללא~תוכי,לדעתנוכחשבידיוהאגדות

פילוסופיותרבות,סוגיותהםכילותיצירותםששיער;יותרועתירות-הגות
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ילז:שלמעניינובזרך-כללושאינןראשו,אתשהעסיקוואקטואליסטיות,

ותורתההמוניםשלבפסיכולוגיהפרקיםהלשון,הרחבתבענייניזעתגילויי

כהנהועוזהמתונה,הציונותשלהפוליטימאמין"ה"אניעקרונותההתפתחות,

ממיןלכאורהושאינםהיל,דעולםאלממששלקשרלהםשאיןעניינים,וכהנה

שלאהיצירה,השלמתעםיל.ןשללנואתללכוזשעשוייםהנושאים,

העלילהמןאלאלהתרשםיוכללאילזכיביאליקהביןהמקורית,במתכונתה

בו.הגלומיםהרמזיםמןולאבלבז,הסיפורשלהזקמעטהושהיאהחיצונית,

מזבר''מתירחבות-היריעהה"שיר;ת"שלבחלקןכיזוע,נפל,זומהגורל

והסתעפותהכתיבההתקזמותועםלילזים,בתחילהשנועזוהאש',ו'מגילת

מיועזותאלהיצירותאיןכילמחברן,נתבררשלהן,והסמויההגלויההעלילה

למיטבההללוהילזים"ייאגזותהיובזיעב,ד 5 •שלהןהמקורילקהל-היעזעוז

שאבזהוכמעטנשכחההראשוניתותכליתןלמבוגרים,ביאליקיצירתשל

האגזהבמוזלביאליקהמירלילזיםהאגזהשלהמוזלאתכליל.וניטשטשה

שעלילתהזולמבוגרים,המיועזתהסימבוליסטית,האגזהאוהרומאנטית,

זיזקטימסרמכלומתרחקתהזמונימןמתנזרתשאינהומעורפלת,חיזתית

חז-משמעי.

שלמהביזיבמגזלהנסיכהשלכליאתהסיפוראתפעמייםכתבלחינםלא

הזגשתמתוךהצעיר,הקוראלמעןבקיצור,כתב;הראשונהבפעםהמלך:

ממעטתנאיבית,-הקזומההאגזהעלילתשלכזרכהשהיאהחיצונית,העלילה

השנייהבפעםבטיבה;וליניאריתבאירועיםזחוסהובזיגרסיות,בתיאורים

אישיותבסוגיותלזיוןוכ~סאזהכה" 9כ"מובאריכותבפירוטזאתעשה

ללא-גבולהרחבתםומתוךשהעסיקוהו,-ועל-זמניותאקטואליות-ולאומיות

רצףאתלקפחמבלי(וזאתהסמויהאיזיאיהממזושלהגלוייםהתיאוריםשל

 6הפנימית).עקיבותוואתהטקסט

אגזותקוראילמעגלהבוגרהקוראשלובצירופוהיעזקהלשלבהרחבתו

לומשנתבררבזיעבז,ונתגלתהיבהכתאגבשנתהוותה-הרחבההיום''ויהי

הסתמן-לכתחילהששיערממהיותרונתרבזונתעבושיצירותיולביאליק

יצירותהעברית:ההשכלהבספרותלמקובלהפוךתהליךביאליקביצירת

בזמנןונחשבוהרחב,הקהללמעןבמקורןשנכתבו ,-l9ההמאהשלהמופת

א"ששלזוז'לבית'זכרונותאומאפוא'שלציון''אהבת(כגוןנועזותכיצירות

העברית,הספרותשלהישגיההשתכללותועםהשנים,ברבותהיופריזברג),
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ופשטניותנאיביותהןכיהמתוחכםלקורא(משנתבררפופולארייםילזיםלספרי

של"אגזותיו"כןלאנפשו).אתלהשביעכזיבהןאיןושובהמצופה,מן

למחברןנתבררבזיעבזורקהצעיר,לקוראברובןבתחילהכ~ונואלהביאליק.

לכךשנתכווןבלא-המכילהומורכבת,מתוחכמתיצירהיזיומתחתהוציאכי

עמזוהיום','ויהיאגזותשלפרסומןבזמןיבינם.לאשילזעניינים-מראש

שייהנההצעיר,הקוראיםקהלפוטנציאליים:קהלי-יעזשניביאליקעינילנגז

המיומןהקוראיםקהל-ובמקבילהלשוני;העושרמןאףואוליהעלילהמן

לסוזותמפתחותולגלותאקטואליסטייםלרמזיםאוזןלכרותהיוזעוהמחוכם,

נעלמים.נפש

* 
-ה"עממי"ביאליקכיומצטלבים,רביםמכיו~ניםושוב,שובלהיווכחמעניין
עממיים,שירי-ילזיםשל ,)"םעשירי(יימ~יןופזמונות"יימזמוריםשלמחברם

מאמרות-כנףהתנזרשלאחז"ל,מימרותשלומכנסןחז"לאגזותשלמעבזן

אתלמעשההעריךלא-לעבריתהמעובזתובגרסתןהייזיבמקורןעממיות,

וחסרונות.פגמיםמלאפרימיטיבי,תוצרבעיניושנראההאותנטי,הפולקלור

מקוזש,כבענייןמלא-הסיגיםהעממיבחומרהנוהגיםאספניו,עללגלגאףהוא

הזורותובןהעתיקהזמןבןהפולקלור,י~באבטרםשהוא.כמותלשמרושיש

סימניםבוולתתלסגננולענזו,יש-סגכך-קהל-הקוראיםאלהאחרונים,

מצאלאביאליקהרחב.הציבוראללהביאואיןכןלאשאםאמנותית,יצירהשל

האותנטיות,באבזןחטאראהולאבלתי-מעוב,דבפולקלורוערךטעםאפוא

הבלתי-הפולקלורשלערכופחיתותעלזעתואתוהסגנ~ן.הסינ~ןתולזת

בהומבורג:זQבתובימירביזוביץשמעוןליזיזושכתבבמכתבהביעמעוב,ד

מברצלב]נחמןרבינשלהמעשיותסיפוריואתהבעש"טשבחיאת

חבריךושלשלךכזוספריםלהוצאתכזאיאםתמיהני ] ...נקיבלתי

מכלליצאולאכאלהזבריםסוף,סוףכאלה.בענייניםלטפל

בעצמו,בואינהחשיבותווכלמיוח,דמקוםלושמקציעיםפולקלור,

כ"מע~נות"להוצאהוראויאפשרממנו.הנלמזיםבזבריםאלא

קבציםמתוךליקוטיםהחסיזים,סיפורימבחרשלקובץלהוציא

כמובווכיוצאהבעש"ט"יישבחיאתבימינולהוציאאבלשונים,
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מתמיהים.לייבעלנים"נאהזהעניין-חזשבסיזורואפילושהוא,

החסיזית,בספרותהזהוהחיטוטהטיפולכלכילך,אומרובלחישה

מתוךורחימו",ייבזחילובזהועוסקיםבימינואחריולהוטיםשרבים

הזבראלנפשיואיןכלללינהיראלאזהכל-משונהז~קותמין

ותמצא,זוק .הלאןמיתלמחשבתנויריזהסימןשזהוספקאיןהזה.

אלאערךלהםאין-פולקלורכלהואוכזה-שבאשפהסמרטוטים

והופכיםהעליונההמחשבהשלהי~רהלתוךאותםמטיליןכןאם

הצעיריםז_tתםנחשבויבמה-לעצמםכשהםאבלחזש,לניראותם

ךבאשפה.לחטטלאחריםאפואהניחו

כילהיווכח,אףמענייןבן-ימינוחוקרשלההיסטוריתהפרספקטיבהמיתרון

מראשיתהחזיקשנהזו,זעתואתביאליקשינהלאיצירתושנותבמרוצת

כי(אםזרכולסוףועזחז-העם,שלמזעותיוהושפעשבהםהימים,למןזרכו,

פנימיתזינמיקהלאתרגםניתןהפולקלורכלפישלוהמונוליטיתהעמזהבתוך

בלאשל~קטהאותנטי,הפולקלורבגנותזומיםזבריםמתמזת).השתנותשל

בערובעצמישכנועשלמיזהבאותההשמיעיסוזי,אמנותיעיבוזבושנערך

שלמחזהואתלתרגםהיענותוסיבתעלסיפרשנה ,-1933מבהרצאהימיו,

שאתהרושםליייישבפומבי:'הזינ~ק'למחבראמרלזבריו, .'הזינ~ק'ז_tנס--קי

פולקלורברי Wמשםליקטתהאשפתות,כלעלחיזרתפולקלורשלכמאסף

תופרמטליות,מיניכלבגזיםמיניכלשלמ'ייתור'שמצרףחייטמעשיועשית

פולקלורביןההבזלמהפולקלוריזהמה ] ...נצבעוניןשמיכתועושהאותן

גזולה,לאומיתיצירהאבליצירה,ישבפולקלורגםהרילאומיתיליצירה

גםושערות.יםרניציפבחינתזהו-פולקלורוזם;בשרבבחינתהיאאמיתית,

בהאין-קציצתןאבלוכאב,צערלוגורמתוזאיועקירתןהגוףמןחלקהן

הגוףעלמכביזותהןורבות,גזלותשהןמהכלאזרבה,לגוף.כאבמשום

 8והפחתה".קציצהלזמןמזמןוטעונות

ביאליקהקצהלאוניסח,הגהעקרונותיהשאתה"כינוס",תכניתבתוךואכן,

כיהאמין,אחז-העםשלהפואטיתתפישתוברוחהחסיזים.לסיפורירבמקום

קומיותהעוויותהמלאהמזרח-אירופי,זהובמיוחז-האותנטיהפולקלור

במרוצתבושזבקורכות, Qוסיגיםמלא-בלבזהואלאאךנלוזות,והתחכמויות

אסופתעלשהוא.כמ;תבן-זמננוהקוראאללבואראויהואאיןוכיהזורות,
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נחרצת,שליליתדעהאחד-העםהביעומארקגינצבורגשלהיידייםשירי-העם

הקלילוהאופיהקומיהגווןבעליהכמו-עממיים,ניסיונותיוכלאתואף

סלידת-לסלידתואותהצעיר,לביאליקאחד-העםהחזירוה~פיזודלי,

 9לגילוייה.העממיףתמן-שמרניקלסיציסטיטעםבעלמורם-מעם,אריסטוקרט

מקשתעולהשהואכפיהפולקלור,אלביאליקשלהמובלעיחסוואולם,

מתוךמשמתגלהיותרמורכבשלו,והחוץ-ספרותיותהספרותיותהפעילויות

טעמותכתיביאתקיבלולאקיבלשהואמתבררלמעשהשכןהמפורשים,דבריו

ניסיונותיורובאתמוקדםבשלבגנזהואהאח,דהצדמןאחד-העם:שלהמוגבה

השקיעשב;העם",יימפיהפואמטיהדראמטיהמונולוגאלחזרולאהעממיים,

הצדמןולקבלת-הדין;סןלכניעהאותליצירתו,הראשוןבעשוררביםכוחות

הילדים,ובשיריהעם"ב"שיריוהכמו-עממיהעממיהז'אנראלחזרהואהאחר,

במסיבות'הדיבוק',בתרגוםהיום','ויהיאגדותובעיבודהאגדה''ספרבעריכת

אחרים,רביםובמפעליםהאגדהשלדרכיהעלהרצאותיודרת t;lבשבת",ייעונג

האגדה".ןןוכ"אישפולקלורכחובבביאליקשלהציבורידימויואתשיצרו

שללאן,כתובלבד:מדומהסתירההיאהשטחפניעלכאןהמתגלההסתירה

(פריהעממיאתביאליקשילבלסוגיובפולקלורהנקשריםמפעליובכלדבר,

(פריהמתוחכםואתוהמחוספסת)הנאיביתהאנונימית,הקולקטיביתהיצירה

הייחודיתאצבעותיושטביעתהגאון,האמןשלהאינדיווידואליסטיתיצירתו

עושיםאינםהפסוידו-עממייםניסיונותיורובושעל).צעדכלעלניכרת

ורחוקהוייחודיתאישיתהסופיתוהתוצאהגלם,כבחומראלאשימושבפולקלור

הצדמןמשמריםשלוהאמנותייםהעם"יישיריהעממי.המקורמןרבמרחק

סממניםהשני,הצדמןמכילים,אךהאותנטית,העממיתהיצירהמתכונותהאחד

במקביל,המקור.נוסחעלפארודיה-דקהאירוניהובעלתמורכבתיצירהשל

לילדיםעבריתאגדהעיבודיאחדמצדמכילהיום''ויהיהאגדותקובץ

בהשראתאירופהבלשונותשרווחודומים,קובצי-אגדותכמוולבני-הנעורים,

ה"אגדות"מכילותאחת,ובעונהבעתמודל;לווששימשורומנטיים,הלכי-רוח

~סתטיותפוליטיות,חברתיות,פסיכולוגיות,-סבוכותאמירותשבקובץ

שלמעניינוכללאינןאףול~תיםהקדוםהמקורמןשאובותשאינן-ומיסטיות

-תפקידיהןיתרבין-הןהילדיםויצירתהעממיתהיצירהוכאמור,נער.אוילד
רצהלאשאותןובין-אישיות,אישיותאמירותשלהשמעתןלצורךכה" Qיימגם

זה.בחיבורלעמודננסהמהןאחדותושעלכסות,בלאבפומבילהשמיעביאליק
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סויוטימפשט-התיאולוגיתהאלגוריהבטקבותב.

כמו-דתיתכאלגוריהלתארניתןהמורחב,בנוסחהוארבעה',שלושה'אגדתאת

וזהותמשמעותמחפשוהואהמוצקים,ביטחונותיואת,שאיבדחילוניאדםשל

כיארכאייםאינםבההכלוליםשהמסריםהגםמתכניו.שנתרוקןמודרניבעולם

שנהתרפ"ט,בשנתנכתבה(היצירהומריםקשיםכןועלבטיבם,אקטואלייםאם

היצירההסמויים,רבדיהעלבדיוןשיתבררוכפיובאירופה,בארץקשה

ב"ן;כבניבנויההיאה"בוערים"),השעהלענייני~ב~אההשאר,ביןמשמשת,

האלגוריהשלהפורמליתובתבניתההרעיוניתבמתכונתהשלההשטח"

הכלאהלפנינודיוק,וליתרכלח.עליהאבדכבר,שלכאורההביניימיהנאיבית

מחייבושאינוחיצונייםאירועיםשלריבוישבחזיתוליניארי,~פיסיפורשל

ורבעמוקאידאיסיפורושלהמעמקים,אלמבטםלהפנותקוראיואתלהלכה

היצירה.שלכעיקרהבוחנתלעיןהמתגלהרבדים,

נושןישןתיאולוגיעיקרוןהואהנאיביהאלגוריהז'אנראתהמנחההעיקרון

הס~ירהדרךהאדמה,גבישעלהאבןלמןהייררכי,במבנהבנויההמציאותלפיו

 12הקונצנטריתהאלגוריהדרכיבעזרתשבשמים.ולאללמלאכיםועדהאנושית

היותושבצדרמח"ל,ליצירתועדלסו~יהימי-הביניים(מספרותדנאשמקדמת

שלחונ;רמהבוהרואיםישכןועלומקובל,ירא-שמיםגםהיהדורובןמשורר

שלמראית-עיןביאליקהשיג ,) 13החדשההעתשל/?בשרהולאהחולפתהתקופה

הרמונית.שלמותושלנאיביותשל-תרתי-משמעתמימות,

שלפרי-מכחולונאיבי(כבציורמדומהתמימותהיאזותמימותלעיל,כנרמז

לפנינומציגיםשאותהגדול),משוררשלפרי-עטוכב"שיר-עם"אוצייר-אמן

עינייםכביכולהפוקחיםאשליות,וחסרימתוחכמיםאמניםדווקאתכופות

קהלםואףשהםבעודתמימים,סנטימנטליסטיםפניוהמעמידיםמופתעות

לבדוהתחכוםעללאאךוהלאה.מהםוהרגשנותהנאיביותכינכוןאליודעים

היוצרביןנחתםבלתי-כתובשחוזהלמרותהפסידו-עממית:היצירהעומדת

העמדתאלאשלוהתחכום"ו"חוסרה"תמימות"איןלפיוקהלו,לביןהמיתמם

(מעצםשלפנינוהכמו-נאיביתה"אגדה"פניעלנסוכהזאתבכלמחוכמת,פנים

האלגוריהשלהעולםותמונתהקומפוזיציהכלליכלפיעלבנויההיותה

אווירהמיןהשלם)לביןהחלקביןגמורהוהרמוניהמלאם I5תוהמגלההנאיבית,
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ענייניבעקיפיןמעלההיאכאשרגםוזאתהדין,מעלמאשלאושלמותרוגעשל

 .ומריםקשיםאקטואליה

לאמתהשואףהתיאולוגי-תיאוסופי,הדגםמן-הביניימיתהאלגוריה

סיפוריםומכמהייפשוט"ליזכ.רלימסיפורמורכבת-עליונהטרנסצנדנטית

לאלוהי,ועדהפרטימןהכבד",אלהקליימןזה,גביעלזההבנוייםסמויים,

הדורותבכלהדתיתהאלגוריהשלפרשניהלסמוי.הגלויביןמלאם I5תומתוך

מראש,ידעופרד"ס)שיטתלפיהקודשכתביאתשפירשוהמקרא,פרשני(למן

של 14אופנויותארבעהמכתיבהמבנה,לדגםפרשנותםאתלהתאיםעליהםכי

הקריאהלקוראיה:היצירהשמעניקההלקחמהותעלהמבוססותקריאה,

כפשוטם,הדבריםנתפשיםושנהוקורא,קוראכלתופששאותההלי~רלית,

האלגורית,הקריאהולבר-החלוף;לארעישמעבראן;רתותעלמרמזיםהםואין

מכניםהיינו(שבימינוהאנושיהתחוםמןבסיסיתארציתאמתמושגתשממנה

שממנההטר;!פ;לוגית,הקריאהפסיכולוגית");ייאמתבשםכמדומה,אותה,

אמת-המידהלפי-בערכןהעולותמוסר,ואן;רתותמוסר-השכלעולים

נלמדיםכאןעצמו.לביןאדםשביןה"צרות",האן;רתותעל-התיאוסופית

ה/?עייןאתהמנחיםופוליטיים,חברתייםענייניםלחברו,אדםשביןעניינים

לסיפורהגלויהסיפורמקושרשנהה~~אגוגית,הקריאהולעשייה;לפעולה

על-זמניתמוחלטת,אמתמושגתוממנוהטרנסצנדנטי,האלוהיבתחוםמקביל

 15ואוניברסלית.

המערבתרבותבכלהעולםתמונתשלוהשתנותההחילוןתהליכישעםברי

שלומעמדהטיבהגםנשתנתהאנתרופ;~נטרית,לתמונהתיאוצנטריתמתמונה

ואופיהיושנהחרףהמשיכה,שזוהגםלעיל,שתוארההקפואה,הסכימה

סכימת-יסוד-שונותובמודיפיקציותבווריאציות-,לשמשוהדוגמטיהנוסחאי

בת-ימינובאלגוריהנשתנתהלמשל,כך,מודרניות.אלגוריותשללכותביהן

מן-הכבד"אלהקליימןהאלגוריהרובדינתרבדושלפיההברורה,ההייררכיה

עברפחותה,שחשיבותוכרובדהדתיבעולםשנחשבמההאלוהי.אלהאישי

זכופנימההנפשבתוךהמתחולליםענייניםהמרכז:אלהשולייםמןבהדרגה

יתרכלשלהמרכזיתזירתןהפכההאדםנפשוהולכת;גזלהלחשיבות

אלגוריותשלכותביהןעליונות.בספירותהמתרחשלרבותההתרחשויונ:ר,

אפואהשכילו ) freestyle allegories (חפשיות"ייאלגוריותהמכונותמודרניות,

עםכלחכביכולעליואבדשכברנושן,ישןלכליחדשיםתכניםלצקת
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שלהסגוליוערכםמשקלםאתששינומתוךוזאת ,החילוניותשלהתפשטותה

שלאאוביודעיןהותירו,אךהסכימה,בתוךדנאשמקדמתהרבדיםארבעת

הנושנה,היסודלסכימתושרידכר .rבמכ~ון,ושלאביודעין

האנתרופוצנטריתהתפיסהאתוהקצינהשהעצימההרומנטית,התנועה

הגיעהלשיאההחדשה;לעתועדהריניסנסמאזונתבססההלכהזו(למעשה,

ו"פסיכולוגיתפרוידעםבנפשוהמתחוללושלהאדםשלבחשיבותםהאמונה

באופןושינתההאמנות,במחשבתמפליגיםלשינוייםהביאהשלו),המעמקים"

בעצמו,לראותהחלמןה ,יוצר-יצירה-עולםיחסילגביהמוסכמותאתמהותי

תופעתומשנתבססהליצירה,לגיטימינושאהיצירהובתהליכיביצירתו

ארבעתעללכך,אי 16בלעדי,אומרכזינושאאפילוהנרקיציסטית,האמנות

ייארסרובדגםהמודרניותהאלגוריותמןברבותנוסףלעיל,שנזכרוהרבדים,

ההגותמתחומיאידיאותשלהמחזהאלאהפשוטהסיפוראיןלפיופואטי",

הרואהזגטא-לשוני,רובדגםלעתיםעליונוסף ,להשלימווכדיהספרותית,

באלגוריה ,מופשטיםלשוןעניינישלוהמחשההמחזההפשוטבסיפור

שתוארהרבדים)ארבעת(בןה"קוודרולוגי"למבנהצמודהשאינההמודרנית,

היסטוריוסופילרובדולהתפלגלהסתעףהחברתי-פוליטיהתחוםעשוילעיל,

אינטימיאישילרובדלהתפצלעשויהפסיכולוגיהתחוםאקטואליסטי;ולרובד

ולהתפצלויות,להסתעפויותגבולאיןולמעשה,קולקטיבי,בין-אישיולרובד

התיאוסופילדגםעודכבולשאינובן-ימינו,אמןשלבדעתולעלותשעשויות

בפרשנותהנהוגהפרד"סלשיטתהדומההרבדים,ארבעתבןוהמחייב,הססאטי

המקרא,

במתכונת-מרכבה"יימעשה-הבנויהיצירה,היאוארבעה'שלושה'אגדת

הטבעיה~פי,סיפור-העלילהובמתכונתמזה, ,רבת-הרבדיםהאלגוריה

מזה,מקודמתה,אורגניתנביעהנובעתמחוליותיואחתשכלוהבלתי-מאולץ,

אוה"קל",הלינאריהארגוןאתסותרה"כבד"המרובדהארגוןאיןכמובן,

קלאסייםעקרונותהמכילהמוסיקליתכיצירהכמוהכזויצירהלהיפך:

וההרמוני,הקונסרפונקטיוהאנכי,האופקיהארגוןושנהכאחד,ורומאנטיים

משנהו,חשבוןעלבאהאחדואיןמושלמת,הדדיתבהעשרהזהאתזהמעשירים

יצירהאחת,ובעונהבעתשהיא,וארבעה',שלושה'אגדתשלזהמבנהחשיפת

בנושאיםהגותיעומקובעלתייילדותית"ומורכבת,צלולהוסבוכה,פשוטה

צורנייםצדדיםלהבנתרקלאהכרחיתונוער,ילדיםשלמעניינםשאינם
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ברוריםהםשאףבכוח,בההגלומיםהרעיונותלהבנתגםאםכיביצירה,

הרמונית,ליצירהכיאהפנימיות.וסתירותפראזוקסיםומלאיכאחזומעורפלים

מגלהאהזזי,זהאתזהמשלימיםאםכימתנגשים,והצורההתוכןאיןשננה

ביןלרבות-מישוריהכלביןמלאתו~םוארבעה'שלושה'אגזת

חשיבהעלמעיזההמסירהפשטותאיןאך-והאיזיאההארכיטקטוניקה

מןפרסהת"קהרחוקהומטעה,מזומהפשטותלפנינוולמעשהסכימטית,

נאיביות.ולאלגוריותאותנטייםעםלסיפוריהאופייניתהפשטנות

האלגוריהזגםאליינסיגה"כעיןלפנינוכילטעוןניתןלכאורהאמנם

צרופהאמונהבעלימחבריםוביזיתיאולוגיתמגמהמתוךשנכתבההנאיבית,

האלגוריהזגם(אלוהמסתוריןהסוזבתורתגםלנזתיםשהתעמקוותמימה,

~נייןשלהצליין""מסעזנטה,שלהאלוהית"ייהקומזיהכזוגמתהקונצנטרית,

האמנותניצבהעתהשלושים,בשנותרמח"ל).שלעוז"יימגזלאו

ופריחתה,אונהבמלואוהאוניברסלית-מזעת,החילונית-מזעתהמוזרניסטית,

יינסיגה"כעיןאףלפנינובמקביל,ואי-הבנה.תמיההלעוררכזויינסיגה"עשויה

האלגוריות(כגוןהספרותיפועלובפתחביאליקשלהנאיביתהאלגוריהאל

שיריוישראל":יינצחהציוניתהאגוזהלמעןהצעירהמשוררשכתבהלאומיות

בסוףשהרי 17ועוז),ועשיו''יעקבלך',וצאי'קומיהחסיזה','ותנפנףהגנוזים

מלא,תו~םיששבהןאלגוריות,מכתיבתביאליקחזללכתיבתוהראשוןהעשור

משורר,שלכזוגה"יינסיגםהסמוי.הסיפורלביןהגלויהסיפורבין , 1 : 1ביחס

צעזהיאהספרותיתזרכוראשיתאלשלו,הפואטיתלות Wהבבשיאהשרוי

 .זרשניהאומר
סגנףןעל-לעילכמתואר-המעיזהלכאורה,אלאנסיגהזואיןאולם,

שמקורהואנאכרוניסטית,אמיתיתנאיביותעלולאמכףונים,וארכאיזציה

'וילהלםבתרגוםיינסוג"שביאליקכשםקונפליקטים.ובהעזרפנימיתבשלמות

לצורך-19ההמאהבתהעבריתההשכלהספרותשלההברותמשקלאלטל'
זגםאלוארבעה'שלושהב'אגזתייחזר"כך 18כמו-ארכאי,סגנ;ןיצירת

שלפרז"סשיטתנוסחוהשלמה),(הנאיביתה"תמימה"התיאולוגיתהאלגוריה

ביןמלאתו~םהמגלההאלגוריהאל-ורמח"לזנטהונוסחהמקראפרשני

 19יותר.והנשגביםיותרהרחביםהמעגליםמןאחזכללביןהצרהאישיהמעגל

מןפרז"ס,בשיטתהאלגוריהסיפורשלוהמףנריםהמוצקיםהביטחונותבסיוע

ורב-הרבזים,המהוזקהקונצנטריהסיפורהוא-והיהוזיהאוניברסליהעבר
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אתלומרהמשוררבידיעלה-נושנההישנהה"קורספונדנציות"בשיטתהבנוי
ספרות.ביצירתמעודושאמרביותרוהאקטואלייםהמודרנייםהדברים

נהפוךמאליה.עולההיאאיןאךצדדים,מכמהמתגלההיצירהשלותהמודרני

העבר,שלהמוצקיםהביטחונותאלכנסיגהכאמור,הנראית,יצירהלפנינוהוא,

תחילה,להביןישותהבמודרנילהיווכחכדיאולם,ומחדשת.נועזתיצירהולא

כיו~ניםשני-ההפשטהבדרך-בהםלבודדשניתןרבות,פניםלמודרניזםכי

מחדהרציונלי,התכנוןואלה"קר"האינטלקטאלהמשיכהאתומנוגדים:שונים
ההיוליים,ברגשותכביכולשמקורההכמו-פרימיטיבית,האקסטזהואלגיסא,

דרךכאןנקטביאליקגיסא.מאידךהאדם,נפששלהקמאייםממעמקיההפורצים

אלאהפרימיטיבי,העבראללאאךהעבר,אלהלךהואמשלו:מקוריתביניים

שנתפסהכפישלמה,שלהאריסטוקרטיתחצרואלוהמסוגנן,המפוארהעבראל

המשלב-להפליאההרמוניהסגנ~ןואידיאלית.סדורהנאו-אפלטוניתבראייה

הפלגיםכלואתהנפשהגוףחלקיכלאתהחושים,כלאתמושלםשילוב

עבריתיצירהעודאיןשמסביב.ה"צרימות"לכלעזבניגודעומד-והסתירות

מאורעותבזמןכזכור,חוברה,שלפנינו(ה"אגדה"המאורעותבזמןשנכתבה

הורוביץ,יעקבשלגנוז''אורלא(גםבעולםהפאשיזםהתבססותובזמןתרפ"ט)

 20כמו-א~טופי),אגדיחזוןהואאףשהעמידהתל-אביבית,המודרנהמצעירי

למרות .והרמוניתשלמהתמה,כהתמונת-עולםהיצירהבחזיתהמעמידה

ייאוקסימורוןכמעיןעומדתהריהיה"מיושן",ועיצובהה"ריאליסטית"מלאותה

כהווייתה,תמונהלשקףהמנסהמי~טית,יצירהלאשמסביב.למציאותמרחף"

ייכמ;תהמציא~תאתלשקףמנסהשאינה~-מימטית,יצירהלאואףלפנינו:

תמונת-תשלילכעיןגםשהיאעל-מימטית,אפלטוניתיצירהלפנינושהיא".

היכתבה:זמןשל-והרוחניתהפיזית-הפגומההמציאותשלכלילת-שלמות

 .כהווייתהתמונהולאואידיאל,אידיאה

התבססותתקופתגםהשאר,ביןהיא,זוייאגדה"שלכתיבתהתקופת

בכלהמודרניזםשלמסימניואחדכיראהוביאליקובארץ,בעולםהמודרניזם,

בצורהלזהזההמצמידהמילולי,הפראדוקסאוהאוקסימורון,הואהאומנויות

הייתהזוושנונת-חודעזת-רושםפיגורהמתמזגים.שאינםהפכיםאגרסיבית

ושעל.צעדכלעלביצירתםוניכרההמהפכניים,ייהצעירים"שלההיכרלסימן

לרוב,אוקסימורונייםבצירופיםמשובציםפראדוקסליים,שיריםכתבשלונסקי

רבתמוסיקהכתבומלחיניםהתל-אביבית.למודרנהחבריוגםוכמוהו
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מתפשריםשאינםבינארייםניגודיםהצמידווהחרטהמכ-חולאמניייצרימות",

העמידביאליקגםדבר,שללאז,כתוזה.עםזהמתמזגיםשאינםעזיםוצבעים

ה"צעירים".שלהארץ-ישראלילמודרניזםתשובתו-פראדוקסיםרבתיצירה

מושךהואהוא,נהפוךדיסוננטי.ואינובוטהאינוביאליקשלהמודרניזםאולם,

יותראףאוקסימורוניהואכןועלהמופרז,היופיואלהמופלגתההרמוניהאל

ללכידתהוהכיעורהחוצפהיסודותאתשגייסושלונסקי,שלהבוטיםמצירופיו

ומסוכסכת.דיסהרמוניתמציאותשל

מלחמותשלבתקופה-העמידהצעירים,המודרניסטיםלעומתביאליק,

טובהכולשנהאחרית-הימים,נוסחשלוםתמונת-ופילוגיםסכסוכיםוניגודים,

המהפכהבעקבותהפרולטריאטעלייתשלתקופההיאהתקופהויפה.

שליטשלדמותומעלהלאחורהגלגלאתמחזירוביאליקהבולשביקית,

מעצבביאליקואילוה"אנטי-גיבור",ימיהםהימיםואריסטוקרטי.אבסולוטי

במרוםאותוהמציבהייגיבור",המלהשלהמקורית(במשמעותמושלםגיבור

ואילוומחוץ,מביתסכסוךימיהםהימיםנעלות).תכונותלוומעניקההיחש

אופיהומערב.מזרחמלכיכלביןואוטופיאסכטולוגישלוםמתארביאליק

והצירופיםהצרימותכיבולט,אינוזויצירהשלהפראדוקסליהמודרני

העולםלביןבינהביחסאםכיבתוכה,לכאורהמצוייםאינםהאוקסימורוניים

להבדילקונאטיבי,אוקסימורוןלפנינואחרות,במליםלטקסט.שמחוץ

רומאןשמייחסהפונקציותאתהענייןלצורךנשאל(אםפואטימאוקסימורון

המרוכזתהפואטית,לפונקציהבניגודהקונאטיבית,הפונקציהללשון.יעקבסון

עליהםלהשפיעומנסהנמעניואלהטקסטמןיוצאתהפנים-לשונית,במציא~ת

ולהנחותם).

שלתכליתוהייתהובארץ-ישראל,באירופהוקרועה,שסועהכהבתקופה

אתלהנחות- 21האלוהית'ב'קומדיהדאנטהשלהמוצהרתכתכליתו-ביאליק

והמסוכסכתהקשההמציאותאתלשקףבמקוםהאושר.אלהצערמןדורובני

המדינייםבחיים-הממוסדתבמנהיגותהמרדהפוליטי,הפילוגהמאורעות,(ימי

שלאחווהשכולהוכלילת-יופי,שלמהיצירהביאליקיצרהתרבות),ובחיי

ליהנותהיויכולים-הצעיריםהקוראיםלרבות-קוראיהשכלאחרית-הימים,

לאקוראיהשרוברבות,ופילוסופיותתיאולוגיותסוגיותבההטמיןאךממנה,

שלהן.אחדיםמרסיסיםאלאנהנו

לאיןעמוקהומחשבהאדריכליתכנוןרב,יופיתוכההאוצרתיצירהלפנינו
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ונוקבתעמוקההאחתושונות,רבותכהמשמעותשכבותבהמצויותחקר.

פניעלואולם,כולן.אתלהקיףהחוקרועלהפרשןעליקשהכיעזמחברתה,

יצירהלאומעקשים.מכשוליםללאוחלק,ברורזג~לך-הזבריםהמישור,

באההאיזיאי(במישורונועזתמוזרניתיצירהאםכילפנינו,ומתונהשמרנית

אהבהשמתוךבנישואיםהעקיףבציזוזהביטויליזילמשל,מוזרניותה,

זתרקע,והבזליזורותשנאתשלתהומותפניעלהמגשריםפיזית,ומשיכה

שללבולבאל-קזימהנועזצעזאםכילפנינו,ארכאיזציהלאוגזע).

הציוראמנותעלביאליקזברילמשל,(ראה,והארצישראליהעולמיהמוזרניזם

בשנותבאמנותשלוזרכולהבנתגםהיאיםרובין,ראובןושלשאגאלמארקשל

בוישזו,ביצירההמתגלהביאליק,שלתפיסתורוחב 22והשלושים).העשרים

הנאיבית-המתוחכמתהצורהשמפליאהכשםולהפליאו,הפרשןאתלהזהיםכזי

הואהטכניההישגשלהראותמנקוזתהמבנההמורכבים.לזבריונתןשהסופר

מעמיזה,זושיצירהוהמהוזק,המלוטשברצף .וצירוףחיבורשלנסיםמעשה

בפרוזה.אובשירהביאליק,שליצירותיוביןלהזומהאין ,חוליהאחרחוליה

הטרות:

היהוד"םהעםשיריאסופתעלדבריולמשל, ,ראה ',ד"ההפולקלורמןאחה"עשלסלידתועל
מליםפטפוטיאלארעיון,שלאושירהשלצלאףבהםשאין("שיריםמארקוגינצבורגשל

 • 1הע'תה,עמ' ,)]יו"שת[(תשי"טאחר"העםכתביכלראה:הלשונות:'ריבבמאמרוכלבד"),
מקרהאראםלדעתקשהתר"ע).(אדרבחוב'ככ,כררב'השילוח:לראשונהנדפסזהמאמר
ולאב'העולם:שלוהעם""שירישלהשניהמחזוראתביאליקפרסםעצמה,שנהשבאותההוא,

כלפיאחד-העםשלהשלילייחםועלברנרשלהבוטהדעתוגם,וראהכמנהגו. :ב'השילוח

 .) 262עמ'תרצ"ז,תל-אביבברנר,כתכי(כלה"ד"םשירי-העם
ברוחהואוהשמיתהאריתהאמנותשביןההבדליםבדברהדיוןיא.עמ' ,בשכעל"פה,רכרים 2

שביןההבדליםבדבר-ארנולדומתיושד"ל ,ה"נהימימ-אזשרווחו ,הדיסקורםיביותהמסות

על , 46-24 'עמחש",ןתל-אביבהשיר,מלאכתתהילותשד"לשלחיבורוראה .להלניזםהיהדות
פניניבספרדוכס,ליביהודהלחכםאיגרתגםראההערבית.מןהמושפעתהעבריתהשירהדבר

ב'ויהילמיניהםמקורותבשיזורביאליקשלדרכועל . 155-154עמ' ,ח"תרמפשמישלשר"ל,
 .)א"שת(בן-יחזקאל 'משלהקלאסימאמרוראההיים'

 .ד"תרצתל-אביבהיום,ויהיהספרבפתח 3
(ברליןהעבריתהשירהחובביהוצאתביאליק,שלהחמישיםיובללמהדורתדברבאחרית 4

מינהבנות"אגדותכיביאליקטעןוארבעה'שלושה'אגדתשלהקצרנוסחהנכללשבהתרפ"ג),

יפה,עלהלאזהמפעל :'בקרובלצאתהואאףהעומדלקטנים,:עודאחר,בספרבידיהאסופות
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עמ'[תשמ"ד],(אופקלילדיםשירי-עםקובץאזלהוציאביאליקשלתכניתושנשתבשהכפי
לספרתצטרפנהבסופןונדפסות,הולכותהןאףלילדים"אגדו!כיכתב:לפיכמן,במכתב .) 86-77
בצלות'אלוףכדוגמת"אגדות"שלחיבורןעםשרקדומה,סב).עמ',דביאליiכ,(אינרותיפה"
יצירותלפניוכיביאליקראהירק',וארוחתאבוסו'שורוארבער'שלושה'אגדתשום',ואלוף

ז,נשלפחותהאינהוהאמנותיתהאידאיתושמורכבותןהמקור,משקעיעלבהןעולההמקורישהצד
"למבוגרים".שביצירותיוהטובה

איגרות,ראהמדבר''מתיהפואמהשלובקהל-היעדהז'אנריבמודלבכוונה,המהותיהשינויעל 5
האש''מגילתלחיבורהמקוריתהכוונהעל . 97-71עמ'(תשמ"ז),שמירובהרחבה:קנג;עמ'א,

 . 60עמ'תש"ב,תל-אביבבחייהם,פופריםפיכמן,י'ראה:לילדים,כיצירה
"בראשוןכיבהבחינו ,)י"שת(קריבא'לתארהיטיבה"אגדה"שלנוסחיהשניביןהשוניאת 6

הואבשניואילומשלו,כליםלהומשאילהעתיקההאגדהשלהרפותשפתיההמשוררמדובב
האגדה".מאצלוסמליםכליםושואלעצמושפתימדובב

 , 1983תל-אביבביאליiכ,טסשיחותיירבידוביץ,ש'שלבספרוהכלול , 25.10.1922מיוםבמכתב 7
 . 102עמ

עמ'א,שכטל·פה,רכריסביאליק,ח"נראה,תרצ"ג.בניסןכ"טמיוסייהבימה"עלבשיחה 8
קיבק-יג.עמ'ובמיוחדקטק-כ,

דעתאתקיבלביאליקלעיל. Iהע'ראההמזרח-אירופ,יהפולקלורמןאחד-העםשלרתיעתועל 9

הכמו-עממיהשיראתלתיקוןלביאליקהחזיראחד-העםעיוורון:מתוךלאאךהרוחנ,ימורהו

אך("שנוררים"),טוהר-השפהכלליאתושבירתוהיתרההעממיתנימתובשלחצות''תיקון
אתלביאליקאחד-העםהחזירכןשהוא.כמותהשיראתוהדפיסהביקורתאתקיבללאביאליק

העממ,יהפזמוןבנוסחהכתובותהקלילות,הסאטירותואתהמלמד''הרהוריה"עממי"המונולוג
נפגעכיהעס","מפיארוכיםדראמטייםמונולוגיםמכתיבתאמנסחדלביאליקו'ילדףת'.זרח' 'ר'

הכתיבהאלחזראךיס,הנועזהפיוטייסניסיונותיועלאחד-העםשלהנחרצתמביקורתו

 . 65-34 , 14-7עמ'(תשמ"ו),שמירראה,שלו.העם"ב"שיריהכמו-עממית
 . 14-8עמ'(תשמ"ו),שמירראה, 10
II הפתיעוהדמיון,הפיוטסמלהאגדה,עלשבחדברישהרעיףלאחרואגדה','הלכהמאמרובסוף

זועפותפניםכבעלתבמסתותוארה(ההלכהההלכה""אישהואכיבהכרזהקוראיואתביאליק

שלמשיכתועלמלמדתהיאמרובות:פניהזואמירהכמצופה.האגדה","אישולאוחמורות)
הריאליזםוברוחהרוסיהפוזיטיביזם(ברוחהשוואחלומותאלולאהמחייבתהעשייהאלביאליק

אלביאליקשלמשיכתועלמלמדתהיאדמיוניות);מעשיותולאאמתדברישתבעוהאחד-העמ,י
ביאליקשלתביעתועלמלמדתהיאהמרפרפת;הליריקהאלולאוהמחייבתהמוצקההפרוזה

שלאכדיוהלכות,חוקיםשלחדשערור'"שולחןייערךשלמענוהאומה,בחייחדשדףלפתוח
בגולה.העםכבחיירעוע,יסודעלבנויוארעי,מקריזהחדשדףיהיה

מבנהעלביותר.הרחבלביןביותרהמצומצםהמעגלביןמלאבתואםהיצירהבנויהלפיה 12
כבליריקההילדיםבשירתביאליק,ביצירתשגורהמבנהסכימתכעלהקונצנטרייםהמעגלים

 . 44-35עמ'(תשמ"ז),שמירראה:הקאנונית,
ב' ; 9עמ' , 1960ירושליםא,החרשה,הטבריתהספרותשלהיפטוריהקלוזנר,י'למשל,ראה, 13

 . 17-13עמ'תשכ"ה,ותל-אביבירושליםמהפכהן,אוהמשך-החרשהפפרותנוקורצווייל,
פוליטית,פסיכולוגית,(כאלגוריההטקסטתפישתשלהשונותלאופנויות"מ;דףס".-"אופנףת" 14

הנודעתהסכימהלפיהמציאות,חיקוישלהשונותלאופנויותאמיץקשרישוכו')טרנסצנדנטית
מודוסומאנסה,הר(המיתוס,הביקורת'של'האנטומיה-1957מבספרו ) Fryc (פריינורתר;!!של

הגיבוריםנתפשיםומודוסמודוסבכלהאירוני).והמודוסהנמוךהחיקוימודוסהגבוה,החיקוי
לכלליועדוהאנושיהאישימןומתרחבת,ההולכתאחרת,משמעותכנושאיועלילותיהם
 .ולעל-אנושי
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שלהפורמליתהתכניתעלוכןכיאליק,שלהמוקדמתכיצירתוהנאיכיתהאלגוריהשלמקומהעל 15
 . 39--40עמי , 1980תל-אכיכאוניכרסיטתהראשונים,כיאליקשיריכחיכוריעמדתיזו,אלגוריה

שכסופו.והכיכליוגרפיה , 1982תל-אכיכהאחרת,המשמטותשוהם,אורישלספרוגםראה

פואטיים"רס \:I "כשיריםוהכתר-רומנטית,הרומנטיתכשירההעצמיתהרפרנציאליותכתופעת 16
ממנולשאוככדילטקסטשמחוץהעולםאלפוניםשאינםמחולייםת"ייהמתמלאיםוכשירים

עודמכיאליקנכחריםלשיריםשלההאנתולוגיהכפתחקרטון-כלום,רותדנהמציא~ת,חומרי
הכחנותיהאתתשמ"כ.תל-אכיכטצמה,כראישירההשיר,וכמלאכתכעצמםהמתכונניםימינו,

תשמ"ט).תל-אכיכיך,כותכת(ייזואנתולוגיהשלהשניחלקהכפתחושכללההרחיכה
הראשוןכעשורכיאליקשלהמואצתהפואטיתההתפתחותשלמשמעותהמלואאתלהכיןאין 11

כשנותיושכתכוהאלגוריסטייםהאלגורייםהשיריםריכויעלהדעתאתלתתמכליליצירתו,

הקומיכצדלעסוקכליזהעשורשלהדעתאתמניחהתמונהלהעמידאפשרשאיכשםהראשונות,
כיאליקנטשהעשורכסוףהצעיר.המשוררשלככתיכתונככדמרכיכאזשהיווההםאטירי,
כשםהראשונות,כתיכתוכשנותתכופותנדרששאליוהלאומית,האלגוריהזיאנראתלצמיתות

שרידיםאךהזמן,וכסממניהומינם""אדכרמיזותהמרכהדיומא,מענייניהסאטירהאתשזנח

ככתיכתוושםפהלהתגלותהיועתידיםלס~גיה,האלגוריהמןוכמיוחדהללו,הזיאנריםמשני
נתפשוענייןענייןכלשכההמרוכדת,הכת,כהאתכיאליקנטשלאמעולםלמעשה,הכשלה.
אלארכ,גנוזעושרעלהמחפהדקהקליפהאלאאינוהגלויהמעשהסיפורוכהאופנויותככמה

אלגוריםטיתככתיכההמירומחייכ,שלםנראטיכיכרצףהתיאולוג.יהדגםמןהאלגוריהשאת
וכלתי-מחייכת.מפוררת

זוהצגהשלהעלאתהעללהקלשנועדטכנ.יפתרוןהייתהההכרותמשקלאלה"נסיגה"כיייתכן 18
מראשיתידע(כיאליקכלכדלקריאהטקסטהתרגוםיישארשלאוכדיהעת,לכשתכואהכמהעל

וצידדעו,דיכשרלאהעכריתהכמהעללכיצועוכינגזר,גורלוהאשכנזיה"ניגון"כידרכו

עלתהכטרםעודה"פסרדית"הארצישראליתכהטעמהשכחרהיהכימה:להקתשלכמדיניותה
ארצה).

שדמותושלמה,לראשקושרתשהיאככתריםגםמתכטאתהיצירהשלההרמוניתשלמותה 19

והשלמות.השלוםסמל-19ההמאהשלהעכריתכספרותהייתה
וכסיפורתרפ"ט)(פרעותהתקופהלכעיותאליגוריכמסווהזרוטאורהורוכיץיעקכשלספרועל 20

שלהאוטופיתהתקווה("כרוחהקוסמופול,טיתהאחווהאתהמדגישאקזוטיאהכה

פרנקל,רחלראה:זו),יצירהעלהכיקורתכדכריוהאדםי:העולםפנילחידשוהאקספרסיוניזם
לתיאורגםיפהכוחםואחריםאלהדכרים . 189-184עמיתשמ"ט,תל-אכיכתחילה,כמחשכה

האמנותשלמעוזהככרלין,נכתכוהיוםייויהימאגדותרכות(ואגכ,כיאליקשכתכה"אגדה"
מרפאחופשתכמרוצתכיאליקכתכוארכעהישלושהיאגדתאתוגםהאקספרסיוניסטית,

כגרמניה).

 .(תש"דת-שט"ז)חלקיםכשלושהאולסכנגרעימנואלעי"לעכריתניתרגמהזו 21
 . 21-20עמי ,) 1986 (שמירראה 22





הלי~רליהרובזראשון:פרק
העממייםומקורותיוהכלואההמלךבתעלייפשוט"אנדהסיפור

והאמנותיים

המאה""~פנהבניהמודרניים,ועיבודיוהמדרשיהמקורא.

המקורמןבהרבהחורגאינווארבעה'שלושה'אגדתשלהקצרא'נוסחכידוע,

עםנישואיםלהצפובכוכביםשהחוזיםשלמה,המלךבתעלבומסופרהמדרשי:

כול,ין .v:מושמרהבמגדלאביהאותהכלאבגזר-הגורל,להילחםכדיאביון,עלם

בדרךלשדהנקלעסופרים,למשפחתבןאביון,עברינערבו:תעתעוהשמיםאך

בכפור;ןגופולהחםכדישור,שלהמושלךשלדועצמותבתוךשםולןנדודיו,

זוגובתעםהענייםבןהתאחדוכךהמגדל,אלהביא;השלדאתשנשאנשר

הכלואה,הנסיכהשומריוסריסיו,שלמהשללבםלמגינתהאריסטוקרטית,

תנחומאלמדרשהמבוא-מקורלוששימשהמדרשי,בסיפורכמוזה,בעיבוד

שמותזוגהולבןהמלךלבתאין- 2תרמ"ה)וילנהבובר,שלמה(מהדורת

יפי-תואר,היותםלעובדתפרטכלל,מתוארתאינהחיצוניותםוגםפרטיים,

שלהגורליבזיו~גםעניינושכלוהסכימטי,הגרמיהמדרשיהמקורלעומת

שם,זעירפהזעירהביאליקאי,העיבודאמנםמתאפייןוהעני,בת-המלך

פרטיכלשהי,ריאליסטיתמלא~תלמסופרהמקניםוהווי,תיאורפרטיבתוספת

שלמהבתשלהריונהתיאורכגון-הקומיעבראלל~תיםנוטיםאףהללוההווי

והאירוניהוההומור-הנאמניםסריסיהשלוהמגוחכותהמבוהלותותגובותיהם

שלבעיקרואולם,המדרשי,במקורזכרלהשאיןמודרניתתוספתכמובן,הם,

העיבודיםמןבאופיושונהאינווארבעה'שלושה'אגדתשלא'נוסחדבר,

מדרשאותובמגדל,שנכלאהשלמהבתעללאגדההמאה"ב"ז;ופנהשנעשו

35 



אהבהזאתמה 36

'צפונותשלוהאגדותבקובץברדיצ'בסקיכ"יאתגםשיכשעצכואגדה

 3ורסס,ש'בפירוטהראהשכברכפיואגדות',

שלו,הכעובדתבאגדהזהכדרשיכקורשיכשלבנרי"באתגםלכעשה,

בספרכלולה(זוה'לכנרטצהזאיךתכזכהזאיךחכמהאיךבשם:הכתירשאותה

זזלגירסהאךחז"ל),לאגדותעיבזדיזאתלבנרקיבץשבז 4ישראל',אנרזת'כל

הארוכהזו,כעובדתבגירסהודווקאדעתם,אתוהכחקרהביקזרתנתנולא

המקזרותכןאחדלראותככדוכהישלבנר,בעיבזדיהכקזבלכןוהכפורטת

הכזקדםהנוסחכןבכעברהשראתואתביאליקשאבשכהםהספרזתיים,

הזאלבנרשהרי(תרפ"ט),והכשוכללהכורחבהכאוחר,הנזסחאל(תרע"ז)

העלםככריזבוזאף 5הכלואה,לבת-שלכהייקציעה"השםאתלראשונהשנתן

קציעה,אלנתניהשלהיזודעותזכבדברי-אנוכי"ייעברילנערההיזודעותזעם

אכנםנושאשאינוזה,בשםהגלוםהעשירבפזטנציאלהסתם,כןהבחין,ביאליק

צוהרפותחכברהואביאליקבגירסתאךלבנר,שלבגירסתזכיוחדתכשכעות

שיפזרטכפיוכגוונות,רבזתוסכליותאלגזריותכשכעויותשלעזלםאל
 6בהמשך,

עתבאותהשיצאוהרבות,הילדיםאגדותאתזהבענייןלהזכיראףראוי

כיתולזגיים,יסודותוהכילובן-אביגדורשלאגורה"ייספריבכתכזנת

סיפורתבכתכונתואנתרזפזלוגייםסוציולזגייםאתנזלוגיים,פסיכזלוגיים,

הכאה",ב"ן;נפנהבמערבשרוזחזאירזפה,בלשונותלבני-הנעוריםהעלילה

בןשלכהביכי(סיפורזאהבה''חייםפיורקזא"כשלסיפזרזלציזןראויבכיזחד

ישראל'לילדיולשעשזעיםלכקראילדים'סיפזריבסדרהישראל,כלךדוד

לעלםשלכהבתשלאהבתהסיפזראתהכספרתזז,אגדהעלתרנ"ג),(וארשה

למדרשהכבואעלכבוססתהיאאףכיאזפקאוריאלהעירנפתלי,כשבט

אחר-כךשעובדההאגדההיא-היאזכיתרכ"ה),זילנהבובר,(כהדורתתנחוכא

פיזרקושלשעיבודואלאזוגה"),ובןהכלךייבת(בסיפזרזביאליקעל-ידיגם

ךבאב,ט"זבכסורותוכעוגןיותראידילי

רבי-שינוייםכאכור,נעשז,תרפ"טכשנתביאליקשלהכורחבבנוסחו

נסיכהאםכיבכגדל,בונכלאהשלכהבתלאנרחבות:תזספזתונוספוכשכעות

אםכינשרים,כנפיעלאליהנישאעבריאביוןנערזלא 8שיער,זהובתארכית

רבותתהפזכזתשראהועלילות,פעליםרבסוחרכלכישוע,שלבנונזעז,עלם

דכזתובעיצובהרוח,ונכיכותקזכהזקיפזתזשפל,שררהועוני,עזשר-בחייז
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הtזlכ,רטיביתדמותובעיצוב(וכןהמורדמלכישועשלרבת-התעוזההדיוניסית

שלא'בנוסחהלמדןהעלםשלהפאסיביתדמותואתהנוגדתבנו,נתניהשל

בדברבדיוןנראהשעודכפירב-משמעות,שינוימשוםישה"אגדה"),

שלפנינו.ה"אגדה"שלוההיסטוריוסופיותהפוליטיותההשלכות

שבהםהרביםהתיאוריםהןב'לנוסחא'מנוסחבמעברהעיקריותהתוספות

ובסופה,היצירהבפתיחתוהחתונה,המשתהתיאוריהעלילה:שלדהוקף

קציעהשלחייהאורחתיאורוהמגדל,האיתיאוריים,בלבהסערהתיאורי

הנחש,בעקבותהמגדלאלהנועזתהעפלתותיאוריובמיוחד,ניה;נשלונדודיו

שלהינרידכאמור,הוא,המורחבהנוסחלועו.בתוךנתונההברקתשאבן

שוניםממקורותואמנותיים,עממייםומערביים,מזרחייםאגדיים,יסודות

וכלביותר,הכללייםה/?תארבקווירקכאןמשמשתחז"לאגדתוהטרוגניים.

הקדום.העבריהפולקלורמןאישיתחריגההואהפיתוח

בכתיבתמהוססיםצעדיםעושהבעודוהדרך,בראשיתכברלמעשה,

שלהינרידיבלילבשיריולהביאביאליקנהגגנז,רובםשאתשירי-בוסר,

הפולקלורומןהיידיהפולקלורמןהקדום,העבריהפולקלורמןיסודות

בשםאלגורישיר-מערכוןשלבסיומולמשל,כך,והרוסי.הגרמניהאירופי,

('יעקבהמוקדמיםהאלגוריסטייםמשיריואחדיםכמוהמתארוהנחש','חוה

ביןישראלשלמצבםאתועוד)לך'וצאי'קומייזה',החס'ותנפנףועשו',

כתרדמתה , vפית~הנחששדבריחוה,עלעמוקהתרדמהנופלתהגויים,

המורעל.התפוחמןשנגסהלאחרגרים,האחיםמאגדותשלגייהשלהממושכת

המשקעיםבעלתהגרמניתוהאגדהחז"לאגדותהמקראי,המיתוסגבולות

המלךדודעלהגנוזהאגדיהשיר . ר(;:הלבליכאןונבלעונבללוהרומאנסיים

הגרמני,הפולקלורמןיסודותשלבלילהואאףרו~יפז")ערש(ייעלבמערה

בדרכההושפעהאשרשפירא,ק"אשלהבלאדיתיצירתודרךשחדרו

שבא','מלכתהבלתי-גמורבשירוגם 9ברברוסה.פרידריךעלמאגדות-העם

אגבהאירופית,אגדת-העםושלחז"לאגדתשלחומריהאתביאליקבלל

הזהב')'תרנגול(בשירופושקיןשלהרומאנטיהאגדיהעיצובזרכישלשאילתן

ה"נמוכה",הקומית(כבפתיחההיינהשלוידו-עממיתהפסהפארודיהדרכיועם

נעימהבמנוחהותספר /זקנתיסיפרהכה-אחת"פעםהעממית:המעשייהנוסח

אדמה").תפוחיותפצל- /קראתיוראינה'ב'צאנה /

בשדההראשוניםצעדיואתהצעירהמשוררעשהשבהןשנים,באותן



אהבהזאתמה 38

רבותאגזותלעבריתלהיתרגםהחלוהלאומית,התחייהשנותהןהספרות,

לקראתההתארגנותשנת-תרנ"ובשנתהעולם,מספרותולנוערלילזים

נא ואר!;:"פרישמן:שלהמניפסטיתקריאתוברמהנשמעה-הראשוןהקונגרס

אשרייתכן,וזברזברכלשםאשרעולםלהםנאהקימוישראל!לילזיילזףת

עלועומזמתהפךוהביתלמרום,עוליםאזםובנילמטהיורזיםמלאכיםשם

ממקורולבני-הנעורים,הרךלגיל-ילזיםאגזותשלהמרוכזתההופעה 10גגו",

נתלוותהשהתרבותית,ההתעוררותאתהןחפפה-העולםומספרותישראל

שנתחוללוהרומאנטיזציה,תהליכיאתוהןהראשונים,הציונייםלקונגרסים

המוגבללפוזיטיביזםריאקציהכמתוךוזאתעצמו,זמןבאותוהעבריתבספרות

זוזכזוגמתאסתטיציסטייםסופריםלזעת-שקיצץההשכלה,תקופתשלהישל

שמים,לגובהילהמריאעליהןואסרהזמיוןכנפיאת-פרישמן

מספרותהנוזעותהאגזותשלוהמתרגמיםהמעבזיםפרים, Qהמרובאצל

גרמניות,בעיקר-אירופיותאגזותבספריהםלערבהנטייהניכרההעולם

על-יזיעובזושאלהכפי(במיוחזמזרחיותאגזותעם-וסקנזינביותסלאביות

רגשותהמעוררתהקזומה,העבריתהאגזהועםאירופיים)רומאנטיקונים

אגזותאתברמןש'תרגםלמשל,כך, ,וצזקגבורהערכיומעניקהלאומיים

ועלייאבותינו"עלעבריותאגזותחיבראףהואוב~זןגרים,האחים

ריכרז(מסיפוריסקנזינביהמאגזותלבנרי"בתרגםכך 1"גזולינו",ן

'כלאתעיבזאףוב~זןהאוף),וילהלם(מסיפוריגרמניהומאגזותגוסטפסון)

יצירתאתומערב:מזרחבעיבוזיולשלבנהגביאליקגם 12 ,ישראל'אגזות

והמלךזוזהמלךסיפוריבצזהאחרונים,הזורותיצירתואתהקזוםהעבר

כמהתרגםאףהואוגמיש,צבעוניכמו-מקראי,בסגנוןסיפרשאותםשלמה,

מאגזותעיבזואףתרפ"ג)ברליןלילזים',שיחות('עשראנזרסןמאגזות

אחתאגזהבתוךלשלבלעצמוהתיראףהואכן,עליתר 13האקזוטי,המזרח

החזשיםגלגוליהםעםהקזומההאגזהמןיסוזותשלכמו-~גכרוניסטישילוב

החזשה,הספרותומןמימי-הבינייםיותר

מןמיסוזותחז"ל,שמספרותמיסוזותמורכבתוארבעה'שלושה'אגזתגם

רמח"ל,באמצעותההשכלהספרותאלשחזרההאיטלקית,הפסטורלה

העבריתהספרותאלשנתגלגלוהמערב-אירופית,הרומאנסהמןומיסוזות

שזרהיום''ויהימאגזותברבותלמעשה,שונות,תקופותבנישונים,ממקורות

ובהיתוכם,בשילובםרבהחירותלעצמוהרשהאחזים,מקורותביאליקביאליק
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כךהקורא.בהןיחוששלאבאופןוההתכהנקוזות-החיבוראתלהקציעוטרח

שלהבקיאהלעינואלאניכראינוהאגזהשבבסיסההטרוגנישה~רקםיוצא,

נכתבההיאכולה:האגזותחטיבתשלהכוללה~בנהלגביגםכךאגזות.חוקר

גםאךואחיזה,אחתפואטיקהמבטאתהיאואיןרבות,שניםבמשךכאמור

קורא.כללעינוולאביאליק,יצירתלחוקראלאניכרתאינהזועובזה

ב'אגותשחוטמtנוחילויםלספוותאופיינייםמוטיביםב.
ואובtנח'שלושח

אךלילזים,בתחילהשנועזוביאליק,משליצירותאותןכילעיל,נרמזכבר

בזיעבזהפכושלהן,קהל-היעזאתמהותיבאופןהכתיבהבמרוצתהחליפו

בהןניטשטשההמקוריתהכוונהכי(עזיצירותיומכללולסבוכותלמורכבות

ואבזןהיעזטשטושחרףלמטבע:שניצזגםאךכליל).שאבזהוכמעט

וטיפולוגיה,~בנהיסוזותגםאלהביצירותשרזווה"פשטות",ה"תמימות"

נימהמעיןנותרהאףאלהביצירותשנזנחה.המקוריתהכוונהעלהמעיזים

הילזים.לספרותהאופייניתהנימהאתלכאורההמזכירכמו-נאיבית,סיפורית

להביןלנסותזו,אחרזובאות,מלכותיותחיותששלושהענקים,בסיפורלמשל,

ובחזרות~פיריחוקמתוךהמסופרמזבר','מתישל(סיפורםקיומםחיזתאת

מןוסגנוןעלילהוזפוסיאווירה-השטחפניעל-נותרוומזוזות)קצובות

כיהקוראנוכחיד'ה~~הבקריאהרקולנוער.לילזיםהמתאימההעממיתהאגזה

היאהסכימטיתשבהירותהומעורפלת,סבוכהיצירהלפניונפרשהלמעשה

 14 •בלבזמזומה

רב-ה~פניםהמורחב, 'בבנוסחובמיוחז-וארבעה'שלושהב'אגזתגם

מאגזותוטיפולוגיהמבנהוזפוסימוטיביםבנקללאתרניתן-ורב-התיאורים

הרומאנסה,מןבראשיתושנתגלגלהמוקזם,האירופיהעלילהומרומאןהילזים

ריבויםהילזים.ספרימזףאלהזורותבמרוצתוירזוהפי~רסקה,הפסטורלה

אופיהאתשלפנינולייאגזה"שמעניקהואהללווהזפוסיםהמוטיביםשל

יצירהלפניוזברשלשלא~תולאלתר,להביןהקוראמןהמונעהכמו-נאיבי,

נמנהלילזים.פשטניאופשוטהרפתקאותסיפורולאורבת-צזזים,כבזת-הגות

האוזן:אתלשברכזיוזאתהילזים,לספרותהאופיינייםהמוטיביםמןאחזיםרק
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לקוחתעוזה,מתוךאליומעפילזוגהשבןבמגדל,הכלואההנערהסיפור •

בספרותתקדימיםאפילולוויש 15העתיקים,העברייםהמקורותמןאמנם

גלגוליםעשרותהסתם,מןהכיר,אףביאליק 16דנא;שמקדמתהמצרית

בספרותנתגלושמרכיביוזה,טיפוסיסיפורשלוחדשים,עתיקיםאחרים,

מערב-אירופיאגדינוסחגםואולם,ומג~ונים.שוניםבצירופיםהעולם

ייפעמונית"שלסיפורהוהואהיום','ויהיאגדותחיבורבעתידותחתנמצא

כמההרךלגילוע~נדולעבריתתרגמושניגרים',האחים'אגדותמתוך

נערה,שלסיפורהאתמגוללתרפו~נצלשלקורותיהעלזואגדהפעמים.

אתהחלוןדרךשלשלהואשרבמגדל,אותהכלאהמרשעתשמכשפה

אללטפסועז-הנפשיפה-התוארלנסיךוהתירהשלההארוכהצמת-הזהב

האגדייםהמוטיביםשימשוניכרים,מודוסבשינוייהמגדל.שבמרומיחדרה

ה"ערלית",המכשפהאודותהגדר''מאחוריבסיפורביאליקאתהללו

שחור-היהודיליינסיך"התירהוזוזהובת-שיער,יתומהבחצרהשכלאה

שתי .האסורהפרימןולאכוללגנהלהיכנסלהוריו,יחידבןהשיער,

שלהפרטיתבספרייתונמצאוהללוהמעובדותאגדות-העםשלמהדורות

פרישמןדודשלבתרגומוגרים'האחים'שיחותעברית:בגירסהביאליק

 Iדתרפ"ו).(תל-אביבמחודשתומהדורהתרע"ג),(אודסה

מרבדעלאונשרים,כנפיעלחפצומחוזאלהנישאנוודשלעלילותיואת •

באגדות-הילדיםרבים,במקורותלפגושביאליקהיהיכולקסמים,

'הכליףהא~ףשלהאגדי(סיפורולמשלהא~ף,וילהלםשלהאקזוטיות

תרנ"ז).(ורשהלבנרי"בשלבתרגומותושיהבהוצאתאורראהוהחסידה',

שלסיפורוכלולאנדרסןכריסטיאןהנסמאתהמעופפת''התיבהבאגדהגם

שהוריההנסיכה,שלחדרהאלוהתגנבהטירהגגאלשהתעופףסוחרים,בן

אהביםלפרשתלהיקלעהיאשעתידהלהניבאוארצהשחכמישוםכלא~:כ,

שובניתרגמוגרים,האחיםאגדותכמו ,אנדרסןה"כאגדותגםאומללה.

הואאףוביאליק ,-2Oההמאהובתחילת-19ההמאהבסוףלעבריתושוב

 18המתרגמים.ביןהיה

שביליואתחוקרבודד,איאלביםמסערההנפלטנערשלסיפורואת •

ךפ;דניאלשלמספרוביאליקהכירבו,להישרדכדידרכיםומחפשודרכיו,

במרוצתושהיההבוגר,לקוראכרומאןכידוע(שח~נרקרוזו''רובינזון
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שנובוזז,ובאייםבלבנועזותעלילותאל 19יזוע).ילזיםלספרהזורות

שלבתיווכוגםלהתווזעביאליקהיהיכולמ~ין,סמויהמשאת-נפשחבויה

לואיסרוברטשלמפרי-עטוהמטמון','אילילזיםהנוזעההרפתקאותספר

המשורר.שלהפרטיתבספרייתואגבשנמצאתרפ"ו),(תל-אביבסטיבנזון

למצואאףהיהיכולמשוחחתוכיבחברתויבשותאייםביןזמיונייםמסעות

גםתרפ"ט).(ירושליםומאורעותיו'הרופא'זוליטלל;פטינגיושלבסיפורו

סמוךנרשמהשתכולתההמשורר,שלהפרטיתבספרייהנמצאזהספר

עירונית.לספרייהוהיההרחבלציבורביתונפתחבטרםביאליק,לפטירת

אפשרחפצו,מחוזאלביערהתועההנעראתשהוליכהאיילהשלתיאורה •

פליקסשלהילזיםמסיפורייבמבי"הרךהאייליםעופרמתיאורישהושפע

לחלופין, 20כולו.בעולםנתפרסםמהרהועז-1923באורשראהסלטן,

הואוהעץ,המגזלאלהנעראתהמנחההאיילה,שסיפוראפשר

בסיפוריזווקא:העבריתלאגזההאופייניעלילתימוטיבשלטרנספורמציה

הנעראתשהנחועז,אוגזייהגזי,תכופותהופיעורביםעברייםאגזה

(ירושליםהעז''מעשההצעירעגנוןשלבספרוכגוןליעזו,בזרךהתועה

ואלהגלילהריאלעזבעקבותמחילותבגלגולהגיעשגיבורותרפ"ה),

תאניםעץבאיהנער-העלםמוצא(כאןשםהגזלחרובים"מלאייאילן

ספריאתשלובהוצאות-הספריםלאורהוציאגםביאליקצמוק-פרי).

האחז,במו-יזיו.ע,רכםאפילוואוליהמלך',ובן'הגזייהשכותרתםהאגזה

(אוזסהלילזים"ה"ביבליותיקהספריביןיצאליברמן,ש'שלבעיבוזו

'זביר'הוצאתשלהילזיםספריביןיצאברמן,ש'משלוהשני,תרע"ז);

תרפ"ז).(תל-אביב

אוזיוקנהאתהמשקףראימפיעולמהלחיזותפתרוניםהמבקשתיפיפייה •

עץמנחשת-עתיזות:ייפיתיה"מ~ין(אובמיםלההנשקפתבבואהמפי

ציפורכהז,אליהומחזירןלבבהמשאלותאתהמשקףתוכיבמים,הנשקף

מוטיבשלהמפורסמיםמגילוייו(אחזרבותבאגזותמופיעהוכזומה),נפש

שלה"עממיים"בשיריו'שלגייה').באגזתהמזברתה $tהמרסיפורהואזה

יפה','תרזהבלילה',ולאביום'לאחיזקל',ונהרפרתנהר'בין-ביאליק

מקוריטראגי-קומילפירושזהשגורמוטיבזכה-ועוזזהבי''טווס

 21ומעניין·
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מוטיביםעודלצרףהראוימןשאליהןספורות,דוגמאותכאמור,הן,אלה

ולסוגיו,לפלגיוהפולקלורמןהמוכריםנוספים,רביםוילדייםעממיים

המגשרהנחששלסיפורואתושעל:צעדכלעלשלפנינוב"אגדה"והמשולבים

שלסיפורהאת 22הנועז;הנוודמהלךשעליונטויכגשרוהמגדלהעץבין

ב"קפיצתהזינוקסיפוראתבעליה;אללבסוףוחוזרתבלועוהנמצאתאבן-החן

האהבהסיפורואתהנערהשלחלונהאל-ביערות-העדטרזןנוסח-נמר"

גםהשאר,ביןשנתגלגלו,לפסטורלות,האופייניהכין-מעמדייםוהנישואים

ב'נוסחמשל).דרךאנדרסן,מאגדותהחזירים''רועה(כדוגמתהילדיםלאגדות

ומןחז"למאגדתיסודותשלבלילאפואהואוארבעה'שלושה'אגדתשל

והאמנותיהאותנטיוהמעובד,הגולמי-האירופיהפולקלורהאירופי.הפולקלור

באמצעותבעיקרלסופר"עוברליימטבעוהיהצורהולבשצורהשפשט-

שמאחוריהונאיבית,צבעוניתמסכהכאןשימשהילדים,שבספרותגלגוליו

עיקר.כלילדותיותשאינןתות, ?fואאמירותמסתתרות

רורלסופריוtנרמרמח"ל-חחשכלחלספרותח"אנרח"זיקתנ.
ביאליק

מכילוארבעה'שלושה'אגדתשל )"טש~"ה(הגלויהליזכ,ראליהסיפורכיראינו

במקבילהצעיר.הקוראלמעןשעונדהאירופיהפולקלורמןרביםיסודות

מודעתגםהנראה,ככלובעיקרה,-אמיצהזיקהגםבומתגלהובמשולב,

העברית,ההשכלהספרותשלהבולטותהקאנוניותיצירותיהאל-ומכוונת

רבהחשיבותזולעובדהנודעתבהמשהשיתבררכפילביאליק.ועדמרמח"ל

זיקתשכןשלפנינו,ה"אגדה"שלוה1ב.טא-לשוניפואטיה.~רסהמסרלהבנת
להשקדמוהשניםוחמישיםממאההעבריתהספרותאלשלפנינוהיצירה

והמרשימיםהגדוליםהכיבושיםרובנכבשושבההתקופה,אלזיקהגםפירושה

דיבור.לשפתספרומשפתחוליןללשוןקודשמלשוןבגלגוליה-העבריתשל

כך-וארבעה'שלושה'אגדתשלהסמוייםהאלגוריסטייםממישוריהבכמה

רקלאמתואר- 23המגדל"ייחידתשלפענוחהעםשיתמודדלפרשןיתגלה

שיופיהזנוחה,ארץשלכיבושהגםאםכיומבודדת,כלואהנסיכהשלכיבושה

העבריתהלשון-שכוחהתרבותשלכיבושיהובמקביל,העין;מןסמוי

החיים.מןגמורהבפרישותבשנים,מאותבמשךלבדדששכנהוספרותה,
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שלהראשוניםבעשוריםשנתחברהיצירהשלזיקותיהאחרלעקובבבואנו

העברית,ההשכלהספרותאלהיום','ויהיחטיבתכדוגמת , 2הס-המאה

ההשכלהספרותעלכילזכוראףראוי ,-l9ההמאהבמרוצתבעיקרשנכתבה

העולמיתהסיפורתעלשעברולאלהדומיםתהליכיםבמכ~וץעברוהעברית

שאבושלהםהמוטיביםרובאתכידוע,לכן.קודםשנהכמאתייםבראשיתה,

ההרואיים,העלילתייםהז'אנריםמןהעולםספרותשלהראשוניםהרומאנים

הרומאנסה(כגוןהאופנהמןהרומאןהולדתבעתויצאונשחקושנתיישנו,

עלילתשלקרנהועלייתהחיצוניתהעלילהשלקרנהירידתעםוהפסטורלה);

שהמשיכולילדים,נודעיםלספריםהללוהרומאןמניצנירביםהפכוהנפש,

הסיפורתגםימימה.כמימיםובמעשי-גבורה,בהרפתקאותענייןלמצוא

עלילה,עתירימז'אנריםוטיפולוגיהעלילהדפוסיבראשיתהשאבההעברית

הנפשבחיילהתענייןהעבריהסופרוכשהתחילוהפסטורלה,הרומאנסהכדוגמת

המסע,הרפתקאותהגבורה,מעשי(אתהחיצוניתהעלילהאתונטשהוא,אף

משלרבת-תהפוכותעלילהבעליספריםירדווכדומה),האהביםאינטריגות

החיים'בדרכי'התועהציון','אהבתהרומאניםכגון-וסמולנסקיןמאפו

גםכי(אםהצעירהקוראלמעןמלכתחילהנועדושלא- 24הרביםוחיקוייהם

 25הילדים.ספרימדףאלהמבוגרים),עםחדאבצוותאקרא~םצעירים

חקרמצדלאוארבעה'שלושה'אגדתשלמקורותיהאתלבחוןננסהלהלן,

אםכיולילדים,למבוגריםהאמנותיתבסיפורתוגלגוליוהלא-קאנוניהפולקלור

-18ההמאהמסוף-החדשההעבריתהספרותמןהקאנונייםתקדימיהרקעעל
ביןלהפרידהמגמהחרףואולם,ביאליק.שלולדורו-19ההמאהלסוףעד

לספרותהפולקלורביןהחדשה,העבריתהספרותלביןהעולםספרות

הגבולותכיתכופותנגלההילדים,לסיפורילמבוגריםהספרותביןהקאנונית,

המעובדתלאגדההנוגעבכל(לפחותומטושטשיםרופסיםהללוהקטגוריותבין

ביאליק,שלבדורוובמיוחדהחדשה,העבריתבספרותמקורותיה).ולחשיפת

לצורכיהןהנודעות,האירופיותוהאגדותהמעשיותרובלעבריתניתרגמו

העבריתבשפהחדשיםכיבושיםשלהשגתםלשםוהןהמתחדשהעבריהחינוך

והספרותוהמעובדת,המתורגמתהאירופית,שהאגדהנמצא,וכךהמתעוררת,

אפשראיול~תיםבזו,זוומשולבותפתוכותמקור,כספרותהחדשה,העברית

 .זובלאבזולדון
תכניםבהרקתהכרוךוהלשוני,האמנותיההישגעצםכינגלה,אףתכופות
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לגביהיה,שק~ל-בעיבודואםבתרגוםאם-עברייםלכליםזרים";:!לניים"

אישית,מקוריצירתשלבריאתהכנגדהחדשה,העבריתהספרותשליוצריה

המפגשאתועוד,זאתהאינדיווידואלי.האמןמנפשמאין""ישבחינתהנחצבת

כצעדהללותיארווהעיבו,דהתרגוםבאמצעותלגכר,יהדותביןהרה-הגורל

שביצירותוהנשגבההרמהמןפחותלאהעבריתהתרבותפניאת~ה Wהמנועז

המקור.

אשרלמשל,ויעל'),('רםויוליה'ל'רומאוזלקינסוןאדוארדיצחקשלתרגומו

ביאליקשלבדורואפילונתפששלפנינו,ה"אגדה"עלגםבעקיפיןהשפיע

נופליםאינםבהשלמתוהכרוכיםשהמאמציםאישי,וכהישגנחשוניכמבצע

אהרןבידילעבריתהומרוסתרגוםאתגם 26מקור.ביצירתהמושקעיםמאלה

ממדיםבעלבראשית"כ"מעשה~קסטטיבסגנוןברדיצ'בסקיתיארקמינקא,

זכרלהםיבקשוהאהבהובזרועותמינואתמיןמצאייאםאדירים:מיתולוגיים

אריהאםהסער,יסערואי,ינוח.לאשוקטיעראזהתהום,מנשייתמפלטונקבה

מבני-יפתענקהכוחות.התנגשותדובה.במאורתיליןונמרזאבהאליקרב

לזהעקלתון,מנחשלבשרוחגורהחוגראדםבן ] ...נעבר!בניבקולירעם

נתפשובלבדהתרגוםמאמצילא 27 ." ...לוחשוזהצועקזהעיניים,ולזהעיניים

התעוזהאפילומיתולוגיים;איתניםנפתליםשבובראשיתי,קוסמיכאירועאפוא

ה";:!נראיזם"מהויותשל-יווןרוחושלה~תיקההעבריתשלשבזיו~גן

לזעזעשבכוחםמתנגשים,כוחותשלגורליתכהפגשהנתפשה-וה";:!לניזם"

ארץ.מוסדי

הפיזיים,וליופילגבורהבדרכההיאאףסוגדתוארבעה'שלושה'אגדתוהרי

היפיפייהלייארמית"והנועזהאמיץהעבריהעלםביןלזיווגייאמן"ואומרת

הכנענית-יוונית,ה"גויית",כרוחםלהתפרששעשויהברוח-התלתליםזהובת

בדורישראלסופריושארטשרניחובסקיש'פרישמן,ד'ברדיצ'בסקי,מ"ישל

גיבורישמותכילהעיר,אףראויה"הלניים".ולגבורהליופישסגדוהתחייה,

הקוראבזיכרוןלהעלותעשויים-ונתניהמלכישוע-וארבעה'שלושה'אגדת

'מ~ברברדיצ'בסקישלסיפורוגיבוריונתנאל,בת-שועשלשמותיהםאת

לנהר'ב'מעברייבת-שוע"שהשם(הגםהאסורהצדאלמשיכההמתארלנהר',

במסורתהד~ק~תאתכמוההמייצגתיל"ג,שללבת-שועאחר,מצדכזכור,רומז

השמרני,האריסטוקרטיהצדאתמלכישועמגלםביאליקשלביצירתוישראל).

החפץהנועז,המהפכניהצדאתנתניהואילוושינויים,מהפכותמפניהחושש
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כוחותולהשקיעאישייםקרבנותלהקריבנכונותכתוךלאלתר,בשינוי

הנצחי,היופיאידיאלהזהובה,לנסיכההראויהואהנועזגיבור-החילוכאכצים,

בכוח,ב"אגדה"הכצויהוהגבורה,היופיהערצתלגביכזוהכללהואולם,

בכרוצתפשטאחדרעיוןכינגלהתכופותוהסתייגויות:סייגיםכידתובעת

העבריתביןהכפגשזה,כהריזהולאחדשה,צורהולבשצורתואתהדורות

עבורשסיכלביופיה,והכפתההכושכתה;ןלניתתרבותלביןוהכוצקההעתיקה

יושבייהודים,ככשכיליםשלהםהתקרבותםאתהתשע-עשרההכאהסופרי

וה"צעירים"ברדיצ'בסקיעבורושסיכליפת",שליייפיפיותואלשם",ייאהלי

והיופיהכוחערכיעםהשריריםכנ~וןהיהודישלכפגשואתהכאהז,נפנהבני

הכאהשלהעשריםבשנותהעבריהסופרעבורלסכלהיהעשויהןהאריים,

לביןאירופה,תרבותחניךהיהודי,העולה-החלוץביןהכפגשאתהעשרים

בכראותיה-העזהבחושניותהכאחתוהכושכתהזרההכנענית,הארץ

בפתחברובםהכיוצגיםכנען,עככילכלכוללשםגםהוא(ייכנעני"ובריחותיה

העלםביןהכפגששלכה),ארכוןכבאיכלכיהם,על-ידיובסופהה"אגדה"

הנח~תהיהודישלהכהוססתכהתקרבותולאכאןכתוארהזרהוהעלכההעברי

הדדיתכשיכהשכתוךכהתקרבותאםכיהגאיונה,גכרתרבותאלוהכתחטא

הבחינהכןהעין,כןסכוישיופיההנכרייה,היפיפייהעלכגוננתחס~תופרישת

ביןהחיצוניוהדכיוןוהשלכות,כשכעויותרבשהואהבדללפנינוהרעיונית

וכתעתע,כטעהאךהואהשונותהתופעות

* 

כדאיהעברית,ההשכלהספרותאלוארבעה'שלושה'אגדתבזיקתלדוןבבואנו

נישואיםשנישאההכלואההנסיכהעלהפשוטהסיפורכיהעובדה,שתובלט

שלכחיצותשובריםאףהנישואיםה"אגדה"שלהכורחב(בנוסחבין-כעכדיים

שונותבטרנספורכציותהשאולים,וצורות,תכניםבתוכוככילולאום)גזעדת,

אלהועברושאלהכפי-האירופיניסנסהריבת-הפסטורלהכןוכג~ונות,

ג'יובנירכח"ל,שלבתיו~כוהאיטלקית,הספרותכןהעבריתההשכלהספרות

טס;טרקווט;שלהפסטורליככחזהוכידועשהושפעג~אריני,בטיסטה

ניעל-הבנוי ,) pastor fido 11 (הנאכן''הרועהאת-1589בכתב ,'הט~יכ~'

ועל-כןכעכדיים,וגבולותכחיצותיודעתאינההאהבהלפיהכפסטורלה,השטח
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שתורגםהנאמן','הרועה 28ונישאה.רמהלנסיכהפשוטרועהביןאהבהתיתכן

אףובתיו~כההאליזבתנית,האנגליתהזראמהעלהשפיעלאנגלית,פעמיםכמה

.מחזהושלישישנימכליהפסטורלהזפוסיאתשקיבלההעולמית,הזראמהעל

עוז''מגזלאתשחיברהנסתר,תורתאישרמח"ל,עלגםבמישריןהשפיעזה

להזכיר(ראויושלומיתשלוםשלמשמע,תרתיהתמימה,אהבתםאוזותשלו

כתב-יז:מתוךרמח"לשלזהמחזהואתלטריסמ'הוציא 1837בשנתרקכיכאן,

 29תהילה').'לישריםאתאלאהכירולאייהמאסף"בזורהמשכיליםולפיכך,

 ,-18הבמאהבסוףהאופנהאלחזרווג~אריניטס;כיולהזכיר,לזכוראףראוי

העבריםהמשכיליםלכך,איטסו'.ווטו'טורק-179oמגתהשלמחזהובהשפעת

והןבמקורההגרמניתהספרותאתהן(שהכירוייהמאסף"זורסופריהראשונים,

תהילה','לישריםרמח"לשלבמחזהומצאולהם)שקזמההעבריתהספרותאת

האפרתי-טרופלוביץיוסףשלבמחזהווכן-המערבברוחבאמשטרזםשנתחבר

ולאלטעמה,וקולעותהתקופהרוחאתההולמותיצירות ,) 1794 (שאול''מלוכת

נסיךשלאהבתםעלהמלוכניתהתקופהמןואי-רלוונטיותמיושנותפסטורלות

הרחוקה,וניתהחצרלספרותהשייכותפשוט),ורועהנסיכה(אופשוטהורועה

התימטיקהקיבלההצרפתיתלמהפכהסמוך 30העולם.מןובטלהאזשעברה

משמעותהעם,לפשוטיהמלוכהחצרשביןביחסיםהעוסקתהזו,ה"מיושנת"

שאול'ב'מלוכתהכלולהנוקבהזיוןאתואףכמוה,מאיןורלוונטיתאקטואלית

החוץ-ספרותייםהאירועיםרקעעללתפוסישהבין-מעמזיתהאהבהבסוגית

המחזה.היכתבזמןשל

בת-מלךשלחזרהאלעניעלםשלחזירתוסיפורכילטעוןלכאורהאפשר

טס;אצלזווקאלחפשולנואלוכיהקזום,העבריהסיפורלרוחאפילוזראינו

במקראכברמצוייםהןממנויסוזותואכן,שבעברית.עיבוזיהםואצלוגואריני

למשל,בתו,למיכלונישואיושאולארמוןאלהרועהזוזחזירתבסיפור-

כותבילימיםששימשהבין-מעמזי,האהבהסיפורשלסממניורובאתהמכיל

התיכהכברהעבריתההשכלהספרותואולם,אירופה.בלשונותפסטורלות

וסיהזאתוהןוהמזרשי,המקראיהעברי,הסיפורשליסוזותיואתהןבתוכה

אחת,למקשהותםוהפכהוהגרמנית,הצרפתיתהאיטלקית,הפסטורלהשל

הללוהזראמטייםהזפוסיםחלחלובמקביל, 3המוזרני.והזמןבחותםהטבועה

יירומאןאלהעברית,ההשכלהסיפורתאלגםאםכיהסיפוריתהשירהאלרקלא

שלםבשםלהיקראהיואמוריםשגיבוריולמשל,מאפו,שלהראשוןהאהבים"
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גיבוריאתלכנותהמקוריתהכוונה 32 •ותמראמנוןבשםשנ~נוקודםושולמית,

האלגוריבמחזהוהגיבוריםלשמותבדומה-ושולמיתשלםבשםציון''אהבת

עד~תהיאנתממשה,שלאלמרות-ושלומיתשלוםעוז''מגדלרמח"לשל

הראשון.העבריהרומאןשלהמוקדמתהפסטורליתלתשתיתוברורה

 33מאפו,שלהרומאניםשלהפסטורלייםיסודותיהםאתלהדגישהרבהלחובר

החלוצי-נחשונימעמדםחרף-הריהםהיסטוריים,רומאניםמשהםיותרואכן

וגואריניטס;נוסחהאירופית,הפסטורלהשלמאוחרייחור-העבריתבספרות

הפךה-רומנטית).הגרמניתבספרותמחודשתלהתעניינותכאמור,שזכה,(ז'אנר

נפגשתהיאושםהרועים,נאותאלאמתהעםיוצאתציון''אהבתגיבורתתמר,

הנןרב,לקולואוזןמטההיאפשוט.רועה-צאןכמראהשמראהואמנון,עם

המים,י~בללצדמקום,באותולמחרת,שבידו.השושניםזראתממנוומבקשת

הנחל.שלהשנימעברוהצאןאתהמשקהבאמנוןומבחינהפרחיםמלקטתהיא

מסבכילמראהנוראאריהמזנקואזהפרחים,זראתלעומתומשליכההיא

באריהשפגעואמנוןמתעלפת,תמרקשתו,אתלעומתומ~ווןאמנוןהחורש.

ומןהרומאנסייםהאביריםמסיפורייסודות .רוחהאתלהשיבאליהחשהנורא

של(אופשוטורועהבת-אציליםשלהבין-מעמדיתאהבתםעלהפסטורלה

רגשעזתמלודרמאטיתלתערובתיחדיוכאןחברותמה)ורועהבן-אצילים

 .ובטעמוהזמןברוחוצבע,
לגוניו:הפסטורליהז'אנרמןרביםמשקעיםשוקעושומרון'ב'אשמתגם

אנשיםולאואצילים,שועיםבניושניהםהרועה,כאמנוןאציל,פראהואעוזיאל

הואאחז,המלךמחמתהלבנון,הריאלבברחוהתחתונה.הביוטהמןפשוטים

חלחלור~סואייםפךה-רומנטיים(רעיונותהטבעבחיקשקטיםבחייםשםבוחר

שלהגדולהרומנטיהמהפךבהשנתאפשרלפניעודהעבריתההשכלהלספרות

ושלטשרניחובסקישלהראשוניםקובצי-השירהעםהמזוהההמאה",ייז;נפנה

אליפלטומרים,עוזיאל-ה"טובים"הגיבוריםיוצאיםהסיפורבסוף 34 .ביאליק)

בחייאפואמואסיםהםעין-גדי.כרמיביןהחדש,משכנםמקוםאל-וקציעה

לעקרונותבהתאם-לגורויוצאיםוהמרמה,התוךמלאי ,הצבועיםהעיר

שאננים.בנאות-דשא-ולחוקיההפסטורלה

אחזמיכ"להסיפורת:אתהקדימההשירההעברית,ההשכלהבספרותכרגיל

השומהאהבתםסיפורכלולשב; ,'שלמה'בשירוהזההפסטורליבקו

הרגש,ואתהחכמהאתהמאחדתאהבה-והשולמיתשלמהשלוההרמונית
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מדריהתמה,הרועהעםארמון-המלך,מדרימעם,המ~רםהנסיךאתומפגישה

בפואמההזההפ,יה-רומאנטיקוהאתיל"גאףהמשיךבעקבותיו .אהלים

המסורתומיכל'.דוד'אהבתבשירוובמיוחדוברזילי''דודשלוהמוקדמת

הששיםלשנותועדמרמח"להעבריתבספרותשרווחההזו,הנאו-פסטורלית

שלברמההישמעםעםשנים,עשרותכמהשלזמןלפרקפסקה ,-19ההמאהשל

העיסוקפניעלוהנטורליזםהריאליזםאתשהעדיפופוזיטיביסטיים,רעיונות

אתהמירואלהרעיונותשלבהשראתםשנכתבוהיצירותהעבר.באגדות

זהאומלכיםבארמונותוגרחמודותבבגדיהלבושזההאריסטוקרטי,הגיבור

מ"שוקהפשוטהעממי"ב"טיפוסהטבע,בחיקוגררועיםבבגדיהמחופש

בהמשנכתבובארץ-ישראל,קצרהתחייההייתההפסטורליתלמסורתהחיים".

שמקדם.הרועיםמחייודראמותלות j:;נו

ילייגמאפו,(מיכ"ל,הווילנאיהמרכזסופרינוסחהפסטורלהכילשכוחואין

שלהאריסטוקרטיהנאוקלאסיטעמולפידבר,שללאז;נתונתחברה,הצעיר)

ואפילוהכהן,אד"םשלהשמרנייםלתכתיביונענהעודהעתשבאותהדורם,

ההשכלהמימי-החדשההעבריתהספרותמראשיתנושנותנורמותעדייןגרר

(הגיבורלכאורהרקבין-מעמדיתאהבהלפנינוובברלין.באמשטרדםהעברית

חושבתאךוהגיבורהפשוטה,ברועההתאהבכילבבו,בתוםמאמין,אך

דברשלבסופולמעשה,פשוט).רועההואיפה-התוארהעלםכיבתמימותה,

מ~שבוכךהם,ונדיביםשועיםבניאלהגםאלהכילכול,ומתגלההאמת,נחשפת

 .כנועלה"טוב"המעמדיהסדר

ודואלית,סימטריתעולםבמתכונתבנויהשלפנינוהביאליקאיתה"אגדה"גם

הביטחונותאלבמקצתתמוההנסיגהמתוךלכאורהמינו",אתמיןיימצאבחינת

העומדתהעולםתמונתבראשיתה.החדשההעבריתהספרותשלהנאיביים

המאהספרותנוסחשמרנית,תמונה-השטחפניעללפחות-היאבבסיסה

כי(אםוילייגמאפולמיכ"ל,ועדהאפרתיויוסףהכהןשלוםמרמח"ל, ,-19ה

איןמאפושאצלכשםגכר).ובתעבריעלםלזווגכמדומה,מעזים,היולאהללו

אינםהאוהביםכימתבררדברשלובסופובמלואם,מתממשיםהפסטורלהחוקי

גםכךאדרת-מלכ~ת,תחתאדרת-שיערשעטואציליםאםכיפשוטים,רועים

הואהעלםהאגדהשלהראשוןבנוסחדומה.לייהתרה"ביצירתוחותרביאליק

שלייהאריסטוקרטיהבן-סופריםלמשפחתבןגםאךמרו,דעניאמנם

המדרגה,משפלפשוט"ייאדםלהיחשביכולהואאיןוכתלמיד-חכםהלמדנות",
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ושארסופריםרבנים,אנשי-המעלההיוורוזניםמלכיםבלאבאומהכי

בבניייהיזהרוחז"למימרתעלכידוע,להסתמך,הרבההן(ביאליקאנשי-רוח

הסוחרים,ממעמדאמנםהואהעלםהשניבנוסח .) 35תורה"תצאשמהםעניים

במוצאו:אריסטוקרטלהיחשביכולגםהואאךמעם,מורםבן-מלךולא

ולאומלכים,שועיםבן-אופיותכונותועל-פישמועל-פי-הואמלכישוע

העוניחרףעליו,העוברותהגורלתהפוכותחרףראיה:והאפשוט;אישייסתם"

ומופתאות ,'הלביתמנחותולהעלותדליםעםלהיטיבממשיךהואבחייו,שידע

להשחתתן.הביאולאומרודיועוניוימישגםהנאצלות,למידותיו

ומורכבת,מפוכחתיצירההיאהפשוטהחזותהשלמרותביאליק,שליצירתו

השטחפניעלדומהפשטנית,נאיביותשלגילוימכלמאודעדהרחוקה

שלה:העומקבמבנירבשוניממנהשונהאךההשכלה,תקופתשללפסטורלה

יודעיםהשמיםכיישראל",אמונייישלומישלבתמימותטוענתהיאלכאורה,

זהראוייםשאינםאנשיםתצמידלאה'ידוכיביותר,המתאיםהזיו~גאתלזווג

ולמצוות-השמיםיד-הגורללגזרלהתחכםשלאממליצההיא(ולפיכךלזה

חילוניתטענהבמקבילטוענתהיאלמעשה,נפתלות).ערמהבתחבולות

הימשכותםעצםומפוכח:פשוטדרוויניסטיריאליזםעלהמבוססתמודרנית,

ייבניששניהםלכךערובההיאוהנערההנערשלוהבלתי-אמצעיתהטבעית

לדבקיאמרולאיכח,דלאהטבעוכיזה,בעיניזהלפחותיחידי-סגולה,מלכים"

שלערמתםובכללןאנוש,תחבולותמינו".אתמיןיימצאכןאםאלאטוב,

והיצרהלב(כמוייהטבע"כמוהנכוןהזיו~גאתלזווגמצליחותאינןשדכנים,

להליכההטבעית,לאהבהשיר-הללזהולהם).תוכללאערמהתחבולתששום

-החברתיהמוסרובנורמותקדומותבדעותהתחשבותבלאהלב,צואחר
כלמניןנעורים','חטאותבעלנבלוםליליימ"לשרקהסוג,מןכתב-הגנה

כלובלאשלוהיצרעז~תבכללהשמיעוכפדופה,העז,העברים,הפשכילים

גםבסמויכאןכלולה"אגדה",שלהנאיביתלחזותבניגוד 36והסוואה.כסות

שללאלהאלההתקרבותם(בדברהיחידשלמתחופוהחורגונועז,פודרניפסר

חובקות-הבאיםבפרקיםיתבררכך-שהשלכותיוותרבויות),גזעיםעפים,

ופלואו.עולם

* 
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הספרותמןכנראההואאףשנתגלגלשלפנינו,ביצירהאחרמרכזימוטיב

הרומיתהספרותבהשפעתשנכתבההעולמיתהדראמהומןהאיטלקית

הוריםשלמצוותםלביןהלבצוביןלמאבקהואאףהנוגעמוטיבוהאיטלקית,

עלחלהאינהשאיבתםעוינים,בתי-אבשניביןהאיבהלנושאקשורומורים,

אךעולם,איבתלונוטרוהלהארם,מלךשלאחיואתהרגהןמלכישועזרעם.

המשימהמוטלתשלמהועלדעת,מבלימתאהביםהללואויבי-הנצחשלבניהס

השיקספיריתלדראמהנתגלגלהזההמוטיבהיריבים.האבותביןלפשר

בקלאסיקהעודלוושורשיםהאיטלקי,התיאטרוןבהשראתויוליה'),('רומיאו

על-ידיוס~פרהבבליבמיתוסשמקורוותיסבי,פירמוס(סיפורהרומית

שלאהבתםסוףהללו,הסיפוריםבשני .) 3שלוךב'מטאמורפוזות'אובידיוס

סוףהואהוריהם,ברצוןמתחשביםואינםהחברהלמוסכמותהבזיםהצעיריס,

בסיפוריוהיתר,ביןזו,ספרותיתמוסכמהשפגש-וביאליקטראגי,

פארודישימושבהבמוסכמהעשה-ברדיצ'בסקישלהטראגיים-פטאליים

הסוס,עלה"אביר"נחמתאהבזהבסיפורכזכור,הגדר'.'מאחוריבסיפורו

ייחוסללאנחותה,רועת-חזיריםב"שקצה",להוריו,יחידבןיהודי,יינסיך"

בנישואים,זהובת-השיערלאסופיתהאהבהאתלממשהעתבבואאולם,וממון.

גםכי-כבפסטורלהשלא-ומתבררוהגזע,הדתהמעמד,מחיצותמתרוממות

 38וסייגיס.גבולותישלאהבה

יימודוסאלהשייךהעציס,מפרברומרינקאנחשלאהבתםכבסיפורשלא

אהבתםסיפוראגדי,נופךכלוחסרריאליסטיבסיוסוהמסתייםהנמוך"החיקוי

טוב"ב"סוףמסתייםארםמלךבתוקציעהמלכישועבןנתניהשלהאגדי

ביצירהאךהקלאסית,לקומדיהאמנםאופייניכלולותשלסיוםובנישואין.

הטראגדיהשלפי~ן I:tוההתיאורדפוסיגםלחלחלהיועשוייםכישלפנינו

יע"סשלפרי-עטוהמשכילי,בתרגומהויוליה','רומיאוהנודעתהשיקספירית

במאירעוררה"אגדה"שלהטובסופהזאת,עם 39זלקינסון).אדוארד(יצחק

בתישנישלצאצאיהםביןאחראהבהשסיפורהמחשבהאת(תשי"ט)בוסאק

ביצירתוותדאוש,זושהשלאהבתםסיפורהואהדברים,ביסודעמדעויניםאב

יאצקהגיבורים,אחדהרגזו,ביצירהתראוש.פן-מיצקביץשלהנודעת

שללהתלקחותהביאוהרצחהורשקו,האציליםמשפחתאביאתסופליצה,

יאצקשלבבנו rמתאהבהורשקושליורשתוואולם,המשפחות.שתיביןשנאה

הצטרף(סופליצהמלכישועשלאלהאתמזכירותחייושתהפוכותסופליצה,
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נזירגלימתלבשלמרחקים,ברחעזבם,ואחר-כךפולין,פולשילרוסים,בעבר

הרוסים).שלטוןתחתוחתר

בזפוסיםמקורםהללוהזרמאטייםהאהבהסיפוריכינמצאתכופות

ואהבותאכזרייםקרבות-זמיםהרצופההביניימית,הרומאנסהמןשנתגלגלו

מןלא-האירופיתהרומאנסהמןוזפוסיםתבניותגםואכן,מוות.עזעזות

ועזמווילנה-הרוסישבמרכזהעבריתלספרותחזרו-לבזההפסטורלה

הביניימית,הרומאנסהשלמאוחרכבגלגולשלפנינוביצירהנתבונןאםאוזסה.

המורחבת.בגירסתהלייאגזה"שנית;ספוהתוספותמןרבותלנויתבררו

טיפוסי,רומאנסי ) quest (מסע-חיפושיםהקוראלעינימתגלהזו,בגירסה

הנכספתמשאת-הנפשבעקבותהמסערבה:תבלפניעלמשתרעשמסלולו

ממשיךהכזים),שניגביעלוההיטלטלותהספינהאל(היריזהביםמתחיל

מלחךנחש(בעקבותוביבשההשמים)גובהיאלהזואהנשרכנפי(עלבאוויר

שקבעהפסוק,שלוהמחשתומימושוהרחבתו,מתוך-גחונו)עלהזוחלעפר,

וארבעהממנינפלאוהמהיישלושההסיפור:שלהכלליתמסגרתוואתזמותואת

גברוזרךיםבלבאניהזרךצור,עלינחשזרךבשמים,הנשרזרךיזעתים:לא

יט).ל,(משליבעלמה"

האביראוהגיבורמתנסהשבהםהביניימית,ברומנסהאוהקזום ס;פ!:!בכמו

הקזושהגביעהזהב,גיזתכגוןמא~וה,משאת-נפשאללהגיעכזיהייסוריםבכל

) the holy grail ( יוצאכאןגםהעין,מןהמוצנעאחרנסתרנכסףאוצרכלאלאו

הכלואהיפיפייהבת-מלךאללהגיעכזיתבל,במרחביבלתי-נוזעתלזרךהעלם

לוויזועהמוגזרתהאבירשלמטרתואמנם(ברומאנסהשומםאיעלבמגזל

לוברורהואינהאורחא,אגבמתבררתהמסעשלהסופיתהמטרהוכאןמראש,

הברקת,אתהעלםמאבזה"אגזה"שלביבנוסחמלכתחילה).הנועזלייאביר"

האבןאתגםחן.אבןמכלהיקרהבת-זוג,מוצאאךמאמו,בירושהלושניתנה

בתאומתה,זוכהואפילוהקורא,ולרווחתלשמחתומוצא,הואהאבוזה

האנושית,בספירהרקלאמינו"אתמין(יימצאאחתלשלמותאותההמשלימה

המשובצת-מאפושלציוןיאהבתיבגםכזכור,הזוממים).ביןאףאלא

סיפורבזמותזהמוטיבמשולב-האירופיתהרומאנסהמןרביםבמוטיבים

מזה,זהשנעתקולאחרהרומאן,בסוףוהטבעתהספירשל(התאחזותםהטבעת

 40ופנינה).תימןושלותמראמנוןשללאיחוזםמקבילה

המזרחמןיסוזותשלהזאתהמזיגהאתנמצאשונה,ובמוזוסשונהבמינון
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והפסטורלה,הרומנסה(לרבותהאירופיהפולקלורמןיסודותושלהקדוםהאגדי

ונהרפרתנהר'ביןהאמנותיבשיר-העםהילדים)אגדותאלחדרושיסודותיהם

אוריינטליותנוףתמונותביאליקבועירבוהקריקטורהההומורבדרךחידקל',

אונאיבייםעממייםטיפוסיםשראוהוכפיזהבשירנתפש(המזרחמסוגננות

אופיינימחשבהואורח ) 4ילדיםןואגדותעםאגדותשליוצריהןוכןילדים,

בשידוךהבוגרתהנערהשתזכהעניינםשכלבני-הזמן,היהודיתהעיירהלאנשי

כעשירה-דבריהמתוךמצטיירתהנערהובנים,אשהבפרנסה,-והנערטוב,

בחדרהספונהנסיכההייתהכאילוהרב,ב"רכושה"מתגאההיאאביונה:

שולחתהיאהשגותיה,קוצרועלקרתנותהעלדבריהמעידיםולמעשהארמונה,

ייציפורספקתבל,במרחביהמשוטטתאגדית-דמיונית,ציפורספק-הציפוראת

המרחקים,מןחלומות"ייאבירלהלהביא-פנימההנערהבלבהמקננתהנפש",

שלחלונהאלאבלהצעיר,החלומותלנסיךאמנםלויששחורהבלורית

לבן,סוסעלולאמטאטא,שלמקלעלכשד-משחתרכוביבוא"נסיכתו"

עזת-יצרים,נערהיימפגיש"והטראגי-קומיה"נמוך"שיר-העםכבאגדות,

פוחח,נערעםהבשלה,נשיותהאתולממששהותבלאלהינשאהלהוטה

לואיןחכם,תלמידאיננוהואמדעת,נעור(ראשווהנעוריםהיצרהתגלמות

שלהקודחדמיונהפריוכולובמציאות,כללקייםהואאיןולמעשהוממוןייחוס

בני-הזוגאיןבדמיוןאךחתנה),אתלראותוהלהוטהביצריההלוהטתהנערה

האגדות,מןונסיכהנסיךאלאואהובתו,פרחחהללו

משרה,זושנימהובאווירההדבריםבנימתיסודייםשינוייםלמרותלפיכך,

והמרוממתהחגיגיתה"אגדה"מןוגםוהקריקטוריה"נמוך"העם"מ"שירגם

באשלזוזההנמשכיםונערה,נערשלצו-לבבםדומה:רעיוןעולהשלפנינו

וססגוניים,מלכותייםפנטזיהבצבעיהעכורההמציאותאתוהצובעיםהנוער

בנישלהרציונלייםשיקוליהםולאהזיוףגים,גורלאתויקבעהפוראתיפיל

שלוהאינטואיטיביתהטבעיתהמשיכהבכוחדווקאוהממוסדת,הבוגרתהחברה

תימנענהיצריהם,אחרנמשכיםוהםמדעתנעורשראשםבני-הנעורים,

ואדםאדםוכללמיניהם,חישוביםומחשבישדכניםשלהמרובותשגיאותיהם

הציפוראתמ"שיר-העם"הנערהשולחתלכאורה,לו,הראויבן-זוגואתיפגוש

כאןה"שדכן"אךבעיירה,כמקובלאופייניים,כדאיותבנימוקיהמצוידכשדכן

לנישואיםולאאהבה,לנישואיהמשתוקקהלבסמלציפור-הנפש,אלאאינו

נערהמתוארתכאחת,היצירותבשתיוחברתיים,כלכלייםשיקוליםשמתוך
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וכבתוליה,ככבליהשישחררנהלייאביר"והכייחלתאכותיה,בדל"תהכלואה

הכחפההעם"כב"שירשלא-הפנטסטיהצביוןבעלתבאגדת-הכלכיםאך

החלום,כתככש-ו"נכוכה"פשוטהעיירתיתכציאותעלזוהריםפנטזיהבצבעי

כשככונה.אותהוגואלהנסיכהחלוןאלכגיעאכןוהאביר

* 
האירופית,הרוכאנסהאלוארבעה'שלושה'אגדתשלזיקתהדברעלבדיוננו

החבויהחל~כהבכשאת-נפשאובלתי-כושגתכלכותיתבאהובהלהשעניין

שלהנכספתדכותהעיצובבדברכלשהוהסברגםכתבקשבכרחקים,אי-שם

כשכעיו).קשתעללה,שהוענקהאקזוטיהשםבדבר(וכןארםכלךבתקציעה,

כאןכתוארתהקדום,השכיהכרחבככלכיכלךשלבתוהכזרחית,הנסיכה

אתהתובעתכי7.כ,טית,סתירהלכאורהלנווהריזהובים,תלתליםכבעלת

יישובה.

אסתראתגםכיולטעוןלסתירה,ריאליסטיתהנכקהלחפשאכנםאפשר

בנותכרובככהת-שיער,ולאשיער),(זהובתכ"ירקרוקת"חז"לתיארוהכלכה

אתהכחקהכסוגננת,אגדהשלפנינולחלופין,גם,לוכראפשרהכזרח;

כקשיןאיןאלהובכגוןהעככית,והכעשייההנאיביהסיפורשלתכונותיו

ואתשכשוןאתציירונאיבייםשאכניםבשםואנאכרוניזכים:שגגותבנושאי

בסגנ~ןהנאחזהכודרני,האכןגםרשאיכךזהובות,כחלפותכבעליישו

נסיכהולציירהפשוט,האדםשלהנאיביתדרך-ראייתואתלחקותככו-עככי,

הכי7.כ,זיס.כלליעלכדעתויתורתוךזהוב,שיערכבעלתכזרחית

ביאליקשלזיקתובדברשונות,פסיכולוגיסטיותהשערותלהעלותגםאפשר

'כאחוריבסיפורנחהנערשאוהבזוין Vכזהוב,שיערבעלתילד~תאהובתאל

שלאלכשל,רכברנדט,לתיאורה.והרחקהתירוץאלאהאגדהושאיןהגדר',

ובצבעיהבדכותה-הקדוםהכזרחבת-בת-שבעאתציירעיקר,כלנאיביהיה

תירוץאלאלגביוהיהלאהכקראיוהנושאאהובת-לבו,ססקיהשלהבהירים

הןק;ר~םלכלליבניגודוזאתודם,בשראהובהשלבעירוםהבדעללהעלאתה

ביןישרקוהכותחת-זואחרונההשערהואולם,הדתית.והחברההכנסייהשל

הנחהאלאתהאלא-הקונקרטיתהביוגרפיהאלהרב-כשכעיהספרותיהפרט

רטושי'ואפילוככש,שלאחיזהכללהאיןשכההקסםשלכרותספקולטיבית,

והחד-ערכיהצרהפירושכןככדוכה,נרתע,לראשונה,אותהשהעלה ,) 1951 (
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נתניהשלבהעפלתוכאןהמתגלמתהזרה",ייאהבתכינשכח,בלשלה.

דרמאטיות,גורלתהפוכותבימי-חלדושראההנודד,היהודיסמלבן-הסוחרים,

לאחרהיהודי,שללעלייתולרמזעשויהמעין,החבויהבת-המזרחהיפיפייהאל

מעיניו.דורותנסתרווחמודותיהשיופיההארץ,אלותמורות-גורל,סערות

אלהפרשןואתהקוראאתמ~וונותשהןישהמיז.ב.זיסבתחומימוזרויות

הנגלה.ל~שטשמעברהגותיות,אפשרויות

לחפש,ישהזהובוהשיערהמזרחיהרקעביןהסתירהשליישובהאתלכך,אי

ברבדיםאםכיהפשוט",ייהסיפורשלדמוי-המציאותבמישורלאכמדומה,

סמליותמשמעויותישהזהובלצבעשבהםהעין,מןהסמוייםהאידאיים

גיזתאת-הוהרומאנפוס 5!המןהחלומותמושאאתהמבטאות 42מובחנות,

אתהצריח,אוהכיפהזהובהארמוןאתבמערה,הכמוסהקדושהגביעאתהזהב,

אווהאבודיםהנעלמיםהזהבאייאתזהוב,באורסביבותיואתהמאירהמגדלור

ארקדיים(במונחיםאוטופית(ייהזהובה")אלדורדואיזושלהנכספיםמחוזותיה

אלהמשתוקקהציוני,שלמשאת-נפשואתחיבת-ציוןמשורריתיארוכאלה

המסורתפרימסוגננת,רומאנסיתאגדהשלפנינובלבדזולאהמזרח).

כבשירהאידיאלי,יופישלמוסכמההואהזהובהשיערשנווהאירופאית,

גםלפנינוולחלום.לתקווהסמלהואבההזהבוצבעהריניסנס,בתהפטררקית

שימש(אשרורמות''רםשטיינברגיהודהשלכבסיפורושנוומודרנית,יצירה

לויש ) 43וארבעה'שלושהל'אגדתייאנטי-מקור"קומם,א'להנחתלביאליק,

אלאותוהקושרתברדיצ'בסקאית,ניצשיאניתמשמעותאףהזהובלשיער

מיצריהשנתנוונהה"עבריות"שלהיפוכהה"יוונות",שלהבריאטוויזם I5ה

מושגיבאחתנכרכיםהןמזרחית-זהובהנסיכהשלבעיצובהומחושיה.

והגבורה,הכוחהפאר,היופי,הערצתעלהמבוססיםוה"יוונות",ה"כנענות"

צבעהההיסטורית.היהדותשלהיתרהוהרוחניותהאסקטיותמןוהמתרחקים

לרדדוואיןרב-אנפין,סמלאפואהואהמגדלשבראשהנסיכהשלהזהוב

האישי.הביוגראפיהמישורמןחווייתיענייןורקאךבוולראות

בתשלשמהכידוע,הוא,ייקציעה"לו:פניםכמהייקציעה"הנסיכהשלשמה

(כאן,לוהוחזרווקנייניווכבודוקשהבניסיוןשנתנסהלאחרלושנולדהאיוב,

ונאלץקשהבניסיוןכורחובעלהמתנסהאב,שלהיחידהבתוהיאקציעה

משלו).נחותמעמדובןזרעםבןחתןולבתולושזימןהגורל,גזרעםלהשלים

תשבשבומקצוע,אומקוםלהשהוקצעעלהנסיכה,שלשמהנקראייקציעה"
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המעניקמזרחי,בושםשםגםהואייקציעה"אמות.בדלייתלחתנהותמתין

דומה,מלהשל(שיבוש"קציעה" 44האוריינטלי.החושניאופיהאתלנערה

ד,ב"בכליםתוספתא(ראהתפיליןשלייבית"גםהיאקצ"צ)השורשמןהגזורה

עלכטוטפתהברקתאתשעונדתכמיכלולותיהבטקסהנסיכהמתוארתוכאן ,)א

(לעומתבלתי-מושלםק.~עהיותהעללהצביעעשויאףייקציעה"השםמצחה.

זוגהבןעםמתאחדתהיאשבוליוםעדפלג-גופא,שלמות),המצייןשלמההשם

ייקציעה"השםלמתןנוספותהנמקותהמעלות.מכלהכלולהכלה,והופכת

המיסטי-אופיהאתהמפרטבסעיףהקוראימצאבמגדלהספונהלנערה

זו.אגדהשלהטרנסצנדנטלי

לבנר,שלשבעיבודוהאגדהמןביאליקנטלייקציעה"השםאתכאמור,

ה"מגילה"מןוכןמאפושלשומרון'מ'אשמתכנראהנטל;עצמוולבנר

שלוםאברהםועיבד(שתרגםרורלביתזיכרונותהנודעהספרשלהראשונה

שחלקורק.נדורף),,הרמןהיהודי-גרמניהסופרשלפופולארימספרפרידברג

אזימחלציך,היוצאבנךלא(ייאםתרנ"גבשנתאחיאסףבהוצאתיצאהראשון

תקופתבמרוצתאפואהפךהשםלבבי").אהובתבתךקציעהבעלאני,חתנך

שנתנוהסופריםמכלאולם,הקדום.המזרחמןנסיכהשלטיפוסילשםההשכלה

רקשנשתגרה,ספרותיתמוסכמהכמתוךשמקדם,לגיבורהייקציעה"השםאת

כהשפניוומהוקצע,מלוטשלסמלהשםאתלהפוךהשכיללבדוביאליק

מרובות.

דפוסיו:אתביאליקדלהוה"נאיביים"העתיקיםהז'אנריםמןרקלאאך

לשלביבהתאםמתפתחתוארבעה',שלושה'אגדתגיבורתהנסיכה,שלדמותה

גםמשתנהובמקביללבשלות,מילד~תאדם",ייכלשלהטבעיתהתפתחותו

אופייניתשאינהזו,התפתחותואחראי.שקוללגברונמהרפזיזמצעירנתניה

ברובדהיצירהאתמענהופסטורלות,רומאנסותשלהחד-ממדייםלגיבוריהם

הרומאנטית.לתקופההאופייניהחניכה",ייסיפורשלזהיותר,מודרנינוסף,

השניםביןבהמשכיםשנכתב-מייסטר''וילהלם-הז'אנרשלהיסודדגם

השנייההמחציתמןהעברילסופרגםחיקוימודללשמשהיהעשוי , 1829-1777

שבהבתקופהשנתחברהביאליק,שלייאגדתו"ואולם, .-19ההמאהשל

הכליאהכברבשיאה,הייתההעולםספרותעלפרוידתורתשלהשפעתה

פסיכולוגיסטייםרעיונותעםהקדם-פרוידיאניהחניכה"מ"סיפוריסודות

אופיינייםדפוסיםשלמענייןעירובבהשמתגלהיצירה,אפואלפנינועדכניים.
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בספרותשנקלטוכפיוהמודרניסטיים,הרומאנטייםהרומאנסיים,הז'אנריםמן

פואטיקהעםנושניםקלאסייםהלכי-רוחמשלבתהיאוככזוהחדשה,העברית

המיניתההבשלהאודותומודרניותחדשותדעותועםומעודכנת,חדשה

ביניהם,נתגבהווגזעדתשלשמחיצותעמים,שלהתמזגותםאודותוהאהבה,

לאלתרלהביןהקוראמןהמונעתמטעה,חזותהיאה"אגדה"שלהנאיביתחזותה

המציא~ת,תחומימכלומורכביםסבוכיםרעיונותעםבהלהתמודדשעליו

הערות:

אלייפלטשהנערכדיוזאתים,בלבהסערהבסיפורזהמוטיבמר 1הה"אגדה"שלביבנוסח

המותירהפאסיב,'המדרשיהנוסחהמגדל,אלעצמו,בכוחותדרכו,אתלפלסויוכרחהיבשה,
מאמץומזל,יוזמההמשלבפחות,ודטרמיניסטייותרמפוכחבנוסחאפואמר 1השמים,בידיהכול

קציעהשללחלונהועדאביומביתנתניה,שלדרך-נדודיובסיפורשמים.מידיוסיועאישי

שלנדודיועלילתאתפרששתכופותהאירופי,הנדודיםמסיפוררביםמוטיביםשולבוהנסיכה,

נועזאךענינערשלהדרךקש"עלכזהסיפורתבל.במרחביותעההוריוביתאתשעזבנער,

האגדיבמודוסולאה"נמוך"הריאליסטיהחיקויבמודוסאמנסהכתובגורלו,אתהמחפש
בדרכו(שהושפעסמולנסקיןפישלהח"םיבדרכייהתועהמןרקלאביאליקהכירה"גבוהי:
הספררבניצקי: "(תרגם:משפחהייבאיןמאלואישלמספרוגםאםכידיקנס),צישלמסיפוריו

ביאליק).שלהפרטיתבספר"תונמצא

למדרששבמבואהמקוראתאלאמכירהואאיןכיביאליקענהנאכט,יעקבד"רהחוקרלשאלת 2

ריב-ריג.עמיה,ביאליק,אינרותראה:בובר.מהדורתתנחומא,

.ד HOעמי(תשמ"ד),ורססגם:ראה(תשמ"ב).ורסס 3

זה.לחיבורביבנספחכלוללבנרשלנוסחו 4

שללבתואיוב)מבנותאחתשלשמה(שהואקציעה"השםאתשהעניקמאפו,בעקבותכנראה 5
:;דיבעין-גד,'להתבודדאליפלטעםהרומאןבסוףהיוצאתשומרון:יאשמתגיבוראלקנה

 .שבעירוהצביעותהרמ"המח"להימלט
השםאתביאליקאימץשמתוכםפרט"ם,שמותהפועלות"ל"נפשותנוספולבנרשלבעיבודו 6

ביאליקאימץלאבעיבודו,לבנרשהוסיףהטעיה,לשםההתחפשותסיפוראת ',"קציעהי
שלו.בעיבודיו

 . 7העי , 222עמי(תשל"ט),אופק 7
בחיקויביאליקמלפנישיצאהשגגהעלולאאלגוריסטית,כוונהעלהמעיד!::!-מימטיפרט 8

בהמשך.בפירוטנעמודזהפרטשלמשמעויותיועלהקדום.המזרחשלהאקזוטיתת 1המציא
(תשלייט).יסיף 9

-304עמי(תשל"ט),אופקראה:השלכותיה,ועלפרישמןשלקריאתועל 10 281 • 
 . 418-417 , 301-300עמישם, 11
 . 415עמישם, 12

אך ,) 1867תרכ"ז(אודסהקנלסקיפנחסבןמאירשלוזבדיהייעירהאתמחדשעיבדביאליק 13

שעובדפירדוס,'שלהישאהנהמהיסיפורלמעשההואקנלסקישלספרואבד.זהעיבוד

יעירהביןהקשרעלזה.פרסימיתוסשללרוסיתזיוקובסקישלמעיבודו-תרגומו:;גרת" 1ו"ע
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רגעכילזה,בקשרלהוסיףכדאי .) 1969 (נדבליליראהוארבעה,'שלושהל'אגדתוזבדיה'
לקראתו"ניצבתשחרכמונשקפהכחמהברההיפה-פיההחןב"עלמתעירהשלהתאהבותו
יועץנמרו,זשלניסיונווכיבקציעה,נתניהשלהתאהבותולרגעדומה ) 10עמ' ,] 1867 [(קנלסקי

שלמהשללזודומהברטוריקהמצטיין ) 80-79עמ'(שם,הנציםביןשלוםלהשכיןהמלך,
:סדןראהקנלסק,יליצירתביאליקשלזיקתועלארם.למלךמלכישועביןשלוהפיוסבניםיונות

 . 447-440 , 428עמ' ,) 1989 (
 . 97-71עמ'(תשמ"ז),שמיר 14
הע'(ראהבוברמהדורתלתנחומא,שבמבואהמקוראתאלאמכירהואאיןכיאמנםטעןביאליק 15

הקדומיםלמקורותולאבלב,זהקדומיםהעברייםלמקורותכנראהונו 1כדבריואךלעיל), , 2

העולם.שבספרותוהמודרניים

עלסיפורמביאתיקה, IIהבמצריםהנפוצותשיות IIהמהאקזמפלר,יבחיבורו ) M"'l"'r <>,ר; .Pו;נס 16
הקשייםכלחרףאליה,הגיעלעוףשלמדנסיךאךתינשא,שלאכדיכלא;:ןשאביהנסיכה,

והמכשולים.

לטפסלנערומסייעתלחלון,מבעדהארוכהצמתהאתהכלואההנערהמשלשלתהגרמניתבאגדה 17
אתשימשוהגרמניותאגדות-העםעליו).כרוךשנחשעץ,עלהנערעולהכאן(ואילואליה

הנערהאתקשת-לב"מכשפה"שומרתשבההגדר,''מאחוריעלילתבעיצובכברביאליק
(גםגנהלתוךבגנבהלהיכנסהיהודילנערמסייעתזוובריח.מנעולמאחוריזהובת-השיער

מאמריוראה,האסור).הגןאללהגיעכדינועזתקפיצההנערמבצעהריאליסטיבסיפור
 • 24-19עמ'תשמ"ה),(אדר-ניסן 10-9גיל'נח,כרךמאזבים, ,הפוך"עולםהגדר'"'מאחורי

תל-אביבאגרות.שלקסמןבטלהיים,ב'ראה:פסיכולוגיסטית,באספקלריהרפובצלסיפורעל

 . 19עמ' , 1980
בקובץשנדפסכפי(גור),גרזובסקיי'שלהואלעבריתאנדרסןאגדותשלהראשוןהתרגום 18

אופק,א'וראה:לעברית,אנדרסןאגדותאתתרגםביאליקגםתרנ"ד).(אודסהאבררסןמסיפורי
 . 24-18עמ'תשל"ו),(חשווןאחוב'ב,ר, IIובוילריםספרותהעברי",בלבושןאנדרםן"אגדות

זה)חיבורבשוליד'נספח(ראהוארבעה'שלושה'אגדתשלהגנוזהבפתיחהכילציין,ראוי

האגד,יהכלב(כמושלמהשלהסודיחדרואת-והאריההנחשהנשר,-המלכותיותהחיותשמרו

כמוהשומרשקוריפין,הכלבוכמווהמכשפה''החיילאנדרסןשלבםיפורוהענק,עיניבעל
עליל). , 17הע'וראההגדר';'אמחוריבסיפורשקורופינטשיכאשלגנהאתהמיתולוגיצרברוס

בשנתמהדורות.כמהוראה ,-1862בובי IIכורבשםמגרמניתלעבריתלראשונהעובדזהספר 19

(גור),ובסקיגרזיהידהשלהמעיבדבתרגומיקטן,''עולםבשבועיןבהמשכיםנדפסתרס"ה
 .) 410עמ'[תשל"ט],אופק(ראהבספרהעשרהבשנותשיצא

המערכתחבריעםכמוהיונמנההרצל,שלידידוהיהזלצמן,זיגמינדהואהמקיריששמוהמחבר, 20
פרסה.'פראיה'נ;יההויינאיהעיתוןשל

והיפוכידברהמכיליםמדלפ,יהפיתיהכדבריומבילבלת,חידתיתתשובהלנערהעונההציפור 21
פניםןאלפניםהגואל]החתן[אתראיתיו"האומנםהנערהלשאלתהאמת.מןבהישתמידכןועל

לרחוקשלוםשלוםהמלך,בתיקרוב,"רחיקהתיכי:עונהקרובן,"אםהואהרחיק ] ... [

 . 22עמ' ,) 1984 (שנהרגם:ראהילקריב").
מפישמעוכינאכט,יעקבהד"רלידידוביאליקכתבוארבעה'שלישהב'אגדתהנחשמיטיבעל 22

ששמעהשלה,הניסח"לפיסבתא":ייסיפוריבבחינתבילדותהאיתיששמעהמאניה,רעייתו
האגדהאתלירקמתיזהיסודעלהנחש.גםהאגדהבאותהמקוםתפסזקנה,אשהמפיבילדיתה

ריב-ריג).עמ'ה,(איגרית,רבת-עלילה"שלמהלניבילהשהיתהעדאמנותישכלילושכללתיה

 . 41-40עמ' ,)ד"שח(זיכרובותפרקיבספרהביאליק,מאניהשלהמורחבתלעדותהוהשויה
גכילל IIבספרושכינסהמגדל,""בשערלחיברפ'שלבמחקריבמפורטראההמגדל""חידתעל 23

 . 60-40עמ' ,) 1951 (יהחרשהישן
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פעמיםבנעוריוקראוושביאליקמאפוברוחהכחובוזבדיה:'עירהקנלסקימאירשלסיפורוכגוד 24
אחדאתקנלסקיביצירתשראתה ,) 1969 (נדבליליבזיכרונו.היסבנחרתהואכדועלאיד-ספור

ביאליקשלגירסתוהוא"נתניה"השםכישיערהאףוארבעה:שלושה'אגדתשלממקורותיה
 . 447-428עמ' ,) 1989 (סדדגםוראהשמות-נרדפים).הם(השמות"לייזבדיה"

עםבצוותאלהופעתם,בסמוךכברצעיריםקראוהח"ם'בדרכיו'התועהציוד''אהבתאת 25
קהלועלציוד''אהבתהתקבלותעל .ופיכמדסביובעל-ידיוקוצרועובדובסרםעודהמבוגרים,

(סדרתמאפולאברהםציוד''אהבתשלליידישהתרגומיםורסס,ש'ראההפלורליסס,'נמעניו
ירושליםבירושלים),העבריתבאוניברסיסההיהדותלמדעיוהמכודליידישהחוגשלפרסומים
 . 43-15עמ'תשמ"ס,

(מונוגרפיות),גכרךבתבים,זלקינסוד,אדוארדיצחקעלכהדישראלשחיברהמונוגרפיהראה, 26

שיקפסירשללמחזהוזלקינזודשל-1878מתרגומו-ויעל''רם . 420-335עמ'תשל"ו,תל-אביב

שכדוארבעה:שלושה'אגדתחיבורבעתביאליקידיחחתבוודאימונחהיה-ויוליה''רומאו
באדר ז"'ג,גיל'א,שנה(מאזנים,קיסר''יוליוסשיקספירשלמחזהובתרגוםהחלתרפ"סבשנת

אשרורמות:'רםשס"נברגיהודהשלסיפורוגםתרפ"ס).בניםד ד"'ז,גיל'שם,תרפ"ס: 'ב

 ) 47-33עמ'[תשמ"ה],(קומםוארבעה'שלושה'אגדתבכתיבתביאליקעלהשפיעקומםא'לדעת
זלקינסוד.שלשיקספירמתרגומי ,בסגנונווהדבשמוהדמושפע,

רס"א.עמ'תש"ך,תל-אביבהמאמרים,כרךברדיצ'בסק,' "'מכתבי"אורות':ברשימתו 27

ח"סמשהשלהמחזותדו,דיונהבפירוס:ראהרמח"ל,עלוגואריניסאסוהשפעתלענ"ד 28
הנסתרתורתמיססי:סודרמח"לשלמחזהומכילבסמו,' . 19-14עמ'תשל"ב,ירושליםלוצאסו,
ההיכל,סביביימיוכלהסובביחידיאוהבלהוישבמגדל,הכלואהתואריפתלנסיכהבומדומה

ה"אגדה"שלהמיססיתהמשמעותצר.אשנבדרךרחוקותולעתיםבאקראירקלומתגלהוהיא
 . 60-40עמ' ,) 1951 (לחוברוראהרמח"ל.שלעוז'ל'מגדלכמדומה,קשורה,

 . 29-20עמ'תשכ"ו,תל-אביבא-ב,החדשה,העבריתהספרותתולדותלחובר,פ' 29
כהדיעקבשלתרגומואתכנראה,ביאליק,הכירכברוארבעה'שלושה'אגדתחיבורבזמד 30

תרפ"ג).ורשהסאסו,(סיקווסולחוברפ'שלמקיףמבואבלוויתלאורשיצאגתה,שללמחזהו
שלוארבעה'שלושהמ'אגדתוהדגתהשלהפססורליממחזהוהדהושפעמצדו,כהד,יעקב

ראשודחלק-על,לותחמשבד(חיזיודושולמית''שלמהאת 1940בשנתבכתבו ,ביאליק

נדפסביאליק,שלובסגנונוברוחוכתובותמתמונותיושכמהמחזהו,המלך').'שלמהלסרילוגיה
ההגותכילהיווכח,מענ"ד . 170-103עמ'תש"ב,תל-אביבשביע,'ספרביאליק),(לזכרב'כנסת'

במדיניות(המצדדתשלפנינוה"אגדה"ברוחהיאכהד,שלממחזהוהעולההסמויה,הפוליסית

סעונים,והדבריםכהד,יעקבשלהרוויזיוניסטיתהפוליטיתהגותוברוחולאההבלגה),

מדוקדק.עיודלהערכתנו,
מעידיםששמותיהםוהשולמית,שלמהאהבתאתהפסטורלהברוחמיכ"למתאר'שלמה'בפואמה 31

ומיכל'דוד'אהבתבפואמההצופה.מעידהאוהביםאתלהסתירהתפוחלעץוקוראשלמותם,על
מעםהמורםליש,בדפלטיאלשללבולמגינתהרועה,בדודבת-המלךמיכלמתאהבתיל"גשל

וvםשושניםלרעותאלם!יונתאתרו~ה,יתנך"ומיהגיגיו:אתבכינורהרועהשופךלבבו(במר
אכינה".לךזרהכרמלמפרחינלינה!בכפריםבנרדים,נרדלתלם,בינות

"שלמה","שלומית':"שלום':השמותשימשוההשכלהתקופתבכל . 147עמ'שס,לחובר, 32

שלעוז''מגדללמד-האידיאליתובת-זוגוהטוב"ה"איששלשלמותםכסמל"שלם""שולמית':
במחזהו(כגודממשיכיוושלביאליקשלהמלךשלמהלאגדותועדומיכ"למאפודרךרמח"ל,

מדברשעליהה"שלמות",לעיל). 26הערהוראהושולמית:'שלמהכהדיעקבשלהפסטורלי
ההרמונית,ובמוסיקההמלךשלמהשלוההרמוניתהשלמהבדמותוביצירהמתבסאתביאליק,
ארמונו.מגדובוקעתהעולה

שם.שס,ראה 33
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תרנ"ס.ורשהודעותיו),ספריו(חייו,רוסוז'קז'ן(אז"ר)רבינוביץא"זשלספרולמשל,ראה, 34
עווד.'שירח"החייט','יונה'המתמיד',עניים','מבביבש"יריוכגון 35

בספרותבהיססוריה,בן-זוג:בבחירתכגורם"אהבהשסאלאברהםשלמאמרוראה, 36
עמ'(תשל"ד),דנוי),ודבבן-עמייששכר(בעריכתהפולקלורלחקרהמרכזמחקריובפולקלור",

קכדק-לו.

במת-עלשהעלההמחזה-בתוך-מחזה,מגיבורילאחד"תיסבי"השםאתהעניקשיקספיר 37

שימושנעשהכאןקיץ.לילחלוםבמחזהבוס;ם,ניקשבראשותה"שחקנים"חברהחובבים
מרובשיקספירשלבדורונשתחקשכברוחיסב,יפירמוסשלהסראגיבסיפורםקומי-פארודי

סוחסי-דמעות.סנסימנסליססיים,ומחזאיםמשורריםשלבידיהםשימוש
לביןוארבעה'שלושה'אגדתביןכאמור,קשר,(תשמ"ה)קומם . 122עמ'(תשמ"ו),שמירראה 38

והבלתי-אמצעיתהסבעיתאהבתםעלהואאףהמספרורמות:'רםשסיינברגיהודהשלסיפורו
('אשמתממאפוהןלגיבוריוהשמותבבחירתהסתם,מןהושפע,שסיינברגשונים.גזעיםבנישל

 .) 1878ויעל:('רםויוליה'ל'רומיאוזלקינסוןשלמתרגומווהןשומרון')
בריסאניהמשפתהעתיקאשרויוליה],[רומיאוויעל''רםבמחזההאוהביםמפגשתיאורכגון 39

אינן /הלבנותהבהרוחאומר,אני:ייועתה 108עמ'תרל"ח,וינהזלקינסון),אדוארד(יצחקיע"ס

קולולא /הזמירקולהואלראשנו,מעלברקיעמצפצףשמעתיאשרהקולגםשחר,עפעפי
אאת,לאהבוקרמזה.מלכתעמךלעמודנכספתינכסוףוגםהבוקרשירישיראשרהציפור
במחשכים".רעייתידודיםנרווה

 . 54-53עמ' , 1971רמת-גןושורשו,סיפורורסס,ש'ראהציון:ב'אהבתהסבעתמוסיבעל 40
נחליוסרות,עציםיששבוכמקוםהאקזוסיהחלומותנוףכאןמתוארובפססורלות,כברומאנסות 41

את ) Curlius (קורציוסתיארהמאוחרים,וימי-הבינייםהלסיניתהספרותעלבספרווציפורים.מים

שלהתיאורממוסכמותהמושפעקונבנציונל,יכדפוס I,,,,u, "m ,:א nus-הנעים""המקוםדפוס
עיצבאךחידקל':ונהרפרתנהרש"ביןבגן-העדןהחלוםתפאורתאתהציבביאליקגן-העדן.

לביןהמחוכםהאמנותיהסגנ~ןביןהמזיגהוכמו-פשסנית.כמו-ילדותיתבדרךהמציאותפרסיאת

תיאוריעלהמיוח.דו:ונואתהזההעם"ל"שירהנותנתהיאהנאיביתראיית-העולםשלשחזורה
(ארץלמציאותמחלוסכהן,סובהשלספרהראהההשכלה,בספרותהנאיביים-מסוגנניםהנוף

תשמ"ב.רמת-גןההשכלה),בספרותישראל
תשמ"ס,תל-אביבהסובה,ומסורתטשרניחובסקיהאיריליה:כררכישוהם,חייםשלספרוראה 42

 . 22-20עמ'
 . 47-46עמ'(תשמ"ה),קומם 43
הענוגבשרהניחוחאחריהבעזבהלעלייתה,ושמחהומאירהקלהשבה"והיאיד:פרקובראש 44

ערלביאליקעלשקסרגנורמן,י'היקר".הבושםכריחומטורןרקריחהלבנות,שמלותיהוריח

הואחסראולם-שלמהאתהמזרח,אחולפארל'הציג'התכווןהאגדה"מחברכיסעןיצירתו,
בדפוסיוהחלליםהחגוויםאתסותםהואוהנה('שלמבו'),כשעתוכפלוברהמזרחוידיעתחומר

כאגדההאצורהדרמתיהחומראתלנצלנותניםואינםהפעולההתפתחותכעדהעוצריםלשון,
אקזוסית,הוויההמעצבתרומנסית,כתיכהלפנינואיןואולם, .) 3עמ' ,] 2[תר"ץנורמן(ראהזו"

ואליהאקסענייניעלהמגיבהפסוידו-נאיבית,אלגוריתכתיכהאםכיובמקום,כזמןרחוקה

רחוקה.מזרחאגדתשלבמסווה"בוערים",



הפסיכולוגיהרובדשני:פרק
חפיניתוחחבשלחחחתבגרותסיפור

גבר-עלם-נערא.

שיוצריוהאחרונים,הדורותמןהאמנותיהסיפורגםוכמוהו-הנאיביהפולקלור

בתוכומכיל-האותנטיתהעממיתהמעשייהשלתכונותיהאתרבבתחכוםחיקו

לעיןובולטתמפורשתבדרךעוליםשהללוביןלרוב,ומיניים~רוטייםסמלים

בפולקלורמעין.וסמויותמוצנעותסוכלימטיביותבדרכיםמתרמזיםשהםובין

אומראשמתוכננתוהמיניתה~רוטיתהסימבוליקהאיןכללבדרךהאותנטי,

המוכריםסמליהמ:;נוון.כוונתוללאבספונטניותפורצתאםכילעצמה,מודעת

שחלם,חלוםבתמימותוהמשחזרילדשלכבסיפורומאליהם,ועוליםצפיםלכול

בדרךהגלומיםה"שקופים",הליכידינלייםלרמזיםערשיהאמבלי

תורתאתשמכירמיגם-בוגרמאזיןשכלרמזיםבחלומו,הטרנספורמציה

בנקל.ןבהםיבחין-ושלישישנימכליפרויד

הפסוידו-נאיביהאמנותיהחיקויבדרךהמחקהוארבעה',שלושה'אגדתגם

פרשןכיעדמובהקים,מיןסמלימכילההאותנטי,הפולקלורשלמתכונותיוכמה

עלילתה,ז,כפניבכללראותעשויפסיכולוגיסטיתמנקודת-מוצאהיוצא

שלמועצמותודראמטיזציההחצנהתבל,מרחביובכלוביבשהביםהמתרחשים

פנימה),הנפשבתוךהמתרחשורגשותיצריםגזזקונפליקט(שלייפסיכומאכיה"

שלבשללהשגתועדנפתלים~דיפלייםבמאבקיםהנערנאבקשבמהלכה

אדומה''כיפהאגדותובהןרבות,עםאגדות 2המאודה.האינדיווידואציה

איןלפיהםים,סמלניפסיכולוגיסטייםלפירושיםמכברזהזכוהןו'שלגייה',

עםמאבקיםושלההתבגרותדראמתשלהחצנהאלאהתמיםסיפור-המעשה

60 
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שלהמעברבתהליךמעללים,ורעימזימותחורשימבוגריםועםמגביליםהורים

וההתנסותהבגרותחייאלהילדןתשלהמיניתוהבורןתהתוםמעולםהנערה

עמוסהמשאלה",ייחלוםשלהשלכהבתורתוארבעה',שלושה'אגדת 3המינית.

המרמזים ,) bulb (אגסודמוייפאלוסדמויילמדי,גלוייםמיןבסמליהיאאף

שלביםרבהדרגתי;גתהליךהנערהושלהנערשלהגופניתלהבשלתם

חלומותיוהזוג.בןעםוההתייחדותההתאחדותברגעלסיומוהבאומכשולים,

מאוצרומובהקים,ברוריםסמליםהםאףרצופיםהמגדלאלבדרכוהנערשל

בכלאיתרוהמרובים,פרשניהםוכןויונג,שפרוידוהמןכר,השגורהסמלים

וממערב.ממזרחהספרויות,

שלציהביזאובייקטיוהנחשה~רקתבסיפורלראותאפשריןנג,תורתברוח

הגברי(הדיוקןוה"tזנימןס"הגבר)שבנפשהנשי(הדיוקןה"tזנימה"איחוד

בידיו,הפקידשהאבהמנוחהאמומתנתברקת,~מוהביאהנערהאשה):שבנפש

ה~רקתוגםהטבועההאם(גםעקלתוןנחששלבלועונבלעהה~רקתאך

האשה-המולדת-התרבות,שלהקולקטיביתדמותהאתמגלמותשנבלעה

כלאתבלא-יודעיןמשליךהואושעליההגברכזג)זשאליההנקבית,ה"tזנימה"

חדרהתוךאלאיתניםמאבקבתוםהוקאהשנבלעהה~רקתומאווייו).רגשותיו

עםלחלון.מבעדונועזתנחשוניתבקפיצההנערהגיחשאליההנערה,של

אתהנחשהשלים-הראשוןהמיניהמימוששלפרוייקציה-הנועזתהחדירה

הושמהלבנה,מאםלדור,מדורכמסורתשנמסרהה~רקתואיננו.נעלםתפקידו,

הקונפליקטעלהנערהתגברכיאותהנסיכה,ראשעלהכלולותבטקסלבסוף

הרעיה-הכלה.בדמותאמודמותאתבהמירו ,והתבגרה~דיפלי

והמיניה~רוטישטיבםוגבריים,נשייםסמליםאפוארצופהכולההיצירה

האי,עלשלוההמתנהבימיעודקצתם:אתאלאכאןנמנהושלאלעיןבולט

במערההעלםנרדםנסיכת-חלומותיו,שלהנגלים-הנסתריםפניהאתבחלותו

כלואהשבוהבצור,המגדלואילורחם,דמוינשי,סמלהיאהסלע(~קבתשבסלע

המגדלזאת,עםפאלית).צורהבעלגברי,סמלהואלעלמהשהייתההנערה

ממגעהנערהמוגנתשנההבצורה,הבתוליןתקופתאתגםמסמלהפאלוסדמוי

וזכרי,נקביפוטנציאלבעלדו-ערכי,סמלהואכןועלהשנ,יהמיןבניעם

אךרע,מכלהנערהעלזגגןהואאהדדי:ושליל,יחיוביוtז-סקסואל,יסקסואלי

ושלמיניותשלסמלהואמענגת;חוויהמכלאותהומבודדעליהסוגרגם

 4אחת.ובעונהבעתהתנזרות,
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תיאוסופיפתגםשלומימושהרחבהלמעשההיאבכללההיצירהכינשכח,בל

בעלמה"גבריידרךהאשה:שלוהפיזיהרוחנילכיבושההדרךשעניינועתיק,

התפיסהיט).ל,משליוגו';ידעתים"לאוארבעהממנינפלאוהמה("שלושה

בטקסטבמקבילכאןרגמה JJ ~משליספרשלעתיקת-היומיןגוניתקוסמוה

משלו,קונסטרוקטיםהיצירהעלהכופההפרשןשלבראשורק,ולאהביאליקאי

ז;ופנהבתהפרוידיאנית-יונגיאנית,הפסיכולוגיהמתחומימודרניתלתפיסה

חלק,בההנוטלותהמיתיותהחיותובמיוחדהדראמה,ייגיבורי"לפיההמאה,

-והנחשהנשרלדוגמה,חלום.וסמליטרנספורמציותהשלכות,אלאאינם
ודם"ייבשראהבתייצרית,ההוויריליתוהאהבההשמים"ייבתהרוחניתהאהבה

מיניותומימושואלהבצורההנערהכיבושאלהנעראתכאןהמוביליםהם-

אללאאךהאי,אלמגיעאמנםהיהבלבדבנשרנסתייעאילוהמתעוררת.

האיילה,(לרבותבדרךאותוהמנחותהחיותמןאחתלכלולפיכך,המגדל,

בדמותהוהמגלמתהמקראי,הפתגםמןהארכיטיפליותלחיותכאןשנוספה

משלה,סמליתפקידבמגדל)לעלםלוהמחכהאיילת-האהבים,שלפרוייקציה

הכרחית,ואפילוחיונית,מחוליותיהאחתשכלבנויה-היטב,במערכתהמשתלב

הזיפיתחזותהלמרות-וארבעה'שלושה'אגדתככלל,הז;ובנה.לשלמות

בנויה-תיאוריהבכלהניכרתה"ריאליסטית"המלאותולמרותה"חופשית"

עדמשוכללת,כהשלהה"קורספונדנציות"ומערכתמהודק,כהרעיוניבמבנה

מודרניות,פסיכולוגיותלקטגוריותנושנותדתיותקטגוריותבהלהפוךניתןכי

ופוליטיות.חברתיותלקטגוריותהיחידשלהפסיכולוגיהמןוקטגוריות

הפרטבחייושיבושהתקין,החברתיהסדראתבהמשקפתהפרטבחייהרמוניה

האלגוריהאפוסשלתחומיוכלהכלל.שלהסדרהפרעתאתבהמשקף

בזהזהאחוזיםמרכבה",יימעשהזהגביעלזההמרובדיםהעתיק-מודרני,

התחומים.יתרעלגםמקריןאחדבתחוםשנעשהומהכבצבת,

וההבשלהההתבגרותפרק-ההתפתחותשלהפסיכולוגיהמןפרקבתורת

תהליךהיאההתבגרותבטבע:להאיץאיןכיגורסתשלפנינוה"אגדה"-המינית

והצפויהטבעיבסיומורקמתרחשהממשיההבשלהורגעורב-שלבים,ארוך

גםנחוצהמכלאם,לפרוץמנסיםוהמאווייםההבשלה,רגעכשמגיעמראש.

מוקדמת.התראהוללאהכנהללאהמתרחשבלתי-צפוי,נסדרך",ייקפיצת

ורב-המתמשךהתהליךעלמלמדהנערהושלהנערשלהמקבילסיפורם

גםובלתי-מושג:רחוקהבאהשלבנראהמשלביואחדשבכלהזה,השלבים
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עזמשמים,לסיועבכיסופיםוארוכיםרביםימיםממתיניםהנערהוגםהנער

וההבשלהההתבגרותתהליךאתפרי.נושאיםהזוגבןעםלהתאחזשגעגועיהם

כזרך-לפגישתםהזרךואתבנפרז,ביאליקמתארמבני-הזוגאחזכלשל

משנמצאהאולם,יער.בסבךותעייהיםסערותוחתחתים,מכשוליםזרועה

הקשייםכלוכימבראשית,לזוזהנועזוהשנייםכינזמההמטרה,והושגההזרך

היו.כלאהיו

-כ"גבר"ולבסוףכ"עלם"אחר-כךכ"נער",בתחילההמאופיין-נתניה
אךבטוחהבזרךלצאתבומפצירשאביוהגםבאניה,לזרךלצאתמתעקש

גילשלוהמ~כריםהבזוקיםסימניוכלאתזרכובתחילתמגלההואיותר.ארוכה

שנתניהאפילו,ייתכןנמוך.סיפוקוסףבאבמרזנותרוח,קוצרההתבגרות:

בילזותוהתנסהשבההטראומטית,החוויהאתשובלחוותבלא-יוזעיןמתעקש

חוויתשלכטרנספורמציהכאןהמעוצבת(חוויהבטביעהאמוממנוהילקחעם

חששותיוהעולם).אוויראלהמיםמתוךומוקאמאמוהילזניסקשבההליזה,

סכנות,מולעומזוהפזיזהנועזונתניהמתאמתות,אכןוהמנוסההבוגרהאבשל

בלתי-מ~זעניסיוןכעיןכאמור,היא,היםאלההליכה 5להאביזו.עליוהמאיימות

ביםנמצאנתניהוחבלי-פכאוביה:סיכוניהעלהליזה,חוויתאתשובלחו;ת

מחזש,להיוולזותעזחבלי-שאולמבשרווחוזהרביםבמיםמוקףהאניה,בבטן

כרוכיםהאינזיוויזואציהותהליךההתבגרות in novam infantiam.6בבחינת

כןועלאב,מזפויות-ופטאפוריתממשית-בהיפטרותגםאלאבמרזנותרקלא

נתניהעללהשגיחהנעראביעל-יזישנשלחהזקן,מורה-הזרךלמשל,צריך,

מלאהלהבשלההזרךאתולפנותבמצולות-יםלטבועהקשה,בזרךולהנחותו

מנחה.יזובלאועצפאותעצפיותשמתוך

בעולם,לבזווהותירוופאשריו,הוריוזמויותאתמנתניההיםלקחפעמיים

אלהיאאףנלקחההאב-המורהוזמותהיםגליביןאבזההאםומיותם:יתום

העולם,אוויראליציאתוועםבטביעהממוותההיוושעותעםעתה,המצולות.

כשםהברוכה.ה~נק~תלתקופתהמקבילהתמלאות,ושלספיגהשלשלבבא

בטראומתהמחוזשתההתנסותלאחרכךאמו,שזיאלהילזנצמזליזתושעם

רביםיפיםעליהםומיטלטלכזים,שניעללעלם,שהיההנער,נספךכךהליזה,

פגליהעלםנמשהייוככההנשר:ציפורניביןאלנפילתולרגעעזגואל,באין

צפומהם,העלםהילקחאחריהנאזות,וצמזהנשר.ציפורניביןאלויפולהים

להםויהמונזוהיםוגליהמים,פרחביפניעלועזובים,שכוליםלבזם,להם
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יובקבחטףאשראםשויבתאמימאד,ועשוקנכלםהנאדותמראההיהכיחרש,

בן-אדוניואתבתושיהשהצילהקשיש,שמורה-הדרך(לאחר 7מזjיקז'l"ז:ולבם

אוצרבערש").ייכילדהנאדותשניעללהיטלטלהצעירהבןממשיךבים,טבע

ועדהעובריתהתקופהלמןהרך,הגילשעניינוהסמאנטיהשדהמןהדימויים,

כמעטהופכתוהפרשנותעצמו,בעדכאןמדברוהגמילה,הינקותלתקופת

כאןמתוארלנפשו,ונעזבבודדונותרהיבשה,אלשהושלךהצעיר,למיותרת.

אתלמצואעליומוטללראשונה,ילדותו.ומערשאמומשדישנעקרכתינוק

קןאתשעזבכצעירדלה,בורוצמחייתפראחיותביןשלו,בכוחותיודרכו

תוהוהחיים.קשייועםהמחסורעםעצמובכוחותמתמודדולראשונההמשפחה,

איבצורתכאןמתגלמיםהמתבגר,שלוהלא-מודעיםהמודעיםבחייוובוהו

וכלוזרדיםסנהוענביברב"תותימנומרסלע,וסעיפיצמחיהשלסבךשכולו

עטרהכבדייויערבמליםהמסתייםהגבעה,(תיאורלמיניהם"פרעגידולי

שלזיקתולמכביר).פיזיולוגיותמיניותהשתמעויותהואאףרווילראשה",

האישי-התבגרותוסיפוראלמיתי-אגדי,עיצובהמעוצבה"אגדי",הסיפור

חיקאלאמומחיקשנעקרהברצמח'ספיח',גיבורשמואל'יק,שלהקולקטיבי

 .למדיושקופהברורההיאדדיים,צמוקתאומנת

tנת·ווויםלהבהגיtנהכtנרהשלמרצוןכיבושהב.

או )'א(בנוסחהסריסיםמשמרתחתמזהרת,בבדידותהנערהנכלאתבמקביל

ספונהשבrוהבתולין,לתקופתומשלרמז- )'ב(בנוסחהלשוןמסורסהתוכי

להיששאתםהמסורסים,(ה"גברים"באואיןיוצאאיןהבצור,במגדלהנערה

כמוכאן,מתוארתהנשיותפריצתבתוליותה).עלמאיימיםאינםושיח,שיג

מתפקעיםשענביהגפן,שלכהבשלהע,ברך',אחדשמשקו'רקהקצרבשיר

שלמה,להמבטיחשבמגדלכלאהאלהנסיכהשלעלותהביוםעודעסיס.מרוב

רוויה.וככוסתירושמלאכנאדוהייתעלוןניך,דמיבקר~ךייוהמויבואיוםכי

פתאוםלמועדוגואלך,דודךובאנפשך,משאתחתוכרעתהבשליכאשרוהיה

מןדרורדךוקורא:;!ן-רגעאסוריךופיסחהדרך,זה~יתדעיטרםואתלך,יבוא

מבשילהוהנערהבאדם,החכםשלנבואתונמלאתאכןלימים,הזה".המגדל

אשרהקולותומכלהמראותמכלנפשהאת"וz;רמלאפורייה:כגפןהטבעבדרך

הרימוןבלבהאורכבואמאליהםבקרבהויבואו ] ...נומרחוקמקרובאליהנהרו
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בשרהעורו~צרליוםמיוםעסיסהוירבבדממההנערהותגדלהתפוח.ובבשר

ותהי-השמשעליהזרחהכאשרהבקריםובאחדלהתבקע.חישבעזיעליה

מדועליןבוצריבוא'מתיפתאום:נפשהאתותשאלבגפן,בשלכאשכולבעיניה

 8בגתן'".הדורךפעמיאחרו

בימיהשרוילאדםהכלואהבת-המלךמשולההבצור,במגדלאסוריהימיכל

אלומובאיםלהמוקצביםמזונותיהועצמאות:בגרותשבטרםשלו,הילד~ת

המאנה"כ"אישיותשלמה,שמים.מידיבנןתוהניתןכ~ןנשרים,כנפיעלחלונה

שלוחו-הלבןהנשרמשאלותיה;כלאתוממלאמחסורהלכלדואג 9יונג,מתורת

אתלמלאוחרדילדיולשלוםהדואגהביולוגי,לאבסמלהואאף-שלמהשל

גוזליהםעלהמסוככיםשבשמים,והאבהשלטתהמעצמהסמל(וכןפיהםמוצא

אתמכירהואינהדאגותחסרתהנערהמחסורם).אתולמלאלהזינםודואגים

כף;לוומוחאתהתוכידברילמשמערוקדתהיאוהכעור:הקשהמ~דםהחיים

ייכתאנה-בקונדסותאוברוגז-הקטןאגרופהאתלמולוקופצתהיאולנןתים

ייחנטהטרםהתאנהשהריקיץ",בטרםייכככ~רההפסוקיסוד(עלככ~רה"

(פסוקיבארץנשמעטרםהתור"ו"קולהזמיר",ייעתהגיעהלאעדייןפגיה");

פגישתםאתהמכשירההמינית,להבשלהכידוע,מרמזים,הןשיר-השירים

ימימלאושטרםהנערה,כלולות).לקראתוהרעיההדודשלהארוטיקהרו~ית

דבריהאחרכהדהחוזרקול,ומסורסחרומףתוכיעםמשוחחתעודנההבשלתה,

עקומה.אספקלריהכעיןלהםומשמש

להתפרשעשויהת~כיהיצירה,שלהפסיכולוגיסטיתהתשתיתרקעעל

תוכי,כאלאליהןומדברתבבובותהמשחקתהילדה,שלהנרקיציסטיתכתקופה

הילדשב;השינון,כשלבלהתפרשעשויאףהואקולה.הדאתלההמשמיע

התנהגותאתומסקהבעל-פהלומדםמוריו,דבריאחרהחוזרכתוכיהואעצמו

אוטו-~רוטיזם,שלכשלבגםלהתפרשהתוכיסמלעשוילחלופין,המבוגרים.סן

בקורההמשורייכקולכאןמתואר(קולוהמיניתההבשלהשלבאתהמקדים

והעקר,המסורסהיצרסמל-מ'שירתי'הצרצרשלקולוכתיאור-יכשה"

עםשהריביותר,הקולעתאוליהיאהאחרונההאפשרותפרי).ןןמניבשאינו

בפניהחלוןנסגרחדרה,אלהעלםוקפיצתהנערהשלחלונהאלהנחשחדירת

לפקודלונותנתאופניםלומאירההנערהאיןושובלנצח,הלשוןמסורסהתוכי

ימימה.כמימיםחדרהאת

שהוא(בחלוםהאםמדמותהנערמשתחררההבשלה,תהליךאתלהשליםכדי
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הואהינקות,ותקופתהליזהאירועשלשלישישחזוראלאשאינוהאי,עלחולם

הנועזתלהעפלהעצמוומכשיר-האםשלהטבורמחבל-החבליםמןמשתחרר

שלההילזותיתהנרקיסיףתמןבמקבילמשתחררתהנערההמגזל).מרומיאל

לזוזהנמשכיםושניהם-כהזזבריהעלהחוזרהתוכיאלהתינוקימזיבורה

חישוביםללאהטבעית",ייהברירהבכוחובלתי-אמצעית,טבעיתמשיכה

כאןאומרבמפורששלאהבוגרת.החברהנציגישלשזכנותםוללאחברתיים

ובמיזתבטיבהעולהבחירתווכיהיטב,לברוריוזעהטבעכיהמובלע,המחבר

והשיקוליםהחברתיהמוסרבכבליהכבולהאזםשלזועלשלההתוIייtם

'מאחוריבסיפורועוזביאליקלימזנוהזההשיעוראתוהכלכליים.המעמזיים

הטבעיתהיצריתמשיכתוכלפייחסו(שהריואמביוולנטיסבוךשלקחוהגזר',

החברהלחוקיהסיפורבסוףהיענותוכלפיגםכמוהגויה,אלנחשל

ייפשטותה"כאן,עיקר).כלוברורחז-ערכייחסאיננוה"מקולקלים",

מסוימת:רעיוניתסכימטיותגםכביכולמכתיבהה"אגזה"שלו"ילזותיותה"

החברהעליהםשהערימהמכשוליםלמרותזו,אתזהכאןמוצאיםוהנערההנער

עצמההוכיחהבחירתםכילקבועניתןובזיעבזהשנאה,ואכולתהבזלנית

ו:(ננושהטבעוכמישועים,כבןמתגלהיפה-התוארהעלםשהריוראויה,כנכונה

ההבשלהוחסר-כול.פשוטכאביוןולאברוכים,ובכישרונותטובותבמיזות

והמתאימותהראויותהתוצאותאתאפואמניבותהטבעיתוהמשיכההגופנית

שבשזכנים.הטובהואהטבעביותר:

האהבהאתתעירו"Iייtלבחינתלעוררה,ואיןהמיניתההבשלהאתלהאיץאין

נס,ובזרךנחשוניתבקפיצהאחז,בהירבבוקרמתרחשתהיאשתחפץ":עז ...

ההתרחשותשאיןאומרתזאתאיןהמבוגרים.שלהחיצוניתהתערבותםמבלי

בתבונהשלמהנהגשלולאהיא,עובזהשמים".ולייעזרתלסיועזקוקההזו

לאארם,מלךלעצתבניגוזוזאתהמגזל,בצזהאלוןאתוהותיראינטואיטיבית

הלבןבנשרהיהזילאהמגזל.מרומיאללהעפילמצליחהצעירהיה

ברוחניףת,שמים,בעזרתזי(לאהמגזלאלהצעיראתלהביאגזל-האברות

ישהאהבה).שלמימושהאללהגיעכזיאפלטוניתבאהבהאובאיזיאולוגיה

בנחשוגם-והטבעיותהטבעהבריאה,סמל-רחב-הפוארותבעץגםצורך

אלהנעראתלהביאכזי-המיניוהיצרהחתרנותהערמה,סמל-שפל-המיזות

מרוממתאפלטוניתאהבהשלשילובהנערה.שלחלונהתוךאלהמגזל,מרומי

האהבהאתהמלאלמימושהאפואנחוציםייגמוכה"טבעיתיצריףתושל
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כאשה).סכליתבזרךהכוצגתנשית,ישותכלשל(אוהאשהשלולכיבושה

והחיוורתהכהוססתהשחראיילתשלבזכותהתחילהשהופיעה-והאשה

האיילהושלהכגזלאלהנעראתשהנחתההאיילהשלהרוחנית(כקבילתה

והופכתכתלקחתאהבים,לאיילתושהייתה ) 12הכלולותבחגיגתהכוגשת

בן-זוגה,שלהתבגרותולשלביכקביליםהתבגרותה(שלביאשללביאת

התקזכותהלשלביוכןהסכזר,כניצתוכבשילהג~לבוסר,פרישללהבשלתו

שעות 13הלוהטת).הצהרייםלשעתועזוהקרירהחיוורהשחרכןהיככהשל

אתלאכולשאיןכשםהכשוואה.~זיכשניכאןעוכזותהייחוםושעתהחום

בסכוי.ביאליקכאןאוכר-התהליךלהאצתכקוםאיןכןבוסר,בעוזוהפרי

לתהליכיהנלווההכסרתבוא.בואהאהבהוכיכושהגאולהושעתהצהריםשעת

כתחוכיםאחריםהבשלהלתהליכיכטאפורההיאשאףהכינית,ההבשלה

להחישאיןכישהאכיןאחז-העם,שלהגותוברוחהואוכשיקים,כקבילים

בתהליךשתבואההבשלה,לשעתלחכותישוכיהיסטוריים,תהליכים

הזרך.בקפיצתולאככושך,~בולוציוני

חטרות:

 ; 1967תל-אביבברכיהר),פ'לעברית:(תרגםהחלרמרתפשרפררידז'שלםפררלמשל,ראה,
רספרר , 19B7תל-אביבאיזק),ח'לעברית:(תרגםמררטהלאשלהפסיכרלרביהירנגק"גשלספרר
בהעלאתביאליקשלדרכרעל ; 19B9תל-אביברתררן),שרהםלעברית(תרגפרהחלרמרתטל

 . 46-42עפ'(תשפ"ר),שפירראה:הפסרידר-נאיבית,ביצירתרמשאלה""חלרם
פרנחרהראחיצרני)דראפטיבמאבקבטקסטהמתגלסעזפנימי(קרנפליקטייפסיכרפכיה"הפרשג 2

 .) r"",," Ih< Sh"I (1964 "' ", 0 > 1 ,> 1בספרר )~.'>.' Iזקסשלדרןשל
עפ' ,] 19BO[תל-אביבאבררתשל(קסמןהפסיכר-ספררתיהאקזפפלריבחיברררבטלהיים,ב' 3

בפםררההתבגררתסיפררהןהנרדערתהילדיםפאגדרתרברתכיפטעים ,) 95-91 ; 21-17

האגדהכיזה,בהקשרלהעיראףרארירפתררנם.אדיפלייםמאבקיםשלשרנרתרטרנספרר!גצירת
הערלםאלרהכניסההמיניתההתנסרתראשיתעלרפזיםהיאאףהפכילהרגרטל','הנזלהגרמנית

זכהלגיהנם),זהביתהרפרבדיעבדארפפתקים,עשרישכרלרכביתזהערלםנראה(תחילההברגר

תרנ"ז-נ"טררשה,לילדים,תרשיה(הרצאתברפןשלמהשלמפרי-עטרפשכיליעברילעיברד
רשלפה').'שלרפיתבשם

התיאררפאחיזתר.המתחפקהפתןאלידררשרלחהשרכה,עלשגרהרכפינתניהמתראר ג"'בפרק 4

(שאינה"אפה"הפלהרשרבשרבשנזכרתגםפהרסקסראלירת,אררטירתהשתמערירתכמרבן,ררר,י
פלכרת,לשבט-לשרביטפדרפהאףהפתןההרלדה).לאיבראארפפיסטיכינריגםאםכיפידה,רק

לסלידהארת"נאלח",הנחשבתחילהדרפרת.השתפערירתפכילההיאאףיישרביט"רהפלה

לררלהרדרתהפתןאתלחפשראשראתנתניהמסבהנערה,רהרשגההפגדלמשנכבשארפהפינירת,
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:$דההיה").בלאהיהי"עלם.-מעשהיביצע("הפחןיאיננינעלםהפחןאךבביביש,חלקיעל

הסמליםמקצחאלאכאןהבאניילאלמד,'גלייהיאיארבעה'שלישה'אגדחשליוהמינהאריטי
ויינג.פריידשלחיריחיהםבריחארביטיפליח,פרשנוחהמעידדיםהלשון,ישימישי

האלגיריחהסערהחיאירעםיארבעה'שלושהב'אגדחהסערהחיאיראחלהשייחראיי 5
הגלים,פניעלימיטלטליד"םמריםנפשי,עלהצעירנאבקשביים:'בלבהגניזבשיר-הנעירים

היהידיהצעיראחייד'שלב'קיצייל"גשלחיאירי(בריחהגירללידיהספינההפקרחמחיך
אלנחניהשללירידחישנהרעליזהשלפירישהיראהמיקדמח).הבשרהללאהח"םליםהנזרק

יהגיבירהנש,'יעםהאימהיעםטימביליחמבחינההזההייטאל,'נשיביחאפיא,היא,"היםהים:
שינייביחלמחדש,נילדבאיליהיאמהיםצאחילאחרהמלאה:להגשמחילהגיעבדילינזקק

 .) 20עמ' ,] 1984 [שנהר 'ע(במליבהזיבהאיאשהנישאיהיאמהיחי
(לטיניח).מחידשח"ח 1"בילד 6

ביציאהביאליקחיארב'טפיח'הגמילהחהליךאחגם '.יפרקטיףיארבעה:שלישה'אגדחראה 7
הנבר"ה.המינקחשלהצמיקיםמשדיהיביניקההאגידלבמציצחהנקשרהאיראל,'השלבמן

שפריחה :חהליביםלהאיץשאיןנרמזע.ברך'אחדשמשקי'רקהקצרבשירגם '.גפרקטיףשם, 8

על-יפסיבהאמורניימןאריךשלטפרייראה .עחבטרםרקבטיפןעחבסרםיהבשלה
 . 1981חל-אביב ,רין)מריםלעבריח:(חרגמההנשיהיסודשלהנפשיתההתפתחית

מאג"ם,יבביחיתבידיעיתיהמציידקסם,רביתלטיית, 1א;קשתביניתיייציר-האמנה""אישיית 9
האנייינג,ק"ג(יראה:הלבןבנשרפייבאממרישילטהחייתשפתאתהיידעשלמהבגין

 .) 132-117עמ'תשל"ג],[תל-אביברע 1יהלא"מ
בנאיסלמשל,ראה,פעמים.יבמהבמהביאליקהשמיעבחיניךהקטביזםשיטתבגניתדעתיאת 10

רעייןבלמהפביםלדיגמסיית,ניסיםריבפיעלשהמיריםמפניזאתאימראני" :תרפ"טמחירף
ראה:אחד."ערייןמתךרהילדחיניךשלבזאתבפירמליטטיקהגדילהסבנהיש ] ... [ל'קטביזם'

קלט.עמ'א,שבעל"פה,רברים
הסריסים.מקיםאתיארבעה'שלישה'אגדתשלב'בניסחמחליףאבןיהלשיןהקילמסירסהתיבי 11

(דיסרסציה),הראשוניםביאליקשיריבחיביריעמדתיהצרצר,שירתשלהסקסואלימשמעהעל

שלפניני,ביצירההחיביכמיב'שירתי:הילדיםגם . 312-309עמ' , 1980תל-אביבאיניברסיטת
החזן.אחרי"משיררים"שלבמקהלהאביהם,אחרבקילעינים

בכטקס ,משמשתאףזי .הא"להשלפניהריביינרמזהבליליתבטקסשלמהשנישאבדרשה 12
העקדה).בסיפירבקרנייבסבךהנאחזהאיל(כבסיפירהנערהחלףקרבןעתיק,שבסי

הביקרלביאתנעירהבייאיננה,-הזדעזעההשחר"יא"לח :'האשמגילת'ב 'זפרקלסיףהשייה 13
אפסיאלזיהרהי"זננערה,זהבהברעמתמעיטרתהרקיע.סףעלמלביתבעיזיתדריךממעינתה,

 ". ...הרים



החינוני-פדגוגיהרובדשלישי:פרק
ררכופיtנללנtנרחנוך

תtנוררו"ואלתtנירו ל~".א

תהליכיםלהאיץשלאההתפתחות,שלהפסיכולוגיהמתחומיהסמויהההמלצה

חינוכיתמחשבהגםבתוכהצופנתבוסר,בעודוה"פרי"אתלאכולושלא

לכלבחייו,אותוהדריכהואףביאליקשלמנוחתואתשהדריכהרבת-השלכות,

מתהליכיםלהבדילמהפכות,שלביכולתןאי-אמונווגלגוליהם:תחנותיהם

למןהמשורראתליוותהזו,מחשבהממש.שלז;נפניםלחוללבולוציוניים, 5!

ועדבאודסההמתוקן"וב"חדרבסוסנוביץצעירמורההיהשבהםהימים,

הקוראלמעןנרחבותמו"ליותלפעולותשלוהתל-אביביבעשורלהרתמותו

היהובהרצאותיו,בנאומיושנאמרומפורשים,דבריםמתוךכנלמדהצעיר.

משנתועםאחדבקנהעלושכלליווערוך,מגובשחינוכימאמין"ייאנילביאליק

ומדורגות,~טיותבשיטותלחנךצריךהילדאתרקלאאחד-העם:שלהלאומית

לעוללוחולהישישמעםהלאומיתהתחייהעםשנהפךכולו,העםאתגםאםכי

מהפכותשלבכוחןהאמיןלאביאליקככלל,רגליו.עללעמודהחלאךשזהרך,

הגומלאתולהקדיםלהזדרזשאין-אחד-העםורבוכמורו-וחשב~ן-לילה,של

לבוסר.!

פרימנוגדות,גישותשתיביאליקשלבדורושררוהמיניהחינוךבנושאי

אתשקיבלההחדשה,הרומאנטיתהתורהופריהשמרניתהקלאסיתהשיטה

לעוררשאיןהאמינו,כימיני,חינוךמכלשנרתעוהיו :;ס~רמכתביהשראתה

אותעוררו",ואלתעירוייאלבחינתעת,בטרםמיניתלהבשלהלגרוםאומבוכה

ולא(להשקיט quieta non movere-הקלאסיהלאטיניהפתגםכמאמר-

69 
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מסירתכירומאנטי,ר~ס;אירקעבעלימחנכיםסברולעומתם,לעורר).

ובמוריו,בהוריואמוןבונוטעתהילד,אתמחסנתובפשטותבטבעיותההסברים

אתהציבוהאחרוניםבלתי-רצויים.והריונותמיניותעכבותלמנועועשויה

אתעליולכפותאיןוכיהטבעמןלינוקלולתתישכיוהניחובמרכז,הילד

קדומותדעותבסבךהאחוזההחברתית,הצביעותשלהקפואותמוסכמותיה

נוח~ת.וחישובי

ביןמשלוסינתיזההמשוררערך(שבהןולשוןפואטיקהשלבסוגיותכדרכו

פורצירומאנטיים,עקרונותלביןוידועיםבדוקיםנאוקלאסייםעקרונות

הרומאנטית-הר~ס;אית,השיטהלעבראחד,מצדביאליק,נטה ,) 2מסגרות

חינוךעקרונות,בכמהשנימצדדבק,גםאךוליצרים,למאווייםדרורהקוראת

השיטות.שתיביןמשלומקורימיזוגיצירתאגבובדוקים,ישניםקלאסיים,

מוצאוארבעה'שלושה'אגדתשלהמדרשיבמקורכיזה,בהקשרלזכור,ראוי

אתששילבביאליק,למגדל.באין-רואיםשחדרלעלםהרהוהיאבתואתשלמה

המאויר,בנוסחכלל;לא ,'אנוסחשלהמוקדמתבגרסההמדרשיהמוטיב

ליצירהיתאיםלאפןמחשש ,) 1923(פרנקפורטייאמנות"בהוצאתשפרסם

הקאנוני,ב'מנוסחההתעברותמוטיבאתהשמיטגםהואלילדים.גםשנועדה

היום',('ויהיולנוערלילדיםגםהמיועדתבמהדורהבתחילההואאףשנדפס

השיטהלגביביאליקשלהתלבטותועלכמדומה,מעידה,זוהשמטהתרצ"ד).

בשיטהד~קותועללרמזעשויה,היאהשאר,וביןהמיניהחינוךבנושאהראויה

 3תעוררו".ואלתעירול I5 "הגורסתיותר,השמרנית

הריונהבסיפוררקולאהנערה,שלכליאתהסיפורבכלאףדבר,שללאמתו

במובןהןחינוך,בהלכותמרתקפרקבסמויביאליקמאלפנושהושמט,

מתוך-שלמהכאןערךלכאורה,בן-הזמן:היהודיבמובןוהןהנצחיהאוניברסלי

ייעשה,שלאניסיון-אמתותיובניצחוןלראותהמוכרחחכםשלייהיבריס"

והאמתניצחתלהוכחהיזכושטיעוניוובלבדמעבדה",כ"שפןהנערהאתוכלא

חרבוהמאהבראשיתהאדםמדעיושלהחברהמדעישלהתורותלאור.תצא

אלהזאב");(ייילדיצעירמגילשנכלאואובבדידותשגדלוילדיםעללדבר

(לשםהאינהרנטיותהאנושיותהתכונותלקביעתמאלףמקרה-בוסןשימשו

פסיכולוגים,חינוך,אנשיגנטיקה,חוקריהתלבטושבהבסוגיההכרעה

פריאווסביבהחינוךפריהןהתכונותהאםועוד:אנתרופולוגיםסוציולוגים,

האהבהכיביאליקמראהכאןבלמידה).נרכששאינוואינסטינקט,תורשה
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הםכי-ולמחנכיםלמורים-מבחוץלסיועלכאורהזקוקיםאינםהמיניוהיצר

ברייתו,מטבעבאזםטבועים

יכולואינושלו,מבשרוההתבגרותשלביאתלחזותצריךמתבגרכל

ולעולםומרומז,עקיףלהיותהחינוךחייבכןועלקוזמיו,שלבניסיונםלהסתייע

אביושלהנמרציםהשכנועלזברילשעותמוכןאינונתניהומגמתי,ישירלא

הזקן,מורהושלציזתוואתעצותיואתלקבלמוכןאךהים,אללרזתשלא

הצעירבן-חסותולמעןחייואתלהקריבמוכןואףובסבלנותבאהבהבוהנוהג

טובע,עצמוהואחייו,להצלתהנחוץבציוזנתניהאתשצייזזרך,(מורה-ה

אתמשיגהחינוךעצמו),ברשותלעמיזההזרךאתהצעירלרעהוומכשיר

זעתואתלכפותמשתזלהמבוגרכשאיןרקבסמוי,ביאליקכאןאומרמטרתו,

הזבריםנמסריםאם 4וההטפה,האינזוקטרינציהבזרךהצעירהתלמיזעל

אתלהעבירהמבוגרשלנכונותוומתוךכפייהניסיונותללאבזרכי-נועם,

נושאואףמטרותיואתמשיגיפה,החינוךעולהממנו,הצעירלרעהוהשרביט

הילולים,פרי

ומצליחהללו,הבזוקיםהחינוךכלליאתהיטבמכירבאזם,החכםשלמה,

להפיקהנסיכהאתמלמזאףהואלכליאתה,להתנגזשלאקציעהאתלשכנע

לחלונהמבעזאליההנשקףבטבעלהתבונןוהכלא:הבזיזותמימיהנאת-מה

החינוךשיטותאתביאליקכאןמגנהבסמויחוקיו,ואתמנגנוניואתוללמוז

המתוקן",ייהחזר(זורזורושלהרפורמהלפנישרווחוהקונבנציונליות

שגרסושיטותהישן),הנוסחמןב"חזר"הרבישלייהרצועה"לשיטתשהתנגז

להגיעהצעירעלהיל.דכיבוזועלעצמילימוזעלנתבססוולאתוכיי,שינון

וקזש",ראהייכזהשלזוגמטיתבזרךולאהתנסות,שלבזרךלאינזיוויזואציה

גםוכךבהוראה,עסקשבהןהשניםמןזרכו,מראשיתעוזביאליקהאמיןכך

 5האחרונות,חייובשנותשהשמיעבהרצאותטען

זאת,עושהאךאביה,לבלמגינתהארמית,הנסיכהאתאמנםכולאשלמה

להיותההתנגזותבהמעוררהואאין(וכךשפתייםובמתקנועםבזרכיכאמור,

אזם"),ייכלשלגורלוועלטיבועלכלליותא~תותלהוכחתניסיונות"יישפן

שליתרונותיהםאתלהכירלומזתהיאמהרהעזאךבכלאה,עגומההיאתחילה

תורההלומזהתלמיז,לחייכמטאפורהלהתפרשאףשעשוייםהכלא,חיי

שלוהרוחניים,הממשייםמזונותיה,הוריו,שולחןאצלוהסמוךממוריו

אתיוםיוםהפוקזיםיייזיזים"להישבשפע,להניתניםה"אסירה"התלמיזה
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בסמוי,ביאליקכאוגורסהילדות,בתקופתדבר.חסרההיאאיוולמעשהחלונה

סייגיםשישימוראויואפילופעילה,התערבותיתערבושהמבוגריםראוי

ההבשלהעםואולם,ולרווחתו.הילדלטובתוחוקים,איסוריםוגדרות,

אךהנערה,אתאמנםכולאשלמהחיצונית.להתערבותעודמקוםאיווהבגרות,

פעילחלקנוטלהואאיודודים,עתלהובהגיעשלו,אתלעשותלטבענותו

כגמולהגורל.בידשמים",ייבידיהבחירהאתמשאיראםכיבו-הזוג,בבחירת

לקציעהשלמהמעניקלבקשותיו,להיעתרנכונותהועלבדבריואמונתהעל

ולאבזהזהלהשתלבצריכיםשהדורותלכךאותביופיה,ומדהימהיקרהברקת

בזה.זהלמרוד

האומהשלחינוכהאלהכתשלמחינוכהכ.

ב"רחובהמקובלותהחינוךשיטותאתקשותילייגביקריוד'שלב'קוצו

הגותהתמציתאתביצירתושגילםמילדעת-נפסדותשיטותהיהודים",

לחייםהדורצעיריאתהכשירושלא-העבריתההשכלהשלהמיליטנטית

ובפוסקים;בש"סלפטםנהגוהרךהנערשלכרסואתובריאים:פרודוקטיביים

(ייומהלחייםהכשרהושוםמקצועשוםלוהקנתהשלאעקרה,תורהלימדוהו

המדינה,לשווידעלאהמסגובהלהיות /דעהןבושאיוחכםתלמידיעשה

קול-לחזוכסף,לואיו-לסוחר /ראה,חלוש-למלמדהוא,לברךלשוחט

בטלנים").שבעהמהנהאחתעלאך /שדכניםשמשיםפרנסתישעודנגינה;

כלכיכלל,לימדולאאותההנערה:שלגורלההיההנערמגורלוקשהגרוע

למהחולבתפרהדשה,עגלה("למהובהזנתםבניםבהעמדתהסתכםתפקידה

והכלבוסר,בעודםלהשיאנהגוהצעירהזוגאתמלומדתן").היותאפואלך

ילדיהםשלהטבעייםברצונותכללהתחשבושלאהמבוגרים,ביונחתם

כתער:חדההיאיוד'שלב'קוצוהאירוניהישאלון").נערהפיכיהם(ייהארמים

האבותתקופתלעומתרגרסיהחלההחדשהבעתכישורותיו,ביונטעולמעשה,

להינשאתיאותאםרבקהפיאתשאלהארמיבתואלאפילושהריהקדומה,

במנהגיםהואד~קובהשכלה,בקדמהמתברךשהעםשעהבהווה,ואילוליצחק,

כנעועמיאצל(הוהארמיםאצלהנהוגיםמאלהיותרפרימיטיבייםשהםנושנים,

 6החדש).הזמובניה"ארמים"הגוייםאצלוהוהקדמונים

אימץילייג,משירתרביםפואטייםעקרונותשאלדרכושבראשיתביאליק,
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שהתגלםההשכלה,שבמשורריה"ארי"שלמהגותואידאייםעקרונותכמהגם

שיטותעלהיצרהואגםמזרח-אירופה.משכילישלהרעיונימצעםכלבה

שגופםדעתם,עלעמדושטרםוקטינים,ילדיםנישואיהמיושנות,הנישואין

הבת:שלהלקויחינוכהעלהיצרהואגםבנטל;לעמודהבשילוטרםונפשם

לכלמחוץנשארהעםחציהזכרים.אתרקמחנכיםשהיוזו,היא ] ...נייהקלקלה

בימילמכשולהיוהנכריותהנשיםאםמסוכן.ואסוןפליליעווןהיהזהחינוך.

בחינוךלמכשוללנווהיונכריותלנשיםלנוהיואנונשינוהנהונחמיה,עזרא

תלמוד-לשלבושישדתי,בחינוךלהסתפקשאיןחשב,ביאליקגם 7בנינו".

אדםחייבבתלמוד:לזהראיותייישגופני:בחינוךואפילוחילוניבחינוךתורה

עללשוטבנואתללמדאדם,חייבארץדרךעםתורהטובהאומנות,בנוללמד

מקבלתשנהשלפנינו,ב"אגדה"ביטויישהללוהרעיונותלכל 8הנהר".פני

רקזוגלבןוזוכהובמנגנוניו,בטבעהתבוננותשעיקרורב-צדדי,חינוךהבת

ולאבמגדל,נכלאתאמנםהיאנשיותה.אתלממשכמההוהיאגופהמשהבשיל

אךפנימה"),מלךבתכבודהייכל(בחינתהנועזכבן-זוגהארץבמרחבימשוטטת

עלמסתמכתותעוזה,עצמאותמגלההיאבן-זוגה,אתלבחוריומהבבוא

וחכמים.גדוליםבדעתנועצתואינההאינטואיטיביותתחושותיה

שלולתקנתהלחינוכהמישראל,ואדםאדםכלשלהפרט,שלומחינוכו

סמולנסקיןשלהגותוברוחוטען,ביאליקחזרהעם,שלהטרגדיהכולה:האומה

אלשבוהכלהאדמהמןבאהכלמשורש.מנותקתבהיותההיאלטעת',ב'עת

כלאתלעבורמבראשית,לצמוחחייבבריאיםחייםלחיותשרוצהומיהאדמה,

נתניה 9המלאכה.לגמרכשותףהמוכן,אללבואולאהגידול,וחבליהלידהחבלי

מבשרו,חבלי-השאולאתלחזותעליוכיאביו,שלמניסיונוללמודיכולאינו

ההפקר".יימןנחלהנחלושלאהמוכןאלבאשלאשלם,אדםלהיותיוכלאזורק

בארצולהתנחלואזבמדבר,וייסוריםנדודיםתקופתלעבורצריךהעםגם

רקלכן.קודםהקרקעאתלויכשירשמישהובלאמבראשית,הכלבהולהתחיל

במהולזכותולהעריכם,מהישגיוליהנותיוכלעצמו,בכוחותהכלשמצמיחעם

המסתירהכנען,ארץעם-המזרחבתהזרה,הנסיכהעםבכלולות-לושראוי

בעקיפין,כאןנטען-הדרךאתלקצרניסיוןכלזר.מעיןיופיהואתפניהאת

מיותרים.לייסוריםומביאמאריכה-אחד-העםשלתורתוברוח

המבטלדמוקרטי,גורםבפרט,היהודיובחינוךבכלל,בחינוךראהביאליק

נישואיםלנומתארתוארבעה'שלושהש'אגדתכשםומוצא:מעמדהבדלי
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,ביןלגכריהדות(ביןודתותגזעיםעמים,ביןהבדליםהמבטליםבין-מעמדיים,

הסוחריםלמעמדהאריסטוקרטיהמעמדביןלקבע,נוודותביןלמערב,מזרח

ביאליקההבדלים.אתומטשטששוניםמעמדותבנימלכדהחינוךגםכךוכו'),

תמידהיה-'החדר'-העבריהספרייביתבארץ:המפלגתיהחינוךעלהיצר

הדל.לפנישועניכרולאפדות,תשומתללאילדינו,מתאחדיםהיוששםהמבצר

שבוהאגדה,שלא'בנוסחבמיוחדנתבלטזהרעיון 10שהכריע".הואהכישרון

הגורלבזכותוזאתהנסיכה,שלבידהסופרים,למשפחתבןהאביון,הנערזוכה

בגולה:היהודייםבחיים(כמקובלהטוב"ו"שכלוהמסכן"הנער"חכמתובזכות

טובכיומגלההנעראתחוקרשלמהגםהטוב).בשידוךכאןהזוכההואהעילוי
אשרהחכמיםהסופריםכלעלומשלחכמהדברבכלידותעשר("וימצאהוהוא

בתעוזהשחונןה"אגדה",שלב'נוסחגיבורנתניה,אףמלכותו").בכל
וגםביניהם,מחיצותכלולהפילבת-המלך,אללהגיעזכהובכישרון-המעשה,

לבטלהאוהביםעלשומה ,'אכבנוסחגדולאינולבינהבינוהמעמדיהפעראם

שפירושוביטולדורות,במשךשנתגבהוודת,גזעלאום,שלומחיצותסייגים

היצירהפורשתחינוךבנושאיגםאבותיהם.שלעולמםתפיסתבכלמהפכה

שלהלאומיתהגותועםאחדבקנההעולהורבת-אנפין,סדורהן;כש~השלפנינו
הדיוןאתלהעביראפואטבעיהאומהושלהפרטשלהחינוךמענייניביאליק.
הגותוארבעה'שלושהב'אגדתמתגלהבהםשגםומדינה,חברהלנושאי
נרתעשביאליקפוליטייםענייניםעוליםשיטיהומביןומעמיקה,מורכבת

החברתי-מדיניבמישורומחלוקת.ריבדבריויעוררופןמפורשות,מלהעלותם
שימש,ייכנעני"(התוארכמגדלהכלואהה"כנענית"הנסיכהשלכיבושהמקביל
סמוישיופיההנכספת,הארץשללכיבושהכנען)עממילכלכוללשםגםכאמור,

מעין·

חערות:

בח'נוךהצורךעלב'אל'קד'ברכדכ-ט)עמ'א,שבטך·פה,(ובר'סוהלשוןהח'נוךעלבהרצאתו

מדרגות'ו,בכלשלםלה'ותצר'ךהעבר'"הח'נוךוק'צור'"דרך:קפ'צותבלאמדורג,
המדרגהעדלהג'עהאפשרותאתל'לדלתתצר'ךשלנוב'ת"הספרהגבוה.עדהנמוךמב'ת-הספר

אצלגםהואכךעל'ונה,למדרגהאחתבבת'ג'עוהתלמ'ד'םבללאאםרע,א'ןהעל'ובה.
שלבח'בורוב'טו'ל'ד'שבאולאלהדומ'םב'אל'קשלהפדגוג"םרעיונות'ואומות-העולם".
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תרפ"ג.תל-אביבהבנים),חינרךעלמכתבים(עשרהישראללכתמכתכיםרבניצקיי"חידידו
הררירדעתאתהילדעללכפותאיןולהיחפז,תהליכיםלהאיץאיןכירבניצקימטעיםבחיבורו

שילרבהיאההצלחה .) 12עמ'(שם,בחינוך"מועילואיןבמזלתלוי"הכולכילדעהלבלשיםואין
לעצבאפשרהרבהאךלשנותם,האדםבכוחשאיןונסיבותתנאים(ישחינוךושלגורלשל

החינוך).באמצעות

שמירלמשל:ראה,ורומנטיים,קלאסיציסטייםפואטייםעקרונותבמיזוגביאליקשלדרכועל 2

 . 206-203עמ'(תשמ"ח),
להבדיללילדים,ירעדהשלא(תרצ"ג),-{)6היובלבמהדורתכיזה,בהקשרלציין,ראוי 3

הנוסחאתביאליקכלללילדים,ושיועדהאחריהשנהשיצאההיום','ויהיממהדורת

שלמה.בתשלהריונהתיארראתהכוללהבלתי-מצונזר,
פוסלת,הטנדנציההכורנהובחינו,ך"בפדגוגיהמורים:בכינוסבהרצאהביאליקאמרכךעל 4

המחנךבכוונתמרגישיםהחניכיםאםובייחודההפוכה,המטרהאתמשיגההיאועל-פי-רוב

אתרעושהמתקומםהריהוובמגמתיות,בכפייההצעירחשאםמסרים".בכירוןעליהםלהשפיע

כליםלצעירלתתישדרכו":לפילנער"חנוךהכלליפהכן,עלממנו.שמצפיםממהההפך

מהעלויעלההרצויים,ההישגיםאליגיעואזכדרכו,חייועםלהתמודדלוולאפשרמתוקנים,
החינרךותוכיים,פגומיםגידרליםהמגדלתהדוגמטיות,במקוםומאשריו.הרריוממנושציפו

בכסליובן-שמן,הנוערבכפרשנשא(דבריםשלםאדםהאדםאתלעשרתתכליתוהאמיתי

עמ'א,שבטל-פה,[וכריםוארבעה'שלרשה'אגדתשלהשלמתהלפניחודשיםכמהתרפ"ט,
קלוק-מא]).

כתוכימורודבריעלהילדחוזרשבהוהשינון,הלימודלתקופתלרמזהתוכיעשויזהבהקשר 5
חינוךכשיטתקלט]עמ'א,שבטל-פה,[וכריםהפורמלי"ה"קטכיזםעלביאליקלדברי(רהשורה
גםמרמזביאליק,מדברשעליוהפורמל,יהקטכיזםבאחרת).ולהמירהלרעננהשראוינפסדת,

בעברית,-19ההמאהשלהראשונהבמחציתנהרגיםשהיורהצדקניים,המוסרנייםהלימודלספרי

ומערכיהם.מהםלהתנערניסתההתחייהשתקופת
גםאםכיקדם,בימיהאבותשנשארהארמיותלנשיםרקלאיל"גרמז"ארמים"שבמלהייתכן 6

בשידרךולאמאהבה,להתחתןשלר)הסאטיררתכתיבתזמןשל(ה"ארמים"ה"גויים"למנהג

עלובעליונותםבנאורותםתמידהמתברכיםבסמו,ייל"גכאןטעןעמנו,בניכיהודים."מכובד"
השידוךבדרךהזירוגיםאתקובעיםהיצרים,אתמדכאיםהטבע,יהרצוןמןמתעלמיםהארץ,עמי

שמקדם.הארמהאבותלעומתרגרסיביותבדרכיםומתנהגים
 .כועמ'א,שבטל-פה,וברים 7
שם.שם, 8

וארבעה').שלושה'אגדתכתיבתבזמןנאמרר(הדבריםקלזעמ'שם, 9

צא.עמ'שם, 10



החברתי-פוליטיהרובןרביעי:פרק
ח~לואנשינוtנזיסצtניריסבידיהארץשלכיבושהסיפור

המtנשיתלציונותהרוחניתהציונותביןא.

בודד,איעלבמגדלשנכלאהנסיכהאודותעללילדיםהתמיםהסיפורבמסווה

כרטיסיהזיהויואתהאידיאולוגיתיחברתיתתפישתיעולמואתגםביאליקגילה

המתוןהפלגשלה"הבלגה"מדיניותעלשלוכתביההגנהאתשלו.הפוליטי

לחשוףהיהיכוללאשאותווייצמן,ןשלבמדיניותוגורלואתשקשרבציבור

בסיועועקיפות,סמויותבדרכיםהמשוררגילהישירה,אמירתיתבדרך

סתריאתהקוראלעיןבנקלמסגירהשאינהומיתממת,תמימהיימסכה"

כוונותיה.

לעצמוביאליקהתירלאהקונ~נזוס,בסימןימיורובשעמדלאומי,כמשורר

בעניינים .אחיםריבלעוררהעשוייםבענייניםובגילויילבבחופשיותלהתבטא

רברושםבשעתםשעשוכדרבנות,דבריםכמובן,השמיע,הואלאומייםכלל

השפעתלמשל,מתוארת,(כךולפעולהלהתארגנותהצעירהדוראתועוררו

מכלה"גדודים",אנשימנהיגים,שלבזיכרונותיהםההרגה''בעירהפואמה

ומרים,קשיםדבריםשלמהשמעתםנרתעלאאףהואהפוליטית).הקשתקצות

אךוהזדהות.נחמהדברילשמועשציפונמעניו,לאוזניכללנעמושלא

כולליםtזיפוליטיים,בנושאיםרקביטוילידיבאההשעהבנושאימעורבותו

השנוייםבנושאיםצרים.מפלגתייםאינטרסיםמקדמיםשאינםומקיפים,

כדילאניטרלי~ת,כעיןעללשמורביכרהואומפלגות,פלגיםביןבמחלוקת

למריבותדבריויביאופןמחששאםכיכולו,הציבוראהדתאתלרכוש

הציונותנגדשנכתבוהראשונים,הפוליטייםשיריואתכזכור,,למהומתישווא.
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מידותורבוממורולמדוביאליק'השלוח',עורךאחד"העםפסלההרצלאית,

חרםבלידעותיואתלהשמיעהיריבשלזכותוכיבודושלאיפוקשלנאצלות

שלקופניםכלפיגםביאליקאפואנקטשלוהארץ"ישראליבעשורוביזוי.

האחד"האידיאולוגיהברוחבדבריו,הטעיםאחתולאריסון,ושלייהבלגה"

שכנג.דקיצוניותגוררתקיצוניותכלכיהמתונה,העמית

עמדותביןומסוכסךקרועהיישובאתמצאארצה,בעלותוכבר

בנושאגםההבלגה.חסידילביןהתגובהחסידיביןלפשרניות,אקטיביסטיות

הפוליטיותדעותיואתהלאומיהמשוררחשףלאה"מאורעות"עלהתגובה

זהפלגשלזעמואתויעוררומחלוקתדבריו~רננופן(מחששפומבייםבנאומים

הציונייםהקונגרסיםבימיעודשנקבעההמפלגתית,שזהותוהגםאחר),או

הכלליים",ייהציוניםבאוזני(דווקאהציבורין .vמלגמרינעלמהלאהראשונים,

התוכחהדבריאתביאליקהשמיעאודסה,מימותכחבריונמנה,שורותיהםשעם

דבריושביןולמרות 2מפלגתי).ציבורבאוזנימעודושהשמיעביותרהקשים

הכורהכליימצא,בלבבחינתכמעטהםמפלגתיתתעמולהנאומישבעל"פה,

בהםלמצואיוכלוארבעה'שלושה'אגדתשלהמורחבתבגירסהלנאומיםאוזן

הלאומי",ייהמשוררשלהציונית"כלליתהמדיניתתפיסתועיקריאתבבירור

שכניםביןמי Wהבמרחבלחיותניתןכיצדהשלום:בסוגיתדעתואתובמיוחד

שלבמסווהגילהבנאום,אובמסהלגלותאופןבשוםהיהיכולשלאמהעוינים.

מתוךפחותידערהאגדההדמים','שלשלתגםומתעתע.מטעהשריחוקהאגדה,

מאמין"ה"אניעקרונותאתהקוראשלהבוחנתלעינומסגירההיום','ויהי

בציבור,המתוןהפלגשלה"הבלגה"במדיניותצידודואת :ביאליקשלהפוליטי

אויבים.ביןתקיניםחייםהמאפשרתהיחידה,המדיניותבעיניושנראתה

ייאגדה"שלהפוליטיבפוטנציאלשהבחיןהראשוןכמדומה,היה,קלוזנרי'

הלוקאלימ~דהלהבדילהקוסמופוליטי,~דהאתבעיקרבהזיהההואאךזו,

האוניברסלי,במסרקושיכלללאלצדדהיהשיכולמשום(אוליהארץ"ישראלי

קשבתאוזןלהטותהיהיכוללאהרוויזיוניסטייםלחוגיםשהשתייךכמיאך

שלושה'אגדתלהערכתו,הפוליטיות).השלכותיועםולהסכיםהלוקאלילמסר

קודםאףהנאציםלהשהטיפוהגזע,לתורתביאליקשלתשובתוהיאוארבעה'

וגזע,דתלהבדליגמורלעגזובתשובהש~לולומתוךלשלטון,היטלרשעלה

בתשיער,זהובתנכרייהועלמהיהודיעלםשלפנינוב"אגדה"ביאליקמשיא
חזוןבנוסחולאחדות,לאחווהרמזיםוארבעה'שלשרהב'אגדתישאכן, 3עם"זר.



אהבהזאתמה 78

לאשהנושאנועזטנריעלםוגזע:דתלאום,שלגבולותבלאאחרית-הימים,

מהותהעלמלמדיםהזהוביםותלתליההמזרחישמוצאהארמית,נסיכה

כדמותולאהנשי,היופיכאידיאלמוצגת(היאהבינלאומיתהאלגורית

כתרבותהיא-ביותרהרחבהאידאיובמישורודם;בשרקונקרטית,

המסרבצדואולם,ומערב).מזרחהמאחדתהבינלאומית,ההודו-אירופית

לייכאן"רביםרמזיםשלפנינוהקדומים"ב"אגדתמשולביםהאוניברסלי,

סוףשלבארץ-ישראלהימיםלאירועי-היצירההיכתבזמןשלולייעכשיו"

עלנוספותרבותמשמעויותגםישוהארמיתהעבריולנישואיהעשרים,שנות

 4קלוזנר.בהםשתלהאלה

לעולםכיסויאלאהגלויההעלילהשאיןכקלוזנר,הביןהואשאףאורבך,א"א

החייםעלנושאתשהיאובמסרהאקטואליב~דההבחיןרב-פנים,רעיוני

שנתתרפ"ט,בשנתהזההפרקאתכתב"המשוררהמנדטורית:בארץ-ישראל

כ'אדיראזשנחשבמישלשלטונותחתשהייתהבארץ-ישראל,הדמיםמאורעות

בעולם,ביותרהגדולההאימפריהמלךהואהלואויהיר',זקןאריהבמלכים,

בדידותועלחשבלאשהמשוררהדעת,עללהעלותקשההבריטית.האימפריה

המשענתועלהקנאה,ואכוליהאיבהמזיהשכניםועלבארץ,היישובשל

אליאב,ל'שלבדבריוחוזרזהרעיון 5במלכים'''.'האדירהמלךשלהמפוקפקת

כלשלעמדותיהםכנגדשלמהשלהשלוםבנאוםוראואורבך,דבריאתשחידדו

 6 •פציפיסטיפוליטימניפסטהמזרחמלכי

רבת-ב"אגדה"ביאליקשלדעותיואתולתארלהבהירלהרחיב,ננסה

המדיניברובד-מקבילהארמיתהנערהשלכיבושהשכהשלפנינו,הרבדים

מייצגושכההרחוקה-הקרובה, , 1הזרה-האהובהארץשללכיבושה-שלה

שלומהומהחינםשנאתשליםבתוךותבונהשפיףתשלאישלמהארמון

שלמהשלבתואתביאליקזיווגזו,ייאגדה"שלהראשוןבנוסחהדורי-דורות.

המשובץהמורחב,בנוסחסופרים".ממשפחתטוביםבןרשיינערעםהמלך

מלךשלבתוהיאהבערהוהסיום,הפתיחהלתפארתנרחבים,משתהבנאומי

תהפוכות-חייםשעברפעלים,רבעשירעבריסוחרשלבבוהואוהעלםארם

סיפוראתלספרכדימקרי:אינוהשינויומשבר.עוניעתותגםוידערבות

צריךמעין,נסתרשיופיהמזרחית,לבת-מלךכאןהמדו~ההארץ,שלכיבושה

יושבחולמני,אישולאבמתניו,שכוחוונועז,הרפתקןאישלהיותהעלם

 7אהלים.



 79החברתי-פרליטיהררבד

המדינית,הציונותכילהודות,ביאליקנאלץהציונות,תולדותשלזהבשלב

אתשהשיגההיאשנונים,לעגחציבעברלח Wלנהגשנההרצל,שלמיסודו
אחד-העם,שלמיסודוהרוחנית,הציונותולאהיאהממשיים,ההישגיםרוב

הישגילאחרהעשרים,שנותבסוףנעוריו.משחרבלנונשאעקרונותיהשאת

שלהוויטליסטיתהציוניתתפיסתםפריהעבריים",ו"הגדודיםייהשומר"

'הצהרתהישגיולאחרגיסא,מחדמזה,ז'בוטינסקיושלמזהברדיצ'בסקי

שלהרוחניממשיכווויצמןשלוהמתונההשקולההמדיניתתפיסתופריבלפור',

לראותגםניתןוייצמןשלהפוליטיתשבדרכו(למרותגיסאמאידךאחד-העם,

לגלגושעליהןהרצלדגלשבהןהבינלאומית,הדיפלומטיהלדרכיהמשךכעין

ביאליקהוכרחהמאה),ז;נפנהבשנותשכתבהסאטיריים,בשיריוביאליק

תושגבלבד,ברוחולאבכוח,שגם-בעקיפיןוהןבמישריןהן-להודות

בדמותוהאהליםויושבהתםבן-האביוניםשלדמותואתהמירכן,עלהגאולה.

אלבדרכונועזיםקיצורי-דרךהמחפשסבלנות,וחסרהרפתקןצעיר,מרדןשל

 Bהמטרה.השגת

נאומימוללעמודהמלךשלמהנאלץבמגדל,הארמיתהנערהאתכלאבטרם

אלוהיםמתתהאשהכיהנחתועלשלגלגוומערב,מזרחמלכיכלשלהקטרוג

נאומירעה".ם I:tוטובהם I:tמעלליו,כגמולגברכלבחיקתינתןייאשרהיא

המנסיםש"מחוץ",ואויביםאנטישמיםשלנאומיהםבהכרחאינםהללוהקטרוג

אלהנאומיםהארץ".עלייזכותנועלולערערבמבחןשלמהחכמתאתלהעמיד

המדיניתהציונותשלדרכהעלהמערעריםשלטענותיהםאתגםמכילים

ה"אוגנדיסטים",כדוגמתציניקנים,מדינאיםישהמקטרגיםביןיימבית":

ב"אשתאוחלומות"ב"ארץדבקיםשאינםלאשה,אשהביןמבדיליםשאינם

האלוהיםמידייהאמנםשלמה:עלהמלגלגצור,מלך(כדוגמתאחתחלומות"

הביאאת-כולןהגםבהרמונו;לונשיםאלףאשראחדמלךידעתיואניהאשה?

נלקחהשהארץ-האשההמרמזיםכאלהגםישהמקטרגיםביןאלוהים?").בחיקו

מאביהאשהכנטילתשכמוהםבמעשי-מרמה,חוקיות,לאבדרכיםמבעליה

מרמזעמון(מלךרעהואשתהחומדשלכמעשה-ניאוףאורשות,בלאומביתה

אחריבמדברוללכתהמבית-אביהמרמהבתחבולותהעמוניתנעמהלנטילת

בת-שבעלנטילתרומזארםומלךעמון,מלךבחצרלמלצרשנתחפששלמה,

אבותזכותעלבהסתמכותרואהלעומתם,מואב,מלךערמה).בדרכימאוריה

הוא(יימידודביתשלהמואביה"גויי"למוצאוורומזאיוולת,אוצביעות
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ואםםואבאלוהיהכםושפעםיים?בן·יהודהבחיקםואביתנתןאשרהאלוהים

םחלוקתלאבןהופכתהארץעלהזכות .)"?דחיגםשניהםואולייהודה?אלוהי

ופתרון.םוצאחסרתולסוגיה

(יימידיהדתיתהגישהאתלהצדיקכביכולשנועדשלמה,שלניסיונו

ופוזיטיביסטיחילוניצפוי,בלתימכיו~ןפתרוןהמגדללחידתםעניקשמים"),

שיזכההואלמענהםנגדחייואתוישליךהםגדלאתויכבוששיסתכןמימעיקרו:

לאאבות,זכותלאהראוי.לרגעעדחידהיישארובואוומועדזהותובה;

תינתןהארץהמעשה:אםכיבמבחן,שיעמדוהםאידיאולוגיותולאדיבורים

ביאליקכינראהלםענה.םנגדנפשואתלהשליךהזכותאתלוימנהשגורלולםי

משלהיבציונות,הראשייםהפלגיםשלוכישלונותיהםהישגיהםאתכאןסוקר

שאליהםסקנהלאותהומגיעה"אגדה",היכתבלשנותועדההשכלהתקופת

זולתדרךלעםנותרהלאכיבקרלסבד,-12ההציוניבקונגרסבנאוםוהגיע

ניכר 9הפרזיטיות.חרפתאתהעםםןתסירלבדהשהיאהעבודה",כיבושיידרך

הלבבות"ייהכשרתששיטתהםרה,ההכרהאלזה,בשלבהגיע,כברשביאליק

עלעונהאינהכברתיאורטי,באופןהנכונהאחד·העם,שלוהאחראיתהממושכת

כברצריךוהפאסיבי·םיסודוהארוךהחינוךתהליךוכיהחדש,הזמןצורכי

בנייה.ושלעשייהשלםואץלתהליךמקומולפנות

שועיםשלמםוצאםהיותועלהאליטיסטי,םעמדועלםעידששםומלכישוע,

העם.בדלתלתמוךהחלושובהתעשתמנכסיו,שירדכםיכאןמוצגומלכים,

האריסטוקרטיתהאחד·העמיתהציונותאתאתובמזגוברקעו(המייצגמלכישוע

ההתבטלותבפניכתריסוהעומדתסבא",ייישראלערכיעלהשומרתוהמתונה,

בדרךולאהיבשה,בדרךלירושליםלדרכושיצאבנולפנימתחנןוההתבוללות)

הואיינתניה"השםהמדינית;הציונותאבישלכשמו(ששםונתניהואולם,הים.

נתניהשלשדםותואףהאל,מתנת-ייתיאודור"השםשלמילוליתרגוםאפילו

חד·ערכיאלגוריפירושמכלהחורגותלה,נרחבותוהשלכותהיא,רבת·אנפין

נתניהייואולםאביו:לעצתלשמועמוכןאינוצר)אידיאולוגיכלאכלוהפורצות

לנעריםהםתאיםקוצר·רוחו,עתה".וכעתארד,באניהכיאבי,ולא,לאבאחת:

ביקרשאותוהםדיניים,הציוניםשלילדותיקוצר·רוחאותוהואמתבגרים,

מכילים,אלהמשיריםאחדים 10המאה.בן,ןפנהשכתבסאטירייםבשיריםביאליק

נקלעשבהבלב·ים,סערהשלתיאורוארבעה',שלושה'אגדתשלה'פרקכמו

הזידונים.והמיםהמשבריםביןאלומהיר·ההחלטההנועזהספן



 81החברתי-פוליטיהרובד

והאחראיתהמאופקתבמדיניותוהשניםכלצידדשביאליקלומר,צריךאין

ה"מדיניים"הציוניםשלבפעילותםלושנראהבמהולאאחד-העם,של

בתחילתנרמזתכאןגםפזיזים.וכקיצורי-דרךאקסטרווגנטיתכהרפתקנות

המתוןהפלגשלמייצגולמלכישוע,המובלעהמחברשלאהדתוובסופוהסיפור

ולאאחד-העם,נוסחישראל',מארץב'אמתימיוכלהאמיןאףביאליקוהמאופק.

ציון"ייחובביאגודתאנשישלבנוסחםדמיוניים,זהבאייעלבחלומות

הרצלשלהאוטופיתייאלטנוילנד"בנוסחאוהסנטימנטליסטיים,ומשורריה

הדרך,כהארכתמתבררשלפנינוב"אגדה"הדרךקיצורואכן,דרכו.וחסידי

הדימויאתמצדיקיםאינם-וצמוקותמועטותתאנים-האישלוגידוליו

ודבש".ןןחלבזבתכ"ארץהארץשלהארקדי-אוטופי

,שיד-הגורלוהאמיץהפזיזהנערדווקא-דברשלבסופו-הואהמנצחאולם,

שהפכהתעוזההנעורים,גילשלאווילותשמתוךשלותעוזת-הנפשעם(ביחד

הוריוולאשבמגדל,הנערהאלהביאתהובגרות)שמתוךלעוזהימיםברבות

במצולות-ים.שטבעואוהרחוקהחוףעלשנותרווהאחראים,המתוניםומוריו

בהכרוכיםהגורלומקריותמכולכלשתכנוןהנפתלת,ההיסטוריתבדיאלקטיקה

הציוניםשלוקוצר-הרוחהפזיזותדווקאבעקיפין,כאןנאמרבזה,זה

המבורכתמזהירותםיותרעצמםאתוהצדיקוראויים,~רותנשאוה"מדיניים"

כפיכאן,להודותנאלץביאליקהאחד-העמית.הציונותשלדגלהנושאישל

לאכילידידיו,שכתבובדבריםבפומבישנשאבדבריםימיובסוףהודהשאכן

הצעיריםאםכיהארץ,אתהבונההיאהדשנההבורגנותולאהמבוגרהדור

הבנייהבעבודותראהשאותםהחלוציםכדוגמתהאקטיביסטים,המהפכניים

שבתובימי .העובדתובהתיישבותבתל-אביבמואץבקצבאזשנעשוהגדולות,

מחנהאלמצטרףהיהיותר,צעירהיהאילוכיאחת,לאביאליקאמרבתל-אביב

שהגיעוהםמדעתהנעוריםהצעיריםדווקאלדעת,נוכחחייו,בסוףהחלוצים.

אלוירדההבאישה,הזקניםחכמתואילוהנכבדים,להישגיםזו"ייבשעה

המצולות.

אםכיבאגרוףלאהארץאתהכובשיםהצעירים,החלוציםשלתעוזתםעל

לאחרספוריםחודשיםתרפ"א,בקיץדברי-הללביאליקנשאהמעשה,בכוח

בלבוגמלהשכברובשעהברנר,י"חידידונרצחשבהםהדמים,מאורעות

ארצה:לעלותההחלטה
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חנווניםשלבניהםובניבניהםגדיל:היסטורילחיזיוןעדיםהננו

נפשותסכנתמתוךנוהרים,ובטלניםומלמדיםוספסריםותגרים

עוליםהם ] ... [חזונםלארץצמאיתובעינייםפשוטותבידייםממש,

ימיםבמשךפרךעבודתבהלעבודרחוקהארץלאותהונמשבים

 Iבעולםופועלעובדיסודהיותנולמעןושנים,חודשיםרבים,

בארץמהפכהרוחתעבורכיישכזהיחיזיוןנשנהאיפהלי,הגידו

יצירתלשםכזהאמיץרוחניזרםאבל ,אחריהצעיריםזרםותסחף

שזאתכמדומה,פרך,עיבדלעםרוחריעהמעםלהפכיעם,מהפכת

בעולםשינצחותקווה,ישאם .בהיסטוריההראשונההפעםהיא

לבבומתוךההואהמקוםמןלראשונהיציצוהם-חדשיםרעיונות

האנושיותשלהגדולהחלוםאתבחייםיגשימוהםהאלה.הצעירים

 ] ... [והעבודה.המעשהמתוךאלאבחיל,ולאהאגרוף,בבוחלא
בחייעמוקיםיסודותוגורדון,ברנרלהשהטיפיהעבודהדתאותה

 12יבנו.עמנו

בכוחהכלואההנסיכהואלהמגדלאלמגיעאינוהנועזהצעירנתניהאולם,

אדירת-הציפוריעדו.אללהגיעכדייימשמים"לסיועונזקקבלבד,התעוזה

כאמורעשויההאי,אלבכנפיהאותוונושאתמטביעהאותוהמצילההממדים,

נשרשסמלןהגדולות,המעצמותאתאוהגדולותהאידיאולוגיותאתלסמל

הבריטית,לאימפריהסמלקלוזנרראהשביוהגא,הזקןכאריההיאשאף(ייתכן

בתנועהז,נפנהבלפורהצהרתבעזרתשחוללהלמעצמהומשלרמזמשמש

יראהרבים,לכיו~ניםהשולחאנפין,רבסמלכמובן,הוא,שהנשרהגםהציונית,

ובאיןכולבחוסרהאי,עלתעייתובימי 13הלבן').'הנשרביאליקשלאגדתו

גגעלוהטילניהעיטאתציוויתלאמדועאלוהים,ייאהה :הנערשאלתקווה,

רמזגםהשאר,ביןאלה,בדבריוהאיןארצה?";השליכניאשרתחתהמגדל

ממש?הארץאתבידיונתנהלאאךתקווה,בעםשהפיחההנודעת,להצהרה

לאחרשניםכחמש-ביאליקשלתיאורועםמקום,מכלעולים,הדברים

האכזבהאת-היהודיתהעיירהוחורבןהמהפכההמלחמה,ולאחרה"הצהרה"

בלפור:בהצהרתהעםשתלההגדולות,התקווחלניפוץשנתלוותההמרה

בהגיעשניםארבעלפנילעינינושריחפוהתקוותאתתזכרוהלא

והיהמעטעודחשבנו:ואנחנו ,המהפכהימיבעצםהבשורהאלינו
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הארץאלונבואגזולברכושהגולהמןשנצאהגזול,והפלאהנס

הגיעההיאהנהבלפור,הכרזתעלאמרנו-אלוהיםאצבעלרשתה,

היהומהגזולה,רצוןבשעתבחרהההשגחהחורין,בשעת

ולביזהלשוזהיהבגולהלנוהיהאשרכלרכושנוןוהיכןלתקוותנו
 14ולהפקר,

ביבשהבנזוזיםואחר-כךהים,צליחתתוךתחילה-הנכספתהארץאלהיציאה

כמובן,מעלה,- 15במזברעשןכעמוזוהטרשיםהצוריםביןהמתפתלפתןאחר

הציונים,ראשונישלזואתוהןהמקראיתזואתהןמצרים,יציאתזכראת

וחלמוהעמיםבמזברנזזופרעה-הצאר,שלעולומפחזהבכא,עמקאתשעזבו

עזמקום,מכלהזרה-הקרובה,הארץעםהתאחזםיוםעלציון,שיבתחלום

נשר(שסמלואיזיאולוגישלבמובחנים:שלביםשנינתניהעוברהמגזלכיבוש

(שסמלומעשיושלבובחזון)בחלוםבמנהיגות,הכרוךשלבשחקים,מרקיע

בזיפלומטיהוהשפלה,המזוהמתבעשייההכרוךשלבגחונו,עלהזוחלנחש

ושלהנשגבהעולםשל-השנייםשלבשילוברקעפר),המלחכתובעסקנות

גםהואחייבהתהליךבסוףהמגזל,אללהגיעהעלםמצליח-הנתעבהעולם

בהינשאותלהסתפקולאעצמו,כוחותעללסמוךכלומראישי,מאמץלהפעיל

מאמץבתוכומאחזהסופיהשלבהנחש,אחרובריצהנשריםכנפיעלפאסיבית

אישי,סיכוןשלובלתי-חוזרחז-פעמיורגעאזיר

קוזשושלילה,שחיובזו-ערכי,כסמלאפואמתגלההנשר,כמוהפתן,

האש,עמוזזכראתמעלההואחליפות,בומתמזגיםוסיאוברוחניותוטומאה,

המעשה",ייעולםשלוהבלתי-נמנעותהשפלותהפעולותלכלנקשרוגם

ניתןלחלופין,בעברה",הבאה"מצווהבחינתלגאולה,הזרךאתהסוללות

הגאולהתהליכיאתמבלי-זעתשהאיצווהשנאה,הארססמלאתבנחשלראות

הארץלגבולותמחוץבשבתוולתוצאותיה,לציונותלכךשנתכוונובלאוהביאו

הואעושרו,ואתיופיואתאותו,שחמזוהגויים,בנותאלעיניונתניהנשאלא

שנסתגללמרותיתחשב",לאובגוייםישכוןלבזזייעםשלנציגובבחינתנשאר

לפיפניםאלףללבישתהמסחר,חיילתהפוכותלנזוזים,רבות,חייםלצורות

לבנם,ומאםמאב(המס~רהה~רקתאתשבעלהנחש,שלסיפורו 16מושבו,מקום

סיפוררקאינושבירושלים)המקזששבביתבפרוכתלשבצהאותהשיעלהכזי

עולםשלוהטומאההסיאובחייבתוךלזור,מזורהמסורתגחלתהעברת
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 ,)'יבא'ביאליקשלכבשירוהתבוסס",בנתעבייוהנשגב(בחינתהשפלהפרנסה

בתוכווהטמיעקרבואלשבלעהאנטישמי,הגויי,העולםשלסיפורוגםהוא

הספריםספרואתהמונותיאיזםאתובמיוחז-ומקנייניההיהזותמעקרונותכמה

העםאתלכך,התכווןהנכרישהעולםבלאהובילה,היהוזיכלפישנאתו-ואשר
 17ייקציעה",אללמכורתו,

ההבלנהמריביותטלכתב-הנכהב.

המשתייכיםכצעיריםויוליה,רומיאוכמעיןהאוהביםשניכאןמוצגיםכאמור,

להשיגשואףובנוארם,מלךמבניאחזאתהרגמלכישועעוינים:אבבתילשני

צריךושלמהועולה,צפההאבבתיביןנושנההישנההאיבהארם,מלךבתאת

כולךאתכלאיםונטעזרזמורת"לאוהשלום:האהבהעלבנאוםפניהעללגשר

ב;רממקבתשניהםהימים,בקזמתמיהוזהארםנפרזגםואםיהוזה,בארץ

כולםיצאוארםמחלצימחצבתנו,צוריהראשונים,אבותינווגםנוקרו,אחז
הייאת,אחותנו ) .. ,(ברוךמקורךאפואיהי ,נשיםלהםלקחוארםוממשפחת

ביןההבזלאתביאליקהסביר , 193בס-בקובנהשנשאבהרצאהרבבה",לאלפי

ושלמיסיונריותשלכוח,של(כיבושהעולםאומותאצלהנהוגיםהכיבושסוגי

כזיארצהבאולאהחלוציםבטלה),וחייעושרבקשתלשםקפיטליסטיניצול

גםלברכהמעשנויהאאגבזרךייאםלרוששם:אולנשלםלאחרים,להצר

ישראלבארץישעתהלעתט~ב!כלעלויתענגויהנואזרבה,-האחריםבשביל

אתלהזוףרוציםאנואיןלשניהם,יספיקלעתיזוגםהעמים,לשנימקוםזי

אברהםשעשהכמוהמזבר',אלאותם'לגרשאומריםאנואיןהארץ,מןהערבים

ישמעאלאבלבה,ויתערובארץישבואזרבה,בנו,לישמעאלבשעתואבינו

אתומגרשיםבאיםואנחנואתו,המזבראתוהביאהארץאלובאהמזברמןחזר

כלבעזותרבותיישובשלארץאותהועושיםהארץמתוךהמזבר
 18בניה-בוניה",

-אישלךא (;t ~זמיםחטאגם ~ל" :השנאהנגזבנאוםשלמהפונהארםלמלך
משאבח~נ;איבתואתאישהיישאלחטאןשמיטהשנותהאיןתיטורןהלעז

הממאיר~גע;ואתבעצמותיוהרקבאתהמצורעכנשואבור,ירכתיעזתמיז,

כברקנאתםגםשנאתםגםואינם,אחיואתאישצררואבותינו ) .. ,(בבשרון

קשהאכן ) .. ,(נצחןעברתםאתאחריהם,בניהםאנחנו,הנשמור-אתםאבזה
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ממנה".וחזקהעזההאהבהואולםאכזרייה,פתניםחמתחמתהשנאה,כשאול

אחיואתהרגמלכישועכילומזכירארם,מלךאתשלמהמפייסובהמשך,

צריכהבןועלחיל,כגיבורבמערכהחייואתהקריבאחיווגםבמערכהכגיבור

כבשומבתרארם,למלךקוראהוא-הבליגה"ייקומהלסיומה.לבואהשנאה

ו 9הבתרים.ביןברית-חדשהבריתבמ~יןלשניים,

שלההבלגהמדיניותעלכתב-הגנהאלהבדבריםכלולכילראות,קשהלא

-ובמקבילהמתונה,מדיניותואתשקיבלביישוב,המתוןהפלגושלוייצמן
תכלהללאלדור,מדורהעובריםוהחשבונות,הסכסוכיםבגנותכתב-קטרוג

בזכותסמוימניפסטכאמור,כלול,הדמים"יישלשלתבאגדהגםקץ.ולאין

על-זמני,~-היסטורילקחגםגלוםוארבעה'שלושהב'אגדתההבלגה.מדיניות

והדגישביאליקחזרפעמיםוכמהבמהלשעתו:היפהאקטואלילקחרקולא

האדםאיןוכיגדולים,כוחותמניעיםההיסטוריהאתכיהרעיון,אתבנאומיו

ייאיןגזר-דינה.אתעצמועללקבלושלאההיסטוריתהסטיכיהנגדלעמודיכול

ייהכל 20 ,בתר"ץארץ-ישראלעלבהרצאהביאליקטעןבהיסטוריה",מקריות

פליטת-פהואיןסוף,ועדמתחילהומחושבחשובהכלמראש,ושקולמדודבה

קומבינציותישאמנםמראש".ומוחלטצפויהכלאלאפליטת-קולמוס,או

כורחהםהגדוליםההיסטורייםהאקטיםאךחיי-שעה,שלקטנוניותפוליטיות

החשבוןשללרשותוומצטרפיםהאינסטינקטיםממעמקיועולההצףהיסטורי,

דומים:דבריםטעןזמנים,בסמיכותשנשאבהרצאההנצחי.הגדול,ההיסטורי

כשחוקיאמוריםןדבריםבמהאבללהכריע,גםבידווישהרצוןכוחגדולייאכן,

הרצוןלעמו.דיכולשבעולםרצוןשוםאיןהטבעכנגדלו.מסייעיםהטבע

-ההיסטוריהכנגדההיסטוריה.שללטנדנציותמתאיםשהואבשעהרקמכריע
 2ויקום!".לא

עקרוןאךנתונה",והרשותצפויייהכולאמנםכיהאמיןביאליקמשמע,

התהליכיםאתתכניותיו.ועלהפרטשלרצונועלגוברה~רדסטינציה

תהליךלכלנגדם.ולאאתםללכתוישלעצור,אי-אפשרהגדוליםההיסטוריים

מרגעאולם,יפה.עולהאינוהקץאתלהחישוהניסיוןמשלו,הבשלהעתיש

לעצרולנסותואיןלנצלולדעתישוגומל,מבשילהיסטורישתהליך

אתגדוליםכוחותמניעיםוארבעה'שלושהב'אגדתגםבניסיונות-שווא.

אתמגלםזההחתרנות.ואתהמעוףאתמסמליםוהנחשהנשרהעלילה:

אתוזההגדול,ההיסטוריהחשבוןאתהמניעההאידיאולוגיהואתגדלות-הרוח
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קטנוניים.שעה"ייחייושלקטנות"יייוםשלהפתלתלההפוליטיתהתככנות

גםבוישכןועלהנעלה,המטרהלהשגתהכרחירועהואהיצר,סמלהנחש,

אםיגונה,בלהכרחבחינתאליו,ולרדתברעגםלאחוזישלפעמיםויופי.קסם

המגדל.מרומיאלהכולככלותמובילנוהוא

היחיד,שלהתפתחותולתיאוריפהשכוחםתהליכים,שאותםאפוא,ראינו

ביןפנימייםשמאבקיםכשםבמקביל,האומה;התפתחותאתלתארעשויים

גםכךלהם,דומהדינאמיקהאויביםביןחיצונייםומאבקיםמנוגדיםנפשכוחות

בינלאומייםופילוגיםמביתפוליטייםפילוגיםדומיםבמונחיםלתארניתן

וארבעה',שלושהב'אגדתביאליקשמציגההרמונית,העולםתמונתשמחוץ.

מןלחלקהרועיסודותאתהופכתואפילוהקטגוריות,ביןהגבולותאתמבטלת

מחיצותכלאתהגלויהליטראליבסיפורשוברתשהיאכשםהאלוהית,התכנית

 .והמעמדהגזעהדת,

הטרות:

ב"שובהמחנותביןשהתנהלבוויכוח,אמנםהנקשריםמונחיםהםו"תגובה""הבלגה"המושגים
וראה:ון,בן-גוריד'שלובכתבבעל-פההתבטאויותיועםמזוההוהואתרצ"ו,מאורעותבימי

לחקרהמכוןתגובה,אוהבלגהשביט "גם:ראה : 620--624עמ' , IIבההגנה,תולוותספר
מעוגנתה"תהההבלגהואולם, . 1983בר-אילן,אוניברטיטתבגין,מנחםע"שהמחתרות

ובמליםצבא),ומגינוניממיליטריזםהתרחקותגם(כמומראשיתהה"הגנה"שלבאידיאולוגיה
והגיעאמנםשהבשילהאידיאולוגיה,ביטוילידיבאהשלמה,מפיכאןהנאמרותהבליגה","קומה

יותר.מאוחרותבשניםשלהוהמטקניהמנוטחלשלב
רידר-כב).עמ'א,שבטל-פה,(ובריםתרצ"גתשריהכלליים,הציוניםבקלובבהרצאה 2
 . 18 ~ 165עמ'(תשי"א),קלוזנר 3
הםהליטרלית,במשמעותנפרדות:משמעויותבכמהטעוניםו"ארמית""עברי"התארים 4

ייעברי"התוארואולם,ארמיות:נשיםלהםשנשאוהאבותמימותקדומה,שמיתמציאותמתארים

מאבותיויותרהחיוביהמודרנ,'היהודישלהרוטיםבפיכינויו ,""רב~"השלתרגוםגםהוא
הואייארמי"התואר .) 33-30עמ' , 1984תל-אביבבנטני,טרמטברישב,ט, "(וראה:ה"ז'ידים"

בתוך:מירון,ד'שלמאמרו(וראהלגו"םמזרח-אירופהיהודישבפיהטיפוט"םהכינו"םאתד

כןועלכנען,ארץעממילכלכוללשםגםכאמור,הוא,"כבעבי"התואר .) 388עמ' ,] 1974 [שקד
-ביאליקכאןתיארמכול,שיותרדומהביאליק.שלשבטיפורוהנטיכהאתלאפ"ןאףעשויהוא
עםתהפוכותיהם,עלגלותוימיבללאחרהעברי-היהוד,'שלפגישתואת-האלגוריהדרךעל

העין.מןטמוישיופיההכנעבית,הארץ

הבוטחכאמור,א,ךתרפ"ט,באבבמפתיעאמנםפרצוהדמיםמאורעות . 62עמ'(תשל"ג),אורבך 5

בקיץבחו"לביאליקעלשעברווהמרפא,המחלהבימינכתבוארבעה'שלושה'אגדתשלהשני
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המאורעותעלרפד,עמ'ד,ביאליק,אינרותוראה:ביישוב),הפרעותדברלונודע(שםתרפ"ט
במריאנבדהמשוררשלרוחומצבאת.דא,עמ'ה,שם,וראה:ארצה,שובואחרוכתבהוסיף

אבמאורעות"בימיברשימתופרילוצקיצביתיארוארבעה,'שלושה'אגדתשלחיבורהבימי
תרצ"א,באיירז' , 32גיליון , 69שנההצפירה,ביאליק,"עם

ביןשלוםבחייכמדומהכאןצידדביאליקכילהטעים,ראויזובנקודה 76.עמ' ,)ד"(תשמאליאב 6
מדיניותברוחלצורך,שלאמזויינתמפגיעהולהימנעותהעבראיבותלקבירתוהטיףהעמים

"בריתברוחלפציפיזםהטיףלאהואאולם,המאורעות,בימיבישובשנתגבשהה"הבלגה"

יחסעלמלמדיםלהלן) , 16הערה(ראההארץוערבייהחלוציםיחסיעלדבריולמשל,שלום,"
הקדמהמןשעה""לפינהניםוהערבייםהארץ,אדוניהשליטים,הםהיהודיםלפיופטרונ,י

המצבבתיאורוהסתפקוגנוזות,פרבהשמעתהסתכןלאאףביאליקלמזרח,שהגיעההאירופית
הראשונות,העליותבימישנתהווה

להלכהצריךהיהלאהארץכיבושעללכתובביאליקרצהאילושהריתמיהה,לפנינולכאורהך
לושהיוביותרהרחביםבגבולותשלטהעםכאשר ,שלמהשלטוןבתקופתהעלילהאתלטעת

אתלגלםעשויכליל-השלמותשלמהארמוןשהריסתירה-לכאורה,זוהי ,אולםאי-פעם,

את-שבמגדלוהנסיכההנועזהעלםופרשתוההיסטוריים,הגאוגרפייםמרחביובמלואהקוסמוס,
 ,ובמקוםבזמןהקרוביםהאירועים

וכ"נערים"כ"ילדים"ותיארםהמדינייםהציוניםעלביאליקהלעיגשלו,המוקדמותבסאטירות 8
שלאי-סבלנותםכלפיבאורך-רוחביאליקהתייחס ,העשריםבשנותשררה,ותאבירוחקצרי

 ,שלהםהדיפלומטיהשיטותואתרוחםקוצראתהצדיקאפילוואולי ,המדינייםהציונים
לל-ב,עמ'ראשון,ספר'פה,שבטלוברים 9

זרח: 'ר'הסאטיריתובבלאדהים"ו"בכרכית" 1"ילדהשיריםבצמדים,''בלבהגנוזבשירכגון 10
הרצלשלבחזונוהאוטופיהממדעלכסאטירהבביקורתנתפסנא-כלבו'קטי'שלושיר-הילדיםגם

הילוים,בספרותהמטשייהמןתבניותומושיט:שסןבבורוני:אצבטדינה,שטרן(ראה:
 ,) 91-69עמ' , 1985תל-אביב

ליםשמעברהזהבאייעלביאליקשלהעממייםשיריואתמזכירההבודדהאיעלהעלייה 11
ומוצאמעלפונו,נתניהכשמתעוררלים'),'מעבר ',השער'מאחוריהחמה,'דמדומי'עם ',ת 1('ילד

מתואריםוהבקבוק(הנאדותלצווארושבקשרהבקבוקמןיונקהריהוהתעלומות,איעלעצמו

לנוהריהצמוקות,התאניםמןלורה,ואומחיקה)חלבםיונקנחטףאשראםכשדיו'פרקבסוף
אםכיובהגזמות,במליצותחוטאתשאינהודבש,"חלבזבתארץיישלומגומדתמרומזתגרסה

הגותואתהמדגימהכמו-נאיבית,סיפורית(גירסהשהוא"כמות"ארץ-ישראלסיפוראתמספרת

מןנושרותעסיסומלאותבשלותתאניםלאשלו),מארץ-ישראל''אמתבממאריאחד-העםשל
נבלעהים,בסערתשנתנסהלאחריונההוטלשתחתיוהקיקיון,שיחשל(טרנספורמציההעץ

המינקתשלצמוקיםשדיים(כאותםוצמוקיםקיקיונייםרות .Pאםכיהיבשה),אלוהוקאהדגבבטן
יחידיולהינטשותלהתייתמותסמל-ספיח''ביאליקשלסיפורוגיבורהוטלשאליההנכרייה,

 ,בגולה)שנשארההולדתממקוםלהבדיל ,והנכרייההזרההארץכאןהיאשראליארץנכר,בארץ
לעיל, , 9הערהראה 12

עליו:נאמרט"ובפרקבעקיפין,לושהוענקוהאלוהיים,האפיתטיםגםיעידוהנשרשלמהותועל 13
מלך"אומר"כולוהצירופיםאתכמובן,מעלים,והדבריםהנשרים,"נשרינשר :אומר"כולו

גוזליועלקבויעירייכבשרגםהמתוארתהעליונה,ההשגחהשלמכיבוייההמלכים,"מלכיו"מלך
 ,יא) ,לב '(דברירחף"

לעיל, , 9הערהראה 14

 :'וצפהזוחלתעשןתימרתאםכיפתן,לאהרבהיייב:בפרקוראה 15

אלחדרודלקטןעםכיצדביאליקהראהרכגר-ל),עמ'א,שכטל'פה,(וכריםזו''בשעהבמאמרו 16

מפגש ,ומלואועולםלימיםשמילאוותרבויות,תודתבוצרוזהממפגשוכתוצאההזר,העולםתוך



אהבהזאתמה 88

וקיבל"נאנס"הגוייהעולם .וקרבהמשיכהרקולאואנסישמיות,שנאההולידגםזהומפרהפורה

כמוות.עזהבשנאהליהדותזה"אונס"בעדשילםאךומעיקריה,היהדותמיסודיכמה
גםפירושהש"קציעה"משוםרקלאהקדושה,הארץאתלהזכירעשויזהבהקשר"קציעה"השם 17

העלםהורסשאליוקודשים""קודשכמין-נכריותהחרף-כאןמתוארת,והיאתפיליןשל"בית"
לעמיםהשייכיםקדושים,מקומותלהזכירעשויההיאהמלהשלצליליהשעל-פיאלאהנכסף,
"ציון"הריהיוירושליםעומר),(מסגדאקצה'ו'אל(ירושלים)קודס"ייאלהארץ,מבניאחרים,

ידידיה""לשםהאבזכהמאפושלציון'ב'אהבתלארץ-ישראל.הדורותכללגעגועינרדףשם
בשירהמופיעהישראל,מלכותבירת(כשם"תרצה"לשםובתושלמה)שלהשנישמו(הוא

היפיפייההארמית,הנסיכהזכתהכאן, .יהודה)מלכותבירתלירושלים,בתקבולתהשירים

עלביאליקשנשאבהרצאהירושלים-ציון.שלהערבייםשמותיהאתהמזכירלשםהקרובה-הזרה
מדון,והמגריםהשסאים"וכשבאיםסען:קנה),עמ'א,שכטל"פה,(וכריםבקובנהארץ-ישראל

מסרותיהםלשםלהשתמשאםכלתיאחרתעצהלהםאיןבינינו,שנאהולזרועריבלחרחר

בדותותומפיציםהולכיםהםוהריהיהודים:כנגדנשקבתוראותוולנצלהדתיבמומנסהשפלות
'אגדתשלהם".עומר''מסגדאתמקדשם,אתמהםלגזולכביכול,רוצים,אנוכאילו ) ... (ובדיות
 .הבציםהצדדיםביןההדוריםאתליישרמנסהושלום,פיוסשלכיצירהוארבעה:שלושה

קנגק-נח.עמ'א,שבטל"פה,וברים 18
ה"מגילה"סיוםאתמזכירבאמרי-שפר,אורחיואתומענגחידותהמלךחדשבושלמה,משתה 19

עשההיום"זה(בפרקדוד'לבית'זכרונותפרידברגא"ששלבספרו-הסיידים''כף-הראשונה

 .)'''ה

 .קנגק-נחעמ'א,שכטל-פה,וכרים 20

קמד.עמ'ב,שם, 21



התרבותי-לשוניהרובדחמישי:פרק
וקנייניההעבריתהשפהככיבוש-המגולכיבוש

העבריתהשפהמחושישלפזיזותםוברעלא.

חברהענייניביןפדותשםלאביאליקופוליטיקה','תרבותממסתוכניכר

הציבלאאףהואבמקביל,אחת.מקשהבהםוראהתרבות,עניינילביןומדינה

הגלותמןליציאהדרךהמתווהפוליטית,מנהיגותביןברוריםגבולות

העבריתהשפהלתחייתדרךהמתווהרוחנית,למנהיגותבארץ,ולהתיישבות

ומדינאות.הנהגהבתפקידיגםדגוליםאנשי-רוחשימשואכןובימיוותרבותה,

בפרט,וקנייניההלשוןומתחומיבכלל,הרוחמעולםסוגיותשגםנראהלפיכך,

ועלשבמגדלהנסיכהקורותעלשכתבהקדומים"ב"אגדתביאליקאתהעסיקו

החברתיות-הסוגיותאללהןאמיץוקשרוה"ארמית",ה"עברי"שלזיו~גםדבר

הקודם.בפרקשנדונומדיניות,

משולהואאףבארץ,וההתאזרחותההתערותעםהעברית,השפהכיבוש

מרומיאלנועזתכהעפלההפשוט")ייהסיפור(הואהלי1כ,רליברובדלמתואר

בכלאהרבותשניםהמחכהמצועפת,בת-מלכהשלכיבושהלשםהמגדל,

ביאליקשלםפריתיבירכריעיוןבדרך-נס.להנגלהשזהעדלדודה-גואלה,

צבירתםאתהמשוררהמשילתכופותכימגלה,שלו·פהישכטליבירכרים

לבנייתו-ותרבות,ספרותלשוןנכסי-הלאימייםהנכסיםשלהדיריתבמריצת

ולהצבתבצעיפיםלכיסוי-המליםבריאתואתלכיבושו,'אומגדלשל

אחדתרבותיממרכזרוחנינכסשלטלטולואתהמשילאףתכופות 2מחיצות.

שלהעברתהלקשיי(והשווהחולערמתבתוךמרגליתשללטלטולהלמשנהו,

89 
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זבריםגם 3וארבעה').שלושה'אגזתשלב'בנוסחלירושליםמציזוןה~רקת

ובפרזתהעבריתהשפההארץבתחייתהכרוכיםהייסוריםבזברוהשמיעשכתב

להפליאזומים-גסיסהוייסוריליזהחבלי-ייזישומשפתהגולהמןהאומה

בזמןהרחוקיםענייניםלכאורההמעלהשלפנינו,ה"נאיבית"באגזהלמסופר

לא.ות~ובמקום,

עוליםוממנולשון,בענייניביאליקשלהראשוןמאמרושםהואלשון"ייחבלי

משיח",ו"חבליגאולה"ייחבליליזה",ייחבליהכבוליםהצירופיםגםבמרומז

לפנינוהנפרשתלפאבולה-בעקיפיןואםבמישריןאם-נקשריםכאחזשכולם

ובמסותיו,בנאומיוביאליק,הטעיםאחתלא .'בנוסחוארבעה',שלושהב'אגזת

וכיומתישה,קשהבעבוזהבייסורים,אלאנקניתהעבריתהלשוןתחייתשאין

ונפלאות,נסיםשלבסיועםהטבע,בזרךשלאהתהליךאתלהאיץניסיוןכל

הקשייםרצוףסיפור-חייובני-קיימא.להישגיםיביאולאנוספים,ייסוריםיוליז

להתפרש,עשוינתניהשלוהנפלאות)הגסיםרצוף(ובמקביל:והמכשולים

בניעלשעברולשון",ייחבלישלכהמחזתםהק.טא-לשוני,התרבותיברובז

החייםפריהזיבור,לשוןאלהגולה,חייפריהספר,משפתהמעברעםהזור,

בארץ-ישראל.החזשים

בצבעיגםהאובייקטיבי-לכאורה,הכללי,הסיפורנצבעביאליק,אצלכרגיל

המתממשפניה,המחזשתהעבריתשלהאיזיאיוסיפורההאמן,עיןשלהמנסרה

בשרגיבוריםשלנחלתםזראמטיים,אירועיםבסזרתאלגוריתכביצירהכאן

כלפיהמשוררשלבנפשושהתרוצצוהגישותשתיאתבבהירותמעלהוזם,

ההתמזהוהתרבות:הפוליטיקהבתחומיגזוליםרעיונותשלהגשמתןזרכי

שברובזכשםמזה.המקריים,וקיצורי-הזרךוהנסמזה,במטרה,והז~קות

עיקראתבזמותולגלםנתניהעשויוארבעה'שלושה'אגזתשלהפוליטי

::גן-לילה,המזינייםהישגיואתלהשיגהנחפזההרצלאי,הציונישלתכונותיו

אתהתרבותי-לשוני,ברובזלגלם,זוזמותעשויהנועזים,זרךבקיצורי

א'(כזוגמתבזרכווהנחפזהנועזה"ירושלמי",השפהמחזששלתכונותיו

פזיזותו,שאתאב"י,בןאיתמרבנוכזוגמתובמיוחזובני-חוגו,בן-יהוזה

מזומנותל~תיםלהוקיעביאליקנהגאוזסה,ציונילזעתוהנמהרתהמסוכנת

רקלאולבני-חוגולבן-יהוזההתנגזביאליקלמעשה,ובנאומיו).באיגרותיו

ובתכניתבהרצלציזוזםשוםעלגםאלאהלשונית,משיטתםרתיעתמשום

הלשוןהרחבתבנושאיאלהמהפכניםשלפזיזותםעבורוביטאהלפיכך,אוגנזה.
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על-למעשההלכה-והמעידהצר,הפילולוגיהתחוםמןהחורגעניין,

מרובות.שהשלכותיהםשלם,נפשימערךועלשלמהתפיסת-עולם

הפוליטיקהצעיריהצעירים,שלפזיזותםאתבאישיותוכאמורהמגלםנתניה,

דרךעלשהמליץאביו,בקוללשמועאבהלאהןוהתרבות,הספרותוצעירי

לעצמוחיפשהואמלכישוע,להמלצתבניגודביבשה.ובטוחהארוכה

נקלעכךובשלהדרך,אתהאריךדווקאהואכןובעשותוקיצורי-דרך,

גןרהלגזורניתןהפוליטיהלקחומןמהן.נחלץרכשבקושילצרות-צרורות,

בדברנחלקוהרצלוחסידיאחד-העםשחסידיכשםהתרבותי.הלקחלגבישווה

אודסהציונינחלקוגםכךהציונות,מטרותתושגנהשבההפוליטית,הדרך

הראשוניםהלשון.תחייתתושגשבההדרך,בדבר IIירושלמים IIהוהמחדשים

מנדלישלוממשיכי-דרכואחד-העםשלהמתונההלאומיתמשנתוחסידיהיו

חסידיה"ירושלמים",ואילוהעברית,הלשוןהרחבתבתחוםספריםמוכר

שימלאוומהפכניים,מהיריםבכיבושיםהאמינוושיטתו,בן-יהודהאליעזר

פהלהשתמשאפילוהתירוהראשוניםהמתחדשת.העבריתצורכיאתלאלתר

טעם,סריחידושיםישתגרושלאובלבדשירווח,עדלועזיות,במליםושם

תיכףהלעזיםאתלהמיר IIירושלמים IIהביקשולעומתם,השפה;לרוחהזרים

ורעאחלושאיןלועזי,משורששנגזרובמליםבחלוולאעבריות,במליםומיד

 4העבריים.במקורות

באלהבעיקרלידידיו,באיגרותיוביאליקהביעליצירתו,הראשוןבעשור

בן-יהודהשלהמואציםחידושיובגנותדעתואתרבניצקי,י"חלעורכושכתב

כמי 5גופא".הלשון IIמתוךשאינןבני-חוגו,ושלשלוהירושלמיות"המלות IIו

מהפכנייםבשינוייםולאזtטיים,~בולוציונייםשינוייםשלבכוחםשהאמין

הלשוןשלהמהירההתפתחותהלביאליקנראתהכבמטה-קסמים,הנעשים

חשבכןלגינוי.הראויובלתי-מבוקר,בלתי-אחראיכתהליך IIירושלמית IIה

זאת,שעשהכפיהעבר,במטמוניותלא~תללאלנבורהסופרשעלביאליק

אודסה,מסופריאחריםסופריםגם(ובעקבותיוספריםמוכרמנדלילמשל,

שלאהנאותה,המלהלושתימצאעדדרכיו),אתולמדוה"סבא"סביבשנתקבצו

שהדרךהאמינואודסהסופריאחרות,במלים .העבריתהשפהלרוחזרהתהא

צורךישאםלבדוקכדיהעתיקיםהמקורותבכלחיטוטהמחייבתהארוכה,

הזמנים,מןבזמןהמבוקשתהמלהכברנבראהלאואםאחרת,אוזומלהבחידוש

הדרך.הארכתלמעשההיאקפנדריהכלוכיהנכונה,הדרךהיא-היא
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לאהלאומיתהתחייהשלהגדולותהתופעותכלפיביאליקשליחסוואולם,

בתנועההגדולותהתמורותאתשלוהסוערתבדינאמיקהושיקףסטאטי,נותר

האותהנודעת,צ'רנוביץועידתלאחרובמיוחדה~תים,חליפותעםהציונית,

בן-יהודהשלחידושיוכלפיהמשוררשליחסוהשתנה 6הלוחם,ליידישיזם

כלפייחסולשינוי(במקבילהעבריתהשפהלתחייתיחסםוכלפיובני-חוגו

שעלהלאחר-משראההמדיניים),הישגיהוכלפיהרצלשלמיסודוהציונות

רביםכי-דיבורכשפתבעבריתשנתחוללוהשינוייםטיבעלועמדארצה

ראינו,שכברכפיךקיימת,לעובדהוהיובציבורנשתגרובן-יהודהמחידושי

נתניהדווקאוארבעה',שלושה'אגדתשלהמדיני-חברתיהרובדעלבדיוננו

שציידוהווהמתונים,האחראיםומוריוהוריוולאהמגדל,כובשהוא-הואהפזיז

איןכיהביןביאליקמשמע,הנכונה,בדרךוהוושהנחושקולותנבונותבעצות

הפוליטייםהישגיהאתהמדיניתהציונותומשהשיגהלאחור,הגלגלאתלהחזיר

אחרותציוניותלמפלגותלמשתייכיםואסורעליהם,לברךישוהתרבותיים

האליטרייםאודסהלציונילהםאל-במקבילהושגו,שבההדרךעלללגלג

הזריםהזיווגיםעםלהשליםעליהםושומההלשון,בתחומימדיניותםאתלכפות

שלהם.לשונםבתוךולהטמיעםה"ירושלמית"בלשוןשנוצרווהמוזרים

דוגמההואוקציעה,נתניהנישואילרגלהמלךבחצרהנערךהמשתה,תיאור

ולהפיכתםהכמוסיםהלשוןמכמנימעלהאבקלהסרתהלשון,בתחומילייחגיגה"

ייועבדיהחיים:בשוקלסוחר"ייעוברותלמטבעותמאין-כמוהטבעיתבדרך

מעדנימכלזהבובכליכסףבכליהשולחןעלמעליםומלצריוומשרתיוהמלך

וצלינאויער,שדהוצידימיםדיגמרחקים,זניומכלהמטעמיםוממבחרעולם

עשרהבשלושמנופהנקייה,סולתפתחמודות,לחםמגישיםהאופיםושרי ] ..נ,

מיקביענביםדםמביאיםהמשקיםושריומנית;וזנוחמכמסחטימחלבנפות,

אווהנא,הצלויהבשרשלבמעורבהגשתם ," ..נושן,וישןוישןחדשהמלך,

להעלתםוהלשון:התרבותבתחומילסינתיזההמלצהגםהיאוהחדש,הישןהיין

אםכיפג,לאוטעמםנמרלאשריחםישנים-נושנים,אוצרותשלהגניזהמן

מליםטרי",ייצבעשלריחהנודףהחדש,עםועירובםהדורות,במרוצתנשתבח

שלכמליםבטבעיותכאןמשמשיםומנית"וזנוחמכמסייחטיכמונדירות

אונסאין-חכווכמשאלותכטעמומטעמיםמקבלהקרואיםמןאחדכליום-יום,

רימונים).בעסיסנפשםאתמשיביםבכוס,עינםנותניםשאינםהנזירים,(אפילו

היתרפלורליזם,רווחה,עושר,אומרהכולהתרבותכבתחומיהמציאותבתחומי
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החידושיםשגםהרעיוןעםהשליםביאליקכידומהוחדש,ישןשלועירוב

הושגושכברהעבריתבשפהלכיבושיםובאשרבחלקם,נשתגרוה"פזיזים"

-המוכןאלובאארצה,עלהמקרובשזהלמי-לואיןהציבור,בתודעתונקבעו
המוגמר,עלהנהנין"ייברכתאתולברךלקבלםאלא

וח"ארמית"ח"טברי"שלזיו~גםבזכותביאליקב.

מחדשיהשלדרכםועלהעבריתהשפהשלהמואץתחייתהתהליךעלרקלאאך

שלכתיבתהבימיוארבעה.'שלושה'אגדתשלהסמוייםממישוריהאחדנסב

הלשונות",ייריבבשםשנודעהעזה,במחלוקתנתוןבארץהיישובהיהזויצירה

כורחובעלפעםנשפטואפילואישית,מעורבותבהמעורבהיהוביאליק

ביקורםבזמן 8בפומבי,יידישלדברש"העז"עלהשפה"מגיניייגדודבמועדון

עלהסופריםאגודתשלחמתהיצאהבארץ~שושלוםהירשבייןפרץשל

העבריתהלשוןשלזיו~גןבזכותשדיברעלומכוננה,האגודהראשביאליק,

שלמהשלבהמלצתולראותניתןלפיכך, 9ונעמי",יירותבחינתיידישולשון

המגדל,בצדמקבילכגזע,הניצבהאלוןאתלכרותשלאהמלכים,לחבריוהמלך

מקבילהכשפהה"זרה"הלשוןאתלהכריתשלאביאליקשללהמלצתואותגם

כהמלצההדבריםיתפרשוהפוליטישבמישורכשםש'רחב,עדלעברית,
משנהו,שלרגליואתיצרשהאחדמבלילאומים,ושניגזעיםשנישללדו-קיום

במישוריםהמקבילהלארמית,העבריתביןההיסטוריתהבריתדברעל

וברגשבהרחבהביאליקהתבטאליידיש,העבריתשביןלבריתאחדים

העברי':'הספרבנאומו-מסתו

אלמנותשתיביןועומדתכרותהעולם,בריתחשאית,בריתכעין

מהמ~יןהנפש,עדנוגעהלב,אתמעוררצדשלהןבדבקוישאלה

חרדההאפרתית,נעמיחמותהאחריההולכתהמואביהברותשיש

לשדהתחתיהיוצאתוהיתההגברת,הגדולה,אחותהכבודעלהיתה

אלףבמשךהיהודיםשלהחוללשוןלשוק:ויורדתשבליםללקט

היתהונאמנה,טובהוכאומנתהיתה,ארמיתלשוןהריויותרשנה

פרוסותיהלהומוסרתדחקהבשעתה"יורדת"לגברתהעומדת

 10 ,_-הדלמצרורההאחרונות
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רקלאהמזכירותבמלים,הזההזיו~גתופעתאתסיכםשביאליקאפוא,ייפלאלא

כי ,)"יפונערות(ייבחינתייזישולשוןהעבריתהלשוןשלזיו~גןעלזבריואת

לאיחוזהחתירהועלהגזעשיתוףעלשלפנינוב"אגזה"הפסופראתגםאם

לראותאפשרוהארפיתהעבריתזיו~גשלהזההחיזיוןאחריתייאתפוחלט:

קיבלהקזםביפיהפוחלט".איחוזןאתכברהכשירוחייהןגזעןשיתוףפראש.

העבריתפילאה-בפקבילפלכתחילה;בההיושלאתכונותהארפיתפןהעברית

פתוךוזאתייזיש,לשוןשלפחוליותיהוחלליהליקוייהאתהאחרוניםבזורות

סיפביוטיים.הזזיים,השפעהתהליכי

זיו~ג-זביאליקאליבא-הואייזישלשוןלביןהעבריתהלשוןביןהזיו~ג

חיוניותובלעזיכיהנכרי,הז'רגוןאתלהכריתאיןזו"ו"בשעהואורגני,טבעי

נכוןאלהכירביאליק,טען(פנזלי,נפסזתהעבריתתצאהטבעייםועסיסיותו

ופןלעבריתהייזיתהלשוןשליוניותהפחוהעניקהזה,הזיו~גסוזאת

עםה"עברי"העלםאיחוז 11הייזית).לספרותהעבריתהלשוןשלהפלסטיות

אוהזרהאירופהתרבותבפנילהתבטלותאפואפרפזאינוה"ארמית"הנסיכה

לסינתיזהלחתירהאםכיייזיש,לשוןשלהקוסמופוליטיאופיהבפנילהתבטלות

השפהשלגבולותיהבתוךוזאתבין-לאופית,לייאנושי~ת"ייעברי~ת"בין

יייוצרהואונאופיו,פפסותיובכפהוהכריזביאליקחזרמנזלי,עצפם.העברית

שלההיסטורייםהרבזיםפכלהפר~בזתהסינתיטית,העבריתשלהנוסח"

עצמו,בביאליקגםבווזאינתקייםפנזליעלשהעיזופהוזים,היהלשונות

לאשקוזפיוישנים-חזשים,ייזישיסטייםעפמייםיסוזותלכבוששהשכיל

העברית.גבולותאללהכניסםהצליחו

שלהראשונהבוועיזהבתרע"ז,נשאשאותהולשון',אומה'עלבהרצאתו

שלהראשוןהנוסחנתחברעצמהשנה(באותהבפוסקבהעבר"שפתייחובבי

ועלאפצעיכעלהייזיתהשפהעלביאליקזיברוארבעה'),שלושה'אגזת

לנואסוראפצעי.האיזישאתעשואבותינוייגםתכלית:כעלהעבריתהשפה

ואםהאמצעי.הואוהאיזישהעברית,-התכליתכינזכוראבלכליה,עליולגזור

(יימאפעהאימהותלשוןכריתת 12פחננו".אתונגבירכוחלנונוסיףנעשהכה

בזרךכאןהפתגלפתכריתההעם;בפיהייזישש::נ~נתהכפילשון",

כשלילתלאחזיםנראתהים)בפצולותהאםשלבטביעתהגםהטרנספ;זיציה

שלביסוסהלפעןהזההערכים"יישינויאתחייבוכןועלוהגלותיות,הגולה

האפיןלאביאליקבארץ-ישראל.ונוצרהשהלכההחזשההתרבותיתהפציא~ת
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בכחירשיעלהכבלי~ן-לילהלהתחוללעשויוקיצוניכהפכניכהערכיםששינוי

בתרוכותיה,היישובאתלהזיןהגולהצריכההכעברבתקופתכיוגרסכבז,

בסוף(וככתוארשלהבתרומתההעבריתהתרבותאת-הגולהבת-והייזיש

אתעפאיוושיכחובכקוכוהאלוןיייעכוזוארבעה':שלושה'אגזתשלב'פרק

כזינשרייחנההזההאלוןראשעלזאת,גםועוז ] ..נ,השכהביכיהנערהלב

כזונה"),אתהאשנבבעזאליהיושיטוכפהלכלכלההנערהאליוםיוםבואו

שלהסיכביוטיקיוכןכסיפורהואוהאלוןהכגזלשלהסיכביוטיקיוכםסיפור

נועזים,כובשיםשללטיפוסםאכצעיאךכשכשתשהאחתהללו,השפותשתי

הייזיששלקיוכהשאיןולכרותרעותה,שללפסגותיהלהעפילהכבקשים

אתלהביןוישכשורשלהכריתהאיןבלבז,אכצעיאלאעצמה,בפניתכלית

ביןהאקטואלילקשררקלאזעתואפואנתןביאליקולכבזו,ההיסטוריתפקיזה

התענייןאםכיונתון,ספציפיהיסטוריבכצבבארץ-ישראל,הללוהשפותשתי

זיאלקטיכבתהליךייזישולשוןהעבריתהלשוןשלהסיכביוטיקיוכןבסוגית

ארץ-ישראלשלהנפתלתיחסיהןכסכתכלאתבכוקטןהכשקףרב-זורי,

והגולה,

בעתישראל,תרבותעלכקבילרכזכלולה~רקתאבנישתיבסיפורגם

לשון-האםאתעזבנתניהוכסועפות:רבותשהשלכותיוהזורות,ובכלהחזשה

כתרבותלארץ,כארץהכעברעםאכו);לושנתנהה~רקתאת(איבזשלו

שלכיבושהעםתיקונםאתשמצאושאול,בייסורינתנסההואלתרבות,

כקביליםחבלי-ייסוריוהתאוכות,האבניםשתישלוהאחזתןהנצורהבת-הכלך

ייסוריםאחרת,אלאחתכתרבותשנעקרהבשעההאוכה,עלשעברולייסורים

בישראל",הלשונותיישאלתבנאוכוהזיבוראתביאליקהרחיבשעליהם

אינםכאלהייגלגוליםוארבעה':שלושה'אגזתכתיבתלאחרכשנהשנישא

בייסוריםהכרוךכאז,וככאירקשהפר;~סזהונוראים,עינוייםבליעוברים

כןהכעברגם 13כשלה",הרבהשעהאותהכפסיזהוהנשכהונוראים,כרים

כרוךלכשנהו,אחזככרכזבגולהישראלנזוזירקולאלארץ-ישראל,הגולה

גניזתםהכחייבתה"כינוס",פעולתכעצם(הנובעההפסזאךובייסורים,בהפסז

הגולהכארצותולטלטוללהעברהראוייםנכצאושלארבים,רוחקניינישל

כתנערתהאוכהצפויים:בלתיורווחברכהגםבחובונושאישראל)לארץ

כיותר,רבעולהשחוחגבהכעלוכסירההכבז,הזורותככשא

אחתנזוזיםכתחנתלזור,כזורותרבותההעבריתהלשוןנשיאתעל
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האומהשלהרביםנדודיהייבדרךשד"ל:תורתבנוסחביאליקאמרלשנייה,

המרובהאתהחליפההמלחמה,עליהשתוקלכדיבמשא,למעטהייתהצריכה

אפואנעשתההלשון .עליונההפשטהלידיוהגיעההמרובה'אתהמחזיקב'מועט

במרגליתנכסיוכלאתשנתןלמימשלהלאומיים.הקנייניםכלשלחינםשומרת

ה;נרקתסיפור 14הלשון".זוהי-המרגליתהליסטים.מפנימיראה-ו~לעהאחת

כמוהוהאיאלהדרךבקפיצתנתניהאתוהוליכההפתןשלבלועושנבלעה

אלהאם)וירושתהאבמתנתהיא(ה;נרקתהעבריתהלשוןהובלתכסיפור

הזוחלאחרא,הסטראכוחותנציגשפל,נחששללועובתוךגםול~ארץ-ישראל,

לה, Qהשהשוקלשוןאתה~טא-לשוני,ברובדכמדומה,(המייצג,גחונועל

החלקלקה,לשונםאתואוליחולין;ענייניולשארלמשא-ומתןהמשמשת

שאינםהעפר,מלחכיוהתרבות,הפוליטיקהעסקנישלפנים,לשניהמשתמעת

מרומיאללהעפילכדירב-האברה).הלבןכנשרשמיםגובהיאללהמריאיכולים

"לשוןשלונחש:נשרשלבשילובצורךישבסמוי,היצירהטוענתהמגדל,

ה"נמוכה",הדיבורלשוןושלוהספר,הכתבלשוןהיאמרוממת,קודש"

מהםוהרוחניותשהקדושהופשוטים,שפליםחוליןענייניהםשענייניה

 15והלאה.

כמדומה,עשוי,הנסיכהשלחלונהאתיום-יוםהפוקדהתוכישלסיפורוגם

כלהמדברתארמיתהריהיהכלואההנערההןעצמו:ענייןלאותולהתקשר

התוכיעםבדיבורהמואסתהיאאחדשיוםעדלשון,מסורסתוכיעםהשנים

"לשוןבשםחכמיםבפיכונתההןהארמיתהלשוןבפניו.חלונהאתונועלת

כונתה-המסורסתכארמיתיהודית-ייגויית"לשוןהיאאף-והיידיש 16סורסי",

וההטרוגני,המסורסלאופיההמרמזיםאחדים,גנאיבשמותהדורותבמרוצת

רמזבלולה",יישפהאובבל"יישפת(כלומר,שפראך"ו"בבלייז'רגון"כדוגמת

למרותכיגרס,ביאליקשפתם).אתבללשה'בבל,מגדלבונישללסיפורם

אתלהאבידאיןהעברית,להנחלתמלחמת-קודשהמחייביםהשעה,צורכי

עםשירחב.עדבמקביל,זמניקיוםלהתקייםלהלתתאםכילאלתר,היידיש

דורש,להיהאלאושובמאליה,היידישתיכחדאחדיוםכיניבאגםהואזאת,

נאוםבאותוהתוכי.בפניחלונהאתבת-המלךנעלהשבוכלולותיוםכבאותו

שלאמהייכלזו:פרוגנוזהביאליקהשמיעבישראל')הלשונות('שאלתעצמו

היאג~רה ) ... (לו.יהיהלאוזכריאבדאבודלעברית,היידיש]נמןממנהיתורגם

יכוליםכאבלים,נעלינואתלחלוץאנויכוליםלשנותה.ואיןההיסטוריהמלפני
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נכתבכברהדיןגזרהועיל.ללאזהכלאך-הארץעל"שבעה"לשבתאנו

אפוארמזביאליק 11היא!".ג~רהלהשיבו.ואין-ההיסטוריהבטבעתונחתם

גופיםוליתרהעברית"השפהיימגיניגדודלחבריהסופרים,באגודתלחבריו

לחבריו(וכןלהכריתהוביקשוביידישחרמהלמלחמתאזשיצאומיליטנטיים,

לזרזאיןכיבארץ-ישראל),המדוברתביידישכביכולצידודושוםעלשגינוהו

שעהלפיאךונחתם,נכתבכברהיידיששלפקודתהיוםהיסטוריים:תהליכים

הצווחניתוקולניותההקומיתססגוניותהועלעליהלהתענגוראוימותר

לביןבינהשהשווהבעתיידיש,לשפתייחסעצמושביאליק(תכונותוההמונית

ושהןמזה,בספר,דהזהב"ייתורשירתושלמזה,התנ"ך,שלהנשגבתהעברית

הלשון).מסורסהתוכישלכתכונותיו

נערשלנצחונוכרגעיוארבעה'שלושהב'אגדתמתוארתהגאולהעת

זוהארמית.הנסיכהאתולכבושהמגדלמרומיאללטפסשהצליח 18 ,עברי

שיופיההארץ,כדוגמתוממשית,מוחשיתל~שותלרמזשראינו,כפיעשויה,

הספר,לשוןכדוגמתורוחנית,ערטילאיתל~שותוהןמעין,רבותשניםנסתר

זוייארמית"שלזרותהשני,מצדמעין.נצוררבותשניםהואאףנותרשיופיה

בטיבן,בין-לאומיות-אחרותמופשטותלמהויותלקשר;ךשראינו,כפיעשויה,

ונתמלאההשמשאוראתהנערהספגהאסוריה,ימיכלנכריות.ואםיהודיותאם

אתשספגוהקדומים,המקורותאתבנאומיוביאליקתיארדומים(במונחיםעסיס

ומערב,מזרחשלהתאחדותםועםהגאולהבואעםעתה, .) 19הדורותכלעסיס

הפועל.אלהכוחמןהדורותבמרוצתשנאצרהגנוזהעושראתלהוציאלדעתיש

מקהלה-קולותשלסימפוניהאםכיויחיד,אחדקוליישמעלאואילך,מעתה

חזוןביןהדמיוןאתזה,בהקשרלראות,ראויכאחת.וכלל-אנושיתעברית

הגןתיאורלבין 20בנאומו,שתיארוכפיביאליק,שלהתרבותיאחרית-הימים

וריחותיו,צבעיוונגינותיו,קולותיושפעעלוארבעה',שלושהב'אגדת

אחת.להרמוניההמצטרפים

וטען,ביאליקחזרכולו,העולםבכלשנתפזרוהגלויות,כלאתהמלכדהדבק

שכברולשון',אומה'עלבהרצאתוהלאומית.והרוחהעבריתהשפההיא

המרומזת,ההגותברוחוהגאולהההתלכדותאתביאליקתיארלעיל,הזכרנוה

וגעגועיםבעולםגדולכוחייישוארבעה':שלושה'אגדתשלשיטיהמביןהעולה

ומדבריות,ימיםלפניוהקורעפרסאות,אלפידרךהאדםאתהמעבירהואשמו.

לו,אהוביםפניםבקלסתראחדרגעלהסתכלנפשו,למשאתלהתקרבכדי
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הבזיזותקשהכמה ] ...נכאלהלאומייםגעגועיםרגשוצלו.ריחולשאוף

אתתוליךלאן-לנפשהמקוםפתאוםלהייצרואםבגלותה!בהתתחבטשהנפש

הנפשבשירתולהשתפךעמהםלהתלכזרוצההיאאחיה,אלעורגתהיארוחהן

שלנו,הרוחגזוליכברהכירוזווסיבהוביסוזהנאמנה.הלבבשירתהיחיזה,

חינוךשלשלמהפרוגרמהלטעת'ב'עתלנונותןהראשוןואחז-העם.סמולנסקין

הלשוןלימוזעל 21עמקנות".ביתרהזההזבראתוביררראהאחז-העםלאומי.

אתלהוסיףישביאליק,חשבואחז-העם,סמולנסקיןהטיפושלוהעברית,

'אגזתומאח.דמלכזזבקוישמשהפירוזבפניתריסשישמשהעברי,הזיבור

גםאלאבעלמה"גברייזרךחיזתאתרקלאבתוכהמכילההןוארבעה'שלושה

-ההרמוניהואלהאינטגרציהאלשואפותכאחתושתיהןהרוח",ייזרךחיזתאת
היצירהאתהקוראהאומה.כבחייהפרטבחייהתרבות,כבחייהאהבהבחיי

הגולהמןבמעברןותרבותה,העבריתשלמצבהעלאלגוריסטיכמבע

ושלביאליקשלפרי-הגותםוהרעיונות,הזעותמשללנשכר~צאלארץ-ישראל,

ושםפהזובהגותנבעותאםוגםהמא~וה,להישגהזרךאתשסללוגזולי-זורו,

ממורכבותההנובעתאי-עקביותאותהאלאלפנינואיןוסתירות,פרצות

 22הנזונה.התופעהשלהזיאלקטית

חtנרות:

חגין,חגיןקמעא,קמעאהםמצטרפים ) ... (ההלכהשלכפיה"יציריואגדה':'הלכהבמאמרוכגון
למהוהיובהדרםנשחכללובפאריז 'םד-ר.'!;נ'המילאני,ה'ד;ם' ) ... (ומעשיוהאדםח"שטףמתוך

ח"ואתנתןבזמנומהםאחדשכלשנה,מאותכמהבמשךעולםאמניתעצומותעל-ידישהיו
מרכזילרעיוןכולםמהשתעבדרקכיטפק,ואיןלבדו.לוהקדושהלעבודהיצירתוכוחומבחר
ביתלבנות-הרעיוןאותושמים.''מלאכתכזובמידהבידםהצליחהבעיניהם,אמודנעלהאח,ד

ומביאמוליךשהיהוהואקודש,רוחעליהםוהשרה ) ... (כולםעינילפנישריחףהוא-לאלוהים

אריחוכלוחקיקהתגכלבאוזנםומקריאשבידםוהמכחולהחרטואתוהמקצ~עההטרגלאת
לבנ"ןובזמן,במקוםמפורדיםבני-אדםעבודתשלשניםמאותאחרילכטוף,שנצטרפוולבנה,
מבנההאנושית,והתרבותהתודעהטמלומתמידמאזהיההמגדלטמלככלל,ונהדר."שגיאאחד

בבל).מגדלטיפור(וראהבטבעוהתגרוחקולקטיבי,עמלפריאדם,ידימעשהשהוא

אחדרגעהאדםשלה'דעה'חלליישארשלא"העיקרבלשון':וכיטוי'גילויהנודעבמאמרוכגון 2
האדםלבאתעולםימיכלאליהשמושכת[הא~לה]לבדההיאהלא ) ... (צפופותמליםבלאפנוי

לה.נמשכיםוהכולממנהיראיםהכולקטן.רגעבהלהציץכמוטיםגעגועיםבוומעוררתבטתר
הציפורנ"םומידהעין,מןלהעלימהשיטותושיטותמליםשלמחיצותעליהנבנהפינובמו
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שםדררולהציץכל-שהוא,סדקקטן,אשנבבהןלפתוחכדיהמחיצות,באותןוחוטטותחוטטות
 '.''זלהש'מעברמהאלאחדרגע

 'וrהרישלבטלהלשמירהברצונושלאעידמשיעבדאינויימעתההעברי':'הפסרבמאמריכגון 3
היאשבעתיים-שמריי'על'שיקטלעםהיאקשהאםזוחובה ) ... (שבתיכםהמרגלייתבשביל
לנאמרוהשיוהלמקום."ממקוםהחולהריאתגבועללטלטלשצרירונוד,דגולהלעםקשה

יכולאדםכלולאעתיקיםספריםאצלמצייאדםכללאייבימינוהאגדה':של'לכינוסהבמסתו

מרגליותלמצואמנתעלדורות,כמהבמשרכהרריםשנצברותלי-תלים,בתורלחטטורוצה
הלשון".זוהי-"המרגליתכיבמפורשנאמרשםלהלן, 14הערהוראהתחתם."

לא,מחזורלעם,לשינניהחדש",הסגניןוהתגבשותהירושלמית''הלשון"וון,יסר'ראה: 4
-אב,קונטרסלג,מחזורשם,בימיני",הלשיןהרחבת"ראשיתהנ"ל,תש"ם:כסליב,קונטרס
ב."תשממרחשוון

יעו.דעה-עועד:עמ'א,ביאליק,איגרית 5
מודרנית,כספרותיידישספרותשלמעמדהאתלהאדיראמנםנועדה ) 1908 (רניביץ'צועידת 6

כעליידישלשוןעללהכריזקיצונייםעסקניםכמהשלרצונםעקבאילם,וקוראיה.ייצריהבקרב

לביןהעבריתחסידיביןהקרעאתהוועידההחריפההיהודים,שלהיחידההלאומיתשפתם
בחריפותושהורגשהלשונות""ריבבשנותבארץ-ישראלאותותיישנתןקרע ,ה"בונדיסטים"

אתהשיגביאליקכי ,לצייןראויהעולם.מלחמותשתישביןבשניםהיהוד,יהעולםרחביבכלגם

לשון:'חבליוראה:צ'רנוביץ,ועידתשנתהיא ,-1908בדווקאבן-יהודהמילוןעלהשגותיו
במהדורותמכןלאחרהושמטהבן-יהודהאתהתוקפתה~סקהאולם, . 9עמ'ח,"תרסאודיסה

יירישלמים."'השלהלשיןלמדיניותהנחרצתהתנגדותואתבהרבהמיתןוביאליקהקאנוניות,
ה"מדיניים",הוציוניםהרצלכלפיביאליקשלביחסושחלהבולט,השינויאחחפפהזוהחמתנות

 .באודיסההתרבותיהמרכזהתפוררוחשלאחרבשנים

שמירראה:בן-יהודה,א'שלבני-חוגוהעבריח,השפהמרחיבילביןביניסמוייםדיאלוגיםעל 7
 . 229-225עמ' ,(תשמ"ח)שמיר : 183-180 , 170-168 , 144-141 'עמ(חשמ"ז),

עלבתל-אביברבאו,ציונהשלזיכרונותיהבספרראההעברית':השפהמגיניי"גדודביאליקעל 8
 . 109-108עמ' , 1973רמת-גןהחולות,

בתל-אביבשנערכההפניםבקבלחהלשונות':ריב"שלבעיצומושנשאבדבריםלמשל,ראה, 9
 .ריאר-יג)עמ'ב,ל"פה,שבע(רבריםתרפ"זבאייר ,אלהסופריםשנילכבוד

מי" :'ואגדההלכה'באממרוקדם,ימישלהלשונות""ריבדברעלביאליקשללדברייוהשויה 10
 .היוםועדאמזבישראלונמשרשהילרהלשונות:'ריבהיאהיאשבמשנהזומחליקתכייראהלא

ארמ,יבלשוןצרכיואדםישאל'אל :'כבודלוחלקהמקוםשהריבעיני,ךקלארמילשוןיהא'אל
 ". ..לו.'נזקקיןהשרתמלאכישאין

שם.שבעל"פה,רברים 11
 .כ 'עמ ,אשם, 11

סוגיתסדן 'דראה: ,ליידישביאליקשליחסועלקמגק-מד.עמ'ובמיוחדקמבק-נז, 'עמב,שס, 12

יידישסופרי(כררושביליםארחותהנ"ל,גם:ראהתשכ"ה.ירושליםביאליק,במסרתייריש
'כתובים'אנשילביןביאליקשביןהפולמוסעל . 259-255עמ' , 1979תל-אביבוספרותה),

 'עמ , 1986תל-אביבניין,אוזיאצווישזפילובסק,יא'ראה: ,ולסופריהליידישויחסבסוגית
140-119 . 

טו.יעמא,ל"פה, l\שברברים 13
באידיאולוגיהדילא :המטרהאללהגיעכדיבנחשוגםבנשרגםצוררישכיכאןרומזביאליק 14

הא,יאל(תגיעספרשפתהיותרלכלהעבריתתהיההאידיאולוגיהבעזרתהשפה.אתלהחיותכדי

אותהלהחיותגםצוררישמלא,כיבושהעבריתאתלכבושכדיהנערה).שלחלונהאללאאר
שלברוחניותםלהסתפקולאהנחש),כאן(שסמלה ""שפלהמדוברתכשפהישוק,רחיבכשפת
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יהדותשלסמלהגםהשאר,כיוהוא,מדכר'כ'מתי(הנשרהכתכיהדותשלכרוחניותההספרים,

וה"נוצה"ה"ציפורו"והרימנוצותיו,אחתעליהםומשירהמתיםכנגדציפורולוטשהואהכתכ.
הכתכ).תולדותשענ"נוהסאמנטילשדהש"כים

קמה.עמ'כ,שבטלפ-ה,רבריס 15

הרוח""תח"תכאממריואחד-העם,שלרעיונותיומהדהדיםאהלכדכריםקנו.עמ'כ,שם, 16

תר"ע):אדרככ,כרך('השילוח:הלשונות"ד'ריכתרס"ג)חשווו-כסלו "כרך('השילוח:
 . 24-23עמ' , 1987תל-אכיכואיריאולוגיה,שירהשכיט,ע'וראה:

המליםאנוכי".עכרי ) ... (תיראינא"אלכמליםאותהמרגיעהואהנערהאלנתניהכשגמיע 17

הללוהמליםהפשט,דרךעלסותרות.אפילורכות,כמשמעויותטעונותמליםהואנוכי""עכרי
איוכו(ועליהודי""אנילומרהפשוסההמקראיתהדרך )'איונה,כספרמקורו(לפיכולקודםהו
(וראהתנחומאממדרשלאגדהכעיכודולכנר כ"'גםהשתמשאלוכמליםמפנ").לחשושלך

החכמהאתולהשיגלהעפילהעכרי-היהודישלתעוזתועלהשאר,כיומלמדות,הוכאו .)'כנספח
הואההלניות).סמלזהוכ,שיערכעלתשמיתנסיכהשלכדמותה(המתממשתהזרה

אלמעפילכגלות,ממנונמנעהוהקוסמופוליסית,האוניכרסליתהזרה,שהחכמההעכרי-היהוד,'
אתכיאליקסיכךלנוסח,מנוסחכמעכרומערכ.מזרחכתכונותיההגמלמתהנסיכה,שלחלונה

ככאלגוריההלמדו,יעקכשל(גילומוהנסיכהאתכוכשאהליםיושכגסואישלאהקונפליקט:
צדואתהגמלםורכ-תהפוכות,קוסמופוליסיסוחראםכי ,)'יכא'וכשירועשיו""יעקכהלאומית

והשווהרכ-תהפוכות,סוחרשלתכונותיורמ"ה,נורלערמהעלמעיד(ששמויעקכשלהאחר
כיאליקאפואהחליףהלמדושלהאפוליניתדמותואתתימצא').מאיו'השירההנעוריםלשיר

ככוח(שדגלההמעשיתהמדיניתהציונותשדווקאלרמוזכדיהסוחר,שלהדיוניסיתכדמותו
המתונה,הרוחניתהציונותדווקאולאוהמסרה,אתהשיגהכרוח)ולאוכדיפלומסיה
ואםהמאצעים,אתמקדשתהמסרהכיאכו,נאמרכמוכחימיו.רוככיאליקדגלשכעקרונותיה

וכלכדהנחש,סכעותעלנתניהשיעפילמוסכאזי(נחש),ודיפלומסיהעסקנותהםהאמצעים
הכלואה.הנסיכהאלשיגיע

קצג.עמ'כ,שבטלפ-ה,רבריס 18

קסדק-סה.עמ'א,שם, 20

יח.עמ'שם,שס, 21

כת-מלךשלככיכושהשונות:מורחכותמסאפורותכשתיכמקכילכאומתוארהשפהשלכיכושה 22
עולמים),מתרדמתמתהשפהשל(התעוררותהנידחאיעלכמגדלשנכלאהושכוחה,מזרחית

ונכר,יהדותשלומערכ,מזרחשליסודותכיו(כסינתיזהארמיתועלמהעכרינערשלוכזיו~גם
ייו~לגר"ם").כרכריזמיםושלאריססוקרסיתצחהלשוושלכלולה",ד'לשווכרורה""לשוושל

השפה,רוכדימכליסודותהמזווגתסינתיסית,לעכריתהחתירהעלכמדומה,כאו,ממליץכיאליק
אלאזו,אתזוסותרותאינוהללוהמורחכותהמטאפורותשתיוכדומה.לעזיםיידישיזמים,

לכאורה.



פואסי"ה"~רסהרובז :ששיפרק

כת-השירשללכיבושההאולימפוסלמרומיההטפלה

ה"גכחר"היחירחידתא.

כבשיטתוהרמוניה,תו~םאומריםמישוריהשכלשלפנינו,ב"אגדה"

מתחומיסוגיותכיאחתלאלפרשןלומתגלההקדומה,ה"קורספונדנציות"

עניינימקבילים:ואמנותתרבותשבתחומימקבילותלסוגיותחופפותהלשון

טבעיבאופןבאלהאלהבהומשתלביםבאלהאלהבהאחוזיםופואטיקהלשון

אחת.ובעונהבעתאותו,ומזיןממנויונקמשנהו,עלמלמדתחוםוכלואורגני,

מתרקםפניה,המחדשתהעבריתשלסיפורהבצדכילמשל,מתברר,כך

שהבולטמרחיקי-לכת,פואטיים""~ךסמסריםבעלסמויסיפורגםבמקביל

במבטלהתפרש,שעשויזה,ניצחוןנתניה.שלניצחונומסיפורעולהשבהם

לגאולה",ראשוןיידורשלהגדוליםהישגיושלוכהמחזהכהמחשהזגקרוקוסמי,

והתרבות,הספרות(בתחומיהעשייהתחומיבכלהמגךלאתשכבשדור

מתוךבונתבונןאם-משמשהציונית),וההגשמההמדינייםהחייםכבתחומי

בכוח,שהעפילהנבחרהיחידשלהפרט,שללהישגיובבואה-השקף"ייהקטנת

זולתו.אחרךל" IJייאישולאהואהמגדל,מרומיאלשלוכישרונו

ו:(ננושהאלמי-ה'כחירהואכיהשאר,ביןעליו,מעידהןנתניהשלשמו

גםלדרושכמובן,(ניתן,דרכיובכלוסיועסעדלווהעניקברוכיםבכישרונות

אתוהמקריבלה'מנחההמעלההואשנתניהדהיינו,דבר,שלהיפוכו

בולטה"אגדה"שלא'בנוסחאמנם,והנשגב).הרעיוןמזבחעלכישרונותיו

מוצגהנבחרהיחידשכןוהאמנות,הספרותתחומיאלהיצירהשלהקשריותר

101 
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טוביםבןרש"נערבתורתהגלוי,הלי1כ.רליהכישורלכןעודזה,בנוסח

רכש.וכלציפורכלאחרינוטהשלנוורוכנטי,חולכניסופרים",ככשפחת

כשליואתשיאגורכדיהכלך,סופריעלאותוכפקידאפילושלכההכעשה,

כלאתויאגורבנווהוהכלךחתןייוישבעצכו:כשלכקורייםכשליםעליוויוסיף

כעטוגםספר.עלו~ע,לםב~תו,דברדברשלכההשכיעאשרהחככה,כשלי

עלוישיכםחתןיהכלךאסףכלבו,הגהואשרידעאשרהוא,חככתוכדברי

הזה".היוםעדבןייקהאגורדבריהםהלאבאחרונה.שלכהכשלי

רבייפעלים,סוחריםלכשפחתבןהואהנבחרהיחידשבו ,'בבנוסחגםאולם,

הנועזיםכעשיולפילאהכול,ככלותהעלם,נבחןחולכני,ספראישולא

אלהכעשיםכגוללהואשבההדרךלפידווקאאםכיהכגדל,אלשהביאוהו

אכת"ב"שפתהנשכעיםוהכפורשים,הברוריםדבריושלכה.לפניבכלים

אדםשלפניושלכה,אתהכשכנעיםהםעקלקלים,ערכהבדבריולאישרה

לפניעודולכעשה,הככלכה.שלהחוץסחרכלעללהפקידושראויברילבב,

כחוללשהואשעהיוצר,לאכןברוךיהכשרונותהעלםכדוכהה"אגדה"סוף

אלהיוצרכזיקתהיאכלפיהוזיקתוהאבניים,עלככדהעלכהאתאהבתובכוח

פואטי").ה"ארסברובדהדיוןבסוףכך(ועליציריכפיו

-בוהכלואההנערהוכיבושהכגדלכיבוש-נתניהשלכיבושיוכסכת
הנבחרת",ייהארץאלנבחר",ייעםבןנבחר,דורשללהעפלתורקלאכקבילה

כרוכיאלהנוצה",יירבהגאוןהנבחר,הכשוררשלהנועזתלהעפלתוגםאלא

רעיוככלשיצליחהנבחר,כיהוהנכספת.בתיהשירלכיבושהאוליכפוס

דרכיועלזוחידהעלהכלוכה?אלולהגיעהכגדלאללהעפילהכשוררים

בובחרכדועופליאה,השתאותכתוךעצכו,אתכששאלביאליק,תההפתרונה

שרשםבטיוטתינאוםהדור.סופריכלכביןוכיוח,דיחידיחיד",כ"בןהעם

כלכתוךשבבחירתוהכקריותילכאורהיסודעלעכדשלו,החכישיםיובללרגל

והגוזכאותהגדולותבכללהאכיןכךכלשוטההייתילאייכעולםדורו:סופרי

ושנהשקראהשנה',יכותכלשל'יהודיסתם,היהודיםאחדאנילי.ייחסואשר

כקצועלשוםשהתייחדכבליארעי,בדרךזהואףהכעט,כןכעטוכתבכעט,

קורתכקצתגםליגרםלאשהדברלוכר,ככשקראהיהנאאלזאתובכל ) ... (

בנקודההאצבעתפגעכחר'אני',שלהיחידיהכקוםאנינעשיתיכזה ) ... (רוח

פוגעתשהאצבעכקוםכלזהכדירכה ) ... (יחיד'ל'בןהואאףוייעשה-שנייה

 2כך".-אוכהכלואולי-ישראלאףהטבור,שםז"ש]-ייבו"נצ"לבה
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ומרקיעמרשיםהישגכלכיומנאומיו,ממסותיוכמשתמעהיטב,ידעביאליק

שלצירוףהואכולו,בעולםנתפשטגדולתווששמעדברלשםשהיהשחקים,

כיאחת,לאהודהכןעלהמתאימות.ההיסטוריותהנסיבותושלאישיכישרון

אם-מישראלהנבחרהיחידשלהגדוליםהישגיושבובדורלהיוולדמזלוגרם

כמוהןמאיןולתהודהלהעצמהבוזכו-התרבותיבמישורואםהמדיניבמישור

אמנםשראשיתםמבני-עמנו,אותםעלדיברתכופותהיהודי.העולםרחביבכל

גודלאתשידעולמרות 3 .אוניברסליתתהילה-אחריתםאךוז;וצערה,דלה

רצונוביןנקרעאףהואבדורו",ו"כיחידיחיד"כ"בןבהיבחרוזכהשבההזכייה

המרירותפריהיאזושהיוואשותביןממנה,ההיוואשותלביןהשליחותלמלא

אמןנפששלותהתחטאמהשנביעתהוביןהציבורשלהנלוזותמדרכיווהסלידה

אמותיו.מדלייתולחרוגבעוללשאתהמסרבאינדיווידואליסטן,

שייעודוהיחיד,שלבחירתורעיוןאתתכופותהעלהלפלגיה,ביצירתו

רעיוןבולט(במיוחדומסתוריןסודשכולוכמו-נבואי,הקדשהבמעמדלומתגלה

שנההלשוןלייאני"-המשוררלומתגלהשנו'הנרכה',שלהסיוםבפרקזה

מזגולמרותביאליק,בשירתה"אני"-המשוררככלל,לבחיריו).האלמתוודע

-גםהואקהלו,עםתמידיבריבהשרויתוכחהנביאשלמזגווהנרגז,הממורמר
נסיבותאחרהנגררופאסיבי,מתחטאענוג,יצור-לכאורהפראדוקסליבאורח

-חייוומאירועינתניהשלמדמותוהעולהפראדוקסליתמזיגהאותה 4הגורל.
שלאישי,סיכוןנטילתושלרזיגנציהשלתעוזה,ושלפאסיביותשלמזיגה

-בהאמונהושלהמטרהמןהיוואשותשלוהשתדלות,כוונהושלגורלמקריות
דמותשבמרכזןביאליק,שלפואטיות"ה"~רסמיצירותיומרבותגםעולה

המשורר.ה"אני"

ה'ושליחכנביאהמלוכה,אתולהשיגהמגדלאללהעפילשנבחרהיחיד

ביןומתוצאותיה,הדרךמןאכזבהלביןבדרכואמונהביןאפואנקרעבשעתו,

אמונהביןנקרעאףהואממנה.היוואשותלביןהשליחותבעוללשאתשאיפתו

לביןשמים",בידיייהכולשלפיוהישן,העולםנוסחהאלוהי,בסדרכמו-דתית

בחיינוהאבסורדשליטשלפיוהחדש,העולםנוסחניהיליסטי,דטרמיניזם

ומוגבלת.דלההיאבגורלולהילחםהאדםשלויכולתו

ואמונות,דעותמלחמתשלהמחזהכעיןהיאוארבעה'שלושה'אגדת

שינוייםלחוללהיחידשלאפשרותובדברביאליק,בשלבנפשושהתחוללה

רעיוןסביבנסבההןכולההיצירהבני-קיימא.הישגיםולהשיגומהפכות
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גורלונתונה":והרשותצפויייהכולכיהיאהמשתמעתומסקנתהה~רזסטינציה,

כחכמהחיוניות,אנושתכונותגםביזוסייעואךמראש,נגזראמנםנתניהשל

החכששלמה,היה(צריךהפועלאלהכוחמןגזר-הגורלאתשהוציאוותעוזה,

אלהאילןמןויזנקתעוזהיגלההצעירושנתניההאילן,לכריתתיתנגזבאזם,

שלבסטיכיהלהילחםהפרטשליכולתוהגורל).ג~רתאתלהשליםכזיהמגזל

אךבסמוי,היצירהאומרתומוגבלת,זלהיכולתאמנםהיאוההיסטוריההגורל

עליולשנותו:שינסהבלאלגורלו,עצמולהפקירשעליוזברשלפירושואין

ובתבונה.בהעזהעיניו,כראותולעצבוגורלואתלהיטיבלנסות

אלזינקושממנונתניהטיפסעליוהכרוךהפתןטבעותועלגזעושעלהאלון,

יזע,ביאליקות:מפליפואטיות"ייארסמשמעויותכאןנוזעותלואףהמגזל,

בזורוהגיעההעבריתהשירהכיומנאומיו,ממסותיוכמשתמעזאתואף

חלוציהשהניחוהנזבכיםבזכותמעטלאוהמרשימים,הנכבזיםלהישגיה

איהתחתונות,הזיוטותלולאויל"ג.מיכ"להכהן,אז"םוייזל,רמח"ל,-ובוניה

אלולהגיעהמגזלמרומיאללטפס-בן-הזורולמשוררלנתניה-לוהיהאפשר

פניעללזלגהזגוללאמןלעתיםלוניתןהאישיהכישרוןבכוחאמנםהמלוכה.

הזורותאילןעלהטיפוסאלמלאאךנועזת,בקפנזריהההישגאלולהגיעזורות

'שירתנובמסתומתאפשרת.הייתהלאהנחשוניתהנמר"ייקפיצת ,הענף

"אלוןוכעיןנתניהטיפסגזעושעלהאלוןכעיןהזורות,אילןאתתיארהצעירה'

הטיפוסימימה':יימימיםהמתמי,דשלחלונוועלהישיבהביתעלהעומזהזוקן"

העבריתהלשוןלתקנתהעושיםחלוצים,אותםשלכהעפלתםכמוהוהאלוןעל

היויכולותלאהםשלולאכולם,הזורותכלשלהישגיהםגביעלותרבותה

(ואיןשלהןהכיבושולהישגיפריחתןלמלואולהגיעללבלבוספרותההעברית

שהן-לטפסלעלם,המסייעותהפתןטבעותגםכרוכותהאלוןגזעעלכילשכוח

 5היצירה).אתהמוליזהיצרסמלגםהשארבין

ככאמנותכחיים-מהפכותשלטיכןכ.

הגותוברוחובקיצורי-זרך,ב~סיםבזרך-כללהאמיןשלאביאליק,

ההשכלהשלהגותהתמציתאתמ~זהשגילמהאחז-העם,שלהריאליסטית

כאןלהוזותנאלץ ,-19ההמאהשלהשנייההמחציתבתהפוזיטיביסטית,

קפנזריותםכישרובכוחלבצעלפעמיםםהמסוגלם,נבחריחיזיםשלבקיומם
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הישגיאתלמשל,תיאר,עצמהמטאפוריקהבאותהזורות.פניעלולזלגנועזות

בתחומיהישגיםשללתיאורםשיפהומההעבר,יהתיאטרוןבתולזות'הבימה'

זילגונסייבזרךהעברית:הספרותשלהישגיהלתיאורגםיפההעבריתהבמה

היינועזיםהלאהעליון.לשלבישרועלוהתחתונותהזרגותבלעלאלהאנשים

שזכהעזהאמנותשלהתחתוןבמרתףהיהוזיהתיאטרוןהתגלגלשניםכמה-

קפץהעבריהתיאטרוןאולםזיוטה;אחרזיוטהולעלותמשפלתולהתרומם

חוליההמאומצים,והטיפוסהעלייהתיאורי 6העליונה".הזיוטהעזנמרקפיצת

וכאןכאןביאליקאתשימשו-מעשה-נסהנועזת,הנמרוקפיצתחוליה,אחר

החיים.תחומיבכלזורושלוהתרבותיהחברתיההישגפלאיאתלתאר

ביןהמשורר,בנפשששכןהוגה-הזעות,שלהתרוצצותואפואכאןניכרת

אחז-העם,שלהמפוכחהזרוויניסטיבריאליזםזבקותוביןסותרים:לקחיםשני

מןכמהשלבניצחונםהיווכחותולביןמתונים,~בולוציונייםבתהליכיםשהאמין

במתינותלהאמיןשהמשיךלמרותעליהם.לגלגשבעברהמהפכנייםהצעזים

בתנאיוהמסתכנים,הנועזיםעלסנגוריהללמזהחלאףהואובזהירות,

בבירורמתגלההזו-ערכית(ועמזתווניסיוןהנהגהיכולתמתלווהשלתעוזתם

רבי-השלכותפוליטייםלקחיםבחובוהנושא'המכונית',הארצישראליבפזמונו

תחומיבכלהנכונהוההתנהגותהנכונהההנהגהגםשהיאהנכונה,הנהיגהבזבר

ביאליקקיבלהלשון,שבתחומיכשםד.העזה)ושלזהירותשלשילובהחיים:

עםבזיעבזהשליםגםכךה"ירושלמים",שלהמהפכניםחיזושיהםאתבזיעבז

~מםשהביאוה"צעירים",שלהמהפכנייםהפואטייםמחיזושיהםכמה

והפוטוריסטית,האקספרסיוניסטיתהמהפכנית,השירהשלהרועמיםמצליליהם

 8וביקורת.קטרוגזבריבלילאכיאף

בערכיםמורזת-פואטיתאופוליטית-מהפכהכלכיגרסביאליקככלל,

הזורות,במרוצתנזזלזלואךומהפכניםחזשנייםערכיםבעברשהיוקפואים,

ענייןשלמוזרניגלגולאלאאינהייחזשנותם"כייוזעיםאינםהמהפכניםוכי

האיזיאותשלההיסטוריהברצףמסויםבשלבקוזמיהםבומרזושכברנושן,

להאמיןביאליקהמשיךזבר,שלבסופולכן,השמש").תחתחזשייאין(בחינת

אתזורכלמטמיעלפיהןה~בולוציוניות,השיטותשלובעזיפותןבעליונותן

חזשיםזגליםהמניפותרבולוציוניות,.הבשיטותולאהקוזם,הזורהישגי

לפיהה"אגזה",שלסופהנצחית.אמתשלהןהיחסיתבאמתוהרואותנן-לילה

כלאתומפקיזבנו,נתניהאתוהןהאבמלכישועאתהןחצרואל Iשלממקר
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שלאוטופיהכמעטחזונועלמלמדבחברתה,התלויהאחרת,רשותעלמהםאחד

דו-קיוםבדברהספרותיים)ובחייםבפוליטיקהעזהדורותמלחמת(בעתביאליק

להתנסותומנכונותומתעוזתווהצעירמניסיונותורםהזקןשבובין-דורי,

עללרמזהלשוניברובדהעשויהאילן,אתלכרותשלמהשלסירובובחדש.

כדו-קיוםפואטי"רס I5ה"ברובדלהתפרשעשויוהיידיש,העבריתביןדו-קיום

ביןבשלוםכדו-קיום-הצרובמעגלבפרט,ישראלוספרויותבכללספרויותבין

עצמה,העבריתהספרותבתוךשונותומשמרותשוניםסגנונותשונים,דורות

 9 •הדדיולחלחולהדדיתלהזנהיכולתמתוך

השיטההצלחתעלחד-ערכילקחללמדכדיבהאיןנתניהשלהצלחתוכן,על

לאהושגהאףוהיאומיותרים,רביםייסוריםזולהצלחהקדמושהריהמהפכנית,

עוזבזכותולאהשעה,שרה fשלאחרורקשמיים",ייבידימקרה,בדרךבמעט

אתכילהאמין,רצהביאליקה"אגדה",מסוףכמשתמעבלב.זהעלומים

נינוחהבטבעיותלחברתה,אחתממשמרתלדור,מדורלהעבירניתןהשרביט

ונגדבנזתוהכיבושדברעלהפוליטיהלקחובמהפכות.במרידותולא

עמדותלכבושהרוציםלמשוררים,לקחגםהואהמסוכניםקיצורי-הדרך

מתוךוהאולימפוסהפרנסוסלמרומיאומגדל-ההצלחהשללמרומיוולהעפיל

ביאליקגוויותיהם.עלודריכהאבות"יירצחמתוךקיצוניים,מהפכנייםצעדים

וללאוממושךארוךתהליךבתוםבנזתה,תבואבואההבשלהכילהםרומז

דרךקיצורילערוךשינסה(מיבכתריזכהאחדכללאוכימרובים,דרךקיצורי

למהפכהלהביאשהצליחוקודמיו,הישגיאתמרידהכלללאלחקותאוקלים

כתרולאייסל-שומים",תמורתייסל-בצלים"גמוליקבלאוביםיטבעבשעתם,

החקייניםלכלביאליקששלחהלקחזהוזהב;במטבעותמלאסלאומלכות

בצלות'אלוףשלוהמקוריתב"אגדה"והןשלפנינוב"אגדה"הןוה~פיגונים
נלוזים,דרךקיצוריולבקשלחקותאיןהמקאמה).בנוסחהכתובהשום',ואלוף

הנועזההישגאחרלת~רצריך :אחריםרביםובמקומותכאןוטעןביאליקחזר

כללאבנוצותיהם.להתקשטאוגדוליםדבריעלכתוכילחזורולאוהמקורי,

אליגיעהנבחרהיחידורקאליו,יעפילאכןהמגדלאללהעפילהמשתוקק

לאשה.וישאנהבת-המלך

אתשהדריכהוכוללת,כלליתפואטית"רס I5 "סוגיהאלהדרךמוליכהומכאן
תכופותהיצירתית.השומותכתראלהשאיפהוהיאביאליק,שלמנוחתו

תועליהלהוסיףואיןהושלמה,שיצירתוהאמןיודעאימתיבשאלה:התחבט
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הנערהשללבבהכיבושלתהליךזומההיצירהתהליךתגיםמנהלגרועואין
יוזעיםהםתאים,הרגעשםגיעברגעהניצה:םןהפרישלהבשלתוולתהליך

ורקבוסר,בעוזהלאורהיצירהאתלהוציאאיןהגיע.שהואוזוזההרעיה

אועסיס,ונםלאשהבשיל(כפריהצבעיםוםכלהטעםיםםכלכלולהכשהיא

איןהעולם.אוויראלםכלאהלצאתראויההיאזוזה)לקראתשהבשילהככלה

לעברו,םעפילשהואבשעהזה,פלאירגעיבואמתיבווזאותיוזעהאמן

הנכון,הרגעםשמגיעאךהגאולה;לרגעוםשתוקקחבלי-היצירהבכלםתייסר

םרגישהריהוהעולם,אוויראלםרחםשהגיחכעףברלאור,יוצאתוהיצירה

גאולה.עתלהשהגיעוכאוםהחבלי-ליזתהאתשהשליםהכאםואושרהקלה

וםתייסרהאבנייםאלהיושבהאםןאתביאליקתיארלשון''חבליבםאםרו

גםאלאהעברית,הםלהשללםחולליהרקלאכוונתוקשים.ליזהבייסורי

שהריהאבניים,אלהיושבהיוצר,זיםוי(וםכאןהעבריתהיצירהשלליוצריה

שלעבוזתוםקוםגםאלאהיולזתםרבץרקאינםוהאבנייםייקזר",הואיייוצר"

ככזםותניהעלויזיהנתניה,לפניקציעהםחוללתהנכון,הרגעבהגיעהקזר).

לנשיותהרקלאמרםזתהכזצורתנשלם.יצירתושתהליךיזיותבעל

והסםליותהמופשטותהישויותוכל-שהנערהלרעיוןגםאלאשהבשילה,

כיצירההריהישעתה,ובהגיעיוצרה,ביזכחוםרהיא-בזמותההםתגלםות

שה"אגזה"הסוזותמןהואוהיצירההיצרסוזעיבוזה.שלביכלשהושלםו

שהשוםותלרגעעזתעלוםה,בחזקתנשארפתרונםואשרלפענוחם,חותרת

יפעתה.בםלואםושגתהנכספת

אתכבשאחר,ולאהוא,םזועהצלחתו:סוזעלאחתלאתההביאליקכאםור,

לבחורהיתהשיכולהכפיהאוםהבובחרהלזבריו,המלוכהיאלוהעפילהםגזל

השעהכשהבשילההםתאים,ברגעחלונהאלהביטשהואאלאאחר,בםישהו

שהשםיעבזבריםנתניה.שלכזםותובראשית",ייחתןלחפשהעתוכש~שרה

כי-בלבזוהצטנעותצניעותםתוךולא-טעןשלו,החמישיםיובלבחגיגות

וכישוריורצונו 10ים.הנאותההיסטורייםהתנאיםגםסייעוהאישיתלהצלחתו

עליהםאךםהרצאותיו,בכםהביאליקטעןגורלו,אתקובעיםהםאףהפרטשל

ביאליקככלל, 11אח.דבקנהאתוולעלותהגזולההיסטוריהחשבוןאללהצטרף

ונגזהזרםנגזלחתורינסהאםכיההיסטוריה,לצולהאזיןהפרטשעלחשב

פריכלועלעליונגזרהגזולה),ההיסטוריתהסטיכיה(נגזהאיתניםהז,ןשברים

ולאהזרם,עםהיםאתשצולחלםיפניםםאירהההצלחהלםצולות.לרזתעםלו
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ושלעזאישירצוןשלצולחשילובהיאוהדגולההגדולההאישיותנגדו;

 ,המתאימותההיסטוריותהנסיבות

חטרות:

מאירשלהרימאנסיספריגיבירל"זבדיה",שם"נרדףיינתניה"שלבשמיראתה ) 1969 (נדבלילי
סדןגם:יראה .ימייבעריבלדפיסיהתקיןבנעירייקראשביאליקיזבדיה':"עירהקנלסקי

לקבעהכדיה:למקדשרקת jI:האת(המעלהנתניהשלמנחתיאת . 447-424עמ' ,) 1989 (

אףמעלהבקידש':ה"משמשהאמן, :מידרניחיליניפירישגםלפרשכמיבן,אפשר,בפריכת)
האמןגםאחרית:יבמליםהדירית.לכתרמשליאבן"חןימיסיףשליש,יביתלבנייןקרבניאתהיא
הלאימי.למאמץאישיתתרימהלהריםהצירךימןהצייניתהעשייהמןזי""בשעהפטיראיני

 . 344-343עמ'תשלייא,תל"אביבאינגרפלד),מ'(המלביה"ד:ביאליקח"נשלבניזיםבתבים 2
 .רכדעמ'א,שבעל"פה,דברים 3
האיטיבייגרפיתבאיגרתיביאליקהתיידהיגירלי,זמנינסיביתאחרינגררפאסיביאדםהייתיעל 4

כל--פסיייי)(מישפע,'ניקבא'בחינתמטבע,י'נפעל'אדםהנני"אנילקליזנר:ביאליקשל
 .) 231עמ' ,] 2הערה[לעיל,בניזיםכתכים :(ראההמיכן"מןהלז,כצמחנתפרנסי,כילםכיחיתיי
מתנבאאחדשמצדהמקרא,ילנביאההידמיתפריגםהיאלתיקפניתפאסיבייתשביןהעיריב
ימצדבעצמיתי"),ביער("כאשיכלכילתכניןמאמציבדבריישישקיעבלאספינטאנ,יבאירח

שליחסיגםאירחים").מליןבמדבריתנני("מימעילהילהיפטרהשליחיתמןלבריח,ריצהשני
אחד,מצדימעקשים:סתיריתרציףברבים,איתיהמשבחים ,ימאשרייאיהבייאלהנבחראני""ה

התרסה-שניימצדאני':ימהאני"מיבניסחהציביר,בפניהתבטליתתכיפיתאצלינמצא
הראשיןהגילייאתסער".כילכםישאימחרירקבמסיסאתם-"יאתםבניסחעליינית,שמתיך

ניתןגירלי,אתלהיטיבימבקשמדרכיהניאש ,ממנהיבירחבשליחיתבנישאהנביא,עמדתשל

 ,בשעתיהנביאכיינה ,השליחיתמןשניאשצעירהיאשגיביריים:'בלבהגניזבשירלמציא
הגלים.ביןנטרפהישספינתי

הייצרשלהצירךערלמזי,זיבידידןעלהיצרשביאליקהיצירה,שלחילייתיהגםהןהחיליית 5
זיזי,בצדזיחיליית"חילייתאלא ,הזהבשלשלתלני"איןלשנייה:אחתמחיליהלדלגבן"הדיר

מקשרתכחיליהרמח"ליצירתעליז).עמ'א,שבטליפח,(רבריםזי"בתיךזילאאבלזי,אחירי

קימפילטיבי:פיפילריאנציקליפדיבערךניק),(קריפקריאב'שללתיאיריהשייהלחדש,ישןבין
עלמעבריתלגשירהקסמיםכיחלייניתןשירתני,התפתחיתבשלשלתאירגניהמשךהיה"היא

שירתנישלמריצתהזרםשיעבירהשיר,יהתיכיןבריחלשמשליניתןריקית.תהימית"ביהי
תל"אביבג,יבללית,ישראליתלספרות(אנציקליפריחהחדשה"חייהלתקופתמימייהביניים

המתאיםהאימפרסיוניסט,יסגנינםשיםעלבהרחבהכאןמובאיםאלהדברים .) 1009עמ'תשי"ג,

מכיליםהםשהרימקיריותם,אוחשיביתםשוםעלולא ,שלפנינוהאגדהלרוחשלובמטאפוריקה
הרוחניתהביוגרפיההעברית.הספריתשלבהיסטוריוגרפיהרביםתיאוריםשלתמציתםאת

נתניה,שללביוגרפיהמקבילהביאליק)שלגםרבה(ובמידהרמח"לשלרבת"התהפוכות
גרידא.חיציניתכעלילה-והרומאנסההאגדהכבמסורת-המוצגת

 .קזעמ'ב,שבטליפח,רברים 6
 . 171-163עמ'(תשמ"ז),שמירראה: 7
המשורריםמביןואחרים ,גרינברגא"צהמאיר,יאביגדורלשירתהערכתולמרות 8

בשירהשנשמעו "והצריחהה"צייחהנגדבדרכומחהגםביאליקהצעירים,האקספרסייניסטים
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(וכריסתרפ"טכ'באדרהסופריםאגודתשלבוועידהמבאומובמשתמעהמודרביסטית,

 .קמד)עמ'א,שכטלפ-ה,

היו-והשירההמיסטיקה-יצירתורשויותשתיאתרnמ"למיזגשאילולמשל,האמין,ביאליק 9
בהןוראהולפסוות,הקבלהלתורתכוחושפיזרמאחרזה.מדו-קיוםבשכריסוקוראיוהוא

לולבו,משאירהיהטובותמרגליותכמהלשער"ואיןבפסדת:יצירתויצאהבפרדות,רשויות
השפעתמבליבפרדיםכוחותלשבימתפרדותהיוולאהמסתוריתבטייתועםשירתובתמזגה

יז).עמ'כ,שכטל·פה,(וכריסלזו"זוגומלין

 . 344-343עמ'תשלייא,תל-אביבאובגרפל,דמ'המלביה"ד:ננוזים,כתכים 10
עמ'א,שכטלפ-ה,(וכריסתר"זבאלולבקובבהנשאשאותואזר-ישראל,עלבנאומוכגון 11

שעהבאותהעומד-הזעיריםמעשיואתעושהכשאדם"אפילוקנז):עמ'ובמיוחדקנגק-נח:

הואהכולוללשונות.ללאומיםכולו,לכללגסענייןהינהושבפרטומה ] ... [גדולכוחגבומאחורי
ההיסטוריה".בידיכבירבסתרכוחבידייוצרכלי
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חtנלירנחחחכמחלחשגתחקרדשים"ייקרדשאלחחריסח

חררחנתיבירדtנמיכיא.

שלפנינו,המלוטשתביצירהמסתמןלעיל,תוארושכברהרבדים,כלגביעל

רובדעודהימים,משכברשלהתיאולוגיתהאלגוריהבמתכונתהבנויה

מטאפיזיותא~תותשללהשגתןהחתירהמתגלהכאןעליון.טרנסצנדנטי

עליוניםבעולמותהנעשהאתהמקיפותחקר,מניועמוקותרחבותנצחיות,

להשיגן.יוכלאדםכלשלאא~תותהחומר,כבעולםהרוחבעולםכבתחתונים,

יפה,"לעלמההתורהנמשלהתשבי,י'סיכםוהחסידית,הקבליתבסימבוליקה

ומשוטטאליההמשתוקקלאהוב;ך,אלאנגליתואינהבהיכלהומסוגרתהסגורה

מבעדאחר-כךלמסך,מבעדתחילהמשיחההיא~תוואףההיכל.בקרבת

נןמוומדברתבפניםפניםלונגליתהיאאצלהרגילשהוא'לאחרורקלצעיף,

בלנהצפוניםשהיוהנעלמים,הדרכיםכלו[על]הנעלמיםסודותיהכל[על]

הצעיףהרמתבסוף].רמשפטים,סבאומעשים':['אישיםקדמונים'מימים

למעטהמבעדהמנצנצתהאלוהיתההוויהוחשיפתהתורהפניעל ivהפר~

היכלא'".י'בנישלהמיוחדתוזכותםהגבוההמעלתםזוהיהסימבולי,

העלמהאתלראותשזכוהיכלא",ו"בניעלייה"ייבנימאותםהואנתניה

ואפילוהנעלמיםסודותיהעללעמודנןמה,לשוחחפנים,אלפניםהנצורה

היאחזותמלכות,בספירתנאחזתתפארתשספירתכשםלאשה.לולשאתה

בסבכיהאחוזיםקרובים-רחוקים,נאהביםזוגשלהעליוןייהדיוקןאתהמגלמת

ממושכתייסוריםמסכתבתוםבזה,זההאוהביםכאןנאחזיםכך 2התשוקה",

לדוד;ך-גואל;ךתשוקהאחוזתבלילותמשכבהעלהנערהשמתהפכת(לאחר
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קציעה,וביבשה).ביםמשאול,וקשיםממושכיםכיבושבחבלימתייסרוהנער

השחרלאיילתסוערת,וללביאהמהוססתאהביםלאיילתמדומהבת-המלך,

ללאמשתנההיא 3ובמילואה;בחרמשהללבנהבגבורתה,ולסמההחיוורבאורה

הפאסיבית,מלכ~תכספירתצורתה,ואתגוניהאתהרףללאומשנההרף

חליפותלפיתדיר,ומשתנהמכולםכלולהוהגוונים,התמורותכלאתהקולטת

סמלהשגור,קבליסמלהיאאף'הנרכה',אתביאליקתיארדומה(בדרךהנןתים

מלכות).ספירתשל

יפהפייהחמודותייבתבמליםפותחוארבעה'שלושה'אגדתשלא'נוסח

הייתהייבתהמדרשלשוןאתמזכירהמליםומבחרשלמה",למלךהייתה

להשאין ," ...להייתהייבתהנוסחאיתהתבניתלפי 4 ,"ה~~ו~כללאברהם

לרבות~כל,שנתברךאברהםאברהםעלהמדרשהקדומים.במקורותמקבילות

האלוהיתהתכניתאיןשנהההרמונית,לשומותמרמז ,"לכ~"ששמהבבת

לכלהטבעעםהרמונית,בשומותשרוישלמהגםבמקביל,דבר.חסרה

בועומדהכולבחשבון:הובאפרטכלשנורב-התפארת,בארמונומדרגותיו,

בשומותלפגוםיריביוהמלכיםשלניסיונם(אפילודברחסרהואואיןמכונועל

ביאליקבידם).עולהאינומחרחרי-הריבהקנטרנייםברמזיהםהזוההרמונית

בשירתו "לכ~"המקראיתהמלהעלזהבמדרשרב-אנפיןשימושכמדומהעשה

לספירתהמרמזידוע,קבליסמלעלכמאמורמושתתתהיאשאף'הנרכה',

משלהצבעלהשאין ,)"הבצפויו:(כלצופיה "לכ~"נאמר:הברכה(עלמלכות

כזג:;:ושאליההברכה,גםהמראות.ולכלהגווניםלכלבבואהמשמשתהיאכןועל

להתפרשעשויהזופואטי"ה"~רס(במישורמק~דשדבירכאלה"אני"-המשורר

גוניהכלעלשהיא,כמ;תהמציא~תאתהמשקפתהמיז.נ.טית,האמנותכסמל

בהצפויוהכולבכולהצופייהפקוחה",עיןכ"בתמתוארתומראותיה),

וכלהעין),וכבבתמלוטשתכאספקלריהשקוף,מיםכאגןוכאשה,(כבת-מלך

הלשונות,לשוןזו,ייבלשוןהידועה:הספינקסכחידתבלתי-פתורה,חידהכולה

שוווה,בהירה,ב~ל,שםוחבויה /העולמית.חידתהאתחדהלי /הברכהגם
היאכאילונדמתהלי /משת~ה,הכלועםבה,צפויוהכלצופייה:;וכל /מחשה,

השרעפות".וארך /גדל-הרזיםהיערשרשל /פקוחהבת-עין

שלהרמוניאפלטוניתיאורכלולוארבעה'שלושה'אגדתשלב'נוסחבפתח

ארבעמכלשנקבצווקרואיו,ארץ,מעדניבכלערוךששולחנושלמה,ארמון

גןתיאורבאדם.החכםמפיחכמהדבריושומעיםבגנומסוביםהארץ,פינות
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וייל,דאוסקרשלהכמו-דתיתהמיסטיקהרוויותאגדותיוברוחהנמסרהמלך,

והמשולביםהעדיניםוצליליומראותיועלשלו,המושלמתבהרמוניהמזכיראף

תיאור 5הזוהר',ב'ספרהעולםבריאתתיאוראתלאוזו,וערבמתואםשילוב

קכז,(תהל'וגו'בית"יבנהלאה'אםלשלמההמעלותיישירהכתוב:אתהדורש

ערליםאךגמורה,בהרמוניהאפואשרוייםוגנושלמהשלהמשוכללארמונו .)א

אינואמנםשלמהובמדוו.בריבהשלווהאתבולהפרמנסיםשפתייםוטמאי

הכול(ולבסוףה~ציםביושלוםלהשכיוומשכילשלהם,ההסתהלדברימתפתה

היפהשבארמווההרמוניהאבלבעולם),ה'מעשיובגדולתבגדולתומודים

הקטניםהמלכיםמבטישלובדיסקורדבדיסהרמוניהמוקפתוהסימטרי

התעוררו ] ...בהקרואיםמורביםייוגםוהעוקצניות:הזדוניותואמירותיהם

מעינייםעינייםלשלמה,עיניהםאתממקומואישובשאתםהדממה,מופתאום

ועיניוקופיםנחשיםעיניוצבועים,שועליםעיניושפנים,כלביםעינישונות,

יחדגםשערורהוכצמאיוכמעודדיםוכמחניפיםכמשסיםהיווינשופים,תחמסים

איאפואהואשלמהשלארמונו 6קדקדם!'".אתר;ץהמלך,ם, i:1;הם, i:1;'הלאמור:

שהמגדלכשםממשעבר,מכלהמקיפוהכללי,הרועבתוךנועםושלשפיותשל

המקהלהבתוךוהרמונישאנוכדבירהואבתוכו,וקציעההבודד,האישעל

יללושאגה,נהםקולותנות,ענותייקולעבר:מכלאותוהמקיפהקופונית Kה

אוחיםיבבתתאוותו,נמוגילילצפריואנקתמסמדהבשרםבכלותיערחיתו

היערויהיחשקם,בחבליומתייפחיםמתהפכיםצייםותענייתתשוקהדווי

 .)'זפרק(סוףאלוהים"לחרדת

בספירהונקבה(זכרהברואיםכלאחדותעלהרעיווכיטעו,קלוזנרי'

רעיווגדול,קוסמירעיוועםמתקשרבדומם)וגםבצומחבחי,האנושית,

אפילושלמה,דבריניטלוכאילודומהוהיוצר.המפרהה~רוסדברעלאפלטוני

על'שיחותהספרמתוךוטעו,קלוזנרהוסיףהחגיגית,ובצורתםבנוסחם

היהיכולשביאליקאברבנאל,יהודהדוושל ) Dialoghi d'amore (האהבה'

תרלייא,בשנתנרדמים"יימקיציחברתעל-ידישנדפסעבריבתרגוםלהכירו

לאהעולםאתהמניעמטאפיזי,ככוחהאהבהאכו, 1האהבה'.על'ויכוחבשם

וארבעה',שלושה'אגדתשלהאידיאיהרובדבמרכזהיאהטבע,מאיתניפחות

לוהחדיםאנרגיה,וכמקורקוסמיתכמהותתיאר;ביאליקלהלו,שנראהוכפי

העולמית.חידתםאתלאדם

מיסטיקניםשלברוחםהיקום,מרכיביבכלסמוידיווזהרובדשלבמרכזו
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רס 5!ה"ברובדשנתפש-היצירה"יימעשהאתלתפושישובוח"ן,ויודעי

מעשההואבראשית",כ"מעשה-ודםבשריוצר-אמןשלכיצירתופואטי"

בראשמעודד,הזוהקוסמוגוניתהתפישהאתהידיעה.בה"אוהיצירההבריאה

שעלהמדרשי,המקורמבוססשעליומשלי,מספרהמקראיהמקורובראשונה,

נפלאוהמהיישלשה-זהמקורוארבעה'.שלושה'אגדתאתביאליקבנהגביו

(שמכתמיההחכמהספרותברוחמקיף,הן-וגו'ידעתים"לאוארבעהממני

לאומיצביוןנטוליאוניברסליים,ומוסרחכמהכללילהעמדתחותריםומשליה

המטאפוריתהאהבהאשביןמקבילקוומותחהיקום,מרכיביכלאתפרטיקולרי)

הבריאה.שלההיולייםממרכיביהמרכיבשהיאהממשית,האשלבין

אגורשלמשלועלכזכור,נבנתה,כולהה"אגדה"פירוטה:אלההכללהומן

הסכנותרבתדרכהאתמבינתו,שנשגבומופלאות,התופעותביןהמונהיקה,בן

דרכוואתבשמיםנשרשלהעקלקלהדרכואתים,בלבאנייהשלוהתעלומות

-הוודאיתהחוקיותחסרותהללו,התופעותעלצור.עלינחששלהנפתלת
והמופלאה,החידתיתהדרךאתגםמונההוא-וביבשה'באווירבים,המתרחשות

לניסוחקשיםו"כלליה"ש"חוקיה"דרך-עלמהללבדרכואתגברמבקיעשבה

וביבשהבשמיםבים,דרךלפילוסאפואכאןמשולוהזיו~גהאהבהסודולהבנה.

לפיואדמה),אוויר(מים,היקוםהמרכיבישלושהכידוע,מהווים,ואלה-

והמסתורין.הסודאנשיהמקובלים,שלהקוסמוגוניתהתפיסה

אלפונסמשירתליצירתוהראשוןהעשורבסוףביאליקשתרגםאהבה,בשיר

('בשלתפוח!"בשלאהבתיאני ] ... [הרוחנתיביודעאיןייכינאמר:דו.יה,

(הרוחהרוח"ליינתיבהאהבהשלהנעלמותדרכיהאתהמשילביאליקתפוח').

האדםשלליכולתווכשם-נרדףהבריאה,מיסודותקוסמי,ככוחבכפל-משמעיה:

מקור,יצירתולאתרגום,שלפנינולמרותואמנות).הגותדבריולברואליצור

שכןהאהבה,מהותאתביאליקשלתפיסתועלזהמוקדםמשירללמודאפשר

הצעיר.המשוררשלמקוריתתוספתהיאהרוח"נתיביודעאיןייכיהשורה

בעלמה",גבריידרךעלביאליקתהההמאוחרתוב"אגדה"המוקדםבשיר

הרוח".ליינתיבוהמשילה

מיטבעלאותותיואתחרתשני,מכליתרגמושביאליקהקליל,הצרפתיהשיר

ביאליקניסחדוזה,אלפונסשלשירואתשתרגםלאחררבלאזמןיצירתו:

אהבתי?")בשלמהדעת("התאבוהצרפתיהשירשבפתיחתהשאלהבהשראת

-האמןורוחהאומהרוח-הרוחמהותבדברהגדולותהקוסמיותהשאלותאת
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אם ] ... [לזעתנפשךאתיש(ייאםלזעת'נפשךאתיש'אםשירובתישבפתיחת

'שירתי'שירובתישבפתיחתאלהאתוכו 8זעת"),תאבהאם ] ... [לראותתאבה

ולמעשה, 9יזעתז").אנחתיתבואמזהואי ] ... [שיריאתבחלתימאיו(ייהתזע

שונהגםהיאההיולייםהבריאהליסוזותהמשולההאהבהשלפנינו,ב"אגזה"

האהבהאתלמנותניתוהאהבהשלגילוייהיתר(ביומכולםבלולהוגםמהם

ייצרית,ההאהבהואתרב-האברה,הנשרהואשסמלההרוחנית-האפלטונית,

מרכיב-לאשגםמשולהשהיאייתכועפר).הלוחךהפאלי,הנחשהואשסמלה

היאוככזו 10המקובלים,שלאמ"שיסוזותהבריאה,מרכיביביונוסףחשוב

בלהטבבעילה,האהבה(מימושמשמעתרתילייק;נסומציה"להביאיכולה

הלהבה).בלהטהגוף,שלואיכולוהאהבה,

מכילים-הטרנסצנזנטליתהמיסטית,-ביותרהגבוההההפשטהברמת

שאינוהגוף,כבלימתוךהנשמהאוהנפשיציאתתיאוריאתגםהאהבהתיאורי

לאומה,(במקביללאלוהיהלייזוזה",המשתוקקתה"כלה"מגזל-אסורים.אלא

המשתוקקתהנפשגםהיאהקב"ה)עםלהתאחזהמשתוקקתלכנסת-ישראל,

מקורהאלויחזירנהכלאהמביתיחלצנהייסוריה,מכבלישיגאלנהלגואלה,

כאזיקיהאנושיהגוףאתביאליקתיארהמצר''מוהמוקזםבשירועליוו.בזבול

הגבהים,אללהמריאהאזםמוהמונעיםברהטים"),אסוריימלך(בחינתהכלא

המלאך',ישאל'ואםמותי','אחריארבתי',('הלילההלירייםמשיריווברבים

הז;:!קותברוח-מתוארתועוז)תמצאו'כי'והיהכנפך',תחת'הכניסיני

האהבהשעריעלכיונההמיזפקתהנשמה,-הקבליתהסוזותורתהחסיזית

שלוה"קונסומציה"השומההגאולהסיפוררגלה.לכףמנוחמוצאתואינה

השלמה:ןגאולתההגוףמתוךהנשמהשלהשתחררותהסיפורגםהואהאהבה

התנאטוס.כברגעירוס 5\הברגעיהואזה,לפיביותר,הגזולהאושר

tנלייחלצרוךירירחב.

מקוראלתחתיות,שאולעזלרזתישכישהאמינוהסוז,ותורתקבלהאנשיהיו

בצורתההתבטאהזו(זעהאביוו"יריםיימאשפותהפסוקיתקייםואזהטומאה,

מפנילחשושאיוהפרנקיסטים).שלהמוסריתבמתירנותביותרהקיצונית

האצילות",ייעולםעםלזבקותלהגיעמתאוויםאםאלה,מקובליםגרסוהרפש,

כלכיהטענה,לביסוספרנקיעקבשהמשילהמשלולהיגאל.להתעלות
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המבצראתלכבוששביקשהמלךמשלהואהנכספת,למטרהכשריםהאמצעים

חציאתיקבלהמבצראתשיכניעמיכיהכריזכן,ועלזממואתלבצעהצליחולא

הזרךובאמצעותהשופכין,ביבאלמחייליואחזירזבת-המלך,ואתהמלכות

ואתבת-המלךשליזהאתהשיגוכךכבשו,המבצר,לתוךחזרהזוהמאוסה

והמסורתהבלתי-מועבתהטהורה,האיזיאהסמל-ה~רקתכאן,המלוכה,

היצר,סמלהפתן,שלבלועונבלעת-האם-האומהמתנתלבן,מאבהנמסרת

על(הנכרךהסטרא-אחראנציגהמאוס,הפתןובאמצעותוהטומאה,הרועכוחות

הגזעבמעלההעלםעולהמיתולוגי)עיצובהפתן,כמוהוא,אףהמעוצבהאילן

העםגאולתהעברית,השפהגאולתהקרקע,גאולתהאשה,גאולתהמגזל,אל

בזרכיםלעתיםהנקניתהעליונה,החכמהלהשגתאפואמקביליםוהארץ

בע~רה",הבאהיימצווהבחינתשפלות,

להרוסכזיטומאה,שערימ"טעברומת''הציץביאליקשלשירוגיבור

מקום ) .. ,(שםזרעוזזרך"לאהקוזשיםקוזשאלהגנזים,גנזיאלולבוא

מתחתולחמוקנחשיםעלבזרכולפסוחעליוהוטלבשרשם",יתאחזוההפכים

לאכי(ייויהיגחונועלהזוחללנחשבעצמולהיזמותואפילוהמתהפכת,לחרב

שפתיועלעפר,ובלחכו / /גחוןעלויזחל-קוממיותשתייםעללכתעוזיכול

המכההטהור,ההתגלותרגעאללהגיעכזימשמע, ןן,)" ..אחרונה,תחינהעוז

שערימ"טולעבורהחייםבזוהמתלהזזהםאזםצריךבברק-זהרו,העיןאת

החמישים,שערמפתןעלגופתוצונחתהגזולהאושרברגע-ואזטומאה,

כלנכסףשאליההעליונה,הקוסמיתהחכמהשלהשגתהרגעכ;ב.ה:חייוושביב

בשירוומת",ייהציץהטעונההכותרתמןכמשתמעהמוות,רגעגםהואחייו,

שלהמסתוריןאפופתהבלאזההשפעתכמזומהניכרתביאליקשלהמיסטי

'סוזבשםלעבריתתרגמהשילייג , Das Verschleierte Bild zu Saisשילר

אתבולהסירכזיהמקזש,אללהגיעימיוכלהגיבורחותרבהואשראלוזה

אלההריסהמשמשתכאן,וגםכאן 12המצועפת,הזמותשלפניהמעלהלוט

הנצחית,החייםלחיזתומשלסמלוהצעיף,הפרגוזשמאחוריהקוזשים,קוזש

 13עצמם,החייםבמחיראפילומושגאינושפתרונה

ממזבעלותליצירותבניגוזכיונזכיר,הזבריםאתשנסייגראויואולם,

זנטה),שלהאלוהית''הקומזיהאורמח"לשלעוז''מגזל(כגוןאותנטימיסטי

הנכספתהמטרהאיןהתכליות,תכליתהיאהעליונההחכמהאלההעפלהובהן

שלתכליתומטאפורית,בצורהאלארליגיוזית,מטרהביאליקשלביצירתו



אהבהזאתמה 116

לאאךקוזשים",ייקוזשאו"זביר"לאיזהלהגיעהמגזלבמרומיהמעפיל

הפואטיבמובןאםכילאלוהיה,הנפשנכספתלפיוהצרוף,הזתיבמובן

הבריאהרזיאתלהביןלושתסייעלהתגלות,האמןנפשנכספתלפיההמושאל,

בבהירות.המראותאתולראות

כאילופנים,זרכובסוףביאליקכאןמעמיזכמו-נאיבית,אלגוריהבכותבו

הישנההזתיתהאלגוריהאל-ראשיתואלוחזרהפואטיהמעגלאתהשלים

נכוחהכוונהולאמכ~ון,ופרימיטיביזםאמנותיסיגנוןכאןישנושנה.

תקופתשלה~נזקסילביהטוראלטל'ב'וילהלםנסוגשלא(כשםותמימת-זרך

ב'קומזיהכמואמנם,כאן,ישוארכאיזציה).סיגנ~ןלמטרותאלאההשכלה

אלבזרכואזםשלהזזככותולזרגותסמלשלבים,שלושהזנטה,שלהאלוהית'

-שלוהמנחהאתהעלםמאבזשםים,בלב(הייסוריםהשאולהחמישים":יישער
שעליוהאלון,ועליו(האיטור-הטוהרים);במצולותהצולל-שלווירגיליוסאת

מחכהשבווגן-העזן,בשאריתכוחותיו);העלםמטפססביבו,הכרוךהנחשועל

 14האיזיאלית).האהובההנערהקציעה-ביאטריצ'ה,לו

להיותהרמזתפילין,שלייבית"שםגםהואייקציעה"הנערה,שללשמהאשר

שמתוארתכפיפנימה",מלךבתכבוזהייכלבחינתבביתה,ספונההנערהשל

ב"מגזלהספונההנישאההגבירהשמתוארתוכפיהמקובליםבכתביהתורה

החכמהסמללמשל,בלוק,אלכסנזרשל(ייסופיה"הסימבוליסטיםלפיהשן"

'הציץכגיבורכמוהוהמגזל,שבמרומיהעלייהאלההורסהנערוהאמנות).

-החלומותזביר-האיאלהעורגהנעראוהקוזשים,קוזשאלההורסומת',
אליהו".ב"גילויאושכינה"ב"גילויהואמתנסהשביער,הברכהשבאמצע

מיסטיים,במונחיםכאןמוצגתהעלםשלנפשומשאתכאמור,ואולם,

מטרתו-אוניברסליתפואטיתהיאהמטרהאךהזתית,מתמונת-העולםהלקוחים

השמיםכעצםאיזיאלי,עולםולגלותלמציא~תמעבראללחרוגהאמןשל

'הברכה',זוהר','(ביאליקשבשירתהקבלית"חסיזיתהסימבוליקהכללטוהר.

לתלותואין ,פואטיתאמתלהשגתמטאפורהאלאכמזומהאינהועוז)'צפרירים'

המאמיןאזםשלרליגיוזיותכוונות-הזתית-המיסטיתחזותהלמרות-בה

עבורהקוזשים"ייקוזשזבר,שלבסופוובתמים.באמתהאלוהית"ב"תכנית

חותרהואימיושכלהישגלהשיגו,ממנושנבצרהישג,אותוהואהאמן

ביזו.עולההזבראיןולעולםאליו,להגיעללא-לאות
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הטוות:

קמה.עמ'תש"ז,ירושליםא,הזוהר,משנת ,תשביי'ראה
קם.עמ'שםשם, 2

 )'יפרקבראשבטהרתם",הלבנהכפניהאשנבבתוךזרחוהזכים("ופניהכלבנהמתוארתקציעה 3

וגםהגאולה,טרם ,בחשכהעדייןשרויהמלכותטפירתשללהיותהגםהמרמז ,טעוןדימוי-
עממיים,חתונהבשיריתכופותששובץ ,)"לבנהדיווי["שייןשגוריידישיזםשלתרגום

הכלה.שליופיהבשבחהמדברים

לאברהם,לוהייתהלאבתוהרי .א)כ,ד(בר'בכל"אברהםאתברך"וה'הפטוקעלחכמיםהקשו 4
טז(ב"בהבבליבתלמודהמובאתהתנאיםבדרשת ."בכל"נתברךכיעליולומרניתןכיצדוכי

ובכללאברהםהיתה"בתהיאבכלן"י"מאהשאלהעלכתשובההבאיםהפירושיםאחד ,)ב"ע
הכלולהמלכותספירתעלבדיוניהםזה,בפירושלדרושהםאףהרבווהקבלההסודבעלישמה".
הגוונים.מכל

 .רלגעמ'שם, ,הזוהרמשנתוראה:ע-אעב;קעב,ח"א 5
הפרווראנשישלהאנימליסטייםלתיאוריםוהשווהוארבעה',שלושה'אגדתשלא'פרק 6

כשלמותהזהובהובת-הערליםהעברי-האוהביםשניניצביםשבתוכםהגדר',ב'מאחורי

 .הכיעורךובתהרמונית

 . 185-184עמ' ,(תשי"א)קלוזנר 7
מתוךלחטיבותזיקתןועללדעת'נפשךאתישב'אםהכלולותהאקסטטיותהשאלותעל 8

 'עמ , 1980תל-אביב(דיסרטציה),הראשוניםביאליקשירייבחיבורעמדתי ,'המתמיד'
263-258 . 

שמירראהה"קוסמיות",השלכותיהןועל'שירתי'שבפתיחתהפילוסופיותהשאלותשלטיבןעל 9

 . 211 210עמ'(תשמ"ח),הנ"ל ; 68-67עמ'(תשמ"ו),
שצ.שפאעמ'שם,הזוהר,משנת ,"תיבראשיימעשה 10

שלמתיאוריובמדומהמושפעעשן,ועמודברק-אשההופךהנחש,של-מימטי I:.tההמיתיתיאורו 11

בשם ,)ס"עי[זלקינסוןאדוארדיצחקע"ילעברית(שתורגםשלוהאבוד'העדןב'גןמילטון
 . 89עמ' ,(תשמ"ו)ברזלראהוארבעה'שלושהב'אגדתהנחשתיאורעלעוד .)'האדםאת'ויגרש

הציץ'יהמיסטשירואתביאליקחיברשנהשנה,באותהשנכתבה ,'בלשוןוכיסוי'גילויבמסתו 12
כ"אין"המתפרשה"בלימה',בסמלכגוןקבלית,בסימבוליקהכןגםהשתמש(תרע"ו), 'ומת

 .(בלי-מה)

(שירתהנינוןחוזרטוושמיר,ז'ראה:אלתרמןנתןעלהזאתדתיתיהחהבלאדההשפעתעל 13

 • 96עמ'תשמ"ט,תל-אביבהמודרניזם),בראיאלתרמן
מובהק,נאו-אפלטוניתיאורהואאשוללפידלהבהלסערתבמחולהההופכתקציעה,שלתיאורה 14

התופעותלעולםומתקרבהשופעהשכלאור :"ם 1ה"!\מפיראאתדנטהשלתיאורואתהמזכיר
לביןהשכלעולםביןגשרמעיןהמשמשזה,בוערגלגלומגולגלת.עגולהצורהומקבלהטבעיות

ו"נפשפרוקלוסשלהאמיר"גלגל"ההנאו-אפלטוניים,שלה"אחד"אלאאינוהחושים,עולם
לדרגתלהתעלותיכולהאדםכישהאמיןהרמב"ם(וכמוכדנטהביאליקפלוטינוס.שלהעולם"

מהאתלתקןהבאנביא,בדמותהגדולהמנהיגאתראהונפשית)עיוניתשלמותמתוךנביא
חילוניתמקיפה,מדיניתרפורמהמתוךוזאתהאומה,שלוהחילונייםהדתייםמנהיגיהשעיוותו

לעלמההאהבהעברי).עלםעםשערזהובתזרהאשהכאןמזווגהואכך(משוםדתיתדווקאולאו
שהיאהמוחלט,הטובלקראתהאפלטוניהדחףהיא ,לביאטריצ'הדנטהשלאהבתוכמוהזהובה,

כמוביטוילידיכאןהבאביאליק,שלהטרנסצנדנטליזםלחכמה.האריסטוטליתהשאיפהעםזהה
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כתיכתכעתגיכושהאתושקיכלה(תרפ"ז) '''חאוךחהיה'מוזרכשירשראשיתה'אבי:כפואמה

להשיגומנסהוהנצחהח"םמעגלימולאלהתוההחילוני,אדםשלהואוארבעה:שלושה'אגדת
חידתם.את



סינום

והמהוקצעהמלוטשהיהלום~בנה

וכיםויגילויביאליק:ביצירתוחאימפרםונליחפרםונליחממדא.

לכתיבתביאליקפנהאחתשלאההשערה,זהחיבורבפתחהועלתהכבר

שימשואלהכיו"אובייקטיביות",יימרוחקות"יצירותושארלילדים"ייאגדות

באגדותזקחזרלכאורה,הייחודי.האישיעולמולביטוילהשנייהשאיןמסכהלו

שלועלילותיהםעלומי-שםפרים Qמשלדבריהםאחרים,~שלדבריםאלה

כביכולמסראףהואומאגי.מיתימעזכ.העליהםהעטושהדורותקדומים,גיבורי

המלמדת(עמדהמעורבבלתיכל-יודעפר Qמשלהנסתרתמעמדתוהדבריםאת

שלאהמסופר,כלפיהמובלעהמחברשלמסויםשיוויון-נפשעללהלכה

נינרתשנההאוטוביוגרפיים,האישייםהיסודותבעלתהווידוייתכביצירה

גילהביאליקואולם,ושעל).צעדכלעלהמסופרכלפיפר Qהמשלקרבתו

בכלמשגילהיותרהכמוסעולמוועלעצמועלהללוה"מרוחקות"בחטיבות

כביכולשבהןבכללה,ה"אוטוביוגרפית"והשירהשלו,ה"קאנונית"הליריקה

אמרבווידוי,לומרהעזלאאשראתקוראיו.לפניו"נתערטל"לנו"אתיישפך

סודותאתבנקלמסגירהשאינההמרוחקת,האימ~רסונליתהיצירהבמסווה

והכמוס.ןהאישיעולמו

לדימויוובניגודהחוץ-ספרותיות,העדויותמןוכןעצמההיצירהמןכעולה

היהלאביאליקר;וחת,למוסכמהמתמשכתשגגהמתוךהיהשכברהציבורי

השגויהדימויהישיר.הווידויבדרךלבוסגוראתהקורעסופרברייתומטבע

רבותשלללב,והנוגעתהפמיליארית-עממיתהווידויית,החז~תפריהואהזה

שהעמידהמזוכךכלהשונהחז~תובפרוזה,בשירהביאליק,שלמיצירותיו

119 
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אתשחיבבהאלתרמן,שלרסונלית pהאימשירתו(ולחלופין,למשלילייג,שירת

הכמו-ה"פסאזה"זבר,שללאז;נתוואולם,והמוכללים).הגזוליםהנושאים

כתיבתובכלעצמועלגילהלאביאליקהטעייה:משוםבהישאינטימית

המלמזיםופרטיקולריים,ספציפייםפרטים"ויזוייו"ובכלה"אוטוביוגרפית"

אומה).בתוךמיחיז(אוקולקטיבבתוךמפרטלהבזיל-וכיחיזכפרטעליו

המשובציםכביכול,והייחוזייםהחז-פעמייםהקונקרטיים,פרטי-המציאות

מאיגרותיובמקצתואפילוהאישית,החז~תבעליבסיפוריושלו,בשירי-הווידוי

ומתוךתולזותיואתלתעזרצוןמתוךלכאורהשנכתבוה"אוטוביוגרפיות",

מוטיביםשלוהמחזההמחשהכהקטנה,בזיעבזמתגליםחושפנית,כנ~ת

 2האישיים.סוזותיואתבהכרחחושפיםאינםואלהוארכיטיפיים,טיפוסיים

יצרביאליקכיושוב,שובמגלהובפרוזה,בשירההלירית,ביצירתועיון

,ולאטיפוסיוזי-לאומייה,פרופילקולקטיביזיוקן~ייויזוייו"ייזיכרונותיו"בכל

מפיולשמועקוראיושלרצונםביןהאיזוןעלשמרוכךאינדיוויזואלי,פרופיל

ביצירתו,ה"אני"להיחשף.ושלאפרטיותועללשמוררצונולביןאינטימיויזוי

העם"וכ"אחזכולו,הציבוראתמייצגבה,הבזויהגיבורגםקרובותולנןתים

ממקוםישראללביתשצפההחולף,הזורבןהמ~רם-מעם,כמשכיל(ושלא

לו.צרובצרותיוהכללסבלאתסובלהואמגזל-הצופים)בראשהנישאמעמזו

ענייןבהםשאיןאלו-וספציפייםאיזיוסינקרטיים-מובהקיםאישייםבעניינים

ייאזםלכלהאופיינייםקולקטיבייםקווי-מתארבהםשאיןאוולכלל,לציבור

לראותאיןכןועלבכלל,ה"אוטוביוגרפית"ביצירתוביאליקנגעלאמישראל",

היחיזשלחשיפהאישי,ויזוישלבסגנוןמשתפכתכשהיאגםזו,ביצירה

 3לכאורה.אלאבפומבי,

לאז;נתוכיולטעוןהפו,ךמכיו~ןגםביאליקשלהווידויבזרכילהתבונןאפשר

עוסקתשכתיבתולכאורה,וכללייםאובייקטיבייםענייניםאותםגםזברשל

ענייניהישן,בית-המזרששלפו Qונטישתבגולההעםשלפצבוכגוז,-בהם

גאולת(קשייבהההיקלטותוחבלילארץהעלייהוהמזינית,הרוחניתהציונות

התרבותיבפפסזה"צעירים"מלחפתנגינה),וחבלילשוןחבליובניינה,הארץ

היו-לסוגי;:והיצירהשיטימביןהעוליםנושאיםוכהנהכהנהועודיני,והפז

כן,עלשלו.הקונקרטיתהביוגרפיהומןביאליקשלהסובייקטיבימעולפוחלק

שלפעניינולכאורהשהםופוכללים,כללייםבנושאיםביצירתוכשעסקגם

כביכולמכיליםואינםלכללהנוגעיםוהציונות,התרבותנושאי(בכלהציבור
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ומעולמומחייוחלקהמשוררבהםראהכלשהם),אינדיווידואלייםסממנים

והמוחשיים.הפרטייםלענייניוכראיועיצבםמרוחועליהםהאצילהאישי,

בין-ביצירתוהאידיאיהצדגםהרירבים,הגותבתחומימחשבות"כ"בעל

הוא-קודמיושהגואלהאתכלל Wושפיתחוביןבעצמוהרעיונותאתשהגה

הכלולענייןכלכמעטכןועלשלו;הרוחניתהביוגרפיהמןנפרדבלתיחלק

מאחוריהמ~סווהכללרבותאימ~רסונלי,אופרסונליביאליק,שלביצירתו

אחרת.אוזובמידהאישי-אינדיווידואלי,אורגםעליושפוךהבידיונית,החז~ת

בדרךבהםשנתבונןוביןכךביאליקשלהווידויבדרכישנתבונןביןאך

מצאלאשהמשוררושוב,שובלנויתבררומצטלביםרביםמכיו~ניםאחרת,

הואהכמוס.עולמוסודותאתלפניהםולהערותקוראיולעינילהתערטללנכון

קורותלהעלותבחרובדרך-כללבדויה,שכולהאוטוביוגרפיההעמידלאאמנם

אותנטית,יצירהלהעמידכדיוזאתחטופה,התנסותול~התנסה,שבהןחיים

שבישר(כמיוחידושוכוחועיקרנתגלהשנההאישי,הניסיוןבחותםטבועה

הרומנטיקהפריהחוויה",שלייהפואטיקהאתקודמיו,מכליותרביצירתו,

יפהשכוחםפרטי-מציא~ת,אותםרקקורותיומתוךבררהואואולם, .האירופית)

וההופכיםהלאומילאוצר-הסמליםנכנסושכברכאלהבני-עמו,כלללתיאורגם

החולף.הדורבשירתכמקובלולשליח-ציבור,מייצגדיוקןשללבעליואותו

שלהנאוקלאסיתהנורמהאתהעשריםהמאהאלביאליקגררמסוימים,במובנים

החשוביםהםהאדםשלהחד-פעמייםאירועי-חייולאלפיההמשכילים,

האידיאליים-חייושלהמייצגיםהדפוסיםאםכיהרחב,הציבוראתוהמעניינים

המשכיחהרומנטית,חז~תלקורותיולשוותהשתדלזאת,עםהטיפוסיים.או

שאננהילד~תעלביצירתולספרוהרנההארכיטיפיים,הצדדיםאתכאמור

הרומאנטית.הבתר-משכיליתהשירהברוח ,ואיננהשחלפה

למשל,כך,להיחשף:באי-נכונותובמפורשהמשוררהודהאףאחתלא

חייוסיפוראתביאליקלוכתבתולדותיו,אתשיכתובקלוזנרלבקשתבתגובה

ה'~גלות'כאןייעד :במליםסיכםסיפורוואתהילד~ת;תקופתלסוףעד

הרי-אדםכלשלתולדותיועיקרלדעתישהןאלווה'נסתרות',שבתולדותיי,

הווידויי,הטוןבעלתליצירהובניגוד 4 .בהן"מסיחיןואיןהלבשלמכיבשונוהן

הגווןכביכולחסרשנהוהבידיונית,האובייקטיביתהאגדית,ביצירהדווקא

מתגליםרגשית,מעורבותללאהצ,דמןהמחברלכאורהעומדושנההאישי,

מ~יןלהסתירבחרשאותםביאליק,שלהפרטייםמסודותיוכמהבמפתיעכאמור
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והמוגבלים,המגביליםריאליה,הלפרטיהאגדהשלכבילותהאיגםהקורא.

מגיע,היהלאשאליהןכמוסות,אידיאליותאז,כתותאללחתורלביאליק!:'פשרה

בווידוימלגלותנרתעהיהאותןואשרישירהאוטוביוגרפיתבכתיבההסתם,מן

חשוף·

מוכןהיהלאגםביאליקאינטימיים,פרטי-חייםמחישוףלהירתעותובמקביל

מפרשניה.אחדולהיותיצירתו,סודותאתבמו-ידיוקוראיולפנילחשוף

המוריםהסתדרותבסניףשנשאבהרצאהימיו,בערובהסופרכשנשאל

'מגילתלשםהחורבןאגדותאתבעבדואותושהנחתההמגמהבדברבתל-אביב,

התכוונתיייהאםמתחמקת:היתממותמתוךספקבכנות,ספקענה,האש',

התכה,שלעיבודשונות,אגדותשלעיבודרקאואלגוריה,תהיהכיב'מגילה'

כוונותגםהכנסתיהאםהדברים,אתצירפתיגםהאםכלומר:חדש?גלגולשל

שהחומרמתוךמאליהן,מבצבצותהללושהכוונותאוזמננו,שלעכשיו,של

וגםסמלגםלשמשהואיכולממילאיצירי,דברכלוכמויצירי,תיקוןקיבל

הזה,הדברעללעמודיכולאינניהאמת,אתלכםאומראלגוריה?וגםאגדה

ידומתחתהוציאכיהיטבידעדווקאביאליקכידומה 5עכשיו".זוכראינני

-העיבודפעולתאגב-בהנשתעבדומקורלהששימשושהאגדותיצירה,
הקדומהמשמעותןואתשלהןזכות-הבכורהאתבהואיבדוהאישי,ליסוד

כפרט,ביאליקאתהמאפייןלזההןכוונתנוהאישי","היסוד(באומרנוהמקורית

לזהוהןיחי,דראשוןבגוףהנישאהאש''מגילתשלו'בפרקהכלולכבווידוי

הרת-גורל).תקופהשלאירועיהתחתהנתונהלאומההמשתייךכפרטהמאפיינו

אתלהפוךכנראהרצהלאואףבפומבי,סודותיומחשיפתנרתעהואואולם,

לשוןונקטהתחמקכןועלשירתו,שלמפרשניהלפרשןשב;איש-הציבור

עכשיו".זוכרייאינני

(שלאכביכולרסונלי Qהאימהאופיבעלתוארבעה',שלושהב'אגדתגם

כל-יודע,פר Qמשלמטעמוכולהנמסרתשלפנינוה"אגדה"האש',כב'מגילת

ונחשףביותר,הכמוסיםמסודותיוכמהביאליקהטמיעוידוי),פרקיכוללתואין

בדרכיםהאגדותהותכוכאן,אףכאןהאש'.ב'מגילתמאשריותראפילואוליבה

הטפליםחומריםאלאהןאיןדבר,שלשבסיכומועדומשוכללות,מחוכמותכה

מהם.שהורכבההחדשההאינדיווידואליתליצירהומשועבדים



 123יהמהיקצעהמליטשהיהליםמבבה

לילדיםה"אגדה"במםווההכמוסהאישיהווידויב.

ביטוי?לידיזוב"אגדה"הבאיםהאישית,הביוגרפיהמיהמוצנעיםהסודותמהם

מצויה,שאינהביקורתיתזהירותתובעתוהיאקלה,אינהזושאלהעלהתשובה

ועלביאליקעלוהפסיכולוגיסטייםהביוגרפיסטייםהדיוניםמיבכמהלצערנו,
העובדותאתכולקודםלדעתהחוקרעלשומהעליה,לענותכדייצירתו.

במיוחדה"עובדות",רוב-דיוקליתרעיקר.כלודאיותאיניואלהלאשורי,
ומסופק,רעועבסיסעלבעיקריבנויות-והנעוריםהילדףתלימיהנוגעותאלה

במסמכיםלז;נעיייהפר.דלבליבומשולביםוסגנףיאותנטיותובידיוי,שאמת

משקלוכימהרה,עדיתבררהמשוררשלהביוגרפייםנתוניומשולביםשבהם

האמתשלמשקלהעלעולהאלהבמסמכיםהסמליאוהארכיטיפיהיסודשל

ואותנטי,ממשיחייםכסיפורהציבורבתודעתשנקבעומההפשוטה,העובדתית

ולמרותכי,פיעלאףוהדמיוי.המיתוסבצבעירבהבמידהלמעשהנצבע

האישיותאתלחקורלמטרהלוששםמיבפניהעומדיםהרביםהמכשולים
היותהלעובדתלמכבירראיותלמצואשניתידומההיצירה,מאחוריהעומדת

ושלאישיתהגותשליסודותשיטיהבייהמכילהיצירה,שלפנינוה"אגדה"של
שלמרתקתבתערובתואינטימייםפרטייםסודותבעל-כורחםהמסגיריםוידוי,

ו"כיסוי".ייגילוי"

האישייםהענייניםשפעמתוךמורחבות,דוגמאותבמספרכאינסתפק

כיונזכירנחזורספק,הסרלמעיעליהם.לרמזעשויהזושיצירהוהמוצנעים,

המ~רשעלאחתלאמעידותואלהרב,הואפסיכולוגיסטיותהשערותשלפיתויי
ביותרוהמשכנעתהמרתקתותהאסברה,כלהמפורש.עלמאשריותר

המסמכיםרובואולם,ממש;שלבראיותלבססהכמוביראויבסבירותה,

לשמשיכוליםהםואייומסוגננים,מגמתייםהםביוגרפייםנתוניםהמכילים

כמו-דוקומנטריים,חומריםשלחלקםרבבתוכםומהימי;קבילראיותחומר

העובדתית.מהימנותםועלשבהםהאובייקטיביותמידתעלבנקללערערשניתי

המשורר,שלתולדותיוחוקרבפניהעומדותהמגבלותביתרובהתחשבלכך,אי

לסברה:עובדהשבייהגבולייבלעשלאכדיזהירות,צעדיוכמהכמהכאיננקטו
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והפוגבלים,הפגביליםהריאליה,לפרטיהאגדהשלכבילותהאיגםהקורא.

פגיע,היהלאשאליהןכפוסות,אידיאליותאז,נתותאללחתורלביאליק~פשרה

בווידויפלגלותנרתעהיהאותןואשרישירהאוטוביוגרפיתבכתיבההסתם,פן

חשוף·

פוכןהיהלאגםביאליקאינטיפיים,פרטי-חייםפחישוףלהירתעותובפקביל

פפרשניה.אחדולהיותיצירתו,סודותאתבפו-ידיוקוראיולפנילחשוף

הפוריםהסתדרותבסניףשנשאבהרצאהיפיו,בערובהסופרכשנשאל

'פגילתלשםהחורבןאגדותאתבענד;אותושהנחתההפגפהבדברבתל-אביב,

התכוונתיייהאםפתחפקת:היתפפותפתוךספקבכנות,ספקענה,האש',

התכה,שלעיבודשונות,אגדותשלעיבודרקאואלגוריה,תהיהכיב'פגילה'

כוונותגםהכנסתיהאםהדברים,אתצירפתיגםהאםכלופר:חדשןגלגולשל

שהחופרפתוךפאליהן,פבצבצותהללושהכוונותאוזפננו,שלעכשיו,של

וגםספלגםלשפשהואיכולפפילאיצירי,דברכלוכפויצירי,תיקוןקיבל

הזה,הדברעללעפודיכולאינניהאפת,אתלכםאופראלגוריהןוגםאגדה

ידופתחתהוציאכיהיטבידעדווקאביאליקכידופה 5 .עכשיו"זוכראינני

-העיבודפעולתאגב-בהנשתעבדופקורלהששיפשושהאגדותיצירה,
הקדופהפשפעותןואתשלהןזכות-הבכורהאתבהואיבדוהאישי,ליסוד

כפרט,ביאליקאתהפאפייןלזההןכוונתנוהאישי",ייהיסוד(באופרנוהפקורית

לזהוהןיחיד,ראשוןבגוףהנישאהאש''פגילתשלו'בפרקהכלולכבווידוי

הרת-גורל).תקופהשלאירועיהתחתהנתונהלאופההפשתייךכפרטהפאפיינו

אתלהפוךכנראהרצהלאואףבפופבי,סודותיופחשיפתנרתעהואואולם,

לשוןונקטהתחפקכןועלשירתו,שלפפרשניהלפרשןשנ;-הציבוראי

עכשיו".זוכרייאינני

(שלאכביכולהאיפ~רסונליהאופיבעלתוארבעה',שלושהב'אגדתגם

כל-יודע,פר Qפשלפטעפוכולהנפסרתשלפנינוה"אגדה"האש',כב'פגילת

ונחשףביותר,הכפוסיםפסודותיוכפהביאליקהטפיעוידוי),פרקיכוללתואין

בדרכיםהאגדותהותכוכאן,אףכאןהאש'.ב'פגילתפאשריותראפילואוליבה

הטפליםחופריםאלאהןאיןדבר,שלשבסיכופועדוכללות,ופשפחוכפותכה

פהם.שהורכבההחדשההאינדיווידואליתליצירהופשועבדים
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לילויםה"אבוה"במסווההכמוסהאישיהוויוויב.

ביטוי?לידיזוב"אגדה"הבאיםהאישית,הביוגרפיהמןהמוצנעיםהסודותמהם

מצויה,שאינהביקורתיתזהירותתובעתוהיאקלה,אינהזושאלהעלהתשובה

ועלביאליקעלוהפסיכולוגיסטייםהביוגרפיסטייםהדיוניםמןבכמהלצערנו,

העובדותאתכולקודםלדעתהחוקרעלשומהעליה,לענותכדייצירתו.

במיוחדה"עובדות",רוב-דיוקליתרעיקר.כלודאיותאינןואלהלאשורן,

ומסופק,רעועבסיסעלבעיקרןבנויות-והנעוריםהילד~תלימיהנוגעותאלה

במסמכיםלז;נעייןהפר.דלבליבומשולביםוסגנ~ןאותנטיותובידיון,שאמת

משקלוכימהרה,עדיתבררהמשוררשלהביוגרפייםנתוניומשולביםשבהם

האמתשלמשקלהעלעולהאלהבמסמכיםהסמליאוהארכיטיפיהיסודשל

ואותנטי,ממשיחייםכסיפורהציבורבתודעתשנקבעומההפשוטה,העובדתית

ולמרותכן,פיעלאףוהדמיון.המיתוסבצבעירבהבמידהלמעשהנצבע

האישיותאתלחקורלמטרהלוששםמיבפניהעומדיםהרביםהמכשולים

היותהלעובדתלמכבירראיותלמצואשניתןדומההיצירה,מאחוריהעומדת

ושלאישיתהגותשליסודותשיטיהביןהמכילהיצירה,שלפנינוה"אגדה"של

שלמרתקתבתערובתואינטימייםפרטייםסודותבעל-כורחםהמסגיריםוידוי,

ו"כיסוי".ייגילוי"

האישייםהענייניםשפעמתוךמורחבות,דוגמאותבמספרכאןנסתפק

כיונזכירנחזורספק,הסרלמעןעליהם.לרמזעשויהזושיצירהוהמוצנעים,

המ~רשעלאחתלאמעידותואלהרב,הואפסיכולוגיסטיותהשערותשלפיתוין

ביותרוהמשכנעתהמרתקתותהאסברה,כלהמפורש.עלמאשריותר

המסמכיםרובואולם,ממש;שלבראיותלבססהכמובןראויבסבירותה,

לשמשיכוליםהםואיןומסוגננים,מגמתייםהםביוגרפייםנתוניםהמכילים

כמו-דוקומנטריים,חומריםשלחלקםרבבתוכםומהימן;קבילראיותרחו

העובדתית.מהימנותםועלשבהםהאובייקטיביותמידתעלבנקללערערשניתן

המשורר,שלתולדותיוחוקרבפניהעומדותהמגבלותביתרובהתחשבלכך,אי

לסברה:עובדהשביןהגבולייבלעשלאכדיזהירות,צעדיוכמהכמהכאןננקטו
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אחכח?זאתמח . 1כ.

שלענייןבוראהשכןברבים,לחשפונהגלאכללשביאליקבנושא,נפתח

נושאסביבכולהנסבההןה"אגדה"הנישואין.נושאוהואהפרט",ייצנעת

המיושן-כביכולהתיאולוגירעיונובעלמה").גבריידרך(חידתהאידיאליהזיווג

שמיםבידינקבעיםשהזיווגיםדהיינווארבעה',שלושהב'אגדתשלמהשל

בתואומרתיוצאתקולבתהוולדיצירתקודםיוםייארבעים :חז"לדברי(ברוח

נשר,על(סיפוראגדימאגיבלבושכאןמתלבשע"א)ב,סוטהלפלוני",פלוני

מפליאבאופןגם,הואזהרעיוןבן-זוגה).אתלנערהומביאהשמים,מןהבא

מודרנירעיון-מפורשותזאתשיאמרבליביאליק,כאןאומרכך-ומפתיע

מןבמעברההאחרונים,הדורותשלהיהודיתהחברהשלדידהלגביומעודכן

והגורלהטבעבמצבותאהבה,מתוךהנישואיןרעיוןהחילוניות:אלהדתיהעולם

הסברה.במצוותולא

גורלויחרצווהממוסדת,הבוגרתהחברהשלנציגיהושארומורים,הוריםלא

אולישהיאקביעה-שנותיוכלאתיבלהמישלבמחיצתוויקבעואדםשל

הואאםכי-בחייואדםשקובעהקביעותמביןוהרת-הגורלהחשובההקביעה

הגווןבעלהרעיוןאתנמיראםהאישי.וגורלוהטבעייםיצריובסיועעצמו,

הזמןשלה~נראיסטיהגווןבעלותהמקבילותבגירסותיושמים")("בידיהדתי

שביאליקלנויתבררהטבעית"),הברירהעקרוןו"לפיהגורל"(ייבידיהחדש

תורותושארפרוי,דניצשה,דרווין,שלתורותיהםברוחגם-כאןממליץ

המשיכהבכוחשלו.אתלעשותלטבעלתת-המודרניתהחשיבהאתשקבעו

בהתערבות(ולאביותרהראויבזיווגוואדםאדםכליזכההמקרהוידהטבעית

פירושלפיבדעתה).והמיושבתהבוגרתהחברהנציגיבו,והאוחזיםה"ראצי;"

שלואובייקטיביזציהמורחבתמטאפורההקדומיםעלילתבכלהרואהזה,

למקריותוכמטאפורהשמים"ייבידיהצירוףאפואייתפסמודרניים,עניינים

זיווגין.בענייניהגורלשלהברוכה

אדםכלשלזיווגוייקבעהשמיםמןלפיוהקדום,הפרדסטינציהרעיוןכןעל

יותרהקרוביותר,מודרנירעיון-ומפתיעפראדוקסליבאופן-הואואדם,

שלגורלונקבעלפיההגלותית,השידוכיןמשיטתאנו,בימינוהר;וחתלתפיסה

ודעותמוסכמותבסבךהאחוזההממוסדת,החברהשלהבוגרנציגהבידהצעיר
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המ;נוונתוביזוהפךזסטינציהבעקרוןהקזומההאמונההרילאאמנם, 6קזומות.

הגישותשתיאיהגורל,במקריותהחילוניהאזםשלאמונתוכהריהגורל,של

איןהטבע.בתהליכיהאזםשלהמלאכותיתהתערבותואתזוחותכאחתהללו

השמיםאתבנסותויוהרה,שמתויכישלוןלמעשהנכשלשלמהגםכילשכוח,

כהתערבותכמוההיאאףהאיצטגנינ~תבאיצטגניניו.היוועצותלאחר

המזרשיתהאגזהבעקבותלכאורה-וביאליקבגורל,האזםשלמלאכותית

הגורל,שלהגזוליםמהלכיואתלכווןהאזםשליזואזלתאתמראה-הקזומה

שלמהלמתנם.אולהחישם-מהלכיםלשנותביכולתוישקצרבטווחאםגם

גזרתאתולשנותהטבעסוזותאתלפענחמניפולטיביותבזרכיםאפואמנסה

שלא'(בנוסחהאמנותייבוזוובעהמזרשיבמקורהמסתייםניסיוןהגורל,

 .חרוץבכישלוןהאגזה)
המוזרנית:בתקופהגםיפהשכוחועל-זמני,לקחנוזעהזההקזמביםלסיפור

-ובמניפולציותבהתחכמויותפיהעלהגורלגזרתאתלהפוייכולאזםאין
בזרכיםהטבעתהליכיאתלהאיץלואלואף-בעקיפיןהיצירהאומרת

הטבעתהליכיכימנהיגוכלאזםכלשיזעהזיןמןושרירותיות.מלאכותיות

לצאתאישביזיעלהלאוכיב~תם,שלהםאתלעשותעתיזיםוההיסטוריה
כיעקיפין,בזרכירומזתהיצירהזאת,עם 7קצה.אלמקצהולשנותםחוצץנגזם

למשל,נתניה,לו.היעוזהגורלאתלהיטיבולנסותלטבעלסייעלאזםלומותר

ייהכולבחינתהמגזל,אלהעץמןנמר"ב"קפיצתבזנקולגורל,בתעוזתומסייע

ולשנותולגורללהתחכםאמנםאפשראיטו).ג,(אבותנתונה"והרשותצפוי

לגורלו;עבזלהיותהאזםעלשנגזרזברשלפירושואיןאימוחלט,באופן

הישגיואתלשכללממעיזות,להיזהרלגורלו:אזוןלהיותלנסותלומותר

שמים".יימיזילושנגזרזינו,אתהאפשרככלולהמתיק

שונות,השערותלעלותניתןעצמושלונישואיואלביאליקשליחסולגבי

מגזרתחרוגנהלא-נכוחותאינטואיציותבהןישאםגם-כאחתשכולן

לאשהמאניהאתנשאביאליקבספק:מוטלאינוזאת,עםאחז,נתוןההשערה.

סוחרי(זוזיו,ושזכניםמשפחהבניבסיועהישן,הנוסחשעל-פיבנישואין

סוחררבוי,אוישבחשללבתוחופהלגילבהגיעוהשיאוהומז'יטומירעצים

שלוהעם"(ב"שירילפלגיהביצירתואולם,קייב).פלימקורוסטישוב,עצים

'ויהיבאגזותהגזר','מאחוריבסיפורוברוחו,להםהזומהישראל''בתובשיר

זבקשלאו"אובייקטיביות",ייאימ~רסונליות"יצירותכיזוע,כולן,-היום'
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ואםבמישריןאםושוב,שובהביעהואאישי)וידוישליסודכביכולבהם

טבעית-ומשיכהאהבהמתוךבנישואיןהבלתי-מסויגאימונואתבעקיפין,

נוחות,ושיקולימוהרשידוכים,שלבדרךולאיצרית,

הפוקדיםכאחרוןשיריובאחדיםעצמואתהציגהמשוררזאת:אףלזכורראוי

עצמו,אתראההואהצעירה'-'שירתנוובמסתוהישן,בית-המדרששלפו Qאת

שלכבן-דורוולאבמקצת,ממנוהבוגרפיארברג,שלכבן-דורוכמשתמע,

הואהפואטיקה,כבתחומיהחיים,בתחומיבמקצת,ממנוהצעירטשרניחובסקי,

שלו:המ~סרמוסכמותואלמנהגיואלהישן,העולםאלשייכותכנראהחש

אהבהמתוךברובםנישאואחדות,בשניםממנוצעיריםאובני-גילו,סופרים

כגון-מהםאחדיםמשלו,שונההיהחייהםואורחהשידוך,בדרךושלא

הייתהביאליקאצלואילונכריות;נשיםנשאואפילו-ושופמןטשרניחובסקי

במשמעיםטעוןספרותימוטיבאםכיוממש~ת,מציא~תלאהזרה"ייאהבת

וחבריונושנות",יימחןיקישלנוסחםלפיהחייםהתנהלושלובביתומרובים,

חייואורחותעלתכופותאותוהקניטואףממנו,המודרנייםהמשוררים,

ביתיים",וה"בעלה"מיושנים"

תקופתעדב"ווידויו"הגיעלקלוזנר,האוטוביוגרפיתבאיגרתוכאמור,

ועלאדם",כלשלשבתולדותיוהנגלותכאןייעדלדבריו,יסף.ולאהנישואין

המשכיליות,לאוטוביוגרפיותבניגודברבים,להסיחנוהגיםאיןהנסתרות

נעורים',ו'חטאות'אביעזר'(ובמיוחדהנישואיןתקופתעלרבדגשששמו

שלהיהודים"ב"רחובמקובלמנהגילדים,נישואינגדנמרצתבביקורתשיצאו

דברנישואיואודותעלה"אוטוביוגרפית"יצירתובכלכתבלאביאליקימיהם),

כביצירתובמזרח-אירופה,הנישואיןבמנהגיבגלוינלחםלאאףהואדבר,וחצי

נדיריםהפכוילדיםונישואינשתנו,הזמניםיוד',של'קוצוילייגשלהסאטירית

ויל"ג,מל"לרמא"ג,נוסחבמתקפהרבטעםהיהלאוכברויותר,יותר

עלישירהביקורתביצירתומתחלאגםשביאליקלהניח,כמדומהמותר

השידוכיםמנהגבגנותשדבריםמשוםנושנות",יימחזיקישלהנישואיםמנהגי

שדכן,על-ידישנערכושלו,בנישואיודופיכהטלתלהתפרשהיועלולים

לאחרגםקורתובצלשחסוהישישים,ובהוריהבאשתולצורךשלאולעלוב

ביאליקנהגומורדות,מעלותידעושנישואיהם(למרותבתל-אביבביתשבנה

פיוסדבריתכופותכללאליהששיגרובאיגרותובאהבה,בכבודברעייתו

אחתשורהקראהולאעברית,מאניהלמדהלאנישואיהימיכלואגב,וריצוי),
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מעטיםהיוהייזייםששיריו-והמשוררבעלה,שלהענפההעבריתמיצירתו

לכלהמחפשרעייתו.לביןבינושנפערההתהוםעלהיצרבווזאי-ואקראיים

הכמוסיםלבוהגיגיאתכיימצאנה,לאה"אוטוביוגרפית"ביצירהעזותאלה

יצירתו.שלהאימ~רסונליותבחטיבותיהרקביאליקגילה

השמיעלאהנושניםהנישואיםמנהגיעלביקורתכיולטעון,לסבםניתן

ומצועפת,עקיפהובאמירהבמסווהתכופותהשמיעההואאךבגלוי,ביאליק

ביצירהכללבזרךכןעשההואאישית.כאמירהמתפרשתשאינה

ב"אגזה"כגוןהאישיים,ההקשריםמןכביכולהמנוטרלתהאימ~רסונלית,

מחונןעבריעלםומפגישהושזבניההחברהלשיקוליתיגרהקוראתשלפנינו,

ובנפשםבגופםלזוזההנמשכיםואצילית,יפיפייהנכרייהעלמהעםובר-לבב

החברהאתמאלצים(הםהחברהשהציבהייטאבו"לאיסורישועיםואינם

למרותכך,אהבתם).עםבזיעבזולהשליםברכתהאתלהםלהעניק

למסכותהזזקקותווחרףלהםיפהשהצנעהבנושאיםהעיסוקמןהסתייגויותיו

ולציזוזולבולרחשימלאביטויבזרכוזאתבכלנתןהואשונות,עקיפיןולזרכי

 8החזש.הזמןברוחומנטלית,פיזיתהתאמהמתוךאהבה,בנישואי

שילשיםוטלבניםטל • 2ב.

בומשיחיןשאיןהפרט,צנעתשלענייןביאליקראהבושאףאחר,אישינושא

הוויזוייתביצירהעקבותהותירשלאנושאהפריון;ענייןהואבגלוי,

'צנחהמרומזהליריבשירו(כגוןעקיפהמטאפוריתבזרךאלאוהאוטוביוגרפית,

לפירושיםאפילוזכהכיעזורב-משמעי,חומקניכהבאופןהמנוסחזלזל',לו

מעניינת:חיזהוארבעה'שלושה'אגזתמעמיזהזהבנושאאחזים).לאומיים

תנחומא,למזרשהמבואעלהמבוססהקצר,א'נוסחשלהראשונהבגירסה

בתואתשלמהמוצאוארבעה',שלושה'אגזתעלילתאתביאליקשאבשממנו
כנראהששימשהמזרשית,לאגזהלבנרי"בשלבעיבוזוגםמעףברת.והיא

לאחרבן,קציעהיולזתוארבעה',שלושה'אגזתשלב'לנוסחמקורלביאליק
וגבריאלמיכאלועזיםהיוםה'(יי!זזנעלמיםעזיםבנוכחותקיזשהשראובן

מוטיבשלמקומונפקז-והמפורטהרחב-ב'בנוסחזאת,לעומתמלאכיו").

הסברה.אתזורשתוההשמטהההתעברות,

להלהעניקניתןחלופיות:זרכיםבכמהלפרשניתןהמוטיבהשמטתאת
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יצירתו,אתביאליקביווושאליובקהל-היעדהקשורחוץ-ספרותי,מו"ליפירוש

תיאוריהכוללתיצירה,להתאמתשנתלוותההרעיוניתבמבוכהולתלותה

העובדה,מותמיכתואתמקבלזהפירושהצעיר,לקוראוהריוו,התעלסות

אתביאליקכללהבוגר,לקהלהמיועדת(תרצ"ג),שלוהששיםיובלשבמהדורת

כלולמכו,לאחרכשנהשיצאהיום''ויהיבקובץואילוהבלתי-מצונזר,הנוסח

מוטיבהשמטתאתכמובו,מתרץ,אינוזהפירושואולם,המצונזר,הנוסח

לילדים",ייאגדהלהגדירוקלשלאהמורחב,הנוסחמוההתעברות

שלברצונוולתרצופואטי,פירושגםזולהשמטהלהעניקניתולחלופיו,

שלזרייתםאגבמדי,והמעוגלהסגורהסיוםאתקמעאולפרוםלטשטשהמחבר

כמקובל,מסתיימת,ה"אגדה"אמנם,ההרמונית,הוודאותבתוךאחדיםספקות

נפרדים,גזעיםבניביואהבהובנישואיעוינותאומותביובשלוםטוב",ב"סוף

גורלהאתוהוהשלוםעתידאתהו-הרחוקוהעתידההמשכיותענייואתאך

'אגדתשלב'לנוסחכאפילוגבערפל,לףטביאליקהותירהאהבהשלועתידה

צור,מלךלביושלמהביוחשאיתהסתודדותביאליקתיארוארבעה'שלושה

נעלמה,רעיםלשיחתבחדראתונסגרערב(ייולעתיודעאישאיוטיבהשאת

החדרכותליבתוךבשיחתםהרעיםהמלכיםשניביונפלואשרהדבריםואולם

היצירהתוךאלגםכימתבררהזאת"),המגילהדבריתמוכועלאוזו,שמעהלא

הפואטימנהגואתביאליקגררספרותית,מוסכמההואהטובשס;פההאגדית,

אפילושונים,לפירושיםהפתוחופרום,מעורפלסיוםיצירותיואתלסיים
 9סותרים,

ההריוו,מוטיבלהשמטתלהעניקניתוהעיו,מוסמויביוגרפי,פירושגםאך

שלא-מדעת,אומדעתהמשורר,שלרתיעתואלזוהשמטהשיקשרשפיר

מכלהאישית,הווידויביצירתוההמשכיות,הלידהההתעברות,נושאמהעלאת

לאללמדנועשויזהבמקרהוההעדרהללו,הנושאיםשלמקומםנפקדמקום,

להצביעעשויהאלהנושאיםשלמהעלאתםההרתעותוהגלוי,המצוימופחות

שנישואיוכמי-ביאליקשללגביושהיהאישי,ענייושלהדחקתועל

דווקא(ושוב,בומסיחיושאיוכאוב,נושא-חשוכי-בניםהיוהממושכים

לילדיםהמשוררשלגעגועיובדרכי-עקיפיומתגליםהאימ~רסונליתביצירה

יש'פלונימשיר-העםהמיתמם,אוהתמיםה"שלימזל",בתיאורלמשל,משלו;

מוטיבהשמטתמקום,מכלצד),מכלאותומקיפותשכנתושלשבנותיהלו',

במקורמצוישהואלמרותוזאתרב-הפרטים,ב'מנוסחוההמשכיותההריוו
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יצירתו,אתביאליקכיווןשאליובקהל·היעדהקשורחוץ·ספרותי,מו"ליפירוש

תיאוריהכוללתיצירה,להתאמתשנתלוותההרעיוניתבמבוכהולתלותה

העובדה,מןתמיכתואתמקבלזהפירושהצעיר.לקוראוהריון,התעלסות

אתביאליקכללהבוגר,לקהלהמיועדת(תרצ"ג),שלוהששיםיובלשבמהדורת

כלולמכן,לאחרכשנהשיצאהיום''ויהיבקובץואילוהבלתי·מצונזר,הנוסח

מוטיבהשמטתאתכמובן,מתרץ,אינוזהפירושואולם,המצונזר.הנוסח

לילדים".ייאגדהלהגדירוקלשלאהמורחב,הנוסחמןההתעברות

שלברצונוולתרצופואטי,פירושגםזולהשמטהלהעניקניתןלחלופין,

שלזרייתםאגבמדי,והמעוגלהסגורהסיוםאתקמעאולפרוםלטשטשהמחבר

כמקובל,מסתיימת,ה"אגדה"אמנם,ההרמונית.הוודאותבתוךאחדיםספקות

נפרדים,גזעיםבניביןאהבהובנישואיעוינותאומותביןבשלוםטוב",ב"סוף

גורלהאתוהןהשלוםעתידאתהן-הרחוקוהעתידההמשכיותענייןאתאך

'אגדתשלב'לנוסחכאפילוגבערפל.ל~טביאליקהותיר-האהבהשלועתידה

צור,מלךלביןשלמהביןחשאיתהסתודדותביאליקתיארוארבעה'שלושה

נעלמה.ךעיםלשיחתבחדראתונסגרערב("ולעתיודעאישאיןטיבהשאת

החדרכותליבתוךבשיחתםהךעיםהמלכיםשניביןנפלואשרהדבריםואולם

היצירהתוךאלגםכימתבררהזאת").המגילהדבריתמוכןעלאוזן.שמעהלא

הפואטימנהגואתביאליקגררספרותית,מוסכמההואהטובשס;פ:דהאגדית,

אפילושונים,לפירושיםהפתוחופרום,מעורפלסיוםיצירותיואתלסיי

 9 .סותרים

ההריון,מוטיבלהשמטתלהעניקניתןהעין,מןסמויביוגרפי,פירושגםאך

שלא·מדעת,אומדעתהמשורר,שלרתיעתואלזוהשמטהשיקשרפירוש

מכלהאישית,הווידויביצירתוההמשכיות.הלידהההתעברות,נושאמהעלאת

לאללמדנועשויזהבמקרהוההעדרהללו,הנושאיםשלמקומםנפקדמקום,

להצביעעשויהאלהנושאיםשלמהעלאתםההרתעותוהגלוי.המצוימןפחות

שנישואיוכמי-ביאליקשללגביושהיהאישי,ענייןשלהדחקתועל

דווקא(ושוב,בומסיחיןשאיןכאוב,נושא-חשוכי·בניםהיוהממושכים

לילדיםהמשוררשלגעגועיובדרכי·עקיפיןמתגליםהאימ~רסונליתביצירה

יש'פלונימשיר·העםהמיתמם,אוהתמיםה"שלימזל",בתיאורלמשל,משלו;

מוטיבהשמטתמקום,מכלצד).מכלאותומקיפותשכנתושלשבנותיהלו',

במקורמצוישהואלמרותוזאת ,רב·הפרטיםב'מנוסחוההמשכיותההריון
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 ,)'בבנספחלבנרשלעיבודולמשל,(ראה,המאה"מ"ן,ןפנהובעיבודיוהמדרשי

יותראףוזאתהמזדקן,המשוררשלרחשי-לבועלרבותללמדכמדומהיכולה

הקאנונית,היצירהמןלהתגלותשעשוימהמכל

אתגםכתבשלה,ב'נוסחכתיבתלביןה"אגדה"שלא'נוסחכתיבתבין

שניתןזעיר,ילדשלחטיפתואתהמתארתבראשית','ספררשית"המדה"אגדה

כמדומההואהאימ~רסונליתהאגדיתביצירההחטיפהסיפורלזקונים,להוריו

זכרלושאיןביאליק,שלבחייוהטראגילאירועמורחבתמטאפורהכעין

ילדהשלדורסניתממכוניתמותהה"ווידויית":האישיתוביצירתובאיגרותיו

שנותבראשיתבתם Wבימיכבתלהםאימצוהערירייםהזוגשבניבשנים,רכה

ביצירהדווקאכיכצפוי,מתגלה,זובפרשהגםבהומבורג,סןהעשרים

מפגןאלאאינושכביכול'המכונית',המאז'וריבפזמוןכגון-האימ~רסונלית

אלאאינהשכביכולבראשית','ספרובאגדהומצלולים,מקצביםשלוירטואוזי

יכולשלאאתהמשוררגילה-ו'פינוקיו''אצבעוני'לסיפוריעבריתגירסהמעין

הפרסונלית,ה"ווידויית",ביצירתופניםבשוםלגלותהיה

הטראגיהאירועלאחרשנכתבוביצירותוסימפטומטי,מענייןבאופן

הנוטעההריון,נושאאתביצירתוביאליקהעלהלאשובהזה,והטראומטי

'אגדתשלב'נוסחלדור,מדורוחומררוחקנייניולהנחלתלהמשכיותתקוות

נושאשבהןהיצירות,בכללהואזה,אירועלאחרשנתחברוארבעה',שלושה

שאותו-שילשים''על-בפזמון-לעת-מצואאפילובערפל,!ט Iלנותרההמשכיות

צעיריבפימושרשיהאכחמנוןתל-אביב,שלהכ"היובללרגלבתרצ"דכתב

בחרתל-אביב,מבנידורותשלושהשללצילוםלהתאיםנאלץושאותוהעיר,

בהןניכריםוהספקשהאמביוולנטיותבמלים,הדורותהמשכיותעללדבר

 11וכיוון,כיווןומכללאלתר

אבינפלברט • 3ב.
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דמותהתמעטותעלהכאבהואהיצירה,מתוךבבירורהעולהאחר,אישיעניין

מחייומורי-דרךהוריםשלוהמגוננותהמסוככותדמויותיהםהיעלמותועלהאב

הפריוןבעייתאל-קודמתהאלהניגודבדרךהקשורהזו,נקודההילד,

עקבוזאתביאליק,ביצירתחשובלייטמוטיבאמנםהיא-הדורותוהמשכיות

כרגילאולם,מהם;בלתי-נפרדחלקהיווהיתמותשהשכולהביוגרפיים,נתוניו
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רחב-לאומיבחותםבהטבועיםאישייםכהנושאיםגםביאליק,ביצירת

ואפילוהאומהשלחייהסיפוראתהפרט,שלחייוסיפוראתהמקיףהשלכות,

האישיהמעגלאתלבודדקלולאעליונים,טרנסצנדנטייםבעולמותהנעשהאת

הכלליים.הרחביםהמעגליםמןהצר

'אבי',הידועבשירוכגוןלמראה,אוטוביוגרפיתשירהבכשכגםלדוגמה:

התמעטותאתגםהביולוגי,האבשלולמותןלתמוטתובמקבילבסמוי,תיאר

דעיכתוקרנו,ירידתאתכאבשביאליקאחד-העם,הרוחני,האבשלדמותו

שלדמותוהתמעטותהנערץ.המנהיגהילתללאומותווהרוחניתהפיזית

האב,שלוהמנטליתהכלכליתתמוטתושלדגם-חוזרכעיןהייתהאחד-העם

הזקןהמנהיגשלהגדולהגולגלתוואתוייאוש,דיכאוןבני-ביתועלשהביאה

בחורףהדגולהמנהיגקברעלשהשמיעמספדבדבריתיאר,מגדולתושירד

בשיראביו-מולידוגולגולתאתשתיארכפיבדיוקצפה",כ"גולגולתתרפ"ז,

בשםפרסמוואףביאליק,כתב'אבי'השירשלהראשוןחלקואתואגב, ( 2'אבי'.

ובעתאחד-העם,פטירתלאחרכשנהתרפ"ח,בשנתחיי',אורחהיה'מוזר

'אבי'השירהרוחני.אביושללדמותוקוויםובהםהאזכרהדבריאתשכתב

ירידתאתגםאםכיהביולוגי,האבשלהתבזותואתרקלאלתארכן,אםעשוי,

שמתכמשמעו,פשוטולאחד-העם,ימיובסוףשהיההרוחני,האבשלקרנו

הדור.שלוהדגולהגדולכמורה-הדרךולא-אשרכר'-מישראל"כ"אחד

הלאומי,ביסודתמידומפותךמשולבהאישיהיסודביאליק,ביצירתוכרגיל

שלהרוחניאביהםגםשהואהרוחני,והאבהביולוגיהאבלדעיכתובמקביל

מישראל",ייאדםסתםשלאחריתואתגם'אבי'השירמתארהדור,מבנירבים

רחבבמעגלימיו.כלהגהשבוספרו,כגוויליהמצהיבהבטליתועטוףהנקבר

עםשלסיפורואתיעקב-ישראל,שלחייוסיפוראתלתארזהשירעשוייותר,

הוכרחהפרנסהחיישעקבלמרותהתפילה,ועלהתורהעלששמרשלם,

ךס $Iה"במישורהגוי.לעשיוהאדום"ייהאדוםמןימיוכלולמזוגלהתגאל,

הבוטההפואטיקהפואטיקות:שתישביןהניגודאתהשירמעמידפואטי"

המנבליםבלורית,ובעלישיכוריםייגויים"הפרולטרים,הצעיריםשלוהחצופה

ובערכיןשפתייםבנקיוןהדוגלתהמשורר,ה"אני"שלוזולתיאבון,פיהםאת

עשויביותר,והרחבהעליוןהטרנסצנדנטיבמישוראבא".ייביתשלהנושנים

מישלבעיניושבשמיםהאבשלהקןסמיתדמותוהתמעטותאתלתארהשיר

מעמיד'אבי'השירהאוטוביוגרפית,ן mחזלמרותכך,ונתפקר.מאמיןשהיה
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סיפורולאאחדות,מודאליותאפשרויותבתוכוהמלכדרב-אנפין,סמלאפוא

בשירמוטיבכלהמשורר.ה"אני"שלהחד-פעמייםחייואירועיעלגרידאפשוט

כיעדהאין-סופיים,במעמקיוונכפלותההולכותכלליות,במשמעויותטעון

קליפה.לממדיומצטמקמצטמצםשבחזיתוהממואריסטיהאישיהיסוד

סוזותזאת,לעומתמתגלים,ה"אימ~רסונלית"וארבעה'שלושהב'אגזת

כך,האישית-כביכול.ה"אוטוביוגרפית"בשירהלכלולהעזלאשאותםכמוסים,

הזמויותשלולהיעלמותןלבזיזותוהגיבורשליחסובתיאורלמשל,

כיהמגליםומנוגזים,סותריםרגשותמתרוצציםשבחייוהאותוריטטיביות

וכלל.כללחז-ערכיאופשוטאינווהמגוננתהמסוככתהדמותכלפיהיחס

למשל,כאן,ניכרתוהמ~וונתהסמכותיתהזמותכלפיהאמביוולנטיתהעמזה

לנעראמנםגורמתהזירהמןשהסתלקותוהזקן,המשגיחשלטביעתובסיפור

העצמי.מימושותהליכיאתומזרזתהתבגרותואתמאיצהאףזואךרב,צער

והמגוננות:המסוככותהזמויותכלבהדרגהנעלמותוארבעה'שלושהב'אגזת

 13הוא.אףביםטובעהישישוהמלווהבמרחקיםנשארהאבבטביעה,מתההאם

יחידינותרולולאהספינהנטרפה(לולאגורלוקשיישלולאכאןנאמרבסמוי,

הטראגיהעיצובלמרות-כאןישוהריהמגזל,אלמגיענתניההיהלאלנפשו),

הטראגי-בסגנונוהטועןשלמעמדתושבשמיניתשמיניתלפחות-והמוגבה

שלהמרומםהמיתיהעיצוברקאני".יתוםייאשרייעליכם:שלוםשלקומי

ובאמירתוהמזיטטיביתבחזותוומטשטש,מסווהנתניהשלגורלוסיפור

הזה.הדו-ערכיהמסראתהעקיפה,

יצירתובכללספרמשהעזיותרביאליקכאןסיפרוהךתוםהשכולבנושאיגם

קבעשלמוטיבכיזוע,היה,וההינטשותהיתמותמוטיבוהוויזויית.הלירית

נבלעושבוארכיטיפלי,עיצובתכופותעוצבזהמוטיבאךביאליק,ביצירת

המתוארתההינטשותחווייתוהקולקטיבי-הלאומי.האישי-הפרטיגבולות

גםאםכיהביוגרפית,היתמותבחוויתרקמעוגנתאינהלמשל,ב'לבזי',

אחרוןבן-הזור,היחיזשלוההיעזבותהיתמותלתחושתבבואהמשמשת

זמותהבצזבזזוהותירוהכזיב;,הרוחנישאביוהישן,בבית-המזרשהלמדנים

היאפואטי"רס I3ה"שבמישור(כשםהאם-השכינהשלושבורת-הגףהשוממה

אחד-העם,שלמבית-מזרשוהמשורריםאחרוןשללמצבובבואהמשמשת

שכולםבשעהוב"כללי~ת",ב"אירופאי~ת"ולאסבא,ייישראלבערכישזגל

-וכסמלכמציאות-האבזמותעלאלגיההואש'אבי'כשםעבר).לכלנפוצים
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האשה-האם-האומה,שלתיאוריםכלוליםו'פודה''אלמנות'ב'שבעה',גםכך

ותיאוריםמננה,הכפויהפודתהואתמבעל-נעוריהאלמנותהכאבאתהכואבת

סמליבמסעןםעוניםאם(כיעיקרכלאידיוסינקרםייםאואישייםאינםאלה

וסו;יה,תקופותיהלכלביצירתוהאומה),מקנייניובתמונותנכבדוארכיםיפלי

שסמכותןמגוננות,ודמויות-אםאותוריםםיביותדמויות-אבביאליקעיצב

הנשרהיא,אףנשברתהמסוככתהכנףומאכזב,צומקהמזין(השדמתערערת

משהואפחותלאלאומי-כלליוהעיצובלגורלם),גוזליהםאתנוםשיםוהיונה

אינדיווידואלי,אישי

היתמותתחושתעלתכופותדיבראמנםביאליקפירוםה:אלההכללהומן

שהפקידהלאחראמושלמוצאותיהעללמשל,דיבר,לאמעולםאךוהבדידות,

הראתהימיה?כללחלוםיןאותוההפקירהלראותה?שב(האםהסבבביתאותו

האם,מתהבנהמחיישלבבאיזהובגדולתו?בנהשלבהצלחתוהמשורר~ם
בהנמקהזההעדרלנמקאפשרביצירתו?),אותותיואתמותהחרתוהאם

הייתהמאב,יתוםהיותולמרותאמו,על-ידיהיעזבועובדתפסיכולוגיסםית:

ביצירתומלהזכירהנמנעהואכיעדחמורה,כהפגיעהכנראה,דידו,לגבי

ואולם, ,)רכ~כמדומהלהאיןחוץ-ספרותייםכתביווביתרבאיגרותיו(אפילו

הסמליםמאוצרמוםיביםהםוהיתמותהשכולכיבמקביל,לסעוןגםאפשר

ואישי,פרםיענייןהיאההתייתמותלאחתאמועםיחסיושמסכתבעודהלאומי,

איןארכיםיפלי,לאומיבחותםםבועיםשאינםאישיים,פרסייםובעניינים

שלהדמיוניתשיבתהכך,אוכךובמפורש,בגלויעוסקתביאליקשליצירתו

וכאוב,כמוסאישילנושאביםוימתןהיאשלפנינוביצירההאבודההאם

(כתיבתוגרוניתוהאיהספרותיתבכתיבתומהעלאתוימיוכלנרתעשביאליק

והנעורים,הילדףתתקופתאתרקכזכור,משחזרת,והאוםוביוגרפיתהווידויית

האםגורלעלאחתמלהבהשתיאמרבלאומכףון,סלקםיביבאופןזאתואף

ביצירהוהאםהאבדמויותשלשתיאורןאפשרהנםישה),לאחר

הילדףתלתקופתמ~בראףוארבעה',שלושה'אגדת IIאימ~רסונלית IIה

'יתמות'האוםוביוגרפיהמחזורלכתיבתהרקעאתהכשירהוהנעורים,

ודוק:ובמוצאותיהם,באמובאביו,הקשישה"אני"נזכרשנ; ,)ד IIאת-רצ II(תרצ

התירמאשרפחותהאוםוביוגרפיתביצירתוהמשוררגילהימיו,בסוףאפילו

האימ~רסונלית,ה"אגדה"שלכנפיהבסתרלגלותלעצמו
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לשם?הרווציפוים,התרtנו, . 4ב.

ועלייתואירופהשלהתרבותבמרכזיביאליקשלהממושכתהתמהמהותו

ביצירתו,מלדברנרתעשעליהןנושאים,אלהאף-1924בלארץהמאוחרת

ורקבמאוחר,ארצהעלהביאליקומפורש.גלויבאופןלרעיו,באיגרותיוואפילו

שהשתייךלמרותוזאתהאחרונה,תחנת-חייואתבהקבעשאחד-העםלאחר

מפורשתאפולוגטיקה .) 1891-1890 (בישיבהלימודיוימימאזציוניתלאגודה

כיהמשוררכאןטועןבסמויאךביאליק,בכתבינמצאלאהמאוחרתהעלייהעל

לממשהשעהשהגיעהמאליו,ברורשבומועד-ההבשלהעתבאהתהליךלכל

במרומז,כאןנאמרעת,אותהעדלאחור.לנסיגהועילהדרךושאיןהכוונהאת

לביצועהשעהרה Wכבסיומםורקממושכים,טנטלוסייסוריהאדםעובר

שבfולמשל, ,'קר~וארוחתאבוס'שורהמעובדתבאגדהולהשלמתה.המשימה

למהפכהשהתלווהו~לגריזציהלתהליכיביאליקשלתגובתואתשקדג'ראה

מרכזיאתנטששבגללההסיבהאתגםבסמויביאליקגילה 14הבולשביקית

ב"ארוחתבהלהסתפקארצהועלהוברלין,אודסהאתהאירופיים,התרבות

הרחבלציבורהמלצהגםהיאהאישיתשהכרעתוהנמנע,מןזהאיןדלה.~רק"

שאינהזוש"מבית",דלהבארוחהולהסתפקש"מחוץ"הבשרסיראתלנטוש

ביאליקשלבדבריוובמודגש,במובהקעולהזהרעיוןהזולת.בחסדילונתונה

בחורףפומביתבהרצאהשהשמיעםבארץ-ישראל,העבריתהתרבותעל

תרפ"ט:

עלסמוכיםהיינו ] ...נזריםהוןאחריתרדפואלקטן:"לאו"ועוד

עלסמוכיםהיינותאבוננו.אתכשאולוהרחבנועשיריםשולחנות

איןשאםכלי,ככלולשוננוזרות,בלשונותזריםשולחנות

לארץ-ישראלכשבאנוולכןחלודה.מעלההואהריבומשתמשים

אחדביוםנשארנוזה,עונילחםעלרקלהתפרנסעלינוונגזר

והעוניהעברית,הלשוןשלהחרבההלחםפתעםרקדלי-דלים,

נמעיטאומר:הייתיכן,פיעלואףגודלם.בכלכאןנראווהדלות

זרהבתוצרתסיפוקנואתלמלאנרדוףואלתאבוננואתקצת

הדלת,אתלנעולאסורספקבליכוחנו.אתוממעטתשמדלדלת

השולחןכלאתלמלאלאאבלשם,שישהטובכלאתלהביאצריך
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אחרים"שלמתשעהמשלואחדקבאדםיירוצהזרים,במאכלי

אתללמזעלינואחרים",שלאבוסמשורשלנוחרבהפתו"טובה

 15מתוכנו",וקנוסיאתלמלאעצמנו

גלותוימיבכלהתנסה ,'קר~וארוחתאבוס'שוראגזתגיבורששלמה,כשם

וארבעה',שלושה'אגזתגיבורנתניה,גםמשאול,קשיםובעלבונותבביזיונות

מרובות,והיטלטלויותקשיםגיהנםחיבוטילאחרהבוזזהאישעללמגזלעולה

שוטחוהואייסוריו,מסכתתמהלאעדייוהאיאלשהוטללאחרגםוביבשה,בים

-הלוםעזהובאתיכיבצעיימהנואשת:שאלה-תחינההנפשבהשתוחחות
 ,)'יפרק(בראשאבקיענו"איכהאזעטרםואנילפנייומסוגרסגורוהמגזל

רגעיאתמזכיריםהמשימה,קשיינוכחאלמשמיעשהואההיוואשות,זברי

כהבקעתהואשפתרונהקשה,תלמוזיתסוגיהעםבהיאבקוהמתמיזשלייאושו

ארץבשעריהבאהשער','מאחורימשיר-העםהנערתיאוראתאומבוצרה,עיר

שליאושואת(וכונעולההזלתאתומוצאשבורבמפתחמצויזהסגולה

הבראשיתיתהראייהכישרוואתואיבזלאלוהיוהמסילותאתששכחהמשורר,

כאומגלהשביאליקזומהרואה'),ובאיואחז'אחזבשירהיצירהיכולתואת

להשאיריוכלאםארצה,עלייתוקוזםבושאחזוהספק,רגעיאתגםבעקיפיו

אםחששותיואתגםחזשה,בארץחזשזףולפתוחעברוכלאתגוומאחורי

איבזשבהםרגעים,היואכו,כאזרח,בוולהתערותה"אי"אלזרךלהבקיעיוכל

בפניו,חסומיםוה"מגזל"ה"אי"וכישבור,יימפתחו"כיוחשבאימונואת

יכולתוובאילארץ-ישראל,במעברהמשוררשלשתיקתוסיבתאתשתלוהיו

לבקשתכידוע,נענה,לאביאליקכמצופה,שירי-מולזת,מ"כינורו"להפיק

המוקזמיםציוו"יישירי(גםובניינהתחייתהועלהארץנופיעלשישירהציבור

אינםהעולם,מוובטלואזשהלכוהשירהנורמותעלהלעיגושבחלקםשלו,

בארץשביקרמיוםציוו"),ייחובבישלהמנונותיהםבנוסחתמימיםשירים

כאשרהארץ",מ"זמרתהפיקלאושובזום,ייכינורו"נאלם-1909בלראשונה,
ביאליקכתבלאבמישריו,היישוב,ומנהיגיההתיישבותחלוציממנוציפו

אולו,זריםהמראותכיכתבלרעייתוכלפיה:יחסוועלהארץעלביצירתו

ועלהארץעלליצירההולמתזרךלפלסיכולהואאיווכימזי,קרוביםלחלופיו

ארץ-ישראלעלכתבגםכתבהואהיום''ויהיאגזותבאמצעותואולם,נופיה,

ים,בלבבוזזייאי"עלאמנםמזברתשלפנינוהאגזהכלפיה,האישייחסוועל
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הזהב"ול"אייהאגדייםהמזרחלתיאורימקבילבמרכזו,וקציעהזה,איאך

החשיבהלדרךחיקוימתוךלסו~יהביצירתושילבשביאליקהדמיוניים,

דראמטיתהחצנהמשמשהמבודדובמגדלבאיוהמתרחשהנאיגתני,העממית

שנותשנים,באותןהמשורראתעתבאותהשהעסיקופנימיים,לתהליכים

שלהגמורהההרחקהבדרךרקבארץ.והתערותוומרכזיהאירופהאתנטישתו

-הכמו-נאיביוהעיצובההסמלהקדם,לימיהזירההרחקתבאמצעות-הארץ
לארץ-ישראל.כיחסוללבווקרובמהותיכהלנושאלהידרשביאליקהיהיכול

בנושאהישירההנגיעהמןביאליקאתהרתיעופואטייםטעמיםכמה

בשירתזלזולוהספרותית:דרכובראשיתעודנעוצהאחתסיבהארץ-ישראל.

ביאליקהוקיעהפיוטייםערכיהואתשאותההסנטימנטליסטית,ציון""חיבת

מהמנונותבהתרחקותונעוצהאחרתסיבהלרבניצקי.הראשונותבאיגרותיו

לרגלדווקאמרשימים.ציבורולמפעליגדוליםהיסטורייםלאירועיםיימוזמנים"

דבריולאתוכחה,דברילהשמיעביאליקבחרהציוניים,הקונגרסיםהתכנסות

הספרותעלברנרי"חשלבביקורתונעוצהנוספתסיבההלל.ושירינחמה
 .הארץ-ישראליתלחוויהומיידיישירביטוילתתנטייתהועלהארץ-ישראלית

היאטעותוכיהאסתטי,הריחוקנחוץהצרופהשלאמנותכברנרחשביאליקגם

הרחקתכאמור,ומי.דתיכףהאירועיםועלהמציא~תחומריעללעוט

לביאליקאפשרווהעל-אישיהנאיביהעיצובגםכמוקדם,לימיה"תפאורה"

 16ארצה.העלייהעםעליושעברוהבראשיתחוויותעללכתוב

סיפרוהקדום,המרוחקהסיפורשבאמצעותההשערה,כאןהועלתהכבר

כפרטשהעסיקוהוייבוערים",ענייניםועלהאחרוניםהימיםאירועיעלביאליק

גםמתבטאולעלייהלארץיחסובארץ.הראשונותבשנותיווכאיש-ציבור

חזרביאליקהאיחוד.ונתרחשהמגדלשהובקעלאחרה"אגדה",שלבסופה

זו,לאמונתוואףאישי,קרבןלהקריבאדםכלמחייבתלארץהעלייהכיוטען

הדיששלו,הארץ-ישראליבעשורשביצעכגדוליםקטניםבמעשיםשהתממשה

עליושמוטלתנזכרהואהנסיכה,ואתהמגדלאתנתניהשכובשלאחרביצירה.

לאביוהבטחתואתלקייםלירושליםעולהוהואחשובה,ציבוריתחובהגם

ברגעיאףזונחהאינושנתניהזו,חובהשבמקדש.בפרוכתה~רקתאתולקבוע

לציבורביאליקשלשחבהחובאת-היתרבין-משקפתשלו,הגדוליםהאושר

לביתו.שעשהלאחרשפרעפרעונוואת

הבנייה,מלאכתאתוכשהשליםביתו,לבנייןביאליקנפנהארצה,עלותועם
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הראוישכןחשב,הנחלה,ואלהכנוחהאלכביכולוהגיעהטפחות,עדהכסדכן

כשככותיההכתעוררתהארץושלהחדשההעירשללבניינהעתהלעשות

כלאכתלהשלכתלהקבילעשויהוגנושלכהארכוןשלהאדריכלית(השלכות

לכלאבן-שואבתה"אגדה"כתיבתבזכןשהיהבתל-אביב,ביתושלהבנייה

כזכנו,חשבוןללאתרםרבים,תרבותכפעליבהקכתהחלהוא 17קרתא).יקירי

להיות-בציבורולהתערבשלוהשןככגדללרדתהאכןעלזו"ייבשעהכיוהבין

אבדןבכחירהדבריעלהאםגםבראשית,בכעשהחלקולקחתחלוץהואאף

כשםהאישית.יוקרתואבדןובכחיריצירתושלהאכנותית"ה"רכה

וסוללי-חוצבי-אבניםלחלוצים,והיוביתם,אתעזבוצעיריםשסטודנטים

ידוולשלוחשרווליואתלהפשילהלאוכי,הכשוררהוא,גםיכולכךכבישים,

ליכודספריבהכנתהעברי,לגןשירי-ילדים(בכתיבתשיכושיתבכלאכה

וכיוצאובעלי-הבתים,הפועליםלציבורעככיותהרצאותבכתןלבתי-הספר,

ראהביאליקיוקרה).שלהילהחסרותשיכושיותוחינוךתרבותפעולותבאלה

בביתךזכניתובהתבזותשחורה"ב"עבודהרעכלאיןעלייה:לצורךירידהבכך

יותר.טובעתידלכעןשלך

מפניופןככלאישיגווןהמשקףמלוטשכיהלוםהאגרהג.

הארץ-בעשורביאליקאתשהעסיקוהאישיים,הענייניםכקצתאתתיארנו

ו"איכ~רסונלית"ייאובייקטיבית"ביצירהפורקנםאתושכצאושלוישראלי

הבנויהוכשוכללת,כלוטשתיצירהכאכור,לפנינו,וארבעה'.שלושהכ'אגדת

האישיהכעגלביןכלאתו~םכתגלה flשננהקונצנטריים,הכעגליםבתבנית
הקוכפוזיציהאתלהשוותאףניתןיותר.הרחביםהכעגליםכןאחדלכלהצר

אחדבכל : ) facet-(ייקצע"קצעיםשבעהבתלכנסרהזויצירהשלהכשוכללת

הפרשן,בו.כשתקפיםהיתרגםאךהכנסרה,צבעיכשבעתאחדשליטכקצעיה

בוהשליטשהצבעהקצעים,באחדכתבונןזווית-ראייה,פעםבכלהכחליף
גונם.אתוכשנההאחריםהצבעיםעלגםכקרין

הביוגרפיהבצבעיהצבועזהוארבעה',שלושה'אגדתשלהאישיהפן

הקצעיםכןאחדלכלכאןכחלחלגופא,ביאליקשלוהרוחניתהחיצונית

הפואטי,בכישורהצבעים:ככלכלולאלהכקצעיםאחדכלולכעשה,האחרים.

בושישכשםופוליטיים.פסיכולוגייםוכלליים,אישייםיסודותישלכשל,
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ולםלחםתהאוליםפוסלכיבושהנוגעיםואוניברסליים,על-זםנייםיסודות

םאו,דואישייםםאודאקטואלייםיסודותגםבוישאתר,ובכלדורבכלהדורות

לגזולולניסיונםבתל-אביבבתו Wבשנותבביאליקהצעיריםלםלחםתהנוגעים

האידיאליבשלוםעוסקלםשל,הפוליטי,שהםישורכשםכתרו.אתםםנו

גםהואעוסקכךאליו,םגעתאינהולעולםהנפשנכספתשאליוהאפלטוני,

שלכתיבתהשנתהיאתרפ"ט,םאורעותיםישלה"בוערים"השעהבענייני

ורגיעה.שלוםלהשיגהםיידיובצורךה"אגדה",

לגלותרצהולאלאוםי",כ"םשוררהקונצנזוס,בסיםןעםדביאליקכאםור,

היהשלאשלו,הפוליטיםאםין"ה"אניאתבפוםביולחשוףםפלגתיתםעורבות
דבריוירבופןםחששוהםסוכסך,הםפולגהיישובשלאחדצדעלאלאםקובל

באםירהחשודהשאינהייאגדה",שלבםסווהכןלעשותבחרהואוםחלוקת;ריב

םשםרותביןופילוגפוליטיתםהוםהשלבתקופהדווקא 18אקטואלית.אואישית

הפוליטיבםםסדה"צעירים"בםאבקהשאר,ביןשנתבטאו,-אידיאולוגיותובין

ביןושיתוף-פעולהכבודיחסיביצירתוביאליקתיאר-התרבותיובםםסד

כלאתואילובנו,פעולותעלכםפקחםלכישועאתםפקיד(שלםההדורות

שכבשהבן,בידיםפקידהואועוז-עלוםים,יוזםההדורשיםהםעשיים,הצדדים

שסועהבתקופהדווקאהנבונים).םוריוולאהואתעוזתו,בכוחהםגדלאת

םכאיביםדםיםבםאורעותנתנסהואףםביתםסוכסךהיהכשהציבורוקרועה,

ם tcתושכולההזאת,ההרםוניתהיצירהאתביאליקכתבםחוץ,וםשפילים

בתקופהדווקאביותר.הנשגביםההוםניזםערכיהםושערכיהושלםות,

העםלים,םעםדםנצלהםלוכניהעולםכלאתולקלסללעגששםהםהפכנית,
דווקאדק.עדשנשתחקוגבורהושלאצילותשלערכיםנסעלביאליקהעלה

סיפוראתבחרטביאליקהעלהבאירופה,הגזענותנתבססהשבהבתקופה

איעלהנעשהבתיאורזהובת-שיער.נכרייהעלםהושלעבריעלםשלזיווגם

ישראלםלךביןובגנושלםהבארםוןאונכרייה,לנערהעברינערביןקטן

העתידעלהיםים,אחריתחזוןחזונו,אתביאליקשיקףהםלכים,לשכניו

ביןלםעם,דםעםדביןנושנותאיבותשלביטולןעל-כולובעולםהאידיאלי

שכולובעולםנאיביתאםונהעלםעידיםאינםדבריולגזע.גזעביןלאוםה,אוםה

הנאציזם,םפניחששואתלהביעהספיקהשניםםאותןבאיגרותיושהריטוב,

הצפויהםרהגורלוםפניבעליל,לחושאזהחלכברהםוקדםיםגילוייושאת

אירופה.ליהדות
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הבוטההאמירהאתנסעלשהעלתהבתקופהדווקאפואטי":ךס \tה"ובמישור

יצירהביאליקעיצבו"צרימה","כיעור"דברכלבאמנותשהתירהוהחצופה,

ביאליק,דווקארבב.ללאהןהאדריכליתושלמותהשלהההרמונים \tשהתו

תוךאלובוטיםכעוריםיסודותשלכדיןשלאבשרבובםדרכובתחילתשהואשם

למודרניזם,דרכי-מוצאעודישכיהמהפכנייםלצעיריםכאןרומז 19שיריו,

המציא~ת.שלוהו~לגריזציההפהניבולמלבדוברומאנטיקה,בקלאסיקהלמרד

בתחומיהמא~והןךה" (tה"ואתהממוסדתהאמנותשלבערכיההבעיטהאת

הבולטיםמבחילים,יסודותשלבסיועםרקלאלהשיגאפשרהמציא~תעיצוב
הבולטיםהמצוי,מןומלוטשיםיפיםיסודותבעזרתגםאלאהקיצובי,בכיעורם

העתיקההאגדהשלהכמו-נאיביתהעולםהשקפתשלהם.המופרזתבהרמוניה

עשויההאמנותויצירתה"קיטש",אלהגלישהמןההרמוניואתהיפהאתמצילה
עולםבתוךאידיאלייםערכיםושלאסתטיקהשללייאי"זו"ייבשעהלהפוך

מתפורר.

כ"ברקת"-היצירהברוח-אומלוטש,כיהלוםהיאוארבעה'שלושה'אגדת

הקצעיםמןאחדכלומשתבריםמשתקפיםמקצעיהאחדשבכלומבהיקה,גדולה

האחריםשמשמעיוייקציעה",לשםבוסףטעםאףטמוןשכאןייתכןהאחרים.

אביומתנתה~רקת,שלמקבילת)!היאמא~וה,פזכחלוםקציעה,לעיל.נדונו

האפוסמחברשלהזהב"ייגיזתיונג,שלה"אנימה"-הנועזהנערשלאמוופאר

הרצלשללטבוילנד" \t "הא~טופיות,הוגישלו"אטלנטיס"ייאלדורדו"הקדום,

ביצירהאגדות,שלכדרכןהחלומות.וחולמיהקציןמחשבישלהזהבואיי

אלמגיעונתניהמוגשמת,האוטופיהשלפנינו,והכמו-עממיתהכמו-אגדית

מציאותוחלום,פוליטיקההדרך.ובקפיצתעקלקלותבדרכיםהזהובההנסיכה

האבותנחלתשלשמחכיבושהכבסיפוראחת,למקשהכאןהופכיםונס,

מפניהאחדשבכלמלוטשת,כאבן-חןהיאכולההיצירהוהנכספת.החלומה

ומכאןצבעיה,יתרגםמשתקפיםבשוליואךהן,בנסרה,מצבעיאחדשולט

והגוונים.הפניםוריבויהמורכבות

המבנהאיןשמאאופניה,ולריבוילמורכבותההמ~דעתיצירהלפנינוהאם

יימבנה-אלאהשובים,הספרבפרקיכאןלתארשניסינוהמשוכלל,האדריכלי

גםהכירשביאליקדומהכוונות?ונטולתמיםטקסטעלהפרשןשכופהעל",

-וכדומההפואטיותהפוליטיות,הפסיכולוגיות,-הרבותהכוונותאתהכיר
הדבריםיצאומקרהבדרךולאלמראה,התמימהה"אגדית",ביצירתוהגלומות
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כפיהארץ-ישראלי,דבר-האכנותאתבחזוןראהביאליקכאכור,שיצאו.כפי

בהיקפה,קטנהכיצירהבארץ,הכרכזהתבססותעםליכיםלהיווצרעתידשהוא

עתידישראלייבארץהעין:כןהסכוייםבככדיהורבת-אנפיןגל;~ליתזאתועם

לגבי ] ...נכיוחדתעצכיתתרבותשלהחותםאתלשאתשםשייבראדברכל

 20צדדים".רבתאבלקטנהובדוגכהבאיכותהחשיבותעיקרהרייצירהעבודת

כתחתשהוציאביותרהכשוכללתהארץ-ישראליתהיצירהאתהולםתיאורו

לאיןרבהוהרעיוניתהסיכנטיתשדחיסותהשלפנינו,ה"אגדה"היאידיו,

לעולםבוגר,אוצעירתכים,ושקוראשוטפת,בקריאהלעיןהכתגלהכןשיעור

כוונותיה.לסוףלרדתיוכללא

רבת-רבדים,יצירהשלכודלביאליקהציגוארבעה'שלושהב'אגדתאכן,
תובעתאךבנובלה,אפילואורחב-יריעהברוכאןבהיקפהכתחרהשאינה

לפירחב-יריעה,אנציקלופדיכבז'אנרכרובה,התעכקותוככפרשיהכקוראיה

לפיכך,הסכויים.וכעכקיההנגלההיקפהכככפלתהםה"אגדה"שלשככדיה

שלהכוגדריםגבולותיואתאלאכקפתשלהההתרחשותזירתשאיןלכרות

הריהי-וכבודדקטןאיעלהניצבוהכסוגרהסגורהכגדלואתשלכהארכון
נתן(וכדבריוכורכבותוכובדובכלכולו,העולםאתבתוכוהככילכיקרוקוסכוס

סגנונהצלילותחרףוכך, .)"לטבאגלהעולםכובדייזההיונה':ב'עיראלתרכן
סבוכהכההיאוארבעה'שלושה'אגדתהככו-סיכטריים,הארזיכלייםוז,כתאריה

יגלופעםובכלבה,ולהפוךבהלהפוךוהפרשןהקוראשיכוליםעדוכורכבת,

לכיצויה.כללקרבאינוז:וקר:ךכיכחדש

הטוות:

שיריעל . 143-107 ; 17-13עמ'(חשמ"ח),שמירראה:האישית,בכתיבתרביאליקשלדרכרעל

הליריקהאתרהמציגיםמחברם,שלהשיריתבכנרתרהכרפריםביאליק,שלה"מרזרים"הררידרי
עמ'תשמ"ה,תל-אביבשירה,תשתירתלרז,צ'ראה:כ"כזב",ראפילרכ"כיסרי"בכללההאישית

החרריהלביןביאליקמיציררתיצירהכלמברםסתשעליהםהמקרררת,שביןהפערעל . 50-11
שעריננעלר"אלמליבמאמררשבידא'עמדעצמה,יצירהבארתההמתרארתהאקטראלית

שקדבתרי:כרנםהאממר . 81-71עמ' , 1968תל-אביבההרריה,למלארתהטרבהוו, ...אמרנה

ערלםמצ"רלברכה'זכררנה'אמי"השירשביד:א'קבעדברירבסירם . 218-210עמ'(תשלייד),
אחדבקנהערליםרהדבריםלהיגשר",ניתןשאינרממרתקרקכןלהירארתהיהשיכרלאידיאלי,

המשרררשלהצררירלגביביאליקשלה"אישית"שירתרלגביכאןשנקבערהנחרת-היסרדעם
 .פירטיב"דיסטנז"
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נתוניםגםרחוקים,ת 1ילרזכרונותעלהמבוססותיצירותיו,מביןבאותןלפעמיםשילבביאליק 2

עשהשהואמתבררונוסאית.טיפוסיתלביוגרפיהשיתאימוכמעט-ברו"ם,אוברו"םביוגרפ"ם
נתוני-ח"ואכןהסאלהכילהאמיןנתפתוממכקריוכמהכיערומשכנע,כןכהמסירהבסגנוןכן

יתומיםשבעההמגרלתבשוק,כתגרניתאמואתבשיריוביאליקתיארלמשל,כך,האותנט"ם.
על,התרעםיצירתוסביבשנטוותההביקורתאלחררואלהברו"םשנתוניםמשגילהאךרעבים,
(וראהממשיתלביוגרפיהביוגרפיתיצירהביןישרקוהמותחיםהמבקרים,שלהבנתםחוסר

כאמתביצירותהמסופראתשקיבלוהנאיב"ם,והביוגרפיםהמבקריםביןלעיל). , 1הערה
בקש"םונתחנךשגרלוכמיכקשה-תפיסה,המשורר-הילראתשהציגוכאלה,גםהיועוברתית,

בסביבההגרלילדאורותהגרר'וב'אמחוריב'ספיח'המסופרבעקבותוזאתמרובים,
היא,החוז-ספרותיתהאמתאלף".לביןצלב"ביןלהבחיןיורעשאינוילרכפרית-"גו"ת",

והבנהבקיאותהילרח"ם-נחמןגילהח"ובשחרכבר :השינויבתכליתשונהכמובן,
הזיכרונ"םסיפוריורובבבית-המררש.הר"ןבירס"עואפילובלמ,דחומרבכלבלתי-מצויות

היהוריהקיוםעלעממ"םפתגמיםשלופיתוחהרחבהרבר,שללאמתוהם,האיש"םווירו"ו
לביןצלבביןמהלרעת(לאאלף"ק"ןפארצלםק"ןוויסן"ביטה"ריהפתגםכגוןבגולה,המצוי

אלף")·
אישיתכשירהביאליקשירתשלבהבבתההרגילהקוראלהפתעתושוב,שובמתברר 3

יצירתואיבטימ"ם:פרטי-ח"םביצירתוהסגירלאכללהמשוררכיאוטוביוגרפית,

מההסב,לביתשהביאתהולאחרלאמואירעמהלמשל,מספרת,איבההאוטוביוגרפית-כביכול

נישאהאחותוהסרטן,ממחלתשלושיםבגילמתהבכור(אחיוואחותואחיושלבגורלםעלה
עממיריוקןהעמירביצירותיוהילרים.חשוכיבישואיוח"התבהלוכיצראורוסי),למהפכן
והשיבההברוריםהישן,בית-המררששלספועזיבתהיתמות,הפוברקא,'האב(סיפוראופ"בי

הכלל;מןביאליקאתהמ"חריםואיריוסיבקרט"ם,ספציפ"םפרטיםאיןאלהבכלהמאוחרת).

העם,מכבירביםשללאפיובםיפהשכוחםארכיטיפ"ם,אפילולפעמיםטיפוס"ם,עב"ביםעיקרם
העממית.האיריומטיקהמןלחלקאףכךבשלשהפכועב"בים

ביאליק,ח"בראה:קלוזבר,ליוסףביאליקשלה"אוטוביוגרפית"איגרתושלג'בוסחראה: 4

ביאליקגערבקלחבר . 243עמ'תשל"א,תל-אביבאובגרפל,דמ'המלביה"ר:ננוזיס,כתביס
פרטיםוהביאאוטוביוגרפית,לפוזהאוטוביוגרפיהביןלהפרירהשכילשלאעללימים

למשל,והשווה,קפרק-פה).עמ'א,ביאליק,(איגרותלאמתהאמתהיוכאילוכמו-אוסוביוגרפ"ם

עליכםלב;ת 1מהגאלףמביאחתלכםמחשוףייבקליתםלעיביכם':בהתערותו'גםבשירולבאמר
חרחיובמחבואיתחפשוהושוואהתעותכם.ולמעןמעיביכםמאורלם 7\הלמעןיתגלכןעל

 .לצפוביו"המהכסותאך Iאלהגם
כט.עמ'ב,ל-פה, IIשבוברים 5

אבורחה"תה,קוםבימיהבבותאתהשיאושבהשהררךיור:שלב'קוצורמזיל"גגם 6

טועןישאלוד':הבערהפיכיהם("הארמיםבזמבובהוגהשה"תהמזויותרמוררביתפרארוקסל,'
בתואלשאפילוהקרומים,המקראימילגבירגרסיהחלהבזמבבווכוובתו:באירוביה,הדובר

לבערהאיןהחרשהבעתואילוליצחק,להיבשאתיאותאםבתורבקהפיאתשאלהארמי
שלושהב'אגרתעליה.לעערראואחריהלהרהרמבליאביהלהחלטתלצ"תועליהפתחון-פה
את,("אחותבוהבישואיןברכתשלמבוסחהעולהאברהםלבןרבקהלבישואיהאבלוגיהוארבעה'

חרשבית("ובביתםהצעירלזוגהמלךמברכתיותר,עודמפורשתובצורהרבבה"),לאלפיה"

אבותינווכשלושתביהורהאביממלכתביתאתבבתהאשרהמואביהרותכביתבישראלובאמן
ישראל").ביתאתכולםבנואשרארםבנותלוקחיהראשובים

שלהיותורברעלביאליקהתוורה ,) 231עמ'שם,לעיל; 2הערה(ראההאוטוביוגראפיתבאיגרת 7
אחרבגררעצמומוצאאלאומביפולציה,תכבוןבעזרתתהליכיםמזרזשאיבופאסיב,'טיפוס

'נוקבא'בחיבתמטבעי'בפעל'ארםהבבי"אביאמליהם:בוהמתחולליםטבע"םתהליכים
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הלז,כצמחנתפרנסי,כולםכיחיתיכלשלי.בראשיתיבימעשינשתתפתיילאפסיייי),(מישפע,
כעיןאלאאינםחיימאירעיתיכלכלים,לעצמםשיטלימבליאצלם,בסמיךהנמצאימןהמיכןמן

יאם-למקיםבמקרהינזדמנילעצמימנגןהיהאחדשכלשינים,זמרכלישלנפרדיםקיליתשברי
השמים".מןנסאלאזהאין-במקצתשלמהאחתלמנגינהכילםעליזאתבכל

ימנגינההגניזהשירמןכברעילההמיניםשביןשייייןימתיךמאהבההנישיאיםרעייןלמעשה, 8
היסידשלמשקלימהלדעתאיןיאולםאיירבי,ךמניהלאריסתיביאליקהקדיששאיתילאהבה:
המיסכמיתלמצייתנענההיאמידהיבאיזיהאישית,ההקדשהלמריתזה,בשירהאישי

הםפריתיית.

 . 133-132עמישס, : 34-33עמי(תשמ"ז),שמירראה:ביאליק,ביציריתהסיגירדרכיעל 9
יבחולחוליתכיןבספרםבן-עזריאהידגיטמןנחיםתיעדי(שאיתיזהאיריעשלעקביתייאת 10

(בפזמיןרסינלית 1!האימביצירהדייקאכצפו,ילמציא,ניתן ) 15עמי , 1981תל-אביבשמיס,
ב"אגדהיכאמור,להיריי;שאבדהנער,משהעלהמספרביער:יהנערהילדיסבשיריהמכינית:
יי"בברדיציבסקימ"י-לביאליקבניגיד-כילהיייכח,אףמעניין .)יבראשיתספריהמדרשית"

לבנר(י"בההתעבריתממיטיבהתעלמילאתנחואמלמדרשהמביאמןלאגדהבעיבידיהסלבנר
מולדתני").ארץאליהביאניהייזכרניבימיי"לאמיר:-ר" 1 כ!"-הנולדלרךשסהעניקאפילו

עמי ,] 28.12.1979 [תש"ס,חיבטבת(מטריכ,תל-אביב"יפלאי"ביאליקברשימתיעמדתיכךעל 11
39 (. 

הריאשר,רימישראל,אחדימייבסיףשנשאראחד-העסאיתיכינחמהלני"הייתהראה: 12

קצה).עמיא,שכטל'פה,(וכריסחדש"ספרמכלצפההייתההגדילה,שלי,הגילגילת
ימחנכיס,היריסשלבדמייותהצעירשלמרידתימתיארתה"אימפרסינלייס",הישיבהבשיריגס 13

לדמיתעצמיצעיראיתישלהשתיקקיתי-יבמקבילהזקן,הישיבהראשנגדההתקיממיתכגון
נתניה,שלמלווהוחייי.שממיןיאתיתמיתיצעראתשתפיגימנחה,מחנכתאותוריטטיבית,אב

אךדנטה,שלהאלוהיתיביקומדיהיירגיליוסשלדמיתובניסחנטור" 7,1 "היאשלפניני,ב"אגדה"
ואחר-כךראש-הישיבה,של(דמיתיעצמיביאליקשלהריחניתהבייגרפיהמןממששלדמותגם

הקשישנטור" 7,1ה"שלדמיתוובעלומיי).בנעוריודרךמורילביאליקששימשיאחד-העס,של
האש.'בימ'גילתמיהודההשבהנזירשלבדמיתויא-מימט,ימיתיכעיציבגס,התגלגלה

החיגמטעסבייס-עייןשקדגישנשאביאליקי:ביצירתהרינסנסית"הסאטירהעלבהרצאה 14
ראהביאליק.לספירתשנהחמישיסבמלאתתל-אביב,באיניברסיטתכץימכיןעבריתלספרית

כרךופיס,ביאליק",שלבעילמיהגריטסקהמגיליייכמהעל :מנצנץ"כשהתיהיפישליבדיגם:
שיקף:רקייאריחתאביסבישורכילהניחכמדימה,מיתר, . 98-77יעמתשמ"ט),(חיפה 5--6

יבאמניתבחברה,אזשאחזהת 1ההמיניאתיצרימתס,כיעירסבכלבחלאתס,החייםאתביאליק
גריטסקיתלתמינההעמידיארבעהישלישהביאגדתהחדש.הזמןאיתיתאתששיקפההמידרנית
יטיהר,תיסייפ,ישכילהיאריסטיקרטית,הרמיניתתמינהבצייריין, 1מכקינטרפינקטזיימזוייעה

הדין.מעלמאשלא
קמה.עמיא,שכטל'פה,וכויס 15

ניראה:-(תרע"א)יאביזריהייהאץר-ישראלייהזיאנראממרי-ברנרשלביקירתוהשפעתעל 16

 ,הנ"לגם:ראה .) 19-9עמיתשל"ח,תל"אביבמפתחות,(בספרהלרסן"קסס"ביןגיברין

תל"אביביבארץ"ישראל),בגילה-{)2ההמאהבראשיתהעברית(הסיפורתיהתחשוותתלישית
ירישליססון,רכ(ספרישראל"בארץיאנטיזיאנר"זיאנרבמאמרי . 11 ~ 112עמיתשמ"ה,

טית, 7,1מיהייתהברנרשלהביקורתיתנקידת"המיצאכישקד,גיהטעיס ,) 397-383עמיתשל"ז,
 ,אידיאיליגית.אוסגניניתילא

אתסגרליצירה,פניירגעליהיתירילאהסאה,אתהגדישהציכירכיביאליקמשראהאמנם, 17
האחרינית.יציריתייאתכתבשבהברמת"גן,מבידדתלדירהערברבתל"אביבביתי

(שנתפרשידכםיבקיצרשיביראיחיכםה"פוליטיי:שיריאת-1931כביאליקכשחיברגם 18
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שגזרלי~תהניטצואתכביכולהיפרשבואנטי-רוויזיוניtכטית),כמתקפההשאר,ביןבציבור,
ביקורתולאכולו,הקונגרtכעלרחבהלאומיתביקורתלמעשה,המשורר,השמיעעצמו,על

הסםרותידכם":בקוצרשוביראיתיכםהשירחידת"לפתרוןשמיר,זיראה:צרה.מפלגתית

 . 223-178עמיתשמ"ט,באר-שבעגינוtכר),פי(עריהעכויהותנועתהעכרית
הדפיtכהפטרבורג.יהיו;tכח;דימtכופריבראגין, כt"א: 2הערהשם,שס,ע-חעט;עמיא,איגרות, 19

אתצייןובהבריינין,שלוממערבייממזרחעלביקורת , 1895מרtכבחוברתיווtכחוד:בירחון
בתיאוריהמשובץתרנ"ה),וינהב,חוביוממערב:(יממזרחהיהודיםיירחובביאליקשלשירו

לtכלוחנכונותואתניגרב")"איtכקנדרמאמרו:על(שחתםבראגיןהביעבמאמרווtכירחון.אשפה
אבללוי:שאיןמהעלבמשפטהאדםאת"להביאאיןכיכישרונוי:"חוtכרעלביאליק""לאדון
יודעשאינוביאליק,"לאדוןיעץכןועל"טהורהי:להיותה"פואיtכיה"שלזכותהאתממנותבע

עדשלו,ה!;ורנtכאתבוולנקותיוכל,אשרככולקרבול,שלtכבון"לקנותכל,ראשיתמהיי:שירה
הגונה".צורהיקבלאשר

קמו.עמיא,שבעלפ-ה,יבריס 20



נספחות

א'נספח
תנחומאמדרשמתוך

תרמ"הוילנהכוכר,ש'מהדורת

ישראל,ארץבכלכמותהאיןיפהפיהבתלושהיתההמלךבשלמהומעשה ...

עניבישראלואיןאחדענישהואוראהישאנה,ומיזוגהבןמיבמזלותהביט

לקחמסביב,עבריםבכלמסביבווהיהבים,גבוהמגדלבנהעשה,מהכמותו,

ישראל,מזקניסריסיםשבעיםעמהושםהגבוה,מגדלבאותואותהושםבתו

אראהאמרהרבה,צידהבוושםבו,אדםיכנוסשלאפתחעשהלאובמגדול

בלילה,בדרךיוצאוהיהזוגהבןשהואעניאותוהיהלימיםומעשהו,השםפועל

מושלכתשורנבלתראהישכב,במהלוהיהולאוצמארעבויחףערוםהיה

ונטלגדולעוףבאישןהיהצינתולהפיגהנבלההצלעותביןבהנכנסבשדה,

אתהעוףאוכלהיהושםהבחורה,חדראלמגדלאותוגגעלונשאההנבלהאותה

ללכתמחדרההבחורהיצתההשחר.כשהאירהגגעלשםוישבהנבלה,בשר

הנה,הביאךומיאתהמילואמרהבחור,אותווראתהיוםבכלכמשפטההגגה

לקחתועשתהמההנה,הביאניעוףאמנםאני,עכומבניאנייהודילהאמר

בכלכמותושאיןעדמאדונתיפהוסכתווהרחיצוהווהלבישוהובחדרהוהביאתו

והיהבנפשו,קשורהונפשהובנפשה,בלבההבחורהואהבתוישראל,גבול

לקדשני,אתהרוצהלואמרהאחדיוםוסופר,וממולחומפולפלחריףהבחור

ואמרוקידשהמדמו,ומוהרכתובהלהוכתבדםהקיזעשהמהיתן,ומילהאמר
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ממנו,ונתעברהאדםכלכדרךעליהבאוגבריאל.מיכאלועדיםהיוםה'עד

להםאמרהמעוברת,שאתלנוכמדומהלהאמרומעוברתהזקניםאותהכשראו

שהיוהזקניםפנינפלולדעת.לכםמהלהםאמרהנתעברתה,וממילהאמרוהי,

לדברלבואאליוושלחודברים,עלילותעליהםישיםפיהמלךמשלמהמתייראיי

ואלהדברכךהמלךאדונינולוואמרואליהםובאבספינהשלמהנכנסאליהם,

לואמרההדבר,עללהושאללבתוקראכששמעעוי,בעבדיואדונינוישים

ובאלבחורקראהוקדשני,וסופרתלמודיוטוביפהה IIהקבליהביאאחדבחור

אמוועלאביועלהמלךלוושאללבתו,שעשההכתובהלווהראההמלךלפני

ושמחבמזלשראהאותושהואדבריומתוךוהבייהואעירומאיזהמשפחתוועל

מוציאביתה.יחידיםמושיבוזהולאיששנותיהמקוםברוךואמרגדולהשמחה

בנדפס.כמוכו'בכושרותאסירים



בנספח
תנחומאממררשלאגרהלכנר'י'כשלטיכווו

ל)בא,(משלי '''הלבנרטצהואיןתבובהואיןחבמהייאין

עלמאודהמלךויאהבההארץ.בכלכמוהמאיייפהבתולהשלמה,בתוקציעה

אליוויאמר !'הלהיוכיחאשרהאישאתוידעתייתימיויאמר:וחכמתהיופיה

ויאמר:המלךויעיהזה!הדברלוונודעותומיםבאוריםהמלךנאישאלהכהי:

יענך!אשראתליוהיגדתבאלוהיםלישאל-נאועתהונכוחים!דבריךטובים

עלםלאמר:ה'ויענהוותומים,באוריםוישאלהמלךלואמרכאשרהכוהיויעש

אלויאמרהכוהיויבואלאשה!המלךשלמהבתקציעהאתיקחלחםוחסרעני

הבהויאמר:לבואלויתעצבהמלךוישמעענני.וכהבה'לךשאלתיכההמלך:

וראיתיאדם,בועברלאבמקוםוהושבתיהמירושליםבתיקציעהאתארחיק

אישלחמישיםהמלךויקראדבריו!אתהקימוביוםה'יעשהאשרהנפלאותאת

אתלאישתגלואםוהארץהשמיםבאלוהיהשבעתיכםלהם:ויאמרמעבדיו

לשוננותדבקלאמור:העבדיםויענוהואליכם!מדבראנוכיאשרהדברים

לכםהכינוהמלך:ויאמראשה!לילודנגידהוואםהמלךסודאתנגלהאםלחיכנו

הרחוקיםהאייםאחדאלובאתםלכם,שמתיהאשרבאנייהוירזתםלזרךציזה

מסביבובצורהחזקהאבניםגזרושמתםמאוזגבוהמגזלובניתםים,בלבאשר

ככלועשיתוהוזהבמעשכםמאוזונזהרתםבה!תשימואלמבואוכלפתחוכללו

ואתהמגזלאתלבנותככלותכםוהיהלאיש;יווזעולאאתכםמצווהאנוכיאשר

ויברכוהזה.הזבראתוהוזעתוניאלייובאתםירושלימהבסתרושבתםגזרו,

לווישתחושםעומזתהאנייהאשרלמקוםוישאלוהוהמלךאתהאישחמישים

אלירחיםשלושתמקצהויבואובאנייה,וירזולזרךציזהלהםויכינוויצאו.

אבניםויקחוהמגזל.אתלבנותויחלועליוויעלומאוזהרחוקיםהאייםאחז

145 



אהבהזאתמה 146

להויעשוקירעלייתבראשוויבנוקומתם.אמהמאהקירותיואתויבנושלמות

העלייה,לגגשמוומעקהומנורהוכיסאושולחןמיטהבעלייהוישימוצוהר,

המלךלפניויתייצבוירושלימהוישובוארצה,לדברהעשויבסולםוירדו

בעודויאמר:המלךבעיניהמגדלמלאכתותיטבהמגדל.תבניתאתויראוהו

ויצאו.המלךעבדיוישתחואליכם!לידברכיאלייתשובוימיםשבועיים

יי!בשםותברכהוהארמונהאליוותבואבתו,לקציעהויקראהמלךוישלח

שבועייםבעודלצאתנכונהוהייתלרובושמלותבגדיםלךהכיניהמלך:ויאמר

אמצאותאמר:המלךאתקציעהותעןלך.יעדתיאשרהמקוםאלמירושליםימים

לאהמלך:ויאמראשובךומתימהלכייהיהמתיעדלי:ואמוראביבעיניחןנא
בעיניו;כטובאבייעשהקציעה:ותאמרהוא!סודכיהזההדבראתלדעתתוכלי

אליוהמלךעבדיויבואויוםעשרארבעהויעברויצווני!אשרככלועשיתיהנני

בתיאת-קציעההמלך:ויאמרועשינו.ושמענואת-דברוהמלךידבר-נאויאמרו:

ובניתםהקירבעלייתושמתוהבניתםאשרהמגדלאלוהבאתוהידכםעלאתן

אתלכםולקחתםלמגדל,מסביבלבנותלכםאמרתיאשרהחזקה,הגדראת

אשרהגדולההשבועהאתוזכרתם-ירושלימהבאנייתכםושבתםסולמותיכם

האלה,הדבריםאתלדברהמלךככלותויהיאותה.והקימותםהשבעתיכם

וירדתםהאנייהאלילכוויתרכםהאנייהאלבתיאתיביאמהםאחדרקויאמר:

המלךפנימאתאישותשעהארבעיםויצאואליכם.בתילבואוחיכיתםבה

ויאמרותבוא.ותמהרבתולקציעההמלךויקראבארמון.מהםאחדויוותר

הכינותאשרהשמלותכלאתושמתאחריםבגדיםולבשתוהשתניתקומיהמלך:

לאנייהבואךעדעמווהלכתהזההאישאחריויצאתבביתך,אשרבמלתחהלך

אשרככללעשותקציעהותמהרלך.יעדתיאשרהמקוםאלובאתבהוירדת

יהשמלותכלאתלשוםככלותהויהישמחה.אךותהיהמלךאביהאותהציווה

תצאבטרםלברכהושלמהאלותבואאחרים,בגדיםותלבשותתחפשבמלתחתה

הלאויאמר:להוישתאהושמחה,בתוקציעהעליזהוהנהשלמהויראלדרכה.

לאואתידעתיך,אשרהימיםמכלהיוםפניךייטיבומדועהטובה,בתילי,תגידי

בותתענגיואםאליו,תובאיאשרהמקוםבעיניךוהייטבתשובימתיעודתדעי

ימיםזהותאמר:קציעהותעןהמלךךאביךבביתהתענגתכאשרטוברובעל

דבר,הטובאביבויצווניאשרהיוםיבואמתיבלבי:אומרתואנוכירבים

-לוואייחלשקיוויתיהוההואהיוםבאועתהיצווני,אשרככללעשותומיהרתי
וינשקהמלך,בעיניהאלההדבריםוייטבוגדולה.שמחהאנוכישמחהכןעל



 147נספחךת

כצאתויהישלום.לךוישםאליךפניוה'יארלאמור:אותהויברךלקציעה

ויישאההמלתחהאתהעבדויקחביתה,אלויבואוהארמוןמןהמלךועבדקציעה

היםחוףאלירדומהרהועדאחריו.קציעהותרדהאנייהאללבואוילךכתפועל

ותעמודהמגדללפניעדותבואוהלאהמשםהאנייהותהלךבאנייה,ויבואו

ויסירוהקירעלייתאלבסולםקציעהאתויעלוהאיאלהאנשיםויעלומלכת.

ויבואוירושלימהוישובוויבצרוה,הגדראתויבנואליהם,ויקחוהוהסולםאת

תמצאימיםלכמההמלך:ויאמרציוויתנו.אשרככלעשינולמלך:ויאמרו

לארבעהויאמרו:המלךאתהעבדיםויענובעלייה?לבתישמתםאשרהמכולת

פניו.מעלוישלחםמתנותהאישלחמישיםהמלךויתןמכולתה.להתימצאירחים

הכירייםאלתבואביומויוםמדילאמר:ויצווהוגדל-האברלנשרקראואחר

משתיי,ומייןמפתבגילהמיניתיאשרבתי,קציעהארוחתאתמשםוהוצאת

יצווניאשרככלהנשר:ויאמרהים!בלבלהבניתיאשרעלייתהאללהוהבאת

עבדך.הנניהמלךאדוני

11 

לחם.וחסרעניההואהאישוהיה ,ם~ב;:$!ושמובעכואישישבההםהרביםבימים

הילדויגדלועזרני!בענייה'יראלאמור:-ראובןשמוויקראבןאשתולוותלד

ראובןויחכם ,'התורתאביואב~םוילמדהורואיו.כלבעיניחןוימצאוייף

אביובביתהמקוםלוצרכיראובןויראיום.יוםהוריושעשועיויהיוישכל

ליוהיה-ועבדתיהעבודהשםאמצאאוליאחרת,עיראלליאלכהויאמר:העני,

לו:ויאמרוולאמו,לאביומחשבתואתראובןויגדללבוש!ובגדלאכוללחם

-יודעמיבביתנו,עודשבה-נאוקרועים?בליםובגדיךאחרתעיראלתלךאיכה
לעזובותנוניהוריינאהואילוראובן:ויאמרלנו.בצרוהושיענועלינוה'ירחם

עיראלללכתהנערמתאמץכיהוריוויראואחרת.לעירולבואביתכםאת

ראובןוישקבבואך!וברוךבצאתךברוךוהייתבננו,לכה,לוויאמרונכרייה,

ויאמרהשדות,אחדאלבלילהויבואמעכוללכתוירחקלו.וילךולאמולאביו

וישםהאדמהעלראובןוישכבלי.והלכתיבבוקרוהשכמתיהלילהאלינהפה

איןוכוחוצמאורעבויגעעייףעבדךהנהויאמר:ה'אלויקראמראשותיואבן

וישנתיתרדמהעלייוהיפלת ,'החסדך,נאיגדלוהלאה.הזההמקוםמןללכתבו

מעברבאהסערהורוח-ה'אלקוראראובןויהיהרעה!יציקניולאהלילהכל
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להיסתרמקוםלמצואוילךהאדמהמעלראובןויקםמאו.זהקרהותגדלהמדבר

בשדההמושלכתשורנבלתלפניעדויבואמאוד,אותוהכאיבהאשרמהקרהבו

ויראנשרויבואויישן,תרדמהעליוותיפולשמה,וייסתרצלעותיהביןויבוא

מןאותהויישאבציפורניוויאחזהאליהויעטבשדההמושלכתהנבלהאת

ויעלבו,יושבתשלמהבתקציעהאשרהמגדלאלויביאהוהלאהההואהמקום

ותקםהשחר,בעלותויהיהמדברה,שניתויעףוישבע,בשרהאתויאכלהגגעל

מושלכתשורנבלתוהנהותראיוםיוםכמשפטההגגעלותעלמשנתהקציעה

אתותראהנבלה,אלהתבוננהכאשרויהימאוד,הזההדברעלותשתומםעליו

ומיאתהמיותאמר:משנתוותעירהואליוותיגשצלעותיהביןהישןהנער

גופתתוךאלאמשואבואאנוכי,עבריויאמר:ראובןויעןהלום,עדהביאך

והנהואראואיקץואישן,תרדמהעלייותיפולמקרהלהיסתרהזאתהנבלה

אחתבאהכיזאתאיןלבי:אלואומרהלום,ואובאוהלאהמהשדהנישאתי

עלקציעהותחמולהזה,הגעלותעל::יותיקחההנבלהאלהגדולותהציפורים

פניואתראובןוירחץלו,ותיטבותשקהוותאכילהוחדרהאלותביאהוראובן

ראובןאתכראותהויהיקציעה:בעיניוייטבמראהויפהתואריפהויהיויסך

מעללרדתתוכללאהןלו:ותאמרבהו,ותאהלבוחכםה'תורתיודעהואוהנה

הזה,הגדולהיםאתלעבורבהתרדאשרלךאיןאנייהוגםהזההגבוההמגדל

ראובןויעןביתו!אלוהשיבניולקחניהלוםאביבואיוםעדעימדישבהכןעל

ויהיהזה!בביתאיתךלשבתותתניניעלייחמלתכילה'אתברוכהויאמר:

וישםבמגדלאחדאישעודנמצאכיויראקציעה,ארוחתאתהנשרויבאבערב

הנשרויראאחת,ולראובןאחתלקציעהארוחות:שתיהשניביוםויבאלבעל

שתיוהלאהההואמהיוםויבאמאומהבהןנותרולאהארוחותשתינאכלוכי

יום,יוםארוחות

זזז

חןנאאמצאלה:ויאמרבקציעה,ראובןנפשותדבקאחדיםירחיםויעברו

תעשהלאהןותאמר:קציעהותעןלאשה!ליוהייתחסדיואשתמיטיבתיבעיניך

להביאךציפורמלאכוויעשלעשותה'הפליאכיועתהוגדולה,קטנהה'בלעדי

כשמועויהילי!אותךהוכיחהואזאת!הייתהה'מאתאמרתי:כןעלהלום,עד

חודואתוישםקטוןשכיןויקחויקםחסדו,לה'ויודההאלההדבריםאתראובן
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אתלקציעהויכתובהעטאתבוויטבולזם,טיפתממנהותצאאצבעובקצה

ותהימלאכיו!וגבריאלמיכאלועזיםהיוםהיעזויאמר:ויקזשהכתובתה

-ז:פ~רשמוויקראלראובןבןקציעהותלזבשלום,ויחיולראובןלאשהקציעה
ויראזכור,גזלכאשרויהימולזתנו,ארץאלוהביאנוהייזכרנובימיולאמור:

אלאתםיושבילזוהנהארוחותיהם,אתולאיש)!לקציעההמביאהנשר,

שלוששלושהלוםאביאוהלאההזהמהיוםבלבו:ויאמרלחםואוכלהשולחן

אתשלמהויזכורההםבימיםויהיחשב,כאשרכןהנשרויעשיום!יוםארוחות

ויעןים?בלבהיושבתהאשהמה"שלוםליהגיזהלו:ויאמרלנשרויקראבתו,

מאוזהמלךוישתאההקטן,לבנםושלוםולבעלהלאשהשלוםויאמר:הנשר

ולאהזברפשראתלזעתואומרמאוז,זאתעלהשתוממתיאנוכיגםויאמר:

אותועברהולאחיכלין .vמבויושבתהאשהאשרהמקוםנעלםכילי,נוזע

ארזהויאמר:ולהשתומםלהשתאותהמלךויוסףהאלה!הרביםהימיםכלאנייה

אתויזעתיבתי,אתוחקרתיעליובנויהמגזלאשרהאיאלובאתיבאנייההים

ויבואהמגזלאתבנואשרהאישמחמישיםלאחזויקראהזה!הנעלםהזברפשר

אשרהמגזלאלוהבאתניבאנייתיתרזאתי :שלמהויאמרהמלך,לפניויתייצב

לפניעזירחיםשלושתמקצהויבואובאנייה,ועבזוהמלךוירזים!בלבבנית

אשרהביתאלהמלךבוויעלסולםויצבהגזראתהעבזויהרוסשלמהויצוהאי,

המלךלהוישק ,ותבךצוואריועלותפולבתוקציעהותראהוהמגזל,בראש

לקציעה:ויאמרבנו,ואתראובןאתויראוכהכההמלךויפןלשלום,להוישאל

אותנו!אלוהיםחנןאשרבננווזהאישיזהותאמר:קציעהותעןלך?אלהמי

המקוםנשכחהןהלום!עזהזההאישבאאיכהבתילינאהגיזיהמלך:ויאמר

ותאמר:קציעהותעןפה!לשבתבואךמיוםלפניועברולאואניותרגלמני

לה,ותעףהמגזלגגעלותעלהוותישאהומלאכוציפורויעשלעשותהיהפליא

ראובןויעןעתה?עםואי"מזהארצךמהשמך,מהראובן:אלהמלךויאמר

אניהשמיםאלוהיהיואתאנוכיועברינולזתיישראלבארץשמי,ראובןויאמר:

והשכלמזעהאלוהיםלונתןכיויזעויראראובן,עםלזברהמלךויוסףירא!

משכילאישבתילקציעההוכיחאשרהיברוךויאמר:וישמחוחכמה,ספרבכל

ואיש)!בתווקציעההמלךוירזמאוז!חפץובמצוותיוהיאתיראחכמהבכל

גזול,משתההמלךויעשירושלימהוישובובאנייהויבואוהמגזלמעלובנם

עליהעברכל"אשרואתבתוקציעהאתהקורותכלאתויספר-בייןלבווכטוב

בתזאתאךויאמרו:העםכלוישמע ,בלב"יםהבנויבמגזללשבתבואהמיום
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אתםהמלך:ויאמרובנות!לבניםלמופתנאתהיבקולו!ושומעתאביהמכבדת

עצההעמקתיכיותדעו,באוזניכםהיוםדיברתיאשרהדבריםכלאתשמעתם

אולםבצורה,אבניםוגדרגבוהמגדללעשותו iכtזבתיקציעהמקוםאתלסתיר

 !'הלנגדעצהואיןתבונהואיןחכמהאיןכיעמלי,היהשווא



נ'בספח
ראשוןנוסחוארבtוה'שלושה'אגרת

הבלתי-מצונזרתבגירסתו
ביאליק)שלתרפ"גמהרורתאלשנtותקה(כפי

ובן-זוגהבת-המל,

קרומיםמאגרות

ויאהבנהשלה, t/הארץבכלאיואשרשלמהלמלךהיתהיפיפיהחמודותבת

בנותמכלברככיהמעויהוזרה~~להוהנערהעינו,כבבתויצרנהכנפשו,המלך

אוהמלךבגוודוממהבודדהלהתהלךותבחרענג,היכליבשאווותמאסגילה,

למרחוק,נשואותועיניההומה,ונפשהבמשעוליהם,ולהתהלךלכרמיםלהשכים

דודיםעתלהובהגיעלבה,אתידעלאואישהימים,כלבהקיץכחולמתותהי

המלךבתהנערהאולםאביה,אלבהלדברומרחוקמקרובמלכיםבניויבואו

וחפויינכלמיםארצםאלכולםוישובולדבריהם,שעתהולאמהםפניההסתירה

המלכיםבניממנהויואשולבה,אתהכבידהוהנערההימיםארכוכיויהיראש,

ויבטהגגהבלילהויעללבו,אלויתעצבהמלךלהוידאגפניה,לשחריספוולא

יבוא,ומתילבתו,אלהיםהוכיחאשרהמלךבוהואמיבהםלראותבכוכבים,

כיאלהיםמעםלבתונכווהמלךבוולאמלךלאוהנה-ויראהשמיםבאותותויבו

לאשה,לוולקחהלמועדאליהיבואהואהעם,מדלתואביווענינעראם

נאאצפינה :בלבוויאמרהשמים,עצתלהפרתחבולה,ויבקשמאדלמלךוירע

לוו~נכרהגזרה,ועברהבכוכבים,ראיתיאשרהמועדעבורעדעמיהנערהאת

ואולמיםגבוהמגדלשםויבואניות,מעברממקוםהרחקהיםבתוךבודדאי

בתואתויושבסביב,רוחותיומארבעבצורהחומהויקיפהורבים,בווחדרים

ולשרתה,לשמרהישראלמזקניעמההפקידסריסיםושבעיםהמגדל,בתוך

דבר,מחסוראיוהארץ,מעדניומכלמשתהומכלמאכלמכלהכיולרבוצידה

מוצאלאיועדובמנעוליםברזלבבריחיודלתותיוהמגדלשעריכלאתויסגור
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לא.אםהכוככיםעצתהתקוםומעשהו,אלהיםפועלאראהעתהויאמר:ומבוא,

משמרמכלאותהשומריםהסריסיםושבעיםההוא,במגדלהמלךבתותשב

הגדולהואתהקטנהאתלמלאותוחרדיםולילהיומםעליהושוקדים

להלהרבותהמלךצוהכןכילבה,מנעולאשמחהמכלוגםבמשאלותיה;

המגדלמ~תחלהוציאהלה:מתתידםקצרההאחתאתרקבבדידותה.שעשועים

בא.ואיןיוצאאיןעברמכלומסוגרסגורהמגדלהיהכיוחוצה,

לרוחשםוהתהלכההמגדלגגעלועלתהפנימה,בביתלרוחהיצרמדיוהיה

והקשיבהמסביב,אשרהיםמרחביאלוהביטהתשעןהגגמעקהאלאוהיום,

הרוחה.להוהיתהגליו,להמון

עלוישמורמסביב,היםאלפקוחותועיניוולילהיומםהחומהעלעמדוצופה

ביום,פעז,ןיםרקסביב.גבולובכלרגלכףומדרוךאליוספינהכלמגשתהאי

ודמותקשת,כמטחוימהאיהרחקהים,פניעלקלהסירהתופיעובערב,בבקר

האישונטההנערה.לשלוםלשאולהמלךמאתשלוחצירהסירה,בתוךאדם

גםלעומתוהעומדונופףהמלךךלבתהשלוםלאמר:בידואשרהלבןבנסמרחוק

השמים.בקצהונעלמהכרגעהסירהוהפכהשלום!לאמר:לבןנסהוא

עלמשמרהסריסיםהוסיפוכןהמלךאותויגוראשרהמועדקרבאשרוככל

פקוחותועיניהםהסגורים,והדלתותהשעריםעלמשמרותםעלוישקדומשמר.

חולדהולקולבחלוןמתדפקזבובלקולויחרדומריח,ואפםנטויותואזניהם

רמיה.עשולאהמלךמלאכתואתהאנשים,היוכניםכיבקיר;חותרת

* 
המקוםפתאםלוצרכימעכו,מעירויצאסופריםממשפחתטוביםבןרשונער

ריקות,וידיומביתוהנערויצאלמרחקים.נפשווישאהאביונים,הוריובבית

כיידע;לאודאגהעליורוחונפללאזאתבכלוגויתו.מקלואםבלתיכל,לואין

בכלותפעמהותלתלים,וקוצותיוותקוהחזוןולבבועלומיםמלאועצמותיו

המנתרהחגבאחרילבןויטבשדהובעברוורנן.הלוךוילךטובה,רוחהדרך

המתפשת,הלטאהואחריהמפחדהסלעשפןואחריהנעלסההצפורואחרי

נפשוויחיההכרם.בעזובתריקהמלונהוכלרעננהאלהכלאליהותמשנהו

למראשותיו.ואבןהארץעלויישןחס,דאנשיבשדותמצאמאשרבלקט,כצפור

דרכים,עוברילשיחותאזנוויטובכפרים,בעריםובהתהלכובארץובשוטו

ולמשיבבעניולנחמהלוויהיובלבו,ויצפנםוזקניוהעםמפיומשללקחוישמע

נדודיו.בימינפש
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סגריריכיוהיכיםושוכם;עזובבכקוםבשדההשכשעליוויבאהיום,ויהי

שלדוהנהוירא,עזבו.וכחוהקרחויאכלהוויחף,וערוםוצכארעבוהעלםוקור,

ליהכציאאשראלהים"ברוךויאכר:העלםוישכחהשדה,פניעלכשלכתשור

וירדם.וישכבהשלדצלעותביןאלויבאכעט".לייחםאוליהזה,בכקוםכטה

ואתאותהבפיו,וישאנההשל,דעלבלילהירדוגדולעזונשרישןהוא

הגג,עלכשאואתשםוינחהכלךבתכגדלאלויביאםעכםויעףבה,השוכב

הגגעלוישבויגרשהו,הנערויצאהעצכות.כעלהרקבשאריתאתלנקרויעכד

וכהגשכים.הקורכןוכרעידכאדעיףוהואהלילה,כל

ותראיום,יוםככשפטההגגעלעלתההכלךובתהטהרו,והשכיםאור,הבקר

הלום?"הביאךוכיאתהייכיותשאל:כרחוקותעכדהזר,הנעראת

אנכיעבריעלי.לךיחרנאואלהנערה,תיראינא"אללבו:בתםהנערויען

איןוכסותוצכארעבואניבשדההגשםאכשוידבקניעכו,כתושביענייםבן

כיכזה,אצאאיככהאדעלאועתההנה.הנשרוישאניבשל,דואשכבלבשרי

גבולו."בכלאיןוספינהכסביב,הים

ותלבישהוותרחצהוחדרהאלבלאטותורידהוהכלךבתעליוותחכל

הואוהנהותראהו,הטובה.ורוחיפניוזיוכרגעאליווישובוותשקהו,ותאכילהו

בחדרה,אתהותצפנהועכה,שבתולהותכתקכא.דעליוותשכחנעים,אףיפה

אליבואולאהםגםוהםבואו,דבראתכהםהעליכהכיידעו;לאוהסריסים

ביוםפעז.ריםיוצאתוהלאהההואכהיוםותהינקראו.אםבלתיפניכהחדרה

הוא.כקרהאךאכרו:כילב,אלשכולאוהזקניםשלוכה,אתלהםוהגידה

עלואישכנועלאישויעכדונכרצת,שקידהכשכרותםעללשקדויוסיפו

כניםהאנשיםהיוכיכריח;ואפםקשובותואזניהםכשוטטותועיניהםפקודתו,

שלם.ובלבבאכונההכלךכלאכתאתויעשוכאד,בכאד

* 

ותאהבהולבונרואתהטובשכלוואתהכסכןהנערחככתאתראתההכלךובת

אליו:ותאכרהיוםויהינפשה.ובכללבבהבכל

לאשה?"אותילקחתבעיניךאניייהטובה

רגליך."אתלרחוץאניעבדתשאלי?"לכההנער:ויאכר

הכלכיםבניככללההואויקרטובכילו,אהבתהעזהכההנערהלוהגידהאז

ראתהוכאז,וכינשרכנפיעלהנהלהביאוזאתהיתהכהאלהים,וכיבארץאשר
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דברהכאלהרביםדבריםועודחיים;חייהאיובלעדיווכיאחריו,נפשהדבקה

ושבעה,שבעיםאהבהדברילההשיבהואגםוהואלבה,בתוםאליוהנערה

אתבדמוויכתובמידודםויקזהנערויקםלעולם.אהבהבריתשניהםויכרתו

מלאכיוועדיםאדניעדויאמר:כמשפטלוויארשנהוחהם,כתבבספר,הברית

וגבריאל.מיכאל

הלילה.כלבאהביםויתעלסודודיםוירוועליה,כנפיואתפרשכוואחרי

אנשיםכמוהםאיוכיוגדולה,קטנההאלההדבריםמכלידעולאוהסריסים

מא.דבמאדמשמרתםעלוישקדוכימיםלילותוישימוונאמנים,ישרים

* 
אצבעכדימשהיתההמלכהבתמעטעבתהכילבםאלהזקניםוישימוהיוםויהי

שאלוה:אליהםובצאתהויתלחשו,בלבםלהוידאגולמראה.

חולהן"אתהאיוהמלכהבתלךיימה

ותאמר:המלכהבתותתמם

פורח!"עורבראותראו;אללייישלום

מצחוק.בטנהעלוידיההחדרהנסהובדברה

ידהניעדברעלומשכילמרפאיודעאישמהםואחדמעט,הזקניםלבוירגע

בחדרה.כלואהשבתהמרבהנערהמעטשמנהכיזאתאיודבר.ייאיוויאמר:

כשהיתה."ושבההגג,עלוהנההנהלהתהלךנאתרבה

עודעברולאואולםמשמרתם.ואלכנםאלוישובוכליל,הזקניםרוחנחהאז

וידאגואצבעים,כדיעדהמלךבתעבתהכיהזקניםהתבוננווהנהכשבועים

וישאלוה:בטנהאלהשגיחואליהםובצאתהגדולה.דאגה

חליתן"אוליהמלךבתלךיימה

ותעו:פניהאתותעמד

בזוית!"שממיתראותדאגו;אללי,יישלום

מצחוק.חלציהעלוידיההחדרה,ותנסובענותה

הנערהשנתהכיראוכינגזלה,ומנוחתםראשויניעואחריההביטווהזקנים

לה.היהמהידעוולאעמםדרכהואתטעמהאתפתאם

אחדאתותראכמשפטה,בקרלעתהמלכהבתאליהםותצאהיום,ויהי

הסריסיםאליהויחרדוותתעלף.תאוהותתאובחמץפתואתטובלהסריסים

ויאמרו:כףויספקוהסוד,להםויגלוהנההנהכעשותםויהירוחה,אתלהשיב
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הרה!"ואתהמלך,בתגברתנוייאהה,

רך:אורנגהפניהעלאךרפה,וקולהעוד,עצומותועיניההמלך,בתלהםותען
אנכי!"הרהייאכן

נדהמים,והמהאחד,פההזקניםשאלו"למי?"

המלך,בתענתהלדעת",לכם"לא

הנובליםהעליםכנועלבבםוינעגדולה,יראהוייראוהזקניםפנימאדויפלו
לו,יגידוומההמלךאתיענומהכיסתו,רוחמפני

דינם,לגזרויחכוונואשים,קודריםראש,וכפופיאבליםלארץהזקניםוישבו

שומר,שקדשוא-ישמרלאה'אםזמירות:נעיםדברינאמנומהאהה!

* 
וינופף-המלךבתלשלוםלשאולביםהסירהכבואערבלפנותההואוביום

שלום,איןלאמר:אדוםנסלעומתההצופה

אתוימצאהמגדלאלויבאבאניה,וירדוימהרויתחלחללשלמהויגד

בחרדה:וישאלאבלם,בכבדלארץיושביםהסריסים

נהיתה?"יימה

ויאמרו:ומרעידיםיראיםוהמהארצהאפיםלפניוהזקניםויפלו

ואנחנוהמלך,לבתהיהוכזהכזהעון,בעבדיוישיםנאאלהמלך!אדוננוייאהה,

מאיןנוכללאוהבןשמרנו,כחנובכלכיאלהים,חיכזאתהיתהאיככהידענולא

הגדולה,הצרהעליהבאה

אף:בחריוישאלנהלנערהויקראהמלך,ויזעם

הדבר?"היהאיךהגידי,ייסוררה!

ותאמר:המלךלרגליהנערהותפל

אתשלחהואעשיתי,אשראתעשיתיאלהיםעםרקהמלך!אביבאפך,ייאל

צפוןהואהנהבחיקו,ויתנניוטובומתוקיפהנערחמודותעלםאליוי~אמלאכו

אבי,אותווברכתבעיניךראהובחדרי,

אירואתתארוחמדתאתשלמהויראהמלך,לפניויעמדהנעראתאליוותוצא

דברבכלידותעשרוימצאהואתווידברחס.דאליוויטעיניו,נרואתפניו

המלךויוסףבמלכותו,אשרוהחכמיםהסופריםכלעלומשאמשלחכמה

דברישאלותיוכלעלהעלםויענהוואמו,אביוולביתלעירולשמווישאלהו

הנשרהביאהואשרואתנדודיוואת ;י~~כלאתלוויספרותם,וענוהאמת
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ויוצאחסד;ותגכלהוהנערהעליוחכלהאשרואתהכגדלגגאלפלאבאורח

וביךבינועולםאהבתבריתאותבדמווחתםכתבאשרהכז:י~ה,ספראתלשלמה

הואכיויבךהאלה,והאמתהפלאותדבריאתשלמההמלךוישמעהכלך.בת

ויאכר:כפיווישאההוא.בלילההכוכביםבמראות:כראהאשרהעניהנער

ואיךתבונהואיךחכמהאיךכיידעת,יעתהלאיש.אשההנותךאלוהיםייברוך

 "'.הלנגדעצה

אחד:פהויענווישתוככוהפלאותדבריאתשכעווהזקנים

הדבר."יצאייכה'

יכיםשבעתכשתהלהםויעשירושלימה,ויביאםאישהואתבתואתשלמהויקח

ויאמר:לחתנוקראהמשתהימיוככלותמשוש.אתםוישש

כבודהמשרהלךבחרועתהורחבה,גדולהוממלכתיאתההמלךחתךייהנה

לך."ונתתיהכלבבך

הכלך:חתךויעך

 '.הולמודיסופריםהיוכלםואבותימנעור,יאנכיענייםובךספראישייאדוני!

בעיניך,אנכיטובאםועתהידעו.לאענגוהיכלילבם,הלךלאהגדולותאחרי

והגיתינפש,יחמדתאתשםוישבתיהים,שפתעלושאנךבודדנוהלעבדךונתת

כשאלתו,המלךלוויתךהימים.כלדרכיוובדעתאלהיםבפעליאבותיככל

דעתיודעיוחכמיםסופריםחברהמלךחתךאלויקהלהמלך.סופריעלידהוויפק

ואתהחכמהמשליכלאתויאגרוכולם,רוחונאמנישפהנאמניבישראל,אלהים

בעתו,דברדברשלמההשכיעאשרהחקרדבריואתוהמליצההשירדברי

שלמהובמשליהשיריםבשירכתוביםהםהלאספר,עלהדבריםאתויעלו

הגהואשרידעאשרהואחככתומדברימעטוגםהזה.היוםעדקהלתובדברי

גיר $Iדבריהםהלאבאחרונה,מהשמשליעלוישימםהמלךחתךאסףכלבו

במשליו:יאמראשרוהואהזה.היוםעדק.ה Z-ךב;:

ידעתים.לאוארבעהכמנונפלאוהכהשלשה

עלי-צורנחשדרךבשמיםהנשרדרך

בעלמה.גברודרךבלב-יםדרך-אניה
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כ'בופח-ה' IJוארכשלושה'אגדתלפתיחתגבוזהגירפה

 )"ה IJהארכיימגילתאוה" IJוארכשלושהיימגילתהכותרת(תחת

ראשון)(פרסום

יזעתיםלאוארבעהפפנינפלאוהפהשלשה

בשפיםהנשרזרךיםבלבאנייהזרך

בעלפהגברוזרךצורעלינחשזרך

נאפרופתישלפה.פשליאלויאספםיקהבןאגורכתבהאלההדבריםאת

זהעללאחדים?ויהיוהאפוריםהדרכיםארבעתחוברוופזועהאלה?הדברים

ואלהוארבעה.שלושהבפגילתעתיקה,בפגילההכתובהבא,הפעשהיסופר

היא,אףלעתיקהלהחשבכזיעזלמדי;גלהאחרת,כתביםובפגילתדבריה.

בפינם,וזריםפופלאיםרביםהקוזפת.זהעלנוספיםחתיפהדבריעוזנפצאו

אחתאםכיזאתאיןאוזניו.יסכורהשופעכלותהפוכות.בלעדבריגםופהם

זאת,ובכלידו.תיקצץ-הכותבןייאפר:עליהןאשרהחיצוניותהאגדותפאלה

בה:הכתוביםהדבריםואלהלכפוה.גםנבוזאלפזבריה.שפץגםבזהנאיבוא

אשרהבדידותחדרהואונעלם,שפורסתריםחדרבארפונו,לשלפההיהחזר

ההואבחדרונסגר-נפשואללהינזרואפרהפלךעלרוחעבורפדיוהיהלפלך.

רווחהללבוהיותעזיתהלךתהופותיהם,ובחקררעיוניובנבכישםוצלללבדו

הפלךעםאיןואישכבראשונה.אתופניוואורהעםאלויצאושבופדות,

והנחשהנשרהארי,הםהלאהנאפנים,רעיושלושתבלעדינפשו,עםבהתייחדו

לו,היעודהבפינתואישאיששלושתם,ירבצוזהבחדרהפלך.פשפרבני

פפקופם,יפושוולאיבואוולאיצאולארב.פשפרבחזרהדפפהאתושפרו

לפועדובא-בסודולהביאהפלךבויבחרואשרהפלך.פצוותפיעלאםבלתי

ודפקיבוא,אשראלבידו,הפלךיתןאשרהאותותפיועלהפלךלויעדאשר

בצאתוידעלאואישולבהעו,נעלםפבואלפניוונפתחידפוק,באשרחרש

ובבואו.
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