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בהםשיהפכולחוקריםהספריותמדפימעלאחתלאמחכיםנושניםכתבי-עתשלכרכיהם

 .באקראיהתגליותמזדמנותבדדך-כלל .לפתרונןהממתינותותעלומותחידותמיניריגלו

בכתב-העתאחד-העםכביכולשפרסםשידעלידיעההספרותממוספיבאחדדאיתיפעם

 ,)!?דישיכתובשאחד-העםהדעתעליעלה(רכיכמרבןמצאתי,לאהשיראתאחיאסף.לוח

בשםומענייןאדרךשידלינמצאכתב-העתשלהמצהיביםבגיליונותיועלעולאגבאך

הזקוקניד-משכילמיןהישן,הנוסחמןבעל-ביתשלטיפוסמפידרמטימונולוג"איגדת",

נרשםאחיאסףלוחכתב-העתעלשנערךבמחקרהמעדנת.חתומהובשוליוהעוד,ךלעצת

דרמטימונולוגתחברש"מעדכת"הדעתעליעלה(רכי"המעדנת"כתבההשירשאתאמנם

ח"נשלגנוזשידאלאזהשאיןבוודאותליהוכיחבטקסטשהריעירןאךשודרת?!),מאותבן

העידהכול-העממיתהדמותעיצובהרעיונותהמרטיבים,התחביר,הלקסיקון,ביאליק.

("האםברשעדנתוהרקמות"ל"בדיקתבהם.טבועהביאליקשלהייחודיתידושטביעת

שבה ,) 13- 1עמ'תשמ"ז,(שבט-ארד 9-8ס,מאזינם,ביאליק",~שלהוא'איגדת'השיר

וגנוזותמיכדרת-ביאליקמשלאחדותביצירותשודרתעםהשירשלשררותיואתהשוויתי

עםאחדותשודרתכלולות"איגדת"כשידמשלו:אבחנהשביטעוזיפדרפ'הוסיף-כאחת

כליהיאהפרוזודיהעת.באותהביאליקשלכתיבתואתש~פיידהסוגמןדקטילית,סיומת

לימים,המשודד.שלהאישיידו","כתבארידו,טביעתלבדיקתכמוהרמאיןעזר

שלב'בכדךגםזהשידנכללהאבחנה,בנכונותביאליקלצרותחבריימשנשתכנער

ביאליק.שידיכלשלהאקדמיתהמהדורה

צפרירים:ספדיהשלמתלקראתקtקל)!בכתב-העתמראי-מקרםלבדוקהלכתימכבדלא

התגלהוהנה ,) 2013המאוחד,הקיבוץוהרצאתספדא(הרצאתוהצעיריםהרצלנגדביאליק

שמופיעשםרראלק",נ. .מ"החתימהמתנוססתשבשוליושידהראשוןהכרךשלדפיוביןלי

האלמונישלהשיראתבחנתיקיומו.שנותבכלקtקל)!בכתב-העתויחידהאחתפעם

ביאליקשלגנוזשידאלאלפנינושאיןכשידהשהריהעירןהוכיחהפעםרגם"רראלק"

המשודדהחליטמדוע .ושעלצעדכלעלברניכרתמחברושלהייחודיתידושטביעת

בשלבנציידבהמשך.נפרטלכךהמשוערותהסיבותאתבשמר?ולאבדרי,שםתחתלפרסמו

 ) 1986באוקטוברכתב-העתשלהראשוןבגיליון(שהתפרסם "!)לקtק"תעודתבמנשרכיזה

השתפכותבלבד,"פראזיהכישידהברבדי~דנהלאהחדשהביטאוןכיאחד-העםהכריז

בספרויותמספקתבמידהלמצואהקוראיכולוכדרמה"האהבהונרעםהטבעהדדעלהנפש

כשידהסתפקאחד-העםואכן,החדש.כתב-העתזר""בשעהנוסדכךלשםולאהעמים,

שידזההיהבדדך-כללנכבד,לארמיאידאירובדברשיששידכללבדדךחוברת,לכלאחד

הלאומייםלשיריומוניטיןיצאושכבדצעיר,משודדעתבאותהשהיהביאליק,של
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שאחד-העובדה .אחיאסףלווחפדדס-ארוסהסרפדישלהעברייםבכתבי-העתשהתפרסמו
תרמהיותרותיקיםמשורריםפניעלוהעדיפו !}ל_,J)זדשלהבית""משוררלהיותברבחרהעם

קזfל}!שלהראשוניםהכרכיםעשרתשלחוברתבכלאפואכללאחד-העם .למעמדוכמרבן
יהל"ל,פרישמן,(דודוהמפורסמיםהיודעיםהמשורריםאחדשלארביאליקשלאחד:שיר

ראשונות",ל"תשרארתמקרםבעיתונופינהלאהואואחרים).שפיראאבאקרנסטנטין
 .ואלמונימתחילמשוררשלשירפרסםלאמעולםהואאחרות:ובמילים

~פנהשלהעברייםכתבי-העתמביןלחשובמהרהעדכידועהפך ) 1926- 1896 ( !}ל_,J)זד
הרצאת"אחיאסף",חברתבאמצעותבארוסהפעלהכתב-העתמערכתהעשרים.המאה
לבבות"הכשרתשעיקרה:אחד-העםמשנתברוח-1892בבוורשהשהרקמהעבריתספרים
במת !}ל_,J)זדבירחוןלראותוביקשההרצאה,בראשעמדעצמואחד-העםללאומיותו".העם
הירחוןלהרצאתהמשאביםאתובהורה.בעברוהיהודיםהיהדותבעניינימרכזיתרעיוןדירן
גינצברג.משפחתשלידידהשהיהברוסיה,התהיצרניגדולריסרצקי,זאבקלרנימרססיפק

ברוסיההסוכרלסחרזיכיוןבעלתהייתהאחד-העם,שלמשפחתוגינצברג,משפחת
הפעילותאתלנטושנאלץוהואאחד-העםשלבריאותומשנתררפפהלימים,הצארית.

 .בלונדוןריסרצקיחברתשלמשרדיהאתניהלרשםלאנגליההציוניהמנהיגעברהציבורית,
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 ,) 1896 (תרנ"זאיכרךמימין:החיים.ולעניינילספרותלמדע,חדשיעתימכתב , aל. lf;Jה
קלוזנריוסףהעורך: ,) 1921 (תרפ"אל"טכרךמשמאל:גינצבורג,אשרהעורך:

אךבארוסה,קזfל}!שלהראשוניםהכרכיםעשרתאתאחד-העםערך 1902- 1896בשנים
בברליןהירחוןתחילהנדפסעבריעיתוןלהרצאתרוסיממשלתירישיוןלהשיגהקושיעקב

לעורכירשותניתנה 1907משנתרק .) 1905- 1901 (בקראקרבמכןולאחר ) 1900- 1896 (
ברובםהיוהעיתוןחותמיאלףשכןמארד,עליהםהקלהוהרשותברוסיה,להדפיסו !}ל_,J)זד
בוורשהקלרזנריוסףערך 36- 11הכרכיםאתהצארית.ברוסיההמושב""תחוםתושבי

צהלוהואהשלח,שלהבלטריסטי""החלקאתלעררךביאליקהוזמן 1904בשנתובארוסה.
להשתתףאחד-העםאותרכשהזמיןדרכו,בתחילתדירקטור!"."נעשיתילרעיובמכתביו
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הנערץלמנהיגויעץביאליקהצטנעאחיאסף'ולבוחפברדסמשיריושפרסםלאחרבקזftל![

בכתיבתהתנסושכברשפירא),רק"אפרישמןדוד(כדוגמתממנומנוסיםלמשורריםלפנות

יריעה.רחבילארמייםשירים

פרישמןדודשלרחב-היריעהשירוהתפרסם ) 1986(אוקטובר [lשלדtק,_לא'בחוברתואכן,

כתיבתהסודאתביאליקלמדשממנואחרון),לדורקדמוני(משלופתרוניו"הכליף"חלום

(נובמברב'בחוברתאקטואלי;מסרעםקדמוניתחידהסביבהסובבתעבריתפואמהשל

שלמקוצרנוסחאלא(שאינומכניס"ויהושעמת"משהביאליקשלשירוהתפרסם ) 1896

ככותרת;השירשלהמוטואתהציבשהעורךלאחרשהתפרסםהאחרונים",מדבר"מתישירו

"משיח";פרישמןדודשלוהחדשניהארוךשירוהתפרסם ) 1896(דצמברג'בחוברת

משהשל(דמותוהע.ברים"הרעל"משהיהל"לשלשירוהתפרסם ) 1897(ינוארד'בחוברת

הסתריםולאגודתהאחד-העמיתלציונותכרמזקןfל![בשירתמזומנותל:\.יתים"כיכבה"

גררדרןליבשמואלשלהלאומישירוהתפרסם ) 1897(פברוארה'בחוברתמשה");"בנישלה

רראלקנ.מ.האלמוניהמשוררשלשירו ) 1897(מארסו'ובחוברת(מסורה),צדק""גר

להיות?":לאאר"להיותהנודעתהשקספיריתהשאלהשלגלגול-לבכות!"אר"לשיר

וואלקנ.מ.לבכות!/אולשיר

שיריךליש;ררתננ'ערמלפנים
 ·ז· ·::--- ·ז:·

 ;י~י:ז~Pז~ליר ttו~מ;
t;כפוןירחמ;ןליס;פךז;רף ttש;ןךז;ר

 .~ךז:י~י ם~~~וו~~צ;י~ם

לח~יםתערגנ'השנפשיואחוש 5
TT :•-;' -;---· 

 ה~;ט;לךא;תע;דף ttתזpנ'ה

שידירל.ה ttWדמיתיו?צ:יזני

י~ה. wגדק~ה~ד;זע~זpעוני

סא;~ב~לין ה~;ש~~זו~ב'א

 ,ה~י~ Q1ס~לה~לין~;כן 10

זVידירש;,ךר 7ליסד?ז:י:,פצ;יא'ם~ז

קי~ה.ק;ל;פד, 9 ~ק;לןתזp'אי

 ,ה~כ;:;נר ttגtזר-ליר tt~ן ttג
 !לחיעלהדמע;תתזלנה
 ··:- ז:- ד;-·
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ך~עות iJסידליו~גזימותי??תוקות

מלפנים!"ליששרתכשירים
-' ' .'' -: ; . ' : T . 

זרי, fל ת~ז;:ז5תלךן;החtקקו:;וי
נושנים."זכרונותהעירו 20

" • . ; T • 

~ק.ךםזpזק~הס~.ךץןז5ךכר

~ןסה; יג;:יג;:~שוזק~ת

הרוחשניתביהתחדשאזוכבר  '- T ••-: • ' ••• T:ז

זרחה."התקרהורכיועל
 זזזז:·-·:--:

 ,ת~~;נ~חיז.tז;ו ה~?~-~צכחז.tר 25

 ,.ח.ישיריע.י~יר~די aיל
תנועהבליח~יםבליתביטיכפסל י T : ' :ו •- ' : . .- ''. •: :

תשירי."ל'אגםאףתבכיל'א
' : . --T • • 

בשירשמדוברלחשובליגורמותחוץ-ספרותיותונסיבותפנים-ספרותיותסיבותוכמהכמה
גולתשהיהבלבד,אחדשירקקזלח_שלגיליוןבכלפרסםאחד-העםכאמור,ביאליק.של

שלשירזההיהולפעמיםביאליק,שלשירזההיהקרובותלעתים .הגיליוןשלהכותרת
 .ב.מ"המשוררשלשמואלמוני.משוררשלשירזההיהלאפעםאףאךאחר,נודעמשורר
שירוזהומקום,מכל .היחידישירוהנראהככלזהו .לקסיקוןבשוםמופיעאינווואלק"
 . [lד~זfלבכתב-העת"וואלק"שלהיחיד

ממששלשליטהשגילההראשוןהיהשביאליקהריתמיתהמהפכהבספרוכתבשביטעוזי
פרט , [lד~זfלשלהראשוניםבגיליונותשפרסמוהמשורריםרובהטוני-סילבי.בריתמוס
סדורהואהשירשלהריתמוסהטוני-סילבי.בריתמוסכתבולאולטשרניחובסקי,לשל"ג
לסירוגין,אמפיברכיםושלושהאמפיברכים(ארבעההחריזהוסכמתהמטריתהסכמהלגמרי.
ו"אלהציפור""אל(בשיריוביאליקהמוקדמתבשירתומצויחורזות)רד'ב'שורותכשרק

לשלמותלהגיעהיהיכולויחידי,אחדשירשכתבאלמוני,שמשוררלשערקשההאגדה").
-ל.חי ל~"קי~ה",קול-"בס,;י~הכדוגמתבנלייםלאוכללנמרציםולחרוזיםכזוריתמית
וכדומה.תשירי"-"תישיריבבכי"  • • T ' ' ••י ' •.•-

בדוייםבשמותיצירותיועלאחתלאביאליקחתםומשונותשונותמסיבותועוד,זאת
המשמשין],יג,[במדברמקראי,(שםופסי"בן"בחבי(נחמן-חיים),"נח"לשמו:הדומים
(צירוף"חילק-בילק"יוסף),בןביאליקחייםנחמןשמותיו:שלמושלמתאנגרמהבמפתיע
לשםהדמיוןבשללעצמובחרשביאליקבמדבר,השנה,לשבתותביוצרותהמצוי

לשםדמיונובשםביאליקבחרבושגםשם-חיבהבלשון("יואל""יואלק""ביאליק"),
ייתכןביאליק).השםשלאותיותשיכולשהואשםהאל",("מקלל"יקביאל""ביאליק"),

"אחד-העם").אוהעם",מן("אחדהעם""מן-וואלקב.מ.-הפסידוניםשכוונת
T 
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כמין !}ל (!fד~למערכתרר~לק"נ. .מ"שבחתימתהשיראתושלחלצוןחמדשביאליקייתכן

ראוישירבידהאיןכיהאחרוןברגענתגלה !}ל (!fקשבמערכתשלהפך,ייתכןניסוי"."בלון

שישלחמביאליקביקשקלרזנר)אר(רבניצקיאחד-העםשלמעוזריוואחדהשישית,לחוברת

שירשלחהואראוי,שירביאליקשלבאמתחתוהיהומשלאדיחוי,ללאמפרי-עטושיר

שקדכבר 1897בשנתבשמר.עליולחתוםלנכוןמצאלאאךבקולמוסו,עליועברמוקדם,

לאלבכות?"או"לשירכדוגמתושיר"המתמיד",הראשוןהגדולשירוהשלמתעלביאליק

 .ביותרמואץבקצבאזהתפתחהששירתוהצעיר'המשוררשללמוניטיןדברמוסיףהיה

המחציתשללשיריםדרמהוהואביאליק,שלכתיבתובמהלךמוקדםשלבמשקףהשיר

העשור.סוףשללשיריםולא ,) 1895- 1890 (ליצירתוהראשוןהעשורשלהראשונה

שחלוההתפתחויותלתיאורהקדשתי ) 1980 (הראשוינםביאליקשידישליהדיסרטציהאת

אלמוני"ישיבה"מתלמידהמשוררהפךשבמהלכן ' 1900- 1890בשניםביאליקבשירת

כתבתי:המוקדמתביצירתו"האני"דמותהתפתחותעלבשערים.נודעלסופר

הזמןכלהלךשלפיהובולטת,ברורהמגמההסתמנהביאליקשלהמוקדמתבכתיבתו

בתוךידייםרחבותמובלעותלעצמוכבששזהעדהאישי-האוטוביוגרפי,הממדוהתעצם

אוטוביוגרפייסודבעלותאלגוריותבכתיבתשראשיתוזה,תהליךהציבוריים.השירים

האישיתהכתיבהעבראלובשיטתיותבהדרגהחתר ) 1892- 1891בשנים(בעיקרמוצנע

 , 1901- 1900בשניםאשרעדלכ;,וברחשיבתולדותיוב"אני",המתמקדתהרומנטית,

הפנימיעולמושבהםשירים,בכתיבתביאליקהחלליצירתו,הראשוןהעשורשלבסיומו

סממניםכאמורהשתלבוהראשוניםבשירים .והעיקרהמרכזהםשלווהאוטוביוגרפיה

זאת,לעומתבתרכם.ונטמעובמובהקלאומיים-ציבורייםשהםשיריםבתרךאוטוביוגרפיים

לצרכיו,ששעבדביאליקבשירתעצמאינושאהאוטוביוגרפיההפכההראשוןהעשורבסוף

 ]".[הדומיננטייםהיסודחומריהיושקודםציבורייםלאומייםרקעחומרישם,זעירפהזעיר

ועולמוהמשוררשלותולדותיוהיחידרשותאלהרביםמרשותהכובדמרכזהועתקעתה

לבכות?"אר"לשירהשיר .) 18- 17עמ'(שם,בתווךוהוצבוהשולייםמןניסוטוהרוחני

שלההזדהותאך"אני",בלשוןכתובהואהביאליקאית:הפואטיקהשלהמוקדםלשלבשייך

סממןגםול~"האני"שלבקורותיוואיןסימביוטית,הזדהותהיאהאומהעםהאני

 .אחדאידירסינקרטי

כאחד)הרעיוניובמבנהשלו(בארכיטקטרניקהשלובמבנהמזכירהואעצמו,לטקסטאשר

אתלוהראואחר-כךנעימים,שיריםשרהמשוררבעברהשחר":"בעלותיל"גשלשירואת

ביאליקבשירתהתחוללהראשוןבעשורtקיןנ:רי".~לקי~ה:;וג;ךי~ל ttל"ב;חיבשפלותו,עמו

במסכתהיטבמשתלבהשירזאתהבחינהמןוגםשביט,עוזישלכניסוחויל"גי","רינסנס

לז:ז~ים")נ::רע,רגב"הזק~~tקי ש~ח~!"(למשל , 5שורההנה,ביאליק.שלהמוקדמתיצירתו

("השירהמתע;ררת"שירדנונפשיכי"ואחושיל"ג:שלהידועהשררתוכמרממשנפתחת
T T ' -: • -•• • • : :· :· 

ולא(סונטתימצא"מאין"השירהה~רודיבשירוביאליק"התכתב"תה t:'!שתימצא"),מאין

לילה"."רזי"הקנוני"וכשידוד~רדון)
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לבכות?"או"לשירשבשירהמצוייםלאלהדומיםדבריםכתבשביאליקבנקללהיווכחניתן
"אלכדוגמתשנגנזומוקדמיםבשיריםמז'יטומיר,לחבריו(באיגרתהמוקדמתביצירתו
כפיבתוכו,מכילהשירוכר').חלום"בתוך"חלוםכפנינים",שחולה"ארץהמת",האריה
אלהפנייהטיפוסיים.ביאליקאייםצירופיםשלהלן,הרקמות"מ"בדיקתלראותשאפשר
ביאליקבשירתהרבהמצויהמזדהההדוברסבלהשעםהשכינה?)(האומה?נשיתיישרת
בשירהנמענתכנפך").תחתו"הכניסיני"לבדי"ועדארבתי"ו"הלילהסתיו""ביום(למן

דוממתנותרההיאועתהבנה,אתלכלכלמסוגלתהייתהשבעברה~ם-האומההיאשלפנינו
ה~ם-האומהשלתיאורהנסתתמו.קיומהצינורותשכללאחרובצערה,בסבלהומרוקנת,
דומם",כ"אבןהנשארת"שבעה"בשירהאם-האומהבתיאורהתגלגלכפסלהעומדת

כאןדומם".כ"אבןהואאףהמתוארהתורה""באוהלהגנוזבשירהיהודיהלמדןוכבתיאור
אתהמשאירהכאבכמוגדולאינובכישלבדמעותהמתבטאשהכאבהרעיוןעולהוכאן
כמהישביאליקשלהמוקדמתבשירתורגשות.אומיליםלהביעיכולתבליקרושהאדם
זנרנו""ז:נתיבפתחהמתים(גםהראל"ראשו"עלהתורה""באוהלכגוןפסל","שיריוכמה

פסלים).כמומעוצבים

לבכות?"או"לשירבשירטבועהביאליקאישהלקסיקוןלהוכיחנועדשלהלןה~~ןט
סופו:ועדמתחילתו

רקמותבדיקת

הכותרת:

אובמיוחד,פיוטיתככותרתמרשימהלבכות?"או"לשירהכותרתאיןראשוןממבט
בכותרתמרשימותיואחתאתהכתירשביאליקלשכוחאיןאךבמיוחד,ביאליקאיתככותרת
(כגוןבמיוחדפיוטיותלאכותרותליצירותיולתתנהגלפעמיםילדות?".או"צעירות
אחדיםחום".יוםקיץ"ביוםהשירשלהראשוןשמו-והתבודדות""רעותהכותרת

אתהכתירוביאליקשלעורכיווכיביאליקאיתכותרתזושאיןבטעותחשבומהמבקרים
מסיפוריואחדאתהכתירביאליקשכןשחר,הזהלחשדאיןאךפיוטית,לאבכותרתהשיר

והתבודדות").ל"רעותבדומהוהתבוננות","הסתכלותבשםשנגנזו

 : 1שורה

ציון""שירהגנוזבשירורע-נעורי";חברימלפנים,-אומנותי'בןשני":"פסחהגנוזבסיפור
גיבוריבבבלמלפניםהיומלפנים";"אךאשרהאתשרה"אזכפנינים"):שחולה("ארץ
חייכימיהראשונההפעם"זאת("המתמיד");מלפנים"למדו"איךהאגדה");("אלהרוח"
(מגילתסאיזV"שוךר ,;ש~;?";)ב"נרתמשנתלפרידמן(איגרתשירים"טעםלטעם

ניחר"ובגרוןישורר"("המתמיד");בודד"קולתפוח");("בשלישודרו"בלולההאש);"בשפה
ההוגה").("בעירתשודרו"קבצניתשירה
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 : 2שודה

("עםמשנוהר"לבבכם"מפינותלפדידמן;מתדנ"בבאיגרתלבבות" ;מ~ל~סדפז"חבלי

היום");"אני("בערובהלב"את"ומושכים("הדיבוק");אחריה"נמשכה"נשמתושמש")

צודהשהיא"משנתיני"המילההסיפון").("אישאחריי"נמשכההיאגםוהיאאהבתיה,

הפתיחהבשורותבמיוחדביאליק,בשידתהרבהמצויהחבור"מושא"כינויבדקדוקהנקראת

"דאיתיה-ידכם",בקוצרשוב"ראיתיכםראשון),נוסחהציפור",("אל"עזבתיני"שידיו:של

ישראל"),("שידתקראני"לא"אדוני ,)"םע("בדנת"תחזקנה"("עיניה"),פגשתיה"

"השחוקהאחרונים"),מדבר("מתייעצדונו"נא"אלנאמנה"),(דמעה"תדאני-תדחמני"

עבדן",אחדשמשקו"דקציון"),(מקראיקיבצכם"עמכם"איד("ילדות"),ויישנמו"ייגעם

וצודימסלעי"כיויכנה",אודקוויפולהדמעהנטפה"נטוףצדדתונו",דנתכיזאת"אין

("משידיהעירוני" /עורבצדיחתבוקר,"צינתזכיתי"),("לאמלבבי"וחצבתיוכקדחיו,

תדס"ד).החורף"

 : 3שודה

ידעתםלאז;י~ניםושפעתצורותהמוןלהובהקנותםהאומהשלהיצירהנחלשטף"חדשות

ב"קולכמר'המיה'במובןולא'הדנה'במובן["המון"ספרד")שידתשל("לכינוסהמעולם"

המים"].טיפותהמון

 : 4שודה

נתביישה");("החצוצרהמתוקה"חמימותשלקטנים"גלים("עיניה");צרחני"צוד"לילית

("אחדהראשון"מתקוו"במלואמתקו"גל"ושטפני ;)"הדרפ"(בפי"יעמוד ]."[מתקו"אן

לילה").("הדהודיכינורי"אלצקיקחיבחומן,"ובעודןדואה").ובאיןאחד

 : 5שודה

(איגדתגטה!"אתהיינה,אתשילד,אתלהביןאזכהעתאחושאשדהנעיםהעונג"את

עללילה");"להשתעשע("רזיהדהודיך"אביןאחוש,"נשמתןתדנ"ב);משנתלפדידמן

שלהראשונה(האיגרתבאדם!"הואדוחאכןוינעם."יכאבמה,עונגאחושהשחפתחלקת

 .)"רהוז"(ערגתי"אודו"אללילה");("רזי "םי~ז:r ,םי~ז:rז;י~ל.ל:,ץלג, O. "תד"ן);משנתביאליק

 : 6- 5שודה

ימיכל"ואשאףתדנ"א);משנתלפדידמן(מכתבחיים"דאיתיטרםבטובה,דאיתי"טרם

 .)"רהוז"(ודממה"סתרים

 : 7שודה

עובד"הואבלשון");וכיסוי("גילויתומם"ולפיבכוונהלדוח,יוםבכלזוריםאדם"בני

הגדר").("מאחודילתומו"עליך

 : 8שודה

בה,משתעשעוהואברכיועליושבתחיתה ]".[שלה.סבאברכיעלחיתה"יושבת

ויעמקשיצליחאותומבדןהסיפון");"אני("אישנן~ה"פד ?tומומנשקהמגפפהמשתעשע.
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הסופריםבויעותשט"נבוגליעקב(בוכהושיכה"זקנהימיעד'לעינינוויגדלרישגב
בתופ"ז).

 : 9שררה

ענד<"מיל~גי"~~את~ז;י wד ]."נן~היך, 'fן א;ב~;:"רס~ה :>"הכר.בח"<יברא"האויבמזה"אי
לפרידמן(איגרתומשראה"אמששראה,הפעםערד"חלרמרתי,זהב");ציצתלדוכיפת
עלי"ויביאוביאליק);שלהאחרון(נאומוושואה"סערהביוםעלינויגן"מימתרנ"א);
 ,"צל("המתמיד");כשראה""תכלינהביאליק);שלראשונה(איגרתהרוח"שפלותכשראה

הנעלם").("לנתיבךושראה"מגרר

 : 10שררה

במקרא");ואישיםספרים("עלחמלה"בלאלטבחיכריעחילםואתיכבושאוצרתם"את
רב("מהוחנינה"רחמים"בליהרעבות");("העינייםלבבי"תרםהלכתיחמלהבלי"לרגליך

 .)"ברמהארי

 : 12- 11שררה

רתחתהראשון,בכתובוקלקטןשנריאשנהאנכירק ...שנינואני-רננךגםאבכהזה"על
מתרנ"א).לפרידמן(מכתב " ...הקינות''קינתאמרהשירים''שיר

 : 12שררה

ההוגה");("בעירבניהם"קינה"ישארנאמנה");("דמעההעננים"אקרא"ולמספר

הציפור").("אלןכtי"~ה ryןקקי~ים,"ןק

 : 13שררה

אדוני"רשתה,אכולותאמר:אלי"ותפןלילה");(הרהרוילמעלה"אפןאףאוןאל"אביטה
בלי"וברכיהמתרנ"א;לפרידמןמכתב " ...ברכיהעינואלהעלאלה,"רעלשני");("פסח
ישאלך("ראםבחשאי""וברכיההאש");("מגילתברכיה""ועיניההוגה");("בעירשפה"

המלאך").

 : 14עמ'

לחייעל ] ... ["ודמעה ;)"הדרפ"(טהור"כסף"תזלנהאברת");קבר("עלד~~נ:וי"ןקל"פ'ה
לברכה").זכורנה("אמידמעה"הצדקתמלחיתישל"אזהמלאך");ישאלך("אםרעדה"

 : 15שררה

"ויתורוהדבורה");המלך("שלמה:;גקךב;" ר.ל?? iJ .כ?ב~ז~ף " .. ;מ;קpז~ר JJי: tJקל'מ'הץ j2~י 1 "
 .)"העבש"(תיתר"פתאום"אךהאש");("מגילתממקומם"כולם

 : 16שררה

בבכיהממררת-רחל-האימהותמארבעאחתשלתיאורהאתמזכיר-בבכי"אתך"ואמרר
מאליה"הלבמןויוצאתנובעתמתוקה,מתוקה,הייתה"הבכייהנניח;עלתמרורים
"ספיח";-עז;די"כמרסהוא"בע,דין"לבדי";- "הך~;:~ו:זדבן~ה"ן~חיהגדר");("מאחורי
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לחליפות /זמירותותנעים-"ותמרראני";רמהאני"מי-נז~רי"ע;ד~אן 1? :-א"ל"ן~ל;ן

כפנינים"]).שחולה["ארץצירן"(שירנעים"שירתוגהשיר

 : 19שררה

 "JJי .fלב ip .ע~סה p: ~ ר~ק:"ההוגה");("בעיר-לךן~ה"~ע,צוץא;-~זקקי·א~דד~ה~נ;יה"ם יכ;:"

("מןל~תי"אלהבקע ]".[אחד"ניצוץלילה");("הרהורי "יו:z~ל-ל~~ל"נכדהציפור");("אל

המצר").

 : 20שררה

במרחקים").("משוטעיניים"דמעותעםמדאיבים"זכררנרת

 : 21שררה

("אלפרחתי"כמוהםימים"אזכרההשחר");איילת("עלחרפו"ימי"וזכר

("מגילתאמי"חיבלתני"שמהלילה");("רזישמה"שמה,שמה,אותרהציפרר");"רמרשכים

יתומה").("שירהשמה"נקברוכברערכים"פרחיהאש");

 : 22שררה

"כלהראשונה);(באיגרתאשפתות".וחובקתעליהנובלתתקורתישושנתאת ]".["אביט

הרעבות").("העינייםהרכים"בעררייפרחי

 : 23שררה

 .)"רהוז"(מאירה"ילדותבי"התחרשהשמש");("עםיתחרש"בנשמתכםובלהישן"רכל

 : 24שררה

קטנה").("איגרתחי"כלבנפשכתקורה"הצומחים

 : 25שררה

לילה")("רזיכאילמים"ומחרישים"עומריםמרתי");("אחרינשארה""אילמה

האחרונים")מדבר("מתיראש"כפוףדומם"ניצבהאש");("מגילתנבחר""להביט

סתיו").("ביוםניצבה"נאלמה"כרחלהאש");("מגילתהודך"במלואלפניעתה"ניצבת

 : 26שררה

האש").("מגילתנגרר"יישירו"עפעפיה

 : 27שררה

הרימהלאבכתה"לא : 28שורהכלבבו");לו("ינסרנסך"חרשוכפסלהיקום,מת"יעמוד

ועגלתה").("בובהתבכי"אלדומם,"שביסתיו");("ביוםקול"
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 : 28- 27שררה

יי~ם" ד~~-ל~הקדח,ת wזנק- סי.?~ /;זבים, הל~~~ה wקרוה. wחרי vאזני. ה~pז;"
יי~ם". ז~~ה;י-הוא~ן"הוא,התורה":"באוהל ;)"העבש"(

* 
השירשלהרעיוןבתכלית.ביאליקאייםהםהמרטיביםואוצרשהלקסיקוןבלבדזרלא

הולכיםבמעגליםהלאומיהרעיוןאתהמעליםביאליקשלהגרתשירימזכירבכללותו
התהפוכותביותר.הרחבההיסטורילמעגלרעדהמצומצםהאישיהמעגללמן-וגדלים
בעשורביאליקשלהתפתחותושלביאתלשקףעשוייםהנמענתרעלהדוברעלשעברו
ההיסטוריהשלהתפתחותהשלביאתלשקףיכולותהןאךהעשרים,המאהשלהאחרון

תקופתראשית-המאהבראשיתלסיומה:אזשקרבההתשע-עשרהבמאההלאומית
שיר-מגילתמחברהצעיר,המלך(כשלמהואופטימייםנעימיםשיריםשרהעם-ההשכלה
עליובהינחתאךנצחים;לנצחאותםלשירלהמשיךירכלשהואמשוכנעוהיההשירים),
קהלת).מגילתמחברבזקנתו,המלך(כשלמהקינהשירילשירהחלהוארהג~ררתה~רערת

הקונגרסבהתקרבשנה,מקץלהעירו.אפשרראיוקיפאון,קיבעוןשלבמצבשרריהואעתה
המרה:הנבואהאתהעם"חציר"אכןבשירוביאליקכתבהראשון,הציוני

 .ט;שז:;;ג.וי.ךנואם-ל"אץ jZ:יל"אהוא

;:זשד.;קי??נוזtם-ל"א;קוםל"אהוא

בגל,ע"להאז;במעץ,ככלעלה T •,• •• ·• " .. ;• -ז

ל? tp ז:;ס;ז:ז~נו-~קציץ:פקק, ן@~

-ס~סא wו~ה~ ר~;ש~:; ~-קו;צ~-ם~

ס7:נת?ח:דד~ךעס7:נת?חיצ;וע;_ךר

התקופהלמן-הדורותבכלהעםשלמצבראתלתארעשויהשיריותר,ערדרחבבמעגל
לעתרעדוהבכי,הדמעותתקופתשהיאהגלותתקופתדרךובמולדתו,ארצועלישבשבה

משיריורביםלנכרת.אפילומסרגלהואשאיןכךכדיעדמדוכאהעםשבההחדשה
המשקפיםוגדלים,הולכיםקונצנטרייםבמעגליםבנוייםביאליקשלהאישיים-הלאומיים

מרחיקה.ארמקרבתבעדשההלאומיתההיסטוריהאת

אתלהאירכדיברישאךביאליק,שבשירתהעידיתמןאינולבכות?"אר"לשירהשיראמנם
עתבאותהשנכתבויותרהמורכביםבשיריוהבנתנואתולבססהמשוררשלהיצירהמנגנוני
אותרכששאלנואשכח.שלאמשפטפעםלנראמרסדן,דבביאליק,חוקריגדולעצמה.
עגנוןשלהבוסרשיריעלואפילוראלתרמן,ביאליקשלהעלוביםהבוסרשיריעללדעתו

חושבים,אתם"מהואמר:בשאלה,שאלתנועלענההואשירים),בנעוריוכתבעגנוןגם(כן,
אריות".גרריהםלביאהשלהרפיםגוריהגםחתלתולים?הםמבכירהלביאהשלשהגורים
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