
לביאליקומת"ב"הציץעיון

א.

משניוזאתביאליק,שלהליריתשכירתומיוחדמקוםתופם~מת""הציץהשיר
מאדמיעטשביאליקבצוהרבלדה,צורתהיאהחיצוניתצורתוראשית, :טעמים

הקרובתכנו,משוםושנית, I,הליריתמשירתוכלילכמעטנעדרתוהיאבית,להשתמש
לשירתואופיינישאינואופיקרזהאף-בפרטהקבלהולעולםבכיללהסדולעולם

ביאליק.שלהליירת.
במסכתמקומואתליבדוקמקרםישהשיר,אתהמייחידםאלה,טעמיםשניבגלל
ןבשניהםאוב:תכנו,בצורתו,דופןיוצאהואהשירהאםב.יא·ליק.ש'ירתשלהכללית

מיוח,דוסמליםדימיויםובאוצרמיודחתבצורהזהבשירביאליקהשתמששמאאו
ןהא,חריםבשיריואחרותביטיוובדרכיאחרותבצרחותהמציויםדבריםלבטאכיד

שנהוגיםמהדיבאותהשיירומיתרהשירמיוחדבא·מתהאםלבדוקראוילכןובקשר
ראשונה.קריאהלאחרלשע,ר

לוהקידשז'ל'קורצויילב.פרופ'שכןזה,שירבבידקתנוסףענייןישכיום
שלהתייחסותובמערכתבמינוד mומימרכזימקםולולקבועוניסה , 1ארוןמחקר

יצירתובכללנקדות-מפנה mמהוזהשיר ,קורציויללדעתהמםררת,לעולםביאליק
בהישז,הבשירהמגולםהרוחניהעלוםשלמדוקדקתבידקהולכןהמשורר,של
התפתחותהדרכי.לגביאי-הבנות,שללסילוקןלפחותאולהבנת-יתר,לתרוםכדי
 .בכללביאליקשירתשל

ב.

האםהיא,ומת"''הציץהשירשלבבדיקתולפנינוהניצבתהראשונההשאלה
ייחסואוףבכן,פקפקולאביאליקשירתמ.חוקירכ,מהןבלהדהואזהשירבאמת

גרמניתבלהדלהשפעתביאליקידיעלזובלדהשללכת.ינתחמקור-ההשפעהאת
 :הבלהדמםמ,מניוכמהכמיהבשירישהחיצונית,בצורתוואמנם, , 2שיל·רשל

-הראשונהבשרתרשראשיתהעלילה,מתארהואסיפורי.הואכולוהשירא)

עמ'תשכ"ח,ותל·אביבירושליםשרקן,הוצאתוטשרניחובסקי,ביאליקקורצרייל,ב. . 1
העבריתבאוניברסיטהעבריתלספרותמהחוגקוריסאורהלגב•נתונהתודתי , 172-148
במקומותנפתרסםאשרזהשירעלהמחקריהחומראתלאסוףבידיסייעהאשרבירושלים

שונים.

והשווה ; 79עמ•תשכ"ג,רביעי,ספרהחדשה,העבריתהספרותתולדותלחובר,פ. :עיין . 2

תנת-נא.עמ'תשי"ג,ירושליםביאליק,מוסדביאליק,שירתפיכמן,י·
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"ותצנח-עלילתי·טראגיסידםומסתייםלפידו",ובידוהפדרסגנזיאלנכנס"ה,וא
בתיבי"בוהסיום,הפתיהחביןהבלימ-ה".מפתןעלותגהרעשן,א,רובצהדגופתו,
שלל,השתלשלותהנוסףנדבןנוסףוביתביתב.כלכאשרהעלילה,מתוארתהשיר,

העלילה.
נושאההואוגורלואחהגבוררקבשירישומרוכזת.קצרהבשירהעליהלב)
זובלדהגםהספרותית,הבלדהעלשהשפיעוהקלאסיות.הבלדותכרובהבלהד.של
מןשהיאטראגי",אופיבעלקצר,סיפויר"שירהייאשבלהדההגדרהםראגית.היא

שלפנינו.לשירהיטבאיפראמתאימההבלהד,בהגדרתהמקובלות
הספרותית,הבלדהשלדמותהאתשעיצבוהקלאסירת.הבלדותלרובבדומהג)
מובן.ובלתיפלאיעל·טנעי,יסדוזהנשירגםשולט
מפותחופחותעשירפחותהואזהבשיירביאליקהשתמששבראוצר.המליםד)
נטייהוניכרתיחסי,כאופןמעטיםהידמוייםשיריו.יתרלעומתיחסיב.אופן

הבלדה.שלמסימניהשהםדברי,םבעלילה,ולהתרכזותהלשוןלצימצום.
האחריםמשיריולרכיםכיחסלפחותמהיר,הקצבקצרות,זהב.שירהשררותה)
הבלהד.שלהרגיללאופידמיוןישפאןואףביאליק,של

הספ,רותילסוגומת""הציץהשיראתלשיירכדיאלהצורנייםכנימוקיםדי
ןלפנינוכלזההאמנםיותר,מעמיקהבבדיקהואולם.,הבלדה,שליהכולל

הואהשירשגיבורנניחאםבלדה,אמנםהואהשירכיההנחהיאתלקבלנוכל
כידלפרדסשנכנסומארבעהאחדמעשהאתזהבשירניסחביאליקוכיעזאי,בן

שעסקוהחוקריםמניןאח.דאףמצאתילאואולםעליז.הטובההסיפוריהדמיון
וכך-כולםעלמ.קובל :השירגבורהואעזאישבןבאמתשיחשוב 3זהנשיר

שלסיפורההואהשירשלוסיפורועצמו,המשוררהואה,שירגיבורכי-ע·לי
עצמו.המשוררשלנפשית,פנימית,חרוייהי
מיטאפררי,שירזהו :יותרמדוייקתהגדרההשיראתלהגדירנוכלהדבר,כןאם
בשירישמיטאפורזת,שלמחרוזתעלחב.נויהרגילהליירתלשירהבניגדואשר

בלדהבראיןסיפור.כעיןבצורתמוצגתזררמטאפורהאחת,מיטאפורת-:אבזה
המוצגתמ.יטאפררהפסבדו·סיפרר,אלאסיפורבהשאידמ.שרםפםבד-ובלדה,אליא

אופךלהבנתלנריסייעשבשירהבלדיסטיהיסודניתוח , 4סיפודשלכאורהכצורת
לעצמן.כשהואהשירלהבנתלאאןביאליק,בידימיטאפררהבניית

 , 1933,דשנה"מאזנים",שברעדןהתרבות,רחלרץהמשורררבינרביץ,י. :למשלעיין • 3
עמ'ה, 11תרצניר·יררקערגן,הוצאתובקרות,מסהדבריסופרים,אפשטיין,א. ; 19-18עמ'

ערוד.מט-ב,

בלדהדמוייתסיפוריתבמיטאפרריקהשימושלביןממשסיפוריתבלדהביןזוהבחנהאי • 4
לב.השביעיהטורבשיריהבלדהיסודותלאור,ד. :למשלעייןהספרות,בחקררררחת

"זרןהידועהשיראתהמחברמפרששם , 92-89עמ'ג, 11תשל,דכרךהספרותאלתרמן,
ויקשורלבעזילכסיוןיםאותה"ויקבל :ביותרבולטתשהמיטאפוריקהבעודכבלדה,בים"
הלאה.וכןאבן"קשרצוארהועליטובכילהוילאטיםאותהוישבח ...שרשרתרגליהעל

ממש,סיפוריתולאמיטאפוריתבסיטואציההשמדוברברור
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ג.

אופיוכלומרזה,לשירהשניהמיוחדהק,ןלגביגםלהעלותניתןדומהעטנה
תלמדוי,סיפורהואלפרדסשנכנסוארבעהמעשיההכל,ככלותהמיססי·קבלי~

בדם,,לעלותזכהרבינומשהשרקבינהשעריחמשיםזה,בשירהיסודיוהציור

מתורתה,הרבהעליהםוהוסיפההדבריםאתפיתחההקבלהאמנםבמדרש,מצוי
קדומיםמיאמירםשלקבלית·לפ,רשנרתהמיוחדיםפרסיםביאליקשלבתיאוריואין

אלה.
מעולםהשא.רביםוציוריםבמכמני-לשוןלהשתמשנוסחביאליקאיןכללבדרן

משיריוככמהמשובציםהספירות,שמ,ותכגוןשונים,ניסוייםוהקבלה.חסוד

"ארבעהלמעשהדת. mהמיהקבליתלמשמעותםהדללאאןמדבר"),כ"מתי(בייחוד
המספראשתקד","גבעולי-ביאליקשלאחרכשירנכבדמ.קרםישלפדרס"שבכנסר

כיסוייםכנסיעות",המקצצתחגבן"מזמרתערלרחי"ומיניקהיונק"הפרדסעל
המשמעותא,תגםאלאהתלמדויהסיפוראתל·תזכיררקלאכתםיששבודואי
תורתלכיןבינושאיןאה,בה,שירשלבמסגרתזהרכל-לחםשירח.םההקבלית

יסדוותלמצואניתןבמהובדייקנותכזהירותלהגדיראיפרא,עלינו,כלרם.ולאהסוד
רמת".נ"הציץסדותורתשל

סולםציורעצםעלילתי,-האחדנשיר.אלמנטיםנשנימצירשהדברדרמה
הקדומיםהומרככתהתייכלרתנעליעלושברהמיסטיהעלייהסולםשהואהעלייה,

ההיכלות,מספ,חותלציוריםושםפהרמזיםלמצואאפשר , 5אחריתםשכאווהמקובלים
 1הגאולהאתלהביאשביקשויינה,וילתיוסףר'שללהרפתקאותיואףאוולי

כחינה.משרםקבלי-ספציפישהואציורשוםא,להככלאידואולם
והחמישיהרביעיבבתיםהציור·והואהשני,לאלמנטליחסישיתרהחשיבות

שנשיר:

ההפכיםמקרםגבולות,איןגבולותעדיוחתור
כשרשם.יתאחדו

-כשביליםהישרוימצאויחתור,ויוסף
תעקם,

-מקרםעדהזמניםכאחדויבאכר,ירס
מק,ום.ואידזמןאיד

כציורמקרם",ואיןזמןר"איןכשיושם"יתאחדוההפכים"מקרםשלזה,מוטיב
בכלאותתמלוהווהואמראשיתה,כקבלהמצירהספירות,כעולםעליוניםלשלבים

זהכענייןכיותרהקדומיםהטכססיםאחדנביאהדגמהלשםהתפתחותה.דךר
הקבלהספררתכרחבימצרייםשהדיוביאליק),שלפטירתולאחר(שנתפרסם
 :ביאליקאלהגיעוובוודאיוהחסידות,

הסתייגותילמרות , 45עמ' , 1964אביבתלעוב,דעםאשמורות,שלששביד,א. :ועיין , 5

להלן.יבוררווהדבריםהשיר,שללמהותוקולעשבידשלניתוחולינראהאחדים,מפרטים
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 :ה,שייכהרלאין,ישביןגדולהפרשישוהלאמאין,ישהוציאהיאןישאלו"אם
והאיןאין,נעבידבאיןה,ואהישרכיחסר,אינומיאיןישהמוציאכילןאמרתיכבר
כדימאין,ישעשהאמררולאישנואינועשהאמרוזהערליש,נעבידהישהוא

הנראהבישנופלאמונהלשרןאיןכי ...האיןהואוהישהישהואשהאיןללמוד
יש,ויןאתוקדיאבמקוםאםכיונתפשנראהשאינובאידלאוגםהונתפש

לכהואידאלאהישואידואין,הישהואיחדואיןישאלאלבדדמאין•תיששאיד
לכלהשהרעיקרשהבוראולפי ...רהומגההאוש,ההתוטישפבחדא

 , 6כישנו"אינואדיקותבמקוםושזיםהכפיהר,ודרךהאמונהדרך

ביזביחסיםכעיקרהדןהי"ג,המאהבןמגיווניה,עזריאל'רשלזהמא,מר
איןהאלהרתעולםבסתריכיהתפיסהאתבבירורמציגחכמה,לספירתכתרספירת

ביותרהגדוליםההפכיםשנילכאורהשהםויש,אידביןלהבדלמשמעדתכלעדו
ההפכיםשהםהכפירה,רדדןהאמרנהדרךכין,הבדלאיד·ואפיל,ןהמציאות,כעולם

היאעזריאל ,,שלהגמורה"ההשוואה"פשיטות ..הדתיבתחוםכיותרהגדולים
ביאליק.שלבשרשם"יתאחדוההפכיםשםל"מקדםגמדוסינוניםרעיוניתמכחינה
הספציפיתהמשמעותמאבדןיותרחמוריםוהכפירה,האמרנהוהיש,האידאחדות

הגיע.אליוהעליוןהתחוםשלכתכונהמציינםשביאליקומקרםזמןשל
מיוחדתאינהבשרשם,יתאחדוההפכיםתחוםשלקיומוכזד,שתפיסהבודר
לעתיםגיבשופילוסופייםדעותהוגי ;באפייהמיסטיתבהכרחואינהדווקא,לקבלה
שלישיירההשפעהלמצואשאפשרדומניזו,ב.נקהדוזאת,בכלזרמים.ניסוחים
לסייגישואולםזה.כשירוביא·ליקהשתמ.ששבהםהתמיריםעלהקבלהתורת

פירשוואידאןהעברית,הסודתורתמתחרםבח,מריםמשתמשביאליק :ולהדגיש
ביאליק,לגביזה.בשירזזסודתורתשלערי,רנ,זתיהאתמבטאשהואםהכרחדברשל
שלו,עולמוליכניידחמריםהםלדורותייישראלעםשלהר.מחשבההלשוןאוצרותכל

באוצרותרגיל 1דמןיותרמעמיקשימושאנומוצאיםאחדכשיראםככןפלאואין
 ;למקובלביאליקאתהופךהדברשאיןרקלאהיהדוית.הםדותורתשלהדימיייים

קבלי-מיסטי.לשירעצמוזהשירלהפוך·כדיאףידכראין

.ד

'ע'ל :שברהאחרונההמלהפירושהיאזהשירש·לבפשרנותוהעיקריתהבעייה
עלאומר 7במקראביאליקשלשימושואתכסקירתואביטל,א.הבלימה".,מפתן
כלהעדראפס, :·המק,ובלתהכוראה-פה Iסתומהחמק~ירת''הוראתו :זרמלה

ומפארהגדולנבייןקררצרייליב.כנ,הזרמלהשלזהמא~ליר''מ"יונןפירושעלדבר".
המסורתמעולםכיא,ליקשלבאכזבתוהאחרוןהשלבהוא.ומת""הציץכיהוכיחשבד

רקליין,לגרלאקהזכררןספרמגיוונה,עזריאלר'מכתביחדשיםשרידים :שלרםג. . 6

 , 7JJ7עמ'תש"ב,ירושלים
 , 171 1עמתשי"ב,אביבתל ,רהתנ"ןביאליקשירת ,אביטלא. 7.
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כלומרה"בלימה",אלא·לאביאליקהגיעלאהעצומיםמאמציוכללאחר ;היהודית
 'קורצ,ויילהרחיבוכדרכובעיניו,כולה.היהדויתהמסורתמתאפסתכןהאפס.אל

שביד,א.תפיסתן.אתלבססכדיכריכהבאותהשיריםשלשלימהשוהרוכרןבנן
הסיקלאאן"בלימה",שלהמ.שמעותמ.ורכבותעלעמדלעיל,שציויזבמאמרו

השיר.שלפירושולגב,יברורהמ.סקנהמכאן
באיובהסת,וםהפס,וק :כלימהלמלתהקלאסייםההקשריםהםהקשריםשני

הראשוןבפרקמאמר m ,אפסהיאש"בלימה"לכןמרמזפשוטואידשבוודאיז,נו,
ספירות"עשרבביטויהמשתמשהמקובלים,הסתמכושעליוהטנסטיצירה,בספר

נתפר·זהיסודעלחשיבות.וחסרריקדבראינהש"בלימה"ברורכאןואף-בלימה"
ידעשביאליקספקאיןואולםשונים,מסוגיםפירושיםשלרבותעשרותהמלהשה

כילהניחהיא,ושרירותמצרייה,זרמלהבהםהקלאסייםהמקומרתשניאתהיסב,
אםואין.לאפססינוניםזרכמ:להר,רואהמפוקפקמילוניפירושערעור,לאקבל,
שירבענייןקורצריילשלתורתוכלהירזה,בשירביא,ליקהתכווןזהלפירושלא
בלימ,ה.עלתליוההעניין,ממידבביטוילהשתמשאםאלא,אינהזה

כלימהשספירותהדברפירשו"איןקבליבהקשרכיבצדק,ציידשבידא.
האדם",מח,שכתמתאפסתשבוהמקוםאתמיצגותהן ;והאפסהריקותאתמבםא,רת

פלונימ.קרב:לכעקבותהלןביאליקניהוכחהכלביידנואיןאןהדבר.כןואמנם
-בעקבותהלןכיביידנוהונחהשאיןנשם"בלימה",מלתבפירשואלמוניאר

ביאליקלגביהיאשכבותיהכלעלהלשוןלעיל,שצרייזכפיאלמוני.ארפלונימילונאי
כלשהילמלהב.יא·ליקשנתןהספציפיהפירושאת,ללמודואידהיוצר,כידכחומר
כןרבייח,רד Iעצמוהשירנתוןנתונה,היא,שבוה.פנימיבהקשרהסתייעותללא

ופירושיהקלאסייםבמקוררת.סתוםבה.קשרפעמייםה.מופיעהכמילהכשמדוברהדבר
היכולהואהשירבת.רןהקשרהורקזו,מלהלפרשיכולביאליקרקמספרר.רבים

חנ.השימשואתלהסביר
שהואתהו","אפסיבכיסויביאליקמשתמשזהבשירחששיבביתלמשל,כן,
כלחוסרהעדר,שלילית,ח,יאבלשוןהרגילהשמשמערתןמליםשתישלצירוף
 :חיויבתמשמעותיהומת""הציץבי,אליקשלשירובה.קשרואולםדבר.

חתחר,אפסיעדהגיע,חשךעםאורכלות"עד
עין".בםשלטחלא

במסגרתה,משוררהגיעאליומקרם-לא-מקוםהואכאןהתחו""אפסימשמע,

שלילית.ולאחיובית,משמ.ערתלביטויישזרובמסגרתזה,בשירהמגולםהציור
גיבורכיקבעעצמוביאליק"כליימיח".ה.מושגגבילגםלגזורישזיזאותר
הואשנתברר,כפישרקעו,בשרשם",ה:הפכים"יתאחדונוכתחםומצויהשיר

מלתשלהפשוטשפירושהנניחאפילועליונים.כתחומיםוהישהאיןאחדות
ההעדרבשרשםמתאחידםשההפ•כיםבמקרםהרילגמיר,שליליהוא"בלימה"
במ,לחבחרעצמוכשביאליקשכןכלולא ;משותףקירםוקיימיםלזהזהזהיםהוקיום
ורב-הקשרית.רב-משמעיתהיאאלאברורה,שליליתמשמערתממנהמתחייבתשאיד
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 oאפהיתהז rשמטרתזמכאןלהסיקאיןאן ,מטרתומפתןעלמתנפלהשירגבור
חתרשאליהאחדותוהכלום,הכלאחדותאתב"בלימה"לרא:רתמחייבהשירואין.

זה.רו 11בשהמשוררבידועין

המשוררחותרברמיסטי,שירזהוהאם ?כ"בלימה"ה.מתגלמתזו,אחדותמ,ה,י

תפיסהכפיי.תמשרם,זובתפיסהשיהיהדרמה ?הגמורה"ההשוואה"פשיטותאל
דרמההפנימי.תכנובגללולאחמריובגללשיר,עלהמידהעליתרמצומצמת
במובהקלמצואניתןביאליקבשירתומת""הציץלשירביותרהקרובהשהמקבילה
 :"זהר"דהיינוהאור","שיריהמכונהשיריםקבוצתשבאותה

הוצגתייחידיילדותי"ב,עצם
 1ודממהסתריםימיכלואשאף

ערגתי,אורואלעולםשלמגרפו
 , sהמה"ביניידידעתירבילמהוסר

ביתשלה:א:חרונרתהשררותבשלשמקופלנדלוומת"''ר,ציץשהשירלי,נרהא
המרכזיהדימיושלגיבורוספקבלישואףודממה""סתריםשבשיר.זהואשת
שבהןהמדרגותבמ"טגיבוראותרהולןאורו"אלעולםשל"מגרפו ;ומת"ב"הציץ
בדימויהחמשיםשערשהואעולם",של"אורואלערגתוותיאורלעילות,הצליח

מבוטא,הסופיכשלרבוהשיר.בבתיסיפוירתבצ,ורההניתןהתיאורהאושבשיר,
שונהשאינושדומהיעדתיו",בלמה"דברבביטיוטראגית,ופחותמעיודנתכצורה
מייצגיםהביטוייםשניהבלימיה".מ"מפתןביאליק,שירתב,מסגרתעקרוני,שינוי
ביותרהעמ,וקיםלנבכיםכלשהוביטיולתתהיכולתחוס,ראתההבעה,כשלתאת

נבייתרלאשרלשוניביטיולתתשחובתומשורר,לגביהשירה.לשןרבאמצעות
השיהרללשוןשמעברתחוםשלמציאותוחירבלשונם,לבטאיכוליםאינםאדם
לשוןאפיסתאתאיפרא,מייצג,הכלימה""מפתןביותר.הטראגיה.שכלרןהוא

ובעדנ,ה,בקיצורב"זהר",הןשלה.הביטויליכולתמעב.ושהואתחוםלנוכחהשירה
תחוםמ,הביעכיולתוקוצראתביאליקמציגטראגית,בחריפותרמת",ב''הציץהר,ן

 , 9החיצוניתוביוה:נפשית,הפני·מית,זרבידשב,מצי,אןת,ביותר,עליוןפנימי,

"מיס·ה:משוגאתיותר,ומדוייקתמשמעותיתבצוהרלשלב;ניתןשכאןייתכן

החשובההאמיתית,המציאותכימיניחהמיסטיקהבו.דניםשאנוהשירלגביטיקה"
נינתתאינהכןומשוםהשכל,ומןהחרשיםמןהסמויה.מציאותהיאמכל,יותר

לכלללהגיעיכולהלה,,המיוחדיםבאמצעיםלשרןה-שיהר,הלשון.בא,מצערתלביטיו

שבע"פבדבריםהן"ל Tהלמןט 11יוד"רעמדביאליקבשירתזהביתשלמרכזיותועל , 8
במאמרשבידא.ברמיזההעירהשיריםשניביןהקשרעלבכתב.והןממנוששמעתי

 .לעילשצריין
אתמסבירשביאליקשבמקדםלכ,ךלביתשומתאתהפנתהקרטרן·בלרםרדתד"ר . 9

במונחשובהואמשתמשדברים,שלהפנימית""מחיצתםבהבעתהלשוןשלמגבלותיה
כתביכלבלשון",וכסרי"גלדיעייןרמת"."הציץשבשירלזומאדדומהבצורהבלימה

רז.עמ•ביאליק,
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ביאליקשבעינינראהרארלנבלהשיג.יכולתאינההיום-יוםשלשרןתחומיםשלהבעה
נזהריםכ·ללבדןרהשיהח.בלשוןאפילולהבעהניתןשאינועליוןתחוםהיהמצרי
כזרם,כתנעוה,המיסטיקהשכןדתי,להקשרמחוץ"מיסטיקה"במושגמשימושאנו

אבררשאיםאםהואספקואולםדת.שלתחומיהבתרןלרובמצירהרוח,סהגן
הואשספקכשםדתיים,חיי-נפששלמתחומםביאליקאתלהוציא,במ.חי-קרל,מוס

כי(אםהחילוניתהיציהרשלבתחחמיהגםמיסטי,הלן-רוחלמצואאפשראיאם
מרבעלהיותניתןלכלתימ·בעמ.תןשכןבלב,דהר,כשלרןתשלילהדרךעלכמרבן
רמת","המציץשלהמוטיבכילומראוליניתןכן,על.רב,בהיסוסאפשרי),בלתיהוא

לשרןשללקזצר·יכזלתהטראגיביטויחראביאליק,שלאחריםבשיריםגםהמצרי
הרחבתמתוןשאפשר,ונשגבות,עליונותאמיתותשל·תחםואללהגעיהשירה
מיסטיות"."אמיתותבשםלכנרתןהמושג,




