
ביאליקח"נשלהמצוירהדיוקןעל
 ) 1923 (כתביושלהיובלבמהדורת

פסטרנקליאונידאתמוניטיןבקרבמנצחליברמןמקסאו
מישוריאליק

חייםהלאומיהמשוררעזבושמונה,ארבעיםבגיל , 1923בשנת

 .בגרמניהלהתגוררועברשברוסיהאודסהאתביאליקנחמן

עריכתשלהמפרכתבעבודההחלהחמישיםהולדתויוםלקראת

ביטויראההואהזאתובמהדורהלאור,והוצאתםכתביוכל

ראתהביאליקכתבישלהיובל""מהדורת .הישגיולפסגת

בברלין.העברית"השירה"חובביבהוצאתשנה,באותהאור

בודקויוסףהיהודיהאמןבידיעוצבוהמהדורהכרכיארבעת

הראשוןבעמודבברלין.תקופהבאותהופעלשחי ,) 1940-1888 (

ש<ר<םראשון,ספר-היובל"ב"מהדורתהראשוןהכרךשל

האמןידימעשהתחריטהמשורר,של .מצוירדיוקןמופיע-

 .) 1935-1847 (ליברמןמקסהיהודי

ובאיקונות,בדימוייםרוויהחזותיתתקשורתשלבעידןהיום,

לצירוףשחיתהההשפעהמידתעללעמודמעטמתקשיםאנו

קוראיקהלשלמרביתואןשיריו.לספרמשוררשלדיוקן

המשוררמראהאתהכירהעשריםהמאהבתחילתביאליק

סיפרלאביובמכתב .שיריובספריהמודפסמדיוקנוורקאן

עםהבלתי-אמצעיתמהפגישההופתעכמהעדבן-גוריוןדוד

פניוששםהמצויה,תמונהלאותהכללדמהלא"הוא ,ביאליק

באמתפניושרטוטילהיפ,ן Iשמןסוחרכפניומגושמיםגסים

טוברושםהחיצוניבמראהועשההואובכללמאודנעימים

הוא )-1909בנכתב(מכתבוהכירשבן-גוריוןהתצלוםי.מאודיי

 .] 1[תמונה-1908בביאליקשלשיריובמהדורתשנכללזהודאי

למבקר-היהביאליקשלממראהולחלוטיןשונהרושם

המשורראתשפגש ,) 1921-1852 (בדייניוראובןפובליציסט

 :אכזבתואתהסתירלאבזכרונותיו .הציוניהקונגרסבימי

הציוניהקונגרסבימי , 1907שנתאוגוסטבחודש

קטןיהודי .לראשונהפניםאלפניםחכותיוהשמיני

שפםבעלקרח,דבריו),לפיושתיםשלושים(כבן

אינםפניו .מעטמעוקלותעינייםובעלוצהוב,קשה

ביאליק,שירה.אומרותאינןעיניוכלום,אומרים

אינו-בעצמוהוא-הכלאתמפארהואאםגם

 z .כללמפואר

היאכתביושלבמהדורהמשורראוסופרשלדיוקנוהכללת

כתבישלהיובלמהדורתמפיקילרגלינרגםשהיהמקובל,נוהג

הואלקוראים,גלויאינוכללשבדרןהמעניין,ההבטביאליק.

על-שנעשהרבים,מניאחדמייצג,דיוקןשלהבחירהתהליך

המודל,שלצורניתלדומ~תמעברלאור.ומוציאיםעורכיםידי

תמציתאתגםכללבדרןלצופיםלמסורהדיוקןאמנישואפים

הרוחנית.מהותו

במהדורתהמופיעביאליקח"נשלתצלום : lתמונה

שיריו.של 1908

111 



הלאומיהמשוררשלדיוקנאותבשניאתמקדזהבמאמר

הרוסי·האמןידימעשההאחד :המהדורהמפיקילרשותשעמדו

מעשהשנבחר,זהוהשני, ) 1945-1862 (פסטרנקליאונידיהודי

אתאסקורבאמצעותם .ליברמןמקסהגרמני·יהודיהאמןידי

צופים/לקוראיםלהעבירהצלחתם)חוסר(אוהצלחתםמידת

תקשורתיכוחבעלאמין,מדיוקןהמצופיםהעקרונותאת

תהליךאתשליוווהגיגיםהעדפותויכוחים,גםאסקור .משכנע

שיקוליםכיצדואראההמשורר,שלהמייצגהדיוקןבחירת

עלגברוהיובלמהדורתשללאורההוצאהעלהאחראישל

שלהמראהאטען,כןדבר,שלבסופוהמשורר.שלהעדפתו

מדיוקנוהנשקףזהאינוהיוםעדבזכרוננושנחרטביאליק

שלבתצלוםשנראהזהדווקאאלאהיובל,במהדורתהמופיע

נשכח.ארצישראליצלם

* * * 

כתביושלהיובלבמהדורתביאליקשלדיוקנוהכללתענייו

המגליםהקלעיםמאחוריבמאבקיםשלווהפשוט,לאתהליךהיה

[תמונהליברמןשציירבדיוקן .מחבר·מו"ל·מעצביחסיעלמשהו

ביאליק .לחייוהחמישיםבשנתשנראהכפיהמשוררמוצג ] 2

 ,כןעלהעידגליקסברג,חייםהציירידידו,הדיוקן;אתאהבלא

יגעכמהאויליברמן,הזקןש]ליסיפר[ביאליק

שדווקאחושב]אני ... [פלטותשתיזרק .זובמלאכה

ציירהואוהלא .ביותרהגרועותאחתהיאזותמונה

 .לספרהתחריטאתשיצרפוהתנגדתי !פלאגדול.

וועטליברמן"אז :אמרהואהתעקש.המו"לאולם

אתויחתוםיריקה)ליברמןירקוק(אםטוןשפייא

 3ואתנהו".שמו,

עליונכפתהליברמןשציירבדיוקןהבחירהביאליק,על·פי

ליברמןחשיבות.משנהלמהדורהלשוותשניסההמו"ל,בידי

וזכהבגרמניהזובתקופהוהמהוללהמוכרהיהודיהאמןהיה

(אוביאליקמפיגליקסברגששמעמהאן .בינלאומיתלהכרה

בתחילהשכןכולו,הסיפורהיהלאבספרו),לתעדשהחליטמה

ליאונידידימעשהדיוקןיעטרהיובלמהדורתשאתהוחלט

ח"אששלחממכתבלהסיקניתןכןעל .] 3[תמונהפסטרנק

דיווחשבוביאליק,שלועוזרוהיובלמהדורתמפיקקרופניק,

 :כןלמשורר

שלאזמןשכלמשוםלכןקודםעשינולאתמונתןאת

בינתייםכספים.להשקיעחפצנולאברורדברהיה

אלהובימיםאלבוםאיזהבשבילפסטרנקמסרה

 4 .לרפרודודוקציהפנויהתהיה

 ,לביאליקכתבפסטרנקגםעתבאותה

עשיתילספרןדיוקנןשלהרפרודוקציהעבור

 ] ... [מעולהליו Qתחריטלייצרכדיבדיורישומים

כיואמרהדוגמאותאתהחזיראח,דיוםבאזלצמן

תודיעאתהכיעדספרןהוצאתאתלנהלסירבהוא

בקשרברוריםהדבריםאיןכי ] ... [רצונותיךעל

להוראותממתיואניהיוםעד ] ... [ספרןלהוצאת

ידועהרי .ממןידיעהאףהיוםועדממנואוממן

לןמועיללהיות .אותןלשמחמבקשאניכמהלן

 s ...שהיאדרךבכל

בהפקתבודקוויוסףקרופניקביאליק,עסקושבהםבימים

בכתבמארצינסקיגבריאלמאתמאמרפורסםהיובל,מהדורת

כללהמחבר .התקופהבאמנותהדיוקןבמהותשדןמ<לגרו<ם,העת

ידימעשהגםוביניהםדיוקנאותכמהשלרפרודוקציותבמאמרו

האימפרסיוניזםבשבחיבמאמרויצאמארצינסקי .ליברמןמקס

חיבתוהאקספרסיוניסטי.הסגנוןעקרונותאתלצדווהציג

חיוביאינולאקספרסיוניזםויחסוברורה,לאימפרסיוניזם

במיוחד:

הגוףמןהמופרדתנשמהאין ] ... [לאימפרסיוניסט

כלעםהתופעהרקקיימתבשבילו .והשפלהמקרי

ללאהפתאומי,הביטויאתנותןהוא .מקריותה

הואמסויםברגעהמתגלההאדם ] ... [בחירהכל

רקהואבשבילוהיתרכלהאמיתי,האדםלטעמו

 .וזיוףהמצאהפנים,העמדת

אתשובמחפשיםהאקספרסיוניסטיהסגנוןשלהדיוקנאות

במקוםאפילו .וכוחטמפרמנטמלאוישיר,פשוטבאופןהנשמה

כלעםאותומקבליםלא Iבלבדהגוףלמסירתמתכווניםבו

התקבלוכן]על ... [מחדשאותו''בוניםאלאהמקריותתופעותיו

האקספרסיוניסטי][הסגנוןהוא ] ... [ .רביםמשוניםדברים

הואואנשים,עצמיםשלהנראיםהשטחפניאתאוהבאינו

הציוראמנותוכלבלב,דהנראהמןיותרמהדברלתתרוצה

 6 .לעיןשנראהבמהרקדברשלבסופוקשורההרי

להניחסבירולפיכןמ<לגרו,םומעורכיאחדהיהביאליק

היהפסטרנקליאונידמארצינסקי.שלמאמרואתוקראשהכיר

דעתאתתואמיםמארצינסקיטיעוניולפיכןאימפרסיוניסט,

 .דיוקנאותציורעלובמיוחד Iהציורעלהמשורר

ליוסףמהרהעדנודעהיובלבמהדורתהדיוקןהכללתענייו

בידיו,יופקדהמשוררדיוקןשציורהדברהיהטבעיאן .בודקו

המהדורה.שלהחזותייםםיההיבטלכלאחראיהיההואשכן

 ,לביאליקבישרקרופניק

זהעלאפילומאודהתרעםבודקו]ניוסףהוא

בשעהאתהתמונתןאתהמציירהואשפסטרנק

אתייצורבעצמו[שהואלצורןבלבוהתפארשהוא

אתלהפיסבידיעלהגדולובקשיהמשורר]דיוקן

 ,ידועסטיפורטרטהואשפסטרנקלוולאמודעתו

לבודקואפשרותכלעכשיוושאיןמכבראותןשצייר

 7 .בברליןאתהבאיןחדשהתמונהלצייר
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לבודקוההסברהמלאכתאתקרופניקבידיהפקידביאליק

קרופניקשלהטענה .הדיוקןאתליצורהואנבחרלאמדוע

לברליןמגיעאינושביאליקמשוםלביצועניתןאינושהדבר

ומעליבהגרועהפחותאמנםהיתההצייר,לפני"לשבת"כדי

שללבותשומתאתקרופניקהסבשבולו,שקדםמהתירוץ

ומהידוע,דיוקנאותציירהואעמיתושפסטרנקלכןבודקו

יחדגםהתירוציםשני .כזהאינובודקו,שהוא/מכןשמשתמע

המשוררשהשמיעה"עדות"פיעלשכן,מהאמת,רחוקיםהיו

ו"ישב"לברליןלנסוענהגהואגליקסברג,חייםבפניעצמו

 .דיוקנואתיציירשזהכדיליברמןשלבסדנתופעמיים

הרבותהמריבותעלחיפוקרופניקשלהאלהההסברים

מהדורתשללאורההוצאהתהליךאתשליווהקלעיםמאחורי

הדיוקןשמלאכתעלשהתרעםהיחידאפואהיהלאבודקו .היובל

לאפסטרנקידימעשההדיוקןגםדבר,שלבסופו ;לאחרנמסרה

 ,ביאליקבפניהאחרוןהתמרמרכןועלהיובל,במהדורתנכלל

המכיריםאנשיםאליפוניםהזמןכלהאחרוןבזמן

חוריםליעשווגם ,ההדדייםיחסינוואתשנינואת

פתאוםביאליקזהמהבבקשה,ליתגיד"-באוזניים

מה"תגיד,שציירת?"כזהדיוקןישהרימרוצהזלא

פתאוםמהאז ] ... [שלןולאליברמןשלפתאום

עניינוכימסביר]אני ... [פסטרנקז"כשישליברמן

 ] ... [הטובמרצונולשיםמיאתהואביאליקשל
עדשנחתיועצמיאניכילינמאסהדברכןואחר

 ] ... [לליברמן"דגמנת"שאתהבזמןעליוששמעתי
אנישהרי ] ... [טובדיוקןלןשיהיהרציתיבכנות

במיוחדלכןרבותוסיבותמסוגלאינושליברמןיודע

 8 ] ... [התצריבבשיטתובמיוחדמשבעיםלמעלהבגילו

אמנותימוניטיןעלמאבקלעינינומצטיירלעילהאמורמכל

אימפרסיוניסט,מגרמניה,יהודיציירליברמן,מקסשלאלהבין-

הואשאףמרוסיה,יהודיציירפסטרנק,ליאונידשלאלהלבין

בתחילתביאליקהעדיףמדועאפואמענייו .אימפרסיוניסט

אלשהתקרבככל .פסטרנקעבורושיצרהדיוקןאתהדרן

הציור.במלאכתמופתיתשלמותביצירותיוראהוהכירו,הצייר

התייחסהיובל)במהדורת(שפורסםעליושכתבשבחבמאמר

 :דיוקנאותכציירפסטרנקלגדולתביאליק

האדםבתיאורהאמןמצאאשרהרבהעניין ] ... [

הגדולמכשרוכוחלקלתתאותוהביאהפנימיועולמו

אתלראותלושנזדמןמי ] ... [הפורטריטלאמנות

ובדמות","בצלםצורהצרשהואבשעהפסטרנק

"אמןזהמהיביןהואאןכמובןהרוח,עליוובהיות

 ] ... [כנמרועזכצביבמלאכתוהואומהירקל .יד"
 1המצוירהגוףאתעיניוממששות"ידיה"כדיתוך

רגלמכףאחת,בבתכלהאת ,החיההדוגמהאת

הצורהשלהפוטוגני, ,החיצוני]הדמיון ... [ .ראשועד

?-
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ביאליק.ח"נכתבישלהיובלבמהדורתהשיריםבספר ,ס"מ

הואחותרדעתו.אתעדייומניחאינוהמצוירלגוף

אתהאדם,פנימיותאתהפניםבשרטוטילגלות

פרצוף .שבוהחיה""היחידהאת .עצמותועיקר

 9 .ותוכןמחשבמלאמדבר","חיהוא-ידיומעשה

מארצינסקישללדבריוהדלמצואניתןביאליקשלבדבריו

 :דיוקנאותשלאימפרסיוניסטיציורעללעיל)(שהובאו

האדם ] ... [הגוףמןהמופרדתנשמהאין"לאימפרסיוניסט

הסיבהמהיאן .האמיתי"האדםלטעמוהוא[בציור]המתגלה

הרוסיזבאמןדווקאביאליקשלהמיוחדעניינואתשעוררה

דיוקנאותכאמןבפסטרנקהקשוריםהדבריםאחדכינראה

הסופרעםשלוההדוקהקשרהיהבמיוחדאותושהרשים

 ,טולסטויהאגדי

 .מטולסטויזה[פסטרנק]לאמןנודעהיתרהחיבה

תמידנענהפוזי~ת,משמץהיהנקישלאהגדול,הישיש

כמיןעצמואתלראותהיהאוהב .לבבחפץלצייריו

אתשהכירומיום .עצמובצורתולהסתכללהםחומר

 .לגמריזהשללמכחולועצמוהפקידפסטרנקהצייר

פעמיםחמדהבליולארוחבארןהציירלפני ב~~ב"~ש

הפסטרנקיותתמונותיו ] ... [רצופותושעותספוראין

בעםונפוצוביותרהמפורסמותמןהןטולסטוישל

רואיםאנובכלן ] ... [הןפניםהרבהושללרבבות.

 ] ... [ופשטותוגדלותובכלשהואכמוטולסטויאת
 10 .זובפשטותגדלותוכמהבתכליתפשוטהכל
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 .בדעלשמן , 1923ביאליק,ח"נדיוקן ,פסטרנקליארניד : 3תמרנה

אתלהביאעלולהטולסטויעלבאיליקבדבריקריאה

המשוררכאןמדברהאם :כפירההרהורילכדיעדהקוראים

עצמו!עלגםמשהובדבריומסגירהואשמאאוטולסטוי,על

המשוררשלדיוקנאותציירואמניםמאחד·עשרפחותלאשהרי

פנחסיאן,אירה :ובארץ·ישראלבגרמניהברוסיה,הלאומי

שמואלגוטמן,נחוםגליקסברג,חייםטפו,יוסףליטוינובסקי,

 /ליברמןמקס /וכטלוילסשטרוק,הרמןפרידמן,פליקסעובדיהו,

מעשההפיסולמתחוםביצירותגםמונצחלהיותזכההוא .ועוד

 11 .לוףאורוחנהבן·צביזאב Iברליןמריםידי

 ,גליקסברגחייםהציירעםצוננתבירהכוסעלבשיחה

ידימעשהדיוקנוענייןאתביאליקבאוזניופרששבמהלכה

 :לדיוקנאותהכללייחסואתידידובפנישטחהוא ,ליברמן

זהזועפות.כשפניאותי,מצייריםהכללמהנא,שמע

ואניכמוני,סלחןאיובעצםהלא .בהחלטנכוןלא

 .צייריםכמהאותיציירו .לישעושיםהרעהאתשוכח

צייראחד][ציירתמונותשתיממניציירפסטרנק

מטבעיואני .מגהציםבעשרהאותיגיהץכאילואותי

אתהיודעאולם ] ... [והמגוהץהמסורקאתשונא

 12 .לביעלמדברתאינהסקולפטורהל,ןשאגידמה

זרההיתהשלאנראהלטולסטוי~ייחסשביאליקזי~ת" iה"פ

המשורר,אופיעלספקולטיבייםלניתוחיםמעבראך .לוגם

מס'(תמונהליברמןשציירלדיוקןהנוגעבכלכילצייןחייבים

Z (, גמגםליברמן .אותואהבשלאבכךלגמריצדקביאליק

המתארקוויאתהתווהנמרציםבקווים :שלוהחריטהבמלאכת

האזוריםאתהגדירמהירהקווקוובמלאכת .המודלראששל

האורמקורכיקבעהוא .העניבהושלהחליפהשלהכהים

יהימנצדומעידכךעל ;שמאלמצדינבעהמשוררפניעלהשפוך

ואילובהיר,שהואהתחריט),שלהשמאלי(בצדוהפרצוףשל

המסייעיםםיכהבצלליםמתוארהתחריט)(בימיןהשמאלי

נראיתכךמשום .הרקהושלהלחייםשלהנפחאשלייתביצירת

התחריט)(בשמאלהמשוררראששלהימניבצדוהשיערחלקת

שפרןלהיותאמורשאורלמרותבמיוח,דכהההיא :מוזרה

מצחןבהגדרתעיוותיוצרהדיוקןשלזהמכיווןהאור .עליה

אףהשמאלית/העיןאתליברמןתיארשבההדרך .המודלשל

לימני)/(בניגודדיוהושחרלאהעיןאישוןמשכנעת:אינההיא

 ,העינייםמבטכיווןשלמוגדרולאברורלאתיאורנוצרוכך

האםביאליק!צופהלאן .כלשהיהבעהמהןנעדרתכךובשל

 !חוץכלפימבפניםמבטשמאאופנימה,מהורהר/מבטזהו

הואכךובשלברורות/הנחיותלנונותןלאליברמןשלההדפס

אלינוהנשקפתהדמות .בתפקידוובוגדאקספרסיבילא ,חלש

ומבטפגום/נראהשפמוגםלמשורר.כבודמוסיפהלאממנו

משתווהאינהממנוהמוקרנתהמינימליתההבעה .ריקעיניו

המוקדמיםבדיוקנאותיוהמצויההאקספרסיביותמידתעםכלל

אןנכון,אוליהיההמו"לשלהשיווקישיקולו .המשוררשל

מהדיוקןנעלמהמכוב,דחזותיהנצחהכאמצעידיוקן/שלמהות

 .ליברמןידימעשה

אתביאליקכל·כךאהבמדועברורלאמידהבאותהאך

בכלהמודלאתמציגזה .] 3[תמונהפסטרנקידימעשהדיוקנו

שלאיכויותעללצופיםלרמוזהעשויותהאפשריותהדרכים

אמוראינוטובשדיוקןתכונותאותןכלות,יטבעוחוסראילוץ

הציירמעושה;בנינוחותבציורמוצגביאליק .לעינינולחשוף

נינוחות,שלברגעיומיומית,בתנוחהאותולתארכנראהשאף

הסיגריהמעידהכךעל .והארציהיום-יומיביאליקאתכלומר,

פעילותשלבאמצעהאפואשרויהמודלהימנית.בידושנשתלה
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רדיו.ציפורן ,וישרם , 1922ביאליק,נ"חדיוקן ,גרטמןכחרס : 4תמרנה
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ח"כדיוקןסליפיאן),יוספובכה(אספיריאןאירה : 5תמוכה

 . 1908 ,ביאליק

לנוכחתמוההמעטנראיתהמבוקשתהנינוחותאן .מענגת

אתהסירלאה"נינוח"האדםהאמן,בחדרשבשבתוהעובדה

ולאמאולצתהיאגםנראיתשלוהישיבהצורת .הכבדמעילו

ידואתמשעיןביאליקשבהבדרןביטוילידיבאוהדברנוחה,

מולוהמשורראתמיקםפסטרנקהכיסא.משענתעלהשמאלית

ועלנכחו,ומתבונןקדימהראשואתמפנההצופים),(ומולנו,

המשורראתהציירמיקםשבומהחדר .מאולץחיוךמצטיירפניו

עלשולחן.ולצדוממוסגר,ציורתלוישעליורקע,קירלנונגלה

שבוואגרטל,ספריםערימתלצדפתוחספרמונחיםהשולחן

האלההחזותייםהמרכיביםכל .פורחיםאדומיםורדיםנתונים

מאשרפסטרנקשלהבורגניביתופניםעליותראותנומלמדים

הדרןלשם.שיידאינוכאילושנראההמשורר,אופיעלמשהו

 :כמובןשונה,ציורואתראהפסטרנקשבה

מהדיותרלאמהוויםארץ-ישראל,שלנוףציוראוארגמן"

השטחיתתפיסתועלומוריםביאליקשללהגותווכוללניקלוש

 .הציירשללמדי

אתהעדיףשביאליקלכןהסיבותכינראהלעילהאמורמכל

 :שתייםכנראההיוליברמןשלזהפניעלפסטרנקשלהדיוקן

אלבתשובה""חזרפסטרנקימיושבערובהעובדההאחת,

"רעהביאליק,על-פישבהן,שניםעשרותלאחרהיהדות,חיק

פסטרנקשלוהמוכרתהידועהזיקתווהשנייה, .זרים"בשדות

שלידיומעשהדיוקןבאמצעותטולסטוי.רוסיה,סופרילגדול

עצמואתלהציבזוכההמשוררהיהטולסטויאתשציירמי

 .טובה""בחברה

נוצרשלאזהשניים:חברופסטרנקידימעשההדחוילדיוקן

שיצראחדועודהיובל,מהדורתמעצבבודקו,יוסףבידיכלל

 .] 4[תמונהבגרמניההואאףשההתקופהשבאותה Iטמןגונחום
מקסעבורושיצרהדיוקןאתאהבלאכאמור,ביאליק,

בשלרקכתביושלהיובללמהדורתלצרפווהסכיםליברמן,

עלחזרההדיוקןפרשת .קרופניקהמפיקעליושהפעילהלחץ

הוצאתהבימיהיובל,מהדורתפרסוםלאחרשניםכעשרעצמה

כברשנעשתההמשורר,שלהשישיםיובלמהדורתשללאור

דיוקנויובאזובמהדורהכידרשנטען,כןביאליק, .בתל-אביב

 14 .] 5[תמונהסליפיאן)בנהיוספו(אספידיאןאירהבידישצויר

מציגהתקופה,בנישלומצולמיםדיוקנאותכמוזה,דיוקן

אקספרסיבי,עינייםמבט :בדמותוחשוביםמרכיביםשלושה

 .] 6[תמונהוזקןשפםמדולדל,ראששיער

שלהחזותימראהואתזוכריםאנוכיצדהכל,ככלותואחרי

דיוקןאיזה .ליברמןשלהדיוקןבאמצעותשלאודאיביאליק!

לעתיםשצצותהסרוחות""המחשבות]במקום ... [

עללבןהגיגיעלרמזתי ] ... [זמננובנילמשוררים

וכיוצ"בכמוןרעאנישאיןהיות ] ... [פלשטינה

אתמילאתי .עודלייסרןלאכדיסודלןאגלה ] ... [

סקיצההקירעלציירתיהרקע,שלהשמאליחלקו

הספרים,ארוןמאחוריהשולחן,ועל(נוף)פלשטינית

בוהק, Iארגמןבצבעמהם,ואחדורדיםעםאגרטל

זהורדטוב!הלאהפלשטיני,הנוףאלונצמדפונה

 13 !שכמוןרעאדםשל,ןהשירההריהו

בעבודתהרבהטרחלאפסטרנקביאליקשלהדיוקןביצירת

לאופיוכאטריבוטיםלשמשהיושעשוייםחפציםובאיסוףמחקר

בצבע"ורדכמוכביכול,הסימבולייםהמרכיבים .לעיסוקיואו

שלהראשון(העשורביאליקכ"חשלמצולםדיוקן : 6תמוכה

 .העשרים)המאה
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-המשוררשלהרשמילדיוקנוהאחראיבזכרוננו!אפואנחרט
עלשהופיעזה ,שראליבהספריבתתותיבכלהציגשנהגוהז

מעשההוא- 6ה-סשנותעד-40הבשנותמתיהקיהקרןיעלונ

שבהםםיתצלומעשרשישהשצילם ,וכמן 'ש :נשכחצלםדיי

 15 .המשורראתהנציח

אליוכוונוכאילונראה ,] 7[תמונהשבהםהמופלאלגבי

"הדמיון :פסטרנקליאונידשלהדיוקנאותעלקיביאלדברי

אתעדייומניחאינוהמצוירלגוףהצורהשלהפוטוגני,החיצוני,

אתהאדם,פנימיותאתהפניםבשרטוטילגלותהואחותר .דעתו

הוא-ידיומעשהפרצוף .שבוהחיההיחידהאתעצמותו.עיקר

מוצגוכמןשלהמצולםוקןיבד ."ותוכןמחשבמלאמדבר,יח

 "ל"פנימיות "הפוטוגני"הדמיוןביןמושלמתבהרמוניההמשורר

 .ממנוהמוקרנתהחודרתההבעהבאמצעות

הערות

קיאליבשנאתם,גםאהבתםגם ,באר 'חאצלשצוטטכפי 1

 . 77 'עמ , 1992עוב,דעםאבוב,תלם,יחסימערכות ,עגנוןכרכר

הועד ,יורקנון ,וזכרונותרשימות ,:גבדייניו,ראובןכתביכל 2

כפי , 148עמ ,ש"ת ,ברוונוןימרדכבןראובןכתביכללהוצאת

 yארבספרותמחקרים ,מסלעדבש ,ןיגובר 'נאצלשצוטט
 'עמ , 1989 ,לאורההוצאה ,הביטחוןמשרד ,אביבתל ,שראלי

58 . 

המאוח,דהקיבוץ ,אביבתל ,וםיוםיקיאליב ,קסברגוגל 'ח 3

 . 46-45 'עמ ,) 1945 (ה"תש

 , 1923ביולי 26מווםבאיליקלח"נקרופניקא"מחמכתב 4

 :לדיוקנובקשרלביאליקכתבפסטרנק .אליקיבביתארכיון

יהר-פעםעשריםלהבשילוספוקהדיוקןספרןלהוצאתעד"

והפרוצדורהםיהדפסמספרלעשותשצריךהיכן ,בצבעזהןאי

 " ...אזגםאמרתוהרוכן ,בשחוריודפסהואאצלן .מורכבת
 , 1922ביולי 5מווםביאליקנ"לחפסטרנקמליאונודמכתב

ודוד" ,(מתרגם)גויזמן 'סאצלשצוטטכפיביאליק,תיבוןיארכ

 ,"ביאליקנחמןלחווםפסטרנקדיאונילימכתביא ... !נו !קרוה

 .סב-סג 'עמ ,) 2002 ( 4-3נקודותיים,

 , 1922במארס 4וםומביאליקנ"לחפסטרנקמליאונודמכתב 5

 .סט 'עמ ,שםגויזמן,אצלשצוטטכפוביאליק,ביתארכיון

וקןי(הד "קונסטהוונטיגרדראיןפארטרעט"דעו ,מרצונסקי 'ג 6

תודתו , 20-15 'עמ ,) 1922 ( 2 ,םילגרוימ ,העכשווית)באמנות

 .לעברותמוודושהמאמרתרגוםעלהולצמןלילה 'לגב

כנראה ,תאריך)(ללאביאליקנ"לחקרופניקא"מחמכתב 7

 .קיביאלתיבוןירכא , 1922ןלוואוורבומחודש

ארכיון ,תאריך)(ללאקיביאלנ"לחפסטרנקאונידימלמכתב 8

 . 1935 ,ביאליקנ"חדיוקך ,וכמן .ש : 7תמונה

 ..עב 'עמ ,שם ,גויזמןאצלשצוטטוכפביאליק,בית
מהדורתספרות,דברו ,סיפורים ,"פסטרנק .ל.א" ,ביאליקנ"ח 9

י.ש 'עמ , 1923 ,ברלין ,ובליה

ילגבביאליקשלהנחרצתעתוימקבחששפסטרנקשם. 10

י,"סבורנ :דבריואתלמתןבפניווהמליץיטולסטושלה"פוזוןת"

אפשריאול .קןזה ...עלכןלומרבוטהזהשיהיה ,קריהודוד

תהוביחשאתךיהעראשרהגדולהזקן" :כלהלןזהבמקום

תאהעמידלבבחפץהדיוקןאמנותשלהנשגבה)(אוהרבה

אתמיתןולאפסטרנקעצתאתקיבללאאליקיב ." ... 'וגועצמו

 .דבריו

םיוריא ,קיאליבנחמום«חוקנאותיד :המשוררפני :ראו 11

 . 1992 ,ב"תשנ ,ראובןבית ,בואבתלו,יצירותילםיוריוצ

 . 46 'עמ ,וםיוםיקיאליב ,קסגברגיגל 12

יכפ , 1922ביולי 5מווםלביאליקפסטרנקמליאונידמכתב 13

 .סב-סג 'עמ ,שם ,זמןיגואצלשצוטט

 ,הספרעם ,אביבתל ,דורויוסופרקיביאל,דאונגרפלמשה 14

 . 139 'עמתשל"ד,

«וחבשנתקיליאבנ 11חשלדיוקנאותששה,גrשר ,וכמן .ש 15

 . 1935האחרונה,

11 6 




