
מדבר" ר,מתי - האחרונים״ מדבר ״מתי
לחובר* פ. מאת

(תרנ״ז) האחרונים" מרבר "מתי :ביאליק של השירים לשני אחד ושורש יסוד כעין
מזה זה הם ונבדלים שונים כמה ועד לשניהם. אחד נושא (תרס״ב). מדבר" ו״מתי

— במדבר שמתו אלה האחרונים״ מדבר ב״מתי אליו. וביחס הנושא על בספור :בנשוא
("אל־נא פגרים רק אחריהם שהשאירו "נחשלים", היו הם מתו". ם ת דו עב "ב

טמנו ובחול — ההרים בין נתע שנה ארבעים ״רק הנחשלים״; פגרי יעצרוני
צרורותיהם") על סרוחים בקלונם ("ירקבו לקלון הוצאו הם פגרים"). רבוא ששים
העיט עם / קדים רוח יחלק מחר או היום (״עוד לכליון־עולם ונדונו
חולות "בין ענקים", בחמה "מוטלים מדבר" וב״מתי העבדים"). אחרון גופת

("דור אדם" "כפירי המבזים", ר1"ד והם ירבצו", לבטח כאריות הצלבים המדבר
ואף "אדירים", והם עד", כחות "אבק הוא שלהם האבק שאף אדם"), כפירי

שיוכל בעולם דבר ואין איומה"), אדירי יקיצו אונים פריץ ("ואחוזי יומה י־א ד י ד א
אפילו ולוקח בהם הנוגע וכל רעות, רוחות ולא רעות חיות שן ולא הזמן שן לא להם:

ינקה. לא —בגדם כנף מציצית אחד חוט
ואף מקום, בכל שוה מתי־מדבר ואל דור־המדבד אל היחס אין במקורות אף

"במדבר" בספר המרגלים פרשת נקבעה בתורה שונים. במקורות ונבדל הוא שונה
ועל אלהים על דור־המדבר של הבלתי־פוסקת ההתלוננות של הטרגי סיומה ובה

מספרכם לכל-----פגריכם יפלו הזה ״במדבר האיומה: הגזרה לידי שהביאה משה,
עד-----שנה ארבעים במדבר רועים יהיו ובניכם--------ומעלה שנה עשרים מבן
דברתי ה׳ אני--------הארץ את תרתם אשר הימים במספר במדבר, פגריכם תם
יתמו הזה במדבר עלי: הנועדים הזאת, הרעה העדה לכל אעשה זאת לא אם

מספרי בכמה נמצא הזה החרוץ למשפט וזכר ל״ה).—כ״ט י׳ד, (במדבר ימותו" ושם
בצאתם בדרך במדבר מתו המלחמה אנשי "כל ו׳):—ד׳ (ה/ יהושע בספר המקרא:
אנשי הגוי כל תם עד במדבר ישראל בני הלכו שנה ארבעים כי-----ממצרים
לבלתי להם ה׳ נשבע אשר ה׳ בקול שמעו לא אשר ממצרים, היוצאים המלחמה
ובספר ודבש". חלב זבת ארץ לנו לתת לאבותם ה׳ נשבע אשר הארץ את הראותם

יעציבוהו במדבר, ימרוהו "כמה :י״א)—י׳ צ״ה, ז כו—כ״ד ק״ו, ז מ״א—מ׳ (ע״ח, תחלים
וירגנו לדבריו, האמינו לא חמדה, בארץ "וימאסו אל": וינסו וישובו בישימון:
שנה "ארבעים :במדבר״ אותם להפיל להם ידו וישא ה׳, בקול שמעו לא באלהיהם,

אם באפי נשבעתי אשר דרכי, ידעו לא והם הם, לבב תועי עם ןאמר בדור אקוט

ב״בית העברית השירה על ההרצאות של השני המחזור בפתיחת הרציתי זה שבמאמר הדברים עיקרי ♦
ת״ש. בחוהמ״ם בתל־אביב, ביאליק"
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 :אחרים קצת בנמוקים אבל זה, מעין ט״ז)—י׳ (כ/ יחזקאל ובספר מנוחתי״. אל יבואון
 אחרי כי חללו, שבתותי ואת בהם הלכו לא חקותי ואת מאסו במשפטי "יען

 לדור־ אחר יחם אולם י״ג).—י״ב ופסוקים ט״ז פסוק (שם, הולך" לבם גלוליהם
 ירושלים באזני וקראת "הלוך אליו: היה ה׳ ודבר ירמיה, בספר מוצאים אנו המדבר
 לכתך כלולותיך, אהבת נעוריך, חסד לך זכרתי ה׳ אמר כה לאמור:
 ירמיהו, את בזה והקדים ב׳), ב/ (ירמיה זרועה" לא בארץ במדבר, אחרי
 ח׳). י״ג, ;י׳ ס/ :י״ז—ט״ז ב/ (הושע שלו הנבואה שבספר פסוקים בכמה הושע כידוע,

 מתוך וכאילו המדבר, ימי זכר את נס על הוא אף המשורר מעלה "האזינו" ובשירת
 ילל ובתהו מדבר, בארץ "ימצאהו ירמיהו: שבנבואת לאלה קרובים געגועים
י׳). ל״ב, (דברים עינו" כאישון יצרנו יבוננהו, יסובבנהו ישימון,

 במשגה בהלכה. מפורש נמצא ונביאים משוררים בדברי ברור די שאינו ומה
 יש מדבר ה דור־ אם התנאים, גדולי גם בה חלק שלקחו מחלוקת, יש ובבריתא

 הלכה: פוסקים ועוד קרחה בן יהושע ור׳ עקיבא ר׳ הבא; לעולם חלק לו
 ועוד מנסיה בן שמעון ור׳ אליעזר ור׳ הבא", לעולם חלק להם אין המדבר "דור

 תוספתא ג׳, י״א, פרק סנהדרין, (משנת הבא" לעולם הן "באין הלכה: פוסקים
 י׳, פרק סנהדרין, ירושלמי, ע״ב: ק״י, סנהדרין בבלי, תלמוד י״ג; פרק סנהדרין,

 נגד לזכות, שפסק זה, מצד שהובעה הנמרצה, להתנגדות לב לשים ויש ד׳). הלכה
 דור־המדבר) (על עליהם אומר: אליעזר "ר׳ במשנה: לחובה. שפסק השני, הצד

 ובתלמוד זבח""*, עלי בריתי כורחי חסידי, לי ,אספו ה׳): נ׳, (חהלים אומר הוא
 לחסידותיה, עקיבא ר׳ שבקה יוחנן: ר׳ אמר חנה ברבר רבה "אמר בבלי:

 נעוריך, חסד לך זכרתי לאמור: ירושלים באזני וקראת ,הלוך ב׳): ב; (ירמיה שנאמר
 בזכותם, באים אחרים ומה — זרועה* לא בארץ במדבר, אחרי לכתך כלולותיך, אהבת

 כמתרעם פה לנו שנראה חנה, בר בר שרבה פה, לזכור כדאי שכן". כל לא עצמם הם
 שיש כל־ישראל, מכלל דור־המדבר את שהוציא עקיבא, ר׳ על רבו יוחנן ר׳ בשם
 דברי את נם על ובמעלה מחדש כמדגיש אותו רואים ושאנו הבא, לעולם חלק להם

 —ע״ב ע״ג, בתרא בבא (בבלי, אחר במקום שחזה הוא הוא דור־המדבר, על ירמיהו
 וראה ש״הלך הספור, את עליהם וספר ענקים בדמות מתי־מדבר את ע״א) ע״ד,

 שוכבים והם שנתבסמו כמי הם "ודומים במדבר, "טייעא" בחברת כשהיה אותם",
 רוכב כשהוא ברכו תחת הטייעא נכנם זקופה, היתה מהם אחד של וברכו פרקדן,

 וגנו דמיבסמי כמאן ודמי חזיתנהו ("אזלי בה" נגע ולא בידו זקוף ורומח הגמל על
 וזקיפא גמלא רכיב כי ברכיה תותי טייעא ועייל מינייהו דחד ברכיה זקיפא והוה אפרקיד,
 של הפואימה ליסוד שהיה זה אגדי ספור ביה"), נגע ולא רומחיה,

 ("ומעשה הפואימה לתוך ממנו קטע ומכניס בראשה אותו מציין ושהוא ביאליק,
 האשם שהשיב עד מיד, גופו כל וייבש / בגדם כנף מציצית אחד חוט שנטל בערבי

 אלא הציצית, חוט את שלקח הוא ה״טייעא" לא הספור (בגוף קטן בשנוי למקומו")
נבאר. שעוד כמו בפואימה, האמחי מהלך־הדברים לפי חנה), בר בר רבה

 חלק לר אין או הבא לעולם חלק לר יש דור־המדבר אם המחלוקת ג׳) ל״ו, (פרק נתך דר׳ ב״״אברת 1
 נידוביך), ולא חיין (,"לא חלק להם אין :אומר אליעזר ור׳ חנניה), (בן יהושע ר׳ ובין אליעזר ר׳ בין היא הבא לעולם

יהושע. ר׳ מדברי שם הוא ובו׳'" חסידי לי "אספו אומר: הוא הך)-״״ועליחם (""באים להם יש אומר: יהושע ור׳
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 יוצאי־מצריס דור לדור־המדבר, ביחס "פלוגתא" המקורות בגוסי אף יש הנה
 עוד אין אבל מרגלים. לעצת ושומע — ועלינו״) (״הננו מעפיל דור באלהים, ומורד

 מהם שבאחד האחד, המשורר של השירים שבשני "הפלוגתא" את לבאר בדי בזה
 ענק, אותו רואה הוא ובשני ברוחו, חלש עבד, שפל, דור־המדבר את רואה הוא
נשגב. אחד חזיון כולו אדירי־עם, אריות, כפירי־אדם, כולו

 על בני־הדור ?סור הראשון: שבשיר הפובליציסטית שהכונה ודאי,
 הארץ־ישראלי, הישוב במעשה ואי־השלמות (ה״העפלה") אי־הזהירות על הפזיזות,

 שקלקל הוא אחד־העם, ומנהיגם, משה" "בני של התבוני המוסר ברוח שלא
 החזיון אל הדמיוני־שירי היחס את — האחרונים״ מדבר ב״מתי - הראשון בשיר

 שהוא שיר — מדבר״, ב״מתי - השני בשיר אחר־כך התבטא וזה העצום, ההיסטורי
 יצירתו תקופת זה: אף זה ולא ביאליק. של בשירתו במעלה ראשון אבל בזמן, שני
 מדבר "מתי של היצירה מתקופת ביאליק ביצירת אחרת היתה מדבר" "מתי של

 החורף" "משירי ביאליק, של שירי־האור נוצרו שבה מדבר", "מתי תקופת האחרונים".
 תקופה היא ההלגה"), ו״בעיר השחיטה" ("על הזעם" "משירי והראשונים (הראשון),

 כובשי־ גבורים, אל השירי והיחס בשירתו, הגבורה, השגיא, האון התגלות של
 מדבר "מתי את שיצר בזמן משהיה המשורר בלב אחר ההוא בזמן היה עולם,

 ב״לבוש" הגלום הפנימי, המראה מצד — אחר מצד גם בא השנוי אולם האחרונים״.
מדבר". "מתי של החיצוני ההיסטורי המראה ובגוף

 ונפרשה שנתפרשה כפי מתי־מדבר, על האגדה כי לכך, לב שמו לא עדיין
 לפי הנצחי", "היהודי מאגדת חשוב גרעין בה יש ביאליק, של בפואימה לפנינו

 שהודגשה האלה היצירות מן יש העמים. של הספרות ביצירות והתגלמותה השתלשלותה
 נפשו עד נגעה לא גבורים חרב לו, יכלו לא שענקים היהודי, של הנצחיות בהן
 וצפעונים, ונחשים בו, שלטה לא חיות־טרף שן בשרו, את מוללו לא ורומח וחץ

 מלחמות־ מדבר": ב״מתי היסודי, העיקרי, הקו זהו והן המיתוהו. לא שנשכוהו,
 לוחות על הן וחרותות אלה גבורים בפני מובהקים סימנים השאירו רבות גבורים

 פתוחי והו״מח, החץ חרט / החשופים, החזות וגדדות החלרים הפנים ״חריצי אבל לבם,
 רמחים כמה / יגידו, היורד לנשר האבן, מצבות שעל ככתב / וכתבתן, חרבות

 לוחות אל גבי אל האלה, הלבבות צורי אל / נ?<צו בני־קשת ומספר נשב!רו
 גדל־ "נשר בא :הגדולים הדורסים הגדולים, בני־השחץ ובאים וחוזרים — השמיר״

 חזה מול השמיר צפרני הדורס ו״כונן צפרנים", ועקום חר&ם, כפוף בן־צורים, אבר,
 שבהתעלף ו״יש זינו". כלי כמשיב והיה השחץ נרתע כמו פתאם "אך החלמיש"...

 והנח הגדולים", המדבר משרפי פתן־נמר, הבד כקורת / והנה — צהרים בשרב המדבר

 קומתו, שוחה הוא ו״הנה הנרדם", האויב את־מחנה עד־סופה מסופה "סוקר הוא
 פתנים וראש / הקרוב, החלל על־גבי זעם מטה כעין נטוי / ותוסס, רוחף זע, וכלו

 לשונו ץקצי שני לוהטים זועמים, רועדים, / תשמע, פי־שרף ורתיחת ינטה אכזר

 האריה גם בא וכך ראשו". את כמשיב והיה השרף ונרתע —"פתע השחורים..."
 להוכיח, כדי בראיות להרבות צורך אין מפניו. בסוף ונרתע — טרפו על ועומד הטורף

 ביותר, הגדולים הדורסים מן השלשה, מרומזים האלה, הטרף טורפי בשלשת כי
 ("לויתן ורומי בבל מצרים, להאבידם: ורצו ההיסטורית בדרכם ביהודים שפגעו

— ובמדרש מצלים, ראשונים ומפרשים תרגומים לפי הוא א׳, כ״ז, שבישעיה ברח״, נחש
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 מרעה, כנגד לנחש, המטה נהפך "לכך אליעזר: ר׳ אמר —נ״ב ג׳, רבה שמות
 רבים*, ובמאמרי־אגדה בציורי־אגדה בבל־נבוכדנצר הוא ואריה נחש"*: שנקרא

תלמודיים*. במקורות ונמצא ידוע הרומאי והנשר

 הנצחיות חזות אפוא היא זו נשגבה שבשירה והעיקרית הראשית החזות
 של הנצחיות הנצחי" "היהודי באגדת אם אבל האנושית. בהיסטוריה היהודי של

 יסוד כידוע, זהו, — מנוחת־עולם לידי ולהגיע למות יכול אינו הוא :קללה היא היהודי
 קלל מותו, לפני בו והתגרה ערפו על אותו הכה הנצחי" ש״היהודי הנוצרי, שישו האגדה,

 ונודד אמלל קלך והוא — יום־הדין ובוא הימים אחרית עד סוף, בלי שילך אותו,
 שלות גדולה, שלוה ביאליק של הנצחי היהודי על באגדה הנה מטרה, ובלי סוף בלי

 ההיסטוריים מענקים ענק, והוא הזה, הנצחי היהודי על ירדה נצח, שלות עולם,
 מסביבו, טורפי־טרף, כשבני־שחץ, הגדול, במדבר׳־העמים אף השוכן ביותר, הגדולים
להאבידם. ואין רעה להם לעשות אין הנצח מבחינת היהודים לבטח.

<;סותם! סי?5 מקצה מנגע אלה וינצר
 גןם3 נף5 מציצית אחד חוט קו?טל לבי?3 ומע^ה

— למקומו הא^ם קיד׳שיב עד ?ויד מל־גופו מיבש

 שינה ביאליק עונש. בלי קטן דבר אפילו מהיהודים לקחת אין בנצח, בחשבון־עולם,
 לקח היהודי ששם במקור, הספור מן זו שירית מחשבה של שלמה הבעה לשם

 ה״טייעא", וגם הוא גם יכולים, היו ולא ממתי־מדבר אחד של הציצית בגד כנף את
 כאן לן"). מסתגי הוה ולא — מינייהו דחד דתכלתא קרנא חדא (״פסקי ממקומם לזוז
מיד". כל־גופו "וייבש הנכרי, הערבי, אותו לקח

 בפואימה. אמרתו" הערבי הישיש יגמור "ככה — עם־הכתב״ אבות הם ״והם
 והם אליהם, והיחסים קדומים שעמים ענקים, אלהיים, גבורים עתיק: אבות־עם הם

 הפואימה. בכל המשורר אותם מתאר וכך קדוש. עם הכתב, עם התורה, עם אבות
 ללא הכבירים הכהות שלוים. והם יחד. גם ונשגבים כבירים אותם עושה הוא
 ובפטישו/ הזמן בקרנס מעולם נקשו בם ("וכאלו לנצח בהם ונדמו נקשו קקר

 בהיסטוריה הטרף טורפי ובני־השחץ, לנצח"), וידמו ויקשו לא־חקר כבירים כחות
 המתנמנם", ה&ז ותפארת השלוה הוד "מפני בסוף ונרתעים חתים האנושית,

בו. שולטים בזמן, השלימה בני הם, שאין הנצח, הוד זה, הוד מפני
 שבמקורות מעטים רמזים על־פי הנצחי היהודי אגדת את היוצר חזה כך

וגאל "תקון" לה הביא שהוא העמים, של הנצחי" "היהודי אגדת עם בקשר עבריים,

 11ח>1 :־חז131£ר-1?3ח1>6 ראה הקדומים. למצרים הקדושות״ •חתירת בין חיה הנחש 1
.810 '9 המצרית, הדת על בפרק §,9קץ115:>663 11666□ וזז! /11161111וזז )!)161096□ 1922(

 גבוכדגצר ועל בבל על למדו ד) ד׳, (ירמיה ממקומו" יצא נסע גוים ומשחית מסובכו אריה "עלה מהפסוק 2
 מ׳: כ״ט, רבה שמות 1 וגו׳'״ מסובכו אריה ״עלה שנאמר: לאריה, דמתיל הרשע "גבוכדנצר ע״ב: צ״ד, סנהדרין ראה

 לאו "ואם רבתי: דאיכה פתיחתא רכו׳״ן בית־המקדש והחריב מסובכו' אריה "עלה שנאמר אריח, נקרא "ונבוכדגצר
 ויקרא ע״א, י״א, מגילה וראה מסובכו'. אריה "עלה ביה דכתיב הרשע גבוכדנצר זה עלך, סליק אדיה הא - לישת
 3.1־166:□ 016 616115656 1104 63671חס15:>66 ראה: הבבלים אצל האריה סמל בדבר ועוד. ח׳ כ״ט, רבה

.306 - 304 ע׳ ,0011651)166 )1-01 ק219 1913(
ע"*). י״ב, (סנהדרין נשר" ותפסו מרקת בא "זוג 3
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 בבל׳ נצחי הוא הנצחי היהודי כאן עליה. רובצת שהיתה הנוצרית, הקללה מן אותה
 שמעבר במה שוכן לבטח, השוכן הוא ואדרבה, ההיסטוריה. של נודד־עולם ואיננו
 עם ונאבק — כולו העולם עם שנלחם מלחמה כגבור אדיר, ר ו ב ג כ ושוכן לזמן,

 אלא —לזמן, שמעבר במה מיתה אין כי —מת לא והוא ו. הי ל א עם ואף נביאיו

הוא: כנרדם

 עליוןם: נןזןנם - ו מ ן ך ? לארץ, אדירים ן?קו

 ם,{1?יד ?תפיהם לסב ין3 מלאשותם, הצור סךבות
ףניתותם. חול3 ונעוצות ןןגךוןם3 ותלי אש$ה

 הפרע׳ מגדלי ךים3ה? ךאקויהם ;ןזרץ $ןחו
 הל;אים< לרעמת ־ה9ןבך סלתליהם קזער נגלר
 מועעה, כןחעות ןםיןע וקוזופים, יםו3ע עזים

 זלעפות* לרוס ומפ?ע קז?!ש וזאי לערק ק5עקי
-------בוןנו. שס?ם ולעמת נףןקים מעחו$ם קקיים

 כבירים־אדירים כחות אותו: יצר וכך הנצחי היהודי את היוצר חזה כך
 ונקשה ויותר, יותר גבור ויותר, יותר ענק אותו לעשות האגדי, זה, ביצירו שקע

העמים. שבאגדת הנצחי" "היהודי מן ההפך וקולו, —כביר בח מלא בולו; ומוצק
 מרוחו את עליו קבל שלא היה, שחטאו הנצחי", "היהודי אגדת של המרד אף

 מרד אף —בארץ המנוחה אל בוא לבלתי קלל ועל־כן בו, והתגרה הנוצרי ישו של
 של חטאם זהו והן — מדבר״, ב״מתי — ביאליק של הנצחי היהודי באגדת יש זה בעין

 נביאם נפש את ש״המרו ביאליק, של מדבר" "מתי של גם זה ועל־פי מתי־מדבר,
 מדבר", "מתי של ביאליק, של הנצחי היהודי של ענשו אבל התגרו". באלהיהם וגם
 היהודית, המסורת לפי ולא הנוצרים, של הנצחי" "היהודי לאגדת בדומה לא הוא

 יפול אשר עד שנה, ארבעים נודד ויהיה לארץ יכנס לא ממצרים היוצאים שדור
 השוררת הנצח שלות של ברוחה הזה העונש את מנסח ביאליק אלא במדבר, שם

 החבורה לבני ה״קדוש", הישיש, הערבי מספר וכך היהודית. הנצחיות על שלו בפואימה
שראה: מדבר", "מתי מחנה על הארחה, שלו,

יומין* עתיק עעז, נאןר עם קדומים, דור זה, $להים מחנה
ד\ה: זה עם בסלעי־ערב וקקוה עז־?עש אכן

— הסןרו עאלהיחם ם2ו נביאם את־נפלז המרו
עליקם׳ נעח ת נ קי ל3!1 הרים זז ין3אל־ רם ן ק נ!

— דור־־דווים לזערון וקזמךם עליהם את־המךער ןצו1

 היהודי של הנצחית השלוה לעונש, ביחס פה, גם מודגשת הפואימה בכל כמו
הנוצרים. של הנצחי" "היהודי שבאגדת וקללתם לגדודים לאי־השלוה, בניגוד הנצחי,

 בלבד, חטא הוא אין פה: כמנוסה הוא עצמו, ה״חטא" עצמו, המרד אפילו
 הנאדר ה״עם הזה, העם של הענקי, הנצחי, לטבע שייך הוא כאילו דומה אלא

 כענקי־בראשית באלהים, נלחם הוא באלהיו. שהתגר יומין", "עתיק עם בעוז",
 הם (מתי־מדבר אלהי נצחי, טבע הוא שטבעם הקדומים, יצורי־האגדה הקדמונים,

דומה, כאלהים. להיות התאמרו שהם ויש הישיש), הערבי בפי ם" הי אל "מחנה
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 באלהים שהתגרו והקשה, עז־הנפש העם על שבפואימה הערכי הישיש של שבספורו
 בחזיונו שנתגלמה כפי פרומתיאום, מאגדת הד כעין יש ההרים, בין אל אותם ויסגור

 ההוא שבחזיון האגדה מן גם בהבדל אבל האסיר". "פרומתיאום איסכילוס: של
שלו. הנצח עם על האלהי, האסיר על הנצח, שלות השלוה, את כאן המשודר צוה

 ולא במלחמה, בפעולה: גם זה ענקי עם של כחו שיתגלה כדי אולם
 שבו פרק, גם הפואימה לתוך המשורר הכניס וכנרדם, כישן רק לנו זה כח יראה

 הכללייס הכחות התעוררות עם יחד שבעם, הכח והתעורר חזר אין רואים אנו
 "יקוץ כאשר העולמים", י מ "ד מ כחות־העד התעוררות עם כולו. בעולם

 הכל כשנסחף מיוצרו", שוממותו נקם באחת להנקם "והתעורר זה בדמי ונקט" המדבר
 כל־תחתיות / רותחת במצולה ונער ונהם המדבר ו״התמרמר הגדולה, הסופה בגלגל
 יקיצו אונים פריץ ואחוזי ההיא "בשעה — אחת״ ערבוביה והיו עולם ורום שאול
 חוזרים הם אז מלחמה", גבור דור וגבור, עזוז דור "יתנער אז איומה", אדירי

 בשלות בנצח, כחם ואת אותם שסגר באלהי־בראשית, שלהם בכחות־בראשית ומורדים
 תכלית ולשם תוצאות לשם לא כי תוצאות, אין זה ולמרד זו להתקוממות אולם העד.

בפעולה. גם כחות־העד את לגלות כדי אלא באו, הם מעשית
 מהשפעת הכל, את וסחפה במדבר שהתנשאה הזאת, בסערה מכל יותר יש אולי

 מיצקביץ׳ אדם הגדול הפולני המשורר של במדבר !)7(פעזמ "הפרש" שירת
 "מתי יצירת לפני ארבע מהן פעמים, חמש לעברית תורגמה מיצקביץ׳ של זו (שירה

 בהופעת נכרת שכאילו להשפעה לבם שמו המעירים עליה*. העירו שכבר מדבר"),
 אחד: טורף רק יץ׳בקמיצ בשירת יש ובעצם ביאליק. של בפואימה במדבר הטורפים

 — ,06161,• 86ק ד*ה: או א;ה והוא במדבר הפרש עם להלחם שבא טורף*, עוף
את בודאי הכיר שביאליק זו שירה של המובהקים העברים המתרגמים מן שנים

 במאמרו וראה ,57 ע׳ ביאליק", בשירת ואחיותיה "כ״ף־הדמיון ק ו ט ש ב ז* של במאמרו למעלה, ראה 1
תרצ״ו. שנת תמת כ׳ מיום ב״דבר* מדבר׳- "מתי על ן מ כ י פ יעקב של

 כפי מלחמתו, ודרך זינוקו מהארי, ודאית השפעה מדבר" שב״מתי הארי בתיאור להכיר יש זאת לעומת 2
הארי: מלחמת את מתאר יל״ג אריות". שני ב״בין יל״ג בידי שתוארו

ומ?ןך<הו הסונר דלתות ג?חחו
---------------מךאהו א ן 1 ג י, ב £ ארי זנק
--------------רף$5 ההבוגץ הטורף, ן$ד רגע
 תלך רגליו ן^א אחר
 בזעם, וצעד ארץ ות# הלך
 פעם, אחר פעם המעגל הקף

 ;רף, לא ערע, לא עיבו ומטךפו
 הארץ, הסובב חך# כ?רנל

--------------?ךץ. תט ו־פקום ןןץ$ה לתור
 ךעם קול םדן$3 הארי $ער פ$אם

--------------הפעם ה^ר מגירתו ולברק
:הארי השתערות את מתאר וביאליק

 ח, ב ב ?אירי ארי .י!גק פהאם א#ר אז
??ד" ו ה עד-המוזג וןא לא/יחפז, בטוחות צועד
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 נדפס בורנשטיין של (תרגומו בורנשטיין י. ודו. ל כ" מי המשורר תרגומיהם:
 לעוף לו ויש —ע?ט, בשם זה את תרגמו תר״ס), לשנת סוקולוב של השגה" ב״ספר

 בזוהר בשחקים, הנשר של העלמו ברגע וביחוד ביאליק*, של לנשר דמיון זה טורף
 האטמוספירה לפי ביאליק משירת לגמרי היא אחרת ץ׳ביקמיצ שירת לאב הרקיע•

 בעל־ הבלתי אל — הפרש — בעל־תכלית של ומרוצה תעופה תנועה, כולה המלאה שלה,
 של ההתגלמות משאיפת יש ביאליק שבשירת בעוד הנצח, אל האין־סוף, אל תכלית,

 — התהוותם מעופם, כדי תוך הדברים תפיסת לשם ונחים. הווים כשהם הנצח כהות
 המדבר מכשולי על ועברו הפרש של מעופו כדי תוך לפנינו שם מתגלה המדבר
 יכול והוא גבולות־עולם רחבו ששם למקום הגיעו עד וכר, האימים הצורים, :הרבים
 שב״מתי בעוד — אל־?ל. אל־¥ל׳ אל־¥ל׳ שואפת ונפשו תבל מלוא לכל זרועותיו לפשוט
 כדי תוך שלהם, שלות-הנצח כדי תוך חם הדברים ותיאור הדברים תפיסת מדבר"
 הם אין הדברים בין דמיון שיש בשעה אף ועל־כן האין־סופית. הנצחית, הויתם
 לב את בסוף שאחזה בסערה השירים שגי בין דמיון יש מכל יותר אבל דומים.
 בסערה וכאן,—המדבר, של האחרון המעשה הוא הסערה השירים בשני —המדבר

 כלל שבדרך השירים, בשני אחת ונשמה אחד רוח יש כאילו במדבר, שהתעוררה
מחברו. כל-כך ונבדל שונה הוא מהם אחד כל של רוחו

 "היהודי אגדת שבין נתיב לאותו ממשיים ציוני־דרך איזה גם למצוא היש
ז למעלה שהוסבר כפי ביאליק, של "מתי־מדבר" לאגדת העמים של הנצחי"

 — מדבר״ ״מתי הפואימה נוצרה שבה התקופה של העבריים בכתבי־העת המעיין
 לזמן סמוך נדפסה והיא תרס״ב* א׳ באדר עליה, שרשם כפי אותה, סיים ביאליק

 בשם מאמר ימצא —תדס״ב ב׳ אדר—א׳ אדר "השלח": של הכפולה בחוברת סיומה
שנדפס ברוך), ל. (י. ברוכוביץ ל. י. מאת ובפואזיה" באגדה הנצחי "היהודי

 ה^ר, ?{ארו וזקף הןחיר ראעו את תןוא
—-----ב אוי 5 $ת־סןזגה $ר$ל$זז הלסשות וי?ץ ףלי5 ויןו?זי
 האך:ד> ן$אנ הויפתר ח?ט1ןו ם א $6

 ואגפיו, הטןץר ןןד?זע מ$ביב ךםה6 $י״ו ?ל ןקזי״ר
 וזימים, והדרים צירים ?ין וןרזפתוץ ההד ןפל
--------תרחיק דלשיטון על־קץוי ם י מ זן ך לאלפי פורר

 ואחר צצום׳ חבדל גס ביניהם יש הגדולים הצברים היתרים שני של הארירה שני שבין הדמיון צם יהד
 עילאי׳•, דבי .אריה מצין האגדי, המתי, הארי מממדי במם שיש והופצתו, םצולתו בממדי ביאליק של הארי הוא

 מאות ד׳ רחוק שכשהיה מסומר, זח צילאי" דבי .אריה צל צ״ב. נ״ט, (חולין שלנו חאגדח מסמרה שצליו
 מאה ארבצ מרחיק חוח .כי - י ם ו ר חומה ונמלה חמצוברוה כל הפילו ראשון קול ונהם פרסה
 שאגה' האריה .ושאג וביחוד פרסה, ה׳ והמספר — נפל' דרומי ושורא מצברהא כל אפילו קלא חד ניחם פרסי

 בסוף חחרוזים ד׳ — יל״ג. של הפיומי־ריאלי הארי מן הזה), האריה את לנו מזכירים מדבר' .מתי של שבאריח
 וכבר ידוצים, מדבר', .מחי של ולסיום לפתיחת רמזים מצין בהם שיש המדבר", .דוד יל׳ג של חמקוסצ שירו
אחדים. סופרים ביאליק מל יל״ג מצד זו אפשרית משפצת צל צמדו

הנשר. של והנמשל המשל צל למצלח שאמרתי מה ראה 1
 ובפני פיכמן בפני בו. נוצרה ולא זה׳ בחודש נסתיימה רק מדבר' .מתי שיצירת ל־הוכית", צורך אין 1

באודיסח. בסרם בנסצו אמת, בבת נוצר זלזל' לו .צנח רק שמשיריו ביאליק, אמר
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 —בתדס״א מן, ש פרי ד. של בעריכתו "אחיאסף", בהוצאת שיצא א׳, שנה ב״הדור",
 כולם לא אבל המשכים, בה׳ —השבועון של י״ט—ו׳ בגליונות נדפס המאמר תרס״ב.

 בערך, שנה, רבעי כשלשת תרס״א, אייר כ׳ עד שבט מי״א והוא —זה אחר בזה
 ציוני־דדך בו נמצא במאמר עכשיו נתבונן ואם ופרסומה, הפואימה סיום לפני

 במאמר שתוארה כפי העמים, של הנצחי" "היהודי אגדת שבין לנתיב ממשיים
 ביאליק. של בפואימה אותה מוצאים שאנו כפי מדבר" "מתי אגדת ובין ההוא,

 ביצירות זו אגדה על המדבר המאמר, של העיקרי, השני, החלק את פותח הסופר
 התחרו ומספרים חוזים משוררים, של ארוכה "שורה ואומר: העמים של הפואיסיה

 להסתכל גדודיו, בדרך הבודד הקודר, הד.לך אל כחם את לנסות באחיו איש
 ן ה תי לגבו מבעד לוהטות שהן עיניו, מתוך הנשקף והיאוש השממון בתהום

 יפיקו אשר והקצף הזעם והיגון, הכאב כל אל ולהתבונן והעזתוח, השעירות
 דבריו, אל ולהקשיב חלמיש־צור, עשוי חרש לפסל ימים מרוב הדומים פניו,
כל ואת--------הזועף רוחו מתוך לפעמים המתפרצים הסוערים, הדברים הם הלא
 פני־ רשמי מעל קראו אשר כל ואת ההן הלוהטות העינים להם הגידו אשר

 — ההוא הזועף רוחו את שפכו מדי אזנם לקחה אשר כל ואת ההמה החלמיש
 דרכו על־פי איש איש וספורים, חזיונות שירי־עלילה, בשירי־הגיון, יצקו אותם

 בדמיונו כמה פי כמובן, שהגדלו, מאלו, אחדים קוים ח׳). גליון ("הדור", וכשרונו"
 "היהודים — מתי־מדבר בציור בפואימח, אחר־כך מוצאים אנו המשורר, של היוצר

ביאליק: של הנצחים"

 האימים, יאךבו" מ?ז??ן ת,1ןזךד-עיגיהם גבות
 המקוים, נ?תולי ?ק^צת מתפתלות ןקןם קוצות

-------ןזזו$ם. ךן5ן3 ירדמי ס^מיש י3ןןצו3 מואקים

 בשנת בלידן שיצא הגרמני, ספר־העם תוכן המאמר של הראשון בחלק נמסר וכן
 שלזויג, במדינת הגמון אטצן, איש פולוס לתיאולוגיה הדוקטור על מסופר ובו ,1602

 למד, ששם מויטנבדג, נעוריו בימי אחת פעם בשובו כי תלמידיו, באזני שספר
 רם איש והנה הדרשה, בשעת בבית־התפלה הראשון השבת ביום "ראה להמבורג,

 ומקשיב העמוד לפני יחף עומד מכתפיו, למטה ירדו שערותיו אשר הקומה,
 הדורש, מפי יוצא המושיע שם את שמעו מדי כי עד עצומה, בכונה הדרשה לדברי

 הנצחי". "היהודי היה וזה מרה". ונאנח לבו, על מכה ארצה, אפים משתחוה היה
 הפרע" לי כ"מגד ביאליק של בפואימה מתוארים מתי־מדבר כי יזכור, קורא כל

 נגרר / ה?רע, מןדלי הכבדים, ראשיהם בארץ ("צנחו תלתליהם" שער ו״נגרר
 — מדבר״ ל״מתי טבעי בעצם שאינו מה הלבאים״), לרעמת ונדמה תלתליהם שער
 ענקים־רפאים־אימים, והם הפואימה, של המתי, הפנימי, הטבע עם מתאים אבל

הכל. ועל בכל אימה המטילים
 ורוצח שלה הנצחית מהאטמוספירה מדבר" "מתי שירת את להוציא שבא מי
 שכאילו המדבר־הגלות, מן לאי־המוצא מדרש לעשותה זמנית, אחרת, לרשות להעבירה

זו ששירה גדולה, פנימית בסתירה בהכרח מסתבך ביאליק*, זו בשירה אותו הזה

ובונים", (*יוצרים ר ג ז ו ל ק י• פרום׳ אומר הגלות", של גאלה היותר חאפותיאופה הם מדבר' ,",מתי 1
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 האטמוספירה והן למשתחררים? לכבירי-כח, אחת הערצה כולה היא ביאליק של
גלות• של במדת״מה אף אינה שלה

 מדבר" וב״מתי ועיקר, יסוד הוא הזמני עם הקשר האחרונים" מדבר ב״מתי
טפל. אפילו איננו

ת״ש. תשרי,

 (הוצאת ביאליק" נ. ח. כתבי ל״כל ובמבואו הג״ל במאמרו ן מ כ י פ זו לדעה ונטה ),42 ע׳ א׳, ספר ג׳, כרך
הו*). ע׳ תרצ״וז, ,,דביר",

שם. ופיכמן קלוזנר ראה 1


