
גובריןנורית

בן·ציון .ושביאליק

-ביאליקגםהובאהמתוקן","החדראתהבוניהללאודיסהבן·צויןש.שהגיעלאחרשנה
בן·ציו.ןוש.ביאלקייחסישלזרפרשהזה.בחדרלעבדו-תר"סאיריחשדובתחלית
עמניינתביותר,סבוכההיאחייהםשלהשונותבתקוופתהספרותיובמשיורהאשייבמישור

מפורט.מחקרומחייבתפרטיה,לכלדיועהבלתירבהומבהדימאדו
דווקאלאוכילומר,ניתןנוסף,ארכיוניחומרובסויעבן·ציוןש.שלארכיונופיעל
יחסי·הגרמליןטיבלהתבררעתידוניתרתן.העובחתבמבחןשעימודהואוהשגורהמקובל
לבאיליקשחיתהכשםביאליק,שלציירתועלהשפעהבן·ציוןלס.היהשהבםבינדים.,

 ;להיפרגםאלאבאיליק,כלפיבן·ציוןש.של·חלקומנתרקחיתהלאההתחרותוכיעליו,
במצבי·שררישההיובאיליק,השנייםשבידהמצליחההיבן·צירןכשש.במיוח,דזוובתקופה

ולתמיכתו.לעדיודונזקקקשים,רוח
כמורהשםולכהןלאוידסהלבראתרנ"טאבביבעודלבאיליקהצועלחובר,דברילפי
בתחילתמכן,לאחרסרסנובציי.אתלעזוברצהולאתחילהפיקפקבאיליקהמתוקן".ב"חרד
אתמקרובשיראהכידאחדים,ימיםשםוישבלאודיסהנסעהזמנםי",נ"ניןתר"ס,שנת

החדרמןהתרשמותובאודיסה.ולהתפרנסבומרוהלהיותיוכלאםויעדיהמתוקן""החדר
ביוםפנויותשעותיצמאואםנארדיסהלהתפרנסיוכלםאפיקפקהאואךטונה,חיתה

נתנטלהבינתםיי,תר"ס.בחרוףשםוישבלסוסנוביציחזרהאוולהשתלמות.לליומד
שלאנוספיםטעמיםמצאוביאלקיאנודיסה,המתוקן"ב"חדרעבודתודברעלההצעה
עליותרשנתקבלהובצורהההצעהנתחדשההחורףבמאצעזו.לעירשעהלפילעבור
תר"ס.~איירבתחילתלאודיסהגעי mארהתקיבלהאובאיליק,לשליבו

להזמנהנענהלאשבאיליקלאחרהמתוקן"ב"חדרלהורותנן·ציוןש.הוזמןהאם
נתמנהכברבן·צריןשש.לאחרביאליקהוזמןהאם ;יחדשנהיםהוזמנוהאם ;הארשונה

הרושם,ומתקבלכלל,בן·צירןש.אתזהבשלבמזכיראינולחוברלעדת.קשהכמורה?נו
דברילפיובא.מידשנענהבן·ציוןש.הוזמןנדבר,להחליטהתקשהשבאיליקלאחרכי

נן·צירן.ש.והפדגוגהסופרבהנהלתהמתוקןהחדר"שנפתחאחרלביאלקיהוזמןרנבציקי
הוראהלשםביאליקאתגםלהזמיןשהציעו'החינוך'שלהוועדחרביבתוךנמצאווהנה

 2החשד".נ•חדר•

עםהמכתביםחליפתאתנהילאשררנניצקי,שלעדותואתלקבלששינראה,
הדחייהלאחרלאידוהס,לבואהשנייהנפעםביאליקשלהסכמתוזה. rבעניביאליק

יותר,טוביםתנאיםלפניוהצעיהשהחברהבכך,גםהגורמםייתרבידנעצוההראשונה,
עליו.כממרבהואםבן·ציוןש.שללצדיואםמנהל,להיותהואמהםואחד

והעדויותקשה,-והסמכויותהדרגות·ונ.ל-המתוקן"ב"חדרההירארכהישאלת
בן·ציון,ש.האם ;המורהומיהמנהלמיסותרות.והזכרונותהמכבתיםמןהמתקבלות

לו,כפוףבן·צירןשו.תחתיומנהלשנ·ב.שהביאליק,שלנראועם " m"הרהמנהל,שההי
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ןןyרהעצומאתמכנהחארםבאילקי,שלבמכתבוהמשפטיםאמחדללמדושניתןכפי

בתפקידיחלפיותשישמובן-צריןשר.שבאיליקנקבעשמלכתחילהאר ; 31ןוהמפקחראשון'

.ואנישותנבעהייהמרגשירננציקי,גםעמדיכך '4טשרנרביץ,ח.שמסרפכפיוהסגן,המנהל

ןוס.גןהחיומיזהחרדלשהמנהלההימשניהם"מי :ארתהולהחליק'ומנסהכאןשבוצרה

למעהשאבלחליפות,התפקםידיבקבעואומנםהמתוקן,ב'חדדשתמךוהחינרךוערדכלפי

נאנמיםכחברםיושמ.ותתפעבדותםאתעובידםהיושונהיםהדנל,שרםבעצםהיהלא

ונערנהענתמנמוופשומעחברועלשמפעיהיהאחזכלואמרזם.נפשםנבלרנהבאמונה

 5אחת",

אלא ,כמנהלביאליקשלתפקדיואתמזכירהאינהבזכררבותהיביאליקמניההגנו

מתרקןוורדחעשהארתהנודסו'בארידסה :בן-צירןש.לשבראשותור'מוהךונלכ,דכמוהד

חג-הפסחולאחרהסכים,הוא'חדרו.נאותרמורהלהיותהחמןביאליקבן-ציון.ש.ובראשו

 eלאוידסה",יצא

מותארכביכלו""המנהלבאיליקאזתהרא•tז.י"'והמוהדגוטמןאתמכבהטשרבונץי

החדראתכשנקרתי"זכררני, :בפועלהעושהלערמתכביכול""המנהלאתאירונהיבשמץ

'ומקלוסבינווהתלידימםבחיארךוומקלהחדרבאמצעעומדגרטמןאתצמאתיהמתוקן

הרציפה',עלנופל'המקלמרהסו,'המקלני,ודוהמקל :שרנותתבעוותבענויתלו'יגדי

דיירמרחקו,עודמכביכול)(הנמהלוביאלקיו•tז.מחים,וצהולםיאחרויחוזריםוהנערים

שמחהראהשלאמישגדילנו.גדיוליםר·או :כלומרמשמחה,נוהריםופניומכנסיו,נניס

כיברור,הירי,אשרוהדרגותהכינויםייהיראופן,בכלמימיר'ו,זנצחרןשמחתראהלאזר

הצורך,בדנםי,שרמופיוסםזה,בחדרעבבודתומאדרוהצליחלבאיליקשקדםבן-צירן,ש.

היהשאלויבאיליק,הואואפליובאשמקרובזהעםסמכויותיואתלחלקהטוב,במקרה

 sהראשרנים,שיריואתקראמאזמתגעגע

חבורתבתוךאבדריסהחייושלזרתקופהפעמיםוכמהכהמהמזכירבן-צירן,ש.

הגדולהשמחתואתומבליטהדרגות,מענייןלחלוטיןמתעלםנתזכם,ובאיליקהסופרים

ה tישותרף·הפעו~הרדידיתיחסיואומנם,אחת.בכפיפהלחיותלשנהיםשבינתהלהזדמנות

ביטוי,ביתןלאמקוםנשרםנו'חדר'"·השמותפתעבדותםשלזרבתקופההחלושביניהם

כמנהלש"הררכב"באיליק,עלטינהאיזולושהיתהבן-צירן,ש.שלמפריברמז,גםרלרא

עלמופרשביטוילדייאנהלאשכאמדוכזר,טיבההיתהשאםבראה,אבללראשו.מעל

יכולתוהוכיחשכברעלוי,באיליקאתושהעדיפהפסקה,שכךהחרבהכלפיזרהופנתהדיו,

לו,גמלהשכךהחרבהכלפיההתמרמרותשלראשיתהנעוצהשכאןויתכן,זסגדלרתיר.

כמהור,להצלחיכבאילקי,לעשרתמסרגלהואגםכילכל,להוכיחהבלתי-מועדוהרצון

רעלמנחי-די,באיליקשקצרההצלחותעלההשתוממותכמוהר.החברהבהערכתולזכות

לאהנזרגבלת,הוצלחתואליוהמסרייגתההערכהלערמתרנה,בקלותלהשזכהההערכה

הפעולהששיותףזרבתקופהכברנעוץשמקורןונראה,ימיר,כלכנראה,אותר,עזבו

מתעלםשלו,הארטרבירגארפהישלשוניםבנוסחיםבן-צירן,ש.ניותר.הדוקההישביביהם

סתימגנוסתארתרסו'ט)(ארטרנירגראפהישנים//שתייחדבר/'עובדנו :הדוגרתמעניין

(ואטובירגראפיהזה"נני"סלששמלארדיסההצעירבאיליקגםהונאהשנייה"לשבה :יותר

ונהפכהעבהדויחסימגדרמדישחרגההשמותפת,עבדותםלעצםבעיקרומתייחסתרס"ד)

"רתמוי :לאדויהסבאילקישלבהנאתוחלקלוההיכירומז,אףהואולב.רוחלמיפגש

חפצתילאויזסהנוארקדוםרעדוהזה.האשיעםביחדלהיותצריךשאניחשוב,חייתי
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הזההדברגםעלהועכשוי-אח,דספרבביתשםעבדותילמקרםלניקרלאייב,להביאו
זה,לענייןלהתייחסלעצמוחרבהמרגשיביאלקיאבל,תרס"ט).(ארטרבריגראפיהבדיי!"

 9שנים,לאחררק

ואילואשיפותיוכלשנתמלארכמיעצמושהרגישבן-צירן,ש.זהההיתקופהבאותה
כלעשהראשרן mובדכדוך,קשיםבמצבי-רוחרבפיקפרקים,בלבטםישרריההיביאליק
 10החשדה,החינוןשיטתבענייןספיקותמביעבאיליקחרבו.אתלעודדביכולתואשר

 11יצירתן.אתלילד""מקשהבבחינתוהיה

שלהקרוביםחרבויהשפעתעלדמברהואשמרב.אותרכללזמכיראניולחובר
בן-צירן,ש.הואתקופהבאותהלכולםוראשיצירתו,עלבפרוזה,סופריםכולםביאליק,
עימרשהקשריםומדגשיסיפוריםלכתובתקופהמאותהבסירנותיועלבעיקרשהשפעי

 12רבניצקי,עםאלהמאשריותראמיציםהיו

שנתפרסמודברםיעל-דיימתחזקבן-ציוןוש.ביאליקשבהשפעתההדדויתתיאור
(ניספח).שנים.לאחרשונות,בהזדמנויותוכתבואמררששנדים.ברבים,

יהיהאפשרהמחקר,שללרשותוויועמדביאליקשלארכוינולכשיפתחרקכינראה,
כילוודאי,קרובהמציאות.במבחןעומדיםאומנםאלהאידילייםתאיוריםכמהעדלדעת
רוגזשלמתקופותממריבות,מחיכוכים,לוהתעלםבשתיקהלעבורבחרוהצדדיםשני

מעידים,ברבים,שפורסמובאיליקממכתביבאותםמעטיםלאמשפטיםבינהים.ומתח
שבההתקופהמןהםתרס"ד-תרס"ה,השניםמןאלה,מכתביםכאלה.היושאומנם
"השילוח'/שלהספרותיהחלקאתערןשבהבוורשה,אלאאברידסהההילאביאליק

חשדותלהפיגכוחהשיפהשעב"פ,בשיחהוהרהורי-כעסמחלוקתלישיבהיהניתןלא
אלאבצוותא,העבוהדשלהראשונהבתקופהכברשנתגלעויתכןכיאםורגשות-טינה,

חברתעםיחדנתבטלהמתוקן"שה"חדרלאחרשבכתב.עדותכלמהםנשאהרשלא
החדררעולבהוראה,לחמשירשרנות,מסיבותביאליק,רצהלאבר,שתמכה"החינון"

השיהויתכןעצמו.בכוחותלקיימועדייןשניסהבלב,דבן-צריןש.שלשכמרעלנפל
עימר..החזיקשלאביאליקעלבלבו

המבודחתללשוןמבעדמגלים,ולאחריהזרבשנהבן-צירןלש.ביאליקשהריץהמכתבים
שלהדדיתביקורת :רביםבנושאיםהדדייםרטינהרוגזשלברוריםעקבותוהעוקצנית,
שלכעסו"מורהי",היינועסקים,בענייניומעברתטענותבזה,זההשטיחוציירותיהם,

רעו.דרעוד"השילוח"לחוברותחרמובמשלוחלומסיעיבן-צירןש.שאיןעלבאיליק
אתלפרנסמשלהברפןהיאאףהוסיפהביאליק,שלוהעוקצניתהמהירהלשרנוכינראה,

 13ביניהם,מפעפעיםהוישכברוהכעס,העלבון

שהואילבאיליק,אלשנכתבובן-ציון,ש.שלבלבדמכתבים 3בידימצוייםזרמתקופה
שלהאיהבולטתהנימהבכולםלרשותי.להעמידבית-ביאליק,מנהלאונגרפל,דמר
והכובתרגיל,שההיכפיבאודיסה,לצדיוביאליקשלבחסרונומאדרהמרגישבן-ציון,ש.
מןחומרוהשגתעריכהבעניינישרנותעצותלונותןבסיון,נעלשלעדיו,דשלבטוןלו

לצעדועומדהשואהחדשיםובצעדיםהחדשבמקומונחפזיהיהשלאומזהירו,הסופרים
בחייו.

(אגדותביאליקשלמכתבוישניעלתשובההוא 6.1.1904מיוםהראשוןהמכתב
ואתבוורשה,עבודתוואתחייואתמתארהואשבהם ,)'גצצא',מס'א'כרןביאליק,

שלממכתבול"השילוח".חומרבמשלוחעזרתםומבקשאבוידסה,מחבריופרדיתוצער
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שכןבוורשה,להשתקעבאיליקשלכזונתוכימלכתחילהעדילאכיביכר,נן·צירןש.

 ]---[וו :ביאליקשלמכתבובצירוףזאתומשקרא"הצופה".עמיתןןרקלונזעדזהדבר

פרידתןעליקשהקשה,להתבייש".כדיעדלי,חסראותהארתךאוהבשאני-ראיתי

חשבתיהרבה ".ןאוארולאאכנןאזןמ,כמיטב·זכררנזתי,רקבלנישתאשרהאפשר !אחי

עשיתהצדקתין. !ממןאכחדולמה-הדבריםבמצבהתבוננתיהלילה,אותזכלעליו

עליוכצידעצרתכמההכותבלונותןבהמשך ".]---[לעשרת.צוידשהייתמה

כציד :הפרקעלהעודמיםשוניםעמשייםבענייניםמדברזאחרבעתי,דצעדיולכלכל

שאתהונפרטלדיתןחבליאתאתהיזדע"הן :"הכזחזת"אתאליולשמדךביאליקיזבל

לכתובעכשיושתשתדללןטזביותרמבכירה.בבחינתביקורתשלזרבעבוהדעכשיו

ההכרחאתן)הנמצאיםהקטעיםמאותםמהלהכיןתרכל(אולילהשילרח,ציוראיזהבעצמן

תכתוב."-תתחילראםיאלצו
אתחברו,אתלהכירשמיטיבמיעל-דיירקנאמריםאלה,כגזןמשפטיםכיבוזר,

צריךשאליהםהסופרים,שמרתעלביאליקלפניחוזרנן·ציזןש.נפשר.ומערןמבהגידכל

מבטיח"השילוח",שלקרנואתיריםכיצדמעשירת,עצותכמהלונותןלפנדת,ביאליק

עםשעשההחילזפידעלכעוסהואשאידזמבטיחרזר,דוחקבעשתלועימודהואשגםלו

ברשנחהרקידעתי"אילו :ומוסיףבאגרותיו)ביאליקשלצג'מס'מכתב(ראהקלזזנר

לקלרזברותדותיגוזל"]"מכתב :לרשימתוהנדונה :ג. .ב[כמעט.דעתיגםונחהדעתן

למחדלגםויעד-בערלאתןונושאלהוקירןיזדעבדודאי(הזארצונן.שעשההיקר

הראשונהלצייאתןעתהחרדאבימחילה!)לפעמיםצריךשאתההזזה,לפעמים.לן

"מזרהי",ענייניבמכתבבאיםאחר·כןבקלזב".נר'שיצאת'זהנערבחרדשהייתיכמד

אגמור;""ונכן :הואכןהמכתבסיוםבזה.זכיזצאבן-צידן,ש.שלסיפזריזהרצאת

חרזוראתהלביתןחצותאחרבלילותאותןמלרזההייתיאידאתההזזנו-ןהאגמזר

(אןהקדושהמרזחןמעטעלינאיאצלרעתה ]---[ןחלילהזחזזראזתיומלווה

גומרהבני !הללזהטזבזתהשערתעלנפשי','נפשל,ןלשלםוארכל )ן(מהתמדתן!)לא

 1 !ועודועדר,זעז,דשלדששחים,אחת,נחמן".חייםאשקןדחסו".מלאעודנוולבי

]---[." 
אידאותזשואלכשהואמוסגר,במשפטלמכתבבתוספתגםניכר"האבהי"היחס

אליו.פרישמןמתייחס
שליצירתועלזיעי.דתלביאליקמוסרהאוזבד , 10.1.1904מ·הואהשניהמכתב

"מהש"רעל"השילוח"בשבילמידרלהוציאהוכיצדכעזרן,לדלסייעהעשויותמנדלי,

"השילוח".בשבילמידרלקחתוכדאיביותר,חשזנדבר·היאשכנראהאחד·העם,שכותב

מתחתשיוציאכדי"השילוח",בעריכתלהצליחלבאיליקלסיעירצונוהןנראה,המכתבמן

זנקיומנדליאחד·העםבניתובאיוצאהיזתזעדנותזהןגבהוה,רהמנעלעיתוןידו

ליםעלדגרתי , ]---[חדש,סיפרולפניויקרא·סבאבביתהיום"הייתי :ביצירתם

היטבאלהשלואופייםטיבםאתהזאמכירכיניכר ".]---[בשבילןשיתרגמנו

עליהם.להשפיעניתןכצידריזעד
ב.ן·ציזןש.שלהספרותיתעבודתולהכרתתשוב 20.7.1904מיזםהשלשיי,המכתב

באותונוסףבןלונזלושכןהפרטיים,חייזלהכרתזנןזמגוזנת,רנהשחיתהשנה,נאותה

הפעםעזר-"בקיצור :בלבדהאלההשורדתאתנניאביאליק,עםיחסירלענייןזמן.

-עימדלדבראתהרוצהאיננו.וביאליק-ענייןבזשאיןזיםלןאיד 1דרשהאוזרח
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אתודוחהעירמ,לדרבהחליותלאעשרדרואהאתההכתיבה,כלולאחרוכתו.בשב
-פשוטאדייטואראילם,שאעשהאנייראואובדים.נשכחיםשהםעדליוםמויםהדברים

 "!קצרהוהפסקהמנוההבשעתלושחחמיעםבאודיסהאשיליאיד
עלהים.לשוחחששיהנררע~יםרשימתאתמרנההואהדברםיבהמשך
המלווהעומקה,כדידיותובאיליקבן-צירןש.שלההדדייםיחסיהםאתלהגדיראפשר

בתגובותהיוהסביבההמתחיסדואתהגבירהלארץבן-ציודש.שלעלייתורב.במתח
בן-צריןש.שלמיצירתוהמסתיגרתובגתובותיהגיסאמחדבאיליקשלליצירתוהנלהובת

כמהיהקיימתחיתההללוהשניםכלזה,עםיחדזה.מתחופירנסהזנהגיסא,מאדיך
בארדיסההתקופהראשיתשלהלבנותוקירובהתרםתקופתאתלהחזירהדדית,קבעוה

הסיכותאחתזויחסיםכעמרכתלראותשייז~ספק,אידהגתשמה.לאשזראלאכמקודם,
הענייניםשקיבלוהאישיתולצורהב"הערמר"בי\~ליקשלהשתתפותולאיהעקיריות
("מורהי").שלהםהמשותפיםהעסקיים

נספח

זהעלזהשאמרודבריםוביאליקבן-ציווש.

תיאור,הדדיים,רעיונותחילופישורים,ניןדיידותשלתיאורהואכן-ציוןש.שלתיאורו
 :חברושלמציירותיוזהוכמקרהלהתלהב,הנוחבאיליקכלפיביקורתשמץנרנעדרשלא

החשדה,הספיהראותרהחיתהלסוףאךלארדיסה,באובראשרצוץאדם ]---["
בזרמנומהם',גדולםי'בפנילדברהמתבישיםפרובינציאלים,שניוהנה ]---[ "

 !בינינוהפריזרהשינהשערתרקוכמעטלנפש,נקשרתונפשנפתחללבולבאח.דלפוינדק
מחשבהכרלרעיוןכל !שנעל-פהיצירהאלאשבכתבציירהלאמשרבים.יצירהימיבאואז
בינינואזנוצרהצדדיםומרובתשלמהסרפרתלזה.זהפריםמסהיינופיוטיציודוכל

נסרינרתיאתמשבחהיהפיוטית,בהפלגהדברכלהרואהזה,ובאיליקפינו.בהבלכולתה
תרס"ט).(אוטרבירגראפיח,משרנה."בהגזמההספרותיים
רוחנישיתוף-פעולהשלזרתמרנהמחזקיםלחברו,קרבועלבאילקיאשמרדברים

כ"ז,בדואניכ"טבןהואכמעט,אחדגילבניכוחנו,במלואצעירםי,אז"היינו :אמיץ
לאבן-ציוןש.אתאזהכרתי ]---[ודלים,עניםימוריםשניחיינו ]---[

 .]---[משותפת.יום-יוםעבודתמתוךגםאלאבלב,דטיוליםשלחברותמתוך
הכרנו,רקכאשר !בזהזהנהוגיםהיינוויתורשלמדיהואיזוסופרים,גםהיינוזהמלבד

שהאוספרותירעיוןנושא'עמובר',לזהאזקוראיםשהיינובמצבהאומאתנואחדכי
והנייוהציירה,לעבודתנקישהיהיהשחורה,מעבדותואותרמשחרריםהיינולכתבו,צריך

ימיוטהורים,טוביםימיםהיואלוחשבונות.בליוירחיםשעונרתעבודתואתעושים
שופכיםכשהיינוובגנים,היםשפתעלבלילותטיולינוליזכורםיועבודה.היצירהשמחת

משותףרגשאח.דבגילהיינונחנר tוזמאתנוזקניםהיוהשארערהו.לפניאשילכנראת
שלאחדרגשהזקנים.כלפיהצעיריםאותנואיחדהרוממותויראתהכדוביראתשל

חרבולפנימחשבותיואתצמעיחיהאחדכלאותנו.מאחדההיכשרונו,לפיאשייציהר,
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נעשהכוןלחברו,אישהתוכןאתומצליליםומתאימיםמנדריםשהיינו.עדנפרטי·פרסםי,

ולו).·עמ•שנעל-פה,(דבריםתברר."לציירתשותףכמעטאחדכל

עלהר ~t"מיהמפורסםנאומואתביאלקיכשנאםבן-ציון,ש.שלמותרלאחרכשנה

התהוותהעלוסיפרחזרכב-לו),עמ•שנעל-פה,דבריםתרצ"ג.(פברוארהאש"''מ.כלית

ניתןשעימםכשומעים-מביניםבן-ציון,רש.רבניצקיחרביושלחלקםרעלזרציירהשל

שיכאןהזה.הדברלנתיתנלגיז.~תהרצוןשלהראשוןהמונמטאתזוכר"אני :להתיעיץ

שלשתנוהחיים,מןיבדלז"ל,רבן·צירןוהואשאני-יצקירבבהחרבזהר-שליאחדחבר

לאעדיין ]---[לכתוב.בדעתיש.יבלהנושאאיזהעל-להםוסיפרתיחידטיילנו

לדייכברהגעיהזהשהערב.וזוכר,אניאבלהדברים,המלןהייהאידלעצמי,בררתי

מכראחת,רגלעלהחבריםשנילפגיהזאתהפנרלהאתהרציתיאניהראשונה.רקמתו

רערדדרני.ניתמכוחבריאידזוכרואני /ברגלבהליכהראח"כבקררן,נבסעיהזאתשערז~ים

אתלכתובאם :אמרתיהסגנון.נדנדאתםהתעיצתיגםואניבעיניהם.חןצמאהדבר

החברםי.עםהתעיצתיכמה .]---[הדבר.ערןירדירודתג"כיבינלי,בסגנוןהדבר

לכתובוכשהגעתימלבי,התנדפוהפרטיםהזאת,הפנולההסרז'ט,ולאט-לאטזמןענד

 ".]---[לגמרי.אתרלאזורנפלתיעליונה,אוקטבהמתון
-במקרהכעמטבכתנההאש"),("מגילתזר"גדולה"שירהפיכמןדרבילפי

בן-צירןש.לש"בן-עמי"המקראהנעזלכתובאלאלכתחילהבתנורןלאכשבאיליק

שמט).עמ'ביאליק(פיכמן, ".]---[הראשוניםהפרקםישניאת

הערות

 • 305-301עמ'ואשדן.כרן'ביאליק',לחובר. . 1

קיח.עמ' '.בספרוסדפויו','דוררבגיצקי. . 2

קמא-קמב.עמ'סח;מס' '.אכוך'אגרות',ביאליק. . 3

 • 117עמ'זכרדגדת.''מסכתםשוגדביץ. . 4

צב).עמ'בןע-מ.יעלברשימהדגםביאלקיעל(ברשימהקיםעמ'דסופריד.''דורובגיצקי. 5.

 • 16עמ''זכווגות.'מאביה.ביאליק, . 6

 • 117עמ'זכווגות:מ'סכתסשרנוביץ..ך

שמתבררכפיבהוראה.דרכובראשיתכבובעבר.דומהבנזייהלפניעמדבן·ציוןש.כילציין,יש . 8

הזמינושהלהלאחרהרצליה.הגימנסיהממייסדילימיםשהיהמימםמן·כהן.למוששלחממכתב

כותבהחדשהעבודתושלסיבהבדברהשאלותיתרבידבקאלאוש.בבית-הספרמורהלהיות

מקודםמדהורעםיחדלנעריםבביה"ס ).גנ.-האשמש :(במובןהאשתמש"ולע"ע :בךצידוש.

אישכדוחקיםנהיהלבלבשלוםיחדלעבודהנוכלואשוך.ובאופן-ויהיהלבדיעליאו

 .) 30274(גנזיםםלינעשם)לגלות[תונ"ה]תתכ"וא'תמוז(ים' " 1וצרות-עיןמקנאהרעהווגלי

משוםבהישמותו.לאחרברציודש.אתביאליקשהספידבהספדהזוגותענייןשלזוהזנוח . 9

בענייןכלפיוההתנהגותשאומנםביאליק,הרגישוביםימיםמקץגםשכןזה.לחברוחובמילוי

 :ריבמגעהבן-ציון.ש.שלחסות-הפניותהתנהגותוושוקעוול,לווגומהנאותהחיתהלאזה

שהואהמתוקן;'החדרהעממי,הספרביתאתלנהלוחוקהמעיולבואכשנקראתי ]---[ ...

בבית-הספרמורהנשארהואמקומו.ממלאידועהבמידההייתיואניבואיעדאותוניהל

בכיתר.איוחניםוב.כחנוקבלניהואהראשונה.ויערתנוחלהאזהמנהל.ושמיבאופןואני

אתלציידצוידאניאחים.ענודתבנית-הספרענדנוויחדובזמןשולחנועלסמוךהייתי
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עילו.וחרדלכבדרו acהםקננפש.למרבוt"י·כאן.בךצירדש.אתשחשבוכיורןהזה.הםוםנוכ
הלאואניין, rצררתשלאחדםוםנוכזוכראיני-לכבודולקנאסיבהלוכשחיתהאזהונה
ולה).עם'שבעל-פה'.'דברים(ביאליק.במקומו."לשבתבאתי

קמאק-מב.עמ'סח.מס' .'אכרן'אגרות',ביאליק. • 333עמ' .'אכרן'ביאליק',לחובר. • 10
 • 21-20עם'ביאליק'ב'ספראחרובנוסח • 128-127עם' 1 145-144עם''ביאליק'.שניאור. . 11

חברו ]---[ביאליק,שלבחייוקשהמשברחלתרס"אבשנתחורף"אותושניאור:מספר
מצוחצחלרובנכנסהיההואתה.כוסעללהסבקרובותלעתיםאצלובאהיהבן-ציון.ש.הקרוב
נסעם.העשויוהשחורהיפהמזקנותמידעלתהבחור-חתןשלרעננותומבודח.ובמצב-רוחונוצץ

מתוקן''חדרבראשאזעמדבן-ציוןש.התפורה.השחורהומחליפתוהלבניםמהמאנשסים
אתשגמרכאדםבן-חורין,שמח.כולוביאליקאללסורהיוםעבודתאחריהיהנוהגוהצליח.
נוהגבן-ציוןש.היההספה.עלהרובץבביאליקמשהרגישעליו.מיושבתודעתומלאכתו
ושובכדובלנמנםאלאיודעזהאיד !בשינהשקועשוב :מוסרשלהגונהמנהלולחלוק

מתוןחציהממושכת.ובאנחהעגוםבצחוקמשיבהיהוביאליקלנמנם."פעםוערדלנמנם."
פתאום.ולפתע !קבורתיתהיפהאחי."לנפשי,אוי :בדיחות-הדעתמתוןוחציהראשכרבד
בן-ציון.ש.שלבצאוררותופסהספהמעלביאליקקופץעליו.נסופחשדעתוכמיהקדמה.כלבלי

אחתבדרמהככתובממשזהר !אהאח. :ככדרכיהוצועקהקיראללרחצוהואמברכיובאחת
 ."]---[שלי.

מוניטיןלולצאתהחלוכברבן-ציון.ש.ביותר.שעהבאותהאליוהקרובחברואף ]---[" . 12
צוותיםזמןבאותוובךציוזהואהיוביאליקשמספרכמו ]-'---[מיוחד.סגנוןבעלכמספר

ביניהם.חוזרתגומליןהשפעתחויתהליבם.אתתפסיצירה'שלאחד•רגשומעידלזהזה
שלשידווממילא ]---[כוחותיו.אתכמנסהרקשעהבאותהעדייןביאליקהיהבסיפור

יצירהאופניעללהשפיעבכוחוהיהלאואםהעליונה.עלזהשמצדבהשפעהחיתהבן-ציודש.
אלאותוולקרביצירהלחכניכביאליקאמןעיניאףלהסבבכוחוהיהכביאליק.אמןשל

'ביאליק.'(לחובר. '.']---[בלעדיו.אליהםמתקרבהיהלאשאוליובסיפורבציורמוטיבים
 .) 337 , 333עמ'שם

כיסוילידיבאיםשהםכפיוידידיו.ביאליקליחסי ) 34-5עמ'(אדם.צמח.שלהסבריוראה . 13
במכתביו.


