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א.

השיר "הציץ ~מת" תופם מקום מיוחד שכירתו הלירית של ביאליק ,וזאת משני
טעמים  :ראשית ,צורתו החיצונית היא צורת בלדה ,בצוהר שביאליק מיעט מאד
להשתמש בית ,והיא נעדרת כמעט כליל משירתו ,הלירית  Iושנית ,משום תכנו ,הקרוב
לעולם הסדו בכילל ולעולם הקבלה בפרט

-

אף זה קר אופי שאינו אופייני לשירתו

הליירת .של ביאליק.
בגלל שני טעמים אלה ,המייחידם את השיר ,יש מקרם ליבדוק את מקומו במסכת
הכללית של ש'ירת ב.יא·ליק .האם השיר הוא יוצא דופן בצורתו ,ב:תכנו ,או בשניהם ן

או שמא השתמש ביאליק בשיר זה בצורה מיודחת ובאוצר דימיוים וסמלים מיוח,ד
כיד לבטא דברים המציוים בצרחות אחרות ובדרכי ביטיו אחרות בשיריו הא,חרים ן

ובקשר לכן ראוי לבדוק האם בא·מת מיוחד השיר מיתר שיירו באותה מהדי שנהוגים
לשע,ר לאחר קריאה ראשונה.

כיום יש עניין נוסף בבידקת שיר זה ,שכן פרופ' ב .קורצוייל ז'ל' הקידש לו
מחקר ארון  ,1וניסה לקבוע לו מקםו מרכזי ומיmד במינו במערכת התייחסותו של
ביאליק לעולם המםררת ,לדעת קורציויל ,שיר זה מהו mנקדות-מפנה בכלל יצירתו
של המשורר ,ולכן בידקה מדוקדקת של העלום הרוחני המגולם בשיר ז,ה יש בה
כדי לתרום להבנת-יתר ,או לפחות לסילוקן של אי-הבנות. ,לגבי דרכי התפתחותה
של שירת ביאליק

בכלל.
ב.

השאלה הראשונה הניצבת לפנינו בבדיקתו של השיר ''הציץ ומת" היא ,האם
באמת שיר זה הוא בלהד ן כ,מה מ.חוקיר שירת ביאליק לא פקפקו בכן ,אוף ייחסו

את מקור-ההשפעה לכת.ינתח של בלדה זו על ידי ביאליק להשפעת בלהד גרמנית
של

שיל·ר ,2

ואמנם ,בצורתו החיצונית ,יש בשיר כמיה וכמה מםמ,מני

הבלהד :

א( השיר כולו הוא סיפורי .הוא מתאר עלילה ,שראשיתה בשרתר הראשונה

-

 .1ב .קורצרייל ,ביאליק וטשרניחובסקי ,הוצאת שרקן ,ירושלים ותל·אביב תשכ"ח ,עמ'
 ,172-148תודתי נתונה לגב• אורה קוריס מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית
בירושלים אשר סייעה בידי לאסוף את החומר המחקרי על שיר זה אשר נפתרסם במקומות
שונים.

 .2עיין :

פ .לחובר ,תולדות הספרות העברית החדשה ,ספר רביעי ,תשכ"ג ,עמ•

י· פיכמן ,שירת ביאליק ,מוסד ביאליק ,ירושלים תשי"ג ,עמ' תנת-נא.

; 79

והשווה
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"ה,וא נכנס אל גנזי הפדרס ובידו לפידו" ,ומסתיים סידם עלילתי·טראגי " -ותצנח
גופתו ,ובצהד א,ר עשן ,ותגהר על מפתן הבלימ-ה" .בין הפתיהח והסיום ,בי"ב בתי
השיר ,מתוארת העלילה ,כאשר ב.כל בית ובית נוסף נדבן נוסף ל,השתלשלותה של
העלילה.
ב( העליהל בשיר קצרה ומרוכזת .יש בשיר רק גבור אחה וגורלו הוא נושאה
של הבלהד .כרוב הבלדות הקלאסיות .שהשפיעו על הבלדה הספרותית ,גם בלדה זו
היא םראגית .ההגדרה שבלהד הייא "שיר סיפויר קצר ,בעל אופי טראגי" ,שהיא מן
המקובלות בהגדרת הבלהד ,מתאימה איפרא היטב לשיר שלפנינו.
ג( בדומה לרוב הבלדות הקלאסירת .שעיצבו את דמותה של הבלדה הספרותית,
שולט גם נשיר זה יסדו על·טנעי ,פלאי ובלתי מובן.
ד( אוצר.המלים שבר השתמש ביאליק בשייר זה הוא פחות עשיר ופחות מפותח
ב.אופן יחסי לעומת יתר שיריו .הידמויים מעטים כאופן יחסי ,וניכרת נטייה

לצימצום .הלשון ולהתרכזות בעלילה ,דברי,ם שהם מסימניה של הבלדה.
ה( השררות ב.שיר זה קצרות ,הקצב מהיר ,לפחות כיחס לרכים משיריו האחרים
של ביאליק ,ואף פאן יש דמיון לאופי הרגיל של הבלהד.

די כנימוקים צורניים אלה כדי לשייר את השיר "הציץ ומת" לסוג הספ,רותי
הכולל שלי הבלדה ,ואולם ,.בבדיקה מעמיקה יותר ,האמנם כלזה לפנינו ן

נוכל לקבל את ההנחהי כי השיר הוא אמנם בלדה ,אם נניח שגיבור השיר הוא
בן עזאי ,וכי ביאליק ניסח בשיר זה את מעשה אחד מארבעה שנכנסו לפרדס כיד
הדמיון הסיפורי הטובה עליז .ואולם לא מצאתי אף אח.ד מנין החוקרים שעסקו
נשיר זה  3שיחשוב באמת שבן עזאי הוא גבור השיר  :מ.קובל על כולם  -וכך
ע·לי  -כי גיבור ה,שיר הוא המשורר עצמו ,וסיפורו של השיר הוא סיפורה של
חרוייהי פנימית ,נפשית ,של המשורר עצמו.

אם כן הדבר ,נוכל להגדיר את השיר הגדרה מדוייקת יותר  :זהו שיר מיטאפררי,
אשר בניגדו לשירה ליירת רגילה חב.נויה על מחרוזת של מיטאפורזת ,יש בשיר
זה מיטאפורת:-אב אחת ,רמטאפורה זר מוצגת בצורת כעין סיפור .אין בר בלדה

אליא פםבד-ובלדה ,מ.שרם שאיד בה סיפור אלא פסבדו·סיפרר ,מ.יטאפררה המוצגת
כצורת סיפודשלכאורה  ,4ניתוח היסוד הבלדיסטי שבשיר יסייע לנר להבנת אופך
בניית מיטאפררה בידי ביאליק ,אן לא להבנת השיר כשהוא לעצמן.

 •3עיין למשל :
עמ' ; 19-18

י .רבינרביץ ,המשורר רחלרץ התרבות ,שברעדן "מאזנים" ,שנה ,ד , 1933

א .אפשטיין ,סופרים ,דברי מסה ובקרות ,הוצאת ערגן ,ניר·יררק תרצ  11ה ,עמ'

מט-ב ,ערוד.

 •4אי הבחנה זו בין בלדה סיפורית ממש לבין שימוש במיטאפרריקה סיפורית דמויית בלדה
רררחת בחקר הספרות ,עיין

למשל :

ד .לאור ,יסודות הבלדה בשירי הטור השביעי לב.

אלתרמן ,הספרות כרך ,ד תשל11ג ,עמ'

,92-89

בים" כבלדה ,בעוד שהמיטאפוריקה בולטת
על רגליה

שרשרת...

שם מפרש המחבר את השיר הידוע "זרן

ביותר :

"ויקבל אותה ים לכסיון עזי לב ויקשור

וישבח אותה ים וילאט לה כי טוב ועלי צוארה קשר אבן" וכן הלאה.

ברור השמדובר בסיטואציה מיטאפורית ולא סיפורית ממש,
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עטנה דומה ניתן להעלות גם לגבי הק,ן המיוחד השני לשיר זה ,כלומר אופיו
המיססי·קבלי~ ככלות הכל ,מעשיה ארבעה שנכנסו לפרדס הוא סיפור תלמדוי,
והציור היסודי בשיר זה ,חמשים שערי בינה שרק משה רבינו זכה לעלות בדם,,

מצוי במדרש ,אמנם הקבלה פיתחה את הדברים והוסיפה עליהם הרבה מתורתה,
אין בתיאוריו של ביאליק פרסים המיוחדים ·לפ,רשנרת קבלית של מיאמירם קדומים
אלה.
בדרן כלל אין ביאליק נוסח להשתמש במכמני-לשון וציורים השא.רבים מעולם
חסוד והקבלה .ניסויים שונים ,כגון שמ,ות הספירות ,משובצים ככמה משיריו

)בייחוד כ"מתי מדבר"( ,אן ללא הד למשמעותם הקבלית המי mדת .למעשה "ארבעה
שבכנסר לפדרס" יש מ.קרם נכבד כשיר אחר של ביאליק " -גבעולי אשתקד" ,המספר
על "הפרדס היונק ומיניק רחי" ערל "מזמרת חגבן המקצצת כנסיעות" ,כיסויים
שבודואי יש כתם לא רק ל·תזכיר את הסיפור התלמדוי אלא גם א,ת המשמעות
הקבלית שירח.םה לחם  -רכל זה במסגרת של שיר אה,בה ,שאין בינו לכין תורת
הסוד ולא כלרם .עלינו ,איפרא ,להגדיר כזהירות ובדייקנות במה ניתן למצוא יסדוות
של תורת סדו נ"הציץ רמת".
דרמה שהדבר מציר נשני אלמנטים נשיר .האחד  -עלילתי ,עצם ציור סולם
העלייה ,שהוא סולם העלייה המיסטי שבר עלו נעלי התייכלרת הומרככת הקדומים
והמקובלים שכאו אחריתם  ,5אפשר למצוא רמזים פה ושם לציורים מספ,חות ההיכלות,
הגאולה 1

אוולי אף להרפתקאותיו של ר' יוסף וילת ויינה ,שביקש להביא את
ואולם איד ככל א,לה שום ציור שהוא קבלי-ספציפי משרם כחינה.
חשיבות יתרה יש ליחס לאלמנט השני· ,והוא הציור בבתים הרביעי והחמישי
שנשיר:

יוחתור עד גבולות אין גבולות ,מקרם ההפכים
יתאחדו כשרשם.

ויוסף ויחתור ,וימצא הישר כשבילים

-

תעקם,

ירס כר ,ויבא כאחד הזמנים עד מקרם

-

איד זמן ואיד מק,ום.

מוטיב זה ,של "מקרם ההפכים יתאחדו כשיושם" ר"אין זמן ואין מקרם" ,כציור
לשלבים עליונים כעולם הספירות ,מציר כקבלה מראשיתה ,והוא מלוהו אותת בכל
דךר התפתחותה .לשם הדגמה נביא אחד הטכססים הקדומים כיותר כעניין זה
)שנתפרסם לאחר פטירתו של ביאליק( ,שהדיו מצריים כרחבי ספררת הקבלה
והחסידות ,ובוודאי הגיעו אל

 ,5ועיין :

ביאליק :

א .שביד ,שלש אשמורות ,עם עוב,ד תל אביב

,1964

עמ'  ,45למרות הסתייגותי

מפרטים אחדים ,נראה לי ניתוחו של שביד קולע למהותו של השיר ,והדברים יבוררו להלן.
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ה,שייכהר :

"אם ישאלו היאן הוציא יש מאין ,והלא יש הפרש גדול בין יש לאין,
כבר אמרתי לן כי המוציא יש מיאין אינו חסר ,רכי היש ה,וא באין נעביד אין ,והאין
הוא היש נעביד יש ,ערל זה אמרו עשה אינו ישנו ולא אמרר עשה יש מאין ,כדי
ללמוד שהאין הוא היש והיש הוא האין  ...כי אין לשרן אמונה נופל ביש הנראה
הונתפש וגם לא באיד שאינו נראה ונתפש כי אם במקום א די ק ו ת א ין ו יש,
שאיד •תיש מאין לבדד אלא יש ואין יחד הוא היש ואין ,ואיד היש אלא איד ו ה כ ל
א חד ב פ ש י ט ו ת ה ,ה ש ו א ה ה ג מ ו רה  ...ולפי שהבורא עיקר השהר לכל
דרך האמונה ודרך הכפיהר ,ושזים במקום אדיקות אינו כישנו"

,6

מא,מר זה של ר עזריאל' מגיווניה ,בן המאה הי"ג ,הדן כעיקר ביחסים ביז
ספירת כתר לספירת חכמה ,מציג בבירור את התפיסה כי בסתרי עולם האלהרת אין
עדו כל משמעדת להבדל בין איד ויש ,שהם לכאורה שני ההפכים הגדולים ביותר
כעולם המציאות· ,ואפיל,ן איד ,הבדל כין דרך האמרנה רדדן הכפירה ,שהם ההפכים
הגדולים כיותר בתחום הדתי " ..פשיטות ההשוואה הגמורה" של  ,,עזריאל היא
מכחינה רעיונית סינונים גמדו ל"מקדם שם ההפכים יתאחדו בשרשם" של ביאליק.
אחדות האיד והיש ,האמרנה והכפירה ,חמורים יותר מאבדן המשמעות הספציפית

של זמן ומקרם שביאליק מציינם כתכונה של התחום העליון אליו הגיע.
בודר שתפיסה כזד ,קיומו של תחום ההפכים יתאחדו בשרשם ,אינה מיוחדת
לקבלה דווקא ,ואינה בהכרח מיסטית באפייה ; הוגי דעות פילוסופיים גיבשו לעתים
ניסוחים זרמים .בכל זאת ,ב.נקהדו זו ,דומני שאפשר למצוא השפעה ישיירה של
תורת הקבלה על התמירים שבהם השתמ.ש ביא·ליק כשירו זה .ואולם יש לסייג
ולהדגיש  :ביאליק משתמש בח,מרים מתחרם תורת הסוד העברית ,אן איד פירשוו
של דבר םהכרח שהוא מבטא את ערי,רנ,זתיה של תורת סוד זז בשיר זה .לגבי ביאליק,
כל אוצרות הלשון הר.מחשבה של עם ישראל לדורותיי הם חמרים ליכנייד עולמו שלו,
ואין פלא ככן אם כשיר אחד מוצאים אנו שימוש מעמיק יותר מן ד1רגיל באוצרות
הדימיייים של תורת הםדו היהדוית .לא רק שאין הדבר הופך את ביאליק למקובל ;
אין כר יד אף ·כדי להפוך שיר זה עצמו לשיר קבלי-מיסטי.

.ד

הבעייה העיקרית בפשרנותו ש·ל שיר זה היא פירוש המלה האחרונה שבר ' :ע'ל
,מפתן הבלימה" .א .אביטל ,כסקירתו את שימושו של ביאליק במקרא  7אומר על
מלה זר '' :הוראתו חמק~ירת סתומה  Iפה  -הכוראה ·המק,ובלת  :אפס ,העדר כל
דבר" .על פירוש מ"יונן מא~ליר'' זה של מלה זר כנ,ה ב .קררצריילי נביין גדול ומפארה
שבד הוכיח כי "הציץ ומת" הוא .השלב האחרון באכזבתו של כיא,ליק מעולם המסורת
 .6ג.

שלרם :

שרידים חדשים מכתבי ר' עזריאל מגיוונה ,ספר הזכררן לגרלאק רקליין,

ירושלים תש"ב ,עמ' ,7JJ7
 .7א .אביטל  ,שירת ביאליק רהתנ"ן ,תל אביב תשי"ב ,עמ , 171 1
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היהודית ; לאחר כל מאמציו העצומים לא הגיע ביאליק א·לא אל ה"בלימה" ,כלומר
אל האפס .כן מתאפסת המסורת היהדוית כולה .בעיניו ,וכדרכו הרחיב קורצ,וייל
בנן וכרן שוהר שלימה של שירים באותה כריכה כדי לבסס את תפיסתן .א .שביד,
במאמרו שציויז לעיל ,עמד על מ.ורכבות המ.שמעות של "בלימה" ,אן לא הסיק
מכאן מ.סקנה ברורה לגב,י פירושו של השיר.
שני הקשרים הם ההקשרים הקלאסיים למלת כלימה  :הפס,וק הסת,ום באיוב
נו ,ז ,שבוודאי איד פשוטו מרמז לכן ש"בלימה" היא אפס  m ,מאמר בפרק הראשון
בספר יצירה ,הטנסט שעליו הסתמכו המקובלים ,המשתמש בביטוי "עשר ספירות
בלימה"  -ואף כאן ברור ש"בלימה" אינה דבר ריק וחסר חשיבות .על יסוד זה נתפר·
שה המלה עשרות רבות של פירושים מסוגים שונים ,ואולם אין ספק שביאליק ידע
היסב ,את שני המקומרת הקלאסיים בהם מלה זר מצרייה ,ושרירות היא ,להניח כי
קבל ,לא ערעור ,פירוש מילוני מפוקפק ר,רואה כמ:לה זר סינונים לאפס ואין .אם
לא לפירוש זה התכוון ביא,ליק בשיר זה ,היר כל תורתו של קורצרייל בעניין שיר
זה אינה אלא ,אם להשתמש בביטוי ממיד העניין ,תליוה על בלימ,ה.
א .שביד צייד בצדק ,כי בהקשר קבלי "אין פירשו הדבר שספירות כלימה
מבםא,רת את הריקות

והאפס ;

הן מיצגות את המקום שבו מתאפסת מח,שכת האדם",

ואמנם כן הדבר .אן אין ביידנו כל הוכחה ני ביאליק הלן כעקבות מ.קרב:ל פלוני
אר אלמוני בפירשו מלת "בלימה" ,נשם שאין הונחה ביידנו כי הלן בעקבות-
מילונאי פלוני אר אלמוני .כפי שצרייז לעיל ,הלשון על כל שכבותיה היא לגבי ביאליק
כחומר כיד היוצר ,ואיד ללמוד את ,הפירוש הספציפי שנתן ב.יא·ליק למלה כלשהי
ללא הסתייעות בהקשר ה.פנימי שבו היא ,נתונה ,נתון השיר עצמו  Iרבייח,רד כן
הדבר כשמדובר כמילה ה.מופיעה פעמיים בה.קשר סתום במקוררת .קלאסיים ופירושיה
רבים מספרר .רק ביאליק יכול לפרש מלה זו ,ורק הקשרה בת.רן השיר הוא היכול
להסביר את השימשו חנ.
כן ,למשל ,בבית חששי בשיר זה משתמש ביאליק בכיסוי "אפסי תהו" ,שהוא
צירוף של שתי מלים שמשמערתן הרגילה בלשון ח,יא שלילית ,העדר ,חוסר כל
דבר .ואולם בה.קשר שירו של בי,אליק "הציץ ומת" משמעותיה חיויבת :
"עד כלות אור עם חשך הגיע ,עד אפסי חתחר,

לא שלטח בם עין".
משמע" ,אפסי התחו" כאן הוא מקרם-לא-מקום אליו הגיע ה,משורר במסגרת

הציור המגולם בשיר זה ,ובמסגרת זר יש לביטוי משמ.ערת חיובית ,ולא שלילית.
אותר זיז יש לגזור גם ל גבי ה.מושג "כליימיח" .ביאליק עצמו קבע כי גיבור
השיר מצוי כתחםו

נו "יתאחדו ה:הפכים בשרשם" ,שרקעו,

כפי שנתברר ,הוא

אחדות האין והיש כתחומים עליונים .אפילו נניח שפירושה הפשוט של מלת

"בלימה" הוא שלילי לגמיר ,הרי במקרם שההפ•כים מתאחידם בשרשם ההעדר
הוקיום זהים זה לזה וקיימים קירם משותף ; ולא כל שכן כשביאליק עצמו בחר במ,לח
שאיד מתחייבת ממנה משמערת שלילית ברורה ,אלא היא רב-משמעית ורב-הקשרית.

'

עיון ב"הציץ ומת" לביאליק
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גבור השיר נפל מת על מפתן מטרתו  ,אן אין להסיק מכאן שמטרתז  rז היתה
ואין .השיר מחייב לרא:רת ב"בלימה" את אחדות הכל והכלום ,אחדות שאליה חתר
בידועין המשורר בש 11רו זה.

מ,ה,י אחדות זו ,ה.מתגלמת כ"בלימה" ? האם זהו שיר מיסטי ,בר חותר המשורר

אל "פשיטות ההשוואה הגמורה" ? דרמה שיהיה בתפיסה זו משרם ,כפיי.ת תפיסה
מצומצמת יתר על המידה על שיר ,בגלל חמריו ולא בגלל תכנו הפנימי .דרמה
שהמקבילה הקרובה ביותר לשיר "הציץ ומת" בשירת ביאליק ניתן למצוא במובהק
שבאותה קבוצת שירים המכונה "שירי האור" ,דהיינו

"זהר" :

"ב,עצם ילדותי יחידי הוצגתי
ואשאף כל ימי סתרים

ודממה 1

מגרפו של עולם אל אורו ערגתי,
וסר מה ביל ידעתיר נייד בי המה"

,s

נרהא לי ,שהשיר ''ר,ציץ ומת" נדלו מקופל בשלש השררות ה:א:חרונרת של בית
ואשת זה שבשיר" .סתרים ודממה" שואף בלי ספק גיבורו של הדימיו המרכזי
ב"הציץ ומת" ; "מגרפו של עולם אל אורו" הולן אותר גיבור במ"ט המדרגות שבהן

הצליח לעילות ,ותיאור ערגתו אל "אורו של עולם" ,שהוא שער החמשים בדימוי
שבשיר ,האו התיאור הניתן בצ,ורה סיפוירת בבתי השיר .כשלרבו הסופי מבוטא,

כצורה מעיודנת ופחות טראגית ,בביטיו "דבר מה בל יעדתיו" ,שדומה שאינו שונה
שינוי עקרוני ,ב,מסגרת שירת ביאליק ,מ"מפתן הבלימיה" .שני הביטויים מייצגים
את כשלת ההבעה ,את חוס,ר היכולת לתת ביטיו כלשהו לנבכים העמ,וקים ביותר
באמצעות לשןר השירה .לגבי משורר ,שחובתו לתת ביטיו לשוני לאשר יתר נבי
אדם אינם יכולים לבטא בלשונם ,חיר מציאותו של תחום שמעבר ללשון השיהר
הוא ה.שכלרן הטראגי ביותר" .מפתן הכלימה" מייצג ,איפרא ,את אפיסת לשון
השירה לנוכח תחום שהוא מעב.ו ליכולת הביטוי שלה .הן ב"זהר" ,בקיצור ובעדנ,ה,
הר,ן ב''הציץ רמת" ,בחריפות טראגית ,מציג ביאליק את קוצר כיולתו מ,הביע תחום
פנימי ,עליון ביותר ,שב,מצי,אןת ,ביד זר הפני·מית ,ה:נפשית ,וביו החיצונית

,9

ייתכן שכאן ניתן לשלב; בצוהר משמעותית ומדוייקת יותר ,את ה:משוג "מיס·

טיקה" לגבי השיר שאנו דנים בו .מיסטיקה מיניחה כי המציאות האמיתית ,החשובה
יותר מכל ,היא מציאות הסמויה .מן החרשים ומן השכל ,ומשום כן אינה נינתת

לביטיו בא,מצערת הלשון .לשרןה-שיהר ,באמצעים ,המיוחדים לה ,יכולה להגיע לכלל
 ,8על מרכזיותו של בית זה בשירת ביאליק עמד ד"ר יו  11ט הלמן " Tל הן בדברים שבע"פ
ששמעתי ממנו והן בכתב .על הקשר בין שני השירים העיר ברמיזה א .שביד במאמר
שצריין
 .9ד"ר

לעיל.
רדת קרטרן·בלרם הפנתה את תשומת לבי לכ,ך שבמקדם שביאליק מסביר את

מגבלותיה של הלשון בהבעת "מחיצתם הפנימית" של דברים ,משתמש הוא שוב במונח
בלימה בצורה דומה מאד לזו שבשיר "הציץ רמת" .עיין "גלדי וכסרי בלשון" ,כל כתבי
ביאליק ,עמ• רז.
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הנכרי רהמנדריד

הבעה של תחומים שלשרן היום-יום אינה יכולת להשיג .רארלנב נראה שבעיני ביאליק
מצרי היה תחום עליון שאינו ניתן להבעה אפילו בלשון השיהח .בדןר כ·לל נזהרים
אנו משימוש במושג "מיסטיקה" מחוץ להקשר דתי ,שכן המיסטיקה כתנעוה ,כזרם,
סהגן רוח ,מצירה לרוב בתרן תחומיה של דת .ואולם ספק הוא אם רשאים אבר
במ.חי-קרל,מוס להוציא ,את ביאליק מתחומם של חיי-נפש דתיים ,כשם שספק הוא
אם אי אפשר למצוא ,הלן-רוח מיסטי גם בתחחמיה של היציהר החילונית )אם כי
כמרבן על דרך תשלילה הר,כשלרן בלב,ד שכן מ.תן מ·בע לכלתי ניתן להיות מרבע
הוא בלתי אפשרי( ,בהיסוס רב ,על .כן ,ניתן אולי לומר כי המוטיב של "המציץ רמת",
המצרי גם בשירים אחרים של ביאליק ,חרא ביטוי טראגי לקזצר·יכזלתה של לשרן
השירה להגעי אל תחםו של· אמיתות עליונות ונשגבות ,שאפשר ,מתון הרחבת
המושג ,לכנרתן בשם "אמיתות מיסטיות".

