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צדדיקיהדרית

לביאליקעגנוןנין
עצמי")אלב"מעצמיקריאה(בעקבות

אחי"ב"תרןהמדוראתהמאכלסותהדמויותשלהמעניינתהגלריהבתרן
ולברברלביאליקמרכזימקוםשמורעגנון,לש"יעצמי"אלשב"מעצמי

מביאליקחרץעבריסופרהיהאםאני"תמהעגנוןכדברישכןרמזה,מזה
עםבקשרי·ידידותבתקשרהצעירעגנון ! 1/1כברברעדהאחריושמשן

 , 2הרבהעליו"ר"טרחובוהוקרששניהםלכןזכהיותר,בכרךארשניהם,

שתיעלפוסחשלעמידהאיבהאלהגדוליםשביביןעגנוןשלעמידתו
ררמניסטךשלוהבוחנתהמתבוננתעמידתוזרהרימעיקרה-הסעיפים

איפשרהמכן,ויותרמרתקות,דמויותשתיעםמפגשלוזימנהשהמציאות
אחתלאאותואברמוצאיםבזר.זרובמפגשןבמגעןמסרייםתפקידלמלאלו

דבריםזהבאזנילהשמיעטורח(הואהשנייםביוומביאמוציאכשהוא
לושנתגלואחרותפניםבסודלאחדמגלההואזה,שלמפירשיצאובשבחו
וזוטרתפכיםבזכררבררושםכשהואאותראברומוצאיםלתגובה)וערבשני

בהםישזאתרעםהשניים,ביןהמבדילאתולהמחישלאפייןכדיבהםשיש
 , 3לניגודיםמעברביניהםהעמוקההזיקהעללהצביעכדי

מזומביםברנר·;~יאליק,המפגשעלדעתונרתךבספררשעגנוןעדאלא

מביךרעגנרך·ביאליק.עגנרן·ברנר, :נוספיםמפגשיםשניהקוראיםלבר
כברברברעגנון·העימותשכןדווקא,בשניהפעםלעסוקבחרתיהשניים

בחייוברברחיים"יוסףבפרקעצמועגנוןבידיהגדולבחלקונעשה
שב"שורשלשרביהשניםמצדרגלרייהמפורשתמודעותעלהבנויובמותר"
המלאכהשעיקרלינראהביאליקעגנון·לעימותבאשרואילונשמתם".

בתרןביאליקאלבהתייחסותבהמשיששיותרדרמהשכךלפנינו,דעייו
כדילכאורהבהיש ,והמבדילהשרנהאתלחשוףכדיעצמי"אל"מעצמי
הרחבבציבוררווחתשהיאכפילשניהםהמשותפתהתדמיתאתלאמץ

המקוררת,וללשוןלמקררות,המיוחדתזיקתםבתוקףלזהזהאותםהמסמיך
למפעלי·כינרסהתמכרותםבתוקףרללרמדי·התררה,לבית-המדרשזיקתם

 f/4"בעל·ביתירתשלהנופךבתוקףמשהוואפילותרבותנו,מורשתשל

השנייםשבידהמהותיהשונישמטשטשלינראההכלעללשניהם.המתלווה
ושיש 5בכתוביםעגנוןאצלשנמצאביאליקעלההספדלמקראומובלע

עצמו.כנגדאחתלאעגנוןשהשמיעדבריםבזכררננרלהעלותכדיבו
כאך,המוצעבעימותמשהרלעסוקהרצוןאתבישעוררחראחראזההספד
בר,ישהריועגנון,ביאליקבחקרדבריםלחדשכדיאוליבראידגםשאם
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אחדלכלהמיוחדאתולהבליטלהחריףכדיהוא,באשרעימותשלכדרכו
הפנימיתהפרובלמטיקהאתכךכדיתוךלחשוףכדיבווישהשניים,מן

מהם.אחדכלשלויצירתועולמובחקרהכרוכה

שביתןבכךמהשלענייואינוועגנוןביאליקביןוראוימלאעימות
מכאןמציעהשאניהדבריםולכןברד,דקצרמאמרבמסגרתאתולהתמודד

בדרךבישעלועימותיםובבחינתרשמי·קריאהבכחיבתאלאאינםואילך
קפדני.שיטתימחקרכפרילהחשבמתיימריםואינםאסוציאטיבית-מידית,

"מעצמיסביבאותהוהעמדתיזירת·העימותאתצמצמתיבקטנותללכתכדי

סביבמזה,שלוכמקבילהלכאורהשנראהמהוסביבמזהעצמי"אל
שתחוםבכךגםכאןעצמיעלשהקלתילהעליםאיןשבע"פ"."ביאליק
לסיווגלכאורההביתןברובדנקבעהשנייםביןלצרכי·עימותהמפגש
"חוץ-ספרותי"·כרובד

האחוזותעובדותלמספרדעתנוניתןהעימותשללגופושבכבסלפני
ב"מעצמיקריאהכדיתוךכיבעירבראשונהמסובב.אוסיבהשלבקשרבו
זיקההיאברבראלעגנוןשלזיקתובעודכיהרושםבוצרעצמי"אל

מטעםיותרביאליקאלעגנוןשלבזיקתובהישהריפרטית-אינטימית
כמובןכרוךזה(רושםשבמרכז.המנהיגאל"העדה"מןאחדשלזיקתו

במידת·מודעותםבמרכז,ברברושלביאליקשלהשובהעמידתםבטיב
ומורהמנהיגשלזהבתפקידלשמשובמידת·בכונותםשלהםזולעמידה
גדולבפנימעמידת-קטןבהישביאליקבפניעגנוןשלעמידתוהוראה).

העלהברברעלזכרונותיואתבעודממנה.המתחייבהדיסטאנסכלעל
מעיןכךכדיתוךלנומציע(כשהוא 6פיוסםוגםספרעלכאמורעגנון
פרקעגנוןאצללמצואביתןלאהאמתלמעןהרי , 7ביצירתו)מיוחדז'אנר

אמנם,אגבובדרךאחת,לאמזכירעגנוןלביאליק,מוקדשרצוףזכרובות
הימים"באותם :במחיצתוושהיהביאליקעםקרובמגעשלהזדמנויות

והרבההלילותבאותםליסיפרהרבההרבה ; 118ביאליקאצלהייתימתגורר
אלא 119באר·טוביהועדמיפוהמושבותאתכשסיירנומפיושמעתיהרבה

רמהסיפר,איד-מכךויותרביאליק,סיפרמהפרטולאעגנוןשסתם
איןזאתעםאך , 1110ל"ביאליקשמעברביאליקהאישמןאזלונתגלה

וב"גבעת·שלשום"ב"תמולוהןעצמי"אלב"מעצמישהןמכךלהתעלם
עצמי"אלב"מעצמיברקע.דומיננטיתל"ברכחרת"ביאליקזוכההחול"
קרבהםנותנתארלדבריםתוקףהמשווהכלסמכותלביאליקעגנוןנזקק

חוזרעצמי"עלב"מעצמירכןזרתקופהרקעעלעגנוןביצירותרמיזה.
עלנמנההואמנדלי,ושלאחה"עשללשמותיהםבסמרךביאליקשלשמר
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נציבו·מבחינת·המעמדקרקהרבשלכבן·זרגרנזכרוחראהזרד","גדולי
 • 11דירת

שמשנפטרהעובדההיאהדעתאתעליהלתתהראוישמןנוספתעובדה
אתל"קבל"שהספיקבסיסו"על"עומדסופרכברעגנוןהיהביאליק
רעדשלוהארבעיםנשברתאזהואעגנון , 1112שלישיעורכפיההשגה

וכבר , 13כתביושלמהדורותכשתייצאוכברביאליקשלשנת-פטירתו
רמאידך·גיסא ," 14"ספר-המעשיםשלהראשונההאסופהאפילונתפרסמה

בסימןאזעמדוכברהםגםביאליקוחקרביקררת·ביאליקכילזכוריש
שטרק),דבעדיין(אזסדןדבהואהמרכזיששושבינןחדשותגישרת

יצירת-ביאליקשיודעתהטראגיתוההתרוצצותהרכזיותעביןאתשהטעים
ומורכבותחדשותגישרתכיהעובדה,בצירןרקזהבשלבנסתפקנתרבה.

ביאליקאלעגנוןשלבהתייחסותוזיהן 1ארתונותנותאיבןביאליקאלאלה
לאהואגםביאליק-זאתכבגדשלו.בהספדסימןלהןאיןהכל,רעל

שהיטיבמכךלהתעלםאידאךתרם.עדיצירת·עגברןשלעניבהאתאמנםמיצה
קצרבטרילתתהיטיבגםרכןשלההבסיסייםסימבי·ההיכראתבהלתת

שנשאתרפ"רמשבתבהרצאה :עגנוןלביןשביברהמהותילשרביוקולע
שלהשביהגלבתרךעגנוןאתהואמרבהבניר·יררקסרפדיםבפני'ביאליק
 :כךאותרומציגרטשרביחרבסקיכהןיעקבשלאחרהגלצעירים,סרפדים
העברשברישלחתיכהכלמרזאיקה.זוהיהחסידים.סגנוןאתהחיה"עגנון
מעולםכתבולאהריהחסידיםיצירה.זהעםיחדאבלחיקויזהחשובה.

החסידיםהיושאלמלילהגיד,אפשרעגנוןאתכשקוראיםכמוהר.יפהכךכל
לבבםראששלהםוהפילוסופיהרוחםלפילכתובצריכיםשהיוכמרכרתכים
כברונזהשלמרת.ישבסגברברכעגנון.כרתכיםהיו-שלהםהמקוריוההומור
בביתלמדהואגםאבלמנדלי,אצלמאשרהיאאחרתכמרבן,מוצקה.
עגנוןלביןשביברהשרביאל ," 15אצלוכולנושלמדברכשםמבדלי,שלהספר

כותבשהואלעת·מצראבחרוזיםוהשנינהההיתולדרךעלביאליקמתייחס
ח.נ. /רפליגרבמאת /עגנוןכמ"ר /סגנון"לרב :לספריוכהקדשות

 /בעציציאנישרתה /וינילאורינן /מליצי,ורכי,ורכךלא /ביאליק
ווהליני"·אנכי-ואנכי /נליציאביר-אתה /למיניפרייוערשה

לקבועאיןהדבריםנאמרובזרחהשברוחכיון , 16 ).צ.י-שלי(ההטעמות
באנטרנימיהנוקטכשהואהענייןאתלמצרתביאליקדימהמידהבאיזו

גליצי"·"ררהליני·ה"פרזיטיביסטית"

כ"שירת·גליציה".ביצירת·עגנרןלעסוקהמקוםכאןשלאמאליומרבן
ררסיה·גליציה,לאנטרנימיהאחתלאנזקקעצמועגנוןגםכינצייןרקכאן
לנרמספרשכןעצמי"אלב"מעצמיקריאהכדיתרדמוחשיתהופכתאפילווזר
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ראםהאחרים,היהודיםהמרכזיםלגביגליציהשלהסגירותעלעגנוןשם
העבריתהספרותשלהכולללתחושת-החשבוןשותפתעצמהחשהגם

עבריםעתרניםלהםמזמיניםשהיובגליציההיועברית"קוראי :החדשה
שרוציםאזםבנישלזרכםעתרכם.עםשלםהיהלאליבםאבלמרוסיה,
המעשיםכלואילולהם,הקרוביםבמקומרתנשמעשמרעהמהלזעת

שבקרשיבעריםנעשו,הרחוקהברוסיהמודיעיםמרוסיההבאיםשהעתרנים

 ;אותם"ראהלאבעירנושאזםברוסיהיצאו"עתרנים ;נקראים"שמותיהם
היהשעדייןידעתיולא"המליץ"אתראיתילאללמברגבאתישלא"עד
 ," 17יוצא

בארץ·הצעיריםהחלוציםביןאותותיואתנתן"ררסי·גליצי"המתח
הגליצאים.עלינוצוחקיםהרוסיםשהיוצחוקצחק"שמערנרביץ .ישראל
 ," 18ליהודייהודיבידמבחיןיעקבליהודייהודיביןמבחיןעשרשאידממקרם

חלרצי·ארץ·ישראל,בתרךקטןמיעוטירצאי·גליציהשלהירתםבשל

רמאיזך·גיסא,ראינדרידראלירת.זרותשלנופךה"גליצאירת"להםשירותה
אחתלכפיפהוזימןלגורלשותפיםשלהכרסימןתר·הגליצאירתהפך

 , 19הציירבלריקרפףושמשרןקומרכיצחקמזהזהורחוקיםשוניםגיבורים

רבבעל·ביתירת 20באיסטניסרתהשארביןביטוייהאתמצאהה"גליצאירת"
 :הבאיםחרוזיואתביאליקתלהבכךשרקסבורהאיניאךבאנשיה.שדבקה
 /דגרקוארכל /מבשרהמדד /מגורבספרארב /סגנוןרב"לעגנון

הכל ,טפו /הכלעלוקורא /ותגקרץכלעל /כשערהומדקדק /---
שתיליולאסתר,עגנון"לש"י ."--סיגכלהפורץ /הקטןמאתי / !סג

 , 1121אצילים

לעשותביאליקשלהעימותאותנומפתהבדיעב,דכילהעליםאיד
ארהנאמרעלולהוסיףהיצירותמתוךבמובאותחפשישימושזהבשלב
ואברתיאניטובים"בןאתמערכהמולמערכהמעמידיםכשאנואותרלחזק

ואשרעלמנפנפיםטוביםשמלאכיםשזכהלמי"אשרי j 1122מנעוריפנקרני
"עלם ;טובים"בןבחורהיה"חמדת jראשו"עלאמרלושהחליקהולמי
"מרחם ;לילה)(רזיעני"משוררירשיעני,זהמי"אךלערמת ;ומפונק"רך
הלךומשא,ערל"למרד jלילה)(הרהורי ,,_-הוטלתיכסרחהאשפהאל
הרגיערני"חיי ;נדח)(כרכב "!אניהנדודיםזקןהעני,ביתנאמן /ועני,דל
הקיפוחתחרשת·הארבזן,מולמעמידיםכשאנוארנדח).(כרכבהשוממים"חיי

העמידהאתחייואתלעצמומסכםכשהואלביאליקלושערלהוהחדילון
אותרשלהנלבביםדבריועלעגנוןשלההתרפקותואתנפשי""ברכישל

לשרםהוצרכתילאומימיליחסרדברהיהלא"מימילתומושגילהצדיק
 ," i5לוצריךראני-.ליחסרשהיה.הדברשזהידעתיהדברל-יכשניתןאלאדבר;
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ב"מעצמיבסמרךלהתבונןוננסהשתחמתיזירת·העימרתאלמעתהנפנה
בעימותברישדרמההריבאחת,לזמראםשבע"פ".ר"ביאליקעצמי"אל
לכללמגיעהשהיאכפיסרגית·ה"פרמבירת"שללחשיפתהלתדרםכדיזה

שלבמשמע"פומביות"עגנון,ושלביאליקשלוביצירתםבעולמםביטוי
כמושגה"פרמבירת"אלרגרמלידזרימהגםממנהציבררית·חברתיתמערובות
העובדהכמרבן,היא,זהבהקשרלגבינומשמעזתיתבפואטיקה.מרוכב
סקירותזכררנרת,(בארמים,בציבורמושמעלהיותסיברמעצםשנרעדשחרמו

היציאהשנתרןבמשמעעצמי",אלכ"מעצמיעגנוןידיעלסרוגוכדרמה)
שאיןמהעצמן.במעגלותתנועהשלהמומנטמארדמוטעםקהלואלחרצה

איןהריעצמי,בשםכאןמתמצההדבראיןראםשבע"פ".ב"ביאליקכן
לדעשהשהצבורספרדברשללאמיתרחראשבע"פ""ביאליקכילשכוח
זהירותשלליחסהמעוררת(עובדהבאוזניוביאליקשהשמיעמדברים

אפילוהדבריםכאןנדפסואחתלאשכןהכתובשלניסוחולגביוהסתייגות
נרדףשםמעיןחראשבע"פ""ביאליק .)!עצמוביאליקשלהגהותיובלי
הןששוברתמכךלהתעלםאיד-ועדרזאתרשרת·הרבים.שלביאליקשל

עמידתוהיאביאליקשלעמידתו :קהלםבפניהשנייםשלעמידתםמסיבות
לתבועשבאמאמץ,שחראלעמדותבפשרתלעשרתהבאשליח·ציבררשל

חתן-שמחרתשלעמידתוהיאעגנוןשלזרראילרלמעשים.הציבוראת
ומשחקמתחנחןוחראביקרןורצהשהציבורלכךהמודעופרסים)(יובלות

בהספדמשבאשכןעצמו,עגנוןשלמעזרתוזהלענייןסרבלנררמהלפניו.

"ולאעליזוקראהפליגקהלו,בתרךזהשלעמידתואתלתארביאליקעל
ררממות·המעמ,דאתבכךלבטאהתבררןאמנםעגנוןאור·פניר",קרןכיידע

לידיעדדבריובתרךהשתקערת·הדרברשלהמומנטכאןבולטלגבינואך

ושרבשרבאותר,אנומוצאיםעצמוכנגדואילותרדעת·עצמירתו.אובדן
 1127ה"אנירבסגנרןשבי"ב"אגרצנטרירתעליזהטובהבררח·ההרמררמטיח

אלינוהערלהזרביאליקשלב"פרמבירת"כילזמרגםנתןלד.מניחשאינו
בערדכיוצר,ערגתומתוךברורהיציאהמשרםיששבע"פ""ביאליקמתרד

ה"אני"מןשרנהאינועצמי"אל"מעצמימתרדאלינוהערלהה"אני"
פרקכלשכמעטלהררכחיקשהלאהאמתלמעןעגנון.שלבגוף·יצירתרהמשמש
פרסונהבהשישמסוגננתיחידהבבחינתהואעצמי"אל"מעצמימפרקי

להזכירמקרםוכאןנמען.שלמעוצבתפרסונהבהוישמרעןשלמומחזת
עליהנותןשעגנוןסרגייההיאלשומעיוהמספרביןהנרקםסוגיית-הקשרכי

מספריםעליהםדציקיםשללדרכםלהזדקקומרבהאחת,לאהדעתאת

אוזניולפיאלאדברלהשמיעלארבינוהיה"מדקדקכישלהםהחסידים
הקהל.כלעלוהשקיףעיניואתרבינוהגביהכךאחר t 1128השומעשל
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שעה"אחרי 129'לשמועארזןכליכולהכמהואחדאחדכלאתרבינובחן

אותנורבינוהואברדקבלבי,הרהרתיבנר.והביטפניורבינוהחזירקטנה
 ," 3Jלשמועאברראוייםאם

ואמר,עליוהשקיףרבינו"חזר :הבאההפיסקהגםמעניינתלעניננר
הפהשפעמיםלפני,שאלתיחשובההיכןעדביקשלראות ?שאלתמה

ממשמכרוניםהדבריםאיןאמנם ," 31לדעתמבקששהלבממהיותרשואל

שבע"פ""ביאליקדברישלגדוליםחלקיםכילציין,מקרםכאןאוליאבל
גםוכאןשאלות.עלכתשובהספונטניבאופןביאליקשהשמיעדבריםהם

כדיותרןדיבורקררםדעתואתלתתמרבהמצידועגנוןכילצייןמקרם
שלו,לאימת·הציבררביטוילתתומרבההדיבור,שלטיבועצםעלדיבור

חברתיתמעורבותכלבפנישברהאיסטניסרתאתוחושףשבאלאבלבדזרולא
 , 32ממנהנרדף"עסקנות"הכלרעל"פררבלימרת""שאלות"שלשריח

שאני"אלא :פסוקההלכהעגנוןמררהשלוהמדינה"לספרב"פתיחה
אפשרלפטטירתשאםשכןכללסרפד,יפהאיברלבראםשיפהמהאומר,

אתבאחתלהעמידהיטיבדרמהעצמי"אלרב"מעצמיבנואמים'.'להסתפק
מוכיחישרוח.אנשישלשרביםטיפוסים"יש :ביאליקלביןביברהמבדיל
ידיעלבאמונהמעשהואתוערשהבחדרויושבהואשאםאישוישבשער

 // 33כולוהעולםעלמשפיעכן

"ביאליקביןכאןשסומןבחייץכילומרניתןהריזה,בשלבלסכםאם
מולאלוזאת , 34מיגררן·תחומיהעלביאליק,שלגוף·יצירתרלביןשבע"פ"
גם(ראםנתורדענרבכןעגנון,שלעולמובתרןהמוליכההרצופההזרימה
גםשהואהשניים,ביןההבדלשורשאלבינתיים)והפשטניהחיצוניברובד
יצירת·ביאליק.שלהכאובההפרובלמטיקהשורש

עגנון,אצלואיחודןשילובןלערמתביאליקאצלהתרוצצות-תרבויות
השנייםשלהשרנהעמידתםבטיבומסובבסיבהשלבקשראחוזיםאלו

מעתה.להתחקותננסהכןועלמודרניים.כיהודיםברעמידתםבטיבבעולם,
מעריךשםביאליק,עלבהספדועגנוןשהשמיעדבריםאלנפנהכןלשם
בעולםביאליקשלשליחותוהיתהמהורנותי,"מררי :מפעלואתכןהוא
ימירכלוחס.דאהבהרחייםתרדההאדמה,עלמבקשתרוחוהיתהרמההזה,
אמרת ,,הלןלאממשהיו,תרדהשלדבריורכלהתורהעלנפשרנותןהיה

מקצועלכםראיותרדה,שללאמיתהמתכווןהיהימיררכלתרדהבלא
שאםבפתיחת·דברירמזתיכבר 135'--ברעשהלאשביאליקשבתרדה

"מאהבת :עצמוכנגדעגנוןשאמרדבריםלכאןלחסמיוניתן'הריתרצח .
עלעצמיומרעיבתרדהדבריעלפנימשחיראניהקודשומחיבתלשרבנו
אני- ,.....-שפתי.עליחדירשיברנוכדיבבטניומשמרםחכמיםדברי
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דקדוקיתרספתרתובהגדרתבהלכותבמשנהובכתוביםובנביאיםבתורהעוסק
לישראל,הואבררןהקדושנתןמתנות"שלרש j " 36סופריםודקדוקיתורה
תורהאוהב,שאנידבריםשלרשהומחמת __ ,, j 1137תורהחייםארץ

לכאורהגםשאםלהוכיחיקשהשלאאלא , 1138 __ושירהישראלוארץ

העובדהמןבהספדועגנוןמתעלםדרמההרישלפנינו,הדבריםהםזהים
שכן,"תורה".עלבדברםאחדדברכנגדמכרוניםוביאליקהואאיןשכבר
ש"אנימפורשותהודאותשבע"פ"ב"ביאליקהקריאהלנרמזמנתושרבשרב
מרבהביאליק ," 39--החדשיםלמושגיםישניםנטרמיניםבכרונהבוחר
מןבאלהוכיוצאה"אגדה"אתהתנ"ןאת 1140"גואלשהואבעצמולהעיד

ה"תרבר·ללשוןאותםר"מתרגם""הדתית"קרי,הספציפית""האטמרספירה
אותםקשרנושלנר,המושגיםצמצמנואנחנוהדורות"במשךהמודרנית.תית"
הזההמיוחדהאווירמןהללוהטרמיניםאתלגאולרוצהמיוחד.אניתוכןעם

 ,"-41-האלההמונחיםשלסיקרלריזציה :הכלליהאנושי,האווירלתחום

בירושליםהעבריתהאוניברסיטהשלפתיחתהבטקסביאליקשנשאבאנום
בגדולתהביאליקמפליגעיקרי·הדברים)עלחזרשםבקרבנה(ובהרצאה

דתלאאינהזה,במשמעה("התורהקוסמיאוניברסלי,כמושגהתורהשל
צרוףלאואפילובלב,דחכמהולאמצרותולאמוסרלאבלב,דאמונהולא

מושג ;אלהכלעלשערראיןעדומרומםנעלםמושגאלאבלב,דיחדכולם
הקוסמית.ההשגהשלוממרומיהמתהומהכמעטנוחראתששואבמסחררי,
ובשבילההעולםאתבראבההעולם,ירצדשלארמנרתרכליהיאהחררה
שללצדושניכ"יש"החררהאתמציגביאליק 42'1--נבראהעולם

נתייבשכברהתורה"מושגוהגטוהגלותבתנאישכדבריו,אלאה"טבע".
שבאהעד 1143 __בלבדהלכהשלאמרתבד'רקנצטמצםחראונצטמק,

תפסהאומהשל"בהכרתהמפנה,בעקבותיהוהביאההלאומיתהתחייה
המושגשלמקומראתוהאנושיהמקיףבמשמעו"תרבות"המושגבינתיים

 ," 44"תורההתיארלרגי

בפיגםלתורהדברי·האפרתיארזהאתלהלוםקשהלאהאמתלמען
שלגביר,אלאביאליק.נזקקשלהםלדברי·חז"לאחתלאנזקקחראגםעגנון,

לשמשזאתעםחדלהאינהמופלאה,קוסמיתכמהרתהתורהכשנתפסתגם
ואתהקדושהאתהאוצרכמשמעופשוטוספר·תררת·משהשלבמשמע

באשרגםאמוריםוהדבריםמתיבותיו.תיבהובכלמאותותיואותבכלהגדולה
חשבוהם- _,, :קהלובאזנימשמיעביאליקרל"אגדה".ל"הלכה"
 ....בשבליזהבטרמיןהשתמשתיואניתלמו.ד :כמשמעהפשוטהשהלכה
הואהלא"התלמדו ; 1145לחייםיסדובתרדחדשועירןלשםיזרע,רעיון
אתכןמציגעגנוןלאילו , 1146שלנרהרוחנייםהקנייניםשלשלםארצד
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 ,אניבהולאעשה,מה"אבל :נינגסחיגרטישלבאזניההתלמודשלעניינו
אתאיאח.דרבעםליקבעתיבגמראשיעורלי,ממתיניםללכת,אנינחפז

חבלבתלמוד.האלקיםצפןמסתריוכלתלמו.דזהגמראזמהיגמראידועת
השפעמתון ," 47תלמודבלאעלישיוצאתנרשםשאניונשימהנשימהכלעל

זרסוגיהכאןמלחתוםלנרטובאיןזהבנושאחמריםחמריםעלינוהנערם
שתקףבחלרם·הבלהרתכתבי·הקרדשלחילוןעגנוןושלביאליקשליחסרשל
הארוןאתשפתחתי"חלמתי :באזני·שרמעירמספרשהואכפיעגנוןאת

בלאעררםשהואוראיתי--חציר.כדיוצנוםדקהספראתומצאתי
ביריעהוקראתיעמדתימעלה.כלפיועגולהקצוצההאחרונהוהיריעהמעיל

 ."-- 48ראניקדרטרתפתגמיםעליהכתובומצאתי

חילוןהסיקרלרי,אלהתיארלרגיהתחוםמןר"תרגרמםמושגיםגלגול
תהליךשלמסימניוהםאלה-"תרבות"המושגתוךאלוגלגולההתורה

אותרמאמץאחה"עשלהנאמןכתלמידושביאליקביהדותההתפתחות
כאמצעיה"פיררש"אתביאליקקובעה"תרגרם"לצדובמסירות.בהתלהבות

מצביעכשהואיח.דגםהזמןלרוחוהתאמתושמירת-הקייםהמאפשרנזרק
להוכיחביאליקמבקשהתלמודית,האגדהשלכןכלהמצומצםנוסחהעל
- ,_, :ביהדותאימננטיחראהזמןעםוההתקדמותההתפתחותעקרוןכי
אתרקנתנוהםשלהם,הרעיוןאתצמצמוהרחיבו,לאהגדירו,לאהם

מקרםהניחרוכאןשלם,אילןלהוציאיכוליםהזההגרעיןומתוןשלוהגרעין
הדבריםכןרע"יהדברים,אתולהסבירלתפוסהאינדרידראלירתואלהקרואאל

עלבדבריוביאליקאתנמצאכן ."-- 49הזמניםבכללחיותיכולים
נד"רצילשלציהידימערשההאגדהלספרובהקדמההאגדה

אגדה"למד--העולםרחיהשאמרמישתכיר
- ....;הישראליתהאוהמתאלהכיראיפראשרוצה"מי :כןעלמוסיףוחרא
 ,.,האגדה•אצל•ילדנדחועל

כותבלברבר"פירוש'.'שללאקטלהזדקקעגנוןמרבההאמתלמען
כאילוהתורהאתפירששלא"זרדהתנ"ןאתשתירגםלאחרהוא
רכללישהראומהשכלבעיני"וקרובמכןויותר 50תורה"קיבללא
ולדבריהקודשלכתביהסיפורדרךעלהואפירושלכתובבידישנתנומה

והביאוריםהפירושיםכלבתרןאחדשבארוןויתכןלברכה.זכררנםרבותינו
בקנהערלה"פירוש"משמערתאיןשרבאן , 51שלי"סיפוריגםמונחים

תופסתלאעגנוןלגבי-באחתלומראםעגנון.ואצלביאליקאצלאחד
הגרעיןשלהקפתומשמערלגביר"פירוש"ביהדות.והתפתחותהתקדמות
שכברכפיביאליק,לגביחציצה.בלאאליולהבקיעלנסרת ..מנתעלשבמרכז

מתוכו.ן 2'איל .w ..זצמי·חתוהגרעין··שלהנבטתותמונתתופסתואינו
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שלהקולבדברחז"ללגירסתשניהםנזקקיםעגנוןרגםביאליקגם
"רכלשכן 52קולות"לכמהבתפודנפלאר"בארפןבסיבישנשמעאלוהים
דרךראהאחדכלבציבור,המחולקותהידיעותהןהקולות,אתראוישראל

ארעילויהלרובעלירנרנשמתכוחכפיוקיבלהשגתולפישלוציבור
שלבסופרברערשהמהםאחדשכלאלא 53 ."--מזהרחוקזהפחיתות

ביןהדיפרבציאציהעלבנוסףכאןהריביאליקלגבי :שרבהשימושדבר
כאןתופסעגנוןלגביואילוהדורות,שלהשובהההשגהעבייךגםהמקבלים
המתנגדיםואפילוהשרביםגרביהעלמלארת·ההשגהאלהחתירהעניךבעיקרו

עםומתפתחתשהולכתהיאדברי·התררהשלמשמערתםלאשכןלזה.זה
בגליםתורה"דברישכןומתעשרתההולכתהיאארתהידיעתנואלאהזמן,

 , 54סודותיה"למקצתמגיעיםאיןעדייןבהןומהפכיםשהופכיםכמהונכסים

שלהשובהבטיבםאותותיהםאתכמרבןנותניםאלהתפיסההבדלי
מובהקאקטכאןהריביאליקלגבי :ועגנוןביאליקשהעמידוהכינוסמפעלי

שלתורתואתביאליקשמכנה(כפיהתרבותית""הציונות-חילוןשל
מפעל·הכיברסואילול"יצר"."יצירה"להסמיךזרבדרךמבקשתאחה"ע)

ישראלאתלראותלוהיהשקשהמתוךכעדרת·בעליר,נולד,עגנוןשל
פניםמחליפיםאותםלראותלוהיהקשה·קודש","הדרתמתוךמתנערים

אתכ"אנרכיעצמומציגעגנוןבערדשכן , 55חילון"שלבפניםחילרישל
ובקבעוחז"לשפירשרהכפילתורה,ובאמניםששלמים ,ישראלאמונישלרמי

מדבריהםלגרועולאדבריהםעללהוסיףלאליואיןעררך.בשולחןדבריהם
חשבון.בליארמה"אין :ביהדותתפיסתואתכךביאליקמרצה 56כלרם"

---אברתנזכרתהעםחיאזהעין,מןמתעלםשהחשבוןדורותרקיש
חדשחשבוןמוכרחאז---ידאזלתבפסל,הארוךשהחשבוןישאבל
לידיהגיעהדתישהחשבוןישראלבתולדותימיםבארהנהבמקומר.לברא

(אחדא"הבאהאומה.לשמירתנאמןכלילהיותחדלההדתצררתרפיונו.
אלהזיקהמןהלאומיהרעיוןאתשיחרדלארמי,עולםחשבוןלבררבתןהעם)
עמדתואתמשלובמליםביאליקמציעשכאןלהררכחיקשהלא , 57 11-הדת
 :המפורסמתבהצהרהוממצהכל·כך,מגובשביטוילהשביתןאחה"עשל

היהדותאםכיעליה,הוספהולאהיהדותמןחלקלאאיבהזאת'"חיבת·צירן•
הכתבאתמגבולהמוציאהאיבההיאהמרכז.בשיברירקבשלמותהעצמה
זאתאםכימלאכותית,בדרךממנולגרועארעליולהוסיףבאהלאואף
לתחייתההאומה,לאחדותבלבחיהשאיפהלכלהמרכזשיהיהמגמתה,כל

לעביבבו , 58כלליים"אנושייםיסודותעלרוחה,לפיהחפשית,והתפתחותה
"שיברו~דע,רנםי"•ישהארכיאחה"עשלדברי·המניפסטמתוךלהטעיםחשוב

וה"צעירים",ברדיצ•בסקישלו,זכ-ה-של"'בני·הפלרגתא ..כרו,ד.אינולומצפה
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בעינהשומראחה"עשלהנאמןכתלמידוביאליקב"ספר".במרד·ה"חיים"
למצואאפילוניתןובכךהרוחנייםהלאומייםרשימת-הקנייניםכלאת

אומהכלשל"ייחודה :כךהקובעעגנוןלביןבינולכאורהתמימות·דעים
הקנייניםברשימתהיאזההגםשאםאלא , 59ובלשונה"בארצהבאמונתההוא

שלדרכהש"כךביאליקעלמקובלהריעגנוןושלביאליקשלהלאומים
דבר,שוםהחוצהמשליכהראינהדבריםעוקרתאינההיאחדשה,תקופה
החומרשלהיהםואתשיסררי·הירהםיזאתהמקומרת,אתמחליפהאלא

 , 60 ).צי. _שלי(ההטעמותהקדמון".

מןביהדותשהעתקת·מרכז·הכובדהעובדהאתלהטעיםעלינוושוב

רוח·שלהמובהקגילומואתאחה"עמוצא(שבוהלאומיהמוסראלהדת
והכלליחסי·הפרטשלחדשבמערךביאליקשלתפיסתולפיכרוכההאומה)
עולהפיושעל(החשבוןהפרטיהחשבוןבהחלפתכרוכההיאביהדות.
היהדותניזונהממנהואלוהיו)האדםשביןאישיכחשבוןלאומיתהרגשה

שלבנצחיותונבלעונאסף"מתחברהפרטברהכלליבחשבון , 61כדת
היהדותידעהשכבראתשלמדביאליק,שללדבריוהוא,אחה"ע , 62העם"

המעתיקהזואינההנפש"השארותשלהעליונהש"הצררההקדום,בזמן
אותההמכוונתזואלאהערה"ב,אלהעוה"זמןהרוח,אלהחומרמןארתה

היעודהואהואעמד"אל"ונאספתכיאותהומלמדתהכללאלהפרטמן
 , 63הלאומיה"אני"שלבנצחיותובן·החלרףזוכהבוהנכסף

איןהריבאחת,דברינואתלכנסזהבשלבאנומבקשיםשאםלינראה
הפרבליציסטןבביאליקברברשהטיחהבוטיםלדבריםמלהזדקקלנרטוב

בכםיש"אםושלהספרים"ארון"לפנישלהמשוררמביאליקהמתעלם
ההתבצרותאותההיהודית,בהתבצרות"שובורוצהבאלה,כיוצאועודאל"

שכן 1164 ,,,אמונהתרםרכליאמונהכלירקאלפים,שנותזהלנוהיזרעה

יהודייםתמונת·חייםלשמורבעצםמבקששביאליקמכךלהתעלםאין
מבקש-עיניולנגדעגנוןלושמשורהמזושונהאינהחיצוניתשמבחינה

המתחייבתה"חרבה"מןבושישמשטר·חייםשלמתכונתעללשמורהוא
"שולחןפיעלשמתנהל"אורח·חיים"אנשיהעלומטילהה"חיבה",מן

שלכגלגולביאליקמתאר"חיבה·חובה"הזיקהאתוקפדני.קבועעררך"
להלן)שיובהרכפי"אגדה·הלכה"שלגלגולמצדו(שהואוצררה""תוכן
אתלקשרביכולתםאיןולכןחובהלהיותיכוליםאינם"התכניםשכן

הציבורעללהטילןשאפשרהצורות,כןשאיןמההדתיהרעיוןאלהאישים
 , 65קרנם"וביןעצמםלביןבינםהאומהאישיאתלאחדבידןוישחובה,כעין

יסודעלהלאומיהרעיוןאתשיסדהראשוןכ"חוקרריה"לאתמציגכשהוא
יצויירשלאכזה,צגאופךלאומיתבצורהקשורהלאומי,התוכןשהרעיון,זה,
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אתמעמיד"הואביהדותשחידשהחידושאתכךמסכםהואזה"בלעדיזה
יתרוןעלוהראההיוניתהפילוסופיהולעומתהדתותשארלעומתהיהדות

גםשהןלצורותיהומכריעחשובערךנותנתשהיאב,ה,העבריתהדת

להווכחיקשהלא , 66והמצוות"הלשון,הארץ, :כמוהלאומייםקינייניה
קשהזאתכנגדאךעגנון,שלתפיסתועםיפהעולהריה"לשלזושתורתו

לתבועביאליקבאשמשמהאחה"ע-תורתעםאותהלהלוםקצת
וקדושתהדתי")"החשבוןמן(שיחרורםהלאומייםהקינייניםשלאוטונומיה

מבקשכדרכוביאליק .החברתיהפתוסשלרוממותובאמצעותהחולין
שכןהמודרנית,מערכת-המושגיםללשון"דת"המושגאתגם"לתרגם"

דתית,הרגשההיא"דתמיניה·רביהומשיבביאליקשואל "?דתזה"מה
מהרבהמסובךבניידזהדת,להשקודיוהדבריםמחברתאותהכלדתי.לבוש

אתלתתמקוםשדבכאן , 67מדברים"יסודאיזהעללהחליטוצריךיסודות,

ההיכרמסימניכאחדה"רליגיוזות"אתמונהברברשבעודלעובדההדעת
הרליגיוזיותאותומקוממת , 68המופלאכוחהאתביצירת-עגנוןבההנותנים
 , 69בביאליקמגלהשהוא

עגנוןשלבעולמםארץ·ישראלשלהשונהמקומהאלגםיוצאזהעניין
ומצערקעביאליקלגביהיאתנועת·התחיהשל"שיבת·ציון"ביאליק.ושל

פשוטם .ישראלבארץהחייםחידושדברעל"ועכשיו :ביהדותלמיפנה
נושנות,צורות·חייםמכניבאופןמזניחיםשיהודיםזהלאהריהודבריםשל
עיקרישינויידיעלמבפנים,בהדרגה,והולכתבאהשההתחדשותזה,אלא

ואותןהכליםאותםגםחדשטעםמקבליםלאורהאבלהחיים.בתפיסת
ארץ·שלשנציגתהבאחת,לצייןדיאולי , 70 ,,_-הישנותהחייםצורות

וההתיישבותתל·אביבהצעירההעירהיאביאליקלגביהמתחדשתישראל
"אחינועלהואגםאמנםמתרפקעגנון , 71מ"דת·העבודה"הנדונההעובדת

שלשמחת·בניינהשמחגםהואועין-גנים,אחינועםחבריעלשבשדות"

יוצאתהיאגםוירושליםהם,חדוירושליםארץ·ישראללגביואךתל·אביב,
 ;מטה"שלדוגמאלפיבנויהמעלהשל"ירושליםשכןפשוטהמידי
ירושלים , 72הגשמיותהתפשטותשלכמהלךכמוהוהחומה"מן"לפניםטיול
הזמניםובכלהעתיםבכלהדורות"חכמי·כלשלירושליםהיאעגנוןשל

כךהואמתאר"פשטנית"ובצורה j 73 ,,_-הראשוניםהנביאיםמימות

חיבההאומות.מכלהמקוםבהםשבחרישראל"חביביו :מצב-הדבריםאת
ישראל.ארץישיבתאתלהםשבחרוישראללבחירילהםנודעתיתירה
בעירולדורהמקוםבהםשבחרירושליםלאנשילהםנודעתיתירהחיבה

"תמולאתלנושנתןשמילשכוחאיןהכלועל 7 • 1עליו"שמוששיכן
רבותואנקדוטותסיפוריםוערדימים.""בלבבאתונתןהקדיםבכרשלשרם"
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בעצםפסקהשלאלארץ·ישראלועלייהחיבת·ארץ·ישראלשענייניםכןכל
כרחםשאיןוממלכהגרישרם"איןכיעגנוןמאמיןשכןישראל.מירם·גלרת

מכוחאלאממשלה,שלכוחהיהלאשכוחנומפניהתקיימנואברנפסק.
 , 75לעד"עומדתשמלכותוחיים,אלקיםדברי

בשיטתומרכזיתפקידכילצייןעלינובר,שעמדנוהמקוםאלנחזוראם
הואמבקשבאמצעותה"הלכה·אגדה".המעגליותממלאתביאליקשל

ורוח,בשרשלוחול,קודששלוישן,חדששלהנכסףהחיבוראתלהגשים
כשכלוהספרות,החייםשלארואמנותמציאותשלורומנטיקה,ריאליזםשל
ררחני·מרפשטכמושגהאומהשלחשבונה-אחדכוללחשבוןיוצריםאלה

חיותואתהשואבקיבוץכשםהאומהשלחשבונהיח,דגםרגשמי·מרחשי
ובמסירות.בהתלהבותתוכראלעצמםהמשקעיםהפרטיםמןנוחרואת

שלוסינכרוניסטטימערןאמנםמעמידלושנזקקנו"תוכן·צורה"המערך
במעגליותאותרומשקעשבשביאליקאלאהלכה·אגדה),(אראגדה·הלכה

ההתפתחותתהליךאת"גרפה"עלהמגשימההיאשהיאדיאכרוניתדינמית
גםכןכדינשתרךעצמהסביבהיאסובבתשכןביהדות.וההתקדמות

הלכה·(אראגדה·הלכה·אגדהבההמסחררלולייניבקרהיאמתרוממת
תוךאלזהפולשיםוהםומטשטשיםהולכיםשתחומיהןעדאגדה·הלכה)

כברמצידהזרגםאןלמעשה","הלכהתוךאלמתגלגלתהאגדה :זה
 , 77קרלטורי"רכ·"נכסומוצקים"קבועיםב"דפרסי·חייםחליפותמתגלה

דרגת-הסמליותשכן , 78אגדית""הלכהאללהגיעכברניתן-מכןויותר

להלהעמידהאומהשמצליחהעדערלהה"ערבדתי"נסירן·החייםשל
והיאישואפילוקודששלכהילהארתההאופפתמופשטתישרתבהדרגה
"אלוהות"שלבלבושיההציוריתהלשוןידיעלמתלבשת

איןעגנוןלגביכינכתבו,שכברהדבריםלאחרכאן,לצייןהואלמותר
נזקקאינויותר,נכרןארתופסת,ביאליקנוסחהלכה·אגדהשלהמעגליות

 :הואמגלהזאתכנגדביהדותחדשותפניםלגלותבאלאשכןכלללה
בדורנולהזהראנוצריכיםוביותרחול,קודשמלעשרתאנינזהרימי"כל
החמודותבגדיאתשבקדושהדברכלשמפשיטיםהוארווחשמנהגאנו

 , 79 ,,_-מערומיהםאתיכסהלאבגדשכלגרפיםבעליבהםומלבישים

הלהטבכלביאליקשהשמיעשלטיעוניםהעובדה,היאמאלפתרעו,דזאת
קלילהברוחשנאמרועגנוןאצלמקבילותלמצואניתןשלו,הריטררי

ר"ררח""חומר"סוגייתאתהואפוטרלמשלכןמשועשעת.שבנעימה

מושגהיאשהמדינה"אלא :המדינה"לספרב"פתיחהארמהשלבהרריתה
כדברברלדרךבאאתהראםרוחני.עצמווערשהוחוזרלגשמיות,שהפןרוחני
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ונעשהחוזרגשמיכדברברדןאתהגשמי,עצמואתהואערשהרוחני

 , so ,,_-רוחני

למצואלמעשה,רעיוןלהפוךהגדולה,"האמנותמןשיכורביאליקבערד
המע·לתחוםבחייםאותרלהביאהרעיון,אתלהעביראידהצינורות,את
מפקפקדרמההרי"אמנרת·החיים",אומנת""אמנותלגבירשהיא 181שה"
מתחומהומכוונתמאורגנתישירה,הולכהלהשיגהאפשרותבעצםעגנון
--מעשה.לידילהגיעיכולהרוחאיש"איןתחרם·המעשה.אלהרוחשל

לאשבמעשהדבריםדורשהואשפעמיםמלכתחילההרוחאישהואיודע
מתמזמזהואמידמוצקלדברנהפךכשהואשהרוחלקיימם,יכולים
המעשההמעשה.ואישהרוחאישביןוחיבורקישוראין ; 82 ,,_-והולן.

אבלאח,דמעשהלפניורואההמעשהאישגמר.לואיווהרוחגמרלויש
הפןואתהפכואתגםרגעובאותוהזההאחדהמעשהאתרואההרוחאיש

 , 88חלילה"וחוזרהפכו

אותנומחזיריםכאן,שעלוכפילביאליקעגנוןביןהתפיסותהבדלי
לערמתשכןלתחילתו,סמרןהעימותהעלהשכברהבסיסייםסימני·ההכראל

עגנון,שלמהלכיואתהמאפייניםחותכותהכרעותוהעדרחוסר-המסוימות
נטייתואת"הלכה·אגדה",לתכניתביאליקשלהזדקקותוומסגירהשבה

בקטגוריותמהלכיםלתארבמצריהם,מסריימיםתאים·תאיםעולמואתלארגן
וגלויים.ברוריםובשלביםחד-משמעותיות

הספרותעלגםשלוזרתפיסהלהחילביאליקמשבאכילהביויקשהלאכאן
שברהמשוררביןהכאובההשניותמתגלההמציאות,אלבזיקתםרערשיה,

שביאליקאמנםנכרןשכן,לערל·הברזל.צווארואתהכופףהפובליציסטלבין
הלכהבמושגיםתרם,עדעיקבייםושאינםמתחלפיםשימושיםערשה
זאתבכלהריהסוגיה),אתסופיבאופןלסכםהמקשה(עובדה , 84ואגדה
שתיעלובראשונהבראשלהצביעכאןניתןדברשלשבעיקרודרמה

שלכגלגוליםוהןאפיקה)-(ליריקההספרותבתחוםהןמתכרנרת·יסרד
בעזרתמאחיזגםביאליקאתאנומוצאיםזאתשעםאלאהררירת·חיים.

מהןאחתכשכלמזההספרותואתמזההמציאותאתאגדה·הלכההמערך
תפיסהביאליקמציעזרבדרןכאגדה.והןהלכההןלסורגיומשמשת

זה"מה :שואלהואקצרותושרבהספרות.שלמובהקתמימטית·פרגמטית

וסדרמציאותשלתארוזההרי"ספררת :מ•ז,z,יבהואוישירות " 1ספררת
זרעיםסדראלאזרעים,סדרלפיחיולאהאנשיםהחיים.תוצאתזהזרעים
הדבריםכלרבותי,כן,"אם-ובהמשךרזרלטט".זההחיים,פיעלנכתב
הספ·צמחההאלההכלכלייםהסדריםומתוןבחיים,נתקיימוהללו
 ."-- seרןת

1." 
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והעלאתהתארר·המציארתאתלהשאירמוכןביאליקאיןזאתשעםאלא
אםשכןהחיים.שלהספונטנימהלכםשמעלהה"ביכעל"בידיהכתבעל

אתבחרםהואמאמץהרישקדמה,היאהמציאותכיהלכהקבעאמנם
לתארהספרותמשבאהכילתלמידיולהםשהבהיראחה"עהמורהתורת
והתעלותם,רוממותםבתהליךתפקידכברהיאממלאתולסכם,החייםאת
הגדולהכנסתאנשישלהאחריותהכרתאתלנרמזכירהיה"הואשכן

שבאבשעההקדושרבינואתוכןהתורה,ספראתלסדרשבארבשעה

הסופראלארל"ענין"לשעשעבאהסופראיו--המשנהאתלסדר
להיווכחיקשהלא ," 87באחריותהונושאהאומהשלצלם·האלהיםאתירצד

שכןהמוריםקאנרנייםבמושגיםרה"ספררת"ה"ספר"עלמדברביאליקכי
פתאוםנקשרוהספרותוכברדהעבריהעםש"כברדאחה"עלימדזאתגם

אותנומחזירהזרתפיסה ."--הדורותבכלוהספרותהספרבשלשלת
מןמתחייבאקטלגבירהואשגםביאליקשלהכינוסמפעללעניושרב

"גניזה"שללמושגיםשהזדקקותולכןערביאליקאגדה·הלכההמהלך
מתיישביםכיצדשכןעליולהקשותוכדילהטעותכדיבהםהיה,,,חתימה"

שדרקאבדעתוהואאיתןזאתשעםאלאביהדות.רתררת·ההתפתחרתאלה

שכןררח·הארמהשלהחופשילמהלכההדרןאתלפנותכדיבהםישאלה
חומרת·אתומקליםבישןהצמודההאחיזהמןהידייםאתהםמשחררים

מבקשביאליקכילומרמותר 1187ב"סבל·הירושהנשיאהשלהאחריות

מסלרל·מהלכהאתהואשמעתיקבכןבשיטתושמגליםהסתירהאתלהפריד
שלהספירהאלשבעין,הפרטיתהמציאותשלהרובדמןהספרותשל

אחרותמידרתנוהגותשםמופשט,כגרףהאומהשל 88הקולקטיביהחשבון

כצירני·דרן."הספרים"אתהמציבותונרחבותגדולות

מפורשתאכיפהגורסביאליקכירקאזכירזרבסוגיהלקצרמנתעל
ישהתרבות,אתלהביןמוכןאינוהעםאם-- ,,הרוחבתחוםאפילו
עליורצונםאתלהטילרשאיםהיחידיםהזרוע.בכוחכןעלאותרלכרף
בכוחהתרבותאתההמוניםעלנעמיסהמשמר,עלנעמודהכפייה.בכוח

 89 ,"--והתרבותהרוחעבודתאתעליונעמיס ;ברשהבליבחזקה,הזרוע,

הדברים.אמוריםעצמוכנגדאפילומבוטלתלאבמידהכילחושיקשהולא
ואגדה""הלכהעלברברשלהרצנזיהבשוליההערהמעניינתולענייננו

מר ;יש- '?הברזלעול"אייה :שאלתרעללביאליקהואמשיבשם
 90ערלן'/ולפנילפניוצווארנואתכופפיםואנו !אותרנושאראתהביאליק,

לליריקהמחייהמרחבהותירולאכמעטהגדולהליריהמשוררביאליק
מפורשותטועןאפילוהואלספרות.שייעדהחמורההקאנרניתהמתכונתבתרן

טבעהבעצם"השירהשכןהספרותשלכוללניחשבוןמכליוצאתשהשירה
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צינררר·קדומים.ממעיינותיונקתהיאבראש,בלכתהגםהיא.קונסרבטיבית
ניתנתהיאואיןמכניתרלאאורגניתיצירתהרבים.למרחקיםשלוחיםחיה

שלהמוצהרתנהייתוהיאמשמעדתיתהכלרעל 91נקלה"עללהשתנות
"זמירות :לאמורהיהשיבדל"העםוהדרמה.האפיקהאלהליריקןביאליק

 :מזהגדולנסיראההרא-לשירהיבשיםחרקיםשהפך-חרקיך'ליהיד
של"ברחה 92הארמה'/לכלחייםתורת-לחררההזמירותאתיהפוךהוא

אחדמצד :רהיפרכרדברדברים,שניערשהשהיאבזה,החזירניתהאמנות

ומעבירהאפורה"חתיכת·חיים"לוקחתחזרן.-המציאותאתערשההיא
 93למציאות."החזרןאתהופכתהיאשנימצדשירי.עליון,לעולםארתה

המעגליותשלמידותיהלפיבדיוקהחזירניתהאמנות"תפורה"דרמהכאן
הפיכת·עלביאליקכאןכשמדברכידרמהשכןבייהלכה~אגדה",הנכספת

עליהלהצביעבחרשברברזרהנמוכה,למציאותמבררןאיברלמציאותהחזרן
מכללמוציאביאליקאתמצאנוכברשכן'שירחי.יבעלשלכ"מציארת
שלהמידייםגילוייהאת"הספררת"שלוהרפרזנטטיביתהמפוארתהשלשלת
שזרהחסידרת- _,,עלדיברעגנרןכילהזכירהמקדםכאןהעממיתהספררת

צדדיכמהלךהחסידיתהספרותאתמתארעצמווביאליק 94לביאליק"חיתה
 , 95ספרותנושל

רבררחשלישיבגרףהסופררעלהספרותעלמדברהפרבליציסטןביאליק
השיטיןמביןאלינושערלהמהעםיפהערליםאינםהאמת(שלמעןקטגורית

הערלההפנימיתוההתנגשותההתררצצרתמןאפילומכךדירתושיותר,של
"ביאליקבתרךשכונסודבריםונתרן"דברי·ספררת"בתרךאחתלא

 DGשבע"פ",

התאוויתהפואטיקהשמציעהלסכימהנזקקהתיאררטיקןביאליק

של"הנורמלית"התפתחותהבדרךהתחברתאתכןומרבההדיאכררנית
 , D7ודמן-דרמה-בדבלה-אגדה-מיתוסהיאבאשרלארמיתספררת

עצמהעללקבלדיועלנתבעתהעבריתשהספרותלהיררכחיקשהולא
זאת.מעיןקבועהמתכונתבתנאי·גידרלה,החליםהשינוייםעקבבהדרגה
"בעניני·ספרים"עגנוןשלהגירנרתירכיהעובדהבולטתזהרקעעל

ארכמספר,משמרבאים(הםכירצרמעגלותיובתרךמשרקעיםר"ספררתיי

אליהםשבלדהארראשוןלגרףרבההזדקקותבהםישהגבררים).שלמשמם
עמידתםאתבאחתלהמחישכדיהשמועהמפירקבלהזכררנרתשלנרפד

מלהעמידלנרטובאידדרמהזר,בנקרדהביאליקרשלעגנוןשלהשרנה
גם"ישנותשלי"ג-לייחהפרקיםאתביאליקשללערמת·הסכמרת

שהיאכפישלןבגליציההיהודיתהתרבותאתעגנוןסוקרשם /9811חדשןת

אלקודש(מספררתהעממיהתחוםאלהתורניהתחוםמןדרכהאתערשה
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ביכלי"ד"ה"מעשהעלכןכדיתוךהדעתאתלתתומרבהחול)ספררת
שמלאוהחיוביתהפונקציהרעלטוגו",ה"פאקןשהפיצומעשירת"ר"ספררי
ראםטוב,הריטובאםאחר.לעולםהשומעאת"שמעתיקיםאלהסיפורים

וספרים",ב"ארתירתהקורא".שלצרהמשכחתבספרהכתובהצרהטוב,לא

ספררת·הקרדששלמהלכהאתעגנוןשתאולאחרעצמי',אלשב'עצמי
הצרותותכפרהגלות"משארכה :אחדרצףלכדיהואמוסיףשלנר

ישראלשלוגאולתןהשעבודמקשיהלבבותרבתייגערהייסוריםרבתרבר
חכמיםכמהעמדוחזרןכלונסתםלפקידהומפקידהלדורמדורנדחתה
וניחומיםטוביםדבריםוכתבוהגלותעייפישלליבםלחזקדעתםאתונתבו

מהםייאוש.לידייבוארשלאביגונםולנחמםולשעשעםרוחםאתלחזק
שיפיםדבריםמהםמליצותכתבומהםמשליםמשלומהםפיוטים,פייטו

וחולשקודשספריםיצאומאלהלדורות.שיעמדודבריםמהםלשעתם,
ניתןכאןעדשהבאתיהדבריםמתון ."--בערברביאבהםמשמשים

התרבותמןכחלקלספרותביאליקשמעניקסמכרת·האכיפהשלעומתלראות

שהיאתוךרפרטפרטכלאלהספרותשלירידתהעגנוןגורסהלאומית,
"בחיבותיו"עגנוןעלעליזמקובלותשלו.הקליטהיכולת ל::עצמהמתאימה

לטשרתצריכיןכשהיוהראשונים"צדיקיםשכדבריומררז'יןישראלר'של
כבחינתהיהשהעולםלפיותפילה,תורהידיעלעושיםהיולעולםטובה

הואטובהלעשרתצריךכשהצדיקקטנותכבחינתשהעולםועכשיונולדת.

עלמדברכביאליקעגנוןגם , 99חולין"ושיחתמעשירתכםיפררירקטושה
ביאליקבערדאלאמילרי·חרבה,ושלשליחותשלבמושגיםכסופרעצמו

אתפייט"שהאלוהיםכמיעגנוןעצמוחשהאומהשלשליחהעצמוחש
מבנימישראלרכ"אדםסופרלהיותעליוגזרוהשמיםשמןוכמי 100לשרנו"

בכןנפשם.אתמסרונפשםאתלמסורלהםבאהשאםיהודיםשלבניהם
עטאלחיםלוש"נתןכמי , 101שנגזר"מהאניוערשההגזירהאתקבלתי

בניעםונפלאותיוהשםמעשיאת"לכתובעליוכילעגנוןלובריסופרים"
אני"יודעשכןכוחולפיזןמשימהשאיןלובריזאתעםאן , 1c2אדם"

שגדולמפני--ירושליםשלמתפארתהממאהאחתאפילובסיפורישאין
שלכוחהלקצההגיעהלאהשירהשלומימיהממשוררים.המעשיםכוח

הישראליתהאומהשלההורייהלגבירכןכולהההררייהלגביכןההוויה.
לכותבו.הסופרכוחהואקטןהמעשההואשגדול"יותרירושלים."ובכללה

משהאותם,כתבמיאלאלהיכתב.זכר--הישראליתהאומהקורותרק
"דיההריהאמתלמען , 103הקודש"ברוחוהשאראותם,כתבהגבורהמפי

"אןשםנאמרכברשיהיהוכלשהיה"כלשכן 104זה"ספרלהשניתןלאומה

מהשכלבעיני"וקרוב 103לקרות"יודעהעולםשאין"אלאהיארהסיפאמאחר
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לכתביהסיפוררררטלהואפירושלכתובבדיישנתנומהרכללישהראו
 , 106 11--לברכהזכררנםרבותינוולדבריהקודש

סיפורי·עלבהולדברעגנוןשלביצירתותחומיםלסמןהיהנהרג
"איסור"עלמשועשעתכלשרןמרמזעצמועגנוןגםרסיפררי·חולין.יראים

ר"שיריםירושלים"לכבוד"שיריםעלביצירתו,המשמשים 107ר"היתר"
קריאהמתוןאןנערה",עללברשנותןבחורכדרךאחרת,אהבהעלאחרים

לנרמחוררהחרמה")מןב"לפניםלכןקודם(רעודעצמי"אלב"מעצמי

שכולהאחתחטיבהלכלליצירתואתללכדמבקשעגנוןכיויותריותר
זרבדרןשכן , 109חילוניותעממיותלמתכונותהיאנזקקתאםגםקודש

ואיש.אישכלשללהשגתםעצמהלהתאיםהיאמבקשת

עגנוןשמלכדזהליכודכילומרניתזשלפנינוהעימותאלנחזוראם
עמידתומטיבנפרדבלתיחלקהואאחתחטיבהלכללכולהיצירתואת

עצמוהואחשקבליים-חסידייםצינורותדרךיהדותואתשיונקכמיבעולם.
שאינהאחתקולוסליתכרשותאותרהמקיפיםהקב"השלעולמותיוכלכאזרח
 , 110והפרדהתיחוםכלבתרנהיודעת

המאכל·וההתנגשותההתרוצצותהשניות,כןכלבולטותזהרקעעל

"איששלבסירנויפהערלהתמידלאשכן,ביאליק.שלעולמואתסות
שבוהמשוררשלהפרץאתולכלואלהדחיקשבר,החברתית"השליחות
אלנכספתוהיאבלבדהלאומיתהקיומיותשלבהרחבההמקוםלהצרשנפשר

חרקשלבמסגרתשנכנסזהארהנתפס,והנראה,הנגלההעולם-- "
 111 ,,_-השירהנבחריברקעיםאליומתרבים,שממנוהאין·סופי,העולם

משים.בליעצמוביאליקשמעידכפי

רקאסתפקבשירת·ביאליק,העיסוקאתזהבמאמריועקפתימאחר

למתחיםהחדרת,לתפניותמקרםאיזעגנוןשלבעולמוכיהעובדהבצירן
וזוהמהחטאלתחרשת·בגידה,עברי·התהרם,משניעמידהשלהדרמטיים

רעלהילדות,שללגן·העדןהנעלמיםלאיי·הזהבלגעגועיםרמאידן·גיסא
דבריאתלהמחישכדיבסוגר.לתחושת·הכליאהמקוםימצאלאהכול
ושלחמדתשלמביהמ"דהיציאה :דווקאלזוטרתלהיזדקקבחרתיבאחת
רעללשרבמנתעלליציאהסימן , 112בגמראקמטבעשייתכרוכהכפיליו

הגורליתהפתטיתההיטלטלותמקרםאתעמדו.שברממקרםלהמשיךמנת
"מה :"פעמים"תיבתעגנוןאצלמחליפההכרעההמזמיניםקטביםבין
עםמתערבהיהפעמיםיודע.בחוראדםמה ?חמדתשללברחפץהיה

שפתעלמטיילארליערויוצאפורשהיהופעמיםשיחתם,לשמועהבריות
 , 11sופעמים" ___פעמים __הנהר,

בליטרתביתרוהפעםלנרמזרמןכאזעדשנאמרכלשלחוזרעימות
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על·נידונהשהיאכפיסוגיית-הלשוןעלדעתנולתתאנוכשבאיםוהחרפה,
מוצאהעלדעתולתתמרבהעגנוןכיונאמרנפתחהשנייםמןאחדכלידי

בהגיונותמשופעותיצירותיובפרט.והעבריתבכללהלשוןשלהאלוהי

מןהדיבורעדיין"נתגלף"לאבההספירהקדם·דיברר,שלהספירהעל
מפליגהשבאמצעותןהמחשבותעלבהגיונותמשופעותוהןהמחשבות,

 , 114השבריים"הניצוצותאתלהעלותניתןושבאמצעותן , 113מקורהאלהנשמה

מרבהולכןיעודושלקדושהשלנופןעגנוןאצלעמונושאהדיבורשלהאקט

קצרבת·דיברר ;ייחרד·דיברר ;דוברים""תיקוןעלדעתואתלתתהוא

 .)!השתיקהסוגייתגםכמובךבכן·כה 1(כרוהאותיות.המיליםוקדושת

לשיטתושרבאןהלשון,שלרהמטפיסיהמיסטילרובדערביאליקגם
מיני"שני :לשונות"ל"שתיהלשוןשלחלוקהערשהאותראנומוצאים

חיצונייםסמליםשללשרןבתורלחברואדםביןהנולדתאחת :הםלשרן
שישבשעהלעצמו,אדםביןהנולדת-והשנייההאדם,בניביןושימוש

ומכאןיותר,עליוןמסוגהיאזרלשרןנפשר.עודףאתלשפוךלאדםצררן
ר"חיצרנית"פנימית""לשרךעלמדברביאליק 115הקדשלשרןמתחילה

היאאפייניתלענייננואדם",בני"סתםשללשרבםרעללשרן·הירצרעל
בנילסתםשרת""כלישהיאכלשרךלוענייושבדיוניוהמפורשתהודעתו

קפ"ז),(כתביםעצמה"בפניותכלית"'פיטיש'בבחינתשהיאלזרולאאדם
לתארביאליקמבקשמטא·לשרךשלברובדלעסוקהמרבהכעגנוןשלא

המעשהלביןמזההמחשבהביןומביאכמולידהדיבור,אתהלשון,את
אפשרראיומעשה,ובכתב)(בפהדיבור"מחשבה :מזהממנההמשתלשל

 , 116 ,, __הקצרותשניאתמאחדהדיבוראלה.שלהסדראתלשנות

הקניניםבתרןהלשוןשלהמרכזימקרמהאתלהטעיםמרבהביאליק
"משכן·"קרקע·הררח","אצילרת·ררחנית",כעלעליהמדברהואהלאומיים.

האומה,שלביותרהתמציתיתהמגובשתהתגלמותההיאהיאהלשוןהרוח"
"כאילושרנות",במליםענייוכפל--ולשרן"ארמהכילומרשניתןעד

שתיהן ?והספרותהדת :תאמרו"ראםוהצומח'"·'הצמיחהאומריםהיינו

 , 117מכליה"הללוגםנשתמרוידהרעלהלשון,שלמיסודההן

השנייםאצלבסרגיית·הלשרןהכרוךכלשללהקפתולהזדקקבלי
המודרניתביצירהלשרן·כתרביםהלשון,שלהיסטוריה(חידרש·הלשרן,

למקראבמלרא·בליטרתרמתמקדהשנייםשביןשהעימותלינדמהרעוד)
והשניותהכפילותכןכלבברורנחשפיםמשםשכןבלשון",וכיסוי"גילוי

לנפשכ"גארלההמלהאללברוחהדחף :ביאליקשלעולמואתהמפרנסות

הדיבורית",מקליפתההמעורטלתהאדםב"ררחשפגשהלאחרהנדהמת"
החברתית·במסגרתולמצואלשרבהנסירןאתהמלווההאופטימיותכימלמד
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אופטימיות 118לאנשיההדתשהעניקהוהמחסההמעוןתחושתאתלארמית

הלז""מעבראלהצצהכלכרונהמעתהשנן,מופרזת.קצתחיתהזר
האמרנהמשנתחלפהשםשנותרההריקנותנשלומנופלתנפולהבסננה
ההיסטוריננצחשנרהאתלמצואנשלחהוהנפשלארמיתבהכרההדתית
ממדי·לניןהאנושיהעולםשלהמוגבליםממדירניןשנפערהפערמןכלנ.ד

לערמתה"נלימה",ומאיימתביאליקאלמציצההקוסמוסשלהאינסוף

לנתר·נת·נפשרעגנוןמציענ"נלימה"הכרוכיםוהחידלוןתחרשת·המררת

עומדיםשאנוזרשעתיודעתאת("אימקוםושלזמןשלאינסופיתמערכת

 ,) 119העולמות"כלסוףאינוהזהעולם iiשנשםהעתים,כלסוףאינהבה

לגניבהאיןעצמהה"בלימה"גםמכן,ויותרלאין.מקרםמותירהשאינה
אמרכנראלאבלימה,עלתלויההארץכל"והרישכןהמאוויים,מןעגנון

שיהאנותן,ברחמים-נותןיתברךוכשהואאדם,לבנינתןוהארץהכתוב
 , 120 //--תקומהלאדם

בתוךביאליק.לנרמספרנ"ניסרי"המליםאלהבריחהעלרקלא
משנרשלברגענינעצמושהעידעדותולנומזומנתשנע"פ""ביאליק

וללנתותפיליןטלית"ללבושהרצוןלפעמיםבומתעוררהלאומיתבפעילותו
 , 121אלה"מצרותערלעדייןהנושאיםהיהודיםכלעםלהתערבלנית·הכנסת,

אישביאליקשלהמוצהרתנהייתושלנרלעימותתורמתמכןיותראן
ההומור.אללררח·היהדרת,זרהכתכונהלושנראהמהאלהלאומיהפאתרס

"לאוים"מספרמונחחראנאגרדת·חסופריםחבריובאוזנינואםכשהוא
 1כביכולאלינו,נאכןגםאשרחפאתוסוהואאח,דנגעלנר"יש :ונתונם

שניחםההומורויסודבספרותחפאתרסיסוד--הנביאים.מןבירושה

אינני--ההומור.יסודאצלנומעטהגדול,לצערנומזח.זהשוניםקצורת
לאושרחושבחייתיאבלבאפיינו,שאינןתכונותואחרזריםהרןאחררודף
אתואפילוהדברים,אתהרואהזהההומור,יסודאת--לנרסיגלנואלו

 , 122 ,,_-יפהבעיןהחטא,

מןאותרחראשואבשכןמרלדת·חרץ,להומורנזקקאינועגנוןואילו

מידת·נלשהיאב"מידת·חחשתררת"גםשםואחוזקשורכשחראהחסידות
שלהגדולהפיוסאלהמוליכההיאמידת·החשתררת , 123עגנוןבעיניחמידות
בההנותנתוהיא , 124ובחינהחשבוןכלתמציתשהואאלוהיועםהאדם

מנוחהלחומעניקיםארתחהמחשליםוהריסוןהאיפוקאתביצירת·עגברן

מןלאבהאיןזאתרשעםממנהנעלםלאשדברהמיוחדתההתבוננותשל
מהגנחת·הקרל.ולאחפאתטימןלאהסנטימנטלי,

עדהנאמרכלאתמשחרלכבסבסירםאנומבקשיםשאםלינראה
עצמי"אלנ"מעצמיעגנוןלנרשמגלהלדבריםלהזדקקמאשרטובאיןכאן,
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עליהםאמרו"מה : 125"ספר-המעשים"ספורישלהראשוןלפרסומםבאשר
הרבהטובה.מלהאדםעליהםאמרלאמביאליקחוץ ?הסופריםחברינו
הואואףהמעשים.ספרכתיבתסודממנילהוציאכדיביאליקעמיגילגל
מעשהסיפורזהואףאותם.לכתובהגיעהיאןמשיריוכמהעלליסיפר
המעשיםספרסודממנילהוציאביאליקשהשתדלכמההמעשים,מספר

ממנו."להסתירואניהשתדלתי
גםנכוןאןנפשית,"מצוקהשלספרהואש"ספר·המעשים"הואנכון

מעשים,תוךאלשיתגלגלומנתעללמחשבותכאןשנתןמבחרותבושיש

חמוסי·מןהדבריםאתמעתיקהחוצההפניםמןההשלכהשכןהפורקן,מן
הפלסטיותאלמוברר,בלתיבאורחבהומפעפעהרוחשעלהדיוניסיתקליות

בחלומיותהשיכרותאתלהחליףכדיבהשישעיניםמראהשלהאפולונית
שללהיטותואתלהביןיקשהלאיסוד-ההתבוננות.אתלעוררובכן

מיוחדצרוףעגנוןהעמידכאןשכן"ספר-המעשים",שלסודואחרביאליק
שלחדותואתלהקהותכדיבושישהאפיתוךאלהדרמטיאתהמשקיע

מגעהקטבים,ביןוהובאההולכהשלמגעליצורכדיבוישהעימות,
כמובןכאןהגורלית.המיליותשלהחזונית·פאתטיתהסטטיותאתהשובר
עלביאליקשל"מגילת·האש"עםהעימותאסוציאטיביבאורחבנועולה

נראהלעסוק,כמובןנוכללאבכןאםאןהאימפרסונלית.הפאתטיתצורתה
אתעליולהרחיבכללצורןשאיןעימותעללהצביעניתןשלסיוםלי

כדיבושישלינדמההרימשחק-מלים,דרךעלליעלהגםשאםהדיבור,
עגנוןשלהלילות"מן"לילהלמקרא :באחתהדבריםמצב·אתלהמחיש

גם(ואםומעשיםסיטואציותתוךאלאותןוגילגלהמחשבותאתפרקשם

לזכורשלאיכולאינןקרואים").לאכאורחיםהסיפורשלבסופרהןשבות
"מבינותוזומם"לוהט"לביאחולםעליוביאליקשליבוא"מלילות"לילהאת

לפניכם").בהתערותו("והיהנמעניועלהואמאייםובוסוגר"לחרכי

הערות

 , 113עמ'עצמי,אלמעצמי , 1
הימיםכלבידיוהחזיקחברזיזבישנהגזהגדולסופרעלאני".תמה . 2

גנוזים.ספרירובנשאריםהיוברבראלמלא--ישראלבארץשדרתי

להזכירצריךברבר"אחר ;נדמע"קוראברברשהיהמספורייש--
והזכירניהגדולהחיבתולישהראההראשונה,עליתומימיביאליקח"נאת

אתבגלליהניחבההרפעמים.תקומה.ליונתןעמיזקנינגדוכבדנילטובה

 .) 29עמ'עצמי",אל("מעצמיעמי'/מטיילוהיהלשמושבאויפוגדולי
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מעירהגדוליםשקרברהרזרקירבהעל ; 126-127 1עמגםראהזהלעניין
ישראלבגדולימשתבחשאניתראוניאלאהובי,ידידיורנותי"מורי :עגנון

הגדוליםשמזרןעצמם,מחמתאלאלזה,זכיתיעצמימחמתלאשקירבוני.

זההייתישאנילטובתיסיבבהסיבותוהמסבבאדםכלעלדעתםשנותנים

 .) 30עצמי",אל("מעצמיעלי"דעתםשנתנו

שתק"ברבר :היםעםברברשלהראשונהפגישתועלעגנוןמספרכן . 3

דואה,איניעצמיאתעשיתיארצהאפיםוהשתחוהברכיועלכרעופתאום

חרץאדםלשוםהזבדאתספדתילא .הדהימניאלילימעשהאותואבל

בעיניהיוחשוביםמסרפדינוומי"מי ; ) 113עצמי"אל("מעצמימביאליק",

על--ביאליקשידיבכלברברהיהבקיביאליק.לכולםראשוןןברבד

שהיוהשיחותאותןלגבי---אמד.מהזוכראיניביאליקסיפורי

ביאליקושלמהדצאותיקטעיםלגביוכןביאליקבשםמביאיםהעיתונים

שהגביריםהואביאליק,עלקובלהיהאףביאליק.עםשלםלבוהיהלא

אמד---ספרותנולשםמשהולעשותאותםמביאאיברבר,תמייקרים

כשהלכתיימיםאחראמי,תי.שהואמשוםבדבראתאניאוהבביאליקלי

אחתדגלוברברתקעהדברים.אתלוסיפרתישלוםנוחבחולותברבדעם

ביאליקשלמאמרנעימה(טעותזאומדמהונעימהובטעותואמד,בחול

כלפידבריםהטחתרבו-שמובעילוםנתפרסםטועה,איניאם-היה

 , 116"מעצמי",-ברבד)

משימההיאגבודיוושלעגנוןשלה"בעל·ביתיר.ת"שלטיבהאחדהתחקות . 4

שלטיבהאתלעמתמענייןכןכמולחקד·עגנון,חשובהוגםמעניינית

יצירתומתוןהעולהזועםעגנון,שליצירתומתוןהערלהה"בעל·ביתיות"

חרצה).היציאהאת"מאחרדי·הגדר"שלמנוחשמנעהזו(למשלביאליקשל

או"צעידותמתוןהבאהלפיסקהתשרמת·הלבבהפנייתדקאסתפקכאן

ל"בעלנרדףשםלכל,ניזרעהיא,העמירת-ואחד- _,, :ילדות"

השאננההרווחהאהבתועםמופלגתזקנהריחעםוכבדהרחבהבי,תירת

 .)ב"רעמ'תש"י,ת"אדבירביאליק,כתבי(כל ,,_-הערב'ועדהבקרלמן

מענייןעגנוןשלהבעל·ביתיותחת.דמיתלעניך 193עמ'עצמי",אל"מעצמי • 5

"ש"י ,עגנוןעםהראשוןהמפגשמןכנעניזריזשלהתרשמותואתלקרוא

 , 19עמ'בע"פ",עגנון

(תשכ"א). 156חוב'י"ט"מולד"ובמותו,בחייובדברחייםיוסף . 6

בהוצאתחוברת ; 25.8.44(הארץ,כצנלסוןבדלעלגםפרסםזהמסוגחבור.ן

עצמי").אל"מעצמיתו,ךאל(כונסהברברעלבכתוביםוהשאירשוקן)

 , 146"מעצמי", . 8

 , 30"מעצמי", , 9

לנגחכשביקשביאליקשלזהבסיורועגנוןעשהמעיקרוגרוטסקישימוש . 10

הלהוטיםושכמותהחיותיעלשלסנסציהאחרהרדיפהאתאוהסנוביותאת

מעילממנו.עיניהסילקהלאברחובותביאליק"כשהיה :בביאליקלחזרת

שעשוהמדודהכנגדועמדנשעןהיהשקדמקלרעללבושהיהקטיפהשל

מהלראותו,באשלא.תינוקהיהלאלכבודו,נתאספההמושבהכללכבודו.
שפתובתמונותיומהמשרםהיה.נחמדכמהזעשהבאותהביאליקחשב
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על(גבעת·החרל", ,,_-כרעסהואכאילרפיר.לתורמכונסתהתחתרנה

שנ"ר),המנעול,כפ~ת

 , 276עמ•עצימ",אל"מעצמי ; 255-256שלשום""תמוללדרגמאראה , 11
בדברכנעניזריזשלבאזנירעגנרןשסיפרהאנקדוטהאתכאןלהזכירמעביד
קרק,עגנרן,תיברתראשיתשמערןכי"עקבראמוברשפגשמתהרניאדם

 • 67עמ•תשל"ב,המאוח,דהקיבוץבעל·פה",עגנרןש"יכנעני,זריזביאליק"
"ארבעהבתרןעגנרןאצלנכלללאשביאליקהדעתאתלתתגםארלייש

רופין,ברבר,אתהארבעהבתךומרנה(עגנרןהישרבאתרעשרשעיצבוחרשים"

 , 148"מעצמי",כצנלסרן,רברלקרקהרב

 7.עמ•"מעצמי",ז•ק,מ"אאלמכתברראה . 12

פולגירידשערבהרצאתשיצארהמנעול"כפרתר"עלישרים"ל"בסרדכררנתי , 13

(ארבעהשרקןשלתרצ"אלמהדרותרכןבתרפ"ג,רהשניבתרפ"אהראשון

כרכים(.

ראילן. 1932מ"להתפרסםהחלר , 14

כ"א,עמישניספר " Dשבע""ביאליק , 15

שפ"ר.עמ•ביאליק",תכבי"כל , 16
מנדליכיברברשללגירסתרבאשרעגנרןשלהעותרהיאזהבעניוחשרבה , 17

רבכלהדרררתבכלישראלכלשלמעשיהםאתבכתבייקיפל"כאילר
לראררסיאגלרתאלאהכיורשלאהסרפדיםורבשטערטער.ת"רזרהמקומרת.

 , 116"מעצמי",-הדררר.ת"מעהשאתהכיור
גלרת·גליציהשלזכריר,תיהאתלתברעעגנוןנחלץאמנםאםכינעירכאן

עמ'לחשבון",זיז"בידסדן,דבשלברכהלמכתב"קרנצפטזהלעניו(ראה
רצנזיהזהלעניוראהמחרלשרתיה.עיןהעליםלאגםזאתעםהרי ) 191-198

עמ•"מעצמי",.תרדאל)כרנסהאדרנדרןחתםעליהבצעיררתרערדשפיוסם

ספרידרלתרדנרטלכשאדם- _,, :השארבידחראכרחבשם ) 380-379
שרםברימצאשלאלמפרע,לדעתעליר ,להתפארגליציהסרפדיידימעשה

 ."--רכר•אדררת•'עלאר•עלדבר•רוקמקררידבר

 , 116"מעצמי", , 18
מבנימשלנראדםלירשכר,תיהורסים,ביןשאמרתעלישנגזראני"וראה , 19

"תמרליצחק,באזניבלריקרףשמשרןמספרכן ,,_-קדיששיאמרעירי

א.תוראהשהיה- _,, :הבאההפיסקההיאירתרומעניינת ; 215שלשרם"

פיעלאףהללרשהורסיםבכלרב,מלוחכדגהורסיםביןבירושליםעצמר

אחרירתרבעליררחאמיציוררבם,תקיפהדועםתפתרחהרידםרחבשליבם

 , 211שם-בשפע"גליציאאנשילנושניתןמשהוחסריםהם

שהודיעלימים,חברובנימין, ,,עלהואמלגלג 17בהערהשנזכרהברצנזיה , 20

שרלחןמעלשגלרצעיריםשאיזהמההיינרבגליציה,"הרינסנסעללקוראיו

 .) 379(שםצמחוניים",נעשואבותיהם
ז-שפ"ח, 11שפעמ•"כתבים" , 21

- 11עצמי",אל"מעצמיגםהשרה ;רנ"בואל'ו'"אלוזוגרת","שני , 22
בן·טרבים.בחורהאוחמדת

("המטפחת")רס"גואלר","אלו , 23
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שלאלומעיןביטוייםלעמתמקוםכמובןיש ; 13עצמי",אל"מעצמי , 24

וקצרשנירך"עקבעםהמלאך")ישאל("ואםוחולם"ויחיד"רךעםעגנון

מסוגשבדיקהאלאזהים.הדבריםאיןשכן("ספיח")שפתיאלםועקבידי

עצמי.אתכאןשתחמתילתחוםמחוץהיאזה

 , 89"מעצמי" , 25

שלכךכלהגדולהקפדנותואתבזכרונךלהעלותשלאיכולאינךזאתכנגד , 26

"מעצמיב.תוךהקפדנית.ובהגהתםבעיבודםדבריו,בניסוחהכרוךבכלעגנון

דאגתי"עלזהמששמעשוקןשלליבואתשבהכיהואמספרעצמי"אל

 . w1שם,מדויקת".הגההבלאאותםיוציאושמאכתביעלדואגשאני
ולסיפור"אני"ללשוןעגנוןשלהרבההזדקקותולעניו ; 92"מעצמי", , 27

אחי"·"בתוךפרקיבכלוכמעט 129 , 81בעמ'ראהשלועניניו
w . לושמסרוהוא,זהבצורף- _,, :ובהמשךומלואהעירוהנמשל,המשל

ל jכ 1שהמלך.שללבתועגיליםלעשותומרגליו.תטובותאבניםהמלךמגנזי
לשאתו.יכולותכמההאזניםאתובוחןאזניחמידתלפיהעגיליםאתהוא

 , 424עמ'ומלואה""עירוהנמשל","המשל , 29

 • 355עצמי",אל"מעצמי , 30

 , 414ראה"ומל"עיר . 31

 , 13.8.76"משא",עצמו",על"עגנוןבמאמריהרחבהביתרבכךדנתי , 32

הרבישלמדבריומתרשםעגנוןכילהזכיראולימקוםכאן ; 422"מעצמי", . 33

.דבמקרה'.'לבדיכשאניגםרבי"אניכשאמרעצמו"מעלתש"ידעמקוצק

 74.עמ'בע"פ",עגנון"ש"יכנעני

ביאליקמצביערמח"לשלבעולמוזהמעידחייץשעללצידמקוםכאן , 34

י"ז.עמ'שניספרבשע"פ"ביאליקגםוראהעליו.במאמריו

 , 193"מעצמי", , 35

רצ"ז.ואלו","אלוהריח","חוש • 36

 , 69"מעצמי", , 37

 , 147עמ'החומה",מן"לפנים • 38

קצ"ח.ראשון,ספרשבע"פ""ביאליק • 39

מ"ב.שני,ספרשם, , 40

קצ"ח.ראשוןספרשם , 41

 ,'נעמ'ראשון,ספרשם, , 42

ס, 11ט-ק 11קצ ,שניספרשם, , 43

נ"ב. ,ראשוןספרשם , 44

קצ"ח.עמ'ראשוןספרשם , 45

כ"ג.עמ'שםשם, , 46

 , 113עמ'לובלין",מרשל"בחנותו , 47

 79.עמ'"מעצמי", • 48

החדשההיהדותשלמהלכהעל ;נ"דעמישניספרשבע"פ"ביאליק . 49

 .: 1קס"קס"א,קכ"ב ,'מעמ'ראשון,בספרביאליקמדברמהפכהשלבמושגים

 • 259"מעצמי", , 50

 • 58"מעצמי", • 51

נ"ד.עמ'שניספרשבע"פ""ביאליק , 52
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 • 453 1עמ"מצעמי" ,המהרש"לשלמשמרעגנוןמביאכן , 53

 , 452"מעצמי", , 54

 • 449עמ'נוראים",ל"ימיםהקדמה"מעצמי", , 55

 • 420"מעצמי",יהודי","מיהר • 56

ח. 11ז-קצ 11קצ ,שניספרשבע"פ""ביאליק • 57

נ"ג.עמ'אחה"ע"כתבי"כלבשלב",".תרדה , 58
 , 339 , 338"מעצמי", . 59

קי"ב.ראשוןספרשבע"פ","ביאליק • 60

ביטוילהשנתןעגנוןשלהלאומיתההרגשהגםהיאכזרהאמתולמען . 61

 • 448"מעצמי",בספר","זכררןהנזכרתבהקדמהכןכלפירטי

קצ"ח.שניספרשבע"פ""ביאליק . 62
קצ"ז.שם,שם, . 63

 • 64עמ'ב'חלקהמאוח,דהקיבוץהצראתברבר",כתבי"כל , 64

ר. 11קסשבי,ספרשבע"פ""ביאליק • 65

 ..שםשם, . 66
כ"ח.עמ'ראשון,ספרשבע"פ""ביאליק , 67

- _,, : 320עמ'ב'כרןהמאוח,דהקיבוץהרצאתברבר",כתבי"כל . 68

ישוהיאעגנון,ל'ש'ילןישלא·רעירני,ת,אמית.ית,רגשנית,רליגיוזיות

אותר".שמצילה

 • 64עמ•ב'שם, , 69

קס"ג.עמ'ראשוןספרשבע"פ""ביאליקס.ד

העבדוהדת"ארתה :ל"אעמ'ראשוןספרשבע"פ""ביאליקזהלעביןראה 71.

"אפשר ;יבג'ר'עמנובחייעמוקיםיסדוותרגררדרן,ברברלהשהטיפו

יצחקשביןהשיחהגםראה ·"--דתיתצררהאצלנוערדתקבלשהעבודה

 , 540עמישלשרם","תמולזה,ב-נושאהעומדומנחםקומר

 , 30עמיהחרמה"מן"לפנים 72.

 , 429"מעצמי" 73.

הריוקדוש.תהחיבת·ארץ·ישראלבעניןעגנוןמשלמרבאר,תלהביא ; 99שם 74.

אנחנועצמי"אלרב"מעצמימאחרכמעט.יצירותיומרביתאתלהעתיקזה
הזכרתהבורא,בהארתרשזיכההגדולההזכרתעניןאתבעתיקעוסקים,

השעבודוקשיהגלותאריכר,תומחמת- _,, :מחיצהבלאירושליםאתלראות

לרשבקרעהחמדתהיהאחדירושלים.לביןישראלביןמחיצהנעשתה
ירושליםלאיזוידועיםאגראידרואה.עיןכלשאיןמהלראותוזכההמחיצה

חמדתלובטלראיהמאותהמחיצה.בלישראהאברידועיםאבללבר,כירון
 .) 12(שם ,,_-שירים.לעשרת

 , 421עמי"מעצמי", 75. .

 •ב'עמישניספרשבע"פ""ביאליקראה 76.
קפ"ה.ראשוןספרשבע"פ""ביאליק , 77

קצ"ח.עמ'שם,שם, 78.

 , 279 1עמ"מעצמי" 79.

 , 250עמ'ובראה""מסרן , 80

קל"ר.עמ'ראשןוספרשבע"פ""ביאליק , 81
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 , 421עמ'"מעצמי", , 82

 ; 258עמ' ,ברברעלעגנוןשכתבדבריםגםראהזהלעניך ; 422עמ'שם . 83

אתלהעריךביאליקידעלאעגנוןלדבריכילזכורמעבידזהבהקשררעוד
ברבר.

בעיקרראהואגדה","הלכהעלהחריפהברצנזיהברברלגלגכברכךעל , 84
 , 358עמ'ב'כרך"כתבים",הערה

קצ"ט.עמ'ראשוןספרשבע"פ""ביאליק , 85

קצ"ר,שניספרשם, . 86

ס"דעמ'ראשון,ספרשבע"פ','"ביאליקהרוח",כנוס"עלבעיקרראה , 87

ם"ח,

כולןרעלתרבותנו,שלהגדולותשהיצירותהעובדהאתלהטעיםמרבהביאליק , 88
שרויישראלבהירתקדםמימי"עודקולקטיביות.יצירותהןכתבי·הקדש

ולאקיבוציתספרותשלנרהספרותכלחיתהההשכלה,ימיועדאדמתועל

יחידהואזה"חזירן ; )'עעמ'ראשון,(ספרנתחברה"בודדיםמספרים

אנונימיתקיבוציתיצירה ;כזהחזיוןעודאידהעולםבספרותבמינו,
(שם ,,_-האומהכלהשתתפהבהאשרשנים,מאותבמשךשנעשתה

צמדוההזדקקותתוךביטויהאתמוצאתשהקיבוציותמטעיםביאליקקפ"ה).

שללזכרוביאליקשאמרהדבריםאתלקרואמענייןזהלעניך ;למקורות

בסוגיותאנונפגשיםבעצםכאןקפ"ה-קפ"ו.עמ'שני,ספר-ברדיצ'בסקי

בה.דנתישלאלאומיתספרותשלההגדרה

עמ'כתביםקכ"א,קל"ה,עמ'ראשוןספרשבע"פ""ביאליקזהלעניךראה . 89

 .'בטורקצ"ו

 , 358ב'כרך"כתבים", , 90

בסוגיותביאליקשלדיוניובתוךצ"א.עמ•ראשוןספרשבע"פ","ביאליק . 91

האגדהבתפוחים","ופזרנינוסחהאגדהאתלפעמיםאנופוגשיםואגדההלכה

לקבעוניסהלאדרמהאךנ"ב.עמ'שניספרראה-ולאיסטניסלחולהשיפה

ה"ספררת".שלה"רשמי"מערכהבתרךמקרמהאת

ק"ח. 1עמראשון,ספרשבע"פ,"ביאליק , 92

ק"ר. 1עמשניספרשבע"פביאליק . 93

עלאמנםמדברביאליקכילהזכירמקוםאוליכאן ; 272עמ'"מעצמי" . 94

ה"קאנונירת"כאןגםבולטתשובאךשלנר"העממיות"ליצירותהוצאת·ירחון

אתללכשליזקתליהניצוצותאת"להעלותבכךהואמבקששכן
האמנותיתהיצירהעבודתשליסודלנרישמש---העממיתהיצירה

לציידמקוםכאן ;י"ב)עמ'ראשוןספרשבע"פ",("ביאליקלברא"העתידה

במקביללהתבונןמקוםכמובןכאןלפולקלור.ביאליקשלהמסתייגיחסראת

לביןהיום"ב"ויהיעיבדאותרהאגדהמןלחומרביאליקשלהזדקקותובטיב
בקבציםבהוכיוצאואלו""אלודרךעלאםבידלאגדהעגנוןשלהזדקקותו

ויותרלעצמו.נרחבנשואזהראךוכסא"."הדוםדרךעלאםרבידאחרים

לתחום·בקיאו.תי,מעברהחורגנושאמכ,ך

נ"ח. 1עמראשוןספר ,"פ 11שבע"ביאליק , 95

עימותתוךהצעירהמ"שירתנרהעולההתואםחוסרהואהמפורסמותמן , 96

ואגדה!.'"הלכהעם



 155ביאליקלעגנוןבין :צוויקיהודי,ת

בהמשךאמנםהואמוסיףשםרי"א. 1עמראשוןספרשבע"פ","ביאליק , 97
בכןסתםדומהאןמאוחרות"צורו.תהתפתחוהעממיתהשירהמן"וכן

המשיך.ולא

 , 351-360עמ•"מעצמי", , 98

מ"ח. 1עמצדיקים",של"סיפוריהם , 99

 • 11"מעצמי", • 100
 74.שם , 101

 • 49שם , 102

 70-71.שם , 103

 • 223עמ'"שירה" , 104

 , 30החומה"מן"לפנים , 105

 • 58"מעצמי", , 106

 , 91"מעצמי" , 107
 , 12שם , 108

רכ"ב.והעצים"ב"האשלנומזומניםזהבעניךיפיםדברים • 109

מקראיוזעאניהבאהטולםולאיוזעאניהזההעולםלאאנירבינו,"אמר , 110

להםייסבלמעןהימיםכלזהלבבםוהיהיתןמישנאמריוזע,אנישכתוב

 • 427 1עמומלואה,עיר.והנמשל,המשל 11לtנרלםלבניהם

נ".זעמ'שניספרשבע"פ"ביאליק , 111

 • 50 1עמהמנעול",כפות"עלפשוט","ספור • 112
--"בימותובעיר""ביערשלמליות-התבניתגםהשווה ; 11"מעצמי", , 113

ואלו"(("אלו ,,_-וכיון--הנחתי--כיון--הימיםבשארוכן

רס"ז).

 , 22,11.74"משא",המחשבות"תכלית"ספרמאמריהמחשבותלעניךראה • 113

 • 548שלשום""תמול , 114
ט. 11קכשניספר ,"פ 11שבע"ביאליק , 115

ג. 11קיראשוןספרשם, , 116

ט"ו. 1עמראשוןספרשם, • 117

"מר-אתבשרועלשחשכמיברברשמטיחהקשיםהדבריםלכאןעניז , 118

המוצאואיוהרטטהפחדכלאתזהעםויחדאלחים,בליהוויהשלהקדרות

תחליףלהםשמוצאיםוחבריובביאליק "· .•ומותנוחייבו.תעלומתשל
הלועלתוךלהשליךמתביישים"אינם-ב,אלהי-האומה'לאלהיםפיקטיבי
ן sאושבשוםדבריםמורידים,ולאמעליםלאדבריםפתותיהפתוחהנורא

-אלוהותזמתקריאפיקציה--פיקציהאיזודברעלכלום,ירככו?א
 .) 37ב'(כתבים

 , 210החומה"מן"לפנים , 119

עמ'ומלואה,עירקליפת-ביצה",שלכערביהוארץשמיםבין"אידגםהשרה

406 , 

שלהסולםביבשלהעלייהביןלבומזומןמענייןעימותכיכןכמוליבראה

הכרוכותוההכנותבעל-המפתחותאלהנפששלהמסעביןהסעודה","לאחר

ההפכים"מקוםשכן,ומת"ב"הציץהחמשיםשעראלהחתירהלבידבמסע,

משקיפהכשהיאהנשמהשלבהשגתהכןעגנוןאצלהואבשרשם"יתאחדו



 nכרמלי 156

 .)-9 ~ 4שזרות 268עמ'ההזמה",מן"לפנים(ראההדאזשלמראשומטהכלפי
 , 410ומלואה","עיר • 120

ר"י·שניספרשבע"פ","ביאליק • 121

החריפהלתחזשת·החטאבהמשך ;קמ"רראשוןספרשבע"פ","ביאליק • 122

בדנובזשנוזףלנזיפההדעתאתלתתמענייןאחת.לאלביאליקלדהעולה

"כתבים"לי"מובנתאינהטומאה"שעריבמ"ט"שקיעתךמאגרז.תיובאחת

 , 274ג,

בלזיקזפףשמשזזבאזניהזקןשמשמיעדבריםהשררה,תחזשת·חטאלעניז

 • 216עמ'שלשדם","תמול

עלהדיבוראתעגנוןמרחיבשםמענייניםמקדמותבצידןאסתפקהקיצורלמען , 123

 540מנזידת·ההישתוזת)(יציאה 257 , 229שלשרם""תמול :זזנכספתמידה

מידת·לידיהביאתזבזשחיתהההתכוננות)מדתדל"הוהעצים","האש

וכמזבן ; ),,שיעשהמהוביןשנעשהמהביןהפרששאיןההישתוות,

עניואתגםלמנדתישמידת·ההישתוותעל , 27עמ'עצמי"אל"מעצמי

עמ'הנה","עדדמער.ת",הורדתבלאתהלים"אמירת-שברוחני"ה"רזחני

שמוצאתהמזקירנרתענייןשגםלינראה ;קי"דעמ'גםשםוראה ;מ"ב

הלילות"מן"לילה(ראה,רבביצחוקשלבחילופי·התפקידיםבטרייהאת
 . ,לכאזקשורזהעניוגם ) 210עמירכסא""הדרםגםוראה

ומןהטראגי ן;.נקייהאינהעגנוןשלשיצירתוהעובדהשלמרזתלינראה . 124
אלאלהגםמשתפכיםהחשבונותכלחשבוןשלבסופוכילזמרנכוןהאירוני

לפניעגנוןעומדבאלהיודבריםהמטיחביאליקלערמ,תהקוסמית.ההרמוניה

בררךאומר"כשאדםהדין.צידוקושלנפשי""ברכישלעמידהשלדאלהיר

כשםהרעהעללברךאדםחייבשהרילמוטב,אםלטובאםיודעאיניהשם

 ,קומריצחקבפניעמד,תואתמנחםמרצהכך-הטובה"עלמברךשהוא
 • 539שלשדם""תמול

מהעלחוקראהרןהתחילישראלעללבואמצרירתשהיוהצרות"מרוב

הואאותנוהשםשמאהבתלדעתלדשהיהותחת---הזהלעםה'עשה

לידיזהבא---לטהרנוכדי---בייסוריםאותנומצרףית~ברך
מישראל"אהבתואתושלדםחסהואברזךהקדוששסילקשקר,מחשבן.ת
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