
 
 

101 תשקה יעבצ לכ 

.דשמ לש ותמשנ ךותל ןאכ וסנוכ זזהו דנרב ,יקס
ןפואב טעמכ הלעמ רישה .תוינוליחה יגורטק לכ 
/ — תורותה ,םיקוחה 'םה המ ונירוסיא ."םלוע
,ןכא (79) ? םלועה המ םשל / — "םלוק ומיריו םי
תרוסמ לש ינוליחה ןשרפה ,ררושמה ,ינרדומה "א
הריפכה — .הנסה די לעש םיהולאה שיא לש הליל
.םדאה לש טפשמ-סכ ינפל תארקנ תוהולאה

ז בר אוה קדצלו ן -

? "םירשי ויכךךו / -

ירישבש תורשפאה התואל ןאכ יבקע ךשמ
הז "השמ" לש קלמעב המחלמה — ."הטיחשה לע" 
סיסבכ האובנה םלוע תעיקש תא חינמ "רענהו איבנה

רדחש ןעמל ,שדחה רודה תא ,ןבה תא תויחה ןעמל .ת
ותרושב תא ,איבנה תא בירקהל שי םותיה רודה תא
רודה לא ,רענה לא אלא ,םיהולא לא ללפתמ וניא
ומויסל ,ואישל ילמסה-יתרוסמה ושובלב תוינול
.(95) " שדחה דודה התא / שדוק בבלמ 
— .היהש המ לש דבלב לצה והז — ותא

אלו ,דוע ,איבנה לצ ךא יכ / םלועל עדונ אל

— .לא

ולש קחצי 

תישקה יעבע לכ 
לש ורוא תרבוש ,תוליגרה תומסירפל דוגינב 'ררושמ לכ לש תישיאה המסירפה 

םתרישב םיעבצה חול ותוא אצומ התא ןיא ךכיפל .הלשמ םיילקיסיפ םיקוח יפל םלוע 
לש הזמ הברהב וא טעמב הנוש ררושמ לכ לצא יטויפה םורטקפסה .םיררושמה לכ לש 

ולצא ךופש םיוסמ עבצש םימעפו םיליגרה תשקה יעבצמ עבצ אוה רסחש םימעפ .ורבח 

,ןאכ םינוש םרדסו םיעבצה רפסמ קר אל .םידחאה םיעבצה תא קחודו הרתי תובחרב 

תוילאדטקפסה תויורשפאה רפסמ .םתוא תוליכמה דואה תועוצר ןיב היצרופורפה םג אלא 

.םיררושמה רפסממ ,אופיא ,תוחפ וניא 

לש וז איה הנושארה .תוירקיע תויורשפא יתשב אלא לפטא אל תאז המישרב 

הקולחה לש תיתורפסה התועמשמ .רסחה םורטקפסה לש וז — הינשהו אלמה םורטקפסה 

םיררושמה םתוא לכ תא יכנא ללוכ הנושארה הקלחמבש וז רשאמ תרחא אל איה תעצומה 

הרוצב ,שדחמ בכרוהו ,ויעבצ לכל םש דרפוה ,ואולמב םבבלב טלקנ םלוע לש ורואש 

רישע בכרה יוצמ הלא לש םתריציב .חפוקו טמשוה אל ןוג םושש ןפואב — *תינומרה 

הינשה הקלחמב וליאו .ומוקמ הב אצמ אלש םייח לש ביטומ ךל ןיא .םיאשונ לש ףיקמו 
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ולש קחצי 102 

לש םצמוצמ ףוריצ אלא ריבעהל הרשכוה אל םהלש המסירפהש הלא תא יכנא הנומ 

ופוליס — רתוי רעצמ הרקמבו ,אלמה םורטקפסה לש ורבשו וקלח אלא וניאש ,םיעבצ 
םנורסחו םידדוב םיאשונ וא דחא אשונ הל שי הלא לש םתריש .ויוכיד וא יתורירשה 

.לילעב הב שגרומ םירחאה םיאשונה לש 

םתולדג םע רבד הל ןיא וז תיללכ הקולח יכ ,שארמ דיגא הנבה-יא עונמל ידכ 

ירבחמ לודג תויהלו דבלב דחא אשונ לע רישל ררושמ יושע .םיררושמה לש תיטויפה 

הנחבא אלא ,םינויצ ןתמל המדקא ,םינפ םושב ,הנניא הנחבאה .הברה םיאשונ לע רשש 

וניררושמ ןיב םולש .ש לש ומוקמ אוה וז המישרב ןודינה ןינעהו .ןודינה ןינעה ךרוצל 

.תרחא הניחב םושמ אלו םהב קסעש םיאשונה ףקיה תניחבמ 

,רושאש העש וב ןודל ינוצרבש רבדה ,אופיא ,אוה וניררושמ לצא םיאשונה-לולבמ י 

רודמ רכינ לדבה לדבנ אוהשכ םולש .ש תא דימ הארנ וז הניחבמו .םהילא םולש .ש תא 

םה קילאיב רחאלש רודה ינבמ םירחאה .ליגב וילא םיבורקה ,וא וליג ינב םיררושמה 

.הניקתה המסירפה לש הררושמ — אוה וליאו רסח םורטקפס ילעב םיררושמ 

ךכב ינא ןווכתמו) ורוד ינבו קילאיבש םושמ ,קילאיב רחאלש רודה ינב יתשגדה 

ילעב םלוכ ("הריעצה ונתריש" ורמאמב חבשל ורכזנשו ורודב ויה םיריעצש הלאל בג 

.קילאיב רחאלש רודה לש ותלחנ "יתעדל ,אוה רסחה םורטקפסה .ויה אלמ םורטקפס 
תרישל ינועמשו ןהכ בקעי ,רואינש ,יקסבוחינרשט ,קילאיב לש םתריש הושנ םא ונייד 

םינושארה לצא םיאשונה לולכמ אוה רישע המ .יקסנולשו ,גרבנירג יבצ ירוא ,ןדמל 

!םינורחאה לצא ינוגדח השענו םצמטצנ המ דעו 

המ לעו :לאשנש בטומ ,קילאיב לש ורוד ינב ורש המ לע ,תוטרפב לאשנש דע 
:היחתה תריש לש םיירקיעה םיביטומה תשולש תא התא אצומ םלוכ לצא !ורש אל 

יוכיד הפוסש הריתס ןיאבו ,דרפה ןיאל הזב הז םילולב םהשכ הבהאהו ,עבטה ,םואלה 

תא םשו הפ הרצמ הבהאל סחיב קילאיב לש הקיטמילבורפה ,ןבומכ .וקוליסו םהמ דחא 

הבהאה ןמ הרומגה תומלעתהל םינפ םושב התוושהל ןיא לבא ,ותריש יבחרמב הידעצ 

לע םלוכ ובתכ — ינועמשו ןהכ 'רואינש ,יקסבוחינרשט !לשמל יקסנולשו ןדמל לצא 
ומצע לע הרזח התואלו תוינוגדח התואל ךכב ועיגה אל םלועמ לבא "ודועיו לארשי לרוג 

לש תשקה-יעבצ ראשל םג םוקמו תע ואצמו ,גרבנירג לש תימואלה ותרישב םייוצמה 

ינפ ףילחמו ועיקר ףילחמ םייאקילאיבה היהתה יררושמ לש םפוגב ךלהמה .םייחה 
לש ותוינוגדח תמחמ םיאבה תודבכו שוטשט ללכל עיגי אל םלועל .םויב עבש המדאה 

םיררושמה לש םפונב אוה רבועש העש ןהינפמ ןסוחמ אוה ןיאש תושגרה — ,ףונה 
.םהירחא םיאבה 

לש םתרישב םיבר םיאשונ לש םייוכידל תוביסב לפטלו רוזחל םוקמה ןאכ אל 

רסח וניא םהלש רסחה םורטקפסה .רחא רמאמב יתישעש רבד ,ג"צאו יקסנולש ,ןדמל 

יעבצ ראש לע דיחיו דחא עבצ לש ותוטלתשה תמחמ אלא תיטויפ די-תלזא תמחמ 

.תיצולחה הרישה לש העבצל — ,רחא םוקמב ראובמכ ,יתנווכו .תשקה 

רודב םולש .ש לש דחוימה ודמעמ תא ןייצל אוה ןאכ וננינע יבגל בושחש המ 
ותויה לכ םע ,םולש .ש .סחיב ,ינע םיעבצ-לולכמ לעב רוד אוהש ,קילאיב רחאלש הז 

,ולש םורטקפסה לע טלתשהל תויצולחל הל חינה אל ,םייצולחה םיררושמה רוד לע הנמנ 
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 והיוו הלאומית שירתו בצד התפרצו — חפשית טבע שירת עם ויצרים אהבה ושירת
 האיומה הדילמה את לעקוף הצליח בשירתו ביאליק. דור של המוטיבים שילוש את שוב
 שלונסקי: של זו את או )"נימולים־ערלים"( האנושיות מול העם ואצ״ג: למדן של

 לפגום מבלי האדם ואהבת העם אהבת את הרמוניה לכלל ולהביא מהפכה, מול ציונות
האהבות. אחת של בצבעה

 לו דומה אין כמעט. יחיד ויורש ביאליק דור של יורשו הריהו — זו מבחינה
הקשת. צבעי כל של משוררם הריהו הנושאים. בעושר
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