
נחמןחיים

ביאליק
חדשמבט

 ;עגנון ;ביאליק ;ברזלחלל
 ;יחדיוחוצ' ;ופירושמחקר
תל·לאור;מוציאיםאיחוד
עמ'. 390 ,תשמ"ואביב,

ושלביאליקיצירתשלמובהקחוקר .בחלהלל
הסיפורתענקואתהשירהענקאתכרך .עגנוןיצירת

השונילמרות .אחתבכפיפההעבריתהספרותשל
לשירההמקראלשרןבתחבירשבחרמיביןוהבידול

הואלפרוזה,חכמיםלשרןבתחבירשבחרמירבין
אומנם,וכוללנירחב .מכנה-משותףגםמוצא

לבית"צרפהמיןבדרכוהיהמהםאחדכל :ביניהם
העםשלתולדותיוכלאתויודעהמכירישראל",

הרוחמקנייניהתפעמותמתוךעתידות,לוחרזהואף
עובדהלשלביכולתומתוךהדורותשבכלהגדולים
עברההשנייםשליצירתם .וחזייהמציאותובדייה,
עלהפרשניםיושביםונירם"קאנרניזאציה",תהליך
בהומוצאיםעגנוןושלביאליקשליצירתםמדרכת
משלופניםזהבספרמוסיףברזלהללפנים.שבעים
עב-כרס,ספרלפנינוהשניים.שליצירתםלהבנת
ראינטרפרטאטיבי,מחקריאופיבעליפרקיםהכולל
המרכזיות,יצירתםבחטיבותהתמקדותמתוך

להתעלםמבלילשלביה,החינוךבמערכתהנלמדות
לאלאורשיצאוהשניים.שלהגנוזיםהכתביםמן

בחרתיביאליק.בחקרעיסוקהשעיקרכמי .מכבר
ולשייךבספרהביאליקאיהחלקבסקירתלהתמקד

ופרקפרקשכלמאחר .ל"מעגננים"השניחלקואת
אבחרהמרובה,אתהמחזיקמעטהואבספר

מרכזיותיצירותהבוחנים .הראשוניםפרקיוכשלרשת
 .ביאליקביצירתחשובותיסודוסוגיות

סוףלאיןהתפשטות
הגישותאתברזל;:דללסוקרמדבר""מתיעלבפרק

 .שלוגישתואתעליהןומוסיףבביקורת.השונות
זרבפואמהביאליקשלהשתחררותואתהמדגישה

את .ובמקרםבזמןהנתוניםזיהויכסימניתלותמכל
תחומיםהפורצת ,מדבר"ב"מתיכתיבתושיטת

הללמכנהאמורפי,ככתםהצדדיםלכלומתפשטת
אחתשהיא"תהום",מלשרן"תחימה",בשםברזל

"גילויביאליקשלהנודעתבמסתרהמפתחממלות
שלהתפשטותהפירושה"תחימה" .כלשרן"וכיסוי

טקסטבמישורי .סוףלאין .גבוללאיןהפואמה
שלהז'אנרישירכהעללתהותהניסיון .שונים

שלפנינולמסקנה,ברזלהללאתמוליךהפואמה,
לפי-שתפקידוהחזירני,לז'אנרהמשתייכתיצירה

הלא-מודעביןהתנגשויותלצייר-ידנג
הארה.המבוקשלמודעהעמום,הקולקטיבי.

המתיםאתהקיףביאליק .ברזלהללכדברי .אכן
שכרכבי-שמשכעיןמועצמות,בהרריותהאדירים

ואף ,החיותאתוהאדירארתה,סובביםלכת
מכוחהמקרינההמדברמרדמכ~רןשנגדההאלוהות

מהרתמצידןהמקבלותהישויות,כלעלהנעלם
חדאליגרריסטיזיהוישרםאכן,אינסופית.תהומית

המתיםשלמהותםאתללכודיכולאינווחלק
 .כאחדוהמזיקותהמלכותיותהחיותשלומהותן
"השניותביאליקשלבהרצאותיועירןאולם,

מןלכמהלרמוזעשויזר"ר"בשעהבישראל"
שלכמימושההפואמהאתלהציגניתן .ההתכררנ~י;ת

שנתגלגלההמת-החי,ארהנצחי,היהודידראמת

אחד-פינסקר,הציונייםהרגי-הדעותשלבהגרתם
גבוהההפשטהוברמתואחרים,ברדיצ'בסקיהעם,

הצרבמעגלישראל.נצחחזירןשל-יותר
לרבותמרד,כלכימראהביאליקהאקטראליסטי,

אלאאינוהניטשיאניים,"הצעירים"שלמרדם
למוטטשחתרומרידות,שלבשרשרתאחתחוליה

אלהמרידותומכפנים.מבחץוישראל,נצחאת
ייתכןלאכי .לכישלוןמראשונדונותנדרנו

שרככתשהיאסופהמהפיכהכל .תתמידשמהפיכה
 .ונרגעת

מפגשהואהמתיםעםהמדברחיותשלמפגשן
ניכרשאינוכמעטשרישומוואףמפרה,גםאך .ן~;ע

מעורריםהמתיםכליל.אותרלבטלאיןבמתים,
רעיוןשיגאה.בהןמציתיםגםאךהשתאות,בחירת

זוכההזרותהתרבויותלביןהאומהביןהמפגש
ב"השנירתהנזכרות.ההרצאותבשתילפיתוח

המונחהפאראדרקסאתביאליקהטעיםבישראל"

בחלהלל

היאהאחד,הצדמן :האומהשלקיומהבתשתית
הצדומןאחרות,בתרבויותעצמהלהבליעשואפת
 .עצמהבפניברייהלהישאררצונהכלהשני,

שקיבלוהיסודותאתביאליקהדגישזר"ב"בשעה
 .העזההשנאהבאהרכ"גמרל"היהדות,מןהגויים

מןנקשרות,מדבר"ב"מתיהמלכותיותהחיותכל
השני,הצדומןודרדסיה,האומהלאויביהאחד,הצד

היהודית,השבטיתהאיקרנרגראפיהבתרךלמה~ירת
החיותשלרשהספר.ויהדותהעבריהעםלסמלי

 .ומצומצמיםגדוליםהיסטורייםתהליכיםמייצגות
גםהןאךהחדשה,העתומןההיסטוריהלאורך

-המתיםעםמפגששלסגנונותשלרשהמייצגות
 .הרוחניהאידאולוגיהמפגש :ישראלנצחעםאר

המפגש ;ממרומיםהנוחתהנשרבדמותהמתגלם
הזוחלהנחשבדמותהמתגלםהייצרי,הליבידינאלי

ואסתטיקה,כוחערכיהממזגוהמפגש ;גחונועל
המישירהאריה,שלהשמשרניתבדמותוהמתגלם

מתוךלאחזיתית,המתיםעםומתמודדניכחדמבט
הללוהסגנונותשלרשת .נחיתותמתוךולאעליונות
העבריהעולםשביןבמפגשיםגםלהתגלותיכולים
נוחרתלביןישראלנצחביןגםאךהגויי,לעולם

העולםמןערכיםששאבוהיהדות,בתרךמרדניים
עלהקערהאתלהפוךמנסיםהםובאמצעותםהגויי,
"מתיומהפיכות.שינוייםהכתבביהדותולחוללפיה

וסברנה,פאראדרקסאליתיצירההיאמדבר"
ישראלבעםונצחיותהיסטוריותתופעותהמשרטטת:

המונח .קבועהבחוקיותהמופיעות .כולוביקרםו
אתלוכד-"תחימה"-ברזלהללשטבע

המסתתרתההגותושלהתיאורשלאינסופיותו:
המכסהראידירסינקרטי,אישימונחזהראךז.אחרריר, 1

פניועללהעדיףאוליאפשרמגלה.משהואייותר
שהיא"טארטגרריה",אר ,פתוח""משלהמונחאת:
סימןביןהגבולותשברמשלמוצא,ללאאליגרריה:

שכנגדהסגורה,מערכתשהואמיטשטשים.למסומן
הטארטגרריה .מקבילסמריסיפורלהעמידאפשראי

וטאוטולוגיה)אליגרריההמצרףכלאיים.(מונח
לפרשנויותופתוחהחידתיתמערכת-יחסיםמשאירה
הרבות.האפשרויותביןהכערהיכולתללאשרנות,

 ,,,לתנארכותשליחס
ברזלהללעררךהתנ"כירת""הזיקותעלבפרק

למקראביאליקשליחסרגבילמעניינתאבחנה
יחסראתמשררההואחידודה,לשםהמקרא.ולשרן
השירהבתולדותשרנותבתקופותמשורריםשללזה

משועבדלדבריוהיה,הקדוםהפירט :העברית
העבד.הואוהמשוררהאדוןהואהתנ"ך-לפסוק

 1החולבשירתהביניימית.הקודשבשירתגםכך

כתובים""עיקרםלעררךהמשורריםלעצמםהיושר
 .היתוליתלתוצאהלהגיעכדימקראות",ר"סיררס
עליונותולפניראשוהרכיןעדייןהמשורראולם,
כל"החלההשכלה,בתקופתהמקראי.המקררשל

לפיאליהן,לרמוזארבמקראות.להשתמשמשורר
ואילך,מביאליקהסגולית.תפיסתוולפיליבונטיות
חייבמשוררכללא :יותרחופשיעידןהחל

הכתובים.מרותעםלהתמודד
צירופיםשלצפוףמירקםעשויהאכןביאליקשירת

ברזלהלללדעת-אךהמקרא,מןרבני-צירופים
כפיהקודשבכתביונוהגאדנות,מפגיןביאליק-

מתכחשתשאינהאדנותהמסריים,שירושמחייב

המקרר.לתפארתאומנם
ר'שלפירטואתברזלהללמביאדבריו.להדגמת

"איןהאללפניהרעהלנוכחהקובלבן-שלרם,יצחק
המספרהפסוק.סירוס(מתוךבאילמים"כמרך

כאדרכמרךמי ,'הבאליםכמרך"מי :תהילת-יה
השחיטה",ב"עלביאליקנוהגגםכמוהר .בקודש")
עםזרוע"לךבמליםהמרצחאלפונהכשהוא
התהיליםבעלשלשבחיראת(המסרסרתקרדום"
לדעתכאן,איןגבורה").עםזרוע"לךלאלוהיו

 .הספריםוספרהאלוהותנגדמחאהברזל,הלל
ביאליקכתבחודשיםכמהמקץשהרייל"ג,בנוסח

לך"קרםבמליםשירואתופתחפרעות.אותןעל
לאברהם.אלוהיםכדברההוגה",עיראללך

השולחשלבקיומווודאותתחושתמתוך"הפעם
שליחו".עלהמצווה
הללשלמסקנותיומקצתעלכאןלחלוקלייורשה
המחאהאתמוצאאתהביאליקשלבכתביו :ברזל

ואתבעיקרהכפירהאתשמיים,כלפיהיל"גית
כאן(גםיל"גבכתבימאשרפחותלאהשםחילול

לקיצץוולארמיותאישיותסיברתחברו .כאןרגם
ספררתית-בייררנית,פרזהננקטהגםאךבנטיעות.

קשירתנגדהמחאהאתהרוסית).בשירהשנתגלגלה
רבסמ~יבגלוי-למצואניתןההשגחהשלליבה

הברזל,שמימתואריםשבהםרבים.בשירים-

ההשגחהשלליבהלאדישותפריפראסטיביטוי
קטנה","איגרתקבצנים",("חבלמצוקהבעיתרת
האלאדישותרעוד).האש""מגילתמדבר","מתי
הסיפורייםבשיריםגםמתוארתברואיוסבלכלפי

החיט","יונהעני",("תקכתהבאלאדיסטייםאר
יהודיהואהדוברשבהם ,לברכה")זכורנה"אמי
אךשמיים,כלפיפניומעזשאינווכשר,תמים

ואירוני,מפוכחמ~פרמסתתרהקלעיםמאחורי
רואה.עיןישראםשומעתארזןישאםהתמה

במיוחדניכרהבוראדרכיעלהתימהוןוכמרבן,
הדובריוצאמהםשבאחדיםוהתוכחה,הזעםבשירי

ההוגה"ב"בעיר .ואץרשמיםבוראנגדבגלויחוצץ
אפילושקוממה Iבדרךשמיםשםלחללביאליקהעז
השירמןחלקיםשפסלהמומר,הצנזוראת

 .כאןבוטה.כפירהבהםשישבטענהלפירסרם,
("קרםלאברהםה'מצרותבמעיןפותחאכןהשיר

קלונובכלהאלמתגלהבהמשךאך ,)"ךללך
ואיןמנכסיושירדכקבצןמכיש.במונולוג ,ועליבותו

פושט-רגלפשוטהואכיבתביעות,אליולברא
הואשברביאליק,בכתבימקרםערדאיןעלוב.
שיפלרת.שלכאלהלתהומותהאל-הבוראאתהוריד

הקבצןהאלשלמעוררת-הרחמיםכבהודאתו

והנענים.הטבוחיםאתלהרשיעבאוזלת-ידו
היאהמקראכלשרןביאליקשלמדרכיואחת
ביאליקשיריעלשליבדיסרטאציהשהראיתיכפי

הצירופיםשלהערכימעמדםשינוי-המוקדמים
ושיבוצםשלילימהקשרתלישתם :המקראיים
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מוכרסימאנטיתהליךזהר .ולהפךחיוביבהקשר
למדע"מבראארלמאןס'שלבספררהמתואר

 Pejorative & Ameliorativeבפרקהמשמעות",
s זDevelopmen אתשימשואלהמשמערתשינויי

ושלילה,חיובשלהסימרלטאנירתלקבעיתביאליק
בניגודמפוכחת.וראייהאשליהוזלזול'סגידהו

לשגרתכדילאהמקראותאתסירסביאליקליל"ג,
שלתחושהליצורכדיאלאמשמערתן,את

לשלילהחיובביןארסמרטיויחסאמבירראלנטירת
בדוגמאותהדגמתיזרדרכואת .) 32-30עמ'(שם,

הבהרתבתיאורלמשל,כך,"המתמיד".מתוך
נודדתהמתמיד,הנערשלזריתןעלהערלההיוקדת,

לראותניתןמלמעלה",וכרוביוהאדון"צפתאל
ביאליקל~דומעודנותמורכבותדרכיםבאילו

חד-פעמיתאחדותלכללשרביםמשמערתמישורי
עבודת-מתחרםכידוע,נטרלה,הבהרתוייחודית.
קררבנרתדינישלבהקשרבמקראובאההקודש,
מרםגםהיאמה~ירתיה,יתרביןכוהנים.ותורת

יג).(ויקרא,כקורכןמלשמשאותרהפוסלבקררכן,
הבהרהשלתפקידהמשתנהביאליקשלבשירו
שלהשתמעויותבעלתממלהאור,לכתםעררמכתם
התאריםגםיקר.שלהשתמעויותבעלתלמלהפחת

לתיאורהמקראיבמקררהבאיםר"אדמדם","לבן"
בהקשרביאליקשלבשירובאיםהמבחיל'הנגע
שלוהדוחההבלתי-נעיםצידה .ומעודןחיובי

והואלחלוטין'נעלםלאאךכאן'מיטשטשהבהרת
כלפיהדוברשלהאמבירראלנטייחסרעלמלמד

ושלילה,שחיוביחסהישיבה,עולםוכלפי~מתמיד
ברמשמשיםודחייה,משיכהוזלזול,אפרתיארזה
 .) 29-28עמ'(שם,בערבוביה

הואיל"גלשירתביחסביאליקשלחידושוכן,על
מיחסוגםהערלההאינהרנטית,באמבירראלנטירת
בפסוקמשתמשהואשבההדרךומןלכתבי-הקודש

בניצניהלעיתיםלחרשניתןיל"גבשירתשגם(אף
הללצודק .הררמאנטית)האמבירראלנטיתהגישהשל

שהיאיל"ג,לתפיסתשבניגודבקביעתו,בחל
השקפתהיצירהעלוכרפהביסודהאידיארלרגית

פנרמנרלרגית-היאביאליקשלגישתוסדורה,עולם
ברור'מוסריבקודמותניתראינהמיסודהחווייתית

הנכפיםסדורה.מישנהבאיזוארמוקדמותבהנחות

עלביאליקשלהסתמכותו .מבחץוהיצירהעל
דינאמית-ברזלהללכדברי-היאהמקררות

ברלהשתבחכדימופיעאיברהמקרר .מליציתובלתי
לידיבאמצעותולהביאכדיאלאהקורא,בעיני
רוצהשארתההמיוחדת.החרייהשלעליוןמיצרי
 .להביעהשיר

להיסטוריהספרותבין
ביןמאלפתהשוואהברזלהללעררךהשלישיבפרק

"הורעדהראשדרבנרב.ההיסררירןשלתיאורו
אתלתעד-1903בלקישינרבשנשלחהההיסטורית",

ביאליק.שלהפירטיתתגובתולביןהפרעות,תוצאות
לחלוטיןמתבטליםהשחיטה""עלשבשירמתברר

השיראתשיקרארמיומקרם.זמןשלהזיהויתרי
ירכלאםספקהחץו-ספררתי,הידעמןבניתוק
בזמןהנתרןאחר,אירועלכלארלקישינרב,לקשרו

העל-תוקפובולטההריגה"ב"בעירגםובמקרם.
 .הטבחתיאורשלזמני

נצררתהשיריםשניביןהסתירהגםבולטת
ההתייחסותנצררתואףהפורעאלההתייחסות

העקביתהמסנגרתלעמדתובניגודקישינרב.ליהודי
להטחתרחמיםביןנעביאליק Iההסטררירןשל

הסלידהלהערכתי,לסלידה.אהדהביןאשמה,
ריחוק,ליצורכדילביאליקלודרושיםהיווהגינוי
להתבונןהיכולתרגם(ה"דיסטאנץ"הריחוקשהרי

אחדהואהחיצונית)התצפיתמנוקדתבאובייקט

בסתירהעומדהואואיןהאמנות,שלמתנאי-היסוד
אותם.משליםאםכיהפנימית.רלהתברננרתלקירוב
קריאותשלרצףהיצירהחיתהריחוק,נוצראלמלא
אתמשיגותהיושלאפאתטירת,ושברזעקה

 .הזרועהלמראההקוראשלזעזועו :מטרתן
בצרפןנכתבתההיסטוריהברזל'הללכדבריאכן'
ולאהאמתבתחוםלהיותצריךעלינוורישומהאחר,

וההיסטוריההשירהכאשררגםהיפה,בתחום

ייעודיםלפיתיבחנההן iעצמוענייןלאותונזקקות
הפרט","חירותרעלהצנזורהעלבמאמרנבדלים.

חודשית""סקירהצה"ללקציניבירחוןשפידסמתי
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האמתאלביאליקנצמדלוכילהראות,ניסיתי
ציירהידירמתחתיוצאתחיתההדרקרמנטארית,

כשמלאוהעברית.הספרותשלהעידיתמןשאינה
אנשי-רוחכמהיצאוקישינרב,לפרעותשנהשמרנים
הסילוףמידתאתלבדוקוביקשובסראביה,מאנשי

אתלעמת-ביאליקשלביצירתוההיסטורי
ביצירה.ביאליקשכתבמהעםשנרשמוהעדריות

ביצירתוביאליקשיקףלאזהמדעו :שאלוהללו
 ?קישינרבמבנירביםשהראוהגבורה,גילוייאת

אתהעצמית,ההגנהגילוייאתלהציגתחתמדוע,
אתלשקףביאליקבחרוהמסירות,ההקרבהתופעות
והאנרכיות,הקטנוניותהלב,ומורךהפחדנותתופעות

הטחהובלאמחאהבלא .הדיןוקבלתההתבטלות
 .העוולעלשמיםכלפי
 Licentia-השלגבולותיהבעייתניצבתכאן

Poetica היהמותרהאםוחריפותה.תוקפהבכל
והרי ?ששיקפהכפיקישינרבאתלשקףלביאליק

ואוליפחות,לאהיהודיהציבורבתודעתנחרתשירו
שעםההיסטורית",ה"ררעדהממסקנותיותר,אף

ההיסטוריה.פנילסילוףהביאואולינימנה,חבריה
עדוהיההעדריותאתבעצמושגבהמסופר,גםהאם

לתבוערשאיםאגראיןוהפרעות,הטבחלתוצאות
ככלנערצה,זרלשאלההתשובה ?דרקרמנטארידיוק

ההיסטוריהתחומיולאהפואטיקה,בתחומיהנראה,
כפיהמציאותאתהציגביאליקרהאידיארלרגיה.

כדיארהטבח,בקררבנרתלפגועכדילאשהציגה,
להימנעכדיאלאההיסטורית,האמתאתלסלף

כיצירתיפהערלהשאינהסנטימנטאלית,מתגובה
אנשישלבאבלםביצירתוהשתתףאילואמנות.

קינהעטרמתחתיוצאתחיתהקישינרב.

ולאלמציאותנאמנהחיתהשאוליסנטימנטאלית,
יצירתזרחיתהאך-ועיוותיםסילופיםבההיו

והתוכחההזעםמיצירותאחתולאגרועה,ספררת
העברית.הספרותשידעהעזרת-הביטוי

למחברותביאליקהותירההיסטוריהדיוקאת
ההיסטוריה.לחוקריעדייןשמחכותשרשם,העדריות
אתולאהזרועה.גילוייאתלשקףבחרביצירה
הקוראאתלזעזעכדיוהמסירות.הגבורהגילויי

 .ואשמהסלידהרגשיברלטעתוכדיאותרולקומם
במקרםמוצא.ללאהנראההיהודי,הגורללנוכח
ביאליקבחרשמים,כלפיישירהאשמהלהטיח
שלבפירהדבריםאתבשימובעקיפין'זאתלעשרת

ידו-באוזלתמרדהאשרמנכסיו'שירדאל
למראהדמעהלהורידאפילויכולאיבראךוברפיונו,

האסון.

ולהוכיחאשמהלהטיחסופריםהמניעהכרחעל
ולאוהמרותהחוליאתהכיעור,אתלשקףבשער,

עלילותואתה"קרנסטררקטיביים"המפעליםאת
בספרעוזעמוסתההומסירות-הנפש.הגבורה

חולני,מובהק,זדוןאיזה ?כאןמה"רבכן :מסותיו

להםרועובכשלדןבשכוללהםשנוחהסופריםמצד
שלהתעמולהמחלקתאר ]-- [ ?הכללבטובת
העבריתהספרותכלאתבסתרקנתההארייב

במרראלפגיעהעלשכר-סופריםלהומשלמת
מסירות ~אגבורהמעשהמול :ומסקנתו .הלאומי"

מליםמערימתיותרלאהספרותתהיהנפש
והחוליהתבוסהעםבהתמודדהואילומיותרות,

ו"לתתנסמעיןלחוללהספרותמצליחהוהייסורים,
 .התפל"למכאובטעם
הגבורהגילוייאתלשקףבתביעהביאליקאלהבא

עליושומהבקישינרב,הנפשומסירותוההקרבה
לרובמתמוססחיובייםערכיםשלכוחםכי .להבין

כובדם.תחתקורסתשהיצירהארהספרות.ביצירת

חיובייםלמפעליםשירי-הללששררהיצירות,רוב
בדמעותאובדנםאתשביכוארמקודשים.ולערכים
הספרות.שללזיבוריתהיוםנחשבותובאנחות.

עלשנחרתואמץ",("חזקביאליקמשלמצבהבשיר
ברזלשהללבביאליסטרק),הפרעותהרוגיקבר
הפואטיקהעיקריאתהמשוררגילהכאן'מביא
--ואמץ"חזק :ההרגזורעותעםבהתמודדהשלו,
חוללכי--ואכזריקרעדוהיית-- !מחלמישהיה

לאושמשדאוןזאתושחקיםוקיץודמנו/כברדנו
הטוריםכהר".לאהעולםועינילהאיר/ברשה
האכזרית,למציאותהתשובההםוהאכזרייםהקרים
הטבעאדישותמולרחמים.וללאאלללאלשמים
ללבושהמשוררעלשומההאדם,שלסבלולמראה
שלאכותבהמשוררכאשרגםואכזר.קרשריון

ובלאההיסטוריתהפרספקטיבהיתרוןמתוך
בסמרי,ביאליקאומדהאירועים,מזירת"דיסטאנץ"

שהיאומרוחקת,קרהבעמדהעצמולהעמידעליו
שלאמנותליצירתיעבורבלתנאיתפישתולפי

שהגיבהחיבת-צירן'שירתאתתפשגםכךממש.

שלובפץרדמעותשלביםוהפגעיםהפרעותעל
להעמידמצליחהשאינהנחותה,כשירהאנחות,

עליומקוננתאלאלאסרן'אובייקטיבי""קורלאטיב
 •מסולסלות.במלים

שמירזיוה

ולויטעתנ
ו
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