
 מאיה פרוכטמן

 ים"א  ג  ים, ה  פ  קּוז  ים ה  נ  ק  ק ה  ש  מ  ט הרוח מ  א  ״מה ל  

 "עשהאל" למגד "החי על המת" ובציטוטים מביאליק ב

 ומקומם בפרשנות הטקסט

 
)וההמאמר   הראשון  האקדמי  מאמרי  עם  ו"התכתבות"  המשך  מעין  בסגנונו 1968א  שעסק   )

ל מטא  שיצירותיו  סופר  מגד,  אהרן  של  מובהקובלשונו  המת" שוניות   על  "החי  בספרו  ות,  
העלילה  (1965) בסיפור  מגד.  ב  שילב  ומשוררים,  סופרים  של  ואזכורים  של   ייחודציטטות 

בטקסט בתפקידם  בציטוטים  דנתי  המאמר  באותו  ובעיסוקיהם  , ביאליק.  הדמויות   , בסרטוט 
 וביצירת נעימתו האירונית המיוחדת. 

לאחר ארבע עשרה   .ן הזה בצורה אחרתמשיך בכיווד השמגבהמשך העיון ביצירת מגד ראיתי  
( "עשהאל"  בספרו  ותיק,  לשוני  דור  המייצגת  אחת,  לדמות  חוזר  הוא  הפעם 1979שנים   .)

משירת ביאליק, ודמותה מצטיירת ומסורטטת  ביאה  הממו של גיבור הסיפור,  יהמצטטת היא א
המבוססת   שלה  התקינה  העברית  הלשון  של  באמצעות  לשונם  עיוצרעל  על וב,  ייםברים  ייחוד 

 .  גדול המשוררים העברייםל ביאליק הנחשב בעיניה 
בודק   הניסוחים  המאמר  ואת  הציטוטים  ועל  את  ביאליק  האם  יהםקשראת  אודות  , לדמות 

את     בדקתי   הדובר ומצד אימו. כן  -מצד המספר  שאלת היחס אל ביאליקאת    –בעקבות אלה  ו
גיבור   את  רוב הזמן  ר בגוף ראשון ושונא  הסיפור, המדבההשפעה שיש לכל אלה על דמותו של 

 תרומת כל אלה לפרשנות העלילה.  להסביר את  . בעקבות זאת אנסה מויאמרותיה של א
 

 

 פתיחה 

אולי    .מקובל על חבריו הסופרים והמשורריםהיה  לא תמיד    ,שנחשב משוררנו הלאומי  ,חיים נחמן ביאליק

בעי שלו  הפופולריות  להם  שקראנ הפריעה  העם  וי  וי  ספריו  ולמדאת  בהתלהבות  בבתי    וצירותיו  אותם 

גם אצל לאה    ניכרכלפיו  יחס זה  , אך  אלתרמןו  שלונסקי    –מדובר במשוררים המודרניים    ייחודהספר. ב

 גולדברג ועוד.  

שמיר   זיוה  כותבת  השניםב  ,(2021)וכך  ביאליק  "עשר:  -פרק  מיצירת  מובאות  רואה:  ובאין  אחד  אחד 

 1: "בשירת אלתרמן

הייתה בימי    ,עז" של השירה העברית בת הדור החולף כין" וה"בֹוה"י    –וביאליק    פה נגד יל"גק  ִמת

המוד   לחוגי  השתייכות  של  מובהק  סימן  אלתרמן  של  הייתה  עלומיו  עלולה  ממנה  הימנעות  רנה. 

ביצירותיו   עיון  גינוי.  לכל  הראויה  ראקציונית  שמרנות  של  כגילוי  אלה  בחוגים  להתפרש 

של מלמד  המוקדמות  ה"קלסית"  ,אלתרמן  לספרות  עורף  שִהפנו  חבריו,  לרוב  ילידת   שבניגוד 

משיריו.   לצטט  וִהרּבה  אהוב   "קנוני"  טקסט  ביאליק  ביצירת  הצעיר   המשורר  ראה  הגולה,  

למעשה הוא היה היחיד כמעט בקרב חבורת המודרניסטים  הצעירים שהסתופפה סביב שלונסקי  

אמודאי "חבורת  לעצמה  קראה  לימי)אשר  וזכתה  שלונסקי"(ם"  "אסכולת  לכינוי  שסירב    ,ם 

 להצטרף למתקפה נגד יל"ג וביאליק, אף התעמק בשירתם והוקיר את מעלותיה. 

 
שהר על  בורשטיין  רות  ד"ר  ועמיתתי  לידידתי  לב  מקרב  מודה  בכ*אני  דבריי  צתה  את  רב  בכינוס    אלה ישרון  בהרצאה 

 . 2021איל"ש 
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ִמצוות "ל   א תעשה" של האסכולה שאליה  ניּכר שזיקתו של אלתרמן ליצירת ביאליק חתרה נגד 

ביאליק    ,השתייך יחסו אל  לִעתים מתעורר הרושם כאילו היה  כי   ם אסורה  מין פרשת אהביעד 

קו'שהיה עליו להעטות עליה מסך של ערפל ולהעלימה מעין, בחינת    . 'מים גנובים ימת 

 ועוד מוסיפה שמיר )שם(: 

לפואטיקה   מעלות  ושמונים  מאה  של  בניגוד  העומדת  פואטיקה  אלתרמן  לעצמו  עיצב  חוץ  כלפי 

ראשון בגוף  חייו  על  לכתוב  ִהרּבה  שביאליק  בעוד  אלתרמן  הביאליקאית:  על    יחיד,  בעיקר  כתב 

רסונליים והסתיר את חייו האישיים מֵעין הקורא.  בעוד שביאליק ִהרּבה  לתאר את    נושאים אימפ 

יטיפית  ארכ   – ריה  של עירנופיו של הטבע הפתוח, אלתרמן הקדיש את רוב חטיבות שירתו לתיאּו

חדשה, או  עתיקה  ממשית,  מראה  או  בשיריו  הציג  שביאליק  וטבעי,    בעוד  בקריאה  רגיל  שרק 

לכאורה התרחק אלתרמן מביאליק ככל האפשר, אך למעשה    .]...[  חוזרת מתגלה כמראה מופלא

מעמיקה  ֵּכרות  ה  לו  בשירתו הייתה  ממנה  ציטט  והוא  ביאליק  יצירת  עם  בין   ביותר  בהיחבא, 

 השורות, ולִעתים קרובות גם באופן גלוי לכל עין. 

   מביאליק:רתו בשיאלתרמן יא שהבציטטות  צביעה על משמיר ו

 "והיי לי אם ואחות" 

)"אורות מאופל"(ב )יפו( מתוארת באירוניה כֵאם, תוך מימוש  שמיר  טוענת    אחד משירי "רגעים"  שהעיר 

זקה את השכונות העבריות כתינוקות שעלולים להישמט   הצירוף הכבול "עיר ואם", המחזיקה בחיקּה בח 

ה    :ּה את הֵשיות הנידחותהמקבצת אל חיק ממנה. וכן היא מתוארת גם כרוע 

ן  ה  ת ּב  ק  נּוַע!  –ִהיא ַמֲחז  ִרים לֹא ל   ַעל ז 

חֹות  ן ְּכֵשיֹות ִנד  ת אֹות  צ   ְמַקּב 

ת ְלִפי ַהִנּגּון ַהי דּוַע:  ש   ְולֹוח 

ן  כ  ְהי ה ל  חֹותְוא  א  ם ו    2. א 

של  מש הגחכה  כאן  רואה  הריר  "וַ וג יהצירוף  והמרגש  אֵ שי  ִלי  הביאליקאי    םֲהִיי  האהבה  משיר  חֹות"  ְוא 

   .תחת כנפך" "הכניסיני

 "מכתב קטן לי כתבה" ו"יש לי גן":  דוגמה נוספת:

ה,  ב  ה לֹא ש   ֵעת ַהִליִריק 

ט ִמְזמֹור:  ץ ש  ר  א  ל ּב   ֲאב 

ט  " ב ק  ת  כ  ה  3ןמ  ב  ת   ִלי ּכ 

תּוב ֵלאֹמר:  ב ּכ   ּוַבִמְכת 

י ג   ר י ׁשי ׁש ל  א  ין ּוב   ,  ל 

 
 .)ז"ש( של המחברת הההדגש 2

 כל מקום להלן. , וכן ב ההדגשה שלי )מ"פ( 3



 ֹוֵבר ַּבִמְשעֹוִלים,     ע ֵאין 

ן, אֹור ֵעיַני,  ב  ם, ֵיש א   ש 

יה    ִשים ַתְחת 

ף ַלא"י".  ל   א 

  יש להזכיר עם זאת,      . בשל שיבוצו במקום שאינו מתאים לו  של השיר הביאליקי  הגחכהגם פה נראית מעין  

העריץ   אף  העריך  אלתרמן  ודומיהן  אלה  דוגמות  למרות  שמיר,  ורשלדברי  ביאליק  מעט    קאת  השתעשע 

 . כדי שלא ייחשד כלא מודרני ומיושןבמילותיו 

 ביאליק. לאלתרמן וביאליק, ונפנה עתה למגד ועל עד כאן 

 

 ציטוטי ביאליק אצל מגד ב"החי על המת"  ב.

הו מגד,  אצל  ביאליק  בציטוטי  העוסק  הזה,  האקדמי  המאמר  מאמרי  עם  ו"התכתבות"  המשך  מעין  א 

את העלילה,   בנה  . מגד (1965בספרו "החי על המת" ) בלשונו של אהרן מגד ועסק בסגנונו  (, ש1968הראשון )

מסיפור של מספר צעיר, שהוא אחד מחבורת משוררים וסופרים, שקיבל על עצמו לכתוב  בחלק גדול שלה,  

ש,  רומן ביוגרפי על גיבור לאומי, גיבור שהיה לאגדה. לתכלית זו מקבל הסופר המספר שכר סופרים מרא

יחסו של הסופר לגיבור זה הוא אמביוולנטי,  ות אותנטיות מפי אנשים שהכירו את הגיבור.   מ ורושם רשי

הסופר    לשלילה, עד כיויותר  יותר  נוטה  אותו הגיבור  לשלו  היחס  .  המדוברת  התקופה אורך  לכל  הוא  וכך  

סיפור     ב נכת  ,הרשימותונערך לו משפט. אגב סיפור    , מאבד את הרשימות ואינו עומד בהתחייבותו  המספר  

גש של היוצרים,  פמה  במקוםפגישתו עם משוררים ומבקרים בני דורו  וגירושיו מאשתו    ,של המספר חייו  

  4. סיפור אהבתו לנילי, נערה נאה שנשאה חן בעיני כולכן ״המרתף״, ו

ומע אירוניה,  כולו  ספוג  לאיהספר  אמת  בין  היקלעות  של  לבטים  של  ,אמת-לה  בסימן  עומד  ניתוץ    והוא 

 . "המרתף" לא רק אצל המספר אלא גם אצל אנשי   ,ניתוץ הזהיחד עם זה מורגש אי הביטחון ּבַ  .םאלילי

להתנע זה  רצון  יכולים.  ואינם  הספרותית  הלשונית  המורשת  מכבלי  להתנתק  מבקשים  הסיפור  ר  גיבורי 

ו מילה  כל  של  הספרותית  במקורות,  ִק מהסביבה  שלה  לקונטקסט  ההדוק  במשרה  בדבמתבטא  רי  פורש 

 יתר, אחד המשוררים:בא

לפעמים אני שונא אפילו את המילים שאני כותב...כל מילה קושרת אותי   אין קשר. אתה מבין...

למשהו שאני רוצה להינתק ממנו...לא להינתק, אבל...המילים הן לא שלי, אם אתה מבין למה אני  

שלא שייך לי בעצם...   , גונב רכוש  אני כאילו יורש בלתי חוקי מתכוון... תנ"ך, היסטוריה שלמה,

אין...״   הלא  פרטיות  רשות?...ומילים  אומר    ]...[  באיזו  פי׳...אני  ׳חרצובות  אמרתי  רואה,  אתה 

ר וכבר זה קשור ב׳חרצובות רשע׳, בפסוקים מישעיהו, או תהלים, אינני זוכר... כב    –  ׳חרצובות׳

 (. 78 )עמ׳ ט!״ צחקחלק ממנו...אין מפל  אני נעשה חלק ממשהו שבעצם אינני
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אביתר, מאפיינת את הספר כולו: המילים גוררות מילים אחרות הצמודות אליהן    ןגרירה לשונית זו שמציי

אולם אין הן   הספרות המודרנית.  מי או תלמודי, אך גם אבדרך כלל מקראי, משנ בקונטקסט ספרותי אחר,

 באותה משמעות שיש להן במקורן הלשוני. בדרך כלל באות 

מזכירה את ״השיבוץ״ המצוי במיוחד בספרות  בנויה מאזכורים ורמיזות, מאלוזיות,  הל כתיבה  זו ש דרך  

ר ישראלי גורם  פֵ ימי הביניים, אך בולט גם בספרות התחייה. שיבוץ זה של פסוקים ואמרות בפרוזה של מסַ 

ה  שכן  אירוני,  אפקט  משיבוצים  מיד  הם  שבו  במקום  הכללי  לסגנון  התאמתם  באי  שובצים,  בולטים 

 ר אף נוהג לעתים לעוותם ולסרסם.והמספ

(, אשר תחילתו  , א; גלים )אלראות בקטע המובא כמעט במלואו מתהדוגמה לגרירה לשונית כזאת אפשר  

גררה את המשכו: ״אבל שונא אני את הצדקנים המטיפים לי ׳אשרי האיש אשר לא הלך׳ או לא ישב, או  

 (. 62)עמ׳   את פריי בעתו״ים, כדי שאתן  לא שכב, והרוצים לשתול אותי על פלגי מ

הצעיר  מרשימותיו   הסופר  ו של  כולו,  הסיפור  גם  דרך  הוא  נבנה  סופרים  מתפתח  של  ואזכורים  ציטטות 

שמתי לב    על ציטטות מגד ב"החי על המת" ראשון  ה   י במאמר,  1968-בר בכומשוררים, במיוחד של ביאליק.  

וליצירתו  של ביאליק  יחס מסוים לשירתו    שיש פההיה לי  . ברור  הציטוטים מביאליק  שבלטה לעיןלכמות  

יותר.    ואף סרקסטיאירוני     –   ה בכלל כדי  או רגשני, כשהאירוניה, ובמיוחד האירוניה העצמית,  בולטת 

 : הלהדגים את דבריי, אציג כמה ציטטות כאל

שורות משלי? בשתי  לך?  לשלם  ״כמה  לנקדימון המשורר:  אומר אחד מאנשי ״המרתף״  לו  כאשר  עונה  ״ 

נקדימון,    "משלך? "  :הלה על פי שורתו של שאול  , זאת  (64)עמ׳    " משלך אין לך כלום. אולי שולחן"אמר 

כאשר   .("לי אין כלום...)כותרת השיר: ״אני לי מש  טשרניחובסקי: ״אני לי משלי אין כלום, גם לא שולחן״

  את החצוצרה   רשה?״ תפס אביתרואה אביתר חצוצרה, מיד מתעוררת בו תגובה ״ספרותית״: ״לא נתביי

שֵ (79)עמ׳   לפי  ביאליק,  ,  נחמן  חיים  של  סיפורו  נתביישה"ם  רבות  "החצוצרה  זה  ממין  הן  . התחכמויות 

ומתאימות לאופי הגיבורים. לא פחות מובנת    ,המתארים את פגישותיהם של אנשי הספרות  הספר  בחלקי

 . היזקקותו של המספר עצמו לביטויים ספרותיים כחלק מלשונו

מתוארת מסיבת השיכורים בביתו של נקדימון בלשון זו: ״ַהֲאספר מה היה אחר כך    68בעמ׳    דוגמות:עוד  

על   או  האנחות?  החריקות,  האוושות,  הצחקוקים  והלחשושים,  הרחשושים,  על  הבית?  חדרי  בשלושה 

לך שלי וזה  ת אחת, זה לוחש כוהמאבק החשאי שהתנהל אי שם בין אלירז ושאול נון, שאחזו שניהם בטלי

כלשונה  ךולכ כמעט  מועלית  שלי    שלי?״ הסיטואציה התלמודית  כולה  אומר  זה  בטלית:  אוחזין  )״שניים 

כולה שלי מציעא א"וזה אומר  ובהמשך  כאן  (, אך  , ע"א, בבא  בנערה אחת.  מדובר בשני בחורים שאחזו 

הדרך  באותה  פסקה,  מ"מגילממש  אותה  כלשונו  כמעט  המצוטט  בקטע  המספר  ממשיך  של  ,  האש"  ת 

בנזרו   והאיר תלתל יתום  –  ששקטו ימי הלהבה לאחר    על החדר     איך החוויר השחר]...[ או    : ""יק אלבי

וישקטו  על ההרים[ ]...[  השחר לא, לא אספר". במגילת האש נמצא: " וכשנצנץ   –?  של עלם זעום עפעפיים

הלהבה "  ימי  הצירוף  ב(.  )פרק  עפעפיים]...["  הוא  זעום  ממגיל לשונ   צירוףאכן  "  בסיפורו  האת  י  אך  ש, 

ואולם האחד   עלם רך בהיר עיניים ]...[ "ת":  ימֹוהפיוטי של ביאליק הוא מוצמד לא לעלם, אלא ל"איש ֵא 

עפעפייםוהשני   זעום  אימות  "  "איש  גם  ד(.  יתום)פרק  לשערותיותלתל  קשור  אינו  האש  שבמגילת   "-

יש כאן נטילתם של צירופי  . מכל מקום,  לרעמתו של ארי האשתלתליו של העלם, שנגזרו בעת נזרו, אלא  

ידי   על  שנוצר  אירוני  אפקט  אותו  נוצר  ובכך  השיכורים,  מסיבת  לתיאור  ביאליק  של  מיצירתו  מילים 

 נטילתה של האמרה התלמודית.



ביאליק   של  משיר  הלקוחה  תבנית  כנפך״  –  ועוד  תחת  כנפך"  :״הכניסיני  תחת  אם    /   הכניסיני  לי  והיי 

(, שהמספר משנה בה את המילים: ״נילי עשתה  "י הנידחות קן תפילוַת   /  מקלט ראשיויהי חיקך    /  אחותו

(. כאן הוחלפו  165י״ )עמ׳  יאת חדרי קן תשוקותיה הנידחות, דירת מקלט, אליה היתה נמלטת לאחוז בקרנ 

״ ב״ חיק המילים:  ו״דירהובחדר״  ״  ב״תפילותי" ״,  רמי ״.  תשוקותיה״  גם  כמובן  כאן  לאחיזה  יש  זה 

   משנה, כמובן, את הלוך הרוח כולו.כל זה  המזבח שאליו נמלט הרוצח. בקרנות  

אירוניה כללית  נימה של  ב   ייחודוב    , ה מביאליקבהריחסית  שמגד אכן ציטט  אפשר לראות  כמסקנה זמנית  

ייתכן שועצמית אף  יה שותף לו.  לביאליק והשל אנשי הספרות  ידע משהו על היחס    מגד  באותה תקופה. 

אצלו ציטוטים    היוביאליק  מ  םציטוטיהשל    דםילצשש לציין,  י)אם כי    להעשרת כתביו  והשתמש בייתכן ש

 . (אבל פחות! –ן המקורות ומן הספרות הכללית וכן גם ממשוררים אחרים מ

 

 ציטוטי ביאליק ב"עשהאל למגד" ודמות האם הנבנית לפיהם .ג

הזה   בכיוון  המשיך  שמגד  לי  אחרת:  אךנראה  שניל   בצורה  עשרה  ארבע  אחת,  אחר  לדמות  חוזר  הוא  ם 

מו של גיבור יאהיא  את ביאליק  מצטטת  מי ש(. הפעם  1979המייצגת דור לשוני ותיק, בספרו "עשהאל" )

,  בנה יחידההגיבור הראשי של הסיפור,  אלא שהמפעיל אותה הוא    –דמות משנית בסיפור הזה  ,  הסיפור

 ;תשל"ט  ,)ניר  מיוחדת אישית  לשון  ב     מילים   חידושידש  מחהשעבר תאונה קשה,  בחור פגוע נפש  עשהאל,  

מן הספרות ומן המקרא וברובד גבוה  ציטוטים  שוזרת בלשונה  ם הוותיקה  . האֵ (תשע"ח  ;תשנ"ג  ,פרוכטמן

או   מביאליק  הציטוטים  בשיחּה  גם  בולטים  וכן  עםותקני,  פגישותיה  על  החזק    סיפוריה  והרגש  ביאליק 

כאמור הרבה  ון העברית התקינה שלה המבוססת  ורטטת באמצעות הלש, ודמותה מצטיירת ומס שלה אליו

בספר מפיה  המצוטטים  אחרים  עבריים  יוצרים  מבין  הבולט  שהוא  ביאליק,  רביםמנם  וא  , על  גם  לא   .

הוא מדגיש את פוגל, ומצטט שירים שלו    ייחודמודרני יותר, וב  –עשהאל בנה אוהב שירה, אך טעמו אחר  

 (. 225– 224, 15–14 ודיםבעמ ייחודבמלואם )ב

ביאליק  אלהלן   אודות  הניסוחים  ואת  הציטוטים  את  האם, יוקשר   "עשהאל"בבדוק  לדמות    ובעקבות  5ו 

את ההשפעה    קצרה  בדיקה ראשוניתבדוק   אבהמשך    .אל ביאליקשל האם  את שאלת היחס  אבדוק  אלה  

את  וושונא את אמרותיה  בגוף ראשון  במשך כל הסיפור  שיש לכל אלה על דמותו של גיבור הסיפור, המדבר  

 של אמו, וכן אנסה להסביר את תרומת כל אלה לפרשנות העלילה.  נוסח דיבורה 

   :"מ"עשהאלומעשיו  , דבריו, התנהגותו  ביאליק ם של אזכוריה ו מביאליק   הציטטותלהלן  

תה באה לבית  על אמי. סיפרתי איך היי  [ , חברתו של המספרהכוונה לאיה]כל הדרך סיפרתי לה  

וכחת עם המורים בהפסקות ומלמדת אותם לקח...ואיך בימי זיכרון או  מתו בהיותי ילד,    הספר,

היתה עולה על הבימה ומדקלמת שירים של ביאליק, טשרניחובסקי, שי״ן שלום ]...[  עצרות חג,

 . (24)עמ'   ]...[ או משמיעה נאום נלהב

 
  , חייו ודמויות משפחתו. אפשר לקרוא על כך אצל גובריןבין  וקשרים בין יצירתו של אהרן מגד  סוגיית הכאן ל  אינני נכנסת  5

, ועל  בסיפורביאליק בפי דמות האם  בציטוטי מאמרי עוסקעמה. הרעים ופר וקשריו אמו של הסדיון בל גם ע  ם; ושתשע"ב

משנת   מאמרי  שאת  לציין,  עליי  וחייו.  סופר  כל  של  הרקע  בידיעת  שיש  המסייע  החומר  למרות  בלבד,  על    1968פיו 

המאמר, הסכים    , שיבח אתבמכתב   ליא ענה  שהיה אז בשליחות בחו"ל, והו  ,הציטוטים ב"החי על המת", שלחתי למגד

 דוגמות משלו...   וכן הוסיף עם דבריי  



 

 6רי ירשתי.ְש כל ע   איה ושרה: במחרשתיכשחזרתי ונכנסתי, מצאתי את אמי יושבת לפני 

 . צחקה איה וביקשה ממנה שתשיר עוד –! אמך , היא שרה יפה מאוד

)פתיחת    "ביום קיץ יום חום"כך  -ואחר 7", ריםדֹום ציפ  , ניטשו צללים" אמי נענתה לה ברצון ושרה  
איה רעבה  אלמלא אמרתי ש, והיתה מוסיפה ושרה עוד שירים ,(1896-מ   בשם זה    שירו של ביאליק 

 . (26)עמ'   ציי השעה כבר אחת וחכ, בודאי

 לאחר שסיימנו לאכול, אמרתי שאצא עם איה להראות לה את המושבה. 

:  "אצא לי השדה ואשמע מה  אמרה אמי, ובשאתה את ראשה בגאון, דיקלמה – כן, צאו בני, צאו! 
ל  דיבר אדונ   מ  א  י מן הקמה/ מה  ה  ש  מ  ט הרוח  הנ  ק  ק  הזקופים,  הבית) אים  ג  ים  השלישי    התחלת 
 . (, תרנ"דביאליק–ה” שדבשיר "ב

 צריכה היית להופיע על בימות!  –הצטחקה איה  –ת במושבה הזאת! את מתבזבז

 אך אמי, כאילו לא שמעה את דבריה, המשיכה: 

ז   ירקום בסתר  י-יז"מה  ד  ּבש  יפעל  ּב  ּו, מה  ת  ל הרים  ומה השיבולים  ּבֵ ]  –ה  נ  ע  נ  דממה,  ית  המשך 
 [ השיר

 נו החוצה. בלכתנו במורד הרחוב, אמרה איה: הקש על ראשי ויצא -עשמתי את כוב 

 היא אשה גדולה, אמא שלך! ממש אשה גדולה! 

 אמרתי.  –כן? 

מרץ   עם  כזאת!  התלהבות  עם  כזאת!  עברית  עם  כאלה?  נשים  היום  מוצא  אתה  איפה  בהחלט! 
 ציבורי כזה! 

 צחקתי.  –זה טוב!  "מרץ ציבורי"

ארה לפני את התמונה שביאליק עולה על  היית לשמוע איך תי   צריך !כשרון משחק   ובאמת יש לה
 …הבימה

בחגיגת  , איך לפני ארבעים שנה או יותר, ששמעתיו כבר פעמים רבות, זרה על סיפורה של אמיוח  
התפעל ממנה  , שישב באולם, וביאליק, " למתנדבים בעם" דיקלמה היא את  , העם-חנוכה בבית

 . (27 )עמ' חייה לעין כל הקהלבימה ונשק לה על לשעלה על ה, כך-כל

 

 . אמרתי –מעניין שאף אחד במושבה לא זוכר את המקרה הזה               

 ?לא זוכרים שנשק לה

 …פעם במושבה-לא זוכרים שביאליק ביקר אי

 ל תגיד לי שהיא בודה את זה מלבה!א –נעצרה איה ממקומה  – הו, לא!

 ( 28עמ' ) יש לה דמיונות לפעמים...

 

 
 (. 1888-)נכתב במקור ב לחן: אליקום צונזר ,נוסח עברי: נח שפיראו תרגום  ,ר נז  ם צּוילים: אליקּומ 6

 . 1896-שאול טשרניחובסקי, לחן לא ידוע, נכתב ב :מילים 7



בדרך חזנות  -אני  שונאת  עוד   –אמרה אמי   –כלל  רוזנבלט אהבתי  יוסלה  של  אבל את הזמירות 

לנו תקליטים שלו. מילדותי רוזנבלט היה  . שבת-ואבי היה משמיע אותם בכל מוצאי  ,היו  יוסלה 

רק  יו-באולם הגדול ביותר בניו "ריגולטו" הוא שר    !מפורסם בכל העולם! הוא היה טנור גדול ? חזן

התפ הגויים  ממנו וכל  בא ! עלו  בווינההופיע  בעין …ברלין, ופרות  קונצרט  נתן  שהוא  יודעת  -את 

! בעגלה, כעשרים איש, ומן המושבה נסענו, ג"זה היה בתרצ! מכל העמק באו לשמוע אותו  ?חרוד

הלאומי    ההמנוןאמר שהשיר הזה צריך להיות  , "שיר המעלות" כשביאליק שמע אותו שר את  

 ( 56–55 )עמ' !שלנו

 ורא אחרי מותה:שביומנה, שעשהאל ק מדברי האם

אומר אספקלריה  : המדרש  מתוך  ראה  ומשה  מלוכלכת  אספקלריה  מתוך  ראו  הנביאים  כל 
 8.מצוחצחת

 .את אמו ראה מתוך אספקלריה מצוחצחת, ביאליק

 !אהבה שאינה תלויה בדבר היא  –הלא אהבת אם ? )לעשהאל( האפשר שלא אסלח לו

כותב אמו  כשביאליק  כותב, על  גדולה    הוא  איןעליה באהבה  רואה . קץ-וברחמים  הוא  טוב  רק 
ורואה את דמעותיה בקומה  , שומע הוא את אנחותיה בלילה. להערצה, רק את הראוי לחיבה, בה

סמכני  ! בונו של עולםיר": שומע הוא את תפילתה החרישית. עם שחר ללוש את הבצק לאור הנר
 9. (215–214עמ' )" ?מה כוחי – את אפרוחי כתולעיםפרנס , אלמנה אנוכי, אפול-בל

ה מות  עם  משתנה  עשהאל  של  הוא    .אםדמותו  ביומנה  דבריה  את  קורא  שלה  כשהוא  הקשר  את  מבין 

לצטטבכלל,  לסופרים   בשירתו    ,מהם  שאהבה  שיצר  האם  לדמות  לדוגמה  לה  שהיה  בפרט,    –ולביאליק 

מתחלפים     כדבריה זו  קריאה  עם  והכלעיל.  הסיפ עס  האדישות  גיבור  מהור,  אצל  לזמן  ברגשות    ,לפחות 

 בסיום הספר נאמר:זיכרונות חדשים ממנה. חמים יותר וב

חזרה הואדי, בדרך  את  כשחציתי  השיח, בדמדומים  מתוך  ציפור  מול  התפרחה  ממש  וחלפה  ים 

בי, עיני נגעה  התבהלתי. כמעט  בתוכי-ואחר, לרגע  צחקתי  החמור. כך  מן  בנפילה  , נזכרתי 

 . (231)עמ'   הזדרחות כזאת היתה לי מין .צחקתיו, ות הילדּות שליובדמיונ

ו  היא "הזדרחות", ועוד  לאורך הסיפור  פעמים כשם פעולה  תשע  מופיעה  האחת המילים שמחדש עשהאל 

בראשית    והיא המילה החשובה בסיפור.   ,)בשינוי שורש, אך באותה משמעות(  " מזדחרר"פעמיים בבינוני:  

 מספר:    , עשהאלהופעתה

     …מה הבנתי בו, על התרשמותי מה מצאתי במחולא שואלת אותי שוב הי , במכונית, בדרך

 .אני מצטחק  –עולם מזדחרר 

 .היא פולטת צווחה של צחוק –?! מזדחרר

 
 .  יד, ויקרא רבה א 8

  .בית האחרון של השיר, פרויקט בן יהודה, התי" ציטוט מ"שיר ,)תרס"א( קחיים נחמן  ביאלי 9

 

 

 



 ( 68)עמ'  …כך זה נראה לי –אני אומר   –מסתחרר וזוהר 

בעיקר  ו ,את  המשוררים , בעברית התקינה והגבוהה שלה ובציטוטיההדמות המשנית כביכול, נראה שהאם

ש ביאליק,  טיפח  את  היא  לדעתה  כאמור  בכללה,  האם  דמות  ומתעצמת,  עצמה  את  שהולכת  דמות 

של    ההזדרחות הלא היא  משפיעה בסופו של דבר על ראיית האור,  , אף  את כל חלקי הסיפור  " מדביקה"ש

 עשהאל, לקראת העתיד. 
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