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נספח

הקדשות של עגנון בעקבי ביאליק
שיר ההקדשה לברודי 

והסיפור על כתב-היד שהוסתר מביאליק

א. השפעה או פלגיאט?

לאחרונה הביא פרופ' דוד אסף בבלוג שלו )עונ"ג שבת מיום 21.2.2020( 
שיר-הקדשה לא ידוע מאת ש"י עגנון לחוקר שירת ימי-הביניים ד"ר 
חיים ברודי. את ההקדשה מצא השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין כאשר 
ִּפשּפש בספרייתם של חבריו ליאורה ורפי ברודי, ובמאמץ משותף 
של חוקרים ואנשי ספר פוענח כתב המתגים של המחבר. ההקדשה 
מחוה"מ סוכות תרצ"ו )אוקטובר 1935( נרשמה על כרך ה' של סיפורי 
עגנון שבאותה עת ראה אור ובו כלול גם סיפור פשוט )ובתוכו הפרק 

"בסּוּכה", שכבר התפרסם כסיפור עצמאי בעיתון דבר(. 
כאמור בפרק הראשון, בסיפור פשוט הלך עגנון בעקבי ביאליק: 
ברטה צימליך, ִאמּה של מינה, אותה צעירה עשירה ששודכה להירשל, 
נּובֹורישית: "כלום  אומרת לצירל הורביץ, ִאמו של החתן, בטרוניה 
חס ושלום?". כאן וכאן לפנינו סיפורו  נולדה אחורי הגדר  ִּבתי שלי 
של בן יחיד, שנטש את תלמודו והתאהב במשרתת, למורת רוחה של 
ִאמו. כאן וכאן הבן המאוהב נכנע ונושא לאישה את בחירת ִלּבם של 
הוריו: צעירה בת למשפחה עשירה, ששודכה לו במצוות ִאמו. הפרק 
הראשון בספרנו מביא קטע מתוך סיפורו של ביאליק וקטע מתוך 
סיפורו של עגנון, וניתן להיווכח עד כמה עמוקה הייתה השפעתו של 

ביאליק על עגנון הצעיר. 
בתקופה שּבּה התחיל עגנון לחבר תמונות אחדות מתוך סיפור 
פשוט )ניצני היצירה הנצו החלו לבצּבץ עוד בחיי ביאליק( הוא נהג 
עדיין כתלמיד היוצק מים על ידי רבו, תולה בו מבט ומצּפה למוָצא 
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פיו. לא ארכו הימים ויחסו של עגנון כלפי ביאליק השתנה לחלוטין, 
והוא הפך מאוהב לאויב. אף-על-פי-כן, ֵזכר ימי ידידותם לא נתפוגג 
ולא פג עד עולם. משקעים ביאליקאיים מצויים גם בהקדשה לברודי 

שנכתבה כשנה לאחר פטירת ביאליק. 

ָיֵראִתי ְּבבֹוִאי ִלְפֵני ַמֲעַלת ְּכבֹודֹו
ַּבִּסּפּוִרים ַהָּללּו ְללֹא ָהָדר ָותַֹאר 

ִעם ָׁשֵרי ֵאל ִהְסִּכין ְוִעם ְמֵתי סֹודֹו 
ִׁשיָרָתם ַּבּקֶדׁש ַּכָּׁשַמִים ָלטַֹהר 

ְוָאנִֹכי ִאיׁש ִעֵּלג ַּדל ָלׁשֹון ֵמעֹוִדי 
ַאְך ָיַאְבִּתי ְלָהִביא ִּבְרַּכת ֶהָחג 

ֶלָחָכם ַהְּמֻעֶּלה ַרִּבי ַחִּיים ְּברֹוִדי 
רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְוַאב ֵּבית ִּדין ִּדְּפָראג 

חול המועד של סוכות תרצ"ו     
         ש"י עגנון

 
עגנון נוהג כאן בענוותנות ומתנצל על שהוא ֵמעז להגיע אל חוקר 
חשוב ובידיו שי כה דל – קומץ סיפורים שלא תוַאר להם ולא הדר. 
אם ננסה לערוך ָּפַרפרזה של שיר ההקדשה לחיים ברודי, יד ימינו 
של ש"ז שוקן, מיטיבו של עגנון, הרי שהשיר אומר בקירוב כך: הוא, 
הסופר העני ממעשֹ, יודע היטב שמארחו רגיל לפגוש במהלך עבודת 
המחקר שלו משוררים יחידי סגולה )הּכוונה למשוררי ימי-הביניים – 
ָׁשרי ֵאל וָׂשריו(. לעומת קלסיקונים אלה המרחפים בשפריר עליון אין 
סופר בן-ימינו כדוגמת עגנון אלא איש עילג ואביון. אף-על-פי-כן 
הוא מרהיב עוז בנפשו ומביא למארחו את יבולו הדל, שּכן ברצונו 

לַזּכֹות את חיים ברודי בברכת החג. 
וכי  כביכול,  כאן  הצטנע  עגנון  כי  בצדק  הבלוג  עורך  ֵהעיר 
ההצטנעות היא ֶעמדה רטורית שאינה אופיינית לו כלל וכלל. אם 
עגנון  של  המחורזת  להקדשה  ברודי  לחיים  ההקדשה  את  נשווה 
לרעהו גרשום שלום שְּפרסם מלאכי בית-אריה )בעיתון הארץ מיום 
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ְולא  זר  )"יהללך  27.10.2015( נראה שעגנון לא האמין בעצת חז"ל 
פיך"(: "ְלֵגְרׁשֹום ָׁשלֹום, ִהֵּנה ְלָך ֵסֶפר ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור / ְּבֹלא ִעּטּוף 
ּוְבֹלא ִעּטּור ְּבֹלא ְּכִריָכה ּוְבֹלא ִקּׁשּור / ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ּבֹו ֲחִׁשיבּות 
ְיֵתָרה" וגו'. וחוזרת השאלה למקומה: מה גרם לו שיחבר שיר הקדשה 
כה מתחטא ומצטנע? הענוותנות לא ִאפיינה אותו בחייו הספרותיים 
ַּכן  והחוץ-ספרותיים. נהפוך הוא: עגנון נהג להעמיד את עצמו על 

גבוה, ומעולם לא המעיט בערך עצמו. 
ונעוצה לדעתי  התשובה לחידת הענוותנות כפולת-פנים היא, 
עם  לעגנון  הממושכת שהייתה  היחסים  מערכת  וראשונה  בראש 
ביאליק. את הֶעמדה הרטורית של ההתחטאות למד עגנון ממורהו, 
ָמלאה שנה לפטירתו. לאחר שנמלט  המשורר הלאומי, שב-1935 
ביאליק בעור ִׁשניו מברית-המועצות, הוא ישב כידוע שנים אחדות 
בגרמניה כדי לשקם את עסקיו ואת בריאותו, אף כדי לרכוש ציוד 
להוצאת "דביר" שאותה התכונן להעלות ארצה. הוא ישב בברלין 
כמו רבים מסופרי ישראל שמצאו אז את פרנסתם מִקצבה קבועה 
שהעניק להם הֶמֶצָנט העשיר א"י שטיבל. עגנון, שישב כל אותה עת 
בבאד הומבורג המרוחקת מברלין, בשכנות למשפחות שוקן ופרסיץ, 
הריץ כזכור איגרות אל ביאליק ושכנע אותו להעתיק את ִמשּכנו אל 
עיר המרחצאות היפה. השניים התכתבו בחרוזים, וביאליק אף זיכה 
את רעהו הצעיר באחדים מספריו, בלוויית הקדשות מחורזות )כיצד 
השרפה  את  ההקדשות  עטורי  והספרים  הזאת  התכתובת  שרדה 
וכילתה את כל ספרייתו?! חידה   1924 שּפרצה בבית עגנון בקיץ 

היא ותהי לחידה(.
בהקדשות אלה, אגב חיקוי ָּפרֹודי של סגנונם של סופרים מן 
ועתירי  מכובדים  לגבירים  ספריהם  את  שהקדישו  הישן  הנוסח 
וחלכה הבא לחלות את  ממון, הציג ביאליק את עצמו כאיש דל 
כל  "קטינא  של  עותק  על  המעלה.  ורם  האציל  עגנון  של  פניו 
בשנת  איורים  עם  ביאליק  שהוציא  לילדים  מחורזת  יצירה  בו", 
"ֵמִאִּתי  ואת ספרו:  תרפ"ג, הציג ביאליק באוטואירוניה את עצמו 
ֶׁשּלא  ְּביֹום   ]...[ ֵאיכּות  ֹלא  ַּכּמּות,  ֹלא   ]...[ ַּדל  ַׁשי   ]...[ ַהָּקָטן 
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ַהַּתְרָּפ"ג".  ִלְׁשַנת   / ְלַתּמּוז  ִאָּיר  ֵּבין   / ַחג,  ְוֹלא  ָחָּגא  ֹלא   / ּבֹו  ָחל 
מכתב של ביאליק לעגנון מיום 28.2.1928 נפתח בחרוזים, שגם 
בהם הציג המשורר את עצמו באירוניה עצמית חביבה כאיש דל 
וחלכה המנסה לחקות את רעהו רם-המעלה וללכת בדרכו ובעקבותיו: 
"ַהַּפַעם רֹוֶאה ָאנִֹכי / ֶׁשּכֲׂחָך ָיֶפה ַּבֲחרּוִזים ִמּכִֹחי. / ִייַׁשר ּכֲׂחָך ְוִיְרֶּבה 
ְוַהֵחֵלָכה / ָאסּוָרה ִמן ַהֲחרּוִזים  ַוֲאִני ֶהָעִני  ָׂ ֵאְלָך. /  ִויִהי ִעְּמך ֵחיְלָך, / 
ִסּפּור  ָּכמֹוָך  ְוֶאְכּתֹב   / ֲאַנֶּסה,  ּכִֹחי  ֶאת  ְּפׁשּוָטה  ּוִבְפרֹוָזה   / ְוֵאֵלָכה, 
ַהַּמֲעֶׂשה, / אּוַלי ַאְצִליַח – / ַא קשיה אויף ַא מעשה? ]השורה האחרונה 

בִיידיש ומשמעּה "מי יודע?!"[. 
האירוניה  שאלמלא  הללו,  ההקדשה  שירי  בשני  די  לא  ואם 
ניתן היה לראות בהם  והאירוניה העצמית המרחפות בין שיטיהם, 
מין ִגרסה מודרנית של שירי "הנני העני ממעׂש", הרי שעל מהדורת 
כל כתביו פנה ביאליק אל בני הזוג עגנון כאל אריסטוקרטים עשירים 
דל  כמשורר  מגיע  הוא  ביתם  שֶאל  ֲאִציִלים"(  )"ְׁשִתיֵלי  ומבוססים 
ְּתנּוָבִתי  )"ִמְצַער  ואביון כדי להביא להם את השי הצנוע שבחיקו 
ִויבּוִלי – קֶֹמץ ִמִּלים"(. ה"שי הדל" ובו "קומץ מילים" לא היה אלא 
מהדורת היובל של כתביו שראתה אור בברלין בשנת תרפ"ג במהדורה 
מפוארת )כרוכה בכריכת בד ירוקה עם אותיות זהב(, ובה נכללו לא 

רק שיריו אלא גם סיפוריו, מאמריו ותרגומיו. 
אחרי מותו של ביאליק כבר היו קנייניו הרוחניים הפקר, ולכאורה 
כל הרוצה בהם נוטל מהם מלוא חופניים. בשיר-הקדשה שחיבר עגנון 
בערוב ימיו ביום 21 בספטמבר 1968 לחוקר הקבלה והחסידות פרופ' 
יוסף דן )את השיר פרסם דוד אסף בבלוג עונג שבת ]עונ"ש[ מיום 4 

בדצמבר 2015( מצויים החרוזים הבאים:

ְליֹוֵסף ָּדן 
ַּבַעל ַּבִית ָוָגן 

ֲאֶׁשר ְמָזָויו ְמֵלִאים ִמַּזן ֶאל ַזן 
ְוַטֲעָמם הּוא ְּכַטַעם ַהָּמן 

ּוְבִגַּנת ֱאגֹוז הּוא ְמַטֵּיל ְוָלן 
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ְוחֹוֵקר ְוסֹוֵקר ְוׁשֹוֵפט ְוָדן 
ִמֶּמִּני ָהרֹוֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשא ַהְּזָמן 

לֹא ֵיַדע ֵמַאִין, לֹא ֵיַדע ְלָאן 
ִנָּצִבים ְּגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה לפ"ק 

ש"י עגנון    

אכן, חרוזים נאים למדיי )לשם השלמת סֵכמת החריזה יש לפתוח 
את ראשי-התיבות של לפ"ק ]ִלְפָרט ָקָטן[ ואז נוצר החרוז הָאלֹופֹוני 
אלמלא  השיר(.  את  המבריח  לחרוז  המצטרף   ]DAN - TAN[
הריתמוס הצולע במקצת על ירכו ניתן היה "להאשים" את בוראם 
ימיו  של חרוזים אלה בכשרון של משורר, שהגיע סוף-סוף בערוב 
להבשלתו המלאה )לאחר שעגנון ִּפרסם במהלך חייו עשרות שירים 
פגומי חרוז וריתמוס(. ואולם, החרוזים בשיר זה חרוזיו של ביאליק 
הם, ולא חרוזיו של עגנון. בעת שהעניק עגנון את ההקדשה שלעיל 
כבר הכיר ציבור הקוראים העברי, לא כל שּכן עגנון, את ה"תוספת" 
לכל כתבי ביאליק )שּבּה נדפס כל צרור ההקדשות של ביאליק לעגנון, 
לרעייתו ולבני ביתו, ׂשׂשרד כאמור באוַרח פלא את הׂשֵרפה בבאד 
הֹומּבּורג(. כאן נכללה גם הקדשה שחיבר המשורר בשנת תרפ"ה 
לגברת ֶקֶטה דן, בעלת מלון "הגליל" בצפת )שעבר לימים לחוף ימּה 
של תל-אביב ושמו הוסב ל"מלון דן"( שממנה לקוחים החרוזים בשיר-
ההקדשה העגנוני לרבות הסיום "ִלְפָרט ָקָטן", הסוגר את השיר כמו 

"קליק" של סגירת תיבה.
הרי  ביאליק,  של  חרוזיו  את  ביודעין  והעתיק  עגנון  ישב  אם 
שלפנינו מעשה בלתי הוגן; ואם לא העתיק – הרי שִּכתבי ביאליק 
היו ספוגים ומוטמעים ב"מחזור הדם" שלו והוא ְידעם על-פה. גם שיר 
ההקדשה לחיים ברודי מ-1935 ספוג במשקעים ביאליקאיים וחותם 
ִּדְּפָראג"(, הדומה לחרוז הנמרץ   – )"ֶהָחג  חרוז לא שגרתי ומתוחכם 
החותם גם את שיר ההקדשה המצוטט לעיל שָּכתב ביאליק לעגנון 

בשנת 1923 )"לא ַחג – "ַּתְרָּפ"ג"(.
ביודעין  ספק   – עגנון  חיקה  ברודי  לחיים  ההקדשה  בשיר 
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שירי  של  חרוזיהם  את   – ואגב-גררא  באקראי  ספק  ובמתכוון 
ההקדשה שָּכתב לו ביאליק, ואף השתמש בצירופים מתוך איגרותיו 
הראשונות של ביאליק מהעשור האחרון של המאה התשע-עשרה 
שעדיין נכתבו בסגנונם המשובץ שברי פסוקים של סופרי ההשכלה 
ומליציה )איגרות אלה התחילו להתפרסם בעיתונות זמן קצר לאחר 
כרכים(.  לחובר בחמישה  פ'  אותן  הוציא  וב-1938  מות המשורר, 
באיגרת הראשונה של ביאליק משנת תר"ן שנשלחה מישיבת וֹולוז'ין 
אל ֵרעי-נעוריו מצויים צירופים שמצאו את דרכם אל שיר ההקדשה 
כן דרכי   ]...[ יראתי מאוד   ]...[ בין אנשים  "בבואי  לחיים ברודי: 
ַּבקודש", ובאיגרת מיום כ"ד תמוז תרנ"א כתב לחברו אליהו פרידמן: 
יׂאבה האֵמן בשום פנים  ]...[ לא  מעודי  ידעתי  וחופש לא  "חיים 
כי מלכנו ַּבקודש ישיר אהבה וחמדה ]...[ מה חדל ושפל אני ]...[ 
מה קטן דל ושפל עולמי". ניּכר שלאחר מות ביאליק ביקש עגנון 
ואכן הוא הצליח להתנתק ממנו,  להתנתק מן המשורר לעולמים, 
ואולם מעליו  והמרחבים;  ולהמריא אל המרחקים  לפרוׂש כנפיים 
יש  זאת.  ידע  והוא אולי אף לא  ִצלו של המשורר,  ריחף כל הזמן 
להניח שעגנון ביקש לדעת בביקורו בסוכה של ברודי מה עלה בגורל 

כתב-היד הנדיר של רשב"ג, שעליו יסופר להלן.

ב. "חבוש בטמּון" – ביאליק וגלגוליו של צירוף מקראי

בפיוטי יניי מצויות השורות: "ָּכמּוס ְוָסתּום ָּגנּוז ְוָחתּום / ָטמּון ְוָספּון 
ִנְגָלה". עיון  ְלִבְרָיה  ְוָצפּון ]...[ ִלָּבְך ְלִפיָך ֹלא ִּגָּלה / ְוִקּצֹו ֵאיְך  ָעמּום 
יצירתו של ביאליק עשוי לפעמים להניב תוצאות  שהוי בין שיטי 
בסיפורים  ולא  הספרותי,  בטקסט  שמתעניין  למי  גם  מפתיעות 
ש"מסביב לנקודה". וכאן אספר איזה "אוצר" מפתיע נתגלגל לידי 

כשאספתי חומר לספר שעניינֹו אוצרות הלשון של ביאליק. 
תכופות  המופיע  חידתי,  מילים  צירוף  בחיפוש  התחיל  הכול 
ביצירתו המוקדמת של ביאליק: "חבוש בטמון". תשובת ה' לאיוב מן 
הסערה אינה עונה במישרין על טענותיו של הגיבור המקראי הטרגי, 
אלא מלמדת אותו על הסדרים ההגיוניים שּבהם מתנהל העולם, אף 
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רומזת לו על קוצר ידו של האדם להשיגם. בין השאר כלול בתשובה 
שהפרשנים   – בטמון"  "חבֹוש   – וחידתי  יחידאי  צירוף-מילים  זו 
חלוקים עליו: "ָהֵפץ ֶעְברֹות ַאֶּפָך ּוְרֵאה ָכל-ֵּגֶאה ְוַהְׁשִּפיֵלהו, ְרֵאה ָכל-
ֲחבֹׁש  ְּפֵניֶהם  ָיַחד,  ֶּבָעָפר  ָטְמֵנם  ַּתְחָּתם.  ְרָׁשִעים  ַוֲהדְֹך  ַהְכִניֵעהּו  ֵּגֶאה 
ַּבָּטמּון" )איוב מ, יא-יג(. ממבט ראשון נראה צירוף-המילים הזה – 
"ֲחבֹׁש ַּבָּטמּון" – כצירוף טאוטולוגי, שהרי שני הְּפעלים המשולבים 
בו )לחבוש ולטמון( מציינים הסתרה במקום חבוי מן העין. ניתן אולי 
כפולה  במינה,  מיוחדת  הסתרה  לבטא  נועד  שכפל-הלשון  להניח 

ומכופלת, ולא הסתרה פשוטה ורגילה. 
שִּכתביהם  ההשכלה,  ובתקופת  הרנסנס  בתקופת  הסופרים 
מבוססים בדרך-כלל על ִמרקם צפוף של פסוקים ושברי פסוקים, 
אהבו להתקשט במילים יחידאיות ובצירופים נדירים וחידתיים. כך 
יכולתם ללקט אבני-חן נדירות ולשבצן  הפגינו את בקיאותם ואת 
שיבוץ וירטּואֹוזי במקומן הראוי. לפיכך, הצירוף "חבוש בטמון" מצוי 
ביצירות מחוכמות אחדות לִמן יצירותיהם של עמנואל הרומי ורמח"ל 
ועד לאלה של משה ליּב ליליינבלום )"חטאות נעורים"( ויהודה ליּב 

גורדון )"צלוחית של פלייטון"(. 
במחברת התשיעית של "מחברות עמנואל", למשל, מתוארים 
חודשי השנה שלכל אחד מהם ייחוד משלו. בחודש טבת דוקר הקור 
את  להסתיר  כדי  לראשם  כובע  החובשים  האנשים החשובים  את 
פניהם מן הקור, ובחוצות העיר נערם השלג, ביחד עם מטרות העוז 
והטיט. בתיאור זה המילה "טמון" )בשורק, לא בחולם כבמקור( גוררת 

אחריה את הֶחֶרז ]MUN[ המבריח אותו כְבריח:

ְוַהּקֹר ַיֲחֹלף ָהִאיׁש ְוִיְדקֹר
ְּפֵני ָׂשִרים ֲהִכי ָחבּוׁש ְּבָטמּון

ּוִמְטרֹות עֹז ְוִטיט חּוצֹות ְוֶקַרח
ֶלג ַעל ְמִסיֹּלַתי ְיֻרמּון ְוֶשׁ

ֵחר ַהְּצִבּיֹות ְלֵעת ָּכזֹאת ֲאַשׁ
ר סֹוד ַעל ְיגֹוִנים ַיֲעִרימּון ֲאֶשׁ
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ְוֵעיֵניֶהן ְוהֹוד ִציַצת ְלֵחיֶהן
ְיַחּיּוִני ְנֵבָלִתי ְיִקימּון.

וביאליק, שבצעדיו הראשונים ב"קריית ספר" העברית השתמש עדיין 
בלשונם המליצית של סופרי ההשכלה, השתמש בפעם הראשונה 
בצירוף "חבוש בטמֹון" באיגרתו הראשונה לחבריו מז'יטומיר משנת 
תר"ן )1900(, הכתובה בגוף ראשון יחיד שּבּה תיאר לכאורה את עצמו 
בכל תחנות חייו, ולמעשה תיאר בה במקביל את הדמות הלאומית 
הקולקטיבית – את היהודי הטיפוסי בן-הדור, מזה, ואת היהודי בן 
כל הדורות, מזה: "חם לב אנוכי מטבעי, דמי רותח מאוד בקרבי, וע"כ 
מהיר גם אנוכי, מבלי יכולת למשול ברוחי ואין עצור ברוחי מהוכיח 
לאיש דרכו על פניו אשר לא כנפשי ואין אונים הייתי לחבוש בטמֹון 

דעותיי והשקפותיי". 
תיאור כפול-פנים זה של האני האישי-הלאומי באיגרת המוקדמת 
ִחלחל גם אל תיאור הדמות הראשית בסיפורו המוקדם של ביאליק 
"כתבי המשתגע" )סיפור שנשאר בין גנזיו ולא התפרסם בחייו(, שּבֹו 
מתוארת דמות ָּפָרנֹואידית, המשוכנעת שכל רעיונותיה נגנבים אף-

על-פי שרעיונות אלה מעולם לא התפרסמו ברבים. גם כאן מופיע 
יכיר  "אז  והסתרה:  החבאה  במובן  בטמון"  "חבּוש  הנדיר  הצירוף 
את הדעות הרמות והנשגבות אשר הנה גם קנייני נפשו, ועד עתה 
היו צפּונות בבתי נפשו פנימה וחבושות בטמֹון, ובִלּבֹו ידמה אז כי 
חדר האיש תוך ַמשּכיות לבבו פנימה ויגנוב את חקרי-לבבו ויוציאם 

החוצה לעיניו".
היחידאי  בצירוף  להשתמש  ביאליק  הוסיף  דרכו  בהמשך  גם 
הנדיר "חבוש בטמון", בדרך-כלל כביטוי של גנאי שּבֹו תיאר את 
ביאליק השתמש  כָברם.  תוכם  שאין  והיהירים,  הֵגאים  הטיפוסים 
בצירוף הזה, כבמקור המקראי, כדי לגלות את ערוותם של אותם 
אנשים רעי מזג הראויים ְלבוז על התנהגותם השחצנית. כך, למשל, 
בשירו הגנוז "אשריך צעיר רודם" תיאר את "הצעירים", יריבי אחד-
זרים ומאחורי החליפה  העם, כאנשים יהירים המתקשטים בנוצות 
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הלבנים  מסתתרים  גאוותם,  שעליה  שלהם,  המהודרת  האירופית 
הצֹואים, המעידים על מעמדם האִמתי ועל הרקע החברתי הנחּות 
שממנו הגיעו: "ּוְבִלִּבי ֲאַׁשו ֶנְגִּדי: ַּכָּמה ְסִחי ּוָמאֹוס, / ֲחבּוִׁשים ַּבָּטמֹון 

ַּתַחת ֵאֶּלה ַהְּבָלאֹות…".
כך נהג ביאליק גם בסיפורו "אריה 'בעל גוף'", שּבֹו תיאר סוחר 
עצים פשוט ומלווה בריבית המנסה להעמיד פנים ולהתחזות כ"יהודי 
חדש" בנוסח "יהדות השרירים" מבית-מדרשם של נורדאו והרצל, 
יריביו של רבו ומורו אחד-העם. טיפוס גס והמוני זה מנסה לעלות 
לגדּולה ולהרשים את כל תושבי השכונה, תוך שהוא מנסה לשווא 
להסתיר "ריח האּורווה" שהביא ִאתו מבית-אבא. לאחר שהתעשר ואף 
מצא בחצרו "בקרקע מטמֹוניֹות מטמוניֹות של מעשה יער ]...[ קבור 
"ִּבְמקֹום  תשע אמות באדמה!" )בדומה למתואר בשיר "גמדי ליל": 
ֵמֵעין רֹוִאים ִנְצְּפנּו / ַּבַּקְרַקע ַמְטמֹוִנים, ַמְטמֹוִנים"(, הוא מחליט ִלבנות 
לעצמו בית חדש המתאים למעמדו החדש. לטקס חנוכת הבית הוא 
מזמין את כל "היהודים היפים", ואשתו חנה, בת הקצב, מתקשטת 
בכל תכשיטיה: "מי שלא ראה את חנה בקישּוטיה באותה שבת, לא 
טמונים ימים על  ראה גבירה מימיו. כל היקרות והתכשיטים שהיו 
שבועות באפלה, חבושים וצרּורים בתוך הפוזמק במעמקי הארגז, זכו 
עתה לעלות ממעמקים ולהתלֹות ולהבהיק לחמדת כל עין על גופּה" 
)פרק י'(. אשתו חסרת העידון של סוחר העצים ההמוני המציגה את 
תכשיטיה לראווה ומפגינה ביהירות את עושרה לפני כל המסּוּבים, 
מנסה להיראות כ"גבירה" כבּודה שכל הופעתה אומרת מלכּות, אך 
דווקא אז מתבלטים ביתר ׂשאת חזּותה הבהמית ומנהגיה הוּולגריים. 

■

של  המוקדמת  מיצירתו  לקוחות  כה  עד  שהבאנו  הדוגמאות  כל 
נתון להשפעתם של מנדלי  ביאליק, מן התקופה שּבּה היה עדיין 
ויל"ג ולא נמנע לפעמים מן השימוש ב"פסוק" כנתינתו. ִמקץ שנים 
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אחדות חיבר המשורר את מסתו "שירתנו הצעירה", וממנה משתמעת 
בו.  הם  ולא  בהם,  מושל  ש"הפסוק"  ההשכלה  סופרי  על  ביקורת 
יצירתו ִהמשיכה להתבסס על ִמרקם צפוף של פסוקים מן המקורות, 
אלא שמתוך פסוקים אלה נוצרו אצלו "בריות חדשות", המעקמות 
את כוונת המקורות הקדומים ועושה בהם שימוש אישי ומקורי. כך 
נהג גם בצירוף "חבוש בטמון" מה גם שהשורש רב-המשמעים חב"ש 
מתפרש אצל הפרשנים בצורות רבות ושונות: לחבוש כובע, לחבוש 

פצע, לחבוש עציר בבית-הסוהר ועוד.
באיגרת שנכתבה בערוב יומו השתמש ביאליק בצירוף המקראי 
ויהירים  "חבוש בטמון" כביטוי של גנאי נגד אותם טיפוסים גאים 
המונעים מן הציבור את הטוב השמור באוצרותיהם. בהקדמה לכרך 
השביעי והאחרון של כתבי ר' שלמה אבן-גבירול שערך ביאליק עם 
חברו ושותפו יהושע חנא רבניצקי, נרשם ש"נמצא עוד חלק חשוב 
ומסוים משירי רשב"ג ופיוטיו חבוש בטמון בידי איש פרטי ולא יצאו 
עדין לפרסום ולשימוש". כך הביע ביאליק בעקיפין את כעסו על 
אותם סוחרים קפוצי יד וצרי עין שמנעו ממנו ומן הציבור כולו את 

תוכנם של כתבי-היד הנדירים שנתגלגלו לידיהם.

■

ומעשה שהיה כך היה: במסע לתימן שערך מוכר-הספרים ר' ליפא 
שוואגר בין השנים תרפ"ט-תר"ץ מצא הסוחר כתב-יד ובו כחמישים 
שירים לא ידועים של ר' שלמה אבן גבירול )רשב"ג(.1 במכתב ששלח 
עגנון מירושלים אור ליום ה', ט"ו בשבט תר"ץ )13.2.1930( כתב הסופר: 

ליפא  ר'  כאן  ְמָצַאִני  לחו"ל.  בדרך  אני  ביאליק,  ה'  אדוננו 
רשב"ג  של  שירים  קובץ  עמו  ויש  מפורסם,  מו"ס  שוואגער 
ידועים  שאינם  שירים  חמישים  בהם  ויש  מתימן,  שהביא 
לכבודך ]...[ אבל דע לך שכדרך ַהַּתָּגִרים לא ִיֵּתן לך להעתיק 

אפילו אות אחת.2
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כבר למחרת, ביום ט"ז בשבט תר"ץ )14.2.1930(, שלח ביאליק לעגנון 
איגרת עוקצנית, כתובה בפרוזה מחורזת בסגנון המָקמה )סגנון שּבֹו 
ידידּות ששלחו זה  ועגנון באותן איגרות  השתמשו כאמור ביאליק 
לזה בתקופה שּבּה ישבו שניהם בגרמניה(. הפעם ענה ביאליק לידידו 
באירוניה שהבשורה על דבר השירים הלא-ידועים של רשב"ג היא 

אכן בשורה ראויה לשמּה, אבל שוברה בצדּה: 

הם נפלו בידים עסקניות של ר' ליפא, והוא המחוזק והמושל 
בכיפה, ותמהני אם אפשר ליהנות ממנו אפילו כטיפה, מאחר 
שכל מלה ומלה אצלו בסלע, ואיכה אוציא מים מן הסלע? עליי 

אפוא להתייאש ממנו בעל כורחי. אמן סלה.

ואתה בבואך לחו"ל, אולי תראה את פני שוקן, ודיברת אתו 
ייעתר  אולי  תעשה,  אשר  את  כָחכמתך  ועשיָת  תדבר,  אשר 
בידו  הנמצאים  רשב"ג,  משירי  להעתיק  לך  וייתן  לך,  הוא 
]...[ ביקרתי את שוקן ]...[ דיברתי אתו על העניין ]...[ והוא 
לא דחני לגמרי, והבטיח מה שהוא, אבל הבטחה גמורה לא 
הייתה. נסה נא אתה אליו דבר, אולי תצליח ממני. כלום העולם 

הפקר?".3

)מגילה  בתרין"  שתיקה   – בסלע  "מילה  העברית  המימרה  כידוע, 
יח) היא מאותן אמירות מטפוריות שהשמיעו חכמים נגד השמעת 
)כגון  היפה  והשתיקה  במילים  החיסכון  בזכות  וכן  בטלים  דברים 
"סייג לחכמה – שתיקה"; אבות ג, יג(. כאן הצירוף "מילה בסלע" אינו 
מרמז על ָחכמתו וידענותו של סוחר הספרים אלא על תאוות הבצע 
שלו )כאן המילה "סלע", בהוראת מטבע, איננה מטפורית כלל וכלל(. 
לפנינו דוגמה נוספת לדרכו של ביאליק בשימושו בצירופים כבולים, 
שאותם פירק והרכיב מחדש, ואגב כך הטמין בהם רעיונות חדשים 

והתכוונויות חדשות. 
תחילתו  מחשבת:  מלאכת  הוא  לעגנון  ביאליק  של  זה  מכתב 
ליפא  ר'  את  ביאליק  כינה  שבהם  משועשעים  היתממות  בדברי 
"מושל בכיפה", וקיבל כביכול את דברי עגנון שלפיהם השירים עדיין 
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הנימה  ביאליק את  שינה  בצע. בהמשך הדברים  מו"ס תאב  בידי 

הכחש  דברי  על  בעגנון  לגעור  ומבלי  נקט,  שאותה  המשועשעת 

ועניינית,  שלו הבהיר ביאליק לחברו הצעיר, הפעם בנימה רצינית 

היטב שכתב-היד כבר מזמן אינו מצוי בידיו של  יודעים  ששניהם 

מוכר-הספרים שסבב בעולם כדי להשיג "מציאות", אלא בידיו של 

זלמן שוקן העשיר, מיטיבו של עגנון, שרכש מן המו"ס את כתב-היד 

כדי לָצרפו לאוספיו. האם סמך על עגנון כשמינהו במכתב זה להיות 

"פרקליטו" כדי שישפיע על שוקן שיתיר לו לכלול את השירים הלא-

ידועים במהדורה המקיפה שערך? תיק"ו.

אכן, הבשורה של עגנון בדבר הימצאם של שירים לא-ידועים של 

ר' שלמה אבן-גבירול לא באה לביאליק בהפתעה. חודשיים-שלושה 

24.11.1929, כתב ביאליק לד"ר יוסף מרקוס מבית  קודם לכן, ביום 

המדרש לרבנים בניו-יורק כי נודע לו על מקור חדש של שירי חול 

מאת רשב"ג שלא נתפרסמו, "אבל ה' יודע אם אוכל להשיגם. הם 

נמצאים בידיים קמוצות".4 כשבוע לאחר מכן, ביום 2.12.1929, שלח 

ביאליק לזלמן שוקן מכתב, שתרגומו מן הגרמנית כלול בכרך האחרון 

של איגרותיו, ובו ביקש לכלול את השירים הלא-ידועים במהדורת 

שירי רשב"ג שעמדה אז להידפס בעריכתו ובעריכת רבניצקי. באותה 

יבין את חשיבות העניין,  עת עדיין היה המשורר משוכנע ששוקן 

ולא ימנע את פרסום השירים הלא-ידועים שהם נכס לאומי ממדרגה 

ראשונה. במכתבו הדגיש ביאליק את עבודת הביאור והמחקר המקפת 

שערך ביחד עם רבניצקי ואת הזמן והממון שהוקדשו למיזם חשוב 

זה, ללא כוונת רווח:

ועל זה לא עשינו לשם רווח וכדי להפיק תועלת. כי בוודאי 
זאת  עשינו  אנו  כזה.  לספר  יימצאו  קונים  כמה  כבודו  יודע 
מתוך רגש עמוק לספרותנו ומתוך רצון להחיות את שירתנו 
העתיקה ולהפיצה בעם. האפשר הדבר, כי אדם כמוהו, אשר 
עליו לדעת ולהבין ערכה של עבודה זו, יוכל למנוע מאתנו את 

כתבי היד שברשותו, שלא נשתמש בהם?5
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ואולם גם זלמן שוקן, שקנה את כתבי-היד של השירים הלא-ידועים 
מר' ליפא שוואגר, לא נענה לבקשת ביאליק, ולא התיר לו אפילו 
לראות את השירים. על כך כתב המשורר לד"ר יוסף מרקוס ביום 
'צר עין'  ביד איש  והיא מוחזקת  זו  "מה בצע במציאה   :17.1.1930
ו'קופץ יד' – במובן הרוחני דווקא – ועד היום לא עלה בידי להציל 

מפיו תשובה ברורה: היסגיר בידינו את 'מציאתו', אם לא?".6 
לאלכסנדר מרקס, ספרן בסמינר התאולוגי בניו-יורק, כתב ביאליק 
16.2.1930: "מי יבוא עד חקר תכונתם של עשירינו  במר-ִלּבֹו ביום 
החובבים עתיקות? הם חובבים וחובבים עד כדי מניעת בר. לא כתב 
יד אחד מן היקרים ביותר אבד מן העולם ללא שארית וזכר בגלל 
חיבה זו. אולי יש ביד אדוני להסביר לאדם זה, כי ר‹ שלמה בן-גבירול 
איננו רכושו הפרטי שלו, אף-על-פי ששילם בעד פיוטיו בכסף מלא".7

ביום 17.2.1930 כתב ביאליק לפרופ' ישראל דוידסון מבית המדרש 
לרבנים בניו-יורק כי נודע לו על דבר "מציאותו של מקור חדש לשירי 
רשב"ג ואולם אלה נמצאים בידי לא יוכלו קום, וה' יודע אם תבוא 
להם גאולה ממחשכים";8 במכתב לד"ר יוסף מרקוס הוסיף ביאליק 
וקונן במכתב מיום 2.3.1930: "אוי לנו ולספרותנו מן הקולקציונרים".9 
העברית  האוניברסיטה  מן  יהלום  יוסף  פרופ'  כתב  כך  על 
בירושלים, חוקר חשוב של שירת ימי-הביניים: "ביאליק ורבניצקי 
עשו בסופו של דבר מלאכת כינוס נפלאה גם בלא כתב יד שוקן 
37, ודברי הפרשנות שלהם יפים ומרחיבי דעת. חסרונה הגדול של 

המהדורה היו כמובן השירים החסרים והגנוזים".10 
מכל דבריי שצוטטו כאן ניּכר כעסו המוצדק של המשורר-המהדיר 
על מוכר הספרים שוואגר ששכב על האוצר כעכבר על דינריו, אך 
במיוחד על עגנון, שלא שכנע את שוקן שלא התיר לו ולרבניצקי 
להשתמש בכתב-היד, וכך לא ִאפשר להוציא מהדורה מלאה של שירי 
רשב"ג והתייחס אל כתב היד השמור אצלו כאל קניינו הפרטי. הוא 
התפלא על שאיש תרבות כמו שוקן אינו מבין שמדובר בנכס לאומי 
בעל חשיבות עליונה, ולא בקניין שמותר לאדם פרטי לחבוש אותו 

בטמון ולהסתירו מעין הציבור. 
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כעסו זה של ביאליק מצא את ביטויו בדברים שצוטטו לעיל 
מתוך ההקדמה לשירי רשב"ג על "עוד חלק חשוב ומסוים משירי 
רשב"ג ופיוטיו חבוש בטמון בידי איש פרטי ולא יצאו עדין לפרסום 
ולשימוש", שהרי הצירוף "חבוש בטמון" נאמר במקור המקראי על 
הגאים והיהירים. כעסו כן בדבריו שצוטטו לעיל על אותם אנשים 
ש"לא יוכלו קום" המחזיקים בכתבי-היד כבקניינם הפרטי – דברים 
המבוססים על ִקללת דוד לשונאיו: "ֶאְמָחֵצם ְוֹלא-ֻיְכלּו קּום" )תהלים 
ָמְתַנִים אֹו-ָתִיׁש  "ַזְרִזיר  וייתכן שכלול כאן גם רמז לפסוק  יח, לט(. 
ּוֶמֶלְך ַאְלקּום ִעּמֹו" )משלי ל, לא; וראו בבלי סנהדרין פב ע"ב(. מפרופ' 
יוסף יהלום למדתי כי ברצותו לתאר גבר אימפוטנט קרא לו עמנואל 
הרומי: "מלך אלקום ִעמו" )בפירושו למשלי, ל לא(. ייתכן שבדבריו 
אלה רמז ביאליק לכך שהאספן עצמו לא יוכל לעשות עם השירים 
דבר, אך הוא מונע מאחרים את חסדיה של "האישה" הנפלאה הזאת 
וייתכן שכלולה כאן גם נבואה על שלא במהרה  יופָיּה הגנוז;  ואת 
עתידים השירים הטמונים האלה לראות אור ולצאת מן המחשּכים. 

כיום, מיתרון הפרספקטיבה של תשעים השנים שחלפו מאז נמצא 
כתב-היד של שירי רשב"ג בתימן דומה שמותר לתמוה על אותם 
סוחרי ספרים שהחזיקו בידיהם את האוצר, ולשאול שאלה רטורית: 
האם קיוּו למצוא פרשן טוב יותר מביאליק כשלא נענו לבקשותיו? 
האם הבינו מה רב הנזק שנגרם בעת שגזרו שגדול סופרי ישראל 
יזכה להכירם ולפרשם?  וגדול פרשניה של שירת ימי-הביניים לא 
אכן, רב הנזק שגרמו האספנים בהחזקת כתב-היד של שירים גנוזים 
ייתכן שעל מחזיקי  אלה כ"חבוש בטמון" וכאבן שאין לה הופכין. 
קניינים לאומיים כמו כתבי רשב"ג צריך להחיל את חוק העתיקות, 
הֵמֵגן על נכסי תרבות בעלי חשיבות לאומית ואינו מאפשר להחזיקם 

במחשּכים או לסחור בהם. 

■

ומילות סיום אחדות הקשורות אף הן בהטמנה: בין כתביו המאוחרים 
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של ביאליק מצויה אגדה מעּוּבדת בשם "ספר בראשית", שביאליק טמן 
בתוכה רמזים רבים – אישיים ובין-אישיים, אקטואליים והיסטוריים 
כאחד. בסיפור זה מתואר ילד קטן, שנולד להוריו העריריים ִלזקונים, 
והם נצרוהו כאתרוג בקופסא. יום אחד ביקש הילד לצאת ללימודיו ללא 
ליוּוי, כי ביקש להפגין את עצמאותו, אך נחטף על-ידי ָּפָרׁשים בדרכו 
אל ה"חדר" ביחד עם ספר החומש שבחיקו. הילד החטוף, שהובא 
ִּבְמקֹום  )"ַוִּיְטְמֵנהּו ָׁשם  אל חצר המלך, החביא את ספרו מעין כול 
ֵעינֹו"(, אך משימת ההטמנה לא עלתה יפה.  ְּכִאיׁשֹון  ַוִּיְּצֵרהּו  ֵסֶתר, 
אחד מעבדי המלך בא לעשות את מלאכתו "ַוִּיְמָצא ֶאת-ַהֵּסֶפר 
הספר  משמע,  ַהֶּמֶלְך".  ִסְפֵרי  אֹוַצר  "ֶאל  בטעות  והשליכו  ַהָּטמּון" 
בתרגומה  אלא  כאן  נזכרת  שאיננה  "טמיון"  המילה  לטמיון.  ירד 
העברי )"אוצר המלך"( נראית כאילו נגזרה מן השורש העברי טמן, 
)tamieion( שפירושה 'אוצר המלך'  יוונית  אך למעשה זוהי מילה 
או 'אוצר המדינה' )בראשית רבה ב ב, ובעוד מקומות(. יוצא אפוא 
שהביטוי העברי "ירד לטמיון" נולד בימי קדם מן ההבנה שכל מה 
שמּוצא מידיים פרטיות ומוֵצא את דרכו אל אוצר המלך, בין שמרצון 
ובין שמתוך גֵזרה וכורח, כבר לא יוחזר לעולם לבעליו. ואידך זיל גמור. 
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