
לרקיקה עד נווט 111 מאוד טוב
שישית} (רשימה

 הדיו' .דג של הפולמוסית ״השנינה
היא, עכשיו) של ה,נשכני׳ (המדור

 המשקאות מן פולמוסית, שנינה ככל
 או מאוד טובים או שהם החריפים,

לרקיקה.' עד גרועים
 15.2.80 אחרונות, ידיעות מירון, דן

 הזז: חיים מירון דן של סיפרו מופיע 1959ב־
מספ לכמה מודל לשמש העתיד מסות אסופת

צו אלתרמן. על הספר כגון יותר, המאוחרים ריו
נת שבחלקם ומסות מאמרים כינוס של זו רה

ל להוציא שמבקש למי נוחה לכן, קודם פרסמו
 מבלי אחר או זה ביוצר המתמקדים ספרים אור

 בכתיבת הכרוך המרובה הטורח את בהם להשקיע
להת החוקר/המבקר על ניטל שבה מונוגראפיה,

 שילוב כדי תוך סופר, של יצירתו כלל על חקות
 וביוגראפיה■ רשנותפ הערכה, ניתוח. של מתמיד

■בנו מעמדותיו יותר מאוחר הסתייג שמירון הגם
 בי ״חזרתי סתוי: לזיסי 1980 (בראיון הזז שא

חו אני הזז. של במיקרה כגון שונות... מהערכות
ה לטכסטים ביחס אפילו בערכו שהפרזתי שב

 סיפרו ראוי עדיין ועוד), יצירתו" של מוקדמים
 לפחות בו, יש ואפילו היום. גם לעיון הזז על

 מחודש לעיון בהחלט הולם מבוא משום בעיניי,
 שאיתרע חשוב סופר של ה״תימנית״ ביצירתו

ה את מעלים אין שבה תרבות לתוך ונפל מזלו
 ניתוח חברו. את תחילה השפילו כן אם אלא אחד
 מפני הנכוחה האזהרה ורעיונות, מוטיבים של ער

 הבהרת עצמו, הזז עם הדרשה של יודקה זיהוי
 ובייחוד הזז, שברמויות האליגוריים ההיבטים

 ההזיה (כולל התחליף" בצל ״חיים של זו תובנה
״תח רק אביו והיות פיקטיבי, בן יעיש על'היות

 אמפאטיה כוח המבקר מגלה שבה אב"), של ליף
 שערכו ספר מעמידים אלה כל — מעמיק־חדור

 לתאוות זכר אין עוד כאן השנים. עם נמר לא
״המי את לומר חסרת־הכיסוי ליומרה ההתנצחות,

 המילה את גם קרובות ולעיתים — האחרונה" לה
ב אדרבה, בנושא. להיאמר שראויה הראשונה

 וגם והזז הלקין לרבותיו מירון מודה הספר פתח
 מאמריו בין שוררת מרובה ״שקירבה לקורצווייל,

שלו. האסופה״ מסות לבין הזז כיתבי על
ומפר כותב כבר הוא עצמו זמן באותו ואולם,

 ומשה יזהר ס׳ רטוש, אלתרמן, על המסות את סם
הב ב״אסופה״ מכונסות להיות שעתידות שמיר,

 בת העברית בסיפרות פנים ארבע שלו, אה
 ניכרות כבר שבו ספר );1962 שוקן, ימינו(הוצאת

 את לאפיין העתידות החולשות מן כמה במובהק
 הקורא על משפיע הוא כאן גם כי אף דרכו, המשך
 שחשוב מה ואולם, מאירות־עיניים. הבחנות שפע
להסת מתחילה כבר ז,962ב־ כאן, לענייננו: מכל

יציר בכל יוכל לא ולה יתמודד שעימה בעיה מן
 בסינ־ או בהכרעה הצורך כה: עד הביקורתית תו

 נהייתו לבין הטיבעית שמרנותו בין אמינה תיזה
בטרמינו גם בנושא, והאופנתי(גם החדש אחר

 תולדות כחוקר ייעודו בין וב״מיתודה״); לוגיה
ה החז משיכתו לבין העברית הסיפרות של עבר

 בהווה שלה והאמרגן ההלכה פוסק לתפקיד קה
בין בהכרעה הצורך לעתיד; דרכה מתווה ואף

 סדן קורצווייל, מוריו של לאלה רצופות השגות
 תפישות לבין האחרונים) שני (ובעיקר והלקין
 — ממיזרח מערב כרחוק מהן הרחוקות והשגות
 העברית הסיפרות תפישת בין כמשמעו: פשוטו
 סיפרויות שאר של מזה לגמרי" שונה רצף כ״איזה

 לאומית סיפרות ככל תפישתה לבין שבעולם,
 ושעון־הת־ משלה רצף סיפרות לכל הרי אחרת:
 שתופסים חוקים ואף־על־פי־כן משלה פתחות

 סיפרות־ היא ואף — בה גם תופסים בחברותיה
 (וראה תשכון לבדד סיפרות ולא שבהקשר,

 וסיפ־ בספרד תור־הזהב וסיפרות התנ״ך סיפרות
ובו׳). ובו׳ ההשכלה רות

קונ בא שבו פנים, 4 בסיפרו פרק אין אולי
 של ובהגותו בנפשו סותרות מגמות בין זה פליקט

 הוא שבו מבמקום יותר בולט ביטוי לידי מירון
— כי רטוש יונתן על כותב

 של ובייחוד רטוש. שירת של ״המיקצבים
 הם גם מגלים המוקדמת, מהתקופה השירים

 המאניי־ של ביותר הטיפוסית תכונתו את
למיכאני. הנטיה את זה: בתחום דיזמוס

 בשירתם מתגלה קיצבית למיכאניות נטיה
והשלו העשרים שנות ממשוררי רבים של

ה גולדברג ולאה אלתרמן, שלונסקי, שים.
 מושג העברית השירה אל הביאו מוקדמת

ה שירי. ריתמוס של טיפוסי מאנייריסטי
 או האנאפסטים של המונוטונית אחדות

של,כו הטיפוסיים בשירים האמפיבראכים
 מגלה, אינה בוהו' ,אבני של או בחוץ׳ כבים

 רגישות שלם, דור במשך לסבור שנטו כפי
 אדישות להיפך, אלא מוסיקאליות, ועדינות
הל של החווייתיים המוסיקאליים לערכים

 של וחיצוני מיכאני למושג !היצמדות שון
 פועלת אלתרמן של משיריו בכמה ריתמוס...

 הרס שסופה פעולה, הקיצבית המיכאניות
 כששרה בחוויה. הקורא של השירי האמון

 ,מחורבן, בסימון: אהבתה על גולדברג לאה
הצו האש כמו / מאשם מנקם, / משלהבת,

ה של הקצב הופך -י האושר״בז־ם׳ / רבת
 ועינוייו אושרו על הווידוי אתי הצבאי מארש

 נ״ז) - השיר (שם המאושר' ,הגיהינום של
).166־165 (עמי הפארסה." סף שעל למשהו

 הניח ״לא אשר מירון דן אלה? דברים כתב מי
 להתכחשות שיביאוהו החוויה פואטיקת לכללי

שי של החד־פעמי בערכה שלו הפנימי לביטחון
 או — )13 עמי עיקר, אל (מפרט אלתרמן" רת

 שילטונם את ולערער ״לקעקע שבא מישהו שמא
 תוך ובתרבות", בשירה ואלתרמן שלונסקי של

מ עימו השאול מונח־יסוד בדיון משרבב שהוא
 ״מאנייריזמוס" אותו זרה(כגון תרבות של עולמה

באופנה)? אז שהיה הגרמני חוקה של
 ״מקעקע" איזה רק כי כמובן, נותנת, הדעת

 חסר חתרני, ״אמיגראנט" איזה החוץ(אולי שמן
לכתוב'כדב היה מסוגל יהודית־עברית) תודעה

 היא עליהם המתנוססת החתימה אבל האלה. רים
 וקצף: ביזיון וכדי מירון. דן של חתימתו זאת בכל

ה״כנעני"! רטוש יונתן בשירת בדיון המדובר
בעיה. לך והרי

 גולדברג לאה על שכתב מדברים גם אומנם,
מעמ בו חזר שכבר כדרך — בו לחזור עתיד הוא
 מיקרים גם שנה(״היו 20 כעבור — הזז לגבי דתו

 ומאופני־טיעון, מאופני־מחשבה הסתלקתי שבהם
 ב־ כגון למסקנות, או להערכות הגעתי שבהם
 היום מקבל אינני ודאי גולדברג. לאה של מיקרה

 הגעתי מכוחה או שבכוחה הטענות, מערכת את
 אבל שירתה״). של ממעטת להערכה שנים לפני

 ביותר, מוקשים הדברים נותרים )1980(עתה גם
 עתה מבקש הוא ״ממעטת״ הערכה במקום שכן

 של השני פירקו (ראה ״ממעיטה״! להערכה לתקן
 מיספר הזכרתי כבר שאותו סתוי זיסי עם הראיון

פעמים).
באמת... ומהפכנית מרשימה הבחנה אכן,

ה,,נשכני הדאנר
 שבהן הללו והסבוכות הקשות הבעיות מכל

 לבור או לכאן או לכאן להכריע מסוגל מירון אין
תד על לפחות לשמור כדי דרך־ביניים לעצמו
 חרצני של לעולמה נמלט הוא עיקביות, של מית

 של מעונשן פטור אדם כאן שהרי העיתונאית. זיה
 המתמיד הצורך מן פטור שהוא כדרך ״מיתודות"

 מנוסה ביד די החלטותיעקרוניות^כאך1 להחליט
 שהוא ״סילוק" מפני נרתעת שאינה ובוטחת
קי והיפוכם: ״אלימות" שהוא ו״חיסול" ״חיסול"

 למיכ־ הוא הרקיע שרק ורימום רימום שהוא לוס
לו. שול

 ויצרים דחפים אותו רודפים כאן שגם עקא, דא
 רואה הוא מה אל המשיכה אחד: מצד מנוגדים.

 האמיגראציה של התרבות אריסטוקרטיית כאיי
 הצבר של ההפוך הדחף שכנגד: ובקוטב היהודית;

בתר להשתלב מאודו בכל המבקש התל־אביבי
 דומים שאינם מי של והעוקצנית" ״החמודה בותם

 כ־ מתאר עצמו שהוא במה להתבוסס כלל, לו
 כעורך ולי להם שמוטב גסות־רוח, של ״קטעים
 אילמלא נ״ז) — לו! להזכיר לנו מותר (ובכותב,

).15.2.80 (שם, לעולם" באו
כותב.• הוא הראשונה על

 אנשים עם שהמגע בכך, הבחנתי אז ״כבר
 שבאו בני-אירופה, השלישית, העליה מדור
 זנחו לא אך החלוצית, התקופה בסערת הנה
 של התרבותיים העולמות עם קשריהם את

 לי היה האוסטרית וינה או היהודית וארשה
עם המגע מאשר יותר לאין״ערוך ומפרה נוח

 מ׳ או אמיתיים צברים - תש״ח׳ ,דור בני
 רק לא נ״ז) - (בראשונים שבהם - דומים

 יותר, ואמינה עמוקה כאן היתה התרבות
 יותר, ומסועפת הקשרית הסיפרות תודעת

הא הרמה - קודם־כל ובעצם, - גם אלא
 הכל הקומוניקציה: היחסים, צורת נושית,

גבוהה." יותר רמה על היה
 המשיכה קיימת כאמור, השני, הצד מן אבל,
 עם תיקונה על הבאה בלשונו, הנשכני״, ל״ז׳אנר

עכ כתב־העת לעריכת ,1963 בשנת הצטרפותו,
הפול ״השנינה את ומוצא כותב הוא כאן שיו.

 ״מן היא פולמוסית״ שנינה ״ככל אשר מוסית"
 או מאוד טובים שהם החריפים, המשקאות

לרקיקה." עד גרועים
 שהוא ממי מקצת עם זה שיתוף־פעולה על
:1980ב־ כותב הוא דורו" כ״בני רואה

 ־׳► אלתרמן על זך נתן של הידוע ״מאמרו
 למי - זך (נתן לשנים מעכשיו אותי הרחיק
לא עכשיו פרש'מעריכת - זאת יודע שאינו

 בחוברת בלבד, חלקית בה, שהשתתף חר
 60ה״ בשנות אופן, בכל נ״ז)... - ויחידה אחת

השת אני ואף בעכשיו, האווירה השתנתה
 מצאתי דורי. בני עם מגע חיפשתי ניתי.
 שוקן בהוצאת ,מקור׳ סיפריית כעורך אותו

עמי אבידן, של ספרים אז והוצאתי (ערכתי
 ועורך־שותף ואחרים) אפלפלד קניוק, חי,
עכשיו." של

 עריכת עיניך: למראה מאמין ואינך קורא אתה
 ואינו סותם הוא כפי ספר, סתם אביהן(ולא שירי

 אותו זה הרי — מיבחר!) אם כי כאן, מפרש
 — לא־רבות שנים לפני אך יצא שכנגדו אבירן

 לדפוס מביא הוא עכשיו והנה כזאת. בחריפות
 )21 מתוך 14(המכריע הרוב כלול שבו מיבחר

יצא. שכנגדם שירים אותם של
 דבר ושמא במקומותינו שכיחה שאינה נדיבות

מו אבל התשובה. את יודע איני עצמי אני אחר?
לנחש. לנו תר

סדר״ ,,עשיית
ב כמובן, משתתף, הוא בעכשיו כעורך־שותף

 המילון מן הלקוח בביטוי מכנה, עצמו שהוא מה
 *־* עימו: ונימוקו וטעמו סדר״. כ״עשיית המישטרתי

 מעשיית נמנע לא בעבר גדול עברי מבקר ״שום
לא גם צמח, לא פיריישמן, לא ברנר, לא הזה. הסדר

עדומים ממעיינות אב11ע
 שבוע־הספר לרגל ״הארץ״ שערך בשאלון

המ על שונים ישראליים סופרים נשאלו
 בעוד השראתם. של הסיפרותיים קורות

 על במבוכה הצביעו הנשאלים שמרבית
 — או גוטמן כנחום ומוכרים קרובים מקורות

 מאיר הפליג עגנון. ש״י — היותר לכל
 הומרוס. הגדולה: הקלאסיקה אל ויזלטיר
 על שתהו קוראים וכר. שקספיר דאנטה.
 באילנות התל־אביבי המשורר של זו היתלות
 ויזלטיר. של כוונתו את הבינו לא הגדולים

 יושבי־ כמה של טענתם הזמת אלא שאינה
 עיקר את שואב שהוא סיפרותיים. קרנות

 הישראליים המשוררים מן דווקא השראתו
 כיוון ומקום. זמן קירבת אליו הקרובים
 מקוריותו על בזדון להאפיל באה זו שטענה
 בתפקידו ולכפור ויזלטיר של הגדולה

הח בשירה וכאבי־אסכולה כמחדש־סיגנון
 בכוח להזימה לנכון המשורר מצא דישה,
עשה. ויפה הקדמונים. של שמם

 שגם יודעים. וחכמי״סוד בקיאים אומנם
 יריביו. את המשורר היטעה אלה בדבריו
 ורחוקים עלומים האמיתיים השראתו מקורות

 המשורר מהם: שניים על רק כאן נרמוז מאוד.
 שכינויו העשירית. המאה מן האנונימי הנזיר

 של תיבות ז״ך(ראשי דונאטוס הוא המקובל
 האזוטרי האיטלקי והמשורר כמוסה) זהות
 מחבר של בן־דודו אליגיירי. אבידאנטה דויד

 בלי — האפילה קרובו שתה־לת ה״קומדיה",
 בנראה. הוא, ז״ך רונאטוס שמו. על — צדק

 כגון כנסייתיות מיסטריות של מחברן
 של סוסו אל בא ו״המוות קומי״ ״טליתא,
 על האקסגטי החיבור וכן מיכאל" המלאך

 כיתבי לפי המלך שאול ששמע המוסיקה
 איזביוס הירונימוס של והערותיהם הקודש

 על כתב אביראנטה אבות־הכנסיה. ושאר
 וזו מסאקריליגה, נמנע ולא חילוניים נושאים

 הסתיר ויזלטיר שמו. להשכחת הסיבות אחת
 יוודע שלא כדי הישראתו של אלה מקורות

 ובלאטינית ביוונית העצומה בקיאותו דבר
 כדי בה יש כזו שעובדה כיוון כנסייתית.

שחור* המוסכים נער מסיבת את להרוס

 מילוי לשם לה נזקק שהוא הציפורניים.
השירית. שליחותו
 הללו הקדמונים שני אל לקירבתו ראיות

 בשיר למשל שיריו. בכל כמעט למצוא ניתן
 על מצביעה כותרתו שאפילו ערירי", ״עתידן
 בתוך אליגיירי. אבידאנטה עם הברור הקשר
עו המוסיקה נוסע./ ״הוא מוצאים: אנו השיר

 / נכונה. במנוחה עולה הוא / דברים. לו שה
בבי נטולות הש־ורות הקולות". את רואה הוא
 ״אתה אבידאנטה של הידועות מהשורות רור

 דונא- של הנ״ל האקסגזיס ומן לא?" או נוסע
 בשירו המלך. שאול ששמע המוסיקה על טוס
 ״קשה מוצאים: אנו ״סינטגמא" ויזלטיר של

 / בך קורה אם שקורה. מה אחרי לעקוב מאד
 / לך קורה אם שלך. למעקב קורה משהו
 והפרספקטיבה מתארך, אתה משתנה, אתה
 ואינך לרעת. רגיל מתקצרת/אתה שלך
וכוי. נר" אתה נוסע. אתה ... / יודע

 ואב־דאנטה דונאטוס בשירת הבקי קורא
 של והתימאטיקה הריתמוס במקור יטעה לא

מה גם ויזלטיר הושפע השיר בהמשך השיר.
 מהרי דיאולנטה הנזירה של המיסטית שירה
עצמו(למ אבידאנטה משירת וכמובן הרץ.
 / ממדים של תאוצה ״נפתחת בקטע: של.

 מימה / חדשה עוצמה תופסים / משתנים
 אל נדבק-ם אנשים / משתטח מימד חדש,
הקיר!. אל אנשיס/נדבקים הקיר.

השפ ויזלטיר בשירת ניכרות ספק ללא
 ומשום אחרים, איזוטריים משוררים של עות

 זו שירה של הבלתי־מוטלת־בספק חשיבותה
 בת העברית בסיפרות המרכזית כתופעה

 הלאט־ניסטים לקוראיו הדיו דג מציע ימינו,
 והפרופאנית הכנסייתית בסיפרות הבקיאים

 ציון על מיוחדים פרס־ם ימי-הבינ-ם של
 שיאפשרו נוספים, מקומות ומראי מקורות
 מקוריותו גודל על לעמוד העתיד לחוקר•

 ועל תרבותו עומק על גם כמו ויזלטיר של
שלו. האירודיציה רוחב

■ דיונונים
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