
העני האני מן הפרידה
בסידרה) אחרונה (רשימה

 האני מן הפרידה מירון דן של סיפרו על
 (ידיעות שמי, בחתימת בדפוס, הופיעו העני

הבאים: הדברים >1.8.86 אחרונות,
 דן של החדש סיפרו קשור דעתי ״לעניות

 של המדעית המהדורה על בעבודתו רק לא מירון
 פחות הרבה זיקה וזוהי — אם כי ביאליק, שירי
 אלתרמן. על ולעבודותיו לסיפרו — לעין גלויה

 דן בא המקומות שבשני הוא המשותף המכנה
 את לקרב — זאת רואה אני כך — כוונה מתוך
 בן השירה... קורא של לרגישותו מחקרו מושא
 דומה רצון פועל המיקרים בשני כלומר, זמננו.
 טיעונים מפני עוסק הוא שבו המשורר על להגן

 ביאליק אפשרית... ביקורת של אפשריים
 המשורר מירון) דן (בעיני הוא 1901 שלאחר

 קודש שירת למסורת סופי כריתות גט שנתן
 את רואה הוא מעתה שנה. אלפי בת עברית
 כי בלתי־דתית, אנושית כיצירה רק לא השירה

 ביאליק אנטי־דתית׳.... אנושית ,כיצירה אם
 ה,מהלו׳ בראשית לפנינו מירון מציג שאותו
 ועריה העומד,עירום משורר הוא בשירתו, החדש

 היא רק הביוגראפית. הקיומית הווייתו מול
 קליפותיה כל מעליו שקולפו אחר לו נותרה
 עליה שאבד סיפרותית תרבות של המתות
 לפנינו ניצב עכשיו אחרות: במילים הכלח.׳
 המתות המסורות מנטל משוחרר חילוני, ביאליק

 עם המתמודד העשרים המאה בן העבר, של
שמשו כדרך הביוגראפית', הקיומית ,הווייתו

 העשור מאז ובייחוד הזאת, במאה רבים ררים
זאת. עשו המאה, של השני

 משוכנע ואני ביאליק חוקר איני עצמי ״אני
 כל על קביעותיו את היטב שקל מירון שדן

 תחושות שאותן היא, שלי הבעיה מהן. המשתמע
 1901 שמלפני ביאליק ששירי אי־נוחות של

 מלווה תחושה אותה לפעם, מפעם בי מעלות
 החילוני, ביאליק,החדש׳, שירי למיקרא גם אותי

 העבר של המתות המסורות מן המשוחרר
 מוצא אני ואילו מיפנה, על מדבר דן ...כלומר,

 צודקים שנינו כי לי שנדמה מכיוון המשכיות.
 דברים שני על מדברים ששנינו מסתבר —

שונים.״

 זה במדור שפורסם המקטר״, הלאומי המשורר
 התיכוניים בבתי־הספר שנערך סקר בעיקבות

 של חוסר־הפופולאריות את גילה ואשר שלנו
 תלמידי בקרב ״לאומי״ אצלנו המכונה המשורר

 דבריי את לומר לעצמי הרשיתי הסיפרות,
 לבי־ חלקתי כאן שגם הגם גמורה, בחופשיות

 וכך בעיניי. לו, ראוי שהוא הכבוד את אליק
חדש: בדף כאן, כתבתי

 ושום נמלצת פראזיולוגיה שום ״ובכן,
 טיח של שיגבה ושום וחרמות איסורים

 ביאליק, כי העובדה על תכסה לא מלומד
 בלשונו ובחינוכו, במוצאו ובריבעו, באורחו

הצ הישראלי השירה לקורא זר ובלבסיו,
 זאת: וגם לו. זר שיהיה אלא ייתכן ולא עיר.

 עם ותגבר תלך עוד זו שזרות להניח יש
 ולהתקרב עליה להתגבר ניסיון וכל השנים.

ואינט ריגשי מאמץ מחייב ביאליק אל
 ואופקים היסטורית פרספקטיבה לקטואלי,

 לנפש אמפאתיה של כוח הרבה תרבותיים,
 שונים ולתנאי-חיים להוויה והבנה הזולת

 מחייב בקיצור: שלנו. מאלה תכלית״שינוי
 צעיר." באדם ברגיל מצוי שאינו מה כל

).28.1.87 הזה, (העולם
 על במחלוקת ולא — כאן כי לי נדמה
 פוגל דויד יצירת של הסיפרותי וערכה ,גילויה׳

 באותו שהחל הוויכוח שורשי את לבקש יש —
 של שירתו" ״פרת על מירון דן של אומלל מאמר

 שבועות כמה החל לדייק: כדי ובעצם, האחרון. זה
 אבירן דויד את וכרך' עמד מירון כשדן לכן, קודם
 מטבע מסוגלים, שאינם כמי אחת בכריכה ואותי

 יצירת של נבכיה לכל לחדור כמדומה, ברייתם,
 לא אמנם הדבר — עצמו לו אשר נבכים ביאליק,

 מכל משתמע הוא אולם בפירוש, על־ידיו נאמר
 בעיתונות עליו שהשמיע ומה בסיפרו שכתב מה

 יד ככף וגלויים נהירים הם — לאור צאתו לאחר
עצמו. של זו

מלודראבזה או דראמה
 את כאן ולשפוט לנסות הראוי מן זה יהיה לא

 (ספר ביאליק על מירון רן של ספריו שני
 שהצטרף לילה, בואה, והספר הנזכר הפרידה

 לנצל הוגן זה אין אף ואולי בינתיים). אליו
כי — האמת מכוח גם ולו לומר, כדי זו הזדמנות

 120 בת נאה במסה יאמר מירון כדן איש לא
 עמודים! 595ב״ לומר לו שניתן את עמודים

 בניכוי הספרים, שבשני ביאליק פירקי (היקף
 ועם המצורפים). והמפתחות המקורות רשימת

 כאן לומר ולא עוד להתאפק אי״אפשי זאת,
 קריאת בעת כבר שהטרידו מהדברים מיקצת
 חברו, בקריאת מכן יותר ועוד הראשון, הספר
 כאן הבאה המחלוקת של בנפשה כמדומה, והם,

ביטוי. לידי י
 מירון של הראשון סיפרו את הישווה מישהו

 המוסיקלית הסונאטה גבול שעל ליצירה
 כריבוי אין מוכרים: הדברים והרי והפאסאקאליה.

 כדי סיפרותי בניתוח מוסיקליות מיטאפורות
 או תפישה שום לו שאין בעליהן על להעיד
 אם עצמי, אני בו. עוסק שהוא בנושא השגה

משווה' הייתי שונה, מסוג מיטאפורה לי תורשה

 אישי. בידיון למעין העני האני מן הפרידה את
 בין ומתנודד המתחבט יוצר על זה חיבור שהרי
 כאחד, ושדים פחדים רדוף מנוח, חסר והווה, עבר
 להתעלות אדיר למנוף חולשותיו את שהופך ומי
 ציוריו בלשון עומד אני ועדיין — להן מעבר אל

 דומני, מתייחס, — כאן מירון דן של וניתוחיו
 אפילו שיאמר: מי בוודאי ויש לא־פחות, לכותבו

 רואה אני גם נכון, לביאליק. מאשר יותר,
וההת והניגודים הסתירות כל את בביאליק
 מקצתם בו: מונים ועודם מנו שהכל לבטויות
 ומקצתן גרמם שהזמן ולבטים וקשיים סתירות

 כמדומה שהן ״טראומות״ ואפילו רגישויות
 שבה כזו גדולה שירית אמנות כל של ממהותה

 של שמעמדו בעיות כמדומה, יתרן, כאן. מדובר
 מונומנט כל-כך צעיר בגיל שהפך משורר

לו. הסבו לאומי בפנתיאון
 ביאליק והשסוע, הקרוע ביאליק את אבל

 זה ),145 <עמ׳ השרירותי" הריגוש ל״מדוחי הנתון
 אלא היו לא הספרותי־הפוליטי התימרון ש״קשיי

 הפואטיים הקשיים של חיצוני שיקוף מעין
 יהודית ש״ברכה זה ),149 <עמ׳ שלו העקרוניים"

 ״תוכן לעיתים, מסתירה, בשירו קונבנציונאלית״
 בניסיון ש״העמידה זה ),159 (עמ׳ מארטירולוגי"

 ומשום עצמי״ בסירוס כרוכה המתמיד(שלו) של
 המשורר את מייצג המתמיד שאין רק ״לא כך

 הדעת, על להעלות אין אף אלא עולמו, ואת
 העצמי הביטוי רשות את לידיו ימסור שהמשורר

 ועל );172 עצמו״(עט׳ בעד כמדבר אותו ויעצב
 הגדולה המלודראמה או הדראמה את הכל,

 את כל־כך, עבים בקווים לפנינו כאן המתוארת
 המוכר זה בביאליק בו מוצא אינני אני אלה כל
לי.

 דן של בסיפרו מוצא־גם־מוצא אני זאת, תחת
 ויחליטו — המלודראמה או הדראמה את מירון

 לעצמו המרשה החוקר של — היא מה אחרים
זמני טישטוש כדי עד מחקרו מושא עם להזדהות

מסיכת״המוות ביאליק,

 נרמז כבר מזה משהו ואכן, ביניהם. הגבולות של
המ באוזני בהם ״מודה" עצמו שהוא בדברים
 — ביאליק אליו(אל ״באתי בדבר: שלו ראיינת

 ונפש בהיר (״ראש שמזדהה״. וכמי כחוקר נ״ז)
).25.7.86 דבר, פז, מירי עם ראיון עכורה״,
 בדברים הבחינה המראיינת שאפילו רומה

 ״מאחורי כי מקום, באותו שכתבה בעת אלה,
 של סוג מירון מציע המלומדת המחקרית התיזה
 ואת היוצר את שעיצבו הנפש להליכי תובנה

 לעצמו פסיכולוגי דיון שאינה תובנה יצירתו:
 ואף־על־פי־כן מפניו), מתיירא מירון כי (שנדמה

 של נפשו את חיוור, באור גם ולוא מאירה, היא
המבוקר.״ של זו את רק לא המבקר,

 ספריו בשני המוצג זה ביאליק כך, או כך
 ״תובנותיו״ כל חרף — מירון דן של האחרונים
 מדהימות אף ולפעמים החריפות והארותיו
 כמוהו — שלפנינו המבקר של בחריפותן

 (ראה ה״ניאו־קלאסיים״ ואלתרמן כשלונסקי
 היה, לא זה ביאליק — הקודמת) רשימתנו
 שאינו משל היה. משל אלא נברא ולא כמדומה,

 במבקר עניינו שהרי פאתוס, ומחוסר עניין נטול
 ה״חומרים" את מבוקרו של ביצירתו המוצא

שלו. ה״קיומי" מצבו גם ואפשר עולמו לתיאור
האברסט כיבוש

 מיקרי שם העני האני מן הפרידה אין וכך
 חלפי. אברהם של מספריו אחד משם שנגזר

 השם שזהו כך, על מעידים הסימנים כל אדרבה,
התקופה לתיאור מירון רן שמצא ביותר הקולע

 לאחר שלו יצירתו בחיי תיפתח אשר החדשה
 מבקר כל שכמעט כפי — זה אברסט של כיבושו

 ביאליק. ששמו — הציגו למירון שקדם עברי
 ־־*״ כל את לראות לדעתו, ניתן, זו מפיסגה מכאן, רק

 שבאה זו ואת לביאליק שקדמה זו את הארץ,
 מירון, של קביעתו את זה בהקשר אחריו(וראה

 עדיין ניזונים שלנו זמננו בני המשוררים שאפילו
 ביאליק). למענם שעיצב החוויה" מ״פואטיקת

 אלה שבספרים היא, המיקרה יד אך האם
 לעליה עצמו מכשיר מירון דן שבה זו ובתקופה

 בה דווקא —י המושלגת פיסגת־הפסגות אל זו
 המורה מן כמעט סופית פרידה להיפרד בחר

 כל לאורך הכיר ובסמכותו שבו היחיד המוקדם
 )1985(לכן קודם עוד אומנם סדן. רב השנים,

 מחיר שילם ״סדן כי וגילה עמד כבר
 אמונתו שמירת לשם מאוד כבד אינטלקטואלי

 (היהודית) התרבות קרעי איחוי של בפרוגנוזה
 : תבעה השאר ״בין שכן לעין״: נראה בעתיד

ת את זו אמונה על השמירה  ההווה מן ההתעלמו
 ),159 ירושלים, תהיה לא (אם התרבותי״
 הסיפרות נשארה ש״למעשה, שגרמה התעלמות

 ההתבוננות לתחום מחוץ כולה הישראלית
 — סדן״ של הביקורתית וההבנה האפקטיבית

 אם מפוכחת, בקביעה מירון על לחלוק יבקש ומי
 את מעביר הוא שעכשיו אלא זו?! קשה, גם

 ניסה שלא כמעט שסדן מתחום הוויכוח
 עניין בו גילה שלא ובוודאי עימו, להתמודד

 היא הלא סדן, של ל״מיגרש־הבית״ — מופרז
 כי כותב שמירון בשעה כך ביאליק. יצירת

 שתי (סתירת הדיכוטומיסטית" ״הקונצפציה
 של וביצירתו שבאישיותו הקרע או הרשויות
 ! בה יש אחרים) מבקרים וכמה סדן על־פי ביאליק,
 ] הביקורתית" המחשבה שיתוק של סכנה ״משום

 סדן של הגדרתו וכי לביאליק, ביחס נ״ז) — (!
 והניטרול השיתוק מתוך בקע ״כיצד לשאלה
 גדול דינאמי כוח ביאליק) שירת (של העצמי
 שהיא משום רק ולא מספקת, ״אינה — כל־כך״
 שאין ספיקולאטיביות, בהיפותיזות כולה תלויה

 בה ״שאין מפני אם כי להוכיחן", אפשרות כל
 ביאליק, שיצירת הניצחת, בעובדה מספקת הכרה

 על לא ובראשונה בראש מעידה שהיא, כפי
 מימוש ועל פריצה על אלא והדחקה, בלימה
 1-^ שירתנו" בתולדות ודוגמה אח להם שאין עצמי

).76־74 עמ׳ לילה, (בואה,
 ״קו של ביאליק רק לא אחרות: במילים
 של הראשון ה״מהלך״ בתום ביאליק ההפרדה״,

 וחר־משמעית ברורה ״ידיעה עתה יודע שירתו,
 הם והיכן שלו ה,אני׳ של הזהות גבולות הם מה

 יכולת עתה גנוזה זו ״בידיעה והרי — עוברים"
 שאיננו גורם מכל תאני׳ הפרדת של מובהקת

 ).393 עמ׳ העני, האני מן (הפרידה ובו" ממנו
 להגיע בידו עלה כי מדמה שלפנינו המבקר גם

כזאת. וחד־משמעית״ ברורה ל״ידיעה
 ב״יכולת כרוכה זו מעין שידיעה וכיוון
 י שאיננו גורם מכל ה,אני׳ הפרדת של מובהקת

 שלפנינו המבקר שגם פלא מה — ובו״ ממנו
 ה״פיתולים״ מכל עתה להיפרד הוא אף מבקש

 את לא־פעם שאיפיינו וההרחקות וההשפעות
בעבר. עצמו שלו העני״ ״האני של כתיבתו

 קשה כמה בנפשנו לשער רק יכולים ואנחנו
 לא לא, — זו מאוחרת פרידה או הסתייגות היתה

 דורו, ובני זך של האינטלקטואלית״ מ״מנהיגותם
 מעייניו מוקד את מעולם היוותה לא זו

 מחלקים אם כי מירון, דן של הביקורתיים
 הרבה כה עיצבה אשר סדן, של בתורתו נכבדים

הנה! עד עולמו בהשקפת
 עכשיו: לומר הוא גם יכול ביאליק, עם יחד

 לי בא לא אף / ההפקר, מן באור זכיתי ״לא
 / ניקרתיו וצורי מסלעי כי / מאבי,. בירושה
מלבבי." וחצבתיו

התעלמת אלימות ו
 דעתו לעניות — להבין יש זה, ובהקשר כך,

 המקום את — אלה שורות הכותב ה,אני׳ של
 על אלה ספריו בשני המבקר שמקצה הנרחב

 ואפילו מאבק־דמים אלימות, לדימויי ביאליק
 גדולה״ ״פריצה באותה כולם הכרוכים התעללות,

 ״רזי בשירו מירון, דדן אליבא המשורר, שפרץ
 ־► — אחרת? היה אפשר וכי — אשר שיר לילה";
 ביקורתית תשומת־לב עתה עד ״משך הוא דווקא

).27 לילה, בלבד״(בואה, זעומה ומחקרית
 ל״פרשנות להזדקק שלא באמת אפשר והאם

 דן יוצא שכנגדה הפשטנית״ הפסיכואנאליטית
 כזאת אינטרפרטאציה למיקרא ובצדק, מירון,

ביאליק: של בשירו אחד בית של
 וכאילו נחטפו, עיני שוני וכמו
 הבךילו מעלי פתאום ראשי את

 חתלה כה - וכבד חד בקרדם
 האפלה בחתלתה סביבי כל

כל־היקום״. מפני ומכס

 בידי שעלתה ביותר המנומסת הצורה זו היתה
 שני על בעצם מדברים שנינו כי לומר, זמן אותו

שונים. ביאליקים שני שונים, משוררים
כתבתי: דבריי בהמשך

 המשורר את בביאליק רואה אני ״גם
 שגתה כדרך החדשה, תרבותנו של הגדול

 הגרמנית. התרבות של הגדול משוררה הוא
 גם הם וביאליק שגתה אומר שאינו מה

מעמי יותר ללבי הקרובים המשוררים
 מה מצטט הייתי זה בהקשר תיהם...
 בשגגה: כתבתי ז׳יד(בעיתון אנדרי שהשיב

 הגדול לדעתו מיהו כשנשאל סארטר),
 הוגו, ״ויקטור אמר: ז׳יד צרפת. במשוררי

 כלומר: אבוי. הוגו, ,ויקטור שפירושו: !.10135
ההס כל ולמרות הכל אף ועל זאת בכל

 נדמה הוגו. ויקטור - הלב ונטיות תייגויות
 יחסי את גם יפה מייצגים אלה שדברים לי

 1901 שלפני זה ביאליק הן - לביאליק שלי
זו..." שנה שלאחר ביאליק והן

 הם אלה כי הציטוט בראשית ציינתי בכוונה
 כפי דבריי, היו למעשה בדפוס. שהופיעו הדברים
 המוסף עם בשיתוף שנערך בסימפוזיון שנאמרו

 בבניין ונתקיים אחרונות ידיעות של לסיפרות
 מאלה יותר הרבה חריפים הפתוחה, האוניברסיטה

 של ראייתו שבין ההבדלים את בחדרם שבעיתון,
 ממוקירי שוב: (ואחזור שלי ראייתי לבין דן

 אלא חלילה!). משולליה, לא אני, ביאליק יצירת
 דן נפגע כמה עד מעמד, באותו לדעת, משנוכחתי

 בנוסח לרככם החלטתי שאמרתי, מדברים
 מ״גלי ביקשתי ואף בדפוס, להופיע היה שאמור
 את להשמיט הסימפוזיון כל את שהקליטו צה״ל"
 להיות עמדו שבה התוכנית מן דבריי מרבית

 דן ״למתן." היה אי־אפשר כאן שהרי משודרים,
 הדברים השתלשלות את יודעים סתוי וזיסי מירון
להכחישם. יבקשו שלא מניח ואני

 נוכח עשיתי אשר את עשיתי כי להדגיש עליי
 זאת ביקש עצמו שהוא מבלי דן, של תגובתו

 שבהזדמנות היה, שלי השיקול צורה. בשום ממני
 למארחו. שופט עצמו משיים אורח אין זאת, מעין

 של סיפרו צאת עם שנערך החגיגי ובסימפוזיון
 גם דן, של אורחיו ואני, חבריי למעשה, היינו, דן
 רב־שיח באותו להשתתף הפורמאלית ההזמנה אם

אחר. ממקור הגיעתנו
— ״ביאליק בשם במאמר זאת, לעומת
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