
השירה

תמצאמאין
המוקדמתבשירתועיוניםעל
ביאליקשל

משוררהצרצר :שמירזיוה

העממיחיסורעלחגלות,
 :פפירוס ;ביאליקביצירת

באוניברסיטתהוצאהבית

 . 1986 ;תל·אביב

האנימןהפרידה :מירוןדן-

בהתפתחותמחלך ;העני
ח"נשלהמוקרמתשירתו
הוצאת ; 1901-1891ביאליק

תל· ;הפתוחההאוניברסיטה
 . 1986 ;אביב

שאתביאליק,כתכיכלשלהמדעיתההרצאה
שירים-הראשוןהכרךכפירסרםראינוראשיתה

ספקללאהואשניםכשלרשלפני-תר"ן-תרנ"ט
כחקרכהעדשנעשהכיותרהחשובהמרכזי'המפעל
לכלהכרחיבסיסתשמשדרמהדורהביאליק.יצירת
כמבחןתעמידואףכעתיד'ביאליקכיצירתמחקר
שעםהיהצפריכה.כדעליהשנכתבמהכלחמור

שנותשמרנהאתהמקיףהראשון'הכרךהופעת

שלעיצובהשנותהמשורר'שלהראשונותיצירתו
יופיעוכמשורר,עצמוותפיסתדרכיהגיבוששירתו,

שלהמוקדמתכשירתוחדשיםומחקריםעיונים
גנוזיםשיריםידיעלמחדשעתההמוארתביאליק,
השיריםשלונוסחיםגרסאותוחילופישניםמאותן

וכתרךלברא,אחרולאאכןאלהמחקריםהקאנרניים.
שהופיעוביאליקכיצירתהמחקרספרישפע

בולטיםהקרוב,כעתידלהופיעוהעומדיםלאחרונה,
שנייםשלמחקריםפרילפנינו,המונחיםאלה

כראשיתהכעיסוקםהמדעית,המהדורהשלמעורכיה
 .ביאליקיצירתשל
ביאליקשלחידושיוכשאלתפותחיםהספריםשני

דירה .שרנותתשובותעליהומשיביםהעברית,כשירה
ביאליקשלכיצירתוהחידושאתרואהשמיר

זהגררם .השירההיכלאלהעממיהיסודכהכנסת
קודםגםהעבריתכספרותקייםהיהככרכשלעצמו
ביאליקשלחידושו .למשלמנדליאצללביאליק,

המדבררתעממיות""דמויותשהכניסככךהוא

המיוחד .השירהתחומיאלכמר-עממיתכלשרן
שפההיתהלאשהעבריתככךהואזהשכמעשה
להררצרהיהחייבככיכולהעממיוהנוסחמדוברת,
המשורר.ככתכיאלאהמדבר,העםכפילאלפיכך
כפרודה,כקלות,לאכיאםלהעשרת,ניתןהדבר
יותר.הרכהקשותמציבשהואהבעיותכשירה

העםכןכדרי,דוברהכנסתידיעלזאתעשהביאליק
כהםהשיריםמרביתאכלשירי.מונולוגשלכנושא
טושטשואונגנזועממי""דבורביאליקהכניס

פירסומם,לפניכשידירביאליקשערךמגביהכעיבוד
כפיפאתוס"דרשוהשעהש"צרכיכיווןשמיר,מגלה

קרובהיהשביאליקהארדסאית':"האסכולהשגרסה
צרכיה.אתתאםלאהנמוך,ה"עממי",והשירלה,

ביאליקשלחידושוהיהלאשמיר'לדעתלפיכך'
כעתו"."דבר

שליסודותרבככירודשמירזיוהמראהכמסותיה
משיריווכמהכמהשלכתשתיתםעממיתשירה

מירוןדןשמירזיוה

אתמתארתוגנוזים,קאנונייםביאליק,שלהמוקדמים
שלהעם""שיריושלילדיםשירישלמקורותיהם

זיקתהעלעומדתוכמיוחדעממי'כנוסחביאליק
לשירהה"עממית"ביאליקשירתשלהעמוקה
חשוכים,הםשמירשלגילוייהכאידיש.העממית
צדלהאירכדיכהםישכיותר,מפתיעיםגםלעתים
אךהמוקדמת,ביאליקכשירתמאדעדמענייןנוסף,
המרכזיהגורםאתככךלראותנוכלשלאודאי

ארכהתקבלותה,ביאליק,שירתשלכהתהוותה
העברית.כספרותכיותרהמרכזיכגרדםכהתגבשותה

ביאליקשהכניסהגדולשהחידושלכךלהסכיםקשה
הואכה,מקומראתכבשוככוחוהעברית,לשירה
למעשהלראותוואיןהופעתו,עםמידשנגנזגררם
כלשעםגרסאותוכחילופיגנוזיםשיריםככמהאלא

שלהקאנרניתיצירתוכשולייכירםמקומםחשיבותם,
 .למרכזהסמרךלאודאיביאליק,
מקדישמסרתשלכאוסףהבנוישמירדירהשלספרה
כיצירתכיותרמרכזילשירדרמהחשיבותמידת

מאדמוגבלתשחשיבותוולשירכ"שירתי",ביאליק
אףהעם","שירישגםספקאיןועשר".כ"יעקכ

שירישלהקאנרנירתלמהדורותלהאסףשזכראותם
כמידתנופליםשלו,הילדיםשיריארביאליק

אר"שירתי"כמרמשיריםומרכזיותםחשיבותם

דווקאמוקדששמירשלמספרהניכרחלק"דוהר".
כעקבותהנראהככלביאליק,שלהשוליתליצירתו
יצירתשלקאנרנייםהלאחלקיהעםההדוקמגעה

המהדורהשלוהעריכההאיסוףכעבודתביאליק,
להתקבלעשוינכרן,לאליהנראהזה,יחס .המדעית

כנושאהעוסקותמסרת,אוסףהספרשלהיותרעקב
שאיןדרמה .הגדולהמשוררשלכיצירתומרכזילא
לתקפותטענהלאאףמזה,ליותריומרותכר

 .טרטאלית

כהחלטנושאזאתלערמתמירון'דןשלספרר
יצירתאתולהקיףלתפוסאנציקלופדיותיומרות
תוךהיקפה,כמלואשלההראשוןכעשורביאליק

וכהשתמעויותיהכתוצאותיהכהקשריה,מעמיקעירן

ביוגרפיות,פואטיות-טקסטואליות,כבחינות
מירוןשלכמפעלוישראידיארלרגירת.היסטוריות

ליצירתוואףביאליק,כיצירתכוללמחקרלכלאתגר
כפילחוכר.שלהמרנרמנטאליתהמרנרגראפית

אתבינתייםהמתארזה,לספרהמשךצפריששמענו
כאמורהמקיףביאליק,כיצירתהראשון""המעגל

אתמסבירמירוןהראשונות.יצירתושנותעשראת

מרתקת,כחידההצעירביאליקשלהתקבלותו
לושכבשפואטי'חידושהמתחיללמשוררהמייחסת

מתבטאזהחידוש .ארדיסה"כ"אסכרלתמרכזימקרם
שלו,השיריהדוברשלרבדיתלתמורכב,כעיצוב
ודובראליגררילארמילירי,אישימדוברהמורכב
מראהזה,שירידוברהמשורר".ה"אנישלפואטי
"אלכשירוככרהאמנותיגיבושולמלואמגיעמירון'

מקומואתכיצרההמיידיתשהתקבלותוהציפור",
מלכתחילההתאיםזהדובר .כמשוררביאליקשל

ביאליקשלרהאידיאולוגיתהפואטיתלתפיסתו
אודיסה.אסכולתשלצרכיהאתותאמההצעיר,
דוברשלכגבולותיוויותריותרהמשוררחשכהמשך
להגיעששאףכיווןכמיוחדשיצר,הפניםמשולש

עלילתיתפואימהלכתובכשירה,האפיהז'אנראל
ולזאת,השירית,היצירהכפסגתהחשיבאותהגדולה,
משיריוהפניםמשולשהדובריתאיםלאהיה,סכור

הנוסחשינוייעלמהשיריםמעלהמירון .הראשונים
הגנוזיםהשיריםכיןנכוןיחסעלשמירהתוךשלהם,

אחרילמעקבכאמצעיכעיקרהמשמשיםוהשוליים,
תיאורהקאנוניים,השיריםלכיןהיצירה,תהליך
עלשלו'הדוברעםביאליקשלמאבקועלמרתק

לנושאיםשיתאימוחדשותדרכיםלמצואניסיונותיו
כעלהלירימהדוברלהתמודד'.ביקשאתםולצוררת
עלהשלאהאפי,המרנולרגיהדובראלהפניםשלרשת

כגרףנמענואלהפרנההאפיהדרך""מררהאליפה,
מהעצמאות","הפחדעללהתגברמשהצליחרקשני.

הארטרכירגראפי,האישיהדוברשללגיבושווהגיע
ליצירתוהשנימהעשורהחלמשיריוכרכיםהמופיע

העצמיהשיריהביטויעומקלמלואביאליקהגיע

שלו.
כהתפתחותהביאליקשירתאתכןאםרואהמירון
 .הכללהסבירהאמוריחידפואטילנושאמכעד
ה"אני",שלגיבושותהליךאתהמציגההתיזה
עיקרילפחותאריחיד,כגרדםהשירי,הדובר

אתמחייכתהמוקדמתביאליקשירתשלכמהלכה
כך .מאדצרגשרעללהלךקרובותלעתיםמירון
שהואמהתמיהותרבכקושימירוןנחלץלמשל
שלו,התיזהשלהגמורהתקפותהלגביהעלהעצמו

לביאליקמייחסשהואלחידוששנוגעכמהכמיוחד
לעניותמירון,מתקשהכןדובר.אותושלכיצירתו

כמהכמיוחדשירים,כמהעלזהדוברלהחילדעתי,
שדוברלומרנאלץשהואעדיהפואטילדוברששייך

משורר'כידיכתובהשירשלהיותומעצםערלהזה
שירכלעלזהדוברלהחילכמוכןשעשוימה

שכעולם.
ולהוכחתה,שלוהתיזהלהצגתאינןכנראהפניואכל

כשלכיביאליקשירתשלמקיףלתיאוראםכי
שיריאתסוקראכןמירוןהראשונים.התפתחותה

כמהגםאךכעיקר,הקאנוייםהמוקדמים,ביאליק
יסודיופררסודיטקסטואליניתוחתוךמהגנוזים,

ההיסטורי ,הכירגראפיכהקשרםאותםמעמידכיותר,

כקשרלזהזההשיריםאתקושררהפ;אטי,
הקרהואכשירהדוברה"אני"מובהק.התפתחותי

למסכתהכורדיםהשיריםאתהמקשרהגורםהמנחה,
הבעייתיותנערצהכאןאכל .מקיפהתיאררטית
נכרנה'נראיתשלוהתיזה .מירוןשלכספררהעיקרית

הדוברשלטיבוקלות.הסתיגרירתאלהאיאףעל
כלשלכמהותוכיותרקובעגררםספקללאהוא
דרכיאתעקבותיופיעללראותכהחלטואפשרשיר,

זאתעםכמעט.שכעולם,שירהכלשלהתפתחותה
שלדמותהכעיצובכלעדיגררםשלתוקףלהאין

כפיאחרת,שירהכלשלארביאליק,שירת
כמילים .מירוןשלכמחקרוהדבריםשמצטיירים

לותשמשמירוןשלשהתיזהלהניחאפשראחרות,
יצירתשלמקיףלסיקוראמתלהיכיותריעילכלי

המבראמדבריהנראהככלהתכוון,גםלכךביאליק,
ה"דרכר"משתלטמחקרוכגרףאכלשלו,והסיכום

שלרהאידיארלרגירתהפואטיותההכרעותכלעל
כהערכתכמעטכלעדילגרדםהופךואףביאליק,
 .האמנותייםהשגיר

אפשראי .מירוןשלכריתרריקהקשורהאחרתבעיה
השוטפת,הרצאתולדרךשכחכרכרילהגזים

שלהמבורךלצימצרמרזה,כספרמירוןשלהמרתקת
שלהבולטולמיעוטןשלוה"מדעי"האפאראט

לונוטלהדבריםשכשטףאלאהשוליים,הערות
חש","ביאליקיודע.כלמספרשלסמכותהמחבר
הןמודע""היהחשב","ביאליקהתחבט","ביאליק
ככלכמעטהמופיעיםלצירופיםמעטרתדוגמאות

אתאמנםמקרבזהנוסחהספר.מעמודיעמוד

גםאךכירגראפית,מונוגרפיהשללצורההמחקר
אובייקטיבית,מבטנקודתעללהקפידראויזהכסוג

תחושות.עלולאמסמכיםעלהנשענתחיצונית,
פרטיםכציוןגםמתבטאתרתוריתבעיהאותה

ביסוסללאכסוגריים,לרוברכים,כיוגראפיים
עובדה,בחינתכלשהו,מסמכיארכיכליוגראפי

כמקומות .החוקרשלמסמכותולקבלושיש"נתון"
היוכיכליוגראפיצירןאושולייםהערותכאלה
שעשוייםעתידייםכמחקריםרבלעדרלהיותיכולים

שהםמהמלכדמירון,שלעבודתועללהתבסס
 • .מדעיתוקףלדבריםלתתכדינדרשים

יצחקיידידיה
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