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פרופ' זיוה שמיר*

יצר ויצירה בין כותלי הארכיון

ח"ן הנסתר

א. בשבחי הארכיון

אחים" שבספר  "שיר עשרה  )מהמחזור  "הספרים"  בשירו 
עולם  שּבין  הגבולין  הבלעת  את  אלתרמן  תיאר  היונה(,  עיר 
בחוץ,  המנהמים  החיים  לבין  ובארכיון  שבספרייה  הגווילים 
לֹאַהב  ֶאְפָשר  ר,  ֶאְפׁשָ ְפִרּיֹות  ּסִ ּבַ ם  ּגַ י,  ְעּתִ ּבַ "ִנׁשְ לכותל:  מעבר 
 / ַהֲחנּוָטה  ָתם  ַמְלּכָ ִהיא  ם  ְבּתָ ּוַמְחׁשָ ִויִלים  ַהּגְ ֵחי   / ָמֶות,  ַעד 
מֹו  ּכְ ָטלּול   / ַוֲחַצְרָמֶות,  ֻחְרבֹות  ִקיר  ַעל  ְדמֹוִני,  ַהּקַ ֲאזֹוָבם  ם  ּגַ
החנוטים  חיים  סיפורי  אותם  גם  משמע,  ַהֲחמּוָטל."  ְפֵתי  ׂשִ
ועזי־ מלאי־חיים  כסיפורים  להתגלות  עשויים  הגווילים  בתוך 

בין האמנות  יש שהגבולות  פחות מאלה שבמציאּות.  לא  יצר, 
למציאּות החוץ־ספרותית מיטשטים וקֹורסים עד כי אין לדעת 
את  מַחקים  שהחיים  או  החיים,  את  מַשקפת  האמנות  אם 

האמנות. 
עבודה בארכיוני סופרים עלולה להיראות כעבודה משמימה 
מהרגעים  כמה  אבוש:  ולא  אודה  זאת".1  יבין  לא  "ָזר  בעיני 
המסעירים ביותר שעברו עלי בחקר הספרות התרחשו במהלך 
או  נידחת,  יצירה  לפעמים  לי  נתגלתה  כך  בארכיונים.  נבירה 
הנסיבות  ועל  נודעת  יצירה  על  גנוזים  סודות  לעיני  נחשפו 
עורכת "מאזנים" שאספר על  שהולידוה. כאשר ביקשה ממני 
אחד מגילויי הארכיון שנפלו בחלקי, בחרתי בסיפור גילויה של 
טיוטה המלמדת ששירו של ביאליק, "לנתיבך הנעלם", שנודע 

היא  ביאליק,  שירי  של  המדעית  המהדורה  מעורכי  שמיר,  זיוה  פרופ'   *
חוקרת מובהקת של יצירתו. ספרה האחרון — לפי הטף — העוסק במעשיות 
איגוד  של  "ספרא"  בהוצאת  אור  ראה  לילדים,  ביאליק  המחורזות שכתב 
ביאליק  יצירת  על  עשרה  מהם  ספרים,  עשרים  כה  עד  חיברה  הסופרים. 

לסוֶגיה ולתקופותיה. כמו־כן ערכה ספרים אחדים על יצירת ביאליק.
)"ֲאָהּה!  לדעת"  נפשך  את  "היש  בשירו  ביאליק  שחידש  צירוף־מילים   1
"ּוְכִסיל  לפי הפסוק  לֹא־ָיִבין!"(,  ָזר  ֵעיֵני  ּבְ  / ְרָאה  ַהּמַ זֹה  ַוֲעלּוָבה  ְקָלה  ַמה־ּנִ
אורגנית  כה  טמיעה  נטמע  החידוש  ז'(.  צ"ב,  )תהלים  ֶאת־זֹאת"  לֹא־ָיִבין 

בעברית בת־ימינו עד כי נשתכח מחדשו. 

בארץ  למעשה  חּוּבר   ,1907 בשנת  בהאג  שנכתב  כשיר  אז  עד 
צה לקצה את הכרונולוגיה של יצירת  ב־1927. הגילוי שינה ִמּקָ
ביאליק ואת הבנתו של אחד משירי האהבה היפים בספרותנו, 
אף האיר את חיי ביאליק באור חדש. את עיקר הגילוי פרסמתי 
כבר, אך לאחרונה נתעוררה סביבו סערה־בכוס־מים, שהפילה 
ולא בראשונה,  יכולתי להיווכח,  ּבין המחקר לחיים.  את החיץ 
החוץ־ספרותית,  כבמציאּות  בארכיונים  הרוחשים  יצרים  איך 
על  חינם  וִשנאת  ִקנאה  של  שחור  מסך  להוריד  מאיימים 
הָמקום שאותו ביקשתי להאיר. דוגמה קטנה, אך היא מקפלת 

כבקליפת אגוז את מצבו העגום של חקר הספרות בימינו. 

ב. האישה כאחות? ככלה?

ידוע כאחד משני שירי פרידה שּכתב  "לנתיבך הנעלם"  השיר 
המשורר לציירת אירה יאן, שהחליטה לשרוף את כל הגשרים 
השנייה.  העלייה  ימי  של  העות'מאנית  לארץ־ישראל  ולנסוע 
)הוצאת  בחייו  שיצאה  האחרונה  במהדורה  הציבֹו  ביאליק 
אּתְ  "הולכת  הפרידה  שיר  לאחר  תרצ"ג(  תל־אביב  דביר, 
המקום  לציון  תרס"ז",  אלול  "האאג,  נרשם  שבשוליו  מִעמי", 
יציאתה  ערב  האחרונה,  בפעם  השניים  נפגשו  שּבו  והמֹועד 
שלצעדיה  משתמע  )ממכתביה  ָהָלה",  ּבֶ ְמנּוַסת  "ּבִ הציירת  של 
נתלוותה תקווה שביום מן הימים תתגבר אהבתו של המשורר 
ארצה  יעלה  והוא  אורחות־חייו,  את  לַשנות  ושאיפתו  אליה 
הקיטון,  בזווית  אהובּה  את  זונחת  האישה  בשיר  בעקבותיה(. 
את  לבסוף  מוצא  לו  הנגרם  הסבל  הנעלם.  לנתיבּה  וחומקת 
לענן  נהפך  וערירי,  קודר  זעף  ענן  הוא, שהיה  ביצירה.  פורקנו 
מאּכלת  והפורייה,  הנועזת  היא,  ואילו  ברכה;  גשמי  הממטיר 
והיפוכה:  כתמונה  בנויים  השיר  חלקי  שני  באש.  עצמה  את 
את  ומותירה  החופש,  אל  מזנקת  האישה  הראשון,  בחלקו 
הגבר זנוח ואומלל. בחלקו השני, האהובה נהפכת ליצור רדוף 
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גּבּה. הגבר, לעומת זאת,  ואומלל, בלי שתדע מיהו הרוכב על 
בשירו.  ומחייהו  בברקיו  העולם  לב  את  מַפלח  אונים,  צובר 
דווקא.  ֶהעצימֹו  עליו להחלישו,  הנכזבת, שאיים  סבל האהבה 

הקללה היתה לברכה, והערירּות לפריון.
לאּה,  מּכִ שמזנקת  כמי  מתוארת  החומקנית  האהובה 
ומוחקת מסביבות האוהל את עקבות פעמיה. התמונה לקוחה 
)הַקצידה(  שיר־הֵאזור  שּבה  בספרד,  הזהב"  "תור  משירת 
נפתח בפרידת האוהבים על רקע חורבותיו של מאהל מדברי 
ובהרהורים על עבר השבט ועתידותיו. תיאורה מעלה במרומז 
תמונת סוסה מדברית קלת תנועה, השועטת למרחקים ומעלה 
עקבותיה.  את  המוחקים  ואבק,  חול  ִרתחי  לפרסותיה  מתחת 
)"גיל"  בגיל  מצלצל  ופעמונה  למרחוק,  נשמעות  מצהלותיה 
הוא גם ענבלו של הפעמון כב"אגדת שלושה וארבעה"(, כבשיר 
הפרידה הכמו־עממי "ציל־צליל", שּבו נעלמת האהובה לרעש 
ציפור  תמונת  מתרמזת  בהמשך  הפעמון.  לעג  ולקול  האוַפן 
למרחקים.  וטסה  אברה  פורשת  מּכלובּה,  המשתחררת  ענק, 
מיזוגן של התמונות — הסוסה והציפור שעליה רוכב המשורר־

שהבקיע  המכונף  הסוס  גסוס,  ּפֶ תמונת  את  מעלה   — הנביא 
וההשראה  השירה  סמל  המוזות,  מעיין  את  בפרסותיו 
מהמיתולוגיה היוונית )שביאליק הזכירֹו בשירו הגנוז "השירה 

מאין תימצא"(.
האישה מעוצבת כאן במרומז ככלה הנמלטת מחתנה ערב 
"ֲאחֹוִתי",  הפנייה  נוסח  החבצלות,  צרור  המשי,  )נעל  החופה 
לאחר  ולא  האהבה,  של  בעיצומה  כלה"(,  ל"אחותי  בדומה 
בלתי־מתפשרת  סתירה  מסתמנת  תיאור  ּבַ ודעכה.  שנתרפטה 
את  העושה  האישה,  של  והעצמאית  המשוחררת  דמותה  בין 
ככלה  והרומנטית,  הרכה  דמותה  לבין  ובגאון,  ביוהרה  צעדיה 
בין  סתירה  גם  ניכרת  חבצלות.  צרור  בידה  האוחזת  זכה, 
גרב־ פירושו  י"  ֶמׁשִ ל  ׁשֶ )"ַנַעל  ֶארוטית  כדמות  דמותה  עיצוב 

לאורחים;  הפתוח  חדר  ולא  פרטי,  חדר  הוא  "ִקיטֹון"  משי; 
אף  מעודדת  והפעמון  החבצלת  הנעל,  של  הנרתיקית  צורתם 
כאחות  דמותה  עיצוב  לבין  ֶארוטי(  גוון  בעלת  פרשנות  היא 
וכנפש תאומה, כבאהבה אפלטונית בלא זיקה ֶארוטית. ִשכחת 
לסינדרלה  דמיון־מה  הנמלטת  לאהובה  מַשווה  המשי  נעל 
שבעקבות ִשכחת סנדלּה בעת המנוסה נתממש האיחוד בינה 
רשימת  לסוף  עצמו  את  המדיח  הדובר,  חלומותיה.  נסיך  לבין 
והן על  גורלו  ובדמע הן על  הפריטים הזנוחים, מתבונן בחיוך 

גורלה של האישה הנועזת שברחה ממנו למרחקים. 
אולם, בחלקו השני של השיר מתחולל שינוי גמור בִאפיון, 
באווירה ובעמדה הרטורית. הדובר שהציג עצמו עד כה כחפץ 
ומתעצם  גדל  הקיטון,  בזווית  במקרה  שנשכח  ועלוב,  קטן 
וגדול, המטיל אימה על סביבותיו,  זעף קודר  ענן  לממדיו של 
מקדיר את העולם ומעיב על שמחת החיים. הענן, הנישא אל 
כנפי הסּופה, רודף כצל אחר האהובה המדומה לרוח סּופה — 
ְתהֹמֹות". מן הצירוף עולים  ֵתי  ַיְרּכְ ְוַעד  עֹוָלם  ְבעֹות  ּגִ רֹאׁש  "ַעד 
ֵמָעל,  ַמִים  ׁשָ ְרכֹת  )"ּבִ יוסף  את  יעקב  שבירך  הברכה  דברי 

ֲאַות,  ַעד־ּתַ  ]...[ ָוָרַחם  ַדִים,  ׁשָ ְרכֹת  ּבִ ַחת;  ּתָ רֶֹבֶצת  הֹום  ּתְ ְרכֹת  ּבִ
ברכת  גם  כאן  נרמזת  כ"ה-כ"ו(.  מ"ט,  בראשית  עֹוָלם",  ְבעֹת  ּגִ
)בראשית  ְרָבָבה"  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאּתְ  "ֲאחֵֹתנּו,  המקראית  הפריון 
בסופו  אך  הפורייה,  היא  האישה  בתחילה  כאמור,  ס'(.  כ"ד, 
הוא,  ואילו  סועה;  לרוח  ְמַכלה,  לסּופה  נהפכת  היא  דבר  של 
מטרות  הממטיר  לענן  זעף  מענן  נהפך  והעקר,  הערירי  הגבר 

עוז וגשם נדבות.
 — ובפחז  בפחד   — בהלה  במנוסת  הבורחת  האישה 
מוסרות  מנתקת  סּוגרה,  שוברת  היא  שבמנוסתה  משוכנעת 
וכבלים, ומעתה היא חופשייה לנטוׂש בדרכים נעלמות; אך אין 
מיני  מאחוריה  מותירה  היא  הנחפזת  שבבריחתה  יודעת  היא 
עקבות וִשכחות "קטנות"; כי לא יחידה יצאה לנתיבּה הנעלם. 
עד  אותה  לרדוף  יוסיף  והוא  אהובּה,  צל  רוכב  אברותיה  על 
במרכבות  העולה  הסוסה,  מעיניה.  ייעלם  אם  גם  תבל,  קצות 
אש וסּופה, או הציפור בעלת מוטת הכנפיים הרחבה, המקיפה 
במעופה את חוג הארץ כולו, נושאת מבלי דעת "ֲעַנן ַזַעף קֹוֵדר, 
ָמגֹור  "ֵצל  יבוא  אשר  בכל  הזורע  תנועה,  וכבד  ִאטי  ֲעִריִרי", 
תוצאה  היא  הִמרדף  של  התוצאה  מתוק.  יצא  מַעז  ְוׁשָֹאה". 

רצויה ומבורכת — גשם ושיר.

ג. לפתרון חידת השיר 

1979 חיפשתי בארכיון ביאליק עדויות למשפט שנערך  בשנת 
בין המשורר למבקר ראובן בריינין. החיפוש הוליכני למחברת 
"לנתיבך  השיר  של  קמאיים  נוסחים  נמצאו  שבתוכה  טיוטות 
היה שמדובר בטיוטות בלתי מלוטשות, שטרם  ניּכר  הנעלם". 
מהשנים  שיר  של  טיוטות  עושות  מה  אך  לפרסום;  בשלו 
1908-1907 במחברת טיוטות מסוף שנות העשרים? כך נתברר 
כעשרים  נכתב  הנעלם"  "לנתיבך  הפרידה  ששיר  במפתיע  לי 
שנה ויותר לאחר פרידתם של המשורר והציירת. שיר זה שראה 
סמוך  דבר  של  לאמיתו  פורסם  תרפ"ח,  בשנת  לראשונה  אור 
ששיערו  כפי  רבות  שנים  במשך  הוסתר  ולא  חיבורו,  למועד 

בטעות מבקרי ביאליק וחוקריו.
שֵפיה,  מאיר  ע"ש  בכפר־הילדים  ִשבתו  בזמן  כי  זאת  אין 
שאליו יצא ביאליק לנופש בשנת 1927, עלתה בזיכרונו פרשת 
לה בשנת  מִעמי" שּכתב  ַאּתְ  "הולכת  ושיר הפרידה  יאן  אירה 
1907. נזכיר כי בעת מסעו של ביאליק לקישינב ב־1903 בתורת 
רעות, פגש המשורר את  הּפְ בוועדה שנשלחה לתעד את  חבר 
למשורר  הוצע  המסע  לאחר  נואשות.  בו  שהתאהבה  הציירת, 
לעמוד בראש בית־ספר שיוקם בשֵפיה ליתומי הפרעות, והיתה 
תחילה  חדשה.  בארץ  חדשים,  חיים  לכינון  הזדמנות  עבורו  זו 
את  ודחה  בו  חזר  אך  בחיוב,  האפשרות  את  ביאליק  שקל 

ההצעה.
את  העורך  בע־ימים  ׂשְ משורר  כבר  והוא  דור,  שנות  מקץ 
מאזן חייו, כתב ביאליק את שיר הפרידה "לנתיבך הנעלם", שגם 
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משוחזרת  מִעמי"(  ַאּתְ  "הולכת  המוקדם  הפרידה  )כבשיר  בו 
אותה פרידה הרת־גורל מהציירת הנועזת, שבעקבותיה נשתנו 
חייה וחייו תכלית שינוי. אין זאת, כי בשנת 1927, בימי הנופש 
בכפר־הילדים, עשוי היה המשורר להעלות בעיני רוחו גם את 
החיים ההיפותטיים שיכולים היו ליפול בחלקו אלמלא החליט 
ולא  הספרותיים,  ול"ירידיה"  ההומייה  לוורשה  לצאת  ב־1904 
רכס  של  הדרומי  שבקצהו  הברושים  ועטור  השאנן  לּכפר 

הכרמל. 
שנים  כשמונה־תשע   — השיר  של  כתיבתו  מועד  גילוי 
אם  חדש.  באור  זה  שיר  לראות  חייבני   — הציירת  מות  לאחר 
נאה  כלה  של  רומנטי  כאבזר  החבצלות  צרור  נתפס  בתחילה 
פרחים  כבצרור  בו  להתבונן  היה  ראוי  שמעתה  הרי  ופורחת, 
דּומה.  כלת  של  קברה  על  שהונח  התכריכים  כצבע  לבנים 
קיבלו  רבה"  "תהום  "לֶנצח",  הנעלם",  "לנתיבך  כמו  מילים 
ְפְרִצי ִפְתֹאם  מעתה משמעות מורּבידית, ואפילו צירוף כגון "ַוּתִ
הכלא  הוא  הגוף  שלפיו  אסכטולוגי,  פירוש  עודד  ְלֵאְך"  ית־ּכִ ּבֵ
עד  בעולם  משוטטת  הפטירה  בזמן  ממנו  היוצאת  והנשמה 
ִבְסָעָרה" נתפרשו  ָאנִֹכי  ְך  "ִעּמָ שּובּה למשכן הנשמות. המילים 
ט"ו(,  צ"א,  )תהלים  ְבָצָרה"  "ִעּמו־ָאנִֹכי  לפסוק  כרמז  מעתה 

המבטא אמונה גם בזמן שהמוות מטיל ִחתתו. 
ֵקדמה  הבריחה  "מערבי"?  או  "מזרחי"  שיר  לפנינו  האם 
הנמלטת  האישה  את  המציירים  דימוייו  את  להסביר  עשויה 
על רקע נוף מזרחי, ובו אוהלים, סוסים ופעמוני ִמרעה )בעוד 
שהאני־המשורר נתון בשיר בנופים צפוניים — גשומים, קודרים 
גסוס,  וקרים(. ראינו שתמונת הסוס המעופף מעלה את תמונת ּפֶ
שהזכיר  ההלניסטית,  המיתולוגיה  מן  וההשראה  השירה  סמל 
ביאליק ביצירתו המוקדמת. באחת מאיגרותיה, ששיגרה אליו 
שבפלשתינה  למשורר,  הציירת  כתבה  לאודסה,  מירושלים 
עבודה".  לסוסת  הופך עצמו  גסוס  ומאוכזבים ש"ּפֶ לו,  מחכים 
ואולם, אם הנופים הם נופי ִמדבר שִמקדם, עולה על הדעת גם 
תמונת הסוס המכונף הפלאי אל־ּבּוראק שעל גבו רכב הנביא 
מוחמד ב"ליל המסע והעלייה לשמים" לפי מסורת האיסלאם. 
בהיותו מו"ל ובעלים של הוצאת ספרים מרכזית, סייע ביאליק 
אותה עת למזרחן יוסף יואל ריבלין ללטש את התרגום העברי 
וביצירותיו המאוחרות מן העשור הארץ־ישראלי שלו  לקוראן, 

שילב פה ושם מוטיבים מספרות עָרב. 
במחברת  כאמור  נכתב  הנעלם"  "לנתיבך  השיר  זאת:  ואף 
טיוטות שּבה כתב ביאליק את עמדתו לפני משפט עם בריינין. 
לפנינו אמנם שיר פרידה מהציירת, שׂשמה פניָה ֵקדמה; אולם, 
שאבדו  אחים  אותם  אל  ימה,  גם  ביאליק  כאן  נישא  במקביל 
לעם בסערת המלחמה והמהפכה — ובהם ֵאלה, בתה היחידה 
אבדו  ושם  המלחמה,  ערב  לאירופה  שיצאה  יאן,  אירה  של 
שהתנתקו  מבני־ברית  אותם  על  גם  כתב  ביאליק  עקבותיה. 
בסערת  אם  הנעלם,  לנתיבם  ויצאו  אוהל־שם,  מיריעות  לנצח 
המלחמה, אם מתוך רצון להתנתק מַעמם הקטן והדל: "דל וצר 
הרחבה,  נפשם  את  בו  מהשכין  בעיניהם  ַעמם  בית  אוהל  היה 

את  רגלם  שכחה  לגבולו,  מחוץ  הגדולות  את  לבקש  ובצאתם 
מן  ישראל  למשכילי  בהלה  מנוסת  ימי   ]...[ לעולם  נתיבתו 

המחנה."
הנעלם"  "לנתיבך  שירו  את  כתב  שבה  הטיוטות  במחברת 
בתל־ וסופרים  עסקנים  "אספת  של  דעת  גילוי  ביאליק  חיבר 

והמגנה  ברית־המועצות  יהודי  של  מצבם  על  הזועק  אביב", 
את הסופר ראובן בריינין. בדיווחיו לאחר שובו מסיור בברית־

המועצות, התעלם בריינין ממצוקת היהודים, אף השמיע דברי 
התיישבות  למען  רבתי  תעמולה  וניהל  הייבסקים  על  סנגוריה 
רוח  סערת  עוררו  בריינין  דברי  )בבירוביג'ן(.  ברוסיה  יהודים 
בינו לבין ביאליק  והדברים הגיעו עד למשפט  בחוגי הציונות, 
המשורר  כתב  זו  פרשה  על  בברלין.  הקונגרס  של  בבית־דין 
אותם  כי  צנזרּה,  איגרותיו  שעורך  באיגרת,  יפה  לייב  לידידו 
ש"מכרו  ברית",  ו"מרשיעי  ישראל"  "עוכרי  עט",  "שכירי 
נשמתם לשטן בנזיד עדשים", דמותו של הנביא הקנאי אליהו 
ביצירת  הוא  נקוט  כלל  יילכו.  אשר  לכל  אותם  לרדוף  עתידה 
מקבלים  ו"הטריוויאליים"  "הקטנים"  הפרט  שענייני  ביאליק 
פדות  בה  לשים  ואין  עוצמה,  ורבת  אנפין  רבת  משמעות  בה 
אירה  ידידתו  של  סיפורה  העם.  גורל  לבין  היחיד  גורל  בין 
עם  התלכד  הנעלם",  "לנתיבּה  ונסה  אוהלה  את  שנטשה  יאן, 
סיפורים רבים של נטישת האוהל ומנוסה למרחקים ולמרחבים 
היחס  נקבע  הצעירה"  "שירתנו  במאמרו  ליריעותיו.  שמחוץ 
הנכון בין הסיפור האישי ללאומי: על כל מאה זוזים של היחיד, 
טען ביאליק, צריך לתת מאתיים של האומה. המשורר מעולם 
יצירתו, אלא לכאורה, אך  לא הציב את סיפורו האישי במרכז 

פרשן המסוגל לראות את הקנקן בלבד לא יבין זאת. 

ד. אפילוג: אלוף בצלות ואלוף שום

לרבות  למיניהן,  הארכיון  שעבודות  ויודע  מבין  בר־דעת  כל 
הספרות,  תורת  כלי  כל  וכן  והטקסטולוגיה,  הההדרה  עבודות 
לרבות אלה המגייסים דיסציפלינות כפסיכולוגיה וסוציולוגיה, 
וכן כל ספרי תולדות הספרות, לרבות הביוגרפיות והמונוגרפיות 
לסייע  שמתפקידם  עזר  מכשירי  אלא  אינם  כאחד  כולם   —
בהבנת היצירה הספרותית. עבודתו של חוקר הספרות, המלקט 
מאירה  אינה  אם  וריח  טעם  בה  אין  בארכיון,  ונתונים  עובדות 
ארכיבר  איננו  בארכיון  הנעזר  חוקר  עולמה.  ואת  היצירה  את 
המוץ,  מן  ר  הּבָ את  להֵבר  לדעת  עליו  לזולתו.  חומר  המלקט 
שאם לא כן אין הוא חוקר ראוי לשמו. אמת פשוטה והגיונית 
תחקירנים,  אלא  שאינם  ספרות",  "חוקרי  מכמה  נשתכחה  זו 
בין ִממצאיהם ליצירה  שאינם טורחים כלל להאיר את הקשר 
את  שטח  ובכתבות  ארכיוני  בליקוט  רואים  הללו  הספרותית. 

עיקר מלאכתם. 
ומרבים  דעת,  שיקול  מפעילים  אינם  אף  אלה  תחקירנים 
של  בקברו  מביקור  רשמים  דידם,  לגבי  וגבבא.  קש  ללקט 
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סופר, רשמים מביתו מאה שנים לאחר שהתגורר בו, או פירוט 
הם  הפטירה שלו,  על מסמכי  העירייה שחתמו  עובדי  רשימת 
כנראה  מבינים  אינם  הם  בהם.  לענות  שראוי  נכבדים  עניינים 
שקורותיה של מניה ביאליק, למשל, עשויות לעניין את חוקר 
הספרות רק עד לפטירת ביאליק ב־1934 )ולא עד לפטירתה של 
הרעיה בׂשיבה טובה ב־1972(, ואף זאת רק אם בכוחן לשפוך 
של  קורותיה  אין  ביאליק,  מיצירת  במנותק  היצירה.  על  אור 
מניה חשובות לחוקר הספרות יותר ִמקורות שכניה, שכנותיה, 

ריה וכל תושביה הנשכחים של "תל־אביב הקטנה".  ַמּכָ
לפיכך, כשחיברתי את ספרי לנתיבּה הנעלם: עקבות פרשת 
ביאליק, בחרתי שלא לכוון את הזרקור אל  ביצירת  יאן  אירה 
יצירת  על  רשה  הּפָ של  ברישומה  להתמקד  אם  כי  הציירת, 
בפרטי  המעוניין  שכל  במבוא  להתריע  אפילו  בחרתי  ביאליק. 
ביוגרפיה שאין להם נגיעה ביצירה, מן הסתם יתאכזב מספרי, 
כי  אל־נכון  הבינו  הספר  קוראי  ממנו.  ידו  שימשוך  ומוטב 
פרשת הנשים בחיי המשורר — אשתו מניה, הציירת אירה יאן 
יומו  בערוב  לה  כתב  שביאליק  פיקהולץ,  חיה  והסטודנטית 
כעין "מכתב אהבה" — חושפת סודות גנוזים ביצירתו, מאירה 

את עולמו ואת מנגנוני היצירה שלו. 
לנתיבה הנעלם עוסק ברובו בפרשנות טקסטים, אך  ספרי 
עובדה זו לא מנעה מאבנר הולצמן להתראיין לפני שנים רבות 
באחד המקומונים הנידחים ולהציג את עצמו — בעודו מעמיד 
ומוקיר — כמי שבא לתקן מעּוות שנוצר בחקר  ידיד  לפני פני 
ש"כשמנסים  הטענה  את  העלה  מדעי"  ב"כובד־ראש  ביאליק. 
להעביר את הדגש אל חדר המיטות אני רואה מעין הטיה של 
אותה  של  בערכה  שהפריזו  לי  שנראה  גם  מה  הפרופורציה, 
זו לא היתה פרשה מכרעת בחייו, אלא  פרשה. גם אם היתה, 
הפריח  כך  יאן."  לאירה  יותר  משמעותי  שהיה  דליל,  קשר 
הולצמן לראשונה את "האמת" שלו ב"חקר ביאליק", שעליה 
אותה  שם  היה  שמולייר  זו  טענה  בספריו.  גם  אחר־כך  חזר 
גיבורו טרטיף, היא כמובן  וניסוחיה — בפי  בנקל — על תכניה 
בדיחה מרה, אך בעולמנו, שּבו למופעי אחיזת עיניים קוראים 
בשם "ריאליטי", יש לה סיכויים בלתי־מבוטלים להתקבל על 
דעת אנשי "משמרות המּוסר", מאלה ש"תורת חסד על לשונם 

ושבע תועבות בִלּבם".
והרי "אמת" זו אינה עומדת כלל במבחן העובדות: גורלה 
הטרגי של אירה יאן המשיך להדריך את מנוחת ביאליק ולהזין 
האהבה  הגיעה  אם  היא  ואחת  האחרון,  ליומו  עד  יצירתו  את 
הנעלם"  "לנתיבך  שירו  שאת  ראינו  כבר  לאו.  אם  למימושה, 
שיבץ אמנם המשורר בין שירי תרס"ז, אך למעשה כתב אותו 
המשיכה  רשה  שהּפָ לכך  עדות   — יותר  מאוחר  שנה  עשרים 
להעסיקו שנים לא מעטות לאחר שידידתו הציירת כבר היתה 
בין שוכני עפר. באותה מחברת טיוטות מ־1927, החל ביאליק 
ַעם ַמֲחֶסה  בחיבורו של שיר אהבה הפותח במילים "ֲהִיי עֹוד ַהּפַ
אירה  לזכר  במשתמע  נכתב  הוא  ואף  ה",  ַרֲעַנּנָ ֵאָלה  ת  ּפַ ּכִ ִלי, 
משירי  כאחד  זה  שיר  נודע  היה  כתיבתו,  נשלמה  )אילו  יאן 

להדהד  המשיכה  רשה  הּפָ העברית(.  בספרות  היפים  האהבה 
של  האחרונים  העשורים  בשני  ביאליק  שעיבד  באגדות  גם 
היום"  "ויהי  באגדות  עיון  וִמקדם:  ִמים  בספרי  כמפורט  חייו, 
ביאליק  כשהוציא  יתר־על־כן,   .)2012 בן־חיים,  הילל  )ספריית 
תרצ"ג(,  )תל־אביב  כתביו  מהדורת  את  האחרונה  חייו  בשנת 
בחר  הוא  הציירים,  גדולי  שציירּום  דיוקנאות  בידו  היו  וכבר 
אירה  שציירה  נאיבי  דיוקן  אותו  דווקא  מכולם  בִפתחה  לתת 
יאן בסדנתה. את הטענה שהיה זה קשר "דליל" ודל־משמעות, 
נעוריו,  בגירושיו של המשורר מאשת  נסתיים  רק משום שלא 
יכול להעלות רק מי שאינו מכיר את החומר במידה ַמספקת, 

או מי שאינו יודע לָפרש את הנתונים המונחים לנגד עיניו.
שירי  של  המדעית  המהדורה  עורך  מירון,  דן  כשביקש 
ביאליק, לַנּכס לעצמו את הגילוי שנתגלה לי בדבר איחורו של 
במאמר  לראשונה  פרסמתי  )שאותו  הנעלם"  "לנתיבך  השיר 
עליו  הוסיף  הוא  ולהקהותו,  בו  לנגוס  הפחות  ולכל  מ־1979(, 
הפרידה  שירי  שני  של  הצמדתם  עצמו.  משל  "גילוי"  ב־1990 
המדעית,  במהדורה  לשיר  במבוא  מירון  טען  הביאליקאיים, 
בין המשורר   1931 יחסים משנת  נועדה אולי "להסתיר פרשת 
לבין העלמה ח.פ". איך יכול שיר שכבר פורסם ב־1928 לשמש 
כיסוי לפרשה שהתרחשה ב־1931? למירון הפתרונים. בעקבות 
הנעלם"  ל"לנתיבך  במבוא  ב־2004  הולצמן  כתב  זו,  טעות 
"אפשר  "עמום":  נשאר  זה  שיר  של  הביוגרפי  ההקשר  כי 
שהצבתו  ואפשר  יאן,  אירה  עם  שר  הּקֶ זכרי  בו  שמהדהדים 
יחסים  פרשת  להסוות  נועדה  מִעמי'  אּתְ  ל'הולכת  בצמוד 
מאוחרת יותר בחייו של ביאליק"; ואין זה המקום היחיד שבו 
העתיק הולצמן שגיאה מביכה מזולתו, בהציגו דרכי "מחקר" 

המבוססות על ֶלקט, ִשכחה ופאה. 
לסוגיה  ביאליק,  ביצירת  הפרשה  עקבות  אחרי  למעקב 
ספרי  כאמור  מוקדש  אחר,  דבר  לשום  ולא  ולתקופותיה, 
למעלה  לאחרונה  שהותקף   ,)2000 )תל־אביב  הנעלם  לנתיבּה 
מעשור לאחר פרסומו, ולאחר שפרסמתי אחריו תשעה ספרים. 
מי שמנסה למצוא בו מה שאין בו מעיד על עצמו שהוא לוקה 
בהבנת הנקרא. גם מי שמתוך "זהירות מחקרית" מופלגת מנסה 
הּפרידה  ששיר  אפשר  )שלפיו  "עמום"  ביוגרפי  ֶהקשר  להציג 
שזינקה  אחרת  לאישה  נועד  אלא  יאן,  אירה  לזכר  חּוּבר  לא 
כסּופה לנתיבּה הנעלם(, צריך להביא נימוקים של ממש לביסוס 
השערתו. ואולם, חוששתני שהשערות חסרות שחר כאלה לא 
הופרחו מתוך אי־הבנה שבשוגג, כי אם מתוך סילוף שבמזיד. 
הארכיבר ונושאת כליו שהשתלחו בי ברשימתם בהארץ )מיום 
"אבירי" שהצליח  דון־קישֹוט  אותו  נס  על  בה  העלו  הן   ,)21.9
להציל את כבודו האבוד של "המשורר הלאומי" ולחלצו מידי 
המבקשים כביכול לגרור אותו במחקריהם אל "חדר המיטות" 
 pornography is in וכידוע לכול:  )כניסוחו הבוטה של הולצמן, 

.)the eye of the beholder
"מושיעו" של המשורר, האביר־בן־דמות־ההיגיון־וההגינות, 
הוציא בינתיים מהדורה מּוערת של כתבי ביאליק וכן ביוגרפיה 
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עליו, והוא יודע היטב שכאשר שיבץ בספריו את שיר הפרידה 
ביאליק,  ביותר של  יצירותיו המאוחרות  בין  הנעלם"  "לנתיבך 
ש"לנתיבך  )קרי,  הנ"ל  הגילוי  על  בהסתמך  כן  עשה  הוא 
הנעלם" לא נכתב בשנת 1907(. הוא גם יודע היטב, ואף הודה 
בכך בשעתו, שהוא משך את העובדות והנתונים מן המהדורה 
המדעית )את רוב הערות הפרשנות משך ממקורות אחרים, אך 
ציין את מקורותיו רק במשורה(. כשההיסטוריון דוד אסף, בעל 
השיר  תיאור  את  משמו  מכבר  לא  ציטט  שבת",  "עונג  הבלוג 
"בין נהר פרת ונהר חידקל", לא טרח הולצמן להבהיר לידידו 
העממי  היסוד  על  פרי  מּסִ נלקחו  "אבחנותיו"  כי  ולקוראיו 
טרח  לא  מ־2004  בספרו  כבר  שהרי   ,)1986( ביאליק  ביצירת 
אם  בימינו,  הקצרים  המדף  בחיי  בהתחשב  אבוי,  כן.  לעשות 
עלולים  עוד  מספרי,  באחד  אלה  אבחנותי  את  ואביא  אחזור 
לחשוב שקניתי אותן במשיכה מזולתי. כשהניח ידיד אחר על 
ראשו בטעות את כתר "המהדיר של כתבי ביאליק", לא טפח 
על  "תודה  לו בחביבות סלחנית:  ולא העיר  הולצמן על שכמו 
על  התבססתי  המוכן.  אל  באתי  בסך־הכול  המהיר.  הקידום 
פרי־המחקר של צוות המהדירים של יצירת ביאליק: דן מירון, 

שמואל טרטנר, עוזי שביט, זיוה שמיר ורות שנפלד."
ראשו  על  שהונח  ויודה  כתר־לא־לו,  על  ִימחה  זה  ומדוע 
ובהכנעה, שּכן בתקופתנו  בטעות? הוא מעדיף לקבלו בענווה 
הזריז סל של  לא תמיד מקבל הלקחן  "הצפון",  שאיבדה את 
בָצלים, כביצירתו של ביאליק אלוף בצלות ואלוף שום. לא אחת 
הוא מקבל סל של זהובים חלף "מקוריותו". וָהא רָאיה: גדולי 
הסופרים במאה העשרים — לב טולסטוי, מרסל ּפרּוסט, ג'יימס 
קפקא  פרנץ  צ'כוב,  אנטון  ג'יימס,  הנרי  וולף,  וירג'יניה  ג'ויס, 
"פורצי  קיבלוהו  זאת,  לעומת  לספרות.  נובל  בפרס  זכו  לא   —
דרך" כדוגמת סילי ּפרידאום, חוסה אצ'גראי, ג'וזואה קרדוצ'י, 
גילרופ,  ורנר פון היידנסטם, קרל  רודולף אאוקן, פאול הייזה, 
הנריק פונטופידן, אריק קרלפלט, וכיוצא באלה סופרים שעשו 
"גדולות ונצורות"2 בשדה הספרות. גם ביאליק לא זכה כידוע 
מועמדותו,  את  להגיש  הרעיון  וכשעלה  לספרות,  נובל  בפרס 
חיבר עליו "ידידו" דוד פרישמן פילייטון לגלגני. אולם, יצירת 
ביאליק ממשיכה לעמוד במבחן הזמן, והיא מקורית, מרובדת 
ומעניינת מזו של אותם סופרים שניסו להתכבד בקלונו, ומזו 

גם הצירוף השגור "גדולות ונצורות" הוא חידוש לשון מקורי של ביאליק   2
ם"  ְיַדְעּתָ ּוְבֻצרֹות לֹא  דֹלֹות  ּגְ ָך  ּלְ יָדה  ְוַאּגִ ְוֶאֱעֶנָך  ֵאַלי  על בסיס הפסוק "ְקָרא 
דֹלֹות" )מלכים  )ירמיה ל"ג, ג'(. ייתכן שלפנינו הכלאה של הצירוף "ָעִרים ּגְ
צּורֹות" )יחזקאל ל"ו, ל"ה(. מקוריותם של  א, ד', י"ג( ושל "ְוֶהָעִרים ]...[ ּבְ
המשורר  ָקבל  כך  ועל  הכלל,  לנחלת  להפוך  להם  גרמה  ביאליק  חידושי 
הבלטריסטיקה  בתחומי  אם  ואולם,  ההפקר".  מן  באור  זכיתי  "לא  בשירו 
נחשבת לא אחת נטילה מקנייני הרוח של הזולת כורח־בל־יגונה )ביצירה 
הרי  מקורות(,  ולרשימת  שוליים  להערות  מקום  כידוע  אין  הבלטריסטית 
שבעולם האקדמי מתן "קרדיט" למי שהקדימך הוא חובה, ולא זכות. מן 
הראוי שאוניברסיטה המכבדת את עצמה תקים ועדת אתיקה שבה יהיה 
אפשר להגיש קובלנה על אלה הרואים בקנייני הרוח של הזולת "הפקר", 

שכל הרוצה לבוא ליטול ממנו — בא ונוטל.

עליה  לצייר  שמסוגלים  חד־ממדי  פלקט  מכל  המצטיירת 
"חוקריה" ותחקירניה דהאידנא.

"גזור  בשיטת  הִשעתוק  תקופת  היא  תקופתנו  אכן, 
מן  ובטל  עובר  כבר  המקוריות  של  הרומנטי  והרעיון  והדבק", 
כתב  ֶחֶלד",  י  ּוְלַחּיֵ ַעד  י  ְלַחּיֵ ִויִלים  ַהּגְ ֶאת  ָהֵאל  ֹמר  "ִיּשְ העולם. 
הרוחש  וההרס  הסתירה  ליצר  גם  ברומזו  אלתרמן,  כאמור 
להיווכח  מקום  מכל  טוב  ובארכיונים.  בספריות  לִעתים 
שמורים  העבריים  הסופרים  גדולי  של  וכתבי־היד  שהגווילים 
במחלקת  ביאליק,  בבית  ב"גנזים",  הלאומית,  בספרייה  היטב 
ארכיוני  ובשאר  כץ(,  מכון  )לשעבר  קיּפ  מרכז  של  הארכיונים 
יצירה  סודות  בהם  שיחשפו  לחוקרים  מחכים  ושהם  סופרים, 
מה  ולגלות  האבק,  את  מהם  להסיר  לדעת  רק  צריך  נעלמים. 
אם   — הבאים  בדורות  הדורות.  אבק  מאחורי  בהם  מסתתר 
האי־מייל  דור  בני  של  יצירותיהם  את  לחקור  מישהו  יטרח 
הדיסק  שגם  ודומה  כאלה,  גווילים  לו  יימצאו  לא   —  SMSוה־
אל  ויושלך  חלודה  הסתם  מן  יעלה  כבר  המחשב  של  הקשיח 

 מחסן הגרוטאות של ההיסטוריה.

איור: אביגדור המאירי
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