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כולו משל ביאליק, אך רוח ביאליק אינה שורה כאן
מהדורת דביר של סיפורי ביאליק מלאה שגיאות, העתקות מוטעות ופרשנויות מופרכות. חוץ מזה,

היא גם לא ממש מלאה ולא ממש מעודכנת

ח"נ ביאליק, הסיפורים (המהדורה המלאה והמעודכנת)
עורך: אבנר הולצמן, הוצאת דביר, 399 עמ', 96 שקלים

ערב פקיעת הזכויות על כתבי המשורר הלאומי, שלא זכה באור מן ההפקר, נזדרזה הוצאת דביר,
שביאליק נמנה עם מייסדיה, והוציאה לאור מהדורת שירים חדשה, תחליף למהדורה הקלאסית

שאזלה מן השוק. עתה היא מוציאה באותו פורמט גם את הסיפורים. אולם לא רק המהירות מן השטן
היא, אלא גם היהירות והיומרנות. כרך ביאליק של סדרת "עם הספר" (ידיעות אחרונות), המוקדש
ברובו לסיפורי ביאליק, מלא שגיאות שמקורן ברשלנות ועזות מצח, ואילו כרך הסיפורים של דביר,
בעריכת אבנר הולצמן, מלא שגיאות הנובעות מיומרה לדיוק כמו-מדעי, ואין לדעת מה מביך יותר.

מכל מקום, הנזק שעתידה לגרום מהדורת דביר "המדעית" רב להערכתי מזה שתגרום המתחרה
"העממית": דומה שספרי סדרת "עם הספר" לא נועדו אלא "לראותם בלבד", ואילו ספרי דביר מלווים

באפראט כמו-מדעי - מבואות, הערות, לוח תאריכים וביבליוגרפיה מפורטת - ונועדו לשמש כלי עזר
למורים ולתלמידים. אלה עתידים להעתיק מתוכם את השגיאות ולשננן כתורה מסיני.

כבר בספר השירים, אחיו-תאומו של ספר הסיפורים הזה, התגלו עדויות מביכות להעתקת חומרים מן
הזולת ללא הפעלת כישורי מחקר וביקורת. העורך הודה אמנם בחובו למהדורה האקדמית, שממנה

העתיק מלוא חופניים, אך בהיחפזו העתיק גם עובדות והערות פרשניות שנתגלו במרוצת השנים
כשגויות, וכך טעה והטעה את הרבים. דוגמאות מביכות במיוחד מתגלות באותם מקומות שבהם

הועתקו שגיאות שכל בר-דעת, גם אם אינו חוקר ביאליק מובהק, יכול לגלותן בנקל.

כך קרה, למשל, במבוא לשיר "לנתיבך הנעלם". לאנשי המהדורה האקדמית, וכותבת שורות אלה
בכללם, נתגלה ששיר זה, שביאליק הכלילו בין שירי 1908, נכתב למעשה כ-20 שנה מאוחר יותר,

ולכן לא נתפרסם עד למהדורת תרצ"ג, האחרונה שיצאה בחיי המשורר. דן מירון, העורך הראשי,
השתכנע שהתגלית נכונה והשיר נכתב ב-1928, אך ביקש להטביע את חותמו על המבוא והוסיף

דברים משלו, שלפיהם שילב ביאליק את השיר בין שירי 1908 כי ניסה כנראה להסתיר פרשת יחסים
מאוחרת יותר עם העלמה ח.פ.: "הצמדת 'לנתיבך הנעלם' ל'הולכת את מעמי' באה ליצור את הרושם

שאכן מדובר בשיר שנכתב על רקע איזו פרשה נושנה, שכבר אין בה כדי להרגיז איש (אירה יאן
נפטרה בשנת 1919). המקדימים את השיר נפלו באותו פח שביאליק טמן, כנראה, לקרוביו ולידידיו"

(המהדורה האקדמית, 1990, עמ' 384).

ואולם דן מירון חזק כנראה בספרות יותר מאשר בספרות, כי אותו ספק-רומן עם ח.פ. היה רק בשנת
1931, ולכן לשיטתו של מירון די היה לביאליק לשלב את השיר במועד כתיבתו המדויק, בין שירי

1928, כדי להזים את הרושם שמדובר ב"פרשת יחסים" זו. ההיגיון אומר שביאליק כלל את השיר בין
שירי 1908 משום שאכן נועד לאותה נמענת אהובה שאיירה את כתביו, אירה יאן, שממנה נפרד

ב-1908, וגורלה המר זיעזע את נפשו עד אחרון ימיו. מה טעם מצא מירון לקשור בין שיר שנכתב
לזכר אירה יאן לבין פרשת אגב קלה ומאוחרת שהיתה-או-לא-היתה שנים אחדות לאחר כתיבת

השיר? למירון הפתרונים; אך הולצמן, ההולך אחריו בעיניים עצומות, העתיק את השגיאה כנתינתה.

גם בשיר הקאנוני האחרון, "איכה יירא את האש", קרתה טעות מביכה בעקבות העתקה מכנית, ללא
בדיקה והצבת סימני שאלה. יצירה זו, שנכתבה לרגל שריפת הספרים היהודיים בגרמניה, לא נכללה
במהדורת תרצ"ג כי נכתבה כשנה לאחר צאתה. זוהי אחת מאותן יצירות ניאו-סימבוליסטיות שכתב

ביאליק בשורות ארוכות של פרוזה פיוטית (כדוגמת "מגילת האש" והשיר הגנוז "דבורת הזהב").



לגמרי במקרה הועתקה היצירה באוניברסיטת תל אביב על דף צר, ולכן מתקבל הרושם המוטעה
כאילו נכתבה בטורי שיר קצרים. כך בדיוק הועתקה היצירה גם למהדורה שבעריכת הולצמן, לפי

חלוקת השורות השגויה שנתנו לה קודמיו באקראי. אילו טרח העורך-החוקר לבקר בארכיון, יכול היה
להיווכח עד כמה פוגמת הטעות בהבנת היצירה, סוגה וסגנונה. ואגב, את היצירה חתם ביאליק

בנבואה קשה ("והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה"), והערות הפרשנות אינן מסבירות מהו "בית
יוסף", כשם שאינן מסבירות צירופים טעוני פירוש אחרים, כדוגמת "גופו של עולם", "עתרת הגווייה",

"מעי מזבח לבבכם". לעומת זאת, הן מפרשות "צייה", "לוהט", "צפעונים", וכיוצא באלה "מלים קשות".

ספק אם תוציא דביר מחדש בדור הרייטינג את המהדורה האקדמית דלת התפוצה, ואפשר ששיבושיה
ייקבעו לדורות אף שראוי היה לתקנם מפאת מעמדה המיוחד של יצירת ביאליק. כרך הסיפורים

שלפנינו, אחיו-תאומו של ספר השירים, מכיל אף הוא טעויות מביכות, והפעם עקב העתקת שגגות
שיצאו מלפני עורכי "כנסת" (לזכר ביאליק), שנזדרזו בזמנם להוציא את החומרים הגנוזים סמוך

לפטירת ביאליק (ואונגרפלד, נוצר מורשתו של המשורר, העתיק מהם). כך, למשל, כללו העורכים
בטעות בסוף "ספיח" קטע השייך לסיפורים בלתי גמורים כדוגמת "הבחור" ו"בבית אבא", כאילו היה
המשכו של "ספיח". והנה, בדיוק כך מופיע קטע זה גם במהדורת "עם הספר" ובמהדורת דביר, ואם

בראשון נעשה הדבר אגב-גררא, הרי כאן מודיע העורך בגאווה ענוותנית על החלטתו התמוהה:
"הפרק הנספח (...) נהפך לחלק מ'ספיח' בתודעת דורות של קוראים, ומשום כך החלטנו להשאירו

במקומו גם במהדורה הנוכחית" (עמ' 160). האם כך מצדיק חוקר את בחירתו להשריש טעות במקום
לשרשה?!

גרוע מזה: סיפור דליל בתוכן ובמשמעות, בכתב-יד זר, ללא חתימה וסימני זיהוי, שנמצא בארכיון
ביאליק (כנראה מהתקופה שבה עסק המשורר בעריכה והגיעו לידיו סיפורי בוסר רבים), ואין בו אפילו
שמץ מסגנונו העשיר והמרובד של ביאליק, התפרסם בטעות על ידי עורכי "כנסת" כסיפור של ביאליק

בשם "בעליית הגג". כך בדיוק הועתק למהדורה החדשה שלפנינו. אילו טרח העורך לראות את
כתב-היד הוא היה מגלה ללא-קושי שאין זה כתב ידו של ביאליק, אך הוא הסתמך על שיקול דעתם של

אחרים שעשו במלאכה לפניו והעתיק מהם את השגיאות כנתינתן, ללא ערעור. נכון, אין חוקר
שמחקריו חפים משגיאות, אך בשלב המתקדם שבו נמצא חקר ביאליק ראוי שחוקריו ישתדלו לעקור

שגיאות שכבר אותרו, ולא להנציחן.

ואשר למבואות: רק מי שאינו מסוגל לצלול למעמקי הטקסט הביאליקי ונשאר על שפת הבריכה
לשכשך ברגליו במים הרדודים יכול לדבר על "החצוצרה נתביישה" כעל "סיפורו היחיד של ביאליק

החורג בגלוי מן הממד האישי או החברתי ומעמיד בחזיתו שאלות היסטוריות ופוליטיות נכבדות
הנוגעות למצבו, לגורלו ולעתידו של העם היהודי" (עמ' 130). האמת היא שאין לביאליק אפילו סיפור

אחד שאינו מעמיד בחזיתו שאלות עקרוניות על החיים היהודיים בגולה ועל בחירת הדרך הנכונה בדור
של "לאן?" ו"על פרשת דרכים". ותכלית סיפוריו, בלי יוצא מן הכלל, היא לרמוז בנוסח אחד העם ש"לא

זה הדרך!". רק בסיפורו האחרון "איש הסיפון" מעניק ביאליק רהביליטציה כלשהי להרצל ולחזונו,
שבהם נהג לזלזל בראשית דרכו. ואין זו הקביעה המופרכת היחידה במבואות לסיפורים.

את כתביו הכתיר ביאליק בכותרות צנועות: "שירים" ו"סיפורים", ללא ה"א הידיעה. ואילו כאן לפנינו
ארבעה סימני יידוע: "הסיפורים. המהדורה המלאה והמעודכנת". "המהדורה המלאה"? והיכן קטעי

הזיכרונות הכמו-אוטוביוגרפיים, שהם סיפורים לכל דבר? "המהדורה המעודכנת"? האין עורכה הולך
בעקבות קודמיו, אף מעתיק את שגיאותיהם כביום היוולדן, גם אם נולדו לפני 70 שנה ויותר? ומה
מעודכן במהדורה שבה נמנע העורך מלהביע דעה משלו בנושאים השנויים במחלוקת? ומה באשר

לדרך שבה הוא מעתיק רעיונות פרשניים משל אחרים, אגב אזכורם באופן ספורדי, ודווקא בהקשרים
צדדיים ובלתי עקרוניים?

מספרים על סמואל ג'ונסון שאמר לידידו: "ספרך מעניין ומקורי", והוסיף: "הבעיה היא שצדו המעניין
אינו מקורי, וצדו המקורי אינו מעניין". את שני הכרכים של הוצאת דביר ("השירים", "הסיפורים")

מעטר אותו דיוקן דו-ממדי וחלול, מדויק לכאורה, שאין בו דבר מרוח ביאליק. כך גם התוכן: כולו משל
ביאליק, אך רוח ביאליק אינה שורה כאן.

פרופ' זיוה שמיר היא חוקרת ביאליק




