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ביאליקבחקרשמירזיוהשלדרכה

i] שעליוהמשוררהואשביאליקומה
ספרים,הרבה:הכינכתב

מסות,מאמרים,מחקרים,

פעםלאלא?!ומהשיריםזכרונות,ביקורת,
שהמחקרלחדש,מהאיןששובהרגשה,חיתה

הדיוןוכיעצמם,עלחוזריםוהביקורת
ביאליקשלוהמגווניםהרביםבאספקטים

תום.עדמוצהויצירתו

זיוהשלוהמקיפיםהשיטתייםמחקריהוהנה,
שלביצירתושהדיוןרקלאכימוכיחיםשמיר

פניםעודבהשישאלאמוצה,לאביאליק
הרבהעודישולמחקרנחשפושטרםהרבה
לעשות.מה
הדורותשלהיצירהאתוקוראחוזרדורכל

מהלאוראותהובוחןוחוזרמחדש,הקודמים

מחדשלעצמוומנסחוחוזר ,בעברעליהשנכתב
~שרהואתבתוכומעמדהאתאליה,יחסואת

יצירותאתמחדשובוחןחוזרדורכל .לדורו
הזמןבמבחןעמדואםעצמואתושואל ,העבר

בלבדלדורןהיהערכןהאםהדורות:והשתנות
כוח,להןיששעדייןאולהתחדש,כוחןותש

 ,הדורבנילקוראיםמשמעותבעלמשהולומר
מתוכה.השראהושואביםממנהמושפעיםוהם

וטובים,רביםכשלו ,הזמןשלזהאכזריבמבחן
בצדק.ושלאבצדקוהספרות,היוצריםממיטב

 ,מיוחדכנסזהחשובלנושאלהקדישהראוימן
והסיבותהשכחה,שלהסיבותעלשיעמוד

המעטיםאחדהואשביאליקדומה,להישרדות.
תעיר .ועכשיוכאןעמנועדיין ,ויצירתושהוא

הציבוריתההתעניינות ,השארבין ,כךעל
להודות,ישספרותית,הלאהאישית,הרחבה,

בשנהלחייםשהתעוררה ,יאןאירהבפרשת
רומנטיתפרשהכי ,לשערישהאחרונה.

ויצחק ,כהןיעקב ,שניאורזלמןשלמחייהם

רביםמתוךבלבדשלושהלהזכיראם ,למדן
תהודהלשוםכמעטזוכהחיתהלא ,מאוד

נכתבתחיתהלאבעיתוןכתבהושוםציבורית,

נוכחים ,יצירתוגםכמוהאיש,ביאליקעליה.
לאישראלית,החברתית-תרבותיתבהוויה

העוסקתשמירזיוהשלמחקריהבגללבמעט
האחרונות.השניםבעשריםבהתמדהבו

עסקה ,) 1980 (תש"םבשנתשלה,הד"רעבודת
שנותרוביאליק,שלהביכוריםמשיריבכמאה
שלהגנוזיםהשיריםבארכיון.גנוזיםברובם
בשנת ,אונרגפלדמשהידיעלפורסמוביאליק
כפילחוקרים,אותושיעדבספרתשל"א,
אלהביןחיתהשמירוזיוה ,בהקדמתושכתב
ביןספקללאהיאוכיום ,לאתגרשנענו

בת-לאאםביאליק,בחקרהגדוליםהמומחים
שבהם.החשובההסמכא

שמירזיוהשלהמקיףביאליקחקרבמפעלעיון
ומחקריה:ספריהלכלהמשותףאתמגלה
יצירתוביאליק.שליצירתובכללאחרתקריאה

לעיניהמתפרשתהשונים,לסוגיהביאליק,של
היאאלאוהמפורש,הגלויבמובנהרקלא

כפולה","תחתיתסמויה""שכבהבהמוצאת
 .לעגנוןבפרשנותוסדןדבשלכביטויו
מפענחתביאליק,שלליצירתוקשובהקריאתה

הרביםהקשריהמתוךבשעהובהמתוכה,אותה

ההקשריםשליסודיתהכרהוהענפים.
האידיאולוגיים,ההיסטוריים,האישיים,
בכוחהישהיא,רקוהפואטיים,הביוגרפיים

בכללביאליקשלביצירתוהקשבאתלהעמיק
אפשרמתוכה,רקבפרט;ושירשירובכל

לעומקםולהביןהשיריםאללהיפתחלהיטיב
היאבכךובמרומז.בסמויבהם,הנאמראת

 ,סדןדבובראשםקודמיה,בעקבותהולכת
וחזרולנבכיה,וירדוביאליק,בשירתשהעמיקו

 .ביצירתושלהםהמעמיקהההבנהאתוהעלו
היאשבהמשלה,דרךכובשתהיאזאת,עם

על ,בשיריוהמשתמעאתמאודעדמרחיבה

בהיכרותוהעזרותבהם,קשובהקריאהסמך

אותו.שהקיףהחוץ-ספרותיהעולםעםנרחבת
שכברוהערכותמוסכמותפיהןעלהופכתהיא

לראותאפשראותן.ומפריכהלשיגרה,נעשו
"קריאהביאליקשליצירתואתבקריאתה

בשניםנשחקזהשביטויאלאמחתרתית",
ושלאלצורךהרבה,בוומשתמשיםהאחרונות,

שליצירתואתבקריאתהישפעםלא .לצורך
"איפכאשלקריאהובפרשנותהביאליק

הנכון.הואההיפךדווקאכלומר:מסתברא",
אותומביאהשפרשנותומישלקריאהזוהי
להבנהאלאהמשמעותשלאחרתלהבנהרקלא

מוליכההיאלמקובל.והפוכהמנוגדתשונה,
הפרשנותניתוחמתוך ,צעדצעדהקוראאת

ושיכנועהפרכתה,לה,שקדמומישלהענפה
זוהיאשלה,שהפרשנותומקורימבריק

והנכונה.המבוססת

בביאליקקוראתשמירזיוהשבההדרך

במובן:אחרת""קריאההיאאותוומפרשת

כותרתשלכניסוחההעין",מןבסמוי"קריאה
חידושאינהקריאהשלזושיטההרצאתי.

לאחוקריםעלמקובלתוהיאכשלעצמה,
סדןדבשלקריאתו ,למשל ,זוהימעטים.
הקריאהשיטתולאחרונה, ,ובעגנוןבביאליק

יהושע,א"בשלביצירתויצחקיידידיהשל
הסמוייםים pהפסזעליה:מעידספרוכששם

 .) 1992בר-אילן,אוניברסיטת(הוצאתהעיןמן

לשיטתובעיקר ,ספרושלזהלשםכמוטו
מסותיומתוךיצחקיידידיהציטטזוקריאה

עצמו:ביאליקשל
שלאוסופרשלאמיתיתלשוןכל"מאחורי
פסוקיםועומדיםהאבותלשוןעומדת ,משורר
העברית',התרבות('לשאלתהעין,"מןנעלמים
,בנהלל.א"יפועלימפלגתשלבסמינרהרצאה
עמ' ,א'כרךפה,שבעלדבריםתרצ"ב, ,תמוז

פסוקיםעלנסמךפייטן"כלוכן:רז-רה).
למצואהקוראיכולתמידלא .העיןמןהסמויים
('עלהקורא",מאחוריעומדהפסוקפסוק.

תרצ"ג,איירבת"א,המוריםבסניףהאגדה',

נח).עמ' ,ב'כרךפה,שבעלדברים
ביאליקשלזובאמירתולהסתייעאפשרואם

א"בשלביצירתווקשובהמעמיקהלקריאה
לקריאהבהלהסתייעשחייביםספקאיןיהושע,

לקוראשנתן ,עצמוביאליקשלביצירתו
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בכללהספרותביצירותלקרואכיצד"הנחיות"
בפרט.שלווביצירתו

 .שמירזיוהשלבמחקריהגםמצויהזומתודה
סיפוריעלילה.באיןבספרהלמשל'כך'

"עיקרונכתב: ) 1998 (במעגלותיהם pביאלי
שמעברבמהנעוץהביאליקאיהסיפורשל

העין'מןהסמויהמתנחש,בעתידלסופו'
 .) 30<עמ'המסך"'רדת'לאחררקשיתרחש

הזיקותבבדיקתמסתפקתאינהשמירזיוה

לטקסטיםביאליקשלהבין-טקסטואליות
המערכתכלשלהמגווניםהספרותיים
היארבדיה.כלעללושקדמההספרותית

שמחוץלהקשריםגםהשיטהאתבהמרחי
כלעלגםאותםומכילההספרותית,למערכת
הביוגרפית-אישית,החוץ-ספרותית:המערכת

בביאליקקריאתההחברתית.ההיסטורית,
עלרקלאמבוססותיצירתואתוהבנתה

המהדהדיםלדורותיהםהספרותייםהטקסטים

המציאותמןחומריםעלגםאלאביצירתו'
אפשר'אישבלעדיהםבה,החבוייםחייושל

נכונה.הבנהאותהולהביןלפענחהלדעתה,
לפרטימשתעבדתהיאשאיןבכך'כוחה

ולרתוםבהם,לשלוטמצליחהאלההמציאות,
יצירתו.שלהאמיתיתהמשמעותלניסוחאותם
לכללינשמעתשהיאעם-כתיבתהדרך

מראיעלומבוססתהמתועדתהמדעיתהכתיבה
פולמוסית,מרתקת,-מפורטיםמקומות
מקוריות,שלההתזותניצוצות.ומתיזה

מסכימיםשאיןבשעהוגםנועזות,מבריקות,

להתמודדומחייבותמחשבה,מעוררותהןלהן'
עמן.

ומראשיתדרכה,בתחילתכברהסתמנהזוגישה
המרכזיותהאבחנות"אחתביאליק:עלמחקריה
הדומיננטההיסטבדברהאבחנההיאבעבודה

לפנינוהאישי.אלהלאומימןהדוברה'אני'של
שירתואתבהדרגהכמובןשהרחיקתהליך'

(השוללהקלאסיציזםמןביאליקשלהמוקדמת
במקבילאותהוקירבוהאישי),החד-פעמיאת
והכתר-הרומנטיהאינדווידואליזםאל

שיריהדוקטורעבודתתקציר(מתוך ,, •רומנטי

תש"ם).ת"א,אוניברסיטתהראשונים,באילpי

הגלות.משוררצהתרהראשוןבספרהכבר
 pביאליח•נבשירתהעממיהיסודר pלח

מילות-המפתח,התבלטו ,) 1986(פפירוס,

מיליםהאחרים.ספריהבכללחזורהעתידות
חדש",ו"אור"להיפך""הפוך",הן:אלה

נוספותמיליםעםיחדושובשובהחוזרות
אם";"כילמקובל:התנגדותהמביעות
-מילות .ודומותיהןמסתבר""אולם ;"דווקא"
 ',,ה"אחרתקריאתהעלמעידותאלהמפתח

זיוהשלמסתברא"ה"איפכאקריאתההפוכה,
"דווקאית"קריאהזואיןזאת,עם .שמיר

חוקריאותםעלמסתמכתהיאשכןעקבית,
גרשוןסדן'דב(ביניהם:להשקדמוביאליק
גישתםשאתהאפרתי),יוסףפרי'מנחםשקד'

רישמוהיז

ומוסיפהאותהומרחיבהממשיכהמאמצת,היא

עליה.
משוררצהרצרהראשוןבספרההמרכזיתהתזה

[שלהראשוניםבסירנותיוש"רובהיא,הגלות
"אחדהםהעממי"הז'אנרבתחומיביאליק]

<עמ'ביותר"הבולטיםהעקרונייםמחידושיו
בהםשראתההמקובלתלדעהבניגוד ,) 8

כוללתתזההוכיחהשמירזיוהנמוכה'.'"ספרות

עצמםבשיריםפרטנייםדיוניםשלבשפעזו'
שיששמההיא,היסודהנחתובפרטיהם.

וכיהקנוניים,בשיריוישהעממייםבשיריו

אתלהביןאפשראיהעממייםשיריובלעדי
"הגבוהים'.'בשיריוגדולתוואתחידושיו

הדיוןלשיטתמרבות,אחתדוגמה,אביא

הפרקמתוךזה,בספרהנקוטהוההוכחה

דמותשלגלגוליה-בקינה'"'התפארות
השירהאלהפסבדו-עממיתהשירהמןה'אלזון'

 .) 51(עמ'הקאנונית"

שלואחרתחדשההבנהעםמתמודדתקריאתה
"הפשוטים"העממייםהשיריםשלהגיבור/ה
הגיבורשלחדשההבנהעםבבדובדכביכול'
הקאנוניים.הלירייםבשירים
הרברבן'הגיבורהואהאלזון'של"דמותו
הרףללאהמתפארוביכולתו'בכוחוהבטוח
בטוח,זהגיבורהמאזין-הצופה;אוהקוראלפני

הואכייודעואינולו'נתונההקהלאהדתכי
לעומת .) 55(עמ'לאיד"ולשמחהללעגמושא

דברי-הבל'האומרהשוטהה"איירון'דמות
(עמ'כדברי-טעם"דברשלבסופוהמתגלים

זחיחות-הדעתביןיסודות"עירוב .) 56

שלהמוקדמתבשירהמצוי-הרוחושפלות
 .) 56(עמ'ביאליק"

זיוהעוברתזו'כוללתעקרוניתהבחנהלאחר
הידועהעםשירשלהפרטנילניתוחשמיר

לחשוב,יעשו"הקוראומסקנותיה:גן:לי'יש
שעולמהומאושרת,בטוחהנערהשלפניו
בהמשך"אולם ;) 58(עמ'והרמוני"אידילי

כמציאותלהיראותשעשוימהכימתברר'

דיסהארמוניעולםלמעשהמשקףאידילית,
נערהשלרושםשעוררהמיוכיומעורער'

רדופתכנערהמתגלהבעצמה,ובטוחהעליזה
הוודאותוחוסרשהספקותוחששות,פחדים

 • 58(עמ'ובלילה"ביוםלבהאתמכרסמים

עצמה,ערךהכרתהמלאההנערה"מאחורי .) 59
ומפוחדת,פאתטיתנערהלמעשהמסתתרת
מןעולהשובהמועד.אתאיחרהפןהחוששת

דמותנוסחיוהרה,שלטרגי-קומיעירובהשיר
שאינןושפלות-רוח,ביטחוןחוסרעםה'אלזון',

 .) 59(עמ'עיקר"כלל'אלזון'אופייניות

לחזורהקוראאתלהכריחכדיאלהבדבריםדי

היטב,לוהמוכרזה,"פשוט"בשירולהתעמק
טיבו'עלדעתואתלשנותלאאם-לוולרגום

התובנהעםולהתמודדלחזורלפחותהרי
שמירזיוהשלקריאתהאיןאבל .שלוהחדשה
כדיממשיכה,היאאלאזו'בנקודהנעצרת
מהכיוהכוללת,הגדולה""התזהאתלהוכיח

וכיהקאנוניים,בשיריםישהעםבשירישיש

הכרחיתהראשונים,שליותרטובההבנה
האחרונים.שליותרטובהלהבנה

היאהאפרתי'ויוסףפרימנחםבעקבותלכן'
ומשתנההולכתשבהםשיריםעודמוסיפה
שחוחמ"דוברומתהפכתהולכתהדובר'דמות

בסופוכגון'וגאה,חזקהלדמותבתחילה,
מסקנתה .) 61<עמ'מעמי'את'הולכתהשירשל

ובלשונה:כוללת,בתופעהכאןמדוברכיהיא,
בזויהדמותמופיעהקודםהפוך:ב"תהליך
שאנןציבורלפניבמערומיהשנחשפהונלעגת,

לדמותלהפוךעתידהזוודמותוצוהל'
העולםכלאתשתזעזעוהרואית,שמשונית
השאנניםהאדםבניאתותחרידאדירהבשאגה

שלהקאנוניתבליריקה .) 62<עמ'מיצועם"
"מעמידברח',לך'חוזהבשירכגוןביאליק,
התחתונה,הדיוטהמןנקלה,אדםפניהדובר
אישיותדווקאשלפניומשתכנע,הקוראואילו

 ,) 64(עמ'עצמה"ערךהכרתמלאהאליטארית,

זהשירהרואהלמקובל'הפוכהזוהבנה
הדובר-המשורר"שלהרבהלענוותו"כביטוי

 ,) 65(עמ'

"התפארותהכותרתאתנותנתהיאזהלתהליך
ידיו'במוביאליקרשםשאותהבקינה",
'שחהשירושל"הטיוטהמתוךוהלקוחה
כחיזוק ,הארכיוןמשמשכך .) 63(עמ'נפשי"'

הקשבבבדובדעצמם;בשיריםשהתגלהלמה
עםההיכרותלאורמתחזקבשיריםלנאמר

הארכיון.

אתשמירזיוהמפרטתזה,פרקבסיכום

שלוהכללייםהיהודייםהמגווניםמקורותיה
ונחיתות",עליונותשבין"האמביוולנטיות

ביאליק,שלהעממיתהשירהאתהמאפיינת
הקאנונית.שירתואתגםכמו

"איפכאשלאחרת",ל"קריאהדוגמה
סיפורילעילה.אביןבספרה:נמצאתמסתברא"

 ,) 1998 ,המאוחד(הקיבוץבמגעלותיהם pבאילי

בסיפוריהרואההמסורתיתלר~יהבניגוד
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"המצטיינים"מסורתיים"סיפוריםביאליק
בגיבורים ,סמכותיבמספרלינארית,בעלילה

זיוהרואהוחד-משמעי"ברורובסיוםהרואיים

פרומי-עלילה,"סיפוריםבסיפוריו:שמיר
עטיפהעל(ככתובהעין"מןסמויהשאחריתם

בהןלמצוא"ניתןאחר:ובניסוחהספר).
בשירהביאליקשלהארוכות[ביצירותיו

וגיבוריםפרוםסיוםמפוררת,עלילהובפרוזה]

לקריאההיסודהנחת ,) 7<עמ'אנטי-הרואיים"
זיוהשלכדרכהמסתמכת,ביאליקבסיפוריזו

ומבית.מחוץהוכחותעלמחקריה,בכלשמיר
הקשריםאותםלכלהכוונה-ב"מחוץ"
הסיפורשללטקסטמחוץכביכולהנמצאים,

הרקעשונים:בהקשריםביאליקדבריעצמו:

העברי:הספרותיהרקעהכללי:הספרותי
מחוץההוכחותבין .לדורותיוביאליקמחקר
ביאליקשאמרדבריםעלא.מסתמכת:היא

ארצועלהיושבבריאעם"רקלפיהםעצמו
יכולוריבונייםחופשייםחייםוחימולדתוועל

עלב. :> 10<עמ'ממש"שלאפוסלכתוב
"במעברההעולםבספרותמקביליםמהלכים
באותוהעשרים",למאההתשע-עשרהמהמאה
קרסושבו ,והמפורר"היחסי ,מודרניעולם
העברשלמעורערעיםהבלתיהביטחונותכל
והנחרציםהברוריםההייררכייםהסדריםוכל
ההולךוהקולוניאליהמלוכניהעלםשל

הפנימיתההתפתחותעלג. :> 12<עמ'ונעלם."
יל"גתיארשבההעברית,הספרותבתוךשחלה

ששומההיא,"ומסקנתומשכילים,שלדמויות
 ]--- [חייואורחותאתלתקןהיהודיעל

"בשנותואילו ;) 14(עמ'הגויים"ככלולהיות
 ,דורובנילרובבניגוד ]--- [המאהמפנה
עלה'קאנוניים'בסיפוריוביאליקכתבלא

תיאראםכיצעירים,חלוציםועל'תלושים'
<עמ'המושב'"'תחוםשלהיהודיההודיאת
ביאליקשלהתפתחותומסלולניתוחעלד. ) 15

שלוהפרשנותהביקורתניתוחעלה.הצעיר:
 ,הןביותרהנחרצותההוכחותאבלקודמיה.
מעמיקיםניתוחיםעלומבוססות,מביתכמובן

בסיפוריוהעלילותהדמויותשלומפורטים
ומתוכם.עצמםביאליק

סיפורוגוף",בעל"אריהעלבפרקלמשל,כך,
רואההיא ,) 1898(קיץביאליקשלהראשון

שפניהרב-צדדית,"דמותהגיבור:שלבדמותו

בכלעליהלומרניתןכןועליאנוס','פני
לקבועאפשרואיוהיפוכודברותחוםתחום

אריהכדוגמהדמותומסמרות.כלליםגביהל

ב'רחובחדשהדמותאמנםהיאגוףבעל
שורשיהמאין':'יששצמחהכזולאאךהיהודי',
משתרגיםונופיההקודמים,בדורותנעוצים

שורשיתאמנםדמותוהבאים:הדורותאל
אךובריאות,חוסןושופעהאיתנהוארצית,

סימנימגלהואפילומשורש,תלושהגםהיא

כלעלז:זתתהמטילהאמנםדמותוריקבון:
גםהיאאךהאלימה,בכוחניותההפרוורדרי

ופחדיםחששותאכולתכדמותאחתלאמתגלה
ומפניהכלכליתהירידהמפניהמוות,(מפני

דמותזוהי ,) 42<עמ'למיניהם>."ומזיקיםשדים
שני"ומצד ,אחדמצדוטיפוסיתסטריאוטיפית

הסטריאוטיפיםכלאתכרתשרגםהיא

שליחסוהרבה.ועוד ,) 42<עמ'הקבועים"
שלאמביוולנטי"יחסהואלגיבורוביאליק
בעתורתיעה,משיכהשלוסלידה,השתאות
ברורהעמדהלאפניםובשוםאחת,ובעונה
התיך"ביאליקועוד:זאת ,) 59<עמ'נחרצת"
אישייםיסודותהדמותלתוךאפוא

גםאךעקום>,בראי(אמנםואוטוביוגרפיים

יריביושלהיכרקוויבמקביללתוכהמסך
מלהוקיעחדללאשאותם ,נפשוושנואי
אחריו"ואףליצירתוהראשוןהעשורבמרוצת

 ,) 60(עמ'

המסקנהעולהזהומעמיקמקוריניתוחמתוך
ביאליקשיצירתלומראפשר"ככללהכוללת:
תופעהכלכלפיאמביוולנטיותמגלהלסוגיה
מושרשת,כההיאזוואמביוולנטיות ,ועניין

בכלחוקריולעינימתגלההיאשכיוםעד
וכלהבפרוזודיההחל-ומישורמישור

 ,) 61<עמ'גיה"באידיאולו

הקריאהבשיטתזה,ומעמיקמקוריניתוחמתוך

שמירזיוהשלבלשונהאו ,העיןמןבסמוי
 ,הסיפורשל subtextה-עלהסתמכותמתוך
"פרשתשלפיה:האידיאולוגית:המסקנהעולה

מקבלתגוף]בעלאריה[שלהנכסיםצבירת
הצוברהמתמידגםרחבה:לאומיתמשמעות

וגם ]--- [לבואהכבודשסוףוהמקווהידע
מעכבים ]--- [חומרנכסיהצובראריה,

לאכימראהביאליקהגאולה.אתבצבירתם
צבירתלאואף ]--- [רוחנייםנכסיםצבירת
שלהשגתההתכליתהיאחומריים,נכסים

'בשעההלאומית.האנרגיהכללהתנקזצריכה
המשאעללהקלמנכסים,להתפרקישזו'

ההבדליםלמרותחדשה.לארץולצאת
גם ,בסמויביאליקאומרשביניהם,העקרוניים

זה'לאגוף:בעלאריהעלוגםהמתמידעל
נכסיםלצבורשלהםהאובססיהמשוםהדרך!'

 .לאומיפתרוןכאלהציונותאליגיעולאהם
החומרית ,הזוגיההאברכלחיתהאילו

והאינטלקטואלית,הפיזיתוהרוחנית,
ונכסינכסי-חומרשללצבירתםהמוקדשת

מטרהשהיאה'כינוס',לפעולתמתועלתרוח,
היהניתןהגאולה,אתהמחישהאקטואלית

הדרךעלולהעלותומשפלותוהעםאתלקומם
 ,) 66-65<עמ'הבחירה"לארץהמוליכה

בספרהבמיוחדבולטותוהישגיההשיטה

pעבזתהנלעם.לנתיבהשמיר:זיוהשלהאחרון
<הקיבוץ pביאליביצירתיאןאירהפרשת

אירהשלמכתביהעשרות ,) 2000 ,המאוחד

עלחדשאורשופכיםלאחרונה,שנתגלויאן
ומחייביםביאליק,לביןבינההיחסיםפרשת
הכירמאזשנכתבהיצירתואתמחדשלקרוא
שמירזיוה .חייוסוףועדלראשונהאותה

יאןאירהפרשתשלרישומהאחרעוקבת
גיהלסרהביאליקאיתהיצירהברחבי

היאחדשות.פניםבהםומגלהולתקופותיה,
מסורתיות,קודמותקריאותפיהןעלהופכת

מהאתומפענחת"תמימות"ובמיוחד

 ,כך .מיוכנגדמיעל ,בהןנאמרש"באמת"
באגדהחדשהקריאהקוראתהיא ,למשל

"משפטהמלך:שלמהאגדותמt;כדרתהמעובדת
לאחתחוזרתהיאבכךהרוח",עםהאלמנה
שלחשיבותהעלשלה,הראשונותהתזות
היותהועלביאליק,של"העממית"היצירה
אותה.ומחזקתהקאנוניתליצירתוערךשוות

"האשההאלמנה,בדברירואההחדשהקריאתה
ביטויבתוהו"עלהחייהמפעלשכלהאומללה

שהוכחכפי .יאןאירהשלהשבר""לזעקת
לישחיתה ,יאןאירהשלחייהעלבמחקר
חייהפרשתחיבוראתלולתרוםהזכות

הכולמסתמכיםשעליויאןאירהשלויצירתה
בספרישכונסו-1987 1983בשנים(במחקרי

לארץ-שובהעםהרי ,) 1989מסלעדבש
לה"נתבררגלותה,מקוםממצריםישראל
רכושהוכלנבזזשלההסטודיוכילהדרתה
במחלתחלתההיאהיה",כלאהיההמועט
אביהאתלבקרשנסעההיחידהובתההשחפת

אבדההראשונההעולםמלחמתפרוץלפני
עמ'הנעלם,ל<נתיבהנודעו.לאועקבותיה
177-176 (, 

המלךששלמהבאגדה,האלמנהשלסופהגם
הגזית","בלשכתאותהמושיבאסיר-התודה

הפרוכותאתולארוגהקודש,במלאכתלעסוק
לאמנותרומזהכשרות",הנשיםכלעם"יחד
האשמהיחסאתומבטאיאןאירהשלהציור

 ,וכךמותה.לאחרכלפיהביאליקשהרגיש
מקבלת ,שמירזיוהשלפרשנותהמגעתחת

לקוראהמיועדתוהתמימה,הידועההאגדה
אחתרקוזו .מאודאישיתמשמעות ,הצעיר

החדשנית,לפרשנותהרבות,מתוךהדוגמאות

זיקותשלמסועפתמערכתאותהעלהמתבססת
מפענחתומתוכן ,כאחדואישיתטקסטואליות

יצירתו.את

מחדשמנערת ,זוומפתיעהחדשהפרשנות

אתמכריחהביאליק,שליצירתוכלאת
בהם,ולקרואלחזורוהחוקריםהקוראים
שהוצגוהחדשותהתובנותעםלהתמודד
לאמצןלאואםרב,שיכנועבכוחבפניהם
בכלבחשבוןאותןלקחתלפחותהרי ,במלואן
ביאליק.שליצירותיושלעתידיתקריאה

חוקרישלהארוכהלמסורתבהתאםשמירזיוה
בעלתמעורבתחוקרתהיאהעבריתהספרות

עולםלהשקפתבהתאםמוצקה.עולםהשקפת
 ,השארביןפירושהש"זהותמאמינההיאזו

מסימניהשאחדמשותפתמורשתשלקיומה
המנחילהלאומיתספרותשלקיומההוא

זיכרונותסמלים,ערכים,וללומדיהלקוראיה
הזהותאחת",ליישותאותההמלכדיםותקוות,
במאההגלות,בשנותעוצבהשלנוהלאומית
מדינתשנותובחמישיםציונותשנותועשרים

התרבותיתהמורשתבאמצעותהמדינה"
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 1976ביאליק,בביתאונרגפלדמשהוילנצ'יק,זרחיצילום:

כשהספרותישראלית,היהודית-עברית-
שלה.ביותרהמובהקהביטויהיאהעברית
מכלנקרעתהחברהכאשראלה,בימים

שללמעמדהגדולהסכנהקיימתהכיוונים,
חלקיםשבשבילהחילונית,העבריתהספרות
היאאחריםולחלקים ,מדיחילוניתהיאבחברה
מדי.לאומית
עלהצדק.שאיתר"ושכחרשימתה(ראה

זהותנועלמהאו:ואחרים,אלהסילופים
במחקריה .) 8.10.2000'הארץ',שלנו?",

משניהסילופיםכנגדנלחמת,היאובמאמריה
הקצוות:בשניהפוליטית-תרבותית,המפהצדי

הקצהמןואתנוצנטריות""לאומנותכנגד
שורש"חסרת"קוסמופוליטיותוכנגדהאחד

בעדנלחמתהיאובעיקרהאחר.הקצהמן
שללמרכזההעבריתוהספרותהתרבותהחזרת

שלונכונהנאמנההבנהמתוךהחברה,
העיקריולתפקידהועמדותיה,מורכבויותיה

לאומית.בונה-זהותכיסודהספרות,של
ענףשהיאבספרות,שמדוברהעובדהמתוקף

לצדאותהלרתוםאפשראיהאמנות,מענפי
גווניכלבתוכהמצוייםמטבעהאחד.אוזה

נותנתמשהיאויותרהקיימים,הביניים

למחשבהמעוררתהיאפשטניות,תשובות
נוקבות.שאלותושואלת
בתיםבשנילסייםמתאיםשיהיהלינדמה

'שירתביאליק:שלהמוקדםשירומתוך
המורכבותאתהיטבהממחיש ,)ד"(תרנישראלי

יצירתו:כללשלהאמביוולנטית

מלחמה,לתרועתקראנילאאד"ני
יחתני:מאדמלחמהריחגם

-ברמהחצוצרהקולכי-אשמעאלפת
הנני.ל:;,נור-וחרבו:;,נור

 ,על-חרבהוהחיה~בוראשריאך
עמלים:להלמותאת-ידושישלח

 ,לנהרשחלללמשוררלוואוי
ערלים.על-לבותאת-שירותיוהשר

 ,ז"לאבישכתבבדבריםלסייםמבקשתאני
בספרוביאליק,עלנותירבזכרו ,כהןישראל
ביאליק"עםבפרק: ,) 1979 (פניםאלפנים

בלבוב".
כהןישראלכשהיה ) 1931 (תרצ"אבשנת

מסעביאליקערךבגליציה,'החלוץ'בשליחות
בארץהעברייםהמו"ליםבשם ,פוליןפניעל

בגולה.העבריהספראתלהפיץבמטרה ,ישראל
לדברוהוזמןללבובגםהגיעמסעובמהלך

"הנשיםבלבוב".ציוניותנשיםשל"במסיבה
והתקשטוגנזיהםממקוםעדייהןאתהוציאו

פולניתחיתהשבפיהןהשפהרב.בגודשבהם
שםזעירפהוזעיריידישדיברומעטותורק

ביידיש,התחילביאליקעברית."גםנשמעה
הרגישאבל ,רצונולמרותבעברית,ולא

כיווןמובנים,אינםהעבריהספרעלשדבריו

אינןשרובןנשים,קהללפנימדבר"שהוא
אתמבינותואינןכללעבריספריודעות
 ,עליהןו"ירד"הטוןאתשינה ,ואז ,, .דבריו
ביידיש,אמרוכךשאומרים.כמואותן"ו"שטף

כהן:ישראלשלזכרונותיולפי
יודעותשאינכןכבודות,נשים ,בכןאנימכיר

העבריהספראתלהפיץהלאואניעברית.
לשווא.להיותיכולהז;,רחתיכלאליכן.באתי
לקנותצריכותשאתן ,לכןאומראניאולם

חתומיםשהםפיעלאףעברייםספרים
חייבותשאתןאלאעודולא .בשבילכןואטומים

 ,לעיןהנראהבמקוםהאלההספריםאתיחלהב
,כדיהארוןשלוהקרובותהטובותבאיצטבאות

ישלחובהם.תצצנהואתןאליכןיציצושהם
שכבר ,לכןויזכירוזעםעיניאליכןהספריםנא

עברית.למדתןלאועדייןשנותיהןרובעברו
 ,כמזכרת-עווןלביניכןשבינםהזרותתהא

בושהבכןאלהיעוררואוליכמכרות-אש.
אתלתקןתוכלנהלאואםתשובה.והרהורי
בניכןבחיישתתקנוהו,אפשרבחייכןהמעוות

הספראתלקנותמחויבותאתן ,כןובנותיכן.
יקרן-מהתמשוםבזהויהיה ,העברי

 ,) 13עמ'פנים"אל("פניםלנשמותיכן!"

היהזה,ביום-עיוןנוכחהיהביאליקאילו

 ,הגדול"התיקון"לנוכחנחת,מתמלאבוודאי
 ,ביצירתוהעוסקיםוהחוקרותהחוקריםלמראה

נשיםהרב,הקהלמןנהנההיה ,ובמיוחד
לכבודה.יחד,שנתכנסושירתושוחריוגברים,

• 
ח"נשלירתי vhשנה 100העיון:בערבהרצאהעל-פי
ביאליקשלג'כרך-המדעיתהמהדורהולהופעתביאליק
לספרותהחוגהנעלם:לנתיבהשמירזיוהשלולספרה
אוניברסיטתהיהדותלמדעיביה"סנץ,מכוןעברית:

 ) 17.1.2001 (תשס"אבטבתכ"בתל-אביב,
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