
♦ ספרים על מידע

לאלתומז ניאליד נין
שמיר זיוה ד״ר עם ראיון

 ביאליק(, ביצירת פואטיקת )ארס תימצא׳ מאין ׳חשירח ספריה: תוצאת לרגל
 פפירוס, המודרניזם(, בראי אלתרמן )שירת הניגון׳ חוזר ׳עוד תשמ״ח; פפירוס

תשמ״ט.

לאלתרמן! ממנו הגעת ואיך ביאליק בתחום למחקר הגעת כיצד ש:
 את שסיימתי לאחר רק אך ;הורי מבית עוד ומתמיד, מאז התעניינתי בספרות :ת

 למדתי בצבא שירותי בזמן אבחר. שבו הכיוון לי נתברר ת״א באוניברסיטה לימודי
 לקראת שלמדתי בעת ,1969 בסוף בתרגום. שאעסוק וחשבתי סימולטני, תרגום
 "דרושים שיגרתית: לא מודעה בעיתון ראיתי אנגלית, בספרות השני התואר
 הספרות לחקר כץ מכון את אז שיסד שכביץ, בועז לד״ר פניתי ספרות". חוקרי

 הספרותי. למחקר השער את בפני פתח והוא תל־אביב, באוניברסיטת העברית
 שירה פניו על אז העדפתי ביאליק. בחקר שאעסוק חלמתי לא עת, באותה

 אינטלקטואלי. אתגר ודורשת מתוחכמת לי שנראתה יותר, וחידתית מודרנית
 כל דורשת ואינה ובהירה צלולה מאליה, מובנת אז לי נראתה ביאליק שירת

 צלילותה, למרות כי לי נתברר ביצירתו, לחקור שהעמקתי ככל פיענוח. מאמצי
 אומה של בתולדותיה מתרחשת שאינה חקר, מני עמוקה תרבותית תופעה זוהי
 חד־פעמית אישית גאונות של שילוב היא ביאליק שירת של גדולתה דור. בכל
נוצרה. היא שבה התקופה נסיבות ושל

 הביוגראפי, הטקסטואלי, במיוחד! אותך משך ביאליק בחקר צד איזה ש:
כאחד! שניהם

 הקרויה השיטה בכיפה שלטה השישים, בשנות באוניברסיטה שלמדתי בזמן ת:
 הטקסט של ושירה קריאה על מיוחד דגש ששמה החדשה", "הביקורת בשם
 לביוגרפיזם ריאקציה היתה זו שיטה והביוגראפיים. ההיסטוריים לצדדים ובזה

 )ואצלנו בצרפת בוו סן כדוגמת הספרות, של היסטוריונים אותם של המופרז
 עקב מופרכות, להנחות הגיעו קריטיציזם" ה״ניו פרשני גם אולם, ולחובר(. קלוזנר

 מחקר שיטות יש כיום הטקסט. נוצר שבהן ההיסטוריות בנסיבות התחשבותם אי
 החדש, המרכסיזם :החדשה״ ל״ביקורת ריאקציה בדרכה מהווה אחת וכל רבות,

 הספרותיות, ההשפעות חקר אל הפנייה היוצר, של הפסיכולוגיה אל הפנייה
 לסינתזה להגיע מנסה אני וכהנה. כהנה ועוד הבין־טקסטואליים ההקשרים אל

 בצורה לדבוק ולא שבהן הטוב את לקחת הללו, החדשות השיטות כל של אישית
 מאמינה אני עוסקת. אני שבו העניין צורכי לפי הכל מהן, באחת לא אף עיוורת

 שהוא הטקסט, חקר את לשרת דבר של בסופו צריכות הללו הדיסציפלינות שכל
 להפוך לה שאל לוואי, כתוספת לו הם החוץ־ספרותיים העניינים וכל המרכז

עצמה. בפני לתכלית

כשלעצמו! הטקסט חקר אלתרמן! אל אותך הוביל מה ש:
 של אמירה - ביאליק כביצירת - בה מצאתי כי נמשכתי, אלתרמן ליצירת :ת

 פיסגת בעיני, רק ולא בעיני, גם הוא אלתרמן למיצוי. ניתנת שאינה רוח", "ענק
 וייחודו. גדולתו סוד את להבין ורציתי הארצישראלי, המודרניזם של הישגיו

 משורר :ביאליק של הניגודי כפילו כעין גם הוא מובהק מודרניסטי כמשורר
 ולהפוך הקלאסי־רומנטית השירה של היסוד הנחות נגד חוצץ לצאת שהחליט

 משך שירתו של הזה המתוחכם המכאניזם כביכול(. קבלתן )אגב פיהן על אותן
בספרי. לתארו וניסיתי מאוד, אותי

אפים. נופל גופי צל לרגליך

ושלכת. רות על שרים העצים
בי. תוקע ה?תו זהבו חנית את
 ללכת עת הגיעה - הם! - או^רת את

לבי. בהונות על לי הולך ואד

מולכת. עליו ואת שותק, רב בכי

:1935 המוקדמים, השירים מן

 נוגעת. העולם עח5? קרה ;ד
 חותר. למרחקים אהוב מיקהו

 לדעת ?רוצה בי מתבונן ערב
יותר. חורות מי קל עץיו

את. טי^ה מה

 השמים ירך את ךמם5מ חרש
 ואדמדם, קעיר דמדומים בלב

 :מיך אור את לשאת באים ולילות
העולם. מן הךסק גמלים, כאורחות

 כזח... צד קיים באלתרמן גם חיצירח. של העממי בצד התעניינת בביאליק ש:
 השתמש שהאחרון אלא ואלתרמן, ביאליק בין מכנה־משותף שאין טוענת אינני :ת

 מניפסטים שיפרסם בלא אלתרמן, בהם. למרוד כדי הקלאסי־רומנטיים במודלים
 ומרדנית, מהפכנית שירה כתב הבורגנים", את "להדהים שינסה ובלא מרדניים
 ונחשב המודרניסטית האסכולה אבי שנחשב בשלונסקי, אפילו בחשאי שמרדה

 יוצרים של ביצירתם העממי היסוד ה״הלכה". ענייני בכל אחרון פוסק אז
 והעמדת אותנטיות של המעניין העירוב בשל ומרתק, מושך נושא הוא גדולים

 שלו העם" ב״שירי פנה ביאליק ומורכבות. פשטות ותיחכום, פרימיטיביות פנים,
 של האירונית העממית משירתם יסודות בהם ועירב אותנטיים יידיים עם לשירי

 בלדיסטיים יסודות שילב אלתרמן והזינה. פושקין כדוגמת רומנטיים, משוררים
 עם אלה אחד בקנה כביכול עולים שאינם לחלוטין, שונים ממקורות עממיים

 אבן של הביניימית השירה מן ודפוסים מוטיבים של כזה דיסוננטי עירוב אלה.
 בדראמה ויון שירת של המודרני )ומגילגולה מזה ויון פרנסוא ושל מזה עזרא

 מאגדות מזה, האנגלית הבלאדה ומן מזה יידיים עם משירי ברכט(, ברטולד של
 בשירת ורק אך למצוא כמדומה, אפשר, מזה גרים האחים ומאגדות מזה חז״ל

 גם כך מתמזגים, שאינם הפכים מצמידות שלו שהמטאפורות כשם אלתרמן.
 עורף הפונים מתמזגים", ו״בלתי "צורמים" השראה במקורות אלתרמן השתמש

לזה. זה
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החדש! ספרך את להציג תוכלי האם ש:
 ומדגים אחרת מודרניסטית תופעה בוחן פרק כל :פרקים תשעה בן הוא הספר :ת

 מחטיבות גם אך בחוץ/ ׳כוכבים שירי מבין בעיקר מייצגים, בטקסטים אותה
 כל בעברית שאין התמוהה, העובדה לי נתבררה הספר, כתיבת אגב אחרות. שיר

 המהווים ותעודות, מיסמכים של אוספים למעט המודרניזם, תופעת על חיבור
 הספר מכליל. לתיאור תחליף מהווים אינם אך התופעה, לחקר חשוב בסיס אמנם
 הפראדוקס, ובאמנות באלתרמן המודרנית, השירה של ה״הזרה" בדרכי עוסק

 השימוש בדרכי המקראית, ה״מליצה" אל ביחסו ביצירתו, החידה של במעמדה
 אל ביחסו "קיטש", של פוטנציאל בעלי וסנטימנטליים, מתקתקים ביסודות שלו

 שעשה בשימוש האלתרמנית, החידוד לשון של האופייניות ובדרכים השירה לשון
 הצימצום ובתהליך הפולקלור ומספרות הילדים מספרות בחומרים אלתרמן
 מכות ול׳שירי עניים׳ ל׳שמחת בחוץ׳ מ׳כוכבים במעבר יצירתו, על שעבר המכוון

 בשל הופיע הוא העברי. המודרניזם של ממחולליו היה לא אלתרמן מצריים׳.
 כמוה היתה שלא תרבותית עירנות של בתקופה השלושים, שנות בסוף לחלוטין,

 המדהימות יצירות בארץ נוצרו שבהן שנים, אלה היו מאז. שחלפו בעשורים בארץ,
האסתטית. ובאיכותן שבהן הדעת בהיקף כיום אותנו

זוז תופעה מסבירה את אין ש:
 לכאן שהגיעה לומר, ניתן כללי באופן אך ספר; כתיבת המצדיק נושא זהו ת:

 שהתעניינו ומהפכניים, צעירים יוצרים של קבוצה והשלושים העשרים בשנות
 בתל־אביב התגוררו אך פטרבורג, ובס״ט בפאריז שמתרחש במה יותר אמנם

 מאילוצי שנבעה הזו, והסתירה יזרעאל; עמק של החלוצים ובאוהלי הקטנה
 הארץ־ היצירה את עיבתה היא :להיפך אלא ביצירתם, פגמה לא והמקום, הזמן

 ושהעניקו האירופי, במודרניזם כלל נמצאו שלא נוספים, בממדים ישראלית
 שחיו סופרים אלה היו המשוער. מן רבים ועושר מורכבות העברית ליצירה

 מצאו אך טמקין, ושל רחל של המולדת לשירי שבזו סתירות: רצופי חיים
 זזו לא אך כביתם, כולו העולם את שראו ;העמק נוף על שירים כותבים עצמם

 משמעות בעלת שאינה לוקאלית, תופעה לכל שבזו ;שלהם הקבוע מבית־הקפה
 שהיו ;ורבת־השפעה ססגונית לוקאלית לתופעה בעצמם הפכו אך קוסמופוליטית,

 פוליטית מעורבות גילו גם אך העולם, ואזרחי קיצוניים אינדיווידואליסטים
 מציאות זו הייתה השעה. ענייני על מעט לא וכתבו שלהם במפלגתם עזה

ושעל. צעד כל על בה טבועה שהפראדוקסליות
ההוראה! תחום עם המחקרי התחום אצלך משתלב איך ש:
 עם ומתן המשא את אוהבת אני ללמד: מאוד אוהבת אני בדרך־כלל, ת:

 ה״מקצועית" בעגה לדבר עדיין "אולפו" שלא אלה עם במיוחד הסטודנטים,
 אחת, לא מובן, הרעננה. דרך־מחשבתם ואת המקוריים רעיונותיהם את -

 הדעת את המסיח כדבר ההוראה נראית ספר, כתיבת של בעיצומה שרוי כשאתה
 השהייה בין לנתינה, ספיגה בין האיזון את למצוא לדעת צרך אך העיקר. מן
 העיר אל לפעם מפעם הגיחה לבין שלך( ביתך בתוך הוא )אפילו בודד" "אי על

ולהשמיע. לשמוע - הבריות בין להתערב הגדולה,

דרכך! על השפיע זה וכיצד הבית, מן קיבלת מה ש:
 היו אחיו שני - רימון יחיאל אביה, סופרים: למשפחת בת היא אמי ת:

 אמן היה אך באמנות, עסק לא עצמו סבי רימון. ויעקב רימון צבי יוסף :משוררים
 ספרי כל על לחתום נהג בכלל, וב״יישוב" שלו בביתו קשים, בזמנים גם בנשמתו.
 ספרים לקרוא לי לתת נהג הוא הספרותיים. כתבי־העת ועל ו״שטיבל" "מצפה"

 הורי בבית גם עניין. בהם לגלות עשוי שילד בדעתו העלה לא שאיש ועיתונים,
 והאמנות. הספרות בתחומי שנוצרים לחידושים ועירנות רבים ספרים תמיד היו

 דרך לראשונה, היכרתי ואז בארצות־הברית, כשנתיים שהיתי התיכון בתקופת
 את סטיבנס, וואלאס את :המודרנית האנגלית השירה את שיגרתית, לא מורה
 מהלומה ספגתי לארץ, כשחזרתי קאמינגס. א״א את ואפילו תומאס, דילאן

 אלתרמן, כמו שמשורר שלנו, החינוך מערכת עם המיפגש בעקבות קטנה לא
 אך אמנם, מחמיר מורה עם המיפגש אבל עבורה. מדי חדשני עדיין היה למשל,

 המשך על מעט לא השפיע קצנלסון כגדעון רבה, אינטלקטואלית עירנות בעל
 בעולם. ביותר החשוב הדבר היא העברית הספרות כי נדמה היה בשיעוריו דרכי.

 שוחח בהפסקות קטלניים. ביקורת מאמרי קרובות לעיתים לפרסם אז נהג הוא
 ברמת־גן, שם׳ ׳אוהל לגימנסיה בשכנות שהתגורר גרינברג, צבי אורי עם ארוכות

 הספרות על למחשבה תלמידיו את שעורר אינטנסיבי, תרבותי אקלים סביבו ויצר
ועוד. פלדמן יעל פרופי שביט, עוזי פרופי :כגון זה, בתחום לעסוק מהם כמה ומשך

לדעתך! טוב ספרות חוקר של מידת אמות מחן ש:
 ודורש יותר אובייקטיבי הוא שהמחקר לחשוב נהוג קלה. אינה התשובה ת:

 והספרות הביקורת בתחומי העוסקים מן הנתבעת מזו פחותה אישית מעורבות
 יגיעו לא עיסוקו, לתחום ממש של אהבה גם בו שאין שחוקר דומני אבל היפה.
יצירה. של ענף במחקר גם רואה אני ובעוונותי ממש. של יצירה לכלל דבריו

עכשיו! עוסקת את במח ש:
 בעיבוד ביאליק של דרכו על ספרון כתיבת סיימתי באתנחתא. אני כרגע ת:

על מאמר מונח האובניים על היום׳, ׳ויהי אגדות
 אופציה היא רטוש )שירת יצירתו על בקרוב שייערך כנס לקראת רטוש, שירת

 רבים וחקיינים מזה השראה מקורות לה שגם אלתרמן, משל שונה מודרניסטית
 שהתנכר משורר, של הזו המרתקת התופעה שורשי את להבין מנסה אני מזה(.

 את מאין". יש כ״בריאת יצירתו את להציג וניסה שלו ההשראה מקורות לכל
 היסטוריון דווקא כתבו רטוש ועל ה״כנענות" תופעת על החשובים הספרים
 בחקר שעיסוקה כמי ספרות. חוקר ולא - פורת ויהושע שביט יעקב — ומזרחן

 אידיאולוגיים, בצדדים מאשר יותר פואטיים בצדדים שמתעניינת וכמי הספרות,
 רב בה שהמכוסה תעלומה, בבחינת עבורי שעה לפי היא זו יצירה כי להודות עלי
יעוז־קסט. א. :שוחח הנגלה. על
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