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דיוקנו הרוחני העדכני של ד מירו

1
במש השליש האחרו של המאה הקודמת היה ד מירו מבקר נוקב ,מלא להט וכעס ,של
הספרות והתרבות הישראלית בת זמנו .כחוקר ספרות ,הוא פרס שורה ארוכה של מחקרי רבי
ער על ספרות ההשכלה 1,על ספרות דור התחייה 2ועל הספרות הארצישראלית בתקופת
היישוב 3.הוא מיעט לכתוב דברי מחקר על ספרות דור תש"ח 4,והוא לא נגע כמעט כלל ,כחוקר,
בספרות הישראלית בתזמנו – ספרות דור המדינה .א הוא נגע ג נגע בה ,ובתרבות הישראלית
בתזמנו בכללה ,כלאימת שהסיר מראשו את כובע החוקר וחבש את כובע המבקר.
במלי אחרות :הוא הקפיד על הפרדת רשויות ,על חלוקת עבודה ,בי החוקר שבו לבי
המבקר שבו; בי עבודת העבר האקדמית לבי עבודת ההווה של האינטלקטואל הצופה לבית
ישראל ,הפונה אל הציבור הישראלי המשכיל הרחב מעל דפי עיתוני ומעל גלי האתר כדי
להשתת במאבק על עיצוב דמות של החברה הישראלית ,תרבותה וספרותה.
בכ ,יותר מבכל דבר אחר ,נבדל מירו מגרשו שקד .שכ  ,שקד לא הפריד ולא ניסה להפריד
בי עבודת העבר האקדמיתמחקרית לבי עבודת ההווה הביקורתית של הצופה לבית ישראל.
יצירתו המחקרית העיקרית ,סדרת חמשת הכרכי הסיפורת העברית  5,1980 1880מעידה במ
כותרתה על תפיסתו את הספרות העברית המודרנית כהוויה )או התהוות( רציפה ,המזמינה
סקירה רבדורית רציפה של התפתחותה מאז שעמדה על רגליה בשיאה של תקופת ההשכלה עד
שהגיעה למה שהגיעה כעבור מאה שנה.
 1כגון ספרו בין חזון לאמת :ניצני הרומן העברי והיידי במאה ה ,19-מוסד ביאליק ,ירושלים.1979 ,
 2כגון ספרו בודדים במועדם :לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה ה ,20-עם עובד ,תל אביב
.1987
 3כגון מסותיו על ברנר ,דבורה בארון ,אהרן ראובני ויצחק שנהר בספרו כיוון אורות :תחנות בסיפורת העברית המודרנית,
שוקן ,ירושלים ותל אביב  ,1979וכגון מסותיו על אלישבע ביכובסקי ,אסתר ראב ,יוכבד בת-מרים ולאה גולדברג בספרו
אמהות מייסדות ,אחיות חורגות :על ראשית שירת הנשים העברית ] ,[1991מהדורה שנייה ומורחבת :הקיבוץ המאוחד,
תל אביב .2004
 4בתחילת דרכו כתב מירון מסות על יזהר ושמיר )שכונסו בספרו בספרו ארבע פנים בספרות העברית בת-ימינו ],[1963
מהדורה שנייה ומורחבת :שוקן ,ירושלים ותל אביב  ,(1975ומקץ שלושים שנה כתב מסה על טרילוגיית הרומנים צבת בצבת
של שלמה ניצן )הכלולה בספרו נוגע בדבר :מסות על ספרות ,תרבות וחברה ,זמורה-ביתן ,תל אביב  (1991ומסה על שירתו
המוקדמת של חיים גורי )הכלולה בספרו מול האח השותק :עיונים בשירת מלחמת העצמאות ,כתר ,ירושלים  – 1992ספר
המוקדש כמעט כולו לא לשירת דור תש"ח אלא לשירת המלחמה של משוררי הדור הקודם :שלונסקי ,אצ"ג ,אלתרמן וחלפי(.
בכך מסתכם ,כמדומה ,יבול מחקריו של מירון על ספרות דור תש"ח.
 5גרשון שקד ,הסיפורת העברית  ,1980-1880כרכים א-ה ,הקיבוץ המאוחד וכתר ,תל אביב וירושלים .1998-1977

א ששקד אינו יליד האר ,לעומת מירו הצבר ,וא ששקד אינו קרת ישראלי התופס את
הספרות העברית הטרוישראלית כפרההיסטוריה גלותית שאינה רלבנטית לחיינו ולספרותנו
כאמההורתה של הספרות הישראלית ,ועל כ מספר את סיפורה
– אלא תופס אותה ,כאמורִ ,
הרבדורי של הספרות העברית המודרנית כסיפור רצי אחד של מאה שנות התפתחות – נטועה
כתיבתו בתפיסה ציונית ֶט ֶלאולוגית שמירו אינו שות לה :תפיסת הספרות )וכלל התרבות(
העברית המודרנית כתופעה אשר סקירת תולדותיה היא סקירת צעדיה לקראת הגשמתה של
תכליתה הנכספת ,כספרות )וכתרבות( עברית ישראלית.
לגבי שקד ,כלגבי כל ישראלי מ השורה ,אי מקו אחר זולת אר ישראל ואי מסגרתקיו
אחרת זולת מדינת ישראל ,שבה יכולי ויוכלו יהודי לממש את זהות הלאומיתהתרבותית
במלוא עומקה השורשי ובמלוא גובהה העדכני ,ומאמונה ציונית זו נגזרת בלאוהכי אמונה
בבכורתה המוחלטת של השפה העברית )ויתרה מזאת ,של העברית הישראלית החיה ,המדוברת,
המאפשרת את כתיבתה של ספרות עברית חיה( על פני היידיש והאנגלית ושאר השפות שבה
נכתבה ונכתבת ספרות יהודית .לכ ליווה שקד בהזדהות רוחנית שלמה ,שלא לומר יתירה ,את
צמיחתה של ספרות דור המדינה 6.בביקורתו הבונה ,האוהדת ,המכווינה ,הוא טיפח את סופרי
דור המדינה ואת הקנוניזציה שלה ,ובתפקידו זה כמבקר ממרי ומעודד )ו"מגויס" ,א תרצו(
של ספרות דור המדינה הוא מילא את שליחותו כ"צופה לבית ישראל" לא במנותק ממפעלו
האקדמי אלא כצבת בצבת עשויה ,מתו תפיסת עבודת העבר ועבודת ההווה כאותה שליחות
אינטלקטואלית עצמה.
דבר זה נזק לזכותו של שקד ,כש שהוא נזק לגנותו .תפיסתו את הספרות הישראלית
כספרות שתפקידה העיקרי הוא לי!ו הזהות הישראלית המתרקמת הגבילה עד מאד את יכולתו
להתעניי ביצירותספרות ישראליות שעסקו בתכני אחרי ואת יכולתו להבחי בי יצירות
מעולות ,בינוניות וגרועות ,יהיו תכניה אשר יהיו .במלי אחרות :שקד ניגש אל סיפורי
ושירי ומחזות ישראליי כאל מסמכי האמורי לספק די וחשבו דוריתקופתי על
ה"ישראליות" ,ואמתמידה חוספרותית זו גרמה לו לרומ יצירות חלשות ולהחמי יצירות
חזקות .מפת הספרות הישראלית שאותה הוא שירטט היא אפוא מפה בעייתית מיסודה ,באשר
היא מושתתת על התעניינות כפייתית בזהות הישראלית ועל תפיסת הספרות הישראלית כספרות
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האמורה להתמכר ,כמוהו ,לשאלה חוספרותית זו.
 6ל ִמן ספרו גל חדש בסיפורת העברית ,ספריית פועלים ,תל אביב  ,1971שקידם למרכז הזירה את א"ב יהושע ,עמוס עוז,
עמליה כהנא-כרמון ואהרן אפלפלד.
 7כדוגמא טרייה לתפיסתו של שקד את הספרות הישראלית כספרות האמורה ,כביכול ,לעסוק בראש ובראשונה בשאלת הזהות
הישראלית-יהודית ,יצוין מאמרו "מצבה לאבות וסימן לבנים :האוטוביוגרפיה של עוז על רקע האוטוביוגרפיות של גורי ,קניוק
ואפלפלד" ,ישראל :כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל ,גיליון  ,7אוניברסיטת תל-אביב ,אביב  ,2005עמ'  .24-1מאמר
זה ,הנפתח בפרק שכותרתו "יהודי? ישראלי?" והנחתם בפרק שכותרתו "של מי אתה ילד? ישראלי יהודי – יהודי ישראלי",
הוא טקסט שקדי אופייני לעילא ,באשר הוא ממוקד ללא שיור ביצוגיה של שאלת הזהות הישראלית-יהודית ביצירות הנידונות
בו )החקירה מאת חיים גורי ;1980 ,פוסט מורטם מאת יורם קניוק ;1992 ,סיפור חיים מאת אהרן אפלפלד ;1999 ,סיפור
על אהבה וחושך מאת עמוס עוז ,(2002 ,ללא כל דיון באיכותן הספרותית.

לזכותו ולגנותו של שקד ייאמר ,אפוא ,שהוא תפס והציג את התרבות והספרות הישראלית
כמסכת עתירת הישגי ,ושמתו עמדת יסוד אוהדת ומעדדת זו הוא נרת לביסוס ההכרה
הציבורית בהישגיה.
מירו  ,לעומתו ,התקשה לומר מלה טובה על תוצריה של התרבות והספרות הישראלית.
השבחי הנדירי שהוא ָחלק לסופרי דור המדינה )יהודית הנדל ,יצחק ב נר ,יעקב שבתאי,
א"ב יהושע ,יות ראובני( ,השתלחויותיו הבוטות בסופרי כעמוס עוז ,עמליה כהנאכרמו ,
בנימי תמוז וחיי באר ,והתעלמותו הזועקת מכל השאר ,הסגירו בעקביות את יחסו הצונ  ,וא
העוי  ,כלפי מכלולהיצירה של דור המדינה .לכ הפריד מירו את אהבתו משנאתו .את עבודת
העבר שלו ,כחוקר הספרות העברית והיידית הטרווהחוישראלית ,הוא ביצע כאוהב
מעריצ של מנדלי ,ברדיצ'בסקי ,שלו עליכ ,ביאליק ,גנסי  ,עגנו  ,אצ"ג וכו' ,ומאחר שלא
אהב כמעט שו דבר שנוצר בתרבות ובספרות הישראלית נמנע כמעט לגמרי ,באופ טבעי,
מכתיבה מחקריתאקדמית על אודותיה .הוא כתב על אודותיה ביקורות ,לא מחקרי ,משו
שאי אד חוקר ספרות שהוא בז לה.
בכ אימ מירו ואייש ,בתפקידו כמבקר ,את הפוזיציה התרבותיתספרותית של ברו
קורצוייל ,כש שקורצוייל אימ ואייש בשעתו את הפוזיציה של ברנר .חר כל ההבדלי
הרעיוניי בי ברנר האנטידתי לבי קורצוייל הדתי ,וחר מה שכותב היו מירו בגנותו של
קורצוייל )כפי שנראה בהמש( ,שלושת פסלו על הס ,איש איש בתורו ,את "הז'אנר
הארצישראלי ואביזריהו"; שלושת תפסו את הספרות המקומית כירודה ורדודה רובה ככולה,
נגועה בקרתנות ,בהתייפייפות שקרית וביומרות חסרות כיסוי – ספרות שאינה עומדת כלל,
ושספק א תעמוד בעתיד הנראה לעי  ,בתק האיכות שהציבה הספרות העברית והיידית
הטרוישראלית ,שלא לדבר על תק האיכות שהציבו ענקיה של ספרות העול המודרנית.
אמתהמידה
לא רק את הפוזיציה הברנריתהקורצויילית אימ ואייש מירו אלא ג את ַ
הביקורתית שלפיה שפטו ברנר וקורצוייל יצירותספרות לשבט או לחסד :התביעה לריאליז
קיומיקדורני נטול פשרות ונחמות ,מיוסר ומייסר ,נטול דמיו  ,נטול הומור .מכא איבתו של
ברנר כלפי כל ספרות בדיונית במובהק )כתיבתו הספרותית שלו עצמו הפעילה כידוע כל
תחבולה רטורית כדי להיראות בלתי בדויה(; מכא איבתו של קורצוייל כלפי ספרות דור תש"ח,
שהיתה נגועה בהתלהבות ,בחדוות נעורי ובאופטימיות )כי הנלהב והאופטימי הוא שקרי
בהכרח :רק די וחשבו דכאוני הוא "אותנטי"(; ומכא איבתו של מירו כלפי בדיוניות
)"מופרכות " הרגשיתהקיומית ,לשיטתו( של רוב יצירותהספרות הישראליות ,והכתרי שהוא
קשר לאות סופרי ישראלי בודדי במועד שהפגינו ריאליז מדכד כל צורכו.
מכא  ,במלי אחרות ,התנכרותו של מירו ה למהל הספרותי של דור תש"ח )ריאליז
אופטימי ,ועל כ בלתי אותנטי( וה למהל הספרותי של שנות ה) 60ה"גל החדש",
הסוריאליסטיהסמליהאלגורי ,שנישא על כפיו של גרשו שקד( .הוא ייחל לריאליז דכאוני,

ובשנות ה 70סיפקו את מבוקשו לא רק הסופרי הבודדי שאות הוא הואיל לשבח )ובראש
יעקב שבתאי ,שאותו הכתיר כ"גדול המספרי העבריי בדורו" (8אלא ג אלה שהפיקו ממנו
תגובות פושרות ,כגו יהושע קנז ,ואלה שלא זכו להתייחסותו ,כגו ישעיהו קור .
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מ הריאליז הקיומי הקודר ,ה"אותנטי" ,נגזרה ג הכרעתו הגחמנית לכאורה ,להעניק טיפול
פסיכואנאליטי לשירת ביאליק ואלתרמ  .הוא חיפש אצל ביאליק ואצל אלתרמ "אותנטיות"
נפשיתחווייתית קודרת ומיוסרת לתיאבו  ,כדי להציל את שירת מכל אידיאליז רומנטי
מלאה אידיאליז רומנטי ולאומי ,ומירו נזקק
ולאומי .דא עקא ששירת של ביאליק ואלתרמ ֵ
אפוא לשיטת קריאה מדרשית שבאמצעותה יוכיח לנו כי האידיאליז הרומנטי והלאומי של
ביאליק ושל אלתרמ אינו אלא ציפוי רטורי של תוכ נפשיחווייתי לאמודע ,שהואהוא התוכ
האמיתי והרלבנטי.
השיטה המדרשית המבוקשת נמצאה לו ,כמוב וכצפוי ,בפסיכואנליזה הפרוידיאנית ,ולאחר
שהוכיח )לעצמו ,על כל פני( ששירת של ביאליק ואלתרמ עוסקת לאמיתו של דבר
ב"קומפלקסי סקסואלייליבידיניאליי מודחקי" וכיוצא בזה ,הצליח להעניק ג לביאליק
ולאלתרמ את ההכשר הריאליסטיקיומי ,החווייתיה"אותנטי" ,שבלעדיו לא היה יודע מה
לעשות בה ובשירת .הוא עתר אל הפסיכואנליזה ,בבואו אל שירת ,לא מתו גחמה
שרירותית ולא מתו היגררות מתנשפת אחר אופנת ניתוח חבוטה ,שעל אופיה השרלטני כבר
נשתברו קולמוסי הרבה; הוא נזקק לפסיכואנליזה בבואו אל שירת משו שהוא נזקק
לרדוקציה פסיכולוגיסטית שבאמצעותה תעמוד שירת במבח ה"אותנטיות" הנפשית
החווייתית .כאידיאליסטי ,כרומנטיקני ,כציוני נלהבי ,היו ביאליק ואלתרמ זרי לרוחו.
זה ולא אחר היה הבסיס להתקפותיו על מה שנראה לו ,בתחילת שנות ה ,90כתהלי מוא
של התמסחרות שוק הספרי הישראלי והתמסחרותה של הסיפורת הישראלית עצמה ,לנוכח
הרומני רביהמכר של א"ב יהושע ,עמוס עוז ,דוד גרוסמ ומאיר שלו 9.מירו לא היה המבקר
היחיד ,וג לא הראשו  ,שתק בשצקצ את מה שנראה אז ומאז כדירדור חמור של הסיפורת
הישראלית אל עבר הבידור ההמוני סרהטע והציני ,המבטל כל הבחנה בי הצלחה אמנותית
להצלחה מסחרית ,והמאיי לייתר את ביקורת הספרות ,כאשר גורל של ספרי נקבע בידי
יחצ"ני ומנחי תכניות ארוח .אבל קובלנתו של מירו על התמסחרותלטענתו של הסופרי
 8דן מירון ,אחרית דבר לרומן סוף דבר מאת יעקב שבתאי ,הקיבוץ המאוחד ,תל אביב  ,1984עמ' .247
 9ראה :דן מירון" ,שילוש שאינו קדוש" ,ידיעות אחרונות 3 ,ביוני .1994

הישראלי המצליחי ביותר )בדיוק על שו הצלחת הקופתיתהתקשורתית( ,היתה נעוצה
בעמדת היסוד הברנריתקורצויילית הקבועה שלו ,שרק קיבלה ביטוי חדש בתחילת שנות ה,90
כפי שקיבלה באותה תקופה את ביטויה המקביל בפירושיו הפרוידיאניסטיי לביאליק
ולאלתרמ  .לולא ביטאה את עמדתו הקבועה ,לא היתה קובלנתו על התמסחרות הספרות
הישראלית אלא תגובה בנאלית של שומר חומות התרבות הגבוהה על התעצמות כוחה של
תרבות ההמוני ,שהיתה נבלעת בתגובותיה הבנאליות של שאר החרדי לעתיד התרבות
והספרות בעיד הטלביזיה והשיווק האגרסיבי .במישור העקרוני והלא בנאלי ,ביטא אז מירו
כדרכו בקודש את עוינותו החריפה כלפי כל גילוי תרבותי וספרותי של הנאה ושמחה והומור
וקלות .מה שמ&תר לסופרי העול ולקוראיה )הא היה מירו משבח ,למשל ,את סיפוריו של
פושקי  ,אילו סופר ישראלי היה חתו עליה?( ,אסור לסופרי ישראל ולקוראיה :לבטא
ולצרו עוד רגשות מלבד דכדו.
חזקה על מירו  ,לפיכ ,שיודיע לנו שג שלו עליכ" ,גדול הסופרי היהודי הקומיי" על
פי הגדרתו של מירו עצמו 10,לא בגד חס ושלו בריאליז המיוסר כדי לגרו חס ושלו קצת
הנאה לקוראיו ,מאחר שצחוקו של שלו עליכ הוא צחוק אפל וכבד כעופרת" ,מבע
שמעורבות בו יוהרה וחרדה ,התנשאות וחוסר ביטחו עצמי" 11וכל רגש שלילי אחר שתעלו
בדעתכ ,רק לא חו אנושי ואהבת חיי בסיסית .וחזקה על מירו שהצלחת המסחרית
המסחררת של סיפורי שלו עליכ ,בחייו ולאחריה ,כמו ג תלותה המוחלטת של הקריירה
הספרותית של שלו עליכ בעיתונות הפופולרית ,לא תגרו לו להסס לפני שיאשי את
הסופרי הישראלי המצליחי והאהובי )בישראל ומחו לה( בכניעה ממוסחרת לתרבות
ההמוני .כי שוב :מה שמירו שיבח בכותבו על כל יוצר שאינו ישראלי ועל כל מערכת
תרבותיתספרותית שאינה המערכת הישראלית ,הוא מה שמירו גינה בעקביות ובתוק כמבקר
התרבות והספרות הישראלית .בישראל צרי לסבול ולקדש את הסבל .יש "להגביר הריאליות
הקדושה" ,הברנרית ,ולדכא כל גילוי סורר" ,שקרי" ,של הנאה.

3
כמבקר הספרות הישראלית ,מירו היה אפוא נציג מובהק של שנות ה :70אחד מדובריו
המרכזיי של המהל הניאוריאליסטי ,הניאוברנרי ,שהסתמ באותו עשור ,לציד של דוברי
מרכזיי כמנח פרי ומאיר ויזלטיר ,שפתחו את גליונו הראשו של כתבהעת "סימ קריאה"
 10דן מירון ,הצד האפל בצחוקו של שלום עליכם ,עם עובד ,תל אביב .2004
 11שם ,עמ' .13

בציטטה מברנר ,שלאחריה ה הכריזו – תחת הכותרת הברנרית "מסביב לנקודה" – כי ידפיסו
את סיפוריה של סופרי ה"חופשיי מ הסד העגנוני" שאליו כבלו עצמ סופרי שנות ה.60
הסיפורי המתפרסמי בכתבהעת אינ "מעשהתשב של משמעויות ,אי בה קריצות
אירוניות בעי גסה ,ואי בה מערכותרמזי עמוסות לעייפה .יש בה הסתכלות בגופי
מציאות" ,ולשונ "אינה מיטגנת בשומ עצמה" 12.תרגומו של ברנר לפרק הפתיחה של טוביה
החלב לשלו עליכ נדפס בגליונו הראשו של כתבהעת כמופת של חספוס ריאליסטי אנטי
עגנוני ,ואחד הטקסטי המרכזיי בגיליו היה מאמרהתקפה של נסי קלדרו על ה"פשטנות",
ה"מנייריז" וה"עמקנות המדומה" של א"ב יהושע ,עמוס עוז ואהר אפלפלד ,נציגיו הבכירי
13
של נוסח שנות ה.60
סדריו ספרותי זה ,של שנות ה ,70היה מוצדק בדרכו ומוגבל בדרכו ככל סדריו ספרותי
תרבותי .היה במסגרתו מקו לספרות אובייקטיביסטיתנטורליסטית ,אפרוריתעגמומית ,אשר
כוחה באמינותה התיאורית ,והיה במסגרתו מקו לספרות סובייקטיביסטית ,וידוייתחושפנית,
אשר כוחה באמינותה הרגשית; המכנה המשות ,מכל מקו ,היה אתוס ספרותיתרבותי של
איזו "עובדתיות" קיומית ,תיעודיתאקטואליסטית ו/או פרטיתנפשית ,כאב בוח שאי בלתה
לשיפוטיער ספרותיי.
ה"עובדתיות" הקודרת שיקפה את הלכי הרוח של האינטליגנציה הישראליתהחילונית של
השמאל החדש ,הפוסטב גוריוני ,ע קריסתה של הישראליות הציוניתסוציאליסטית הישנה
למ מלחמת ההתשה ,דר מלחמת יו הכיפורי ,עד למהפ הפוליטי של  .1977אינטליגנציית
השמאל החדש נלפתה אז עוגמה מובנת מאליה .את ביתגידולה הציוניסוציאליסטי היא לא
יכלה לתאר עוד אלא במונחי של שכול וכישלו  ,ואת הימי העולה )הלאומניהחילוני,
הלאומניהדתי ,המזרחיהמסורתי ,החרדי( היא לא יכלה לתאר אלא במונחי של תיעוב ואימה.
המאהב של יהושע וזכרו דברי של שבתאי ,שפורסמו שניה ב ,1977היו על כ הביטויי
הספרותיי הייצוגיי ביותר של קינת השמאל בשנות ה .70ההתאבלות על מותו של השמאל
הציוני היש וההכרה בכ שהעשור שבי  1967ל 1977הוא עשור של תפנית עמוקה ,העניקו אז
להווה הישראלי ,ל"מצב" הישראלי של שנות ה ,70חריפות שהזמינה )וא חייבה ,לדעת רבי(
ספרות ריאליסטית ,מיידית ,אקטואלית ,שחומריה ה "גופי המציאות" הישראליתעכשווית,
כניסוח של פרי וויזלטיר .סלידתה של אינטליגנציית שנות ה 70משפת הסיסמאות
האנכרוניסטית של תנועת העבודה המובסת ומשפת הסיסמאות הפופוליסטית של הימי
הלאומני המנצח – עצ סלידתה מכל שיח אידיאולוגיקולקטיביסטימגייס ,חברתי או לאומי –

 12מנחם פרי ומאיר ויזלטיר ,פתיח לסימן קריאה  ,1ספטמבר  ,1972עמ' .8
 13נסים קלדרון" ,קלקלות בסיפורת :על ספריהם האחרונים של א"ב יהושע ,עמוס עוז ואהרן אפלפלד" ,סימן קריאה ,1
ספטמבר  ,1972עמ'  .321-313במאמר זה תקף קלדרון את ספרו של יהושע בתחילת קיץ ) 1970שוקן ,ירושלים ותל אביב
 ,(1972את ספרו של עוז עד מוות )ספריית פועלים ,תל אביב  (1971ואת ספרו של אפלפלד העור והכותונת )עם עובד ,תל
אביב .(1971

הולידה בה ,כתגובת נגד ,שיח ספרותי ,תרבותי ופוליטי של פיכחו  ,של ריאליז ,של היצמדות
ל"עובדות".
האתוס הספרותי הזה ,שמירו היה אחד מדובריו המרכזיי ,היה בעייתי משלוש בחינות
לפחות.
ראשית ,לא היה במסגרתו מקו לכתיבה ספרותית שלא היתה שותפה לרוחהנכאי של
אינטליגנציית השמאל החדש ,ושלא עסקה מספיק ,או לא עסקה כלל ,ב"מצב הישראלי" של
שנות ה .70לא היה במסגרתו מקו לסיפורת פיוטית ִזכרונית החוגגת את ִמשלביה הגבוהי
והמתרונני של השפה העברית ,כמו זו של עמליה כהנאכרמו או דוד שחר או ישראל ברמה.
לא היה במסגרתו מקו לסיפורת ולשירה רחבת אופקי ונינוחה ,המפליגה אל ארצות ותרבויות
אחרות ,כמו זו של ד צלקה או ישראל פנקס .לא היה במסגרתו מקו לפרודיה 14,לשירה
רליגיוזית ,לסיפורת סוריאליסטית או לתיאטרו של עונג אסתטי כמו זה של נסי אלוני .לא היה
בו מקו לשו קלילות .לשו שמחה .לשו תפיסה של החיי כמהני פה וש .לשו תפיסה
של הספרות כמהנה פה וש .לכ התגלעה באות שני – א נחזור אל מנח פרי ,מנהיגו של
המהל הניאוריאליסטי בתוק תפקידו כעור "סימ קריאה" – סתירה בי קידומה של
הספרות הניאוריאליסטית הקודרת לבי קידומה של תורתספרות ניאופורמליסטית )"אסכולת
תל אביב"( ,שעמדה כולה על העונג האסתטי .כחוקרי ספרות ,התענגו פרי וחבריו על איכות
האמנותית המתוחבלת של יצירות וירטואוזיות עתיקות כחדשות ,תו התעלמות כמעט גמורה
מ"גופי המציאות" )החברתיי ,ההיסטוריי ,הביוגרפיי( המשוקעי בה ; כמנהיגי תרבות ,ה
עשו את ההפ מזה .מירו לא נקלע לסתירה פנימית זו ,משו שהעונג לא נכלל בחשבונו
הספרותי.
שנית ,הדרישה הניאוריאליסטית לכתיבתה של ספרות הממוקדת בכא ובעכשיו הקיומי
חווייתי – ב"מצב" הישראלי ובמצבהרוח הפרטי – היתה מנותקת מערכיה הפואטיי של
הקלאסיקה העבריתיהודית ,ולא ִאפשרה לפיכ התחברות מחודשת ,ישראליתעדכנית,
למורשה פואטית זו .להווה ידוע שסיפורי התנ" ,סיפורי התלמוד וסיפורי החסידי ה סיפורי
פעולה אידיאולוגיי המתאפייני בהימנעות קיצונית מתיאורי חיצוניי ומניתוחי נפשיי –
כלומר ,משני ממדיה של הכתיבה הריאליסטית; ולהווה ידוע ששירת הנבואה המקראית ושירת
הקודש היהודית לדורותיה מתעניינות בהווה רק באשר הוא נגזר מ העבר הרחוק )עיד הברית(
ומושווה אליו ,ורק באשר הוא מכ&ו אל העתיד הרחוק )עיד הגאולה( .להווה ידוע ,בקיצור,
 14בעמ'  139של מסתו החדשה ,הרפיה לצורך נגיעה :לקראת חשיבה חדשה על ספרויות היהודים ,עם עובד ,תל אביב
 ,2005מהלל מירון את יוסף פרל ,מחבר הפרודיה המשכילית האנטי-חסידית מגלה טמירין" .זמנה של ההכרה בו ]בפרל[
כבאחד מגדולי הסופרים העבריים ,ג'ונתן סוויפט של הספרות העברית החדשה ,בוא יבוא" ,מכריז מירון ,שכן תחת ידיו
הפרודיות של פרל "נעשה הלהג החסידי העילג לקרנבל יחיד ומיוחד של עברית מתפרעת ] ,[...קרנבל שבזכותו נהיה מגלה
טמירין בנוסחו העברי ליצירת המופת של הסיפורת העברית מן העידן שלפני מאפו" .נניח לשאלה אם מגזים מירון בגדולת
מגלה טמירין ,ונשאל :האם עודד מירון אי-פעם את צמיחתה של ספרות ישראלית פרודית? האם האתוס הביקורתי
הריאליסטי-קיומי-עגמומי שלו הותיר מקום לקרנבלים פרודיים – או שמא ,כרגיל אצלו ,מה שנמצא ראוי לשבח בספרות
טרום-וחוץ-ישראלית ,נמצא ראוי לגינוי או להתעלמות אם נכתב חלילה כאן ,במדינת ישראל?

שתפיסת הזמ והמרחב העבריתיהודית ,ושתפיסתה את הזהות הפרטית כנגזרת של זהות
לאומית טראנסהיסטורית ,היא תפיסת עול שהתגלמה בספרות שריאליז עכשוויסטי ממנה
והלאה .מרידתו של ברנר במורשה הספרותית הזאת היתה נעוצה ,כמוב  ,בהתפקרותו
ובחילוניותו הנחרצת והלוחמנית ,אבל נאמנות גמורה לקו הברנרי ,החילונימודרניסטי הנחר,
פירושה בגידה גמורה במורשת הספרות העבריתיהודית .ועל כ  ,מי שהילל בשנות ה 70את
ביאליק ,את עגנו או את אצ"ג – ממשיכיהמחדשיה המובהקי של מורשת השירה והסיפור
העבריתיהודית הקלאסית – היה צרי לשאול את עצמו א תרומתו לקנוניזציה שלה עולה
בקנה אחד ע התעקשותו על האתוס הריאליסטיברנריסטי.
ושלישית ,הגבול העובר בי שלילת של אידיאולוגיות בש "העובדות" לבי ניהיליז גמור,
דק כחוט השערה .אצל ברנר ,התגל חוט השערה הזה באותו "א על פי כ " ידוע שלו ,שהוא
קו הנסיגה האחרו של מי שאינו מאמי בא אידיאולוגיה המבקשת להעניק לחיי פשר ותכלית
שמעבר לסבל .החיי ה שכול וכישלו – זוהי "האמת" ,אלו "העובדות" – וא על פי כ צרי
להיאבק ,כדי לסבול בכבוד ולמות בכבוד .הא זהו אתוס רציני ,או רק פאתוס? איש ממעריציו
השחור והייאוש
של ברנר ומחוקרי כתביו לא הצליח ולא יצליח ליישב את הסתירה בי נבואות ְ
שלו )אי עתיד לציונות ,אי עתיד לספרות העברית ,אי עתיד ליהודי( ,לבי התגייסותו
הנמרצת והמשולהבת למפעל ההתיישבות הציוניחלוצי ולמפעל התחייה של הספרות העברית.
סתירה זו ,בי שלילת הגורפת של מפעלי אנושיי מו ְנחי אידיאולוגיה לבי הישענות על
הנמקה אידיאולוגית כלשהי לעבודת ההווה הספרותיתתרבותית ,העיבה באופ חמור ג על
סדריומ של הברנרי החדשי ,אנשי שנות ה ,70ובה ד מירו  .א מאחר שהשיח
הפוסטמודרניסטי ,הניהיליסטי ,השולל את כל האידיאולוגיות כול )והמתיימר כי הוא עצמו
אינו אידיאולוגי( ,היה אז רק בחיתוליו ועדיי לא נת את אותותיו במקומותינו ,לא היה מירו
מצויד אז בעגה שתאפשר לו לחצות את הגבול הדק האמור וליפול לחיקו הח של הניהיליז.
הוא חצה את הגבול הזה השנה ,במסתו הרפיה לצור נגיעה.

4
אד שהקדיש את רוב חייו לחקר הספרות העברית והיידית ולביקורת הספרות והתרבות
הישראלית ,ייעלב בוודאי א מישהו יאמר לו שאי ספרות עברית ,שאי ספרות יידית ושאי
ספרות ישראלית ,משו שאי בכלל דבר כזה" ,ספרות לאומית" .הוא ייעלב ,א לא יופתע.
שכ  ,הכפירה הפוסטמודרניסטית בממשות של זהויות לאומיות – ובלאו הכי ,הכפירה
הפוסטמודרניסטית בקיומ של ספרויות לאו – כחלק מ הכפירה הפוסטמודרניסטית

העקרונית בתוקפו של כל מושג מהותני )אסנציאליסטי( ,היא האופנה האקדמית כבר עשרי
שנה .מפתיע ,לעומת זאת ,לשמוע טענה זו מאד שהקדיש את רוב חייו ,הוא עצמו ,לספרות
שהוא החליט פתאו לכפור בקיומה.
המושג "ספרות לאומית" ,קובע מירו במסתו החדשה ,הוא "מושג אידיאולוגיפוליטי"
ה"מבוסס על קונסטרוקציה מדומה ,סינתטית ,המופצת על ידי אידיאולוגי וסוכני תרבות ,שא
פע אינה עומדת במבח העובדות".
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"מושג אידיאולוגיפוליטי" :כלומר ,מושג שקרי ,שהרי כל אידיאולוגיה היא "תודעה
כוזבת" ,על פי השיח הפוסטמודרניסטי ,שאימ את העגה המרקסיסטית בלי לאמ את
האידיאולוגיה הפוליטית של מרקס.
" ...קונסטרוקציה מדומה ,סינתטית" :כלומר ,הכללה .חשיבה מושגית היא חשיבה כוללנית.
פילוסופיה היא חשיבה מושגיתכוללנית – התעסקות ב"קונסטקרוקציות מדומות ,סינתטיות" –
ולכ הפילוסופיה היא שקרית בהגדרה .על פי אותו ההגיו האנטימושגי ,הפוסטמודרניסטי,
שקרית בהגדרה כל הכללה מושגית היסטורית ,פוליטית ,סוציולוגית ,פואטית – בקיצור ,כל
הכללה .אבל לחשוב זה להכליל.
" ...אידיאולוגי וסוכני תרבות" :כלומר ,שקרני .על פי צו האופנה הפוסטמודרניסטי,
משתמש מירו בתארי "אידיאולוג" ו"סוכ תרבות" כתארי גנאי .אבל מהו אינטלקטואל ,א
אינו אידיאולוג? מהו אינטלקטואל ,א אינו סוכ תרבות?
"...שא פע אינה עומדת במבח העובדות" :כלומר ,מירו מסוגל לעשות את מה שקאנט
טע שאיש אינו מסוגל לעשות :הוא מסוגל לראות את "העובדות" בעירומ הגולמי .הוא מסוגל
לראות את "הדברי כשה לעצמ" בלי להטיל עליה שו "קונסטרוקציה מדומה ,סינתטית"
של קטגוריותחשיבה מושגיותמכלילות.
לכאורה ,חוזר מירו בדבריו אלה על אתוס הריאליז ה"אותנטי" ,הברנרי ,שבו הוא דגל
מלכתחילה ולאור כל הדר .אי הוא אומר כא  ,לכאורה ,אלא את מה שאמר תמיד –
שאידיאולוגיות מגייסות למיניה ה תודעות כוזבות שאינ עומדות ב"מבח העובדות"
הריאליסטי הקודר – ואי הוא מש בכ כמלוא הנימה ,לכאורה ,מאתוס ה"עובדתיות" של שנות
ה .70למעשה ,הוא שומט את הקרקע )הדקה בלאו הכי( שעליה ניצב האתוס הזה ,ועורק ממנו
אל קשקשת אופנתית ריקנית ,חסרת אחריות מבחינה תרבותית וחסרת שחר מבחינה פילוסופית.
שכ  ,כל עוד דיבר מירו בגנות של אידיאולוגיות מסוימות ,וכל עוד עשה זאת בשמה של
אידאולוגיה ,הוא ניהל מאבק רציני ומנומק :מאבקו של אינטלקטואל ישראלי בשקריות
)לשיטתו( של הציונות הסוציאליסטית הב גוריוניסטית מכא ושל הציונות הימניתלאומנית
מכא  ,ובשקריות )לשיטתו( של גילומיה הספרותיי והתרבותיי של שתי אלו )ובראש
פזמוניה של נעמי שמר ,שבה הושגה המזיגה ה"מוצלחת" ביותר ,והנתעבת ביותר בעיני מירו ,
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בי שתי התודעות הכוזבות .(16כל עוד תק את גילוייה הספרותיי והתרבותיי של הישראליות
השקרית בעיניו ,היתה לו אכ "קונסטרוקציה מדומה וסינתטית" מסוימת לנעו בה את שיניו –
והוא נע בה את שיניו כדי לבצע את עבודת ההווה שלו כאינטלקטואל ישראלי מעורב ואכפתי,
אידיאולוג הצופה לבית ישראל .ואילו עכשיו ,כשהוא מודיע לנו שספרות לאומית )ובהכללה,
תרבות לאומית ,וביתר הכללה ,זהות לאומית( היא "קונסטרוקציה מדומה ,סינתטית ,המופצת
על ידי אידיאולוגי וסוכני תרבות" ,הוא מתפטר במו פיו מתפקידו כאינטלקטואל ישראלי
)אידיאולוג ,סוכ תרבות( ,ופור +אל האולימפוס הפוסטמודרניסטי.
הקביעה כי זהויות לאומיות ,ובלאו הכי ספרויות לאו ,ה קונסטרוקציות מדומות ,סינתטיות,
המופצות על ידי אידיאולוגי וסוכני תרבות ,אינה בלתי נכונה .אדרבה ,היא בנאלית .הקביעה
כי יש להתנגד לקונסטרוקציות שכאלו – קביעה שמשתמעת ממנה הנחת קיומה של זהות
"אמיתית" כלשהי שאינה קונסטרוקציה – היא השתטות אופנתית.
והאחראי ,נוסח שנות ה ,70על אודות "מבח
ִ
כ הופ הדיבור הניאוברנרי ,האכפתי
העובדות" המפוכח שבו צריכה ספרותנו ותרבותנו הישראלית לעמוד ,לדיבור מופקר ובטלני
אידיאולוגיות באשר ה  .כ הופ ,במלי אחרות ,מאבק על דמותה
ִ
בגנות של קונסטרוקציות
של הספרות הישראלית למלל ריק של פוסטאינטלקטואל הכותב לנו בתור פוסטישראלי.
שהרי ,א הקטגוריה "ספרות לאומית" )"ישראלית"" ,עברית" או "יהודית"( היא קונסטרוקציה
שקרית ,אי אליבי טוב מזה לזניחת המאבק הביקורתי על דמותה.
מול הדיבור הרדיקלינונשלנטי הזה על "מבח העובדות" אשר א קונסטרוקציה מושגית
אינה יכולה לעמוד בו ,אי מנוס מלהזכיר את הידוע היטב לכל סטודנט לפילוסופיה:
ההסתייגויות הרציניות היחידות שהועלו במאתיי השני האחרונות מקביעתו של קאנט כי
הכרתנו היא מושגיתפרשנית בעל כורחה )לאמור ,איננו יכולי שלא להטיל על הממשות את
הקטגוריות המושגיות של הכרתנו( ,נגעו לשאלת טיב של קטגוריותההכרה – לא לעצ
ההודאה בכ שההכרה האנושית היא מושגיתפרשנית ,יצרנית של "קונסטורקציות מדומות,
סינטתיות" .מצדו האחד של המתרס הפילוסופי ניצבו וניצבי אלה הסבורי ,כמו קאנט בזמנו
וכמו נע חומסקי בזמננו ,שקאטגוריותההכרה ה אוניברסליות ,אפריוריות ,נצחיות ,א
היסטוריות ,ומצדו השני של המתרס ניצבו הגל ,מרקס ,ניטשה וממשיכיה בני זמננו ,הסבורי
שקטגוריותההכרה ה היסטוריות ,פרטיקולריות ,תלויות שפה ותרבות ומקו ועיתוי.
בתחו תורת הספרות התגלמה העמדה הקאנטיאנית ,במרוצת המאה ה ,20בתורות קריאה
פנומנולוגיות וקוגניטיביסטיות ,שניתקו
ִ
פורמליסטיות ,סטרוקטורליסטיות ,ניוקריטיציסטיות,
את היצירות הנחקרות מכל הקשר היסטורי ,חברתי ,פוליטי וביוגרפי ,כדי לדו במנגנוני ההכרה
האוניברסליי ,האהיסטוריי ,המופעלי בכל פגישת סובייקט/אובייקט )קורא/טקסט( ,ואילו
 16מירון השתלח בנעמי שמר במסתו "זמירות מארץ להד"ם" ] ,[1984שכונסה בספרו אם לא תהיה ירושלים :הספרות
העברית בהקשר תרבותי-פוליטי ,הקיבוץ המאוחד ,תל אביב  ,1987עמ'  ,206-175והוא חוזר ומשתלח בה במסתו החדשה,
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העמדה הנגדית ,ההיסטוריתתרבותית ,התגלמה בתורות קריאה מרקסיסטיות ,ניאו
מארקסיסטיות ,פמיניסטיות ,פוסטקולוניאליסטיות וכו' .כ או אחרת ,איש מבי הפילוסופי
וחוקרי הספרות שאימצו את תורת ההכרה האוניברסליסטית והאהיסטורית של קאנט ואיש
מבי הפילוסופי וחוקרי הספרות שאימצו את תורות ההכרה תלויות ההיסטוריה והתרבות של
הגל ,מארקס וניטשה ,לא הרהיב עוז בנפשו לד!ר ,כמו מירו  ,על "עובדות" גולמיות ,עירומות,
חפות מפרשנות מושגית ,הנגישות כביכול להכרתנו כמות שה  ,ואשר כל מה שדרוש לנו כדי
לראות הוא לחדול מהטלת מושגינו עליה .
הא סביר כהוא זה להניח שמירו כופר היו בכנות וברצינות בכ שבניאד אינ תופשי
כלל "עובדות" גולמיות? הא סביר כהוא זה להניח שהוא כופר היו בכנות וברצינות בכ
שבניאד תופשי רק משמעויות )כלומר" ,קונסטרוקציות מדומות ,סינטתיות" ,מושגיות(,
ושמבחנ -של כל תפיסת מציאות ,על כ  ,אינו "מבח העובדות" שמחו לכל קונסטרוקציה
ִ
)מבח שרק מירו יודע אי לבצעו( ,אלא ִמבחנה בהשוואה לקונסטרוקציות מתחרות?
לא .מירו מפלרטט ע הפוסטמודרניז ,אבל הפלירט הוא רק פלירט .אי הוא קופ ראש
לבריכה הריקה שנבנתה על ידי אות מופקרי שיח המתיימרי להיות חפי מקונסטרוקציות,
חפי מנרטיבי ,חפי מאידיאולוגיה" .יש גיחו מסוי בעצ יצירתה של אידיאולוגיה אנטי
אידיאולוגית" ,כתב מירו ב 17,1979ואי להניח כי שינה את דעתו בכנות וברצינות .הוא נבו
מכדי לבוא אלינו בידיי ריקות ,ולכ – לאחר ששיל מסשפתיי אופנתי לשוללי
הקונסטרוקציות באשר ה קונסטרוקציות – הוא מציע לנו קונסטרוקציה מושגית העדיפה
לטענתו מ הקונסטרוקציה "ספרות עברית" ,או מ הקונסטרוקציה "ספרות יהודית" .במקו
לחפש בספרויותהיהודי רציפות כלשהי של התפתחות פנימית ,במקו לחפש בה )לשווא,
לטענתו( התמדה כלשהי של תכני וצורות וסוגות ושאר נורמות פואטיות אשר יש בה כדי
לאפיי ולייחד את ארו הספרי העברייהודי בגילוייו המובהקי )ובדיעבד ,הקנוניי( ,מציע
לנו מירו לזנוח את קונסטרוקציית ההמשכיות ) (continuityלטובת קונסטרוקציה מושגית
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רופפת וערטילאית ממנה ,שאותה הוא מכנה "מגעי&ת" ).(contiguity
די בכ שמירו נאחז במשחקמלי תפל )ויתר על כ  ,במשחקמלי שאינו נית לתרגו
קולע לעברית ,שאלמלא כ היתה מזומנת למירו מלה עברית מ המוכ  ,תחת הניאולוגיז
המגוש והמכוער "מגעי&ת"( כדי ללמד על מידת רצינותה של בשורתו החדשה .אבל מאחר
שמשחקהמלי הניויורקי הזה ,שעליו קופ מירו כמוצא שלל רב ,אינו יותר ממה שהוא,
הבה נעיי בבשורתו החדשה לגופה.

 17דן מירון ,פנקס פתוח :שיחות על הסיפורת בתשל"ח ,ספריית פועלים ,תל אביב  ,1979עמ' .43
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5
המושג "ספרות לאומית" ,כותב מירו בהרפיה לצור נגיעה ,הוא "מבנהעל הנכפה על
המציאות" ,ולפיכ "החשיבות והשימושיות של מבנהעל זה מתפוגגות והולכות ככל שאנו
מתרחקי בתוק המציאות התרבותית והחברתית של זמננו מ הפרימאט של מדינת הלאו
19
כמסגרת המעצבת תרבות".
הוא מאמ בכ לא רק את העגה הפוסטמודרניסטית ,אלא ג את התחזית הפוסטמודרניסטית
בדבר התחסלותה הקרובה – והמיוחלת – של מדינת הלאו ,ואת הסלידה הפוסטמודרניסטית
מ הלאומיות עצמה ,שהרי א זהות לאומית אינה עומדת ב"מבח העובדות"
הפוטסמודרניסטי ,שעל פיו כל אומה היא "קהילה מדומיינת" ,כניסוחו הידוע של בנדיקט
אנדרסו  ,או – שוב – "קונסטרוקציה מדומה ,סינתטית ,המופצת על ידי אידיאולוגי וסוכני
תרבות" ,כניסוחו הנ"ל של מירו .
הא רק אופורטוניז לפנינו ,או שמא הגיע מירו בכנות ,ביושר ,ברצינות ,לעמדה
פוסטמודרניסטית ופוסטציונית? א אינו מרקסיסט ואינו חרדי ואינו קוסמופוליט נוסח ג'ורג'
שטיינר ,וא אינו תומ בחיסולה של מדינת ישראל למע כינונה של "מדינת כל אזרחיה" או
למע שיבת של היהודי כול הביתהַ ,לגל&ת – מה יש לו נגד "מדינת הלאו כמסגרת
המעצבת תרבות"? אי לו תשובה ,אבל אל דאגה :לקראת סו המסה הוא מודיע לנו שאי הוא
פוסטציוני 20,בלי לגבות הודעה זו באמירה כלשהי שתבהיר ,או תרמוז לפחות ,באיזה מוב
הוא בכל זאת ציוני .הא היה חש צור להודיע לנו שאי הוא פוסטציוני אילו היתה ציוניותו
משתמעת מאליה מגו מסתו?
נמשי" .הדיבור על ספרות יהודית אחדותית ורצופה בעת החדשה הוא דיבור ריק מתוכ  .אי
בעת החדשה אלא ספרויות יהודיות שונות ויצירות בעלות מרכיבי יהודיי השייכות בעת
ובעונה אחת לספרויותמוצא בלתי יהודיות ,ובה בעת ג למכלול רופ וכולל של כתיבה
יהודית .כל ניסיו לדבר על 'קנו ' כוללני יהודי מודרני משות מוכיח רק את אייתכנותו של
קנו כזה" 21,ולכ עלינו לאמ תפיסה "המזהה בהיסטוריה התרבותית של היהודי חטיבות
שונות ,נפרדות' [...] ,היברידיות' ,אשר בשו פני אינ ניתנות לכיול במסגרת משמעותית
אחת".
א אי בנמצא "מסגרת משמעותית אחת" המאפשרת דיו ב"ספרויות היהודי" ,מדוע נדרש
22

מירו לקונסטרוקציה המונוליטית "ההיסטוריה התרבותית של היהודי"? מדוע אינו מדבר,
תחת זאת ,על אינספור "היסטוריות" יהודיות נפרדות ,כפי שמתחייב מ השיח האנטימהותני
 19שם.160 ,
 20שם.162 ,
 21שם.150 ,
 22שם.152 ,

שהוא מתקשט בו? שמא התחוור לו להוותו שאיאפשר לומר שו דבר על "ספרויות היהודי",
או על כל דבר אחר ,א מתפרקי מכל קונסטרוקציה מושגיתמהותנית?
נמשי .הואיל ו"מה שנוצר והתפתח בתקופה המודרנית אינו ספרות יהודית אלא מכלול
ספרותי יהודי נזיל ובעל גבולות מטושטשי למדי" 23,הרי ש"עלינו להימנע מה'פתרו '" שאליו
חתרו אחד הע ,ביאליק ,קלוזנר ,סד  ,קורצוייל ,הלקי ושאר דובריו של השיח הספרותי הציוני
היש – "פתרו ההמשכיות הרצופה והכוליות הגוברת על כל נתק ,או פתרו השיבה אל הרצ
ההמשכי בבחינת החזרת 'עטרה ליושנה' .איננו זקוקי כעת לזעקת השבר של קורצוייל על
אובד השלמות היהודית ההרמונית המדומה" ,ו"ג לאמונה המשיחית הדיאלקטית של סד
ב'שיבה שנייה' ,בהתחדשות האחדות הקתולית התרבותית היהודית ,איננו זקוקי";" 24עלינו
לתת גט כריתות ל"תיאוריה הישנה ]=הציונית[ של ספרות ישראל" ,ש"הונחתה על ידי חלו
של 'נורמליות' תרבותית יהודית ,שמימושו כרו באיחוד מחודש של תפוצות הע ה במוב
הגיאוגרפיהדמוגרפי וה במוב התרבותי" 25,ולאמ תיאוריה המושתתת על "ההכרה
במקוטעות הבלתי נמנעת של הרצ הספרותי היהודי" – הכרה המתנגדת ל"עצ המושג של
נורמליות ספרותית".
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מיד לאחר הכרזה זו בגנות הנורמליות ,מודיע לנו מירו שתרבות המערב כולה עוברת בימינו
"מעי י& ַדאיזציה" – "יצירת 'תערובות' וערבובי הנוטלי מ התרבויות ה'לאומיות' הטהורות
כביכול את טוהרת התרבותיתהגזעית" – ולפיכ "מה שהיה בבחינת מצבה הבלתי נורמלי של
התרבות היהודית המפוצלת ורבת הקולות ,הול ונעשה למצב הנורמלי של התרבות המערבית
בזמננו".
ממה נפש? א המצב התרבותי המפוצל ,המקוטע ,ההיברידי ,הפוסטלאומי ,הפ למצבה
הנורמלי של תרבות המערב כולה ,מה נותר "לא נורמלי" בהוויה היהודית ובתוצריה
הספרותיי? בש איזו אנטינורמליות יהודיתייחודית קורא לנו מירו להכיר באופיי המפוצל,
המקוטע ,הנזיל וכו' של "ספרויות היהודי" ,א הוא עצמו טוע שזוהי הנורמליות המערבית
בת זמננו?
ועל סמ מה הוא טוע שכל דובריו הבכירי של השיח הספרותיהציוני היש השתוקקו
27

ל ִנרמולה של התרבות והספרות היהודית או העברית? ניחא ,לטעו זאת על רוויזיוניסטי כמו
קלוזנר ,שהיו חילוני שוחרי תרבות המערב; אבל לאפיי כ את כל שאר דובריו הבכירי של
השיח הספרותיהציוני היש ? כלו לא הושתתה מחשבת הספרותיתתרבותית של אחד הע,
ביאליק ,סד וקורצוייל על מחויבות למורשת התרבות והספרות העבריתיהודית הסגולית,
המיוחדת במינה ,הלא נורמלית )יהא אשר יהא אופיה הסגולי בעיני כל אחד מה(? כלו לא
 23שם.155 ,
 24שם.156 ,
 25שם.163-162 ,
 26שם.163 ,
 27שם.164 ,

נבעה התנגדותו של אחד הע למודרניז האירופי של ברדיצ'בסקי ,כלו לא נבעה התנגדותו
של ביאליק למודרניז האירופי של שלונסקי ,כלו לא נבעה התנכרות של סד וקורצוייל
לספרות הצברית ,וכלו לא נבעה התנכרותו של הלקי לספרות היהודיתאמריקאית הצעירה
)של סול בלו ,הנרי רות ,ברנרד מלמוד( ,בדיוק מכ שהספרות העבריתמודרניסטית,
הישראליתצברית והיהודיתאמריקאית נראתה לה כבגידה במורשת הספרות העברית
היהודית הסגולית וכטמיעה )בזויה ומקוממת ,לדיד( במתכונותיה של ספרות המערב
הנורמלית?
הא לא נראו לה ,למשל ,הישגיה של הספרות הישראליתצברית והיהודיתאמריקאית
בשדה הרומ כאבק פורח ,בדיוק משו שהרומני של שמיר ויזהר ,בלו ומלמוד ,היו כה
נורמלייחקייניי בעיניה? הא לא היו מברכי את שמיר או את מלמוד על שליטת
המיומנת בכתיבת רומני ריאליסטייחברתיי ,והא לא היו מברכי את יזהר או את בלו על
שליטת בטכניקת זר התודעה ,אילו סברו ש ִנרמולה של הספרות היהודית )העברית או
האנגלית( על ידי אימוצ של טכניקות מערביותעדכניות אלו הוא יעד רצוי? הא התנכרות
לשירת של ז ועמיחי ואביד וגלבוע )התנכרות שבלטה כל כ על רקע דברי ההערצה הבלתי
נלאי שה כתבו על שירת ביאליק ואצ"ג ,כש שהתנכרות לסיפורת הצעירה בלטה כל כ על
רקע דברי ההערצה הבלתי נלאי שה כתבו על עגנו ( לא נבעה מכ שז ועמיחי ואביד
וגלבוע נראו לה כיבואניחקייני של איזה מודרניז מערבי אופנתי )כלומר ,נורמלי(?
אפשר לטעו  ,כמוב  ,שה היו עיוורי לאיכויות יהודיותייחודיות בכתיבת של הסופרי
והמשוררי הישראלי והיהודיאמריקאי של אמצע המאה; ברור ,למשל ,שאיהכרת
בזיקותיה האמיצות של עמיחי וגלבוע למורשת השירה העבריתיהודית )ובלאו הכי ,אי
הכרת בגדולת של עמיחי וגלבוע כמשוררי עבריייהודיי במובהק( ,היתה טעות גסה.
אבל היא הנותנת :דווקא מחוייבות העמוקה למורשת התרבות והספרות העבריתיהודית
הסגולית ,כפי שתפס אותה כל אחד מה – דווקא התנגדות הנחרצת לכל מהל תרבותי
ספרותי אל עבר איזו נורמליות כללמערבית – היא זו שגרמה לה להתנכר )לעתי בטעות,
כמו במקריה של עמיחי וגלבוע( לכל גילוי ספרותי של נורמליותיתר.
אחת משתיי :או שמקובלת עלינו תביעת האנטינורמלית ליצירתה של תרבות לאו
)ובתוכה ,ספרות לאו( מודרנית שתגלה עצמיות עבריתיהודית ותישמר לנפשה מטמיעה
חקיינית בתרבותהמערב ובספרותה ,או שתביעה זו אינה מקובלת עלינו .אבל תהיה עמדתנו
אנטינורמלית )עבריתיהודית( או פרונורמלית )מערבית( ,נחטא בסילו מוחלט של
האידיאולוגיה הספרותית הציונית הישנה א נייחס לרוב דובריה כמיהה לנורמליות.
הפוסל ,במומו פוסל .דווקא מירו היה משוחרי ִנרמולה של הספרות הישראלית בשנות ה70
ולאחריה  ,כשתבע ממנה ריאליז חילוני ,חווייתי ,אקטואלי ,על פי אמותהמידה של ספרות
כשעיקר את שיריה מתכניה
ֵ
המערב המודרנית .דווקא מירו ִנרמל את ביאליק ואלתרמ ,

הלאומיי היחודיי ,היהודיי והציוניי ,והחיל עליה משמעות פסיכולוגיסטית כללאנושית
של נוירוטי&ת נורמלית .דווקא מירו  ,בעצ הזדהותו ע האתוס החילונימערבימודרניסטי של
ברנר ,דיבר בזכות הנורמליות הספרותית המערבית.
הוא דיבר בזכות הנורמליות הספרותית המערבית בשנות ה ,70והוא מדבר בזכותה היו;
הוא רק החלי ארגומנטציה .בשנות ה 70הוא דיבר בזכותה בש המודרנה המערבית
הנורמלית ,ואילו היו הוא מדבר בזכותה בש הפוסטמודרנה המערבית הנורמלית .כאז כ
עתה ,הוא לא דרש ולא דורש מהספרות העבריתישראלית ,או מספרות יהודיתעכשווית
כלשהי ,לגלת עצמיות אמנותית לאנורמלית .אלא שבשנות ה 70הוא ביטא את עמדתו הפרו
נורמלית כדי לתרו את חלקו לעיצוב הספרות והתרבות והחברה הישראלית ,ואילו היו הוא
מבטא אותה כדי להיפטר מאיתנו.
בשורתו החדשה של מירו נסמכת ,אפוא ,על הטעיה שאינה יכולה להיות אלא הטעיה
מכ&ונת .במצח נחושה ,הוא מציג עכשיו את השיח הספרותיהציוני היש כשיח של נורמליות,
כדי לשווק לנו את עצמו כבעל סדריו ספרותי לאנורמלי ,ועל התעתוע הזה הוא בונה קומה
שנייה של תעתוע באומרו שסדרהיו הלאנורמלי שבו הוא דוגל – סדריומה של ה"מגעי&ת"
שוללת ה"המשכיות" – הוא סדרהיו המערבי הנורמלי בימינו.
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"מגעי&ת" ,מסכ מירו  ,היא דינמיקה הנוצרת "במצב תרבותי לא היררכי ונטול הכרעה
תרבותיתערכית חדמשמעית" 28,אבל כעבור חמש פסקאות הוא כותב ש"אי כל אפשרות
לייחס ער לשיח ביקורתי רלטיביסטי לגמרי ,משולל קנימידה וממילא ג יכולת העדפה או
דחייה" 29.אי צור ,אפוא ,בהפרכתה של בשורת ה"מגעי&ת" של מירו ; מירו עצמו הפרי
אותה .בביקורתו על הרפיה לצור נגיעה ציטט דוד פישלוב שני משפטי סותרי אלה כדי
לתהות יחד איתנו על הפלא הרטורי של אמירת דבר והיפוכו באותה נשימה ,וכדוגמא מפליאה
נוספת הביא פישלוב את הכרזתו של מירו כי "תרבות פופולרית אותנטית צומחת בישראל
הרחק מעבר לגבולה של ישראליות שקרית או מדומה"" 30.לאחר שגירש משער הכניסה את
המושג 'ספרות לאומית'" ,כותב פישלוב" ,מירו מזמי מהדלת האחורית את המושג 'תרבות
פופולרית אותנטית'" 31.אכ  ,תעתוע מעורר השתאות :לאומיות אותנטית אי  ,אבל עממיות
 28שם.165 ,
 29שם.170 ,
 30שם.168 ,
 31דוד פישלוב" ,הנכשלים ,העיוורים והאותנטיים" ,ידיעות אחרונות.14.10.05 ,

אותנטית יש .מהי עממיות שאינה לאומית? והכיצד יכולה תרבות פופולרית להיות "אותנטית",
א "פופולרית" ו"אותנטית" ה תרתי דסתרי לשיטתו של מירו ? ופישלוב לא נגע אלא בשתי
דוגמאות מתו שפע הסתירות העצמיות המופלאות שמה ארג מירו את מסתו החדשה.
מה יש בה ,במסתו החדשה של מירו  ,מלבד תעתוע על גבי תעתוע? מה יש בה ,מלבד ריקוד
מתחנח בפני קהילתהשיח האופנתית ברגע זה על ידי תשלו מסשפתיי לעגה האופנתית
ולדרישה האופנתית )אשר זהכבר בלתה והיתה לקלישאה( לדקונסטרוקציה של
הקונסטרוקציה ,בש האקסיומה האופנתית ש"מגעי מרחפי" ,או "נזילי" ,או
"מטושטשי" )או טוב מזה ,אמורפייכאוטיי לגמרי( ה מושגי תקפי ומועילי יותר
ממושגי המבקשי להבהיר משהו ,לאודווקא לטשטש ולמסמס כל משמעות? מה יש בה,
מלבד מאמ בלתי אותנטי בעליל למצוא ח  ,מצדו של מי שהטי שלושי שנה לאותנטיות?
"איזה משב רוח נהדר!" ,הריע יצחק לאור למירו במוס הספרות של "האר" 32.סוסו
נחל מירו "מאותו הגליאניז לאומי שהוא עצמו נלכד בו לפני שני" ,כתב לאור בהקלה,
והוסי בנדיבות של מנצחי" :אני מודה שאני שמח לקרוא את זה ג מפני שהתווכחתי ע
מירו בדיוק על הנקודה הזאת ,והוא השתמש אז בנימוקי של פסיכולוגיית האגו כדי לדבר על
זהות לאומית" .סוסו הבי מירו  ,לדברי לאור ,ש"אי דבר כזה 'ישראליות'" ,ש"על הזיהוי
בי לאומיות לספרות אבד הכלח" ,ושב"מבחינת מי שאינו ציוני" – כלומר ,מבחינת מי שאינו
"פשיסט" ,לשיטתו של לאור – "מעבר ללאומיות מתחילי החיי הססגוניי" ומתחילה
"התרבות האמיתית".
כי לו נאה ,כי לו יאה :החוקר שהקדיש את רוב חייו לחקר הספרות העברית והיידית ,המבקר
שהשתת במש השליש האחרו של המאה הקודמת במאבק התרבותי על דמותה של
הישראליות ועל דמותה של ספרותה ,מקבל עכשיו מחיאות כפיי מיצחק לאור הפוסטציוני על
סיבוב ה4רסה המרהיב שהוא ביצע .לזכותו של לאור ייאמר ,שהוא לא התרש מהכרזתו של
מירו על כ שאי חלקו ע הפוסטציוני; לאור יודע לזהות טקסט פוסטציוני.
ושבחיו של לאור מחווירי לעומת אלה שהרעי חנ חבר על מסתו הפוסטציונית של מירו .
"אי ספק שזהו חיבור שחשיבותו בהיסטוריה של התרבות היהודית היא מכרעת ,וברור שהוא
מנסח סדריו מחקרי ותודעתי שיזי את העשייה התרבותית היהודית והעברית למש שני
רבות .ד מירו מתגלה בספר זה ַכהוגה וכחוקר הספרותי החשוב ביותר שפועל היו בתרבות
העברית" ,בזכות "התנגדותו לפונקציה של גיבוש קאנו לאומי" 33.מאז חיבורו של סד "על
ספרותנו – מסת מבוא" )" ,(1950לא נכתב בספרות העברית חיבור כה עקרוני וחובקכל כמו
הרפיה לצור נגיעה" ,קובע חבר ,ויש לו רק הסתייגות אחת מ החיבור הזה ,החשוב בעיניו
יותר מכל חיבור ספרותיפרוגרמטי אחר שנכתב כא ב 55השני האחרונות :אמנ מוצג
 32יצחק לאור" ,סיבוב הפּרסה האצילי" ,הארץ .21.10.05
 33חנן חבר" ,האם קיימת בכלל ספרות עברית אחת?" ,הארץ .9.11.05

בחיבור זה "מהל פוסטציוני מובהק" 34,אבל לצערו של חבר הדקונסטרוציה של מירו "אינה
הולכת עד הסו ,ובסופו של דבר היא נרתעת ממסקני&ת חותכת ,שכ יש דבר אחד שאותו היא
מותירה בלתי מפורק ,והוא היהודיות עצמה" ,ולכ "לא ברור ,למשל ,מקומה של ספרות עברית
שנכתבת בידי לאיהודי )כמו זו של אנטו שמאס(" 35.מירו עדיי לא ביצע את השלב הסופי
של מלאכת פירוק הזהויות ,אבל חבר אופטימי :הוא סומ על מירו שישלי את מלאכת
36
הפירוק בחיבוריו הבאי.
ובכ  ,זהו דיוקנו הרוחני העדכני של ד מירו  .הוא מילא תפקיד חשוב בשני שבה הוא רצה
להשתת ב"הערכת עצמנו" ,כפי שברנר כינה זאת ,ובדאגה הספרותיתתרבותית לעתידנו .כש
שהספרות העברית נזקקה בראשית המאה ה 20ה לעידודו האבהי של ביאליק וה לביקורתו
הנוקבת של ברנר ,כ נזקקה הספרות הישראלית ה להוקרתו של שקד וה לקטילותיו של מירו .
כש ששקד נטל על עצמו במלוא הרצינות האחראית את שליחותו של הצופה לבית ישראל ,על
פי הבנתו את יעדיה של התרבות הישראלית ועל פי הבנתו את העזרה שהוא יכול וצרי להגיש
לה ,כ נטל על עצמו מירו במלוא הרצינות האחראית את שליחותו של הצופה לבית ישראל,
על פי הבנתושלו את יעדיה של התרבות הישראלית ועל פי הבנתושלו את העזרה שהוא יכול
וצרי להגיש לה .ימי יגידו א איבדנו אותו לבלי שוב.
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 34שם ,שם.
 35בעמ'  169של הרפיה לצורך נגיעה מוצא חבר ריה לכך ש"שלב פירוק הסובייקטיביות" – כלומר ,שלב הפירוק המסקני
והנחרץ של כל הזהויות הקולקטיביות ,כגון הזהות היהודית – "הוא שלב מתבקש שצריך לבוא בהמשך ,ואשר מירון מכיר בו
בוודאות".
 36שם ,שם.

