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מאת משה דור
•
ל° של סופרים הוא נושא הסעון ז

^̂ י לא^ ר י א מ ר 'ה ו ד ג י ב א עיון.  W "1
m M זכה, עשר שנים לאחר מותו, ש־
יציינו את המועד בעתונות העב־ ^י •
דית. אחרים שהלכו לעולמם כאותה שנה
קטלנית לספרותנו, לפני עשור, הציגו
להם המוספים הספרותיים יד. אבל הוא,
אחד מבעלי"הייחוד המובהקים ביותר
בשדה היצירה שלנו — כשירה כמו ב-
סיפורת — פסחו ועברו עליו כאילו לא

חיה.
י

על־פי התאריך העברי נפטר אביגדור המאירי
בכ"ו אדר ב' תש"ל. על־פי התאריך הלועזי —
ב־3 באפריל 1970. שני התאריכים חמקו — וציון

לא היה.
מדוע אירע כדבר הזה ז האם מפני שאביג-
ו חקוק בתודעה הספרותית נ ינ א דור המאירי 
מבקריגו ? יש רגליים לדבר, שזה הטעם להת- של
עלמות המוזרה. והדי גם בימי־חייו לא נהנה
המאירי מהערכתם היתרה של בעלי־תריסין. אולי
מחמת אופיו הקשה. מספרים עליו, שהיה שש
מקצועי", מרעיש עולמות,

לקרב, קורא תגר "
שהיה זוקף על עצמו, באופן אישי מאוד, את
הסופר העברי מקידמת הדורות.

י
גורלו המר של

ואולי בגלל הקושי לסווגו באיזו משבצת נוחה־
אכםפרםיוניםט".

" 
לתיוק, בצד ההגדרה הכללית

הוא לא היה ה"אכספרםיוניסט" היחיד בספרות
ה, י ר ג נ ו ה מ העברית החדשה. אבל הוא בא 
שלא העמידה סופרים עבריים רבים. מקורות־
יניקתו היו. זרים ומשונים ^לנותני־הטון שצור־
מחצבתם י מזרח־אירופה. "הדימויים, ההשאלות
הפיוטיות, הסמלים והמטאפורות שלו", כותב אב-
מילון הספרות החדשה העברית

רהם שאנן ב"
 "יבנה", 1959), "נושאים חו

והכללית" (הוצאת
יחיד־במינו, בלתי־שכיה בספרות העברית, זר
וחדש גם יחד. גפ המנטאליות שהמאירי הביא
לשירה העברית המזה זדה והדשה. ולא מעט
מסוד קיסמה של שירה זו, בעיקר בראשיתה,
היה באותו הידוש, שהוא בחזקת יוצא דופן לעומת
המקובל במרכזי־השירה העבריים כאודיםה

ובוורשה".

־*
ף* ך או כך, האיש שנתן לספרות העברית כמה
"?מפרקי־השיךה הרוטטים ביותר שלה, הקסו-
מים ביותר, ובמה מפרקי הפרוזה הקשוחים
ו ד, מ י ו ס ר י מ ביותר, באילו נשכח מלב. בימים
אלה קראתי מחדש את 'םיפורי־המלחמה שלו.
המאירי היה קצין הונגרי בצבא הקיסר פראנץ
יוזף במלחמת־העולם הראשונה ועד שנפל בשבי
הרוסים ב־1916 הספיק לחוות את הבלהה הנוראה
של הקזת־הדם האירופית. מלחמת־החפירות,
שהקיזה את הדור הצעיר של אירופה בטיט וביוון
וגזרה ברת על התקוות ההומאניטאריות הגדולות
של עידן ההתפתחות המדעית האדירה, טבעה חותם
בל־יימחה בספדייותיהן של האומות שהיו מעור-

בות בהתנגשות העולמית. המאירי קיבל על עצמו
לבטא אימה בתוך אימה: זו הכללית — וזו היהו-
דית הספציפית. בסיפוריו אנו עדים לתהליך שחיקה

,  "הנשמה היתרה"
?כפול. וגם המאבק על קיום

הוא בפול. החייל היהודי, המתפתל במלכודת
המלחמה העולמית, צריך לעמוד בפני כוחות

המתנכלים לו הן כאדם והן כיהודי.
: םיפורי־המלחמה של המאירי ראויים,•-לדזגתי,
שיהא להם מקום בשורה הראשונה של .היצירות.
שעניינן התבערה הענקית שליחכה את אירופה
,ריק, שהתמלא::! הןש^הר והותירה אחריה חלל
ירוויית־ ברוחות־הרפאים שהכשירו את הקלקעיי
הדם למערכה השנייה של הטראגדיה? הזוועה של
המאירי נקייה מרומאנטיזאציה של המלחמה. היא
גם איננה מלאכותית, פרי האינטלקט הקר, המבקש
להבעית — משהו בנוסח אנדרייב הרוסי —
ומשפטי־הםטאקאטו המקוטעים, הנפעמים, קצרי־
הנשימה, הצמדמרים, המתמלטים מתחת לעטו,
הצליחו לשמר להפליא את החרדה העמוקה
שמילאה את המשתתפים במטבח הבינלאומי.
סבורני, כי הסיפורים הקצרים, וכמוהם הידיעות
הרחבות־יותר כמו "השיגעון הגדול" ו"בגיהנום של
מטה", עולים אף על הקלאסיקה של מלחמת־
?העולם הראשונה, או לפחות עשויים להימנות עם
שורותיה, ממש כמו ספריהם של אריך מאריה
רמארק או אנרי בארביס, או אחדים מהיוצרים
האנגלו־אמריקניים. הנחה זו יפה הן לגבי המערכה
עצמה, הן לגבי השבי. שני הקטבים מתקיימים
במצב זה כמו במצב זה: השחיקה המתמדת של
צלם־האדם וההתגוננות הנואשד, בפניה. נצחונו
של המוות איננו מושלם כל עוד מהבהבת, ולוא
גם במיםתרים, הגחלת של יתדון־הערך־האנושי.
וכיוון שגיבוריו של המאירי יש להם, במקרים
רבים, .משא נוסף המעיק על גבם — מוצאם
י — המאמץ לשמור על הצביון האנושי ד ו ה י ה
הוא, בה בעת, המאמץ לנצור את "הנקודה היהו-
דית". שנאת־היהודים נוראה היא, בגילוייה
הפאתולוגיים־החייתיים (משני צידי החזית) כמו
בפגיה היותר־מעודנים, פני האנטישמיות המש-
כילה. אבל היהודי ממאן לוותר על סימני־ ההיכר
שלו, אפילו היה הדבר מקנה לו ארכה של חיים,
מםויימים ככל שיהיו, בלב הצלמוות. ההתחייבות
האימאננטית הזאת להיות יהודי אף כי קשה,
קשה מנשוא, להיות יהודי, היא, פעמים הרבה,
דתית־פודמאלית מבחינה חיצונית. אולם היא הרבה
יותר מזה, כמובן: היא דם־ ה תמצית. היהודי
הוא שה־העולה של העולם, הקורבן הנצחי. גבורת־
הנפש שהוא מפגין כקדוש־מעונה עולה, לעתים
מזומנות, בקנה אחד עם האומץ האקטיווי של
הלוחם, אך יהד עם זאת נותנת בו, באומץ פעיל
זה, איזה נופך מיוחד, שאי־אפשד לטעות בו.
זז?ו גם הסממן המבדיל את סיפורי־המלחמה של
המאירי מאלה של סופרי־העולם ומעלה אותם

על מדרגה גבוהה יותר.

ולא ייתכן שלא לתמוה, כיצד עצר כוח מי
שעבר את כל מדורי הגיהנום־של־מטה, מי שטבל
באש המדורות של השיגעון הגדול, וחצה בעלטה,
תהת שמים אדומים, כיצד מסוגל היה לכתוב
שירים כה ענוגים, םוריאליםטיים־מכושפים, כמו
הפגינה הלירית "חלומות של בית־רבן". מה מופלא
החזיון הזה: נצטללה השוועה האכספרסיוניסטית,
המוקד הרן", והמיית דקה

נזדככו שלהבותיו של "
מתרוננת ומיתמרת מתוך נבכי הנשמה. "הקיץ
הגווע הבוער — הוא אבי; / ואמי. הסתיו.
בבשמים / םבי: החורף השומר אביבים / ואני —
אביב ממטיר גשמים. // ולאט־לאט אני עובד
בקיץ הבוער / ולאט־לאט אני חולף בסתיו הגווע /

ולאט־לאט אני נרדם בחורף — / ואחר־כך ז מי
ו". יודע, מי יודע

•¥?

£* כן, מורכבת היא אישיותו היוצרת של המאידי
\1 הרבה יותר ממה שאפשר לשער על־פיהצצה
חטופה. מי כמוהו ידע להטיה בפני ציבור־ קוראיו
את האמת הצורבת, הזועמת, של החולם שחלומו-
תיו נכזבו ן ומדובר לא רק בבמות־היחיד שהקים
כדי לנהל בהן את מלחמתו במימסד הציוני־
חישובי ובהתאבנותו של החזון הלאומי והחברתי,
שהוא תפס אותו בחינת פעפוע בלתי־פוסק,
היולי, המסרב להצטנן ולהיקרש; ולא בתיאטרון
הסאטירי, שהוא סיפק את עיקר החומר שהוצג בין
י, שאצל המאירי. ר י ל ה ר  י ש ל כתליו. הכוונה 
לא היה מופרד ומובדל מן חחיים, אלא הלק בל־
יינתק מהם. הפולמוס על מקומה של האמנות
בחברה, על מגמותיח, אם יש כאלו, ועל שלי-

חותה, אם יש לה כזאת, הוכרע אצל המאירי כמו
בלי־משים ואין זה משנה מה היו השקפותיו
הפוליטיות בתחנה זו או אחרת של חייו. הוא יכול
היד, להתנשא לפסגות של ליריקה אינטימית, שבה
המשורר מדובב בקול מהוסה את הנימים הענוגות
ביותר של הנפש, כשם שהיה מרתיה מצולות,
מרסק צורות, קולע אבגי־בליסטראות ממעמקי
סמבטיון פיוטי המבקש לתת ביטוי לגפתוליו של
קולקטיב. אך גם פה ושם לא ראה עצמו פרוש מן
חציבור, אלא יונק את חיותו משורשיה של הווייה,
שבה מזמרים הפרט והכלל אחדדי. בן־ בנם של
ם, נביאי התנ"ך, היד, י י ר ב ע ה ם  י א י ב נ ה
יש־לי

המאירי, ספוג עד מוח־עצמותיו בהכרה ש"
עם, עם אומלל וקדוש / הכואב וחולם, מתייפח

ורן".
וההכרה הזאת בערה בכל עורקיו, בכל גלגו־
ליו, בכל תהפוכותיו, בכל מצוקותיו האמיתיות
והמדומות. היא המסד והיא החופה ליצירתו,

הראשית והאחרית.
•יחזור אל מזלם של סופרים. ראוי אביגדור
ם, שמטבע נעו־ י ר י ע צ J המאירי שדווקא 
ריהם הם בוסרים במוסכמות, יגלוהו. אל יחכו
לחסדם של מבקרים, אשר לכשייפגו — אולי
יואילו לשפוך אוד גם על חלקת־יצידתו של
םופר־סגולה זה. הוא ממתין להם, במיטב שבו,
בצעקתו חמפרכםת כמו בצקון־לחשו, וטוב־טוב
לו ולהם שיגיעו אליו בכוחות עצמם, נכונים

לפגישה, לפתיעה ולאהבה.

בן־בנם של נב<אים

על קובץ סיפוריו החדש של ראובן מירן

מאת רחל שקלובםקי
ראובן מירן: בהרים, בפנים ה־
אךץ. ספריית תרמיל, הוצאת
משרד הביטחון, תש'ים, 120 עמי.
ך»קריאה בקובץ סיפורים זה של
ו וראובן מירן היתה בשבילי ח-
וויית מהנח ומפתיעה. לאחר הסי-
פור הראשון המשכתי לקרוא ב-
סיפורים בריתוק, בזה אחר זה, הן
לשם ההנאה, והן בדי להכיר טוב
יותר את בוחו הסיפורי של מירן
ואת עולמו הרוחני. שכן "בהרים,
בפנים הארץ" הוא ספרו הראשון
של מירן המגיע לידי, למרות שהוא
 "ה־

לו קובץ־סיפורימ שלישי, אחרי
גבעות המערביות" (1970) ו"ציפור

העופרת" (1978).
בינתיים קראתי את סיפורי "ציפורי העו-
פרת", ודומני שעובדה זו מעידה יותר מכל
על ההנאה שהסבו לי סיפורי "בהרים, בפנים
הארץ", סיפורים המצביעים בבירור על סופר

נבון, רגיש ובוגר, השולט בכלי אמנותו.
מירן ניחן בכושר התבוגנות באגשים, ו-
השתתפות ברגשותיהם וביכולת לתפוס את
ייחודם. והוא יודע לבטא ייחוד זה במלים.
העברית הצברית המחוספסת שלו רעננה ו-
מלאת תן, ופשוט תעגוג לקרוא אותה. יש
לו מד, לומר, והוא מבטא את מערכת הער-
כים שלו בסיפוריו הטובים בדרך היאה
לאמן, הייגו — בעקיפין, באמצעות הסיפור,
ולעולם לא באמירה מפורשת וישירה. עם
זאת, סיפוריו איגם סיפורים אידיאיים. מירן
הוא בראש־ובראשונה מספר־סיפורים, שמט-
רתו לספר םיפורי־חיים בצורה מרתקת ומפ-
תיעה. באמצעות הסיפורים הוא אינגו מבקש
להעביר מסר כי אם דגש — לגעת בלב
הקורא• והמלים שלו אכן גוגען-ת בעוצמה.

העוצמה הרגשית של סיפורי "בהרים,
בפנים הארץ" נובעת רק בהלקה מן הנושאים
הרגשיים שלהם. הסיפור "סרטן באבו־כריס־
טו" מתאר את מעשיו ועולמו .הפגימי של
בחור צעיר, שגפגע קשות ממות חברו־
אבא הולר עוזב" מספר

ללימודים 'בצבא. "
את םיפור־חייו של אהד מראשוני הקיבוץ,
יחיד תמהוגי וטוב־לב, שהברי הקיבוץ
מחליטים לבסוף לזרוק אותו מקרבם, "הרגע
של סמי" מתאר את גורלו של בחור עגי
ובודד, העובד במלון נידח בכפר־סבא, ה־
גגרר לפשע. גושאים רגשיים אלה, האופיי-
נית גם לסיפורים האחרים, איגם כמובן מקור
העוצמה של סיפורי מירן. הסגנון, והצורה
שבה מארגן מירן את הסיפורים הם מקור
עוצמתם. לכן קשה לתאר את סיפוריו בכמה
כל

משפטים. למשל, אפשר לומר שהסיפור "
שבת אחרי ארוחת בוקר" מתאר את סיפורה
של אשד, צעירה בקיבוץ, שאהבה בחור מן
ההכשרה והולידה לו בן. הבחור מצא את
מותו מידי בעלה של אשה אחרת, שגם
את ליבה כבש, ולכן נשארת גיבורת הסיפור

בודדה בהיים עם ילדה.

9 הגיבורים — מפסידנים
כך אפשר לתאר סיפור זה, אבל זהו תיאור
בלתי־מספיק לחלוטין. מירן פותח את ה-
סיפור בתיאור ההכאה הריטואלית של ילד
האשד, על־ידי ילדי הקיבוץ, ואחר־כך חושף

ראובן מירן

באופן הדרגתי את הרקע למכות אכזריות

אליה, כשהוא מרחיק עד לתיאור היהסים שבין

הורי האשה. מקור העוצמה של הסיפור טמון

בסדר מסירת האירועים ובמכלול הפרטים

הקטנים שבו, ולכן כל הרוצה לתאר אותו

נאמנה, יצטרך להעתיקו כמעט מלה במלה

מכל מקום, אי־אפשר ברצנזיה קצרה לתאר

אותו ואת שאר הסיפורים כהלכה•

גיבוריו של מירן הם בגי־אדם רגישים,
מפסידגים ו"דפוקים", שההיים לא היטיבו
עמם• אהדתו נתוגה כולה לאגשים אלה, ול-
עומת זאת הוא מתעב בני־אדם "מצליהים",
: בני־אדם אטומים, מחושבים וקריירי־ היינו
סטים. העדפה זו מזינה את כל סיפוריו, אבל
"סיטן באבו־כריסטו"

היא בולטת במיוחד כ
וב"אבא הולר עוזב".

בסיפור הראשון אגו פוגשים לרגע בסטו-
דנט "מתולתל", שתוכנית הייו נהירה לו
לחלוטין — להשלים את הבי.איי. ואהר־כך
לעשות מאסטר ודוקטוראט. אבל הבחור ה-
 "מתולתל" זה מעדיף על

פגוע המשוחה עם
פניו את גיבור הסיפור — צעיר אובד־דרך,
שאיגגו יודע מה לעשות עם הייו, וזו גם
העדפתו של מירן. בסיפור השגי מעומת אבא
הולר עם יחזקאל שטיין המצליחן, הזוכה
במהלך חייו בכל המישרות המכובדות כאילו
כמובן־מאליו. הוא גם זוכה בהערכת הקיבוץ
כולו למרות שהערכה זו איגה מגיעה ליו כלל.
כל ?הסימפטית של מירן ושל הקורא נתונה
לאבא הולר, וכל השנאה של מירן ושל
הקורא נתונה ליחזקאל שטיין, שהוא כמובן
גם האיש המביא לגירושו של הולר מהקיבוץ.

אהדה זו לחלשים הטובים שכיחה למדי
בספרות. יורם קגיוק, יצחק אורפז בסיפוריו
המוקדמים, וסופרים אחרים, מתארים אף הם

אנשים קשים ודפוקים, ומתוך אהדה דומה.
אבל המלים שלהם אינן מצליחות לגעת ב-

 "כל שבת אחרי
קורא בעוצמה שבה נוגעים

"בהרים,
 "אבא הולר עוזב" ו

ארוחת בוקר",

בפנים הארץ" של ראובן מירן. סיפורים

"ציפור
אלה גם חזקים יותר מרוב סיפוריו שב

העופרת", שעוצמתם מקבילה לזו של סיפורי

קניוק ואורפז המוקדם, עוצמה שאיננה אמנם
פעוטה.

$ התייחסות עקיפה

העוצמה הרגשית המיוחדת של שלושת ה-
 "בהרים, בפ-

סיפורים הנזכרים ושל הקובץ

נים הארץ" בכלל, גובעת כאמור מסגנוגו של

מירן. הכתיבה של מירן מרשימה בחסכונות

שלה. אין בסיפוריו מלים מיותרות ובוודאי
לא המלל, המאפיין רבים וטובים כגון יצחק
בן־נר ויורם קניוק. כמו־כן, מירן מתאר מצ-
בים טעוגי רגש באיפוק ובמשפטים עובדתיים,

וזהו, נוסף לסדר מסירת האירועים, שורש

העוצמה של סיפוריו. בסיפוריו הטובים אין
מירן מלווה את התיאור העובדתי בדברי
דרשנות ואין הוא מכגד, את הרגש בשמו,
אלא ממחיש אותו באמצעות מלים אחרות
על דברים אחרים לחלוטין. מבחיגה זו הסג-
נון, זלא רק השפח נושאים אופי צברי מוב-
הק — כולו קוצים כלפי חוץ, קוצים המס-
תירים את הרגש האמיתי ואף את הסנטימנ־

:1ליות שבפנים.

דוגמה טובה לדרך דיהתייתסות העקיפה ל-
רגש גמצא בסיפור "בהריה, בפנים הארץ".

הסיטואציה היא זו: אשתו של דויד שעזבה
אותו, באה לביקור מחוץ־לארץ ומשוחחת
עתה עם בעלה והוריו הזקנים, הרוצים בכל־
מאודם שהיא תשוב אליו. וכד מתנהלת ה-

שיחה :

ן" — שאל הזקן. "מאין הגעת
"מיוון" — השיבה רות.

"יוון" — אמרה הזקנה. — "יוון!
, ז" אקלים כמו שלנו, לא

"בערך" — אמרה רות — "זאת אומרת
שליד הים לח ודביק בערך כמו אצלגו".

"מה יש ביוון חוץ מים ן" — התפלאח
הזקנה.

"הרים" — אמרה האשת הצעירה —
"בפנים הארץ יש הרים גבוהים. שם חם,

יבש".
"גם אצלנו יש הרים, לא ?" — אמרח
הזקנה — "אולי לא גבוהים כל כך, אבל

חדים".

"מה זה ז" — אמר הזקן — "שיעור
בגיאוגרפיה את נותנת להם ן"

"כשאתה מחפש מגרפה ישנח באמצע
הלילה" — 'רטנה הזקנה — "אני לא

מעירה לך".

"מספיק" — אמר דויד — "אתם לא
תסתכסכו עכשיו בגלל מגרפה".

דיאלוג זה תלוש מהקשרו בסיפור, אך

דומני שהוא ממהיש משהו מן העוצמה ה־

רגשית של כתיבתו של מירן. הרגש האמיתי

הבנייה הנבונה והרגישה של הסיפורים,

הלשון המחוספסת והחסכונית שלהם, הווי־

החיים הישראלי שבו מתבונן מירן — כל

אלה עושים את הקריאה בסיפוריו היפיפ

לחווייה מרגשת מאוד לעתים, ותמיד מהגה.

אכן, ראובן מירן הוא ללא ספק אחד ודי

סופרים העבריים הטובים ביותר הכותבים
כיום.

מל<ם הנוגעות בעוצמה

                     
                                                             

                
                            
                               
                                 
                              
                                      

                              
                              
                                     

                 
                                     
                                            
                                               
                                            

                              
                                        
                                             
                                            

             
                                        
                                            
                                            
                                           

      
                                      
                                     

            
                                       
                                    
                                  

                 
                                    
                                   
                                     
                                  

      
                                    
                                  
                                    

            

                             
                                      
                                      
                                      
                               

                             
                                   

                         
                                        
                                        
                                     
                                     
                                   
                                     

                         
                                        
                                    
                                     
                                     
                                       

                                   
                                            

                         
                                          
                                                
                                                
                                             
                                           

      
                                      
                                             
                                                
                                              
                                          
                                           
                                              
                                           

                        
                                           
                                            
                                           
                                          
                                               

                  
                                         
                                           
                                         
                                              
                                            
                                             

                        
                                        
                                           
                                        
                                             
                                          
                                             
                                           
                                            
                                           

                               


