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 ספרים  35 –חוקרת אחת 
)אמריטה( זיוה שמיר  'פרופהספרים שכתבה ופרסמה עד כה  35

. מעשירים אותנו בהון תרבותי שאין לו תקדים בספרות העברית
מחקריה מאירי העיניים וגדושי התגליות ביצירותיהם של אבות 

ביאליק, עגנון, אלתרמן, רטוש,  –התרבות העברית וממשיכיהם 
עמוס עוז, א.ב. יהושע, חיים באר, לאה גולדברג, רחל, ורבים 

זוכים בדפים הבאים להכרה ולהערכה של מיטב  –נוספים 
 יום היוצרים וההוגים במרחב התרבות הישראלית ה

 

 
 )אמריטה( זיוה שמיר פרופ'
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 אמנון רובינשטיין 'פרופ

 מפעל ושמו זיוה שמיר

קשה להאמין שספריה של זיוה שמיר על סופרינו ומשוררינו נכתבו על ידי אדם אחד. 
ובודקת גם את השפעות  ,מחקריה סוקרת זיוה את הספרות והשירה העבריים-בספריה

 . התוצאהאליתאת השפעת המגמות האירופיות על היצירה הישר כןו ןהגומלין ביניה
על  – של זיוה שמיר עיין בספריהבמגוון הנושאים. המ   הןבממדיה  הןמרשימה 

רת שו  כן בו ,ג ועל ספרות הילדים", על יללאה גולדברגעל רחל ועל , אלתרמן ועגנון
על חיים נחמן ביאליק, מתרשם גם מרוחב היריעה וגם מעומק  שחיברה סיםו  פ  האו  

נו דורשים ממבקר ספרות ושירה? שלושה דברים: שיקול הדעת של החוקרת. מה א
בהוויה הספרותית על כל שלוחותיה ושיקול דעת בכתיבת  אהבת היצירה, בקיאות

זיוה מגלמת באישיותה את שלוש התכונות האלה. היא אוהבת ספרות  הביקורת.
צדדית -חדמו טה ווהיא נקייה מכתיבה  ,ושירה, היא מהלכת כמכרה ותיקה בשדותיהן

ן הביקורתית בארצנו. ומעל לכל היא נקייה מ תה שם רע לחלק מהכתיבהקנשה  
הנפוצה כל כך בחלק  "ציונות-פוסט"תחת השם  ההמופיע –ישראלית -אנטיהאופנה ה

 מהמחלקות לספרות באקדמיה הישראלית. 

ספרותי רב עוצמה המעיד על כוחה ומורכבותה -אנציקלופדי אוסף ספריה הוא מפעל
 כשרונה והספקיה המופלאים של המחברת. ת וגם על יכולתה,של היצירה הישראלי

 רוני סומק

   ןמן נתמה למדנו על ביאליק ומה אלתר

את זיוה שמיר פגשתי לראשונה באחד מאולמות ההרצאות בבניין גילמן. החוג 
וזיוה הצליחה להפוך  ,לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב הציע לנו את ביאליק

ברגע אחד לאחד מאבות המזון  בימי התיכון למשורר שהפךאת המשורר שדי דוכא 
של כיתה שלמה. היא הציעה לנו ביאליק שאולי רומה על ידי הכוכבים, אבל ידע גם 
לרמות אותם בחזרה. היא הכירה לנו את "העיניים הרעבות" ודרכן ראינו "רק קו 

מספרי אחר כך, למדתי  .שמש". ובאמת מה רב המחיר שאנחנו חייבים לה על כך
המחקר שלה מה אלתרמן נתן. גם הלך, גם מלך, גם "מגש כסף", גם לוטשי מתכת 

ולכן אם צריך משפט אחד לכבודה, הרי שאני מצטט אותו מ"פגישה . ובעיקר זהב
  "."...לספרים רק את החטא והשופטת לאין קץ", והמשפט הוא:

 .תודה לך מורה יקרה
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 א"ב יהושע

 תיהמאנישה ומחיה את הספרות לדורו

אני מאשר בלב שלם את דברי הברכה והתפעלות של חברים המצוטטים כאן לגבי מחקריה 
הספרותיים של זיוה שמיר. למרות שידיעותיה הן רבות והכרתה את הספרות העברית 
לדורותיה היא מעמיקה, היא עדיין סקרנית לגבי כל יצירה חדשה, ומשכילה מיד לשלב 

סט הרחב של היצירה והתרבות העברית. קר והן בקונטאותה הן במערכת יצירותיו של היוצ
היא גם לא מושכת ידיה מעיסוק בפרטים ביוגרפיים של היוצרים, וביחסיהם האישיים כגון 

יחסי עגנון וביאליק, ומגלה דברים אינטימיים נסתרים, בשדן  ,מאוהב לאויבבספר המחקר 
מחייה את הספרות העברית שהקורא לא יכול היה אפילו לשער אותם. בכך היא מאנישה ו

 לדורותיה שלפעמים סובלת במחקר מיובשנות צדקנית. 

בתור אובייקט מחקרי שלה אני לפעמים מתבלבל, לפעמים מתקומם, לפעמים מופתע 
 ד, אבל תמיד נהנה.ומא

 

 

  עוזי שביט 'פרופ

 חוקר הספרות והבלש הספרותי חוברים
  באישיותה המחקרית זה לזה

א לא רק אחת מהדמויות המרכזיות ביותר בחקר הספרות העברית זיוה שמיר הי 'פרופ
בדורנו בכלל, ובשירה העברית בפרט, בקהיליית המחקר הישראלית: היא גם אחת 

ם ישמיר היא ללא ספק, מהפורי 'פרופמהאורגינאליות שבהן, מיוצאות הדופן. 
ו אור מחקר פרי עטה רא-שבחוקרי הספרות העברית בדורנו: למעלה משלושים ספרי

ועד היום. אבל ייחודה הבולט הוא לאו דווקא השפע הגדול אלא יותר  1986למן 
באינטנסיביות שלה, בריכוז ובהעמקה, שכן כמחצית מספריה ממוקדים באופן בלעדי 

 אלתרמן ועגנון.  -ביצירת ביאליק וכעשרה ספרים נוספים יוחדו לשני יוצרים נוספים 

הריבוי התמקדה זיוה שמיר דווקא במספר משמע, שבניגוד לרושם הראשוני של 
 ביאליקמצומצם מאוד של יוצרים גדולים, מרכזיים, בספרות העברית החדשה, ובראשם 
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מה שלכאורה הוא קורפוס מוגבל )יצירת ביאליק, יצירת עגנון 
סופי, בעושרו -( מתגלה כקורפוס רחב ביותר, כמעט אין'וכו

נראה שכמעט אין  –הספרותי, הלשוני והמוטיבי. מבחינה זו 

 .דומה לזיוה שמיר בעולמה המחקרי

 

שמיר  זיוהבלבד. יתר על כן: גם ביצירתם של סופרים מרכזיים אלו ייחדה  ובהם
את מרבית מחקריה, שלא כמצופה, לא למה שנתפס כמרכז או פסגת הקורפוס 
הספרותי של כל אחד מיוצרים אלו, דהיינו, יצירותיהם הנודעות ביותר והנחשבות 

יותר, כגון הפואמות הגדולות של ביאליק, אלא בחרה לעסוק דווקא בחקר מה ב
-שנתפס, פחות או יותר, כפריפריה של יצירתם. כך, בדוגמה בולטת, אף אחד מ

ספרי המחקר שלה שעניינם ביאליק ויצירתו אינם מתמקדים דווקא בפואמות  16
ן את זיוה שמיר הגדולות של ביאליק או בפסגת הישגיו האסתטיים. מה שמעניי

יותר מכל הם הקשריה הרבים של יצירת הספרות: הספרות והלשון, הספרות 
וההווי, הספרות והחיים; הקשרים העמוקים שבין הספרות העברית לספרות המערב 

שמיר  זיוהוליצירות המופת שלה. מכאן גם כוחות היצירה הרבים שהקדישה 
ה של שיקספיר, מפרחי הרע ת האהבולתחום התרגום ובכלל זה תרגומיה מסונט

 של בודלר, משירי ארתור רמבו ועוד. 

אחד האלמנטים המאפיינים ביותר את עבודתה המחקרית של זיוה הוא עולמה האסוציאטיבי 
הגבולות. הודות להיכרותה העמוקה והיסודית עם הספרות העברית לדורותיה, מצד -חסר

שני, והודות לכוחה לחבר קרובים אחד, ועם הספרות הכללית, במיוחד האירופאית, מצד 
שמיר שוב ושוב קשרים וקשרי קשרים בין יצירות ומוטיבים, וחושפת  זיוהטווה  –ורחוקים 

בפני הקורא עולמות ספרותיים עשירים ומפתיעים. חוקר הספרות והבלש הספרותי חוברים 
המעשירים  זה לזה באישיותה המחקרית, ומפתיעים אותנו שוב ושוב בצירופים בלתי צפויים

הקורפוס הספרותי הכולל של עבודת המחברת הוא כה  –את התבוננותנו הספרותית. לפיכך 
( מתגלה 'וכומפתיע, ומה שלכאורה הוא קורפוס מוגבל )יצירת ביאליק, יצירת עגנון 

 –סופי, בעושרו הספרותי, הלשוני והמוטיבי. מבחינה זו -כקורפוס רחב ביותר, כמעט אין
דומה לזיוה שמיר בעולמה המחקרי, ובכל מאמר ומאמר משלה ובכל נראה שכמעט אין 

ספר וספר משלה ניכר ייחודה כחוקרת וכותבת החושפת עולמות גנוזים ומצרפת אותם זה 
 לזה למבנה מחקרי שלם, עשיר וייחודי.

לגבי זיוה האדם: זכיתי להכיר את זיוה מקרוב הודות לשנים רבות  –ומשפט אחרון 
, ובשדה המחקר תל אביבבחוג לספרות עברית באוניברסיטת  של עבודה משותפת

הספרותי בכללותו. נהניתי תמיד משיתוף פעולה אתה, מיוזמותיה הרבות, מעבודות 
עריכה משותפות ומנוכחותה הקרובה בכנסים ופעילויות ספרותיות. אני רוצה לאחל 

פרות של הסלה עוד הרבה שנים של פעילות ספרותית עשירה בשדה המחקר והיצירה 
  .העברית, שלאהבתה אנו שותפים
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 כוכב-ישראל בר

 יצירתה של זיוה שמיר למרכזיות
לידי ביטוי ברבדים שונים:  אזיוה שמיר לספרות העברית ב פרופ'קף תרומתה של ה  
כל זיקות בלאומי וה-היסטוריהחקר במחקר הספרות, ב, השירה העברית חקר לשוןב

, בודלר, שיקספירכיצירותיהם של רגום יצירות מרכזיות וכן בת)ביניהם שהביניים 
אבות המזון של התרבות ההקף מתמקדת ב-החשובה ורבתואחרים(. עבודתה  רמבו

, במיוחד שלנו דמויות שכמעט אבדו מן השיחאל תחומי זמן והיא מגעת אל העברית. 
של שגים ה. גדול הה  מ  כ  ח  -בשנים האחרונות הקורסות תחת מפולת טכנולוגית פסבדו

תשתית היא הש ,ובראשה הספרות ,הי אותה תרבותהריעל אדמתה של ישראל העם 
של הספרות ריה ומשורריה פ  מס   .מי שחי כאן על האדמה הזאתכל המשותפת ל

זיוה שמיר  , בעבר ובהווה.הם המעידים על החיים שהתחוללו ומתחוללים כאןהעברית 
ה בעבודתה דמויות שכבר הפכו יחיבתורת חוקרת מרכזית של אותה תרבות מקימה לת

לאה לחלק מהמיתולוגיה של הקהילה הספרותית: ביאליק, אלתרמן, עגנון, רחל, 
בצדי דרכיה ו "קנונית"ה"דרך המלך" של הספרות גולדברג ועוד יוצרים לכל אורך 

  .'וכו, הספרות העממית, הפזמונים ספרות הילדים –

נק הממפה, מבהירה ובעיקר מקרבת את ת עיעין אנתולוגיכ יוצר מפעלה המחקריכך 
ההדהוד המתכתי העצום  חמתמ מתמעטים. אלה הולכים והספרות והשפה אל הקוראים

לא הסתפק מעולם דמה. אלא שהאדם התבוני תו מי שנחשב לנושא לפיד הק  שנושא א  
הצורך המודע  המתנהל במקומותינו. לא יסכין ל"דיאטה" הדלה הזאת של השיחגם ו

אז יתגלה -. אוביום מן הימים ה מבחינה אינטלקטואלית יגברילתחי קוםוהלא מודע ל
חיים את התרבות שלנו חיוניים, מרתקים, מ  של זיוה שמיר מחדש כמה מחקריה 

זיוה שמיר היא  פרופ'ש ,העברית המתעוררת בתוך רצף ההיסטוריה. הספרות העברית
 ובה ביותר שלה החשיהמחדשת והמחי ,היא ומן החשובים שבהם חוקריה מראשי

השפה ורבדיה השונים. השפה והספרות כידוע הם כלי החשיבה הנפשית הפנימית 
כזיוה שמיר, שהקדישה  חוקרתמאליו מובן המשקל הסגולי העצום של ווהבין אישית, 

. מתוך שנים של של העם התחום המרכזי הזה בחיי התרבות והנפש מיפויאת חייה ל
קף המתכתב, מפרש ובעיקר מתייחס במלוא הה  עמל ומחקר נולד בידיה מילון שלם 

לאותו דור של חלוצי עברית, שאנו כאן ועכשיו ממשיכי דרכו. תודה מקרב לב לזיוה 
שמיר הן על עבודתה האינטלקטואלית והן על יחסה החם והבלתי אמצעי גם ליוצרים 

יום. השיח האינטלקטואלי הזה שפתחה זיוה שמיר בא לידי ביטוי החיים בינינו כ
 כיצירה בפני עצמה. ים גםעומדהקף ה   יורחב יםמרתקבמחקרים ובמאמרים 



 43ַּ28גיליוןַַַּּּגג  ַּ

  



 43ַּ29גיליוןַַַּּּגג  ַּ

 פרופ' ניצה בן-דב

 מעורבות ואיכפתיות

, וכל אחד ספריה של זיוה אני רוצה לדבר, שהרי הם מדברים בעד עצמם 35לא על 
. דוקטורנט די של מאמרים(ספורמהם בנוי לתלפיות סביב נושא מוגדר )לא אוסף 

תי, יצחק הררי, שלי, ד"ר שתמש בספריה של הש פסיכולוג חשוב ואוהב ספרות אמ 
-ספר ספריה של זיוה "רק" ל, אמר לי פעם )נדמה לי שאז הגיע מ  לצורך מחקריו זיוה
פוגע באיכותם:  אינושל ספריה,  ,ספר הגדול, המיתולוגי ממש( ש"באופן מוזר, המ  22

ות ספרותיות חשובות". גם הם עמוקים, מקוריים, מאתגרים עתירי ידע והבחנ
סטודנטים אחרים שלי נעזרים בספריה המקיפים עולם ומלואו. אבל, כאמור, לא על 

ועוד רבים אחרים אני  לאה גולדברגביאליק, אלתרמן, רטוש, עגנון, יל"ג ספריה על 
 רוצה לדבר אלא על זיוה הידידה הטובה.

ן לאחר שקיבלתי משרה בתחילת שנות התשעים חזרתי ארצה מאוניברסיטת פרינסטו
כשבאתי פעם,  זיוה קיבלה אותי ו  באוניברסיטת חיפה. אני זוכרת את מאור הפנים שב  

נסי הספרותחוששת ו"ירוקה",  כ  אביב. היא התעניינה בי, -תלאוניברסיטת ב לאחד מ 
וידידותנו נמשכת  ,החמיאה לי ואחרי כמה ימים צלצלה אלי ודרשה בשלומי. התיידדנו

ורדות עד עצם היום הזה. לא קרה לי שביקשתי מזיוה חוות דעת על איזו בלי עליות מ
בכל  .וזיוה לא נענתה בחיוב ,, של סטודנט/ית שליתייעמיאחד מעבודה שלי, של 

אפילו קראה  . היא"עד חצי המלכות" , ממשכתבה חוות דעת מעמיקהאחת מהפעמים 
. ואכן, המלצתה נכתבה הה המלצילעלכתוב שתוכל תי כדי של ב    אקדמית פעם עבודה

ללימודים במכון מנדל למנהיגות. אני יודעת שזיוה  להתקבל סייעה להב, ומכל הל
: במל"ג, בהוצאות הספרים מעורבת בסיוע למועמדים רבים באקדמיה ומחוצה לה

 ברצון, היא מתגייסת . לכל משימההעת האקדמיים ועוד-האוניברסיטאיות, בכתבי
מרתיעים אותה לקבל על עצמה עוד משימה אם  אינםה והעומסים המונחים על כתפי

 .ולעידוד היא מוצאת שזו ראויה לתשומת לב

אביב. -באוניברסיטת תלס' ניהלה שנים את סדרת ההרצאות "ספרות פלויזמה וזיוה 
ומניסיון אישי, זיוה הצליחה בדרכי זה, פעמיים הוזמנתי לתת הרצאה בפורום מכובד 

יטב. היא ליוותה אותם בהכנת ההרצאות ונתנה עצות נועם להפיק מהמרצים את המ
סדרת ההרצאות זכתה בימיה היא הפיקה מכל מרצה את מיטבו.  מועילות, כך שבסוף

 .כמוה בתולדות הסדרות הספרותיות באקדמיה הישראליתתה ישלא היהצלחה ל

ולפעמים זוכה לקיתונות של ביקורת בשל כך. אבל לא  ,זיוה היא אדם מעורב ואכפתי
 .עקרונותיהבריש גלי את  מלהביעה ויתואת דע בטאאישה כמוה תירתע מל

  



 43ַּ30גיליוןַַַּּּגג  ַּ

  

 

 

a   



 43ַּ31גיליוןַַַּּּגג  ַּ

  ד"ר משה גרנות

 הקריאה בספריה פקחה את עיניי

היה נדמה לי, בעוונותיי, שיש לי בקיאות מסוימת בספרות העברית החדשה, בביקורת 
ר פקחה את ובמחקר שנכתבו עליה, אבל אני מודה שקריאה בספריה של זיוה שמי

עיניי אל פינות עלומות בספרותנו, פינות שעל הרוב לא נתתי דעתי עליהן. מתוך 
, וגם כתבתי עשר-אחדספריה של זיוה שמיר, אני קראתי רק  שלושים וחמישה

ן הדייקנות תמיד התפעלתי מהידע וההשכלה חובקי עולם של המחברת, מ. עליהם
חד מספריה מציע לקורא הרפתקה ת מסקנותיה. כל אשל כתיבתה ומחדו   המחקרית

 .עיונית מרתקת ואתגר אינטלקטואלי מפעים לב

 

  ד"ר שמואל טרטנר

ר הספרים  ַּ  אלא איכותם -לא ִמְספ 
התקבלנו, זיוה ואני, למכון כץ לחקר הספרות העברית בראשותו  1970בתחילת שנת 

, חוקרים שנבחר לאחר מבחנים לא קלים של הד"ר בועז שכביץ. ביחד עם צוות
התחלנו לעבוד במסגרת הפרויקט של המהדורה המדעית של שירי ביאליק. מאז עברו 

דרך ארוכה, וזיוה, כיום כבר פרופסור אמריטה, עדיין עמלה -שנים, כברת 47כבר 
ללא לאות בחקר הספרות העברית, הן בהוראת הספרות העברית במסגרת המרכז 

עד עתה  קר הספרות העברית.הבינתחומי בהרצליה והן בהוצאת ספרים העוסקים בח
מאמרים רבים -ספרים, מאמרים רבים וגם השתתפה בעריכת קבצי 35פרסמה 

 העוסקים בחקר הספרות העברית.

סבורני שכיום, במבט לאחור, ניתן לראות את גודל מפעלה ולהתפעל ממנו. 
ההתפעלות איננה מהמספר, המרשים כשלעצמו, אלא מן האיכות הגבוהה ביותר של 

חקר, ומסגנון הכתיבה המהנה, רב העניין והבהיר. אני משוכנע שזיוה תרמה רמת המ
לחקר יצירת ביאליק, היוצר המרכזי בספרות העברית החדשה, יותר, הרבה יותר, מכל 
חוקר אחר, לא רק בין אלה החיים כיום, אלא בכלל. בנוסף, היא תרמה תרומה 

 טים ביותר בספרותנו, ביניהםחשובה ביותר לחקר יצירתם של רבים מן היוצרים הבול
יל"ג, רחל, ש"י עגנון, נתן אלתרמן לאה גולדברג, יונתן רטוש, נחום גוטמן, בנימין 

אברהם ב. יהושע, עמוס עוז  –תמוז, וכן גם לחקר יצירתם של אלה החיים עמנו כיום 
ר פ  י שתמשיך להעניק לנו עוד שנים רבות מ  ב  י חיים באר ועוד. אני מאחל לזיוה בכל ל 

 עטה מחקרים רבים וחשובים העוסקים בחקר הספרות העברית.
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 ד"ר מירי גלעד 

  התא לב יצירוה - החידפיצוח  
כשאני פונה לזיוה שמיר, פנייה שיש בה התבוננות, סקרנות, וניסיון 

 –קף ועומק יצירתה הפורייה כל כך יללמוד וללכוד משהו מחייה ומה
חדל לחפש, כשכל ספר הוא רק עוד אני מתרשמת מאדם שאינו 
 החידתי של החיים האינסופי quest –תחנה במסע חיפוש אל ה

ולא למצוא, אולי זה, אולי זה,  "מהות החיים היא לחפש ולחפש ולמצוא, לחפש הלאה
יזהר בשיחה  זה אחד השיעורים החשובים לחיי שלמדתי מס. –ולהישאר בצמא בלתי מרווה" 

מהו חיפוש?  –ווה אותי כבר שנים כי הוא פותח שערים אינסופיים הו משפט שמלוזנו. יבינ
מהו צימאון? אלה סודות שאינם מיועדים לפיצוח, אלא להיות הקסם,  –מהי מציאה? ובעיקר 

כל חיינו. כשאני פונה לזיוה שמיר, פנייה שיש בה התבוננות,  –המסתורין והמניע לחיינו 
אני  –קף ועומק יצירתה הפורייה כל כך ייה ומהסקרנות וניסיון ללמוד וללכוד משהו מחי

מתרשמת מאדם שאינו חדל לחפש, כשכל ספר הוא מעין מציאה, מציאה זמנית רק עוד תחנה 
הרוחני, הפנימי, הספרותי, החידתי של החיים.  –האינסופי  quest –במסע חיפוש הלאה אל ה

מאון יתי נדלה אם לא כצאחרת איך אפשר להבין את האנרגיה הזו, את המעיין הנובע הבל
י  –מאון שהוא מקור היצירה יבלתי מרווה? צ כפי שכתב חיים גורי בשורה הנפלאה: "כ  

ים.  ת ֱאל ה  או  א  ר  ים ב   ֵמא  צ   ים." )צום וצימאון(/ ה  וו י  ר   . ל א ה 

מאון לחקור, ליצור, ללמוד הוא אתגר כה גדול, ומשום כך היא פונה יעבור זיוה הצב
לעגנון, ביאליק, אלתרמן, ל. גולדברג, רחל, ע. עוז, א.ב. יהושע,  –רים לגדולי היוצ

כי ניתן לשער שהבאר שלהם עמוקה יותר, רבת שכבות  –ח. באר וגם לשייקספיר 
והיא לא מוותרת על אפשרות מציאת המים... לכן  כמה ועושר מתחדש.ורבדים של ח  

 ותרת חידתית. היא גם חוזרת אליהם שוב ושוב בכתיבתה, כי יצירתם נ

וזיוה אוהבת את חידת החיים, חידה שהיא סוד עלום, שתמיד קורא וזוהר במעמקים 
לכן היא יצאה חוצץ בקול רם כנגד כל מי שמסתגר ומתקבע בדוגמות  שלנו.

קריאה שהיא כיוונה  –מקודשות ואקסיומות שסותמות את הגולל על חשיבה ויצירה 
ר לשמר מכל משמר על התחדשות, סקרנות גם לחבריה באקדמיה, כלפי כל מי שאמו

,  החידתיות היא בלב יצירתם של נושאי מחקריה, כמו ביאליק: .צימאוןו ן זו  ׁשו  ל  "ב  
ה ֵרכ  ב   ם ה  ת, ג   נו  ׁשו  ל   ן ה  ׁשו  ת \ל  ה א  ד  י ח  ית..."-ל  מ  ל  עו  ה  ה  ת  יד  כמו אלתרמן: . )הברכה( ח 

י  נ ה ֵאינ ה כ   כו  נ   ך ה  ר  ד   ן ה  ֵ כ  ת"ש  ח  ם א  ן \א  ד הו א ב   עו  ה ב   א  ר  מ   יר את ה  ש  כ  חו  -ל  י מ  ח  ין ו  ר  חו 
ים.." וגם ל  מ  ס   ל  עו ת ו  מ  ש  מ   ד ל  ב  י ה ע  ה  ם י  ר  ט  ה..." …" -הו א, ב   נ  רו  ת  י פ   ל  ה ב   יד  ת ח  ֵ ם ת  ג  

אולי זו אישיותה של זיוה, אולי זו  )ליל תמורה(, שלא נדבר על עגנון ואחרים.
ה רבת שנים מהיוצרים שהיא מצאה בהם הד לנפשה; שעבורם חידת החיים היא השרא
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היא הדרך להתבונן ולחיות את החיים. כאשר חוקר בוחר לצלול כך לעומקים של 
יצירות גדולות, אין ספק שהוא הולך בדרך הגדולה והרחבה שאינה אלא דרך חייו 

מציעים. זהו עושר ללכת בעקבות כמיהתו שלו לגעת במסתורין שהחיים  –שלו 
 מתחדש, זהו אושר שגובל במשמעות. 

מה מאחלים לאישה שהיא כבר עתה מגדלור במחקר הספרות העברית, שהיא ברוכת 
שרון ושופעת יצירה, שמדף הספרים שלה פנומנלי? מבחינתי, שלא זכיתי להיות יכ

ל היבול העצום תבורכי זיוה ע תלמידתה, זהו נכס שאין לו שיעור, ואין זמן שיוכל לכלותו.
 הזה של חייך, ואנחנו נשוב ונתברך בו שוב ושוב. למי את עמלה? לנו ולדורות רבים.

משהו שהבקיע מהלב, משהו  –מסתורי בעיניי  נו גם הואיהקשר בינ –ונגיעה אישית 
בלתי מוגדר, בלתי מקוטלג בניסוחי קשר של עבר משותף, או עבודה משותפת, או 

כל זאת הוא נרקם, ואני מרגישה זכות, ידידות וחם הלב. חוויות רבות משותפות. וב
תודה עמוקה, זיוה יקרה! איחולי בריאות טובה, המשך יצירה פורייה, שמחה במשפחה 

  .בברכה חמה מקרב לב, בהערכה ובהוקרה והתחדשות מתמשכת במסע חייך.

 יהודה פרידלנדר 'פרופ

 מחקרים חובקי עולם ומלואו
צבי לוז  .ובוועדות לפני שפגשתי אותה בכנסים כיתי להתוודעלמחקריה של זיוה שמיר ז

אני משתדל לא  ומאז (,1986) הצרצר משורר הגלות הפנה את תשומת לבי בשעתו לספרה
ביאליק, אלתרמן, , יל"ג על החובקים עולם ומלואו להחמיץ את הקריאה והעיון במחקריה

חדש ומקורי  עיון אני מוצא נדבך בכל. ועוד ועוד שקספיר הסונטות של, רחל, רטוש, עגנון
נוסף, שמהנה ומאתגר, ואני נפעם בכל פעם מחדש לא רק מעמקות הניתוח החושף תשתיות 

 שלה המבורכים ורבדים חדשים, אלא גם מרגישות עדינה של יוצרת החשה באינסטינקטים

 .את הראוי לחשיפה ולהבלטה במחקר ולחשוף היכן ניתן למצוא

סים שאורגנו בשעתו בידי המחלקות לספרות עברית הופעותיה של זיוה בכנ
במסכת  באוניברסיטאות חיזקו בי בשמיעת דבריה את שהתרשמתי בקריאת מחקריה.

אמר להם ]רבן יוחנן בן זכאי[ צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק "אבות )ב, ט( נאמר: 
אומר שכן בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי 

טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני 
 ".את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם

זיוה שמיר ניחנה באישיותה, במחקריה ובפעילותה הציבורית הענפה בוועדות השונות 
 35-הופעת ספרה ה לקידום ולטיפוח עמיתים ותלמידים בכל חמש הסגולות הללו כאחת.

הוא אכן חג של ממש לספרות העברית החדשה ולשוחריה, לחוקרת ולקהל מאזיניה 
וקוראיה. נאחל לזיוה שמיר אריכות ימים בבריאות טובה ובמרץ בלתי נלאה כמעיין 

 המתגבר לקראת המחזור הבא של ספריה, ויצאו הכל נשכרים מכך.



 43ַּ35גיליוןַַַּּּגג  ַּ

  

  

 

 

 



 43ַּ36גיליוןַַַּּּגג  ַּ

לפי סדר הופעתם –הספרים   

 א,ַּתש"ם."יַּביאליקַּהראשונים:ַּדיסרטציה,ַּתשירַַַַּּּּ .1

ועד  העשור הראשון ביצירת ביאליק, למן שירי הבוסר שנגנזו סקירה ראשונה של
צעיר שהפך עד  גולת הכותרת של יצירתו המוקדמת של משורר – לפואמה "שירתי"

מהרה בכוח כשרונו לגדול משוררי ישראל בעת החדשה. המחקר מתמקד, בין השאר, 
גוריזם לביוגרפיזם.בתהליך   ההתפתחות שחל בכתיבתו של ביאליק במעבר מאל 

 הצרצרַּמשוררַּהגלות:ַּלחקרַּהיסודַּהעממיַּביצירתַּביאליק,ַּת"א,ַּתשמ"ו.ַַַַּּּּ .2

העם של ביאליק ועל היסוד העממי ביצירתו -סקירה מקיפה ראשונה מסוגה על שירי 
העם בלשון  עם אוסף שירי של המשורר 1901-ה"קנונית". הספר בוחן את מפגשו ב

ואת עיבודיו המחוכמים לשירים אלה, מפגש שהניב את הניסיון הראשון  יידיש
 בספרות העברית לכתוב "פזמונות" ו"שירי עם" בשפה שאיננה מדוברת.

 א,ַּתשמ"ז."שיריםַּופזמונותַּגםַּלילדים:ַּלחקרַּשירתַּביאליקַּלילדיםַּולנוער,ַּתַַַּּּ .3

ם ולנוער, ומראה כי שירים הספר בוחן את שיריו של ביאליק לגיל הרך, לילדי
תים מורכבים ומרובדים לא פחות מן היצירה ה"קנונית". כך,  "פשוטים" אלה הם לע 
למשל, השיר "בגינת הירק" נבחן כפרק בפסיכולוגיה, כפרק בסוציולוגיה וכהמחשה 

 של סוגיה הלכתית מופשטת. 

ְרסַּפואטיקה"ַּביצירתַּביאליק,ַּתַַַַּּּּ .4  .א,ַּתשמ"ח"השירהַּמאיןַּתימצא:ַּ"א 

ס פואטיקה" )הכתיבה על מלאכת  ר  הספר סוקר את התבטאויותיו של המשורר בנושאי "א 
הכתיבה( ואת מימושן של האמירות העיוניות הללו הלכה למעשה בשיריו ובסיפוריו. 
ס פואטית" של ביאליק בפרודיה על שיר של יל"ג )"השירה  ר  ראשיתה של השירה ה"א 

שלותמאין תימצא?"(, ונופיה משתרגים עד   ביותר. ליצירות המאוחרות והב 

  תשמ"ט.ַּא,"עודַּחוזרַּהניגון:ַּשירתַּאלתרמןַּבראיַּהמודרניזם,ַּתַַַּּּ .5

סגנון של אובחנו בחקר אלתרמן )כגון ה"ז או גמה"(, בוחן את -הספר מאתר צייני
ר השירים על רקע כ   באור חדש.  המודרניזם האירופי ומאיר את המו 

 א, תשנ"א.", תהאישיַּשלַּביאליקַּמהַּזאתַּאהבה:ַּצוהרַּלעולםַּהדעותַַַּּּ .6

עיבוד של פולקלור יהודי ונ כרי -הן כמעשה הספר בוחן את "אגדת שלושה וארבעה"
נו ועושרו. עיבודה של  בו אה של עולמו האיֵדאי האישי של המחבר בכל גיוו  הן כב 

 יצירת הקדומים מתגלה גם כמניפסט פוליטי ופואטי בעל השלכות אקטואליסטיות מובהקות.
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 .1993א,ַּ"מקוריותַּומקורותיה,ַּתַּ–להתחילַּמאלף:ַּשירתַּרטושַַַַּּּּ .7

רטוש הופיע בשמי השירה העברית כמשורר מהפכני בתכלית, ששירתו נבראה ללא 
של המשורר מבלי לפגוע  מקורות השראה כלשהם. הספר חושף אחדים ממקורותיו
יגון של עצמו".בדיוקנו כיוצר מקורי וייחודי, שלא היה מוכן אפילו להיות  פ    "א 

 .1998א,ַּ"באיןַּעלילה:ַּסיפוריַּביאליקַּבמעגלותיהם,ַּתַַַַּּּּ .8

שורשיה של הסיפורת הביאליקאית נעוצים במסורת ה"נוסח" המנדלאי, אך נופיה 
רש את הסיפורת הזו נית. הספר חוקר ומפ   נושקים בפסגות הסיפורת המודרנית האו רב 

איים" ואת ארבע ה"רשימות" שבהן ה"מנדל לשני אגפיה: את ארבעת סיפורי המקור
התקרב ביאליק אל סגנונו ה"מרושל" של י"ח ברנר. הסיפורים נבחנים 

 העם.-מדרשו של אחד-כאילוסטרציות של השקפת העולם הציונית מבית

 .1999א,ַּ"עלַּעתַּועלַּאתר:ַּפואטיקהַּופוליטיקהַּביצירתַּאלתרמן,ַּתַַַּּּ .9

מתוך גישה קונטקסטואלית הספר בוחן את אותות הזמן והמקום ביצירת אלתרמן 
המשוקעים בה. ההיה אלתרמן "משורר חצר" או "משורר  החותרת לחישוף הרעיונות

לאומי"? איך התנער מן הדימוי של המשורר "המקולל" שרווח בחוגו של שלונסקי? 
, הנראים כ"אמנות לשם כוכבים בחוץהאם ניתן לאתר רמזים אקטואליים בשירי 

ש גם על חטיבות שירה שנדחקו שלא כדין לשוליו של אמנות"? הספר שופך אור חד
 חקר אלתרמן.

 .2000א,ַּ"לנתיבהַּהנעלם:ַּעקבותַּפרשתַּאירהַּיאןַּביצירתַּביאליק,ַּת .10

אירה יאן הייתה הציירת הראשונה בתולדות עם ישראל. בעודה מציירת את דיוקנו 
ה את של ביאליק ומאיירת את כתביו, היא התאהבה בו והחליטה לשרוף למען אהבת

כל הגשרים. הספר עוקב אחר רישומה של פרשת אירה יאן ברחבי היצירה 
יה  ולתקופותיה.  הביאליקאית לסוג 

בתַּהִזמרהַּחוזרת:ַּעלַּשיריַּהילדיםַּשלַּנתןַּאלתרמן,ַּתַַַַּּּּ .11 ֵּ  .2005א,ַּ"ת 

הספר מתחקה אחר המעשיות המחורזות הגדולות של אלתרמן, למן יצירתו הגדולה 
תב בערוב ימיו.  ( ועד1932בחנוכה" )"זה היה  –הראשונה לילדים  לשירים שכ 

בשירים אלה כלולים עניינים רבים שילד לא יבינם, אך יש בהם גם עלילות גבורה 
 יבין בכל קריאה יותר ויותר. –והומור, שכל ילד ייהנה מהם, ולכשיגדל 

 

 .2008ַּא,"המייתַּים:ַּשירתַּהאהבהַּהאירופיתַּוהספרותַּהעברית,ַּת .12

שבי רוח המערב בשירה העברית בת הדורות האחרונים: את הספר מתאר את מ
בין טוריה של השירה העברית  התפשטות ֵהדים מיצירות שקספיר, בודלר ורמבו

 החדשה.
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לךַּומלך:ַּאלתרמןַַַַַּּּּּ .13  .2010א,ַּ"בוהמייןַּומשוררַּלאומי,ַּתַּ–הֵּ

כתר השירה הלאומית וכתר השירה הקלה.  –על ראש אלתרמן התנוססו שני כתרים 
ין שני האגפים גבוה כפי שהוא נראה ממבט ראשון.הספר מ  ראה שאין החיץ שב 

 .2011א,ַּ"ש"יַּעולמות:ַּריבויַּפניםַּביצירתַּעגנון,ַּתַַַּּּ .14

דה המודרניסטי הספר אקטואלי, ומאיר את זיקתם של סיפוריו -מציג את היצירה מצ 
 ספרותית של זמן היכתבם.-המציאו ת החוץ הנודעים של עגנון אל

 .2011ַּא,ַּ"הסונטותַּשלַּשקספיר,ַּתַּעיניַּאהובתי:ַַַּּּ .15

רו לפני למעלה מ הסונטות של שקספיר 154  שנה בתרגום חדש. 400-שחו ב 

 .2011א,ַּ"הניגוןַּשבלבבו:ַּהשירַּהליריַּהקצרַּשלַּח"נַּביאליק,ַּתַַַּּּ .16

הספר מתחקה אחר דרכו של ביאליק אל השיר הלירי הקצר, דרך שנכבשה במקביל 
ר", "בעיר ההֵרגה", לכתיבת חמש הפואמות רחבות היריעה  דב  )"המתמיד", "ֵמתי מ 

ֵרכה" ו"מגילת האש"(. בספר נבחנת דמותו של "האני" הדובר בשירים אלה:  "הב 
י  דיוקן יושב  –עצמי מעורר הזדהות, אך גם דיוקן קולקטיבי של היהודי הארכיטיפ  

 שבכל דור ובכל אתר. –האוהלים והנודד 

 .2012ַּא,ַּ"רקפת:ַּענווהַּוגאווהַּבשירתַּרחל,ַּתַַַּּּ .17

גים פיוטיים חסרי  ֵ ש   הספר מתאר את מאבקה  של המשוררת שלא ידעה עברית בדרך לה 
יומית בתנ"ך והאזנה לפטפוטי הטף. מתוארת גם את התקבלותה -תקדים, אגב קריאה יום

 ידי נציגיהן החשובים של שלוש משמרות בשירה העברית.-של המשוררת על

דם:ַּעיוןַּבאגדותַּ"וַַַּּּ .18  .2012א,ַּ"יהיַּהיום"ַּשלַּח"נַּביאליק,ַּתִמיםַּוִמק ֶּ

למחוזות  באגדות "ויהי היום", שנועדו לקורא הצעיר והבוגר גם יחד, הפליג ביאליק
אישיים, וערך בהן סינתזה מקורית בין אגדת קדומים לאמירה מענייני -אישיים ובין

דיומא. ביצירות אלה המקור המדרשי אינו אלא סף ומפתן לאמירה העדכנית 
 נית.והמודר

 .2012א,ַּ"לפיַּהטף:ַּהמעשיותַּהמחורזותַּלילדיםַּשלַּח"נַּביאליק,ַּתַַַּּּ .19

הספר מנסה לתהות על חידת עמידתם האיתנה של שירי הילדים של ביאליק במבחן 
ֵרׁש אחדים מהשירים הארוכים שלו, היוצאים מן המעגל האישי אל ֵעבר  הזמן, ולפ 

 המעגלים הלאומיים והאוניברסליים.

א,ַּ"א:ַּמציאו תַּוהמצאהַּבסיפוריוַּהמוזריםַּשלַּש"יַּעגנון,ַּתבדרךַּלביתַּאבַַַּּּ .20
2012. 

פנה זרקור אל שישה מסיפורי "ספר המעשים" של עגנון ואל הנובלה  בלבב הספר מ 
טאימים ֵראליסטיים של עגנון מתגלה כתגובה על ענייני השעה -. הסיפורת המ 
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ים" של סמל מאחורי "שבעה צעיפ ה"בוערים", אלא שהיא מסתירה את האקטואליה
 ומשל.

 .2013ַּא,ַּ"רוצי,ַּנוצה:ַּאלתרמןַּבעקבותַּאירועיַּהזמן,ַּתַַַּּּ .21

דם התמטי איֵדאי של שירת אלתרמן ובוחן את עמדתה בנושאים -הספר עוקב אחרי צ 
שהעסיקו את מחברה  בשנות המאבק על עצמאות ישראל ובשנותיה הראשונות של 

 נושאי דת ואמונה ועוד.טוהר הנשק, המדינה: סוגית "מיהו יהודי?", סוגיית 

 . 2013א, "תַּ",מאבקוַּשלַּביאליקַּבהרצלַּובחסידיוַּה"צעיריםצפרירים:ַַַַּּּּ .22

טבעו, אך נקלע כל ימיו למאבקים מרים נגד יריבים  ביאליק היה סופר שוחר שלום מ 
פוליטיים ופואטיים. הספר בוחן את המאבק נגד "הצעירים" של ראשית המאה 

י(, הן ביצירות שבהן מאבק זה גלוי, הן ביצירות בסק')ובראשם מ"י ברדיצ העשרים
ַּ שבהן הוא סמוי מן העין.

 .2013א,ַּ"המשורר,ַּהגבירהַּוהשפחה:ַּביאליקַּביןַּעבריתַּליידיש,ַּתַַַּּּ .23

שיפשיל את שרווליו ויחבר שירים בלשון  בקשתו של ידידו ועורכו י"ח רבניצקי
ידיש נתנה לביאליק גושפנקא של החוגים לכתוב בשפה שלא זוהתה כשפתם  י 

ידיש פתחה לפניו קשת אפשרויות שהעברית עדיין לא הציעה לו,  ניים. לשון י  הציו 
ידית" הזאת, שביאליק -ויצירתו יצאה נשכרת מן הסימביוזה הדו א  ר  ב  לשונית ה"ה 

 תיארה כיחסי "רות" ו"נעמי".

 .2014א,ַּ"לשירַּבשפתַּהכוכבים:ַּעלַּיצירתַּלאהַּגולדברג,ַּת .24

ה הטראומות שחוותה לאה  ב  גולדברג בליטא ובגרמניה לימדוה לנצור את סודותיה בל 
מאחורי מסכה ומסווה. הספר מנסה לחשוף את הדוויי המסתתר מאחורי שיריה 
הנעימים של המשוררת ולזהות את "הסוסים הטרויאניים" שיצירתה החתרנית הכניסה 

 לספרות העברית.

ַּהי .25 ַּבראי ַּגורדון ַּי"ל ַּשל ַּשירו ַּיוד: ַּשל ַּקוצו ַּתהכולַּבגלל א,ַּ"צירהַּהעברית,
2014. 

"קוצו של יוד" השפיע על התרבות העברית יותר מכל שיר אחר  שירו של יל"ג
שנכתב בתקופת ההשכלה. הספר עוקב אחר הדיה של הפואמה ביצירה העברית, למן 

 ועד לסרטו של יוסי סידר "הערת שוליים". ספרים-הסיפורת של מנדלי מוכר

 .2014א,ַּ"מעלַּכלַּבמה:ַּביאליקַּוהתאטרון,ַּת .26

החזיר לו את  העם-פעמיים נקטעה הקריירה התאטרונית של ביאליק: כשאחד
המונולוגים הדרמטיים "מפי העם", מבלי שהעריך את החידושים הרבים הטמונים 
בהם; כשחיבר המשורר בערוב ימיו טרילוגיה דרמטית שנעלמו עקבותיה. הספר עוקב 

תב בימי לימודיו בישיבתאחר זיקתו של המשורר לתאטרון למן מערכוני ה  בוסר שכ 
ז לו   ין ועד מותו בטרם עת."וו 



 43ַּ41גיליוןַַַּּּגג  ַּ

סיפורַּלאַּפשוט:ַּעיוניםַּביצירותיהםַּשלַּא"בַּיהושע,ַּעמוסַּעוזַּוחייםַּבאר,ַּ .27
 .2015א,ַּ"ת

הספר עוסק ביצירותיהם של שלושה מבין סופריה המרכזיים של "קריית ספר" 
רות של העיר, -הלאהעברית. שלושתם ילידי ירושלים המגלים ביצירתם את פניה  כ  מו 

שלושתם עזבו את הקבוצה החברתית שלתוכה נולדו, שלושתם פרופסורים לספרות 
שחיברו גם ספרי עיון שהעמידו את עגנון במרכזם. עם זאת, יצירתם פורשת לפנינו 

 שלושה עולמות שונים וייחודיים. 

המוזהַּבארץַּהמראות:ַּהדיםַּממסורותַּהמערבַּביצירתַּביאליקַּואלתרמן,ַּ .28
 .2016עננהַּר

ה  ביקשו  הספרות העברית החדשה ֵהֵנצה במערב אחרי המהפכה הצרפתית, בעת שב 
בו אותיה של ספרות  המשכילים להתערות כאזרחים במולדתם. הספר עוקב אחרי ב  
ווה את המעקב העיוני בתרגומים חדשים לשירים  המערב בספרות העברית, ומל 

 נודעים.

רמזיםַּל .29 שֹרת:ַּהֶּ חַּיונהַּמב  ל  קנייניַּהתרבותַּשלַּהעםַּוהעולםַּביצירתַּחייםַּש ְ

 .2016א,ַּ"נחמןַּביאליק,ַּת

שברי  רמזים(, העשוי מ  לו סיביים )ה  רקם צפוף של צירופים א  לשונו של ביאליק היא מ 
עין -לשון פיוטית אישית ומרהיבת פסוקים, כצורתם ושלא כצורתם. בשירתו נבנתה
נה  .העשויה ממכיתותיה של הלשון השיבוצית היׁש  ה  נ    שהסתאבה ואיבדה את ח 

 .2016א,ַּ"חןַּהנסתר:ַּתעלומותַּמארכיוןַּביאליק,ַּת .30

לים  הספר מגולל את הסיפורים המרתקים המסתתרים מאחורי הכרכים המצהיבים והע 
לים של הארכיון: יצירות של ביאליק שאבדו או נגנזו, תעלומות הקשורות לנסיבות  הב  

טו בהן בדורות האחרונים והגיעו כאן כתיבתה של היצירה, חידות שחוקרים התלב
 לפתרונן.

 

 .2016א,ַּ"ש"יַּעגנון,ַּתַּפיַּהרומןַּשירהַּמאת-שירהַּחדשה:ַּמהַּזאתַּאהבהַּעל .31

הספר מציע פרשנות פוליטית ופואטית ל"סימפוניה הבלתי גמורה" של עגנון, 
רה על רקע תמונותיה של אירופה המתרוקנת מיהודיה ותמונותיו של דור  שחו ב 

על רקע משולש  –אות העומד מול אתגר הריבונות. עגנון העלה בספרו מלחמת העצמ
דיאגנוזות אחדות לגבי ההווה המתהווה  –רומנטי של דמויות אוקסימורוניות 

 ופרוגנוזות אחדות לעתיד לבוא.
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 .2017א,ַּ"בעירַּוביער:ַּאמנותַּוטבעַּביצירתַּאלתרמן,ַּת .32

י "טבע  ירת המערב, מוצג ביצירת אמנות", שעליו מושתתת ש –הניגוד הארכיטיפ 
ה את הטבע. ק   ח  קפת או מ   להפך, אלתרמן באופן שונה מהמקובל: כאן אין האמנות מׁש 

בו אה. מש לה ב   קנתה לו  הטבע לומד מהאמנות ומׁש  אלתרמן שהכשרתו האקדמית ה 
לטיוויסטיים המתבוננים באובייקטים מזוויות  ידע והבנה במדעי הטבע, חיבר שירים ר 

ייה ש  במקום ובזמן.  –ונות וממרחקים שונים רא 

 

 ַּ.2017א,ַּ"מאוהבַּלאויב:ַּעגנוןַּמהרהרַּעלַּביאליק,ַּת .33

ומנסה להתחקות אחר  ,עגנוןלבין הספר מתאר את היחסים הדואליים בין ביאליק 
ביניהם. בדיקה טקסטואלית נרחבת מגלה כאן הסיבות והנסיבות שהובילו לנתק 

פי -על-אף ך לאויבו, הייתה רבה מהמשוער,שהשפעת ביאליק על ידידו הצעיר, שהפ
ר בה. שעגנון פ   התכחש לה וכ 

 

 . 2017א, ", תעלַּיונהַּועלַּנער:ַּהחתירהַּלשלוםַּבספרותַּהילדיםַּהעברית .33

ביצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מחיים  הספר עוקב אחר "המלחמה לשלום"
ו שלא לחשוף את נחמן ביאליק ועד מאיר שֵלו ודויד גרוסמן. רוב הכותבים ביקש

 ביצירות הילדים שלהם, "כרטיס הזיהוי" הפוליטי שלהם, אך נתנו לו ביטוי עקיף
ת כביכול מכל מגמתיו ת. ו   ה"תמימות" והחפ 

 

 .2017א, ", תח"נַּביאליקַּבחִילַּוברו ח:ַּגיבוריַּהתנ"ךַּבראיַּיצירתוַּשל .35

ציג את בניגוד לסופרי ההשכלה, שתיארו בכתביהם אנשי מופת נשגבים, ביאליק ה
גיבורי התנ"ך כאנשים קטנים ופשוטים ששאלו שאלות גדולות, חובקות שמים וארץ. 
רמזים לקשת לא גדולה, אך ססגונית ומגו ונת, של  הוא שילב בשיריו ובסיפוריו ה 

ן דמויות של "ספרא וסייפא". ביצירתו –דמויות מן המקרא   את סיפורם סיפר רו ב 
עשיר את -ור האישיהקדום ֵמחדש, תוך מיזוגו עם הסיפ הלאומי האקטואלי. התנ"ך ה 

קנה לה נפח ומשמעות, מחד גיסא; ומאידך גיסא, גיבורי התנ"ך  יצירת ביאליק וה 
לת אך גם -הוארו ביצירתו באור חדש, באמצעות הפרשנות רבת כ  התובנות, המו ש 

האישית והרגשית, שהעניק להן גדול הסופרים ואנשי הרוח שקמו לעם ישראל 
 האחרונים.  בדורות
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 ספרים וסופרים בעידן "הכפר הגלובלי"
 סיכויים וסיכונים

 זיוה שמיר 'פרופאסא כשר עם  'פרופשיחה של 

 

 יוה, אני שמח על ההזדמנות לשוחח אתך.ז ■

אפתח בעדות קטנה על עצמי. נולדתי, גדלתי ובגרתי בבית מלא ספרים. חוויית 
האנציקלופדיה "נעורים". מתוך כך,  הילדות הראשונה הזכורה לי קשורה לכרך של

רגל מובהק, לא לעבור על פני חנות ספרים מבלי להיכנס שנים רבות היה לי ה  
ולשוטט ואף לקנות כמה מן הספרים. בשנים האחרונות אני מוצא את עצמי נכנס 
לחנות ספרים חדשים, משוטט בה, הופך בה והופך בה ולא מוצא בה כלום. לפעמים, 

טורח להיכנס. מבחר הספרים גדל, טיב הספרים השתנה, בנושאים אני אפילו לא 
 ובאיכות. כך נדמה לי.
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בשנים האחרונות אני מוצא את עצמי נכנס לחנות ספרים  אסאַּכשר:
חדשים, משוטט בה, הופך בה והופך בה ולא מוצא בה כלום. 

לפעמים, אני אפילו לא טורח להיכנס. מבחר הספרים גדל, טיב 
 בנושאים ובאיכות. כך נדמה לי. הספרים השתנה,

 

גם אני שֵמחה על ההזדמנות לשוחח אתך ולהחליף דעות על מצבה  )העגום והמבטיח 
גם יחד( של הספרות בכלל, ושל הספרות העברית בפרט. "שֵמחה", אך גם עצובה, 
ה  מתרבים הדיבורים על סופו של העידן  כי אנחנו שרויים כידוע בתקופה שב 

הספורהאוניברסיטאית הבריטית אוק עיר. ברגיהגוטנב לפעמים,  אני מבקרת ד, שב 
כשמו ", The Last Bookshop" חנות ספרים חדשה בשםהוקמה לפני שנים אחדות 

חנות זו, ראיתי שאפילו  כשביקרתי שם לא מזמן. 2012של סרט קולנוע עתידני משנת 
ירי המבצעים ממח במחיר נמוך –בלבד בשלוש לירות אנגליות שמכרה ספרי איכות 

לגבי עם קטן כשלה ונסגרה.  – ארבעה במאה" הנהוגים ברשתות השיוו ק שלנושל "
שנה החזיר למעגל החיים את תרבותו העתיקה  120-כעם ישראל, שרק לפני כ

דת  השינויים האלה במעמדו של הספר ובהרגלי הקריאה קריטיים הרבה  –והמרו ב 
 יותר מאשר אצל עמים אחרים. 

הספר האלקטרוני עדיין לא אילו וודפס נמצא אצלנו במדרון חלקלק, ענף הספר המ
ההמונים הרבה -בין ערוצי תקשורתכולם משוטטים כיום  קנה שביתה במקומותינו.

אך לא מסכי הקולנוע, פעם בחנויות ספרים ובספריות. -ו איניותר ממה ששוטט
יים, חיי המדף ק האגרסיבמבצעי השיוו  גם . הטלוויזיה והמחשב לבדם אשמים במצב

 –ות ברכה בעמלם ם המועטים של הסופרים לראהסיכויימצוקת המו"לים,  הקצרים,
, וקשה לדעת מה כאן "הביצה" ומה אלה אינם מעודדים איכות גם גורמים

הטיב  האיכות, על חשבון כדבריך, ההיצע גדול, והוא בא לא אחת ."התרנגולת"
תפוצה, אפילו הוא -בהוצאת ספר דל הוצאות הספרים אינן יכולות להסתכןוהעומק. 

ספר טוב, או להשקיע משאבים רבים בהפקת הספר )קרי, לשלם בעבור תרגומים 
עוזי שביט, שהוא גם  'פרופ ,ידידי(. 'וכוראויים לשמם, עריכה מוקפדת, הגהה נוספת 

מהמעטים שמוכנים כיום להוציא ספרי עיון וספרי שירה )לרבות קלסיקה  מו"ל חשוב,
בים כידוע ברשימות רבימודרני מרבה המכר, -ת(, וכיוצא באלה ספרים שאינם מככ 

 "ןהממו-הים ואתוהאל-את לא תוכלו עבוד"לצטט את הפסוק מן האוונגליונים, הקובע: 
בתקופות של קפיטליזם חסר רסן, המוזות לפעמים משתתקות ולפעמים  (.ד)מתי ו, כ

באקראי, מן הדרך הגדולה של מתפרעות. ושהן מתפרעות, הן סוטות, במתכוון או 
-הספרות העברית לדורותיה, ויוצרות מובלעות קטנות שאין להן שום זיקה ל

mainstream  .של הספרות העברית במאתיים השנים האחרונות 
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חיי השגרה שלנו מתנהלים, לעתים קרובות, כביטויים של הסיסמה "כל העולם  ■
שהו, בין בפה מלא ובין בכוונות שוק". בכל זמן ובכל מקום מנסים למכור לנו מ

סמויות. השיקולים הכלכליים, ברוח שלטון ה"רייטינג", יכולים להיות בעלי השפעה 
 על האיכות הספרותית.

מתוך איגרות סופרים שחוברו בראשית המאה העשרים ניתן להבין שתמיד היו 
 במו"לות העברית שיקולים של כדאיות כלכלית )רק המו"לות הציבורית הייתה
במידה מסוימת פטורה מהם(. ביאליק המו"ל נאלץ להוציא ספרי שירה עברית 
שנכתבו באמריקה כי כותביהם פתחו את ארנקם ושילמו בדולרים, ואילו לחלוצים 
האביונים, שנלחמו על יום עבודה, לא הייתה פרוטה כדי להוציא את שיריהם 

מד הספר בראש ב"דביר". גם אז, בגלל המצוקה הכלכלית ששררה בארץ, לא ע
ביא השנייה וחברו של י"ח ברנר, היה נוהג לה איש העלייה רשימת הצריכה: סבי,

ה", וסבתי  צפ  מפעם לפעם לילדיו חבילה של ספרים שיצאו בהוצאת "שטיבל" או "מ 
 . שבחר לקנות מזון רוחני בשעה שהמז ווה ריק עלערת בו הייתה גו

וך ההמולה של תרבות הצריכה, איבד בתכיום, בעידן של שפע ורווחה,  והנה דווקא
האנשים שאינם פותחים מתרבים אצלנו הולכים ו הספר את מעמדו כ"מוצר" נחשק.

שאינם קוראים ספרים, כדי  זה בזה בהכרזות על מתחריםשלנו  נבחרי הציבורספר, ו
ת של פופוליזם זול לאותת לקהלם ליטיסטים יפים שה במחוו  נפש -"אחד העם", ולא א 

ליטה" למילת גנאי(.  )אגב, רק  בישראל הפכה המילה "א 

לו   לח  אפשר שמדובר בתהליך של הידרדרות שהתחיל כבר לפני כיובל שנים, בעת שח 
 The Hitאל חיינו אלינו מושגים אמריקניים כדוגמת "מצעד הפזמונים" )"

Paradeו"רשימת רבי )"-"( "המכרThe Bestsellers באותה עת נכנסנו .)"
ה"רייטינג" הוו לגרי של תרבות הצריכה האמריקנית, והמפולת רק  אף אנו לעידן

ה  הספר הוא מוצר צריכה שנמדד במספר מובן שבאווירה הולכת וצוברת תאוצה.  שב 
ב לספרות מופת, -אין כמעט מקום בשוק הספרים לספר דלצרכניו  ׁש  תפוצה. הק 

פוחת. ככלל, ברור שדורשת מקוראיה התעמקות ומאמצי הבנה ופענוח, הולך גם הוא ו
רוב בהורדת הרמה. רק -פי-ההמונים להגיע לכל פינה כרוך על-שהרצון של תרבות

לה: כתיבה שפונה אל  'סגולה מסוגלים לכתוב כתיבה ש"פני יאנוס-סופרים יחידי
הציבור הרחב ומדברת לכאורה בשפתו, אך בה בעת גם מאותתת מאחורי הקלעים 

ליטיסטית כזאת, עין אירונית ש-ליודעי ח"ן בקריצת אין הדברים אלא מֵסכה. לכתיבה א 
דופן )בספרות -שמתחפשת לכתיבה עממית, נדרש כשרון רב ותחכום יצירתי יוצא

הדורות האחרונים ניתן לגלות אצלנו כשרון כזה ביצירותיהם של שלום עליכם, מנדלי 
האחרון בספריהם של א"ב יהושע ומאיר שֵלו, וכן בספרו  –מו"ס וביאליק, ובימינו 

 של דויד גרוסמן(.
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סבי, איש העלייה השנייה וחברו של י"ח ברנר, היה נוהג  זיוהַּשמיר:
להביא מפעם לפעם לילדיו חבילה של ספרים שיצאו בהוצאת 

ה", וסבתי הייתה גוערת בו על שבחר לקנות מזון  "שטיבל" או "ִמצפ 
רווחה, רוחני בשעה שהמָזווה ריק. והנה דווקא כיום, בעידן של שפע ו

                                   בתוך ההמולה של תרבות הצריכה, איבד הספר 
 את מעמדו כ"מוצר" נחשק.

 

כשאני מביט בספר חדש, הופך אותו כדי לקרוא את מה שכתוב על הכריכה  ■
האחורית שלו, לפעמים הספר מצטייר בעיניי, רק על יסוד הכריכה האחורית, כספר 

ן השבח. של "ספרות מגויסת" נשמעת שיפוטית ולא בכיוו  "מגויס". ועם זאת, התווית 
ב"שירה מגויסת", נוסח ביאליק ואורי צבי גרינברג ונתן אלתרמן )לא "הטור מה רע 

 השביעי"(?

מאה היסטוריה של הה לתווית "ספרות מגויסת" יש באמת השתמעויות של גנאי, כי 
ייס סופרים והעשרים  שטר שג  כתיב לימדה אותנו איך מ  ן הנכון"  להםה  את "הכיוו 

דוסטויבסקי  ,בימי טולסטוי)להוריד את הספרות מן הפסגות שאליהן הגיעה  "הצליח"
לא היו ת נרפסת. בתקופתם של ביאליק, אצ"ג ואלתרמן לתהומות של בינוניו  ( כוב'וצ

ן הנכון" )הגם שהוצאות הספרים  קומיסריםאצלנו  שהכתיבו לסופרים את "הכיוו 
ת והעיתונים המפל גתיים הפעילו צנזורה רכה, בדמות רשימה בלתי כתובה של מצוו 

ה" ו"לא תעשה"(.  תבו "כתיבה פוליטית" היו "מגויסים מטעם אותם סופרים שכ  "ע ש ֵ
, כניסוחה של נורית גוברין. ביאליק התגייס מרצון, מראשית יצירתו ועד עצמם"

, לסייע למורו ורבו אחד פה  הלבבות" והקמת "מרכז  העם במאבקו למען "הכשרת-לסו 
את אלתרמן האשימו שהוא "משורר חצר", ועמיתו שלונסקי ישראל. -רוחני" בארץ

גוריון(. ואולם, אם בודקים את -אף הדביק לו את הכינוי "בן גרוריון" )גרורו של בן
התבטאויותיו של אלתרמן, אפשר לראות בבירור שההאשמה לא הייתה מוצדקת: 

כמעט בכל נושא שעמד על סדר היום המדיני והציבורי.  הייתה לו דעה מוצקה משלו
גוריון. -פי שלרוב היא לא תאמה את זו של בן-על-הוא ביטא את דעתו ללא חשש, אף

גוריון והעריך את נכונותו לשאת בעול שרבץ על כתפיו בשעותיו -הוא אהב את בן
כדוגמת משוררי ענק  כליו. בכלל,-הקשות של העם, אך הוא בפירוש לא היה נושא

ביאליק, אצ"ג ואלתרמן מעולם לא נתנו את רוחם בסד. הם אמרו תמיד את דברם 
בלי מורא ובלי משוא פנים, ושום פוליטיקאי, גדול ככל שיהא, לא היה בכוחו לשלוט 

 בהם ולכופף אותם כרצונו. 

ו אינ –לאומי או אוניברסלי  –הצורך, או הכורח, לגייס את העט למען עניין חשוב 
חן שחם, אומר אחד ברומן "רביעיית רוזנדורף" מאת נלהפך,  גינוי.דעתי לראוי ל
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לשלטון, כל  עלה היטלרשמרגע שהנגנים )המשמיע כמדומה את דעתו של המחבר( 
מוסרי. "יום אחד ניענש", הוא טוען, "על שלא קראנו  סופר לא פוליטי הוא אדם לא

ו יל"ג ביאליק, אצ"ג אמת, כמסופרים חכמים בובאמת,  את הכתובת על הקיר".
ו, ידעו לראות למרחוק )בדקתי ומצאתי שרוב הפרוגנוזות שלהם התממשואלתרמן, 

אם סופר מזהה סכנה גדולה  (.והמעטות שעדיין לא התממשו תתממשנה אולי בעתיד
אך אם הוא מנצל את מעמדו ומשמיע מעל את פיו מים, הריהו בוגד בתפקידו; וממלא 

ואות זעם" המשרתות אינטרסים אלקטורליים של מפלגתו מיֵני "נבהבמה הפוליטית 
ין התגייסות בתום לב לבין . הגבול ושל מנהיגיה, גם אז הוא בוגד בתפקידו שב 

 צריך עין חדה של פילוסוף כמוךהתגייסות אינטרסטית ומתוגמלת לפעמים מטושטש. 
ין בדלים הדקים שבכדי לזהות את הה)וכן של מומחים מדיסציפלינות נוספות( 

מגמתית וצדקנית של להתגייסות , הנעשית מתוך זעקת אמת, לגיטימיתהתגייסות 
 סופר המחפש את קרבתם של בעלי השררה. 

מסד הם על רוב יחסים ציניים וחסרי בושה: הסופר -פי-בל נטעה, יחסי הסופר והמ 
רוצה להתקרב אל מוקדי הכוח כדי להתפרסם ולקדם את ענייניו, והפוליטיקאים 

את המוניטין של הסופר )שהציבור רואה בו, בצדק או שלא בצדק, אישיות מנצלים 
תים רחוקות צומחת  בעלת סמכות אינטלקטואלית ומוסרית גבוהה מן הרגיל(. רק לע 
מסד טובה כלשהי, כגון במקרה של הסופר מקסים גורקי  מיחסי הסופר והמ 

ליק ועוד עשרה שבאמצעות קשריו עם השלטונות הסובייטיים הצליח להציל את ביא
פשר להם לעלות -יציאה מברית-אב של סופרים כשהשיג להם התר-בתי המועצות וא 

 ארצה.

 

האם ייתכן שההבדל בין מה שנקרא "ספרות מגויסת" לבין מה שאינו נקרא כך  ■
אינו הבדל איכותי אלא הבדל בין מה שנאמר בתוך השורות לבין מה שנאמר בין 

 התפרש כמגויסת, לכאן או לכאן?השורות? האם כל יצירה יכולה ל

תו של דבר, היום, לאחר שלימדונו דרכים לזיהוי ה המסתתר מאחורי כל  subtext-לאמ 
טקסט, השקפתו של הסופר תבצבץ ותתגלה לעיני הקורא המיומן גם אם הסופר יטרח 

ת לה חזו ת א   וו  פוליטית. -להסתיר אותה מאחורי שבעה צעיפים וישתדל בכל מאודו לׁש 
מודרנית, אך מה שהוציא שם רע -כן ש"הכול פוליטי" כפי שטוענת ההגות הבתריית

ל"ספרות המגויסת" של הדור האחרון הוא האקסיומטיו ת שלה ומאמציה הבוטים 
להנחיל את דעותיה בדרכי אינדוקטרינציה. אם דבריו של הסופר נאמרים "בין 

לגנות את הסופר השורות", ואם אין בהם סימן לשימוש באמצעי תעמולה, אין 
ולראות בו "שכיר חרב". גדולי הסופרים נהגו לבטא את השקפתם האיֵדאולוגית, 
וידועות שורותיה של כלת פרס נובל, המשוררת ויסלבה שמבורסקה בשירה "אנחנו 

מ   כ   ילדי התקופה": " י   ל ה  מ  יו  מ  ו  י  ים ה  ש   ל ֵ  / יםע  י   או  ה  ל   ל   ים ׁש  יל  , ׁש  ל   ך  , ׁש  ֵהם /  םכ  נו 
י    יט  ל  ו  ים פ  ע ש   ה או  ל א ת   ת   /  .יםמ  צ  הר  צ  ג ֵ / ,ר  יםל  ל    נ  יׁש  יט  ל  ו  ר פ  ב  ר ג   /  ,ך  ע  עו  ן ל  ו 
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י יט  ל  ו  ב ֵ /  ,פ  ם ה  י  ֵעינ  יל  יט  ל  ו  תכ   /  .ט פ  ר  ח  ל ד   /  ך  או  א  כ  הו דל  ד  יך  ה  ר  יך  /  ב  ת  יקו  ת  ל ׁש  כ  ל 
ת    ׁש  יט   עו תמ   ה  ל  ו  לכאורה, דבריה של שימבורסקה  )מפולנית: רפי וייכרט(. .ת"יפ 

ג ֵ "נשמעים הזויים )מילים כמו  יםל  ל    נ  יׁש  יט  ל  ו  ר פ  ב  סו רד גמור(; ואולם,  " נשמעותך  ע  אב 
ה  אנו חיים )והיהודי תמיד חי ופעל במציאו ת  במחשבה שנייה, במציאו ת הגלובלית שב 

סו רד כל עיקר. הדנ"א שלנו, שהוא בין השאר גלובלית(, דבריה אינם בגדר אב  
תוצאה של מסלול הנדודים של אבותינו ואבות אבותינו, נקבע באמת בעקבות נסיבות 
פוליטיות, והוא יוסיף וישתנה בעקבות נסיבות פוליטיות חדשות שתתרגשנה עלינו 

פי שכל יצירה כמעט יכולה להתפרש -על-ההמשך שלנו מעת לעת. ואף-ועל דור
פנה פוליטי של ממש, כדוגמת זה שחולל כמגו יסת, מעטות הן היצירות שחוללו מ 

שסייע לביטול העבדות, ספרו של אמיל  אוהל הדוד תוםר סטו 'ספרה של הריאט ביצ
שהשפיע על הרצל ועל חייו ועתידו של עם ישראל, או שירו של  אני מאשיםזולא 

 העברי. ביאליק "בעיר ההרגה" שבעקבותיו הוקם כוח המגן 

 

אולי בדרך כלל הספרות אינה מגויסת, אבל באותו זמן הסופרים והמשוררים  ■
עצמם נשמעים מאוד מגויסים, אפילו יותר מדי מגויסים. אני מעיד על עצמי שאחרי 
קריאה ממושכת של טורים פוליטיים שכתבו סופרים או משוררים )לא כולם, כמובן( 

הם, הפסקתי לקרוא את היצירות או שמיעה מתמשכת של נאומי החוצות של
הספרותיות שלהם. רמת הביטוי הפוליטי שלהם הייתה כל כך דלה, קלושה, עלובה, 
התוכן היה כל כך רדוד, חלול, בנאלי ועם זאת מתנשא, עד שראיתי בדבריהם עדות 

 קשה על דרכי המחשבה והטיעון שלהם בכללותם. 

ם הסופרים הכותבים כתיבה עליי לאשר בצער את דבריך: כיום הולכים ומתרבי
תותיה; כזו שאינה נובעת מחשיבה עצמאית,  "פונדמנטליסטית" שמשוכנעת מדיי באמ 
ואינה מעודדות חשיבה עצמאית. לכל שאלה ולכל בעיה יש תשובה מוכנה מראש עם 

רוב איזו "אמת" מונוליתית הרחוקה -פי-סימן קריאה בסופה, ותשובה זו מציגה על
אובייקטיבית כלשהי. מעניין שדווקא הפלג המכו נה "ליברלי"  ת"ק פרסה מאיזו אמת

תותיו המקודשות לא פחות מהחוגים החרדיים.  גמטי וקנאי לאמ  הפך בדור האחרון דו 
לפעמים מתעוררים געגועים לאיש תרבות כמו המו"ל זלמן שוקן, שאסר )כן, ממש 

ם אינך חוקר ספרות אסר!( על עגנון להביע את דעותיו הפוליטיות ביצירתו. וכך, א
הבקי בפרטים, אתה יכול עד היום לקרוא ביצירות עגנון וליהנות מהן מבלי לדעת אם 
ורסיה" שלו או אחריה. הקורא ב"סיפור פשוט" יכול  נו  הוא כתב אותן לפני ה"קו 
להתפעל מיכולתו של הסופר להכיר את הנפש האנושית ולתאר מערכות יחסים 

גל במדיניות "ההבלגה" של וייצמן  מורכבות ש"בינו לבינה" מבלי לדעת אם עגנון ד  
או במדיניות "היד הקשה" של הרוויזיוניסטים. גם אני, כמוך, יכולה להבחין בהגות 

שנתם הפוליטית". זו -הרדודה של אותם סופרים בני ימינו שטרחו ופרש ו לפנינו את "מ 
  להקשיב היכולת-אי מחלחלת גם אל בין שורות ספריהם, וגורעת לדעתי מערכם, בגלל
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יוונים חדשים", במאמר מרתק וחשוב שלך, בעיתון "כ אסאַּכשר:
התרעמת על העיסוק הגלוי בפוליטיקה במסגרת ההוראה האקדמית. 

                 גם אני חושב שהמדובר במגפה מקצועית ומוסרית. מרצה 
         בקורס לתולדות אמנות מסוימת מקדיש שיעור לשבחיו של המועמד 

 .שלו לבחירות, איש הרשימה המשותפת, כמובן

 

-ורי הגדר". ייתכן שמוטב באמת שדמותו החוץלדברי ה"סטרא אחרא" ש"מאח
ספרותית של הסופר ו"האני מאמין" האיֵדאולוגי שלו יישארו בגדר חידה בעיני 
קוראיו, ולא ייחשפו באופן גלוי ומפורש. בדורות עברו זכו סופרים להערכה רבה כי 
 הציבור ראה בהם מורי דרך בדרכי החיים. בדורנו הם אמנם איבדו את המעמד הזה,

אמת לגלות תובנות שאינן שחוקות או בנליות; ואם, -אך גם כיום עדיין מצפים מסופרי
, רדודה, דלה, קלושה, עלובהספרותיים יכולת "-כדבריך, אתה מגלה בדבריהם החוץ

ארות יצירתם הספרותית. "חלולה ב   , אין פלא שלא תשתה בשקיקה מ 

 

ומרגיש רצון לקרוא מסה  לפעמים אני מסיים לקרוא ספר חדש, חושב עליו מעט ■
פרשנית אודותיו. אני מעוניין להעמיק את ההבנה וככל האפשר גם לשפר את ההנאה. 
אני מעיף מבט ב"ביקורות" המידיות, אבל רק במקרים יוצאים מן הכלל יש להן ערך 
של ממש, פרשנות מאירת עיניים, העמקה מעניינת. לימים יופיע ספר אקדמי, שלך או 

, שיהיו בו ממיטב הפרשנות וההעמקה, אבל מבחינתי, כקורא מתמיד של מי מעמיתיך
 ית והגבוהה?המידומעוניין, זה יהיה מעט מדי ומאוחר מדי. איפה הביקורת 

, שאינם אחדים יוצאים פה ושם ספרי איכות ,ספרי סרקבתוך כמויות אדירות של  ,גם כיום
תפקידה של הביקורת בעת בטיבם.  , ולפעמים אף עולים עליהםפרי העברס   נופלים בטיבם מ  

 להסיר מהן את האבק ולהציגן לעיני כול. אך בעת ,פנינים המעטותכזאת היא לאסוף את ה
ה  ש או מופעים של חיסול חשבונות במסווה עות פרסומת ד  רוב רשימות הביקורת הן מו  ב 

יים במאבק קשה "לח הנתונהערכה של הביקורת. בעיתונות המודפסת, אבד גם , תרבותי
ולמוות" עם העיתונות האינטרנטית, כבר נתבטלו רוב המדורים לספרות שפעם שקקו חיים. 
 בשנות השבעים והשמונים כתבתי בקביעות רשימות ביקורת בעיתונות היומית, אך פסקתי

שקהל הקוראים אוהב  , בטענהלאחר שאחד העורכים ניסה לרמוז לי שאשחיז את הקולמוס
 התחילו להכתיב את הצורךכבר אז כוחות השוק  ם דם".להצטופף "במקום שבו רואי

)שהרי גם העיתונים צריכים להשיג "רייטינג" ולמכור  ביקורת אלימה של "זבנג וגמרנו"ב
המשפט העליון, שפגש אותי במרכז -כשאחד השופטים מביתזאת,  לעומת .את מרכולתם(

ו  אני מלמדת,  במגזין האינטרנטי  ראשהוא קלפני כשלוש שנים אמר לי הבינתחומי שב 
 ושהיא סייעה לו בהבנת "אימגו" את פרשנותי ל"הבשורה מאת יהודה" של עמוס עוז
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עליי לציין שהחלל שנפער בתחום ביקורת  את אנחתי.לרוח שלא זריתי  הרגשתיהרומן, 
במגזין לכאורה, היכולת של המבקר לפרסם את דבריו הספרים הרצינית הוא חידה בעיניי. 

ולעורר תגובות רבות.  היום למחר" הייתה צריכה לעודד ביקורת ערה ותוססת"מאינטרנטי 
אולי המצב  כלל "מעט מדי ומאוחר מדי".-בדרך, כדבריך, מה שמתפרסם כיום הוא ואולם

נובע ממצבו הרעוע של הסגל הזוטר באוניברסיטאות ובמכללות. הסגל הזוטר, החי בדוחק, 
א קל להגיע לפרסום מאמר "שפיט" בבמה מקדיש את מעט הזמן הפנוי שלו במאבק ל

רת ונחשבת, ואין לו הזמן והיכולת להשקיע כוחות בתחומי הביקורת הציבורית.  אקדמית מו כ 
וכשאין בים דגים, אומר הפתגם היהודי, גם דג מלוח ייחשב דג: כיום, עורכי המדורים 

ותם צעירים פה לא-המעטים לספרות ששרדו בעיתונות המודפסת נותנים לא פעם פתחון
ממורמרים, שלא למדו ולא שנו, ושמוטב היה אילו הוציאו את האגרסיות שלהם במכון 

 כושר, ולא מעל דפי המוסף לספרות. 

 

חלק מעולם הספרות מתנהל לא במחוזות של הסופרים והמשוררים או בקהל  ■
יה קוראיהם, אלא בעיסוק האקדמי בספרות. חלק מסגלי החוגים לספרות הם אנשי תיאור

של הספרות בכללותה; חלק אנשי תיאוריה בדבר ספרות לאומית או לשונית או מגדרית 
מסוימת, במקום זה או בתקופה אחרת; חלק כותבים ספרים ומאמרים בסגנון המעניין 
שלך. האם יש דיסציפלינה אחת של מחקר הספרות, או שזו משפחה מזדמנת של עיסוקים 

פרשנות ספרותית, היסטוריה, סוציולוגיה,  – שונים השייכים לדיסציפלינות שונות
 פילוסופיה? ואיך יוצרים מן המגוון הזה תכנית לימודים קוהרנטית?

החוגים לספרות איבדו כבר מזמן את הדיסציפלינה. הייתה לנו דיסציפלינה שנתפתחה 
ה  אסור היה לעסוק בספרות בפרספקטיבה  בעולם בימי "המלחמה הקרה", בתקופה שב 

נתפתחו אז שיטות שאפשרו להתבונן התבוננות שהויה במנגנוני הטקסט  פוליטית.
הדקים, ולהבין אותם כהלכה. יכולנו להנחיל את הדיסציפלינה הזאת לחוגים נוספים 
שבהם נדרשת הבנה טקסטואלית מעמיקה )לאנשי תאטרון, קולנוע, היסטוריה, 

בחקר הספרות גם הרבה פילוסופיה ואפילו למשפטנים(. ואולם, באותה תקופה נתחברו 
מאמרים וספרים לא ראויים, שלא לומר אוויליים, ואלה גרמו לעוסקים בחקר הספרות 

דיסציפלינריים, שיחזקו את הנחות היסוד שלהם. כך הלכה -לחפש ולמצוא תחומים בין
ריפרליים כבשו את הדיסציפלינה המרכזית -היריעה ונתרחבה, עד שתחומי העזר הפ  

ום יש בחוגים לספרות אנשי סגל לא מעטים, החוקרים והשכיחו אותה. הי
הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה של הספרות, אף שלא למדו שיעור אחד בפסיכולוגיה 
או בסוציולוגיה; יש בהם "היסטוריונים של הספרות" שבטוחים שליקוט שקדני של 

שעוסקים עובדות היסטוריות יכול להיחשב היסטוריוגרפיה; יש בהם חוקרי ביוגרפיה 
ספרותיות גרידא, ושוכחים את מקומה המרכזי של היצירה בחיי היוצר; -בעובדות חוץ

יש בהם אנשי סגל שמלמדים עובדות ונתונים שכל אחד יכול למצוא במנוע חיפוש, 
 מבלי שיתאמצו להפגין יכולת אנליטית מינימלית. אחריהם קם דור חדש של אנשי

גשהמציא לעצמו מיֵני "דתות" ד סגל גדר ו   -פוסט ,queer studies-ומטיות חדשות )מ 
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הבחיןַּבהגותַּהרדודהַּשלַּאותםַּגםַּאני,ַּכמוך,ַּיכולהַּלַּזיוהַּשמיר:
ַַַַַַַַּּּּּּּּימינוַּשטרחוַּופרשֹוַּלפנינוַּאתַּ"ִמשנתםַּהפוליטית".ַּ-סופריםַּבני

ַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּזוַּמחלחלתַּגםַּאלַּביןַּשורותַּספריהם,ַּוגורעתַּלדעתיַּמערכם,ַּ
ַּהיכולתַּלהקשיבַּ-בגללַּאי

 

)כל  לערעור(, שהנחות היסוד שלהן מקודשות ובלתי ניתנות 'וגיה וכואקול קולוניאליזם,
התחומים הללו הם כמובן תחומים חשובים וראויים לחקירה, בתנאי שאין הופכים את הנחות 

גמות מקודשות(. רוב המחקרים בתחומים אלה אינם מחקרים תיאוריים  היסוד שלהם לדו 
(descriptiveהמציבים סימני שאלה ומנסים ,)  מגמתיים  תחקירים-פסידולענות עליהם, כי אם

נו את התוצאות prescriptiveומכתיבי פעולה ) (, שבהם העובדות והנתונים לא יש 
האקסיומטיות הידועות מראש, וכל נתון שעלול לשבש את התוצאות יסולק בהם מן הדרך. 
"מחקרים" אלה אינם טובים יותר לדעתי מן מ"סקרי דעת הקהל" שמזמינות חברות 

מכירותיהן, או מן הכתבות העיתונאיות רחבות היריעה, שבשוליהן נצרניות כדי לקדם את קו
רשום באותיות קטנות "פרסום מסחרי". האקדמיה, שמתפקידה להציב סימני שאלה ולנסות 

תות מו טות וחד ex cathedraלענות עליהם, משמיעה בדור האחרון  משמעיות -מיֵני אמ 
לות המתופף במצעד צבאי. המרצים משתמשים במושאי המסתיימות בסימני קריאה כמק

"מחקריהם" ובנושאי ההוראה שלהם אך ורק כבקולב לתליית אקסיומות פוליטיות הלוקות 
ברדיקליו ת סהרורית. הפוליטיזציה מאיימת להרוס את המוסד ששמו "אוניברסיטה", שקיים 

-לא יהיו אלא בתי במערב מזה כאלף שנה. בדור הבא ייתכן שהמוסדות להשכלה גבוהה
עסקים. מדעי -חשבון, מנהלי-ספר מקצועיים, שינפיקו מהנדסים, רופאים, פסיכולוגים, רואי

הרוח והחברה עלולים להתנוון ולהיעלם מן המפה )גם משום שאין להם דורש וגם משום 
 שהמופקדים עליהם באקדמיה עושים את מלאכתם פלסתר(. 

 

יוונים חדשים", התרעמת על העיסוק הגלוי במאמר מרתק וחשוב שלך, בעיתון "כ ■
בפוליטיקה במסגרת ההוראה האקדמית. גם אני חושב שהמדובר במגפה מקצועית 
ומוסרית. מרצה בקורס לתולדות אמנות מסוימת מקדיש שיעור לשבחיו של המועמד 
 שלו לבחירות, איש הרשימה המשותפת, כמובן. מה נראית לך התרופה למחלה הזאת?

הפוליטיזציה שפשתה בתחומי ספרות, שהפכה לא אחת רומנים וספרי דיברנו על 
שירה לפמפלטים מפלגתיים. כך גם בחקר הספרות: כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה, 

פוליטיות, ופרשתי -בימי "המלחמה הקרה", שלטו בחוגים לספרות שיטות מחקר א  
ה  ה שתלטה הפוליטיזציה ממנה לגמלאו ת בעיצומה של תקופה קיצונית מאין כמוה, שב 

 על האוניברסיטאות והפכה בהן את המחקר ל"שיח" עקר, שאינו נותן פרחים ופרי. 
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 (,libertas scholastica בלטינית:)החופש האקדמי ש ,כנראה ,רבים באקדמיה שכחו
מאשימים את האוניברסיטאות בפוליטיזציה, אינו  ה  מרבים לנפנף בכל פעם שב   ו  שב  

גל לחקור ולפרסם את תוצאות המחקר ללא התערבות או אלא החופש של איש הס
 ., ולא החופש להפוך את הקתדרה לבמה פוליטית אינטרסנטיתתכתיבים "מלמעלה"

-יכול להיות שאי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, ולתבוע הוראה אקדמית א  
ו  איש הסגל האקדמי אינו מבין שדעתו האישית אינה  פוליטית, כבעבר. אך במצב שב 

חשובה יותר משל האיש ברחוב, ולא בזכותה גייסה אותו האוניברסיטה לשורותיה, מן 
, או  תי שחיברת  הראוי שהאוניברסיטאות תדרושנה מן הסגל להיענות לכללי הקוד הא 
תי חלופי, ותדאגנה להפסקת האנרכיה המשתוללת בהן )במחקר נחוצים  לחבר קוד א 

המבוהלת של רבים מאנשי הסגל  סימני שאלה ולא סימני קריאה(. ההתנפלות
תי ההגון וההגיוני שניסחת  מלמדת לדעתי ש"על ראש  באוניברסיטאות על הקוד הא 
-הגנב בוער הכובע". אנשי הסגל מעדיפים אנרכיה על כללי משמעת מחייבים. אי

החלתו מלמדת שקברניטי האוניברסיטאות מבכרות להסתתר בבונקר שלהם ולהשיג 
ר. "שקט תעשייתי", במקו  ם לעשות את המוטל עליהם ולקרוא את האנרכיסטים לֵסד 

רת גם בתחומים  תיקה ראויה לשמה במוסדות להשכלה גבוהה ניכ  העדרה של ועדת א 
ון שביחסה האדיש עד היום קשה לי להבין את חוסר ההגינות ואת חוסר ההיגינוספים: 

ם, שבסך קנייני הרוח של אנשיה.אל  של האוניברסיטה ל   לוחץ למשך שבריר  הכול-צ 
שנייה על מצלמתו ומפרסם את התמונה שקלטה העדשה, יכול לתבוע ולקבל בצו 

מורשה ב"פרי -בלתימשפט פיצויים של רבבות שקלים ממי שעשה שימוש -בית
רות עמל שעליהם עמלו". במוסדות להשכלה גבוהה  ֵ יכול עמיתך לגזול ולחמוס ממך פ 

תים אפילו טרחת   תיקה ראויה לשמה  שנים רבות, ואין חודשים ארוכים, ולע  ועדת א 
ר, תחייבו להתנצל התנצלות פומבית, ותדרוש ממנו להשיב  שתקרא את הלקחן לֵסד 

במצב האנרכיסטי שנשתרר את הקניין הגזול בֵריש גֵלי לבעליו החוקיים. יוצא אפוא ש
 החוקר חניים שלקנייניו הרובמוסדות להשכלה גבוהה, מצב של "אין דין ואין דיין", 

גם  .תם בערוגות גנואויכול לעקור אותם ממקומם ולשתול הם הפקר, וכל הרוצה 
 המצב הזה הוא חלק מן האנרכיה המשתוללת במוסדות להשכלה גבוהה.

 

בהקשר אחר, אני קורא ערכי אנציקלופדיה על סופרים ומשוררים עבריים. כשאני קורא  ■
לה?, מה ההצדקה שיש לה?, עד כמה הערכה, אני מוצא את עצמי תוהה, מה המשמעות ש

 היא משקפת איכות ספרותית ולא רק שייכות ל"כנופיה של אנשי שלומנו"?

התהיות שלך מוצדקות. רוב דברי ההערכה כיום מלמדים על העדפה אישית או 
כיתתית של הכותב המתבונן במושא כתיבתו, ושואל "הלנו אתה אם לצרינו?". לדעתי 
אין לדברי הערכה כאלה מקום בערכי אנציקלופדיה. אתן דוגמה: ביאליק הוא בעיניי 
גדול סופרי ישראל. שקספיר שלנו. לא פחות. גדולתו מתבטאת לא במספר היצירות 

תב, אלא ש  סופיים-האין  הקטן למדיי( ושל המעמקים) במכפלה של השטח הנגלה  כ 
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אפשר  –"צפרירים"  – במחי קולמוס על מילה אחת שברא. אפילו הסמויים מן העין
ערך אילו כתבתי עליו כן, -פי-על-לכתוב מאמר של עשרות עמודים. אף

 נר וממעטת להידרש אליו( לא הייתי מציינת")ואינני אוהבת את הזבאנציקלופדיה 
דבריהם של אותם מ ת משפטצטט"גדול סופרי ישראל". לכל היותר הייתי מ שהוא

)למעלה  מספר המחקרים שנכתבו על יצירתו שהעלוהו על נס, תוך ציּוןמבקרים 
ממאה!(. ואף זאת: תהליכי השבטיות והאטומיזציה שהתחוללו בחברה שלנו בדור 

מחמת  לכאורה אסור לומר זאת בגלויהאחרון מקרינים גם על הנעשה בתחומי הספרות. 
כות, מענקי ר  הע  כיבודים, ההרבים מן שכלליה של התקינות הפוליטית, אך אעז ואוַמר 

רסים הספרותיים מוענקים כיום לפי מפתח של "העדפה מתקנת", ולא לפיהעידוד ו  הּפְּ
על כן, לדברי השיפוט וההערכה הנשמעים כיום ברמה  .משקלה הסגולי האִמתי של היצירה

 אין ערך רב, ובוודאי שמקומם לא יכירם בערכים אנציקלופדיים.

 

וחת, של עיסוק ביצירות ני תוהה על המתכונת השגרתית, הרו  באופן יותר כללי, א ■
תרבותיות. אני קורא הרבה ספרים ישנים, שהמחברים שלהם פחות או יותר נשכחו, 
אבל יצירותיהם נראות לי יותר מעניינות, עשירות ומאירות עיניים מיצירות רבות של 

מפני שבדורם  בני זמננו. למה אנחנו מרשים לעצמנו לזנוח אוצרות תרבות רק
המחברים לא נחשבו האריות שבחבורה? יש בני זמננו שכל מה שייצא מתחת לידיהם 

של בני דורות  פורסיזכה לתשומת לב רבה, בכל המישורים, למרות שיצירות רבות מ
קודמים היו טובות יותר מבחינות שונות. יש פה עיוות של הדרך המקובלת לכונן את 

 .החינוך לתרבות. כך נראה לי

אינני יודעת אם באמת יש ספרים רבים שראוי היה להאירם, ונשכחו בקרן זווית, אך מן 
הסתם יש פה ושם כאלה המצפים לזרקור שיגלה אותם ויגאל אותם מן העלטה. קראתי 

סופר נידח למדי, שבראשית דרכו  –לא מכבר את הנובלה "ישימון" מאת א"ל אריאלי 
. בתום הקריאה חשבתי, ביני לביני, שאילו המשיך ברנר הזכירו  בנשימה אחת עם עגנון

ישראליות ואלמלא היגר בשנות העשרים לאמריקה, הוא -אריאלי לכתוב יצירות ארץ
היה בוודאי משתלב במקום גבוה מאוד בהייררכיה של הספרות העברית החדשה. ייתכן 

ִמסיבה שגם בתחומי השירה העברית צללו סופרים אחדים, שלא בצדק, לתהום הנשייה, 
זו או אחרת. ואולם, בעוד שאנו מהרהרים בדמויות אחדות שנשכחו ונזנחו, רובצת על 
כחה והשכחה. בשל  הספרות העברית כולה, גם על שיאיה הבלתי מעורערים, סכנת ש ִ
-האווירה הנוצרת לאחרונה באמצעות רשת כזבים צינית של פוליטיקאים משוללי כושר

ת הנטייה לעודד טקסטים פזמוניים ירודים שּכל קטן ארוך, הולכת וגובר-ראייה לטווח
אלים מזויפים ושוטה יכול לחּברם )שתמליליהם ראויים להיקרא "סתמלילים"(, בשם איד  

פעמיים כדוגמת -תרבותיּות". אגב כך ניזוק מעמדם של משוררי מופת חד-של "רב
ראיהם. קריאות ביאליק, אלתרמן ועמיחי הנדחקים בימינו לקרן זווית ומאבדים את קו

ּפּוליסטיות הנשמעות   שלא כדי  .בדבר "העדפה מַתקנת" מעל במת הנאום הפוליטי  ּפו 
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כדאי אולי להשקיע בטובי הסופרים הצעירים מתוך  :שמירזיוהַּ
וחלק מספרי  ייתכן שחלק מן הרומנים שנכתבים היוםשיקול כלכלי. 

יהפכו מחר, לאחר שיתורגמו, לאחד מענפי העבר שיעובדו לסרטים, 
 .של ישראל המבטיחים היצוא

 

דבר עידוד, אציין שקראתי בימים אלה  סיים את דבריי בנימה קודרת ובלי שוםשלא א
, שעומד לראות "המנהרה"ספרו החדש של א"ב יהושע )עדיין בגיליונות הגהה( את 

גם לשמחתי שהפריון היצירתי אינו שובת ב"גיל השלישי", ושאור בקרוב, וראיתי 
א   זבכוחו של מ  רו  קשיש לתת לקהלו הדרן ול  ט  . ולגבי הדור כות במחיאות כפייםס 

לא פעם ולא פעמיים גיליתי ר, כששפטתי בשנים האחרונות בפרסים ספרותיים הצעי
כדאי לזכור  ., המייחלים לאוזן קשבת. "לא אלמן ישראל"רבים כוחות יצירתיים

" יש גם סיכויים, ולא רק סיכונים; ואם הספר הוא למדיניות ה"שוק גלובליולהזכיר ש
ז י כדאי אולי  הכול מוצר צריכה-מודרנית בסך-לפי התפיסה הבתר ככל המוצרים, א 

ייתכן שחלק מן הרומנים להשקיע בטובי הסופרים הצעירים מתוך שיקול כלכלי. 
יהפכו מחר, לאחר שיתורגמו, וחלק מספרי העבר שיעובדו לסרטים,  שנכתבים היום

סוף סוף גם  ., כמו ה"הייטק" והפרמצבטיקהשל ישראל המבטיחים לאחד מענפי היצוא
רפא, יש איכות תרפויטית לא מבוטלת, שמצילה את -ק לגלולותלספרות, ולא ר מ 

 כותביה ואת קוראיה מן הייאוש ומן השיממון. 

ר גם לסיום שיחתנו שבמשרד החינוך, שבו עולים מפעם לפעם רעיונות  וביתר רצינות אומ 
המערערים על חשיבותו של מקצוע הספרות, צריכים להבין שחייבים ללמד את הספרות 

העתיקה והמודרנית, כדי להבטיח את קיומנו הלאומי. הספרות העברית היא ללא  העברית,
ו  שאלת זהותנו עולה בחריפות רבה יותר מאשר בתחומים הומניסטיים  ספק התחום, שב 
אחדים. מי אנחנו? יהודים? ישראלים? עברים? כנענים? אזרחי העולם? בלי התשובות 

זהות אנו כסומא בארובה. אי אפשר להקנות המורכבות שנותנת הספרות העברית לשאלת ה
תחושה של שייכות וזהות לנוער, ולעולים חדשים במיוחד, בלי הכרת הספרות העברית. 
שמירת התרבות הלאומית חשובה כי היא מבטיחה את קיומנו במקום הזה, היא הבסיס 

 עלול לקום פה דור .לזהות הקולקטיבית שלנו והיא שהולידה את ֵישותנו כעם חדש
ומתמטיקה, ויסע עם נכסיו שיסתכל בראי וימצא דיוקן מחוק; דור שֵידע היטב אנגלית 

ון". עיון ביומניהם של אבות הציונות מגלה שרובם נתפסו לרעיון הרוחניים ל"עמק הסיליק
שם של ספר לפני  היהאביב" -הציוני בעקבות קריאה ב"אהבת ציון" של מאפו. השם "תל

ישראל מרכז רוחני קדמה -העם להקים בארץ-ו של אחדשהפך לשמה של עיר. הצעת
שבישרה את תקופת התחייה  היונהלהקמת האוניברסיטה העברית. הספרות העברית הייתה 

ואת הקמת מדינת ישראל. אסור שמשרד החינוך ומשרד התרבות יגרמו לכך שהיא תהיה 
 שיביא את בשורת הכיליון.העורב 
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  גורי-ד"ר ליליאן דבי

 שמיר חברתי, זיוה
 

רתי עוד לפני שראיתי אותה פנים אל פנים. אביה, שהיה כ  את חברתי זיוה שמיר ה  
נשיא הלשכה הגדולה של "הבנים החופשיים", נהג לקרב אליו אנשים צעירים 

כך התיידד עם אישי שלמה גורי, שסיים אז את  לרווחה.ולפתוח לפניהם את הדלתות 
כלל לא נחשבו בעיני השניים, והם התרועעו כידידים  י הגילהבדל .לימודי הכלכלה

דעת ומלא -ותיקים. בביקוריו של יצחק גרבורג בביתנו הוא התגלה כאדם נדיב, רחב
שיחו. היום, -בןואת תכניו ל נושידע להתאים את סגנו עע,עים להתרוהומור, איש רֵ 

 תושלו: יכול הסתגלנות אינטליגנטי היא אני יודעת שאחת התכונות של אדם יסיונימנ
רחב בחוג ראייה  רים שונים ולהביט על הכולולהקשלהתאים את עצמו למצבים 

 כול. -ובוחן

ר בכנסים לחק מאוחר יותר הכרתי , שעליה שמעתי לראשונה מאביה,את בתו זיוה
במחלקה , בעת שלימדתי בניהולהאז ביוזמתה של זיוה והספרות העברית שנערכו 

באוניברסיטת בחוג לספרות עברית  והיא אילן-טת ברבאוניברסיעם ישראל לספרות 
צעים, ומעולם לא הייתה נושא כלים )באקדמיה  אביב.-תל תמיד הייתה מהיוזמים והמב 

התפוח לא נפל "גיליתי ש החוקרים בכנסי משלמים על עצמאות כזאת מחיר כבד(.
ד יחרתי פעם להירשם לאח, וכשאבפורמליזםמעולם לא נהגה  זיוה. "רחוק מן העץ

ראשונות אתה השאירו הפגישות ה. לשאול שאלות הכנסים, היא צירפה אותי בלי
רושם עמוק הן בזכות אישיותה המוארת והבלתי מתייהרת והן בזכות נימוסיה  יעלי

וכשהעירה על  ,. מעולם לא הביכה או העליבה מרצהאימא-אבאבית בעוד  שהוקנו לה
דה טעות   . לא אחתעל דיוקם מבלי לבייש אותו ברביםידה דברים העמקראה לו הצ 
 .ב מונחת על צווארור  שהיא לא חסה על זמנה ועל כוחותיה כדי לעזור למי שח   ראיתי

קנאות בלתי מתפשרת, וזה בכל הנוגע למעשי שוד  רק בעניין אחד גילתה זיוה
-יל ממעידה חד)להבד סדרתייםהייתה מגלה מעשים  באותם מקרים שבהם אקדמי.
, היא לא הייתה שותקת. במקרים כאלה היא י מחקרשל נטילת רעיונות ונתונ פעמית(

יגון קבל עם ועדה, ולימים, כשקראתי את  פ   הייתה מוכנה לחשוף את זהותו של הא 
 ., גם הבנתי מדועחן הנסתרהמבוא לספרה 

לקונצרט, למחזה,  א פעםהתיידדנו ויצאנו ל ,ותם כנסים, לפני שלושים שנהכבר בא
לי  הלתערוכה או לארוחה משותפת. כשסיפרתי לה שאביה היה בין באי ביתנו, אמר

-זיוה: "ראי, זהו ניצחונה של הציונות. מתי לאורך ההיסטוריה התקיימה ידידות רב
והנה, המשפחות שלנו מכירות זו את זו כבר ארבעה דורות"  דורית בין שני יהודים?

ייה הרחבה )בינתיים הצטר  פו ל"תמונה" גם ילדינו ונכדינו(. אם אינני טועה, את הרא 
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ט"(ַּמצדַּאביַּאמהַּהייתהַּ נ  משפחתַּרימוןַּ)לשעברַּ"גר 

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּמשפחהַּדתיתַּבעלתַּאמצעיםַּצנועיםַּביותר.ַּ

אביַּהמשפחהַּהיהַּרבַּשחיברַּספריַּ"שאלותַּותשובות",ַּ

המשורריםַּיוסףַּצביַּרימוןַּויעקבַַּּ–ושנייםַּמבניַּהמשפחהַּ

ַּסףַּחייםַּברנרהיוַּחבריוַּהטוביםַּשלַּיוַּ–רימוןַּ

 

הזאת, המוציאה מן הסיפור האישי את הלקח הקולקטיבי הרחב למדה זיוה מביאליק 
שהפך באותה עת לתחום מחקרה העיקרי. כשהיינו צועדות בשדרות רוקח, בואכה 

ברות. זיוה הייתה כלל לא דיברנו רכילות, כמקובל אצל ח פארק הירקון, בדרך
 צבי גרינברג, או על ההצגות והתערוכות-יינת במה שיש לי לספר לה על אורימתענ

ואני הייתי שומעת מפיה על חידושים בחקר ביאליק,  האחרונות שראיתי בלונדון,
שעליהם דיווחה בהתרגשות ובחדווה. התרשמתי שחקר הספרות העברית הוא מרכז 

הפכו אצלה ל"בני  למעשה גם ביאליק, אלתרמן ועגנוןעולמה, חוץ ממשפחתה כמובן. 
משפחה", וכשעמדה בצמתים מרכזיים בחייה היא הייתה נוהגת "להתייעץ" אתם, תוך 

 עיון ביצירותיהם ובמאמריהם. 

*** 
כל  אבל בלי שמץ של דברי הבאי ורכילות אי אפשר. במהלך השנים סיפרה לי זיוה

 שחלקם ,לדורותיה, ואני סיפרתי על בני משפחתי אישיים על משפחתה מיני פרטים
יצחק גרבורג וחוה לבית  ,עולם. ידוע לי שהוריהיושבים בארץ וחלקם מפוזרים ב

אביב הקטנה", בנים למשפחות שהגיעו ארצה בעלייה -נולדו שניהם ב"תל ,רימון
ממקימי המושבה  היו אנשי ספר ועבודה, בני משפחת קליר, משפחת סבתה, השנייה:

תקווה; משפחת גרבורג, משפחתו של אבי אביה, הייתה משפחת סוחרים עשירה -תחפ
אביב; משפחת רימון -בתל שהגיעה ארצה מקייב דרך אודסה, ובנתה בית מידות

נ ט"( מצד אבי אמה הייתה משפ . אבי חה דתית בעלת אמצעים צנועים)לשעבר "גר 
 –מבני המשפחה המשפחה היה רב שחיבר ספרי "שאלות ותשובות", ושניים 

היו חבריו הטובים של יוסף חיים ברנר.  –המשוררים יוסף צבי רימון ויעקב רימון 
מה הייתה אישה קטנה מן הנוס ימיה עברו עליה בין כותלי  כלח הישן, שסבתה מצד א 

 . יוה לבשלוממנה למדה זהבית 

מה היפה והשנונה של זיוה, שהגי יום אחד ללונדון,  עההזדמן לי להכיר גם את חוה, א 
 מהנופיםהתמזה. חוה התפעלה חוף על תי באותה עת, ולקחתי אותה לטיול שם התגורר
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 במסיבת יום ההולדת של עדינה מור חייםעם זיוה שמיר  (משמאל)גורי  -דביליליאן 

אביב בשנות -. מחברותיה ה"י קיות" שהגיעו לתלדה המגלה יבשת חדשהכמו יל
מהעולם  אודהתרבות המערבית, והתרחקה מ שלושים היא התקרבה אל אוצרותה

 החדשים גרמו לה אושר גדול. אות ם המרהדתי שבתוכו גדלה. פגישה ע

רבה שררושחברות  ,זיוה  ,לחברותיה ת האם גםרבה איק ,חוהאמה  בינה לבין וק 
 ,תחושה של משפחה רחבה. כך נודעו לנו פרטים מרתקים על חייה יצרה בדרך זוו

הילדים של -חוה למדה בגן .של "תל אביב הקטנה"וחווינו בזכות סיפוריה את ההווי 
ננת חיה ברוידא, אלמנתו של י"ח ברנר, ויחד אתה למד הסופר משה שמיר. מאחר הג

שגרה בילדותה ב"תל אביב הקטנה", היא זכתה לראות במו עיניה את גדולי 
עטה כשמלאו למשורר שישים -את ח"נ ביאליק )שאליו נשלחה עם שיר פרי הסופרים:

מה. אשתו הראשונה של ורבים מאמני הב שלונסקי, נתן אלתרמן שנה(, אברהם
שלונסקי, לוסיה, אהבה אותה מאוד, והייתה מביאה לה מתנות מכל מסעותיה. 

נורדאו היו לה מורים מופלאים כמו אשר ברש ומנחם -ספר תל-בלימודיה בבית
אם  פוזננסקי, שהיללו את כתיבתה, אך גם תמיד שאלו אותה, בשקט ובארבע עיניים,

ה המרתה את פיו של אביה הדתי, ובמקביל לכתוב את החיבור. בעלומילה  עזרו
ללימודיה בסמינר למורות היא התגייסה ל"הגנה" כחובשת. בערבים שרה ורקדה 

ישראלית. כל ימי חייה שמרה על קשר עם חברותיה לבמה, שהתפזרו -באופרה הארץ
 לימים ברחבי העולם ועשו קריירה תאטרונית.
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צריך לטפח את חבריו כמו  עם אמרה לי שאדםגם זיוה היא חברה לטווח ארוך. לא פ
יומי -עניין יוםמים ודשן הוא נובל(. חברו ת מבחינתה היא  עציץ )שאם אין מספקים לו

מתמידה ובלתי פוסקת. "יש לי חברים", סיפרה לי פעם, "שבמאוחר  דאגהכמעט של 
לי מה בחרו שלא לספר -גיליתי שהם שמרו לאורך את הקלפים צמוד לחזה, ומשום

ת' מדברים שאילו ידעתי אותם 'בזמן א –דברים שהיו לגביי בעלי חשיבות מכרעת 
היו יכולים לשנות את חיי לטובה ולמנוע ממני טעויות ועגמת נפש". חברים כאלה, 

ת ששררה ביניהם לא הייתה הדדית, איבדו אצלה את כל נו  לאחר שנתברר לה שהכ ֵ 
  .נקודות הזכות שצברו

שבמהלך השנים היא תרמה לא מעט לחברותיה: היא עודדה אותן להעביר התרשמתי 
ספר המתאימים לכישרונותיהם, דאגה לצייד אותן במכתבי המלצה, -את ילדיהן לבתי

גם לגבי רבים עמיתיה בחקר הספרות: זיוה גילתה כך  .דאגה להן לפרסים ולמענקים
נדיבות רבה, ונענתה לרוב בקשותיהם, אם הוגשו בהיגיון ובהגינות, ולא בתובענות 
קפריזית, חסרת כיסוי. מאחר ששפטה בפרסים רבים, שבחלקם שפטתי גם אני, ידוע 

ם שלא אינם יודעי "המקופחים"לי שהשיפוט הקנה לה אויבים לא מעטים, ולא בצדק. 
פעם ניסתה ללמד עליהם זכות, אך לא הצליחה לשכנע את ועדת השיפוט כולה 
להעניק להם פרס. לא פעם ניסיתי להזמין אותה לכוס קפה, והתברר לי שלא תוכל 

על  בכתיבת חוות דעת כי היא עסוקה עבודתה ולרדת לקפה השכונתי,-לעזוב את חדר
הזמן שהשקיעה  ת מחקר כאלה ואחרות., על ספרים של עמיתיה ועל הצעודוקטורנטים

-ב"מתן בסתר" במשך השנים הוא רב ועצום, ללא כל פרופורציה למה שקיבלה אי
 פעם מן הזולת. 

*** 
על התרומות הרבות שתרמה ללא  ידיה בגמולתים רחוקות זיכו אותה ידירק לע

ראש  רדני,סמינר הקיבוצים, הרבתה ד"ר רות ימכללת תמורה. בשנים שבהן לימדה ב
יוה שמיר, לערוך שאת הדוקטורט שלה על בנימין תמוז כתבה בהנחיית ז החוג דאז,

. המשיכה במסורת זו ד"ר מימי חסקין, שירשה את מקומה של יהערבי השקה לספר
ערכו לכבודה אנשי מכון כץ לחקר הספרות ערב  פעם .בראשות החוג רות ירדני

את תפקידה כראש המכון, וזיוה סיפרה לי סיימה הוקרה במרכז צימבליסטה, כאשר 
אם היא בריאה. אם את בני משפחתה אותה בעדינות לשלומה וחקרו  שאלו רביםש

, כל חברים מודאגיםאותם  אביב "מפרגנים" למישהו, אמרו-באוניברסיטת תל
 מרע שימיו ספורים...-הסיכויים שהוא שכיב

גם אינה אוהבת לעמוד במרכז הזירה. יותר זיוה אינה מתרחקת מאור הזרקורים, אך 
מכל היא אוהבת לשבת בספרייה או בחדר העבודה שלה ולגלות חידושים. כמעט בכל 
אחת משיחותינו היא נוהגת לספר לי על משהו חדש שנתגלה לה להפתעתה. אין 

  ספרותיים, -". מדובר בעניינים פנים?ות בנוסח "מי אמר למיספרותי-מדובר בעו בדות חוץ
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ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּזכורַּליַּשזיוהַּאמרהַּליַּפעם,ַּבאחתַּמשיחותינוַּ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּבעתַּהטיולַּמסביבַּלשכונתַּמגורינו,ַּ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּמאותוַּשורש,ַַּּןשאמינות,ַּנאמנותַּוֳאָמנותַּה

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּהזוג,ַּבחבריו,ַּ-ומיַּשבוגדַּבבן

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּקרונותיובעמוַּובע

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאינוַּיכולַּלהיותַּלדעתהַּ

ַּאמןַּאוַּחוקרַּראויַּלשמו.

 

משקספיר  –קים ומסובכים, שרק סופרים גאונים )וזיוה עוסקת בגדולים ביותר ד
וסקת בסופרים מדוע אינך ע'וביאליק ועד עגנון ואלתרמן( מסוגלים להגות ולנסח. 

כמו הגדולים בולעים את כל דגי הרקק שזיוה ענתה לי ו ,שאלתי אותה 'נידחים?
"האם אין זה אכזרי שהגדולים שאלתי אותה: יתנים, ועל כן הכול מצוי בתוכם. לוו

בולעים את כולם?"; ותשובתה: "לסופרים, בניגוד לחוקרים, מותר כמעט הכול. הם 
ההשראה שלהם. ולחשוף את מקורות  footnotesלספק לנו  אינם חייבים, מכל מקום,

נו אלא למחקר יש כללים אחרים לגמרי, ומי שבולע את כל ההישגים של עמיתיו אי
בשירה  – לא מעטותלזיוה שמיר יצירות לא ידועות במהלך השנים נתגלו  ".שודד

הטמון בכל  במחקריה את הגרעין גילתההיא  של ביאליק ושל אלתרמן. – ובפרוזה
 שמופיע טיב של "רצח אב" ו"רצח מלך"יצירותיו המאוחרות של ביאליק: המו

יאליק גמור של ב-הבלתיניסיונו ב ואפילו ובעיבודי האגדות, בשירים המאוחרים
המעמקים הבלתי נדלים של שירים  מחקריה מגלים אתלתרגם את "יוליוס קיסר". 

שה יותר "פשוטים" כמו שירי העם של ביאליק ושירי הילדים שלו. לביאליק הקדי
כי אי אפשר למצות את  לעסוק בו,ו ה ברצונה עוד להוסיףמתריסר ספרים, ולדברי

בשירתו הלירית, מכיוונים שונים:  כתביוה עסקה בהעושר שאצור בכתביו. עד כ
בשירי העם שלו, בשירי הילדים,  בסיפוריו, במחזותיו, בשירתו ה"ארס פואטית",

רמזים הטמונים בשיריו, בשירי הב וסר הגנוזים ובאלה שאבדו באגדות המעובדות, בא 
 .ונעלמו

ן, אלתרמן, רטוש, עגנומלבד ביאליק, כתבה זיוה שמיר ספרים גם על יל"ג, רחל, 
ולמרות השפע העצום, זיוה מעולם לא הסתגרה בדל"ת אמותיה  .ועוד א"ב יהושע

 600ותמיד תרמה לכלל. היא יזמה את סדרת "ספרות פלוס", שבתקופתה היו לה 
העת של החוג לספרות. היא נשאה תפקידים -מנויים, ובזכות הכנסותיה יצא כתב

אביב, יו"ר מקצוע הספרות -רות של עיריית תלציבוריים רבים: יו"ר ועדת הספ
במשרד החינוך, יו"ר ועדת המל"ג לבדיקת החוגים לספרות בשלוש מכללות 
אקדמיות ובאוניברסיטת אריאל, חברה במועצות האקדמיות של מכללת סמינר 
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רה לי בשיחותינו הרבות, מהקיבוצים, ועוד כהנה וכהנה. "מקצוע הספרות", חזרה וא
 גדולה. כך בכל העולם, אך אצלנו זה קריטי יותר מאשר בעולם"מצוי בסכנה 

הרחב". במאמרים רבים שכתבה ב"כיוונים חדשים" ובבמות אחרות הדגישה כי אחרי 
המדרש הישן, הספרות העברית היא זו שגיבשה -שעזב היהודי את הגולה ואת סף בית

הות אנחנו כולנו את זהותו החדשה, ובלי התשובות המורכבות שהיא נתנה לבעיית הז
כסומא בארובה ועתידנו לו ט בערפל. שרי החינוך, שרי התרבות, קברניטי 

 האוניברסיטאות והמכללות אינם מבינים זאת. 

צריך לחייב כל תלמיד באוניברסיטה ללמוד לפחות קורס אחד בתרבות עברית, ולתת 
את הגחלת  כמה עשרות מלגות קיום לסטודנטים מצטיינים שיתמחו בתחום זה ויעבירו

 לדורות הבאים.

*** 
 בנוסף לאהבתה לספרות העברית יש בה אהבה גדולה וכישרון רב לשפה העברית.
זכור לי שזיוה אמרה לי פעם, באחת משיחותינו בעת הטיול מסביב לשכונת מגורינו, 

נות ה הזוג, בחבריו, בעמו -בבן מאותו שורש, ומי שבוגד ןשאמינות, נאמנות וֳאמ 
אינו יכול להיות לדעתה אמן או חוקר ראוי לשמו. למפעל חיים בתחום  תיוובעקרונו

צריך שלמות נפשית ושלוות נפש שאין לאנשים  הספרות העברית ובחקר הספרות
מועד של "חיי שעה", ומבלים חלק מזמנם -בוגדניים, המחפשים הנאות קצרות

את היא זיוה שמיר, בהמצאת תירוצים וסיפורי כיסוי להסתרת מעשיהם ה"יפים". כז
כלל אין לה פנאי לחשבונות קטנים. היא -למרחקים ארוכים, ובדרך שרצה ריצת מרתון

אשת משפחה למופת, מורה נערצת במרכז הבינתחומי שבו התחילה ללמד אחרי 
אביב, וחברה טובה שאינה חוסכת -ארבעים שנות הוראה ומחקר באוניברסיטת תל

 בוה. מזמנה למען אותם חברים שלא הכזי

 שני האנשיםעל דבר אחד אני מצטערת: על שלא הספקתי להכיר לה את  רק
פעלים -שהיה רופא רבד"ר יחזקאל דבי את אבי  בחיי: הכרתישהכריזמטיים ביותר 

הדעת, חד העין והנדיב, פרופ' ברוך -ואת אבי הרוחני רחב איש העולם הגדול,ו
ניהם היא הייתה מוצאת שפה משותפת ונושאים קורצווייל. אני יודעת בוודאות שעם ש

 לשיחות רבות וארוכות. 

לה זיוה קנתה את לבי ואת הערכתי תמיד בזכות האחריות ללא מצרים שהיא מג
 וליצירותיהםשלה ליוצרים  . יכולת הקשב הנדירהכחוקרת ספרות וכמתרגמת מחוננת

היא  בין כלל האמנויות. למעמד הנדיר של הספרות עמוקה מתוך מודעות תמיד נעשית
טמירין" של הטקסט הספרותי העברי, וגם "הצופה לבית ישראל" )כפי גם ה"מגלה 

למעמדם של  חויבותה, הישגיה ונאמנותה שלמ שניכר ממאמריה ב"כיוונים חדשים"(.
, שהם גם שהכרתי מעטיםתם או םריה מקנים לה את הזכות להימנות עתחומי מחק

 ''.ה''אנשי המעל ''אנשי אשכולות'' וגם




