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 משה גרנות

 פני יאנוס ודיוקנו של כפוי טובה 
 שהופיעו באחרונה:  על שני ספרים חדשים של פרופ' זיוה שמיר

  , שניהם בהוצאת ספראמאוהב לאויבו על יונה ועל נער

 בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד

 

 והנוער הילדים לספרות יאנוס פני

 תמנתב -החתירה לשלום בספרות הילדים העברית  :ל נערעל יונה וע – הספרכותרת 
 ובתרבות, בכלל ,העמים בתרבות מתלוות היונה אל .עצמו בפני דיון אל הקורא את

, סמל השכינה .(במולדת) בקן תקו  דב  , נאמנות, שלום: תרבו קונוטציות, בפרט ,ישראל
 בשל(. נודע לה מקום של כבוד בנצרות גםו) ליונהביהדות  מדומה האומה,

 את בה להכתיר ישראל סופרי מרבים, ליונה המיוחסות החיוביות המשמעויות
 משה של" זרה בחצר יונה, "הנגיד שמואל של" מבשרת יונה שלח: "יצירותיהם

 יונים, "עמיר אלי של" היונים מפריח, "שמעוני יובל של" היונה מעוף, "שמיר
 מאיר של ולספר הכותרת. ושל מאיר של" ונער יונה", "מיכאל סמי של" בטרפלגר

ין עֹוֶנה " השער מאחורי" ביאליק של פזמוןרומזת ל ושל   ין קֹול ְוא  / ְויֹוָנה ִעם  –)"א 
ַער(. ַ ֶלת ַהש   ִקים / ַעל ד ֶ ְ פ   לספר שמיר זיוה ידי על נבחרה דומה כותרת ָנַער / ֲעַדִין ִמְתד ַ

ו ועם"(, נער ועל יונה על)" שלפנינו ביאליק, ועוסק בקלסיקה  המתכתב עם מאיר של 
 של ספרות הילדים העברית.

 אמנם מיועד הסיפור: והנוער הילדים בספרות" אנומליות" מספר על מצביעה המחברת
 הגיבור; למבוגרים מיועדת, הכתוב מן ועולה שצפה, הסמלית המערכת אבל, לילדים
 כמעט, םיחידי הם הגיבורים; סמל גם" כתפיו על" נושא הרוב על הוא זאת בספרות

)שמופיעה עד לזרא בספרות היהודית  "היהודייה האם" לא וגם, אחים מוזכרים שלא
, כשהסיפורת הכיפורים יום מלחמת אחרי משתנה נההאחרו "אנומליה"ה .האמריקנית(

 העברית שינתה את מאפייניה. 

: דורנוב הסופריםבכירי  ועד מביאליק –יצירות  של רחבה גלריה הקורא ימצא בספר
 מגדלת זכוכיתב להצטייד  צריך לא. גרוסמן דויד, ושל   מאיר , עוז עמוס, יהושע ב"א

 ענקים שני, ולאלתרמן לביאליק בעיקר נתונה המחברת של שאהדתה להבחין כדי
; גורדון ל"י על   ביאליק) להם שקדמו  אלה על  התנשאל ניסו  לא שמעולם
 , ביאליק את קשות רוביק שלונסקי' וא  שטיינמן' א כזכור(. שלונסקי' א על אלתרמן
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 פרפו' זיוה שמיר וספרה החדש

 

 עמוס, יהושע ב"א) אחריהם והבאים, המדינה ודור, אלתרמן את קשות יקרב זך נתן
 היו ואלתרמן ביאליק. ח"תש דור את ביקרו( מוקד גבריאל, כרמון כהנא עמליה, עוז

 .להם שקדמו לאלה והערכה תודה מלאי

, כפול יעד קהל: הנ"ל המאפיינים על העונה", ספיח" על הוא בספר הראשון הדיון
" יהודייה אם" ללא – יחידיבו  מופיע הילד וגיבור. אלגוריות עויותמשמ בעל סיפור
 סופרים של ארוכה שרשרת מונה שמיר זיוה. זקונים-הגם שמדובר בן, ואחים

 כך על מצביעה המחברת. עוז עמוסו ברטוב חנוךס' יזהר,  בהםו", ספיח"מ שהושפעו
 לזרם או דורל זיקה ללא, כומתו סיפור לשפוט שיש בלהט טען אשר, יזהר' שס
" מקדמות" המאוחר בספרו שלא ביודעין מושפע בהחלט(,  1982", סיפור לקרוא)"
 ".ספיח"מ

 שתי על" וארבעה שלושה אגדת" הוא בספר הנידון ביאליק של האחר הסיפור
-, יחל במשלי המובעת התמיהה את לאשש מבקש הסיפור(. 1929, 1927) גרסאותיו

ה ִנְפְלאוּ : "יט ה ֵהּמָ ֹלש ָ י  ש ְ ּנִ ים.   ִמּמֶ ָעה(, ֹלא ְיַדְעּתִ ר   וארבע )ְוַאְרּבָ ֶרְך ַהּנֶש ֶ ּדֶ
ַמִים  ָ ש ּ ֶרְך ָנָחש  ֲעֵלי   ּבַ ֶרךְ  צּור-ּדֶ ה ְבֶלב-ּדֶ ַעְלָמה   ָים-ֳאִנּיָ ֶבר ּבְ . כאן קורים "ְוֶדֶרְך ּגֶ

 לעלמה העלם בין הסיכויים כל כנגדהמקשרים  –באוויר, בים וביבשה  –ִנסים 
 סופרים בן לא) הגרסאות שתי בין ההבדלים על עומדת שמיר זיוה. במגדל רההנצו
 מלך בת אלא, נצורה שלמה בת לא; נועז סוחרים בן אלא, הראשונה בגרסה עניים
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 האחיםאגדות , המדרש) הסיפור על שהשפיעו כתבים על מצביעה היא כן'(. וכו ארם
 של סיפורה וסיף עליהם אתאפשר לה ועוד(. דנטה של" האלוהית הקומדיה"  ,גרים
 האורקל שדבר מחשש במגדל בתו את שכלא ארגוס מלך אקריסיוס של בתו, דנאה

 גומהזיווּ , זהב לגשם שהתחפש זאוס מפרה דנאה את. אותו יהרוג ובנה, יתגשם
 .בשגגה סבו את הורג שבאמת, פרסאוס נולדביניהם 

 בסיפור נסתרות ותמשמעוי מוצאת המחברת, ביאליק מיצירות אחת בכל, כמתבקש
, זו את זה שמצאו הצעירים שני את המברך המלך שלמה של הפציפיסטי נאומו: הזה

, אביו של התבונה בקול שמע שלא, חנניה, הפזיז הנער; העמי-האחד ןהכיווּ  על מרמז
 התבונה לקול שמעו שלא החלוצים לעליית במקביל) דבר של בסופו שצודק זה הוא
 של ןסיוע מסמל את לאי נתניה את שמביא הנשר; (בגלות שנשארו הוריהם של

. קריאתו של שלמה המלך למלך (בלפור הצהרת) הציוני החלום להגשמת המעצמות
ארם )"קומה הבליגה!"( מרמזת למדיניות ההבלגה של ויצמן. ליצירה יש גם רובד 

 ובאמצעות, שבאמצעותו, המגדל שליד האלון עץ תרבותי הכרוך במלחמת השפות: 
 את המלווה ליידיש מידמה, למגדל לעלות הנער מצליח, עליו הכרוך הנחש טבעות
 חכמי בימי לארמית שהייתה שםכ, ליידיש לגיטימציה ביאליק העניק . תהעברי

, כי בזכות הסימביוזה בין שתי השפות נשארה העברית בספרים, וניתן היה התלמוד
 ביאליק של זאת והשקפת. לעוררה לחיים מחודשים בתקופת "התחייה" הלאומית

 הירשביין ופרץ אש שלום – בארץ היידיש סופרי של בביקור תוקפה במלוא נחשפה
מזהה זיוה  השנייה בגרסה.  העברית השפה מגיני של םבּ לִ  למגינת ,1927 שנתב

 כמו, ארם מלך בת עם מתחתן יהודי: החרדית הרבנית הסגירות נגד מחאה יש שמיר
 . נוכריות נשים עם התחתנו ך"בתנ שאבותינו

 של דורו בן, ציון בן' ש של" חנניה מגילת" מתארת במפורט את אינה המחברת
 במקביל) חברו של המטאורית בהצלחה להתחרותיתרה,  הצלחה ללא, ששאף, ביאליק

  דומה הזה הסיפור(. שילר' פ של" טל וילהלם" את תרגם ציון-בן' ש גם לביאליק
 נוכרייה לנערה נקשר( חנניה) ודייה צעיר פה גם". וארבעה שלושה אגדת"ל
' ג של" סאלאמבו" השפעת על מצביעים ציון-בן' ש וגם ביאליק גם(. כלומירה)

. קצנלסון ויצחק שהם מתתיהו, טשרניחובסקי' ש על גם שהשפיע ספר, עליהם פלובר
 אפשרי בלתי זיווג: לעיל שהוזכרו המוטיבים מופיעים ציון-בן' ש של בסיפור

 פער, העמים בין לשלום שאיפה, הדתית הסגירות נגד מאבק, אויר כזיווג שמתברר
 .מאם יתום הגיבור – ברישא שהוזכר המאפיין, וכן, ובנים אבות בין

מתפרשת לכאן ולכאן.  שפניה "פני יאנוס", והיא הכתיבה אמן הרי הוא עגנון י"ש 
 דינם גם הוא וכך, אלגורית בצורה גם מתפרש שאיננו אחד סיפור ולו, ביצירתו אין
 לילדים שנועדו", העץ תחת"ו" העז מעשה" – זה בספר הנידונים הסיפורים שני של
 לארץ( הצעיר הדור) הבן של דרך קפיצת מתוארת" העז מעשה"ב. למבוגרים וגם

 כלות את חייהםל( הזקן הדור) האב נדון, מצערת הבנה אי בשל כאשר, ישראל
  הרוחנית בציונות שדגלו עםה אחד בראשות אודסה לאנשי נדמה הזקן. בגולה
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 שחורימעשה ידי ש.  אה גולדברג ונחום גוטמןלות אדיוקנ

 

 זיוה. אפשרי כבלתי שנראה מה אל דרך פרצו הצעירים ואילו, לבבות ובהכשרת
 של" וגנו הענק" של וכן, ביאליק של", עני תקוות" השפעת על מצביעה שמיר
 של הלוחמני העבר לעומת: הפוכות תובנות יש" העץ תחת" לסיפור. ויילד אוסקר

 יושב מוע  שביחד (, ביאליק של" מדבר מתי" את ובתיאורי המזכיר) ביי איברהים
 והרבה, וזריעה חריש, עץ נטיעת הוא( הציוני) שהפתרון הרי, לעץ מתחת הדובר
 .סבלנות

( ציון-בן' ש של בנו) גוטמן נחום של סיפורו את במיוחד אוהבת שהמחברת מורגש
, 1938 שנתב שהתחבר" דורס ארי וסופו, חמור שתחילתו מעשה או, ה'ביאטריצ"

, עצמו גוטמן נחום הוא הספר גיבור. 1942 שנתב המחבר איורי עם כספר ופורסם
 על באקראי שומע הוא. בהמות לרופא הנרגן חמורו את להביא בשלומיאליות שמנסה
 זאת כתובת דווקא, לשם מגיע וכשהוא, בה להתגורר מומלץ שלא, פריסב כתובת

 על עולה( מרעישות רכבות נוסעות ליהשמע, החיות גן ליד, 32 קיבייה' ורז'ז ברחוב)
 כבית מתגלה הזה הבית. להסיעו לאן המונית נהג ידי על נשאל כשהוא שפתיו דל

 שלא רעש, הול מן מק מר של המצלתיים ומתרגילי מהרכבות אימים רעש – משוגעים
 כלבתה את דוחה-שאוהבת קפריזיתה ביתה בעלתול החירשים לדיירים מפריע

 גוטמן נחום"(. האלוהית הקומדיה"ב דנטה של המוזה שם – ןטעו שם) ה'ביאטריצ
 האדום"ל הקבלה) פריס הסואנת לעיר שנקרה והפרובינציאלי הנאיבי הגיבור
  אותה ומביא, גוריה את ששכלה המסכנה לכלבה ארוכה מוצא(, סטנדל של" והשחור
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 בכמעין בספר מובא גרוסמן דויד של) 1982" (קרב דו"
 מסתבר. האיסלאם ארצות יוצאי של הקיפוח לטענות תגובה
 וקיבלה, בארץ לישוב אדירה תרומה שתרמה עדה יש שאם

 ".ייקים, "הגרמנית העדה זאת הרי, ובוז לעג בתמורה
 

 

 תקף מרפי חוק. אותו שתיניק מי ואין, מאימו שהתייתם אריות גור אל, החיות לגן
 שינק החלב בזכות גדל הגור: משתבש אמנם, שישתבש וישצפ ומה, הזה במקרה

 אל נחבט הוא(, מלחמה המסמל כלי) חצוצרה מתרועת נבהל כשהוא אך, מהכלבה
 עם זאב שיגור לכך לגרום הגיבור של הניסיון. למוות המאמצת מואִ  את וממעך הקיר
, יפיסטפצ, אליסטאידֵ  הוא הגיבור. נכשל, ישעיהו של האוטופי החזון בעקבות, כבש

 מול אל נואם אפילו הוא. פניו על טופחת תשהמציאוּ  למרות, שבאדם בטוב המאמין
 הזאת שהסיטואציה לי נראה. לו מאזין איננו שאיש הגם, פריסל אהדה נאום החלון

 מהם שאיש רועים חבורת מול אל קישוט דון שנאם האידיאליסטי הנאום את  מזכירה
 .לחוד ומציאות, חודל אידיאליזם – לאמור ;מילה הבין לא

 היא לו) ביאליק שאחרי, אלתרמן נתן של ליצירתו אהדתה את מסתירה אינה המחברת
 לו היו לא(  לאלתרמן הקדישה "רק" שישה !שפרסמה ספרים 34 מתוך 17 הקדישה

 מתוך" )סופית א"בפ מעשה" הוא כאן לדיון שנבחר הילדים ספר. מתחרים באמת
-יודה מזכיר שהיגויה) והתלויה הקטנה האות, היוד דווקא(: 1958" המזמרת התיבה"

, חסידה רגלל דומה לדבריה שרגלה, הסופית א"הפ נגד המסיתים ראש היא( יהודי
 של המעוקל האף על האנטישמי ללהג הכרחית קונוטציה) פיל של אף – ואפה

 שאינה, הסופית א"הפ על לחרם האותיות כל מצטרפות שעמום מתוך(. היהודים
 מסתבר. הדלת את וטורקתאת המערכה  נוטשת פשוט אלא, הטוב שמה על נלחמת
 אוהבת אם היא העולם את שמצילה ומי, להתקיים יכול לא העולם סופית א"פ שבלי

 שכמו, יוסף. סופית א"פ וסופו ד"יו הוא שמו שתחילת, יוסף לבנה הביתה שקוראת
 שמקורה, האיבה לשע מסתבר. מנצח דבר של בסופו ויצא חיומאֶ  לקה, הסופית א"הפ

, מעלליהן על מתנצלות שאינן, האותיות ושאר, האהבה רק להתגבר יכולה, בשעמום
 המחברת. סופית א"פכמו  המוזרה לאות גם מקום שיש לכך להסכין שצריך מבינות
 הברווזון"ל הקבלה וכן", ספיח"וב כאן האותיות צורת דימוי בין הקבלה מוצאת

האות, גיבורת  של לאלו דומות שקורותיו, ןאנדרס כריסטיאן הנס של" המכוער
 המעשייה.

 המפורסם בסיפורה גולדברג לאה של יצירתה זוכהפחותה משל אלתרמן  לאהדה
  על שמרמזות, חיים בעלי בין גזעניות רפליקות מתאר הסיפור". להשכיר דירה"

 בית של החמישית בקומה דירתו את להשכיר מבקש עכבר: ההתנהגות האנושית
( זמיר, חזיר, ארנבת, נמלה) שונות חיות", ושדות הרים בין יפה בעמק" ווקאד הנמצא
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 עד, רוחם לפי אינם הדיירים אך, בעיניהן חן מוצאת והיא, הדירה את לבדוק באות
 בדירה פגמים שיש פי על ואף(, לעיל שהוזכרו הקונוטציות כל עם) היונה שמגיעה

 מצביעה שמיר זיוה. להסתדר מוכנה כן דווקא היא האחרים הדיירים שעם הרי, עצמה
 שאינן חיות בסיפור יש – האירופיים ולתרבות לנוף גולדברג לאה של הגעגועים על

 על גם מצביעה היא. זמיר, חזיר, קוקייה, סנאית: ישראל ארץ של לפאונה אופייניות
 עוינות כלל שבדרך, החיות כל שלפיה", היער בקתת" הרוסית דההאג של השפעתה

 אליו הסופח, כמובן, הרוסי הדוב) הדוב של בפרוותו להתחמם מוכנות, זו את זו
 (. בהם ושולט, ומשונים שונים לאומים

", האדום הדגל)" גולדברג לאה של סובייטית-הפרו כתיבתה את מזכירה שמיר זיוה
" ושלום מלחמה" את התרגמ , שבעת מלחמת העצמאות"(מדינה עסקי על ודינה דן"

 , הסופרת האיטלקייההקומוניסטים הפרטיזנים אוהדתספרה של  ואת, טולסטוי לב של
 ברית שכביכול, הסובייטי השקר את ברצון בלעה גולדברג לאה. ויגאני רנטה

 הדיכאו מלחמה מעצמה זו חרחרה בתקופה שּבהּ , העולמי השלום עוגן היא המועצות
 המזוויעה פרצופיות-הדו את במועד שקלט, אורוול' ורג'ג. שבשליטתה העמים כל את
. גולדברג לאה מצד לזלזול זכה"(, 1984", "החיות חוות)" הקומוניסטי העולם של

 סארטר. פ'. ז כמו עולם גדולי שהרי, זאת נטייתה על להתפלא צריך שלא ייתכן
 את להעריץ המשיכו רבים שלנו ובארץ ,לקומוניזם בהערצה נסחפו סילונה ואיגנציו

 אחרי וגם, הרופאים עלילת אחרי גם, בפראג ם"מפ נציגי מאסר אחרי גם סטלין
 .המועצות בברית היהודית האינטליגנציה כל השמדת

 של מפיה ושבח להלל זכה לא( 1951" )שחייה תחרות" סיפורו עם תמוז בנימין גם
, דבר של שבסופו, ערבי לנער יהודי נער בין ידידות מתאר הסיפור. שמיר זיוה

 אידיליה מתאר תמוז(. הערבי) ושבוי( היהודי) שובה להיות הופכים, השחרור במלחמת
 את להשיא שמוכנה, זקנה ערבייה מרפאה הרופאה האם – לערבים יהודים שבין

 שמיר זיוה. ערבי בבית בנופש מבלים ובנה הרופאה. הרופאה של לבנה נכדתה
 .תמוז של בדמיונו רקיכולה להתרחש  הייתה ל"הנ שהאידיליה לקוראים מזכירה

 זיוה. ט"תרצ – ו"תרצ, ט"תרפ, א"תרפ של הנוראים הדמים מאורעות היו במציאות
 מדברת המוסלמית היפואית הערבייה: בסיפור שחר-חסרות עובדות עוד מוצאת שמיר

 או וניותלבנ נוצריות ערביות אצל רק אפשרי שהיה דבר) הרופאה עם בצרפתית
 היו פרדסים. זיתים כרמי אלא, בסיפור שכתוב כפי פרדסים היו לא לערבים(, מצריות

 .ובשפלה בחוף אלא, ירושלים בסביבות אין עצי שקמה, היהודיים לישובים

 בהיותו בטעות נהרג, הנערות מימי הידיד כרים עבדול, מאוד פסימי תמוז של הסיפור
 עוול ללא הערבית באוכלוסייה ההתעללות ,כלומר", שהפסדנו" מרמז וזה. שבוי
, יהושע ב"א של" היערות מול"ל השוואה) המדינה של לסופה להביא עלולה – בכפה

, היער שומר, והסטודנט, נטוש ערבי כפר חורבות על שהוקם יער מצית ערבי שם
  מהציונות הסתייגות הביע באר חיים גם. בידו מוחה אינו, הצלבנים על עבודה  המכין
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 34-ום אוסיף רק, כי סקרתי כבר עשרה ספרים מתוך הלסי
שפרסמה זיוה שמיר, ואני חייב לחזור על עצמי ולהביע 

התפעלות מהידע חובק עולם שמצוי בספריה, מהבקיאות 
הבלתי מצויה בספרות ישראל וספרות העמים. מורה שיבקש 

לא יוכל למצוא  –ללמד את אחת היצירות הנידונות בספר זה 
 יותר לציפיותיו.מתאים  ספר

 

 

(. סעיד אדוארד ישראל שונא עלינו שהלעיז כפי, הצלבנים לשלטון אותה והשווה
' ס של" השבוי"ו" חזעה חרבת"מ הנובעת למסקנה תמוז של המסקנה דומה עקרונית

 בכל להפיץ דרש גוריון-בן אשר טור, אלתרמן נתן שחיבר" זאת על" ושל יזהר
 ערך-שווה להיות ממנו שמונעים מעקשים מלא זתמו של שסיפורו אלא, ל"צה מחנות
, לכנעניות מקומוניזם דעותיו את שינה תמוז שבנימין כך על מצביעה שמיר זיוה. להם

 את כהלכה הכיר לא הוא גם הכנעני רטוש יונתן כמו. לחיובה הגלות משלילת
 הסיפור. השניים שנשאו הכנעניות דגל למרות, ישראל ארץ של והפלורה הפאונה

 יואב של הנערים" שיחקו" בה, בגבעון הבריכה, אחרת בבריכה תחרות בהכרח ירמזכ
 פונה, העליונה על הייתה יואב לוחמי וכשיד, מוות עד נר בן אבנר ושל צרויה בן

י: "הבאות התבונה במילות ליואב אבנר ה ּכִּ א ָיַדְעּתָ ְהֶיה -ֲהָלֶנַצח ּתֹּאַכל ֶחֶרב ֲהלוֹּ ָמָרה תִּ
ָנה ַאֲחרוֹּ  עבדול של בתגובתו מהדהדים אבנר של אלה דברים(. כו' ב' ב לשמוא" )ּבָ

, כמסתבר, כי, ומר רע יהיה – בבריכה גם הערבי את ינצח היהודי שאם, כרים
 .תבוסה עם לנצח משלימים אינם הערבים

 חריגים מתארים עוז עמוס של" היער בעמק פתאום"ו" במרתף פנתר", "סומכי"
 משום דווקא שמו את מקבל סומכי". נשיים" ניםב", פרופסורים, "מהחברה ומודרים
 זה. סומכי קראו החולה שלאגם יודע הוא – הארץ של בטופוגרפיה שלו הבקיאות

 אופני על לו וללעוג הזה השם את לו להדביק" הגבריים" הכיתה לבריוני הספיק
" המסחרית" השלומיאליות על, שלו האינטימי היומן על, לו שיש( רמה בלי) הבנות

 הנפש שגדלות לקוות רוצה, אחיו מוזכרים לא" ספיח"ב שמוליק שכמו, הילד. שלו
 הוא אבל, כמובן, שווא תקוות – אותו הסובבים על תשפיע, בוטה תגובה ולא, שלו
 פנתר"ב גם. אוהב שהוא הילדה של בחדרה לישון הזכות – לפרס זוכה זאת בכל

 הכתיבה יכולת את צמולע לאמץ מסוגל לא אשר", פרופסור" ילד מתואר "במרתף
 פתאום" על שהשפיעו היצירות על מצביעה שמיר זיוה"(. ספיח" לגיבור בדומה)

, מאיים לשד הופך החריג. בחריגים שלו ההתעללות משום מקולל כפר", היער בעומק
 לרעיון לבבות להכשיר אפשר כיצד ומתי מיה הילדים זוג את ללמד ביכולתו שיש

 הנער, "גרים האחים סיפורי של העברי הנוסח", תמיו עמי"מ הן ההשפעות. השלום
", דוליטל דוקטור", "וגנו הענק", "הפלאות בארץ עליסה, "ביאליק של" ביער
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 מזכיר עוז עמוס של שבסיפור נהי-נעי של המנוזל האף וכן", עוץ מארץ הקוסם"
 .אלתרמן של הסופית הפא של האף את בהחלט

 של הקיפוח לטענות תגובה בכמעין בספר מובא גרוסמן דויד של( 1982" )קרב דו"
, בארץ לישוב אדירה תרומה שתרמה עדה יש שאם תברמס. האיסלאם ארצות יוצאי

 סביב מתרכז הסיפור". ייקים, "הגרמנית העדה זאת הרי, ובוז לעג בתמורה וקיבלה
 שנים ארוכת יריבות ביניהם שיש, רוזנטל והיינריך שוורץ רודי, זקנים ייקים שני

 ציןבק התאהבה היא ולבסוף, מהאחר אותה גנב ואחד, אהבו ששניהם אישה בגלל
, מהארץ שהוקאה, מוכשרת ציירת הייתה האישה. לאנגליה מהארץ וירדה בריטי
, הזקנים מסיפורי שמתרשם פציפיסט הוא, דויד, הילד. עולם לתהילת זכתה ל"ובחו

 .אחרים לחברים מייחלים שהיו הוריו של םבָּ לִ  למגינת

 מסרים בוטמונים  אך, משעשע ילדים סיפור אמנם הוא שלו מאיר של" נחמה הכינה"
 ונגד הישראלית בחברה הטפילות נגד מסרים – לקלוט עשויים לא בוודאי שהילדים

 .החלטה יכולת וחסרי האונים חסרי השלטון אנשי

: מהציפיות הגמור ההיפך אל מוביל קיצוני פציפיזם כיצד זה בספר מראה שמיר זיוה
 להילחם בחריפות מתנגדים הם בו, 1938-ב מכתב על חתמו בריטים סטודנטים
. הנוראה במלחמה לפתוח היטלר את עודד רק וזה, הרשע כוחות נגד המלך בשירות

 יודעים מפוכחים סופרים אך(, הרצל של חלומו) מתממשת אוטופיה רחוקות לעיתים רק
 הערה"ב אלתרמן"( החכם)" נתן קבע וכך, ביאליק סבר כך. נצחי שלום שאין

 סבר יהושע ב"א  – ולעומתם. חמותמל שתי שבין הזמן הוא שהשלום", פרדוכסלית
 "(.וגאיה תמי של העכבר)" מחמד חיית שיהיה עכבר לביית שניתן

*** 
 ואני, שמיר זיוה שפרסמה 34-ה מתוך ספרים עשרה כבר רתילסיום אוסיף רק, כי סק

 מהבקיאות, בספריה שמצוי עולם חובק מהידע התפעלות ולהביע עצמי על לחזור חייב
 היצירות אחת את ללמד שיבקש מורה. העמים וספרות ישראל בספרות מצויה הבלתי

 הערה, ולבסוף .לציפיותיויותר  מתאים  ספר למצוא יוכל לא – זה בספר הנידונות
-212' עמ) בספר הנידונה טענה, האיסלאם ארצות יוצאי תרבות של הקיפוח לטענת

 של מנטאליתהמונו יצירתו על ספרים 17 וכתבה שמיר זיוה' פרופ עמלה סתם(: 208
 מתחרה קם שלא כמו העברית בספרות קם לא כמוהו שגאון קבעה סתם, ביאליק

 אבוק אנעל" "אלמותי"ה בשירו הראש בן מואיז! סתם. האנגלית בספרות לשקספיר
יִרים ְסִביִריםִמש ָּ ַתב חֲ כָּ  הּ לָּ ּכ  ]...[  יאִליקָעל ַאּבּוק בְּ ִאּנֲ ": קובע" ביאליק /ַחְמָסה   ה ש ִ

ְכָבר עָ ה /  ַחְמסָ  מִּ  ׂשוּ ּוְ ֹוֵרר ְלא    ".יאֹותֹו ְמש 
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 ,לאויב מאוהב" שמיר זיוה של ספרה על - טובה כפוי של דיוקנו
 " ביאליק על מהרהר עגנון

 הפסוקים שמונת לרבות, למשה התורה את הכתיב שהאל בתוקף טענו ל"חז, כידוע
 משה כתב יהםלדבר שאותם פסוקים, מותו את המתארים דברים בספר האחרונים

 וברוך עזרא-אבן אברהם' ראחריהם  שבאו חבל. (א"ע, ו"ט בתרא בבא) בדמע
 היחידה הבדיחה את מאיתנו שללו פשוט הם .אחרת שסברו המקרא וחוקרי, שפינוזה
 האדם מכל מאוד ענו משה והאיש: "אימה עד הרציני ך"התנספר מ להפיק שיכולנו

 עגון י"ש כלפי? וניםמכוּ  אלה דברים מי כנגד(. ג ,יב במדבר" )האדמה פני על אשר
 אני קטן מאוד לעצמי כשאני: "דבריו שאר בין אמר נובל פרס כחתן הכתרתו שבנאום
..." עיניי מורָ  ולא יבִּ לִ  גבה לא השם, דויד שאמר המזמור ממני זז לא ימיי כל, בעיניי

 יםשבח של נותקיתו בכתביו ששפך לאחר(. 88' עמ ו"תשל שוקן, עצמי אל מעצמי)
, ה"תשל שוקן, מהחומה לפנים) המשיח משם נעלה שמו כי אפילו שקבע עד, יםעצמי

 ...וצנוע ענו גם שהוא –? לא איך - קבע(, 183-182  'עמ

 ביטוי ומצא, ישראל סופרי את שקומם, ל"הנ הנאום את זה בספרה מזכירה שמיר זיוה
 את שיצר כמי עצמו יגלהצ עגנון זעֵ הֵ  כיצד: שמיר משה ה שהשמיעתלונ בדברי חד

 הוא שממנו האחרוןכביכול  היה ם"הרמבבהשמיעו את הטענה ש מאין יש ותיציר
 ומספרות מספרותנו יוצרים של ארוכה רשימה תפורשׂ  שמיר זיוה? השראתו את שאב

, פרל יוסף, מברצלב נחמן' ר: עגנון של ביצירתו רישומם את למצוא שניתן העולם
, ביאליק – העיקרים ועיקר ברנר, גנסין,  ,ציון בן' ש, בסקי'ברדיצ י"מ, פרץ ל"י

הן ו, 1909ב ישראל-בארץשל המשורר  ביקורו , הן בחודשישלו רנטוֹ המֶ  ממש שהיה
 הלועזית מהספרות. הומבורג באדעיר המרחצאות הגרמנית בהממושכת  שהייתועת ב

 רתורא, מאן תומאס, המסון קנוט, רילקה, בלזק  נזכרים בספרה של זיוה שמיר
 השפיע שמישהו האפשרות את שלל עגנון ואולם,  .שולץ ברונו, קפקא פרנץ, שניצלר

  הוא בכבודו ובעצמו. -ברוך-אינו אלא הקדוש כן  שעשה שהיחיד וטען, עליו

 שהקדישה לרעייתואחת  תודה מילת  אמר לא שעגנון כך על מתקוממת שמיר זיוה
 נוסח את שחיבר קורצווייל רוךלב אף לא הודה כראויו, וליצירתו לו חייה את

 הוראתו ואת מחקריו את הקדיש ואשר, המכובד בפרס זכה הוא שבעקבותיה ההמלצה
 שערכו למסיבה אפילו הזמין לא הוא קורצווייל את. עגנון של ליצירתו באוניברסיטה

 תודה חייב איננו הואכל גינוניו העידו ש. העברית באוניברסיטה הטקס אחרי לכבודו
 עוז עמוס עם בשיחה הדעת זחיחות של ברגע. מעצמו התפעלות מלא ואהוש לאיש
 י"ש את אהבו שניהם – משותפת אהבה הייתה ברנר ח"ולי לו כיצד סיפר הוא הצעיר
 ...עגנון

 שהראה, ביאליק נ"ח כלפי עגנון של הוגן הבלתי ביחס בעיקר מתרכז שלפנינו הספר
 ממשורר שמצופה למה ומעבר מעל יבדוֹ כ ואף, מטובו לו העניק, הצעיר לעגנון ידידות
 .דרכו בראשית יוצר כלפי לאומי
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 שחוריעשה ידי ש. מ  נ ביאליק"חי עגנון ו"שדיוקנות  :לשמאל יןמימ 

 לכיבודים זכה ובאמת, מהמשיח נעלה עצמו ראה עגנון, זאת לרשימה בפתיח כאמור
 ופרס ישראל פרס פעמיים, ביאליק פרס פעמיים – בהם זכה לא אחר עברי סופר שאף
 אלא, הוא שלא העובדה: רוחו את העכיר אחד דבר אבל – נוספים ופרסים נובל

 משוכה על להתגבר כדיולפסגת הספרות העברית.  הלאומי לסופר שבנח, ביאליק
 במקום ממנו התעלמות ידי על הן ,ביאליק של קומתו את להנמיך הכרח חש הוא זאת

ֳעלו של המשורר ָּ  יצירתו ביזוי ידי על והן, שמתבקש היה להזכיר את שמו ואת פ 
 . סיפוריו גיבורי של ליקותפ  ר   באמצעות

 הימים חמישים במשך ביאליק עם שיחותיו ןתוכ   את שיפרסם גנוןבע הפצירו רבים
-בארץ המשורר של הראשון ביקורוחודשי ב ה ידו של עגנון מיד ביאליקזז שלא

 הומבורג בבאדשבהם התגוררו בשכנות  יום מאות מחמש למעלה ובמשך, ישראל
 אונגרפלד משה. להפצרות נענה לא מעולם עגנון וניהלו שיחות ממושכות., שבגרמניה

 על נקרולוג כתב כשעגנון. נענה ולא, ביאליק כרלז   דברים לשאת עגנוןמ ביקש
(, הכינוס) המחקרי מפעלו את רק מזכיר הוא(, בחיי עגנון! פרסםנת ולא שגנז) ביאליק

 .טריסטיתל  הב    יצירתו את ולא

 יצירות בשתי רק מפורשות מוזכר( 1909) ישראל בארץ הלאומי המשורר של הביקור
 מוענק ושם, ו"תשרי" )גלגולו הראשון של "גבעת החול"( "החול גבעת: "עגנון של
 תו  יח יעל –" בקלמר מחודד הכי העיפרון" שאיננה גיבורה של מפיה מפוקפק שבח לו
 הרומן", שלשום תמול"ב(. שמעוני לדויד הכוונה) מפזמוני גדול ביאליק שלדעתה –

אינו נזכר אפילו  ביאליק של ביקורו – ל"הנ הסיפורים שני של היריעה את שהרחיב
  ביאליק של בשירים עניין ימצאו ולא יום שיבוא" נבואה" בו יש אדרבה! יוק – ברמז



ג 42גיליון    95 ג ַּ

 פרץ, מנדלי את משבח עגנון
 – ביאליק –( ציון-בן' ש) וגוטמן

 ברנר של מותם אחרי אבל! יוק
 אותם" מצטט" הוא וביאליק
 ביאליק כביכול: לטובתו
 סוד את מעגנון לדעת התעניין
 ספר" סיפורי של חיבורם

 מסתבר כאשר", המעשים
, ביאליק – הנכון הוא ךפ  שהה  

 חיים הצייר עם בשיחה
 המנייריזם את מגנה, גליקסברג

 העובדה את, אלה שבסיפורים
 כדי ומעור יוצא שעגנון

 של לדעתו וכי, מקורי להיראות
 צריך פשוט לכתוב כדי ביאליק
  כישרון

 

 זכה כן מי. ההשכלה תקופת משוררי של בשיריהם ענייןכבר  מוצאיםאין ש כמו
 להזכיר בלי) נרמז זה ברומן! ק"רנ –? אחריו שבאו אלה כל מעל ולפאר לשבח
 .משעממים עליכם ושלום שביאליק!( שמות

 )באותם מקומות מביאליק מוחלטת התעלמות כביכול יש עגנון לש יצירתו בשאר
" שירה"ב. שונים גיבורים מפי גנאי דברי או, (הכרחיתמתבקשת, ואפילו  שהזכרתו
 אחד של ברוחו מכונן נאום ביאליק נשא בה, העברית האוניברסיטה חנוכת מוזכרת

 יש רומן באותו .לחלוטין ממנו מתעלם עגנון אבל(, ישראל בארץ רוחני מרכז) העם
 של הבת, ותמרה!(, יםהשמ   את מרעיש בעיקר שכופר איש" )שחיטה על" על לעג

 (מנדלי) והקבצנים( ביאליק) המתמידים ספרי את תרקוז, הרבסט, הראשי הגיבור
 מעיר" שירה"ב בכלםהפרופסור . לטובת "לנוכח פסל אפולו" של טשרניחובסקי

 נטה ח  אור  "ב. מקורי טשרניחובסקי רק. ושקיןפ של אפיגון הוא, מקורי איננו שביאליק
)דברים  וביאליק ציון בן' ש של" המקרא סיפורי" את מגנה אניילה הגיבורה" ללון

 .פה"(דומים לאלה ששם בפיה השמיע עגנון בערוב יומו באוזני עיתונאי של "הצ
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 מותם אחרי אבל! יוק – ביאליק –( ציון-בן' ש) וגוטמן פרץ, מנדלי את משבח עגנון
 מעגנון לדעת התעניין ביאליק ביכולכ: לטובתו אותם" מצטט" הוא וביאליק ברנר של
 – הנכון הוא ךפֵ שההֶ  מסתבר כאשר", המעשים ספר" סיפורי של חיבורם סוד את

 את, אלה שבסיפורים המנייריזם את מגנה, גליקסברג חיים הצייר עם בשיחה, ביאליק
 לכתוב כדי ביאליק של לדעתו וכי, מקורי להיראות כדי מעורו יוצא שעגנון העובדה

 . כישרון ריךצ פשוט

 ביאליק וכביכול, מביאליק חשוב שמנדלי כביכול שטען ברנר את" ציטט" עגנון
 גדול ועגנון, מביאליק גדול מנדלי אם: המסקנה. ממנדלי גדול שהוא עגנון את שיבח

 הדביק שעגנון רותמָ אֲ  עוד יש! מביאליק גדול עגנון וכמה כמה אחת על – ממנדלי
 רק ולא. שמו את ולהאדיר ביאליק של קומתו את יךלהנמ שמטרתם ולביאליק לברנר

 לתמוך, שוקן זלמן שלמה, שלו במצנט הפציר כנראה הוא: מעשים גם אלא, דיבורים
" מאזנים"ב ולא, בביאליק" הצעירים המורדים, "ושלונסקי שטיינמן של" כתובים"ב
 המתוותד לפליאתו שלונסקי של" טורים"ב פרסם עצמו הוא. זאת ועוד: "הסמרטוטי"

 ".דבר" ממערכת סדן דב של

 של דמותו: ולביאליק ג"ליל עגנון של לחוב מוקדשת שמיר זיוה של בספר גדולה חטיבה
 ללא השפיע, ג"יל שבשירות מוטיב, לאנחות אשתו את נוטש ולכן, מקצוע לו שאין הלמדן

 דמותו בעיצוב דומה" ללון נטה אורח"ב ח"ב דניאל". למישור העקוב והיה" על ספק
 ומפונק יחיד בן המתאר", הגדר מאחורי. "ביאליק של" הסיפון איש"ב הסקנדינבי גיבורל

 מאוד דומה – לנישואין" הנכונה" באישה ובוחר להוריו נכנע הוא לתשוקותיו שבניגוד
 השפיעה ביאליק שבשירי המדרש לבית המאוחרת התשובה". פשוט סיפור"מ להירשל
 ".לובלין מר של ותובחנ" ועל" ללון נטה אורח" על בוודאי

 השפעת את להוכיח כדי מביאה שמיר שזיוה הדוגמאות משפע קמצוץ רק כאן הבאתי
 האישים שני בין השוואה עורכת גם היא. עגנון של יצירתו על ואחרים ביאליק
. להם ודואג הסופרים לחבריו מעניק,  פתוח איש הוא ביאליק: שלהם האישיות במבנה

 הקומוניסטיים השלטונות אצל השתדל גורקי כשמקסים :עיקריות דוגמאות שתי הרי
 אב בתי עשרה עוד אחריו משך ביאליק, המועצות מברית לצאת לביאליק להרשות

 את מנבא כשהוא גרמניה את לנטוש חבריו את שהזהיר זה גם והוא, סופרים של
 בהכנעה מודה הגדול ביאליק. הנאצים של בעטיים שתתחולל!( מילולית) השואה
 כלפי עגנון של מההתכחשות להבדיל, ממנדלי ובסיפורת, ג"מיל בשירה עשהושפ

 .יצירתו על השפיע שמישהו האפשרות

 וממש, רבדיה כל על ביאליק של יצירתו בתחום אחת מספר מומחית היא שמיר זיוה
 של השווא שעלילות, כן אם, ברור – עליו שכתבה הרבים הספרים אחרי לעקוב קשה
 על גם המסתמך מענה, משמעי וחד תקיף למענה זוכות לאומיה המשורר כנגד עגנון

 עזריאל, צמח שלמה: עגנון של חולשותיו את היטב שהכירו הסופרים של טענותיהם
 מלא הוא הספר, זאת רק ולא. מטיעוניה משתכנע בהחלט והקורא; למדן יצחק, אוכמני
 .שלו מרכזיתה לתיזה באשר רק ולא, נשכר יוצא והקורא, עולם חובק בידע וגדוש




