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 –וניברסיטאות 
שים של המאה 
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מו יל"גכל כך כ
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ניברסיטה בתחי
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יל"ג המשורר ש
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הצדעה
ה של זיוה ש

פוררים והסופרי
ל נדמה שמעטים
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אני למדתי באו

וה ערך לזה של
שמיר ומצדיע לי
 שאיננו מוכן ל
 התורה וההשכ
 בהתמודדותה 
כל הנוגע ליחסי
אינם יהודים, מ

ששולטים בה בה
רק למחקר הספ
ו ישראל מסכימ

ר ספרים של פ
ם ומהבקיאות 
יש מעין מסה ב
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" נישאת לפי ר
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רבים, ממסד

אותן מעולם 
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לא ר –שמיר 
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קראתי מספר
המושקע בה
שבתחילתה י
היהודית ועל
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ג  34גיליון      141ּגַ

פסק האבסורדי של הרב שוע נכנעים ל- שטרן) מוצא פגם בגט: השם "הלל" כתוב ביוד חסר. פאבי ובת
  שוע יורדת לתחתית המדרגה.- המתהדר בחומרותיו, ובת

זיוה שמיר מציינת בצדק שיל"ג הגזים בכוונה, ותיאר את 
הממסד הדתי בצבעים שחורים משחור, אך ללא ספק, בסיס 
הטענה הוא נכון, וכאמור, הוא ָתֵקף עד ימינו אנו, ובוודאי 

   יהיה תקף גם בדורות הבאים.

של זיוה שמיר מפרט את המקורות שחלקם השפיעו,  הספר
ולחלקם יש מאפיינים דומים לאלה של "קוצו של יוד": 
האריאנים והקתולים נלחמו אלה באלה במאה הרביעית על 
קוצה של "יוטא". לאנגלים יש שיר ַעם המתאר הידרדרות 
לאסון בשל מסמר שנפל מפרסת סוסו של הפרש (עליו 

"הכול בגלל מסמר קטן").  –שמר התבסס, שירה של נעמי 
השפיעה על יל"ג היצירה "ברוריה" של שמואל מולדר 

), יוצר משכיל בעל השקפת עולם 1825(אמסטרדם 
פמיניסטית. דמיון של ממש יש ל"קוצו של יוד" לספרו של 

), שם 1874"הרחק מן ההמון הסואן" ( –תומס הרדי האנגלי 
שוע - ם בתשבע היא ג- שבע (בת- הגיבורה שלו היא בת

בתנ"ך), גם היא נישאת לגבר הלא נכון המעגן אותה, ושוב 
גבר אציל מציע לפדות את האישה העגונה בכסף. אצל 

  הסוף הוא טוב.  –הרדי, שלא נאבק בממסד הדתי כמו יל"ג 

שלא בדומה לשאר משוררי תקופת ההשכלה, שהתבססו 
יל"ג התוודע גם  –בעיקר על התרבות הגרמנית והרוסית 

בות הכתובה באנגלית: הוא הכיר את לורד ביירון, לתר

  רוברט בראונינג, אדגר אלן פו, ג'ורג' אליוט.

ללא ספק עלו עליו וגדולי הספרות שבאו אחרי יל"ג, 
מי מהם הסכים עמו ומי  –מי במעט ומי בהרבה  –בעומק הטקסטים ובאמנות הכתיבה, הושפעו ממנו 

" של מנדלי מוכר ספרים מתאר גיבור "נשי" שלומיאלי מהם התפלמס עמו. "מסעות בנימין השלישי
"סנדריל".  ,שאיננו מסוגל לשום מלאכה, שמעגן את אישתו ויוצא למרחקים עם סנשו פנשה שלו

אבל המסר ממש דומה.  –מנדלי נוקט בדרך הסאטירה וההומור  –בניגוד לחומרה שבכתבי יל"ג 
ת", משבץ מסרים יל"גיים ביצירות "רחוב ביאליק שכתב הומאז' ליל"ג ביצירתו "אל האריה המ

היהודים", "אלמנות", "לא ביום ולא בלילה". בסיפור "החצוצרה נתביישה" מתואר חורבן של משפחה 
לא בגלל אות אחת, אלא בגלל יום  –יהודית (ממנו משתמע המעמד הרעוע של היהודים בגולה בכלל) 

סדות התורה ("על סף בית המדרש", "אם יש את אחד. אבל ביאליק, בניגוד ליל"ג העריך מאוד את מו
  נפשך לדעת").

 וספרהפרופ' זיוה שמיר 
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לפני שהוא   גט
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יוורת" של יעק
תה, שכביכול הב
ן הוא סמלי להו
אופן ברור זה מו

תב מספר יצירות
בילים לטרגדיה 
יותר "עזר כנגד
 אלא שכאן דוו
ה עגונה המוכר
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יודע אם מלמד

ר על הניתוח המ

עבורי טענתבה 
בא וליאור אשכ
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הסיפור "העי
מרמה את בת
העיוורון כאן
שמסביב, ובא
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מתארים כיצ
יל"גי. אינני 
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הפתעה היית
א- שלמה בר

לגרום לאסון
האקדמי המא
של פרופ' יה
הגיבורים מש
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להצ –רצנזיה 
על ממשיכיו

מתוקפם, אלא
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