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 משה גרנות

 ותית או תבנית יסוד?תחבולה ספר
 על ספרה של זיוה שמיר "שלח יונה מבשרת" 

מוצגת בכותרת: ההרמז הוא אמנם תחבולה האשיב כבר במשפט הראשון לשאלה 
ספרותית, אבל ממש אין להעלות על הדעת ספרות שאיננה נוקטת בה, ועל כן 

 בהוצאתה החדש של פרופ' זיוה שמיר )א בהחלט בבחינת תבנית יסוד. ספרוה
מצהיר אמנם , (2016הקיבוץ המאוחד  –ספרא 

שהוא עוקב אחר ההרמז ביצירתו של ביאליק, 
אבל הוא גם חורג, בבחינת התקופה, אל 
ספרות עברית שקדמה לו, אל זאת שצמחה 

 אחריו, ואף אל ספרות העולם.

כפי שאין טרגדיה יוונית שלא תסתמך על 
הרמזים מן האפוסים הקדומים, כך אין להעלות 

הדעת ספרות עברית )מימי הפייטנים ועד על 
ימינו אנו( שלא תעשה שימוש מושכל בהרמזים 

משירת  –מהמקרא, מדברי חז"ל, ומאוחר יותר 
ימי הביניים, משירת ההשכלה, מהשירה 
הקנונית המודרנית ומאושיות התרבות הכלל 
אנושית. יתירה מזאת, במקרא עצמו, כפי 

הרמזים  שמתואר בספר, יש בסיפורים מאוחרים
לסיפורים קודמים )סיפורו של יונה, למשל, 
מרמז לסיפור המבול(. ספרות טובה היא בדרך 

כלל חסכונית במילים, ואין כמו ההרמז המאפשר להעביר מסרים בדרך חסכונית 
, ההרמז בהחלט -New Criticismלמדיי. זאת ועוד, בניגוד לדעתם של חוקרי ה

ר", ומחזק את הדוגלים באימרה הלטינית חושף )שומו שמיים!( את "כוונת המחב
"לעמוד על כתפי ענקים", לאמור, דיאלוג עם יצירות קודמות הוא גם  -הידועה 

 רצוי, וגם הכרחי )ת.ס. אליוט(.

המחברת מפרטת את סוגי ההרמזים המקובלים בספרות ומביאה דוגמאות לכל סוג: 
זים המשולבים בקלמבור צטריפטלי, היברידי, טלסקופי, צנטריפוגלי וכו'. יש הרמ

)משוררי ההשכלה(, או בקונסיט )עמיחי(. המחברת מרחיבה בתיאור ההרמזים 
המאוד בולטים אצל משוררי תקופת ההשכלה, אלה שביקשו באמצעותם להציג 
אג'נדה )"היה אדם בצאתך, ויהודי באוהלך"(; לדוגמה, ההרמזים בפואמות של 

יל" שהצליח בעולם הגויים. והרי יל"ג ליוסף מבקשים להציג נער עברי "משכ
ביאליק ראה ביל"ג את המנטור שלו, והגם שהשתחרר מהתבניות הפרוזודיות 

הוא לא חדל להעריץ את "האריה המת". גם אלתרמן נזקק  –והתכניות שלו 
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להרמז לסיפור יוסף )"גררתיו אל הממכר מבית ומאם,/פשטתי כותנתו לדמעותיו 
שאין כאן אג'נדה, אלא וידוי על המדרון אליו  בשיר "איגרת"(, אלא –חיכיתי" 

שוקע הדובר בחייו. בשיר זה יש עוד הרמזים לרצח הבל בידי קין, לעקידת 
 מולוס מהמיתוס הרומי.ויצחק, וגם לרמוס ור

* 
לעומת הנ"ל, ההרמזים של ביאליק הרבה יותר מוסתרים: ב"לפני ארון הספרים" 

אן היא אל ספרי הקודש שהדובר נטש הפנייה כ –שואל הדובר "התכירוני עוד" 
בצאתו אל מדוחי התרבות האירופית, אך הוא מרמז גם על הפגישה בין יוסף ובין 
אחיו, בה הוא הכיר אותם, והם לא הכירוהו. בפואמה "המתמיד" חבויים הרמזים 

המתמיד הוא בעצם מכהן בקודש; יש  –לתורת הכוהנים )ספר ויקרא(, לאמור 
ה ולסיפור המבול, לסיפורו של שמואל שהוצא מביתו כשעודו הרמזים לסיפור יונ

רך בשנים. גיבור הפואמה הוא "נזיר רעים" )שמשון?(."המתמיד" מתכתב גם עם 
 היצירות בשלוש שכן ר,שקספי של והמלט גתהשל  פאוסטספרות העולם, כגון 

 המחברת .ומדוחים מחשבות מלא מוחוום, ספרי מלא בחדר הספון במלומד מדובר

 מתכתב שהוא מוסיף והייתי סטפאול מרמז אלתרמן של הרוחות פונדק ספק שללא מזכירה

 . איבסן של גינט פר עם גם

גה" מזכירים את עמוס, את יחזקאל יהשיר "חוזה לך ברח" והפואמה "בעיר ההר
 ואת יונה שמבקש להתחמק מהשליחות.

כיתי באור מן נראה לי שההרמז הבולט ביותר בשירת ביאליק המצוי בשיר "לא ז
"הניצוץ", "הבערה", "אור אשכם", "מסלעי וצורי", "חצבתיו מלבבי",  –ההפקר" 

מזכירים את פרומתאוס והיפייסטוס, אלא  –"פטיש צרותיי", "בחלבי ובדמי" 
שבניגוד לפרומתאוס שגנב את האש מהאולימפוס כדי להביאה אל בני האדם, 

 –", והאש שהוא מעביר לקוראיו המשורר מצהיר: "לא שאלתיו מאיש, לא גנבתיו
 מקורה בו בלבד. 

המחברת מביאה בספר זה עשרות רבות של דוגמאות להרמזים ייחודיים של 
 ביאליק, ואני אזכיר כאן רק את חלקם:

בסיפור "החצוצרה נתביישה" ֵשם אביו של המספר הוא יוסי כשם אביו של ישו, 
סי יוסי, למה עזבתנו?" )מזכיר ובאמת אבני הבית הנטוש שלו כביכול קוראות: "יו

(, המצטטת את הזעקה מתהילים )כ"ב 46את תלונתו של ישו על הצלב )מתי כ"ו 
(. גם הסעודה "האחרונה" שבסיפור זה מזכירה את קורותיו של ישו. מרינקא 2

ב"מאחורי הגדר", המחזיקה בידיה את תינוקו הממזר של נח, מזכירה את האיקונין 
זיקה בישו התינוק, שלפי הברית החדשה לא היה בנו של המתארים את מריה המח

יוסף ארוסה. "מאחורי הגדר" מושווה בספר )בהיפוך!( לאגדתו של אובידיוס על 
. הפואמה "הבריכה" מדמה רומיאו ויוליה -פירמוס ותיסבי, ולמחזהו של שקספיר 

בואה את גאון היער לשמשון בידי דלילה, וב"לפני ארון הספרים" מופיע ההיגד "
 לילה!" המזכירים את דברי ליידי מקבת לאחר הרצח.
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המחברת מזכירה שביאליק שלט בעברית וביידיש, אבל התקשה ברוסית ובגרמנית, 
בוודאי שלא שלט באנגלית, הגם שהעריץ את הספרות הזאת, אותה קלט מכלי 

)המערכה הראשונה  יוליוס קיסרשני ושלישי. הוא אפילו ניסה את כוחו בתרגום 
(, ויש רגליים להשערה שהוא בחר לתרגם מחזה מאזניםורסמה בכרך הראשון של פ

זה כדי לרמוז באמצעות הרצח הפוליטי שבמחזה למרד הבוטה שמרדו בו 
"הצעירים" שטיינמן ושלונסקי. המחברת מזכירה שההספד של ביאליק על 

ל מזכיר את ההספד של מארק אנטוניוס ע 1933־ב תל־אביבארלוזורוב שנרצח ב
 יוליוס קיסר.

, דון קישוטהלא היא  –כידוע, ביאליק תרגם עוד יצירה משפה שלא שלט בה 
מגלים שגם  –ואם בודקים בעיון את הפואמה "מתי מדבר", כפי שהמחברת עשתה 

שם מדובר בהכרזות גדולות שנדונו לכישלון, בדומה למשתמע מהיצירה של 
מסעות : דון קישוטו השראה מסרוונטס. הספר מזכיר שתי יצירות עבריות שקיבל

של  והכנסת כלהשל מנדלי מוכר ספרים )נכתב בהתחלה ביידיש(  בנימין השלישי
 ש"י עגנון.

ביאליק שהעריץ את ספרות "תור הזהב", ההדיר את יצירותיהם של משוררי 
קיבל את עצתה של אירה  –ספרד, ואף תרגם את "ציון הלא תשאלי" ליידיש 

בהשפעת שירי הים של ר' יהודה הלוי. דא עקא, שאת יאן, וכתב "ים לידער" 
סדרת שירי הים האלה הוא כתב ביידיש, שפה שאירה יאן )שפרידתו ממנה הניבה 

 שני שירים מכמירי לב: "הולכת את מעמי", "לנתיבך הנעלם"( לא שלטה בה.

ט המוקפד עשוי  רָּ הספר מלא וגדוש בידע מספרות עמנו ומספרות אירופה, והַאּפָּ
 –ר קנאה אצל כל מי שניסה אי פעם לחבר מחקר ספרותי. נושא הספר לעור

הוא ממש "אלמנטרי", אם להזדקק להיגד של ארתור קונן דויל, וטוב  -ההרמז 
עשתה המחברת שלקחה על עצמה את המשימה הזאת, שהרי באמת מדובר 

 בתבנית יסוד בעולם הספרות. 

ם בהרחבה בספריה יש בספר מספר חזרות על נושאים שהמחברת דנה בה
"צפיר", לעומת "זפיר" אצל  –הקודמים, כגון "הבריאה" של ביאליק 

(, וסקירת חלוצי התרגום מאנגלית מסטניסלב הונא 157־165טשרניחובסקי )עמ' 
(. לא 234־238נתן אלתרמן )עמ' ו המומר ועד שמעון הלקין, אברהם שלונסקי

תמצת ולהפנות את הקורא אל הייתי אומר שהאזכורים מיותרים, אבל אפשר היה ל
 כתביה הקודמים.

ולסיום, הערה אישית: המחברת מזכירה עשרות שירים ראויים שביאליק, כנראה, 
לא היה מרוצה מהם, והוא גנז אותם, וכן היא מזכירה שאת "המתמיד" הוא חיבר 

נראה לי שכאן חבויה עצה טובה למשוררי זמננו המציפים  –במשך עשר שנים 
 .ים במבול של קובצי שירהאת שוק הספר

 




