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תיהם של 

ודה שנתקפתי
של חיבורים
כמו פרופ' זיוה
ר הסתלק לאט
המבחר הגדול
ל אלא שמונה
היא מצומצמת
ומנים ומספרי
ח", "הר העצה
מכוסה" ביותר
ספר "נוצות",
גם אהבתם גם
: "עת הזמיר"

זאת: א) בספר
ב) כתבים אלה
ד את שלושת
ח דגל בצדקת
כפולה", ואילו
ציונות (בעיקר
ם). הם אפילו
באר המהרהר
שמא התנועה
2של חיים באר

דומים  אנווכי 

ים ביצירות
ר"

אני מ – 1הזה
רי מדובר בים
ענית וחרוצה, כ
י קריאה בספר

פרותי. אפילו ה
הושע אינו מכי

רות הנידונות ה
ואחרים מהרו
ים לגעת ברוח
ד. הסופר ה"מ

נותחו בס –ר 
"ג –עיון שלו 

לא זכו לניתוח

ה המיוחדת הז
, וב 2014-197

ובכן, המייחד.
"ח. דור תש"ח
סר "תחתית כ
שר לצדקת הצ

ת הימיםת שש
לעשות חיים 

ונא ישראל, ש
ש דבריו אלה
ו –יות כאלה 

 עמ'. 359, 20

ות

בכלל!
עיוני –שוט 

ז וחיים באר

נידונים בספר 
כי הר –צמה 

ת ומסורה, ידע
הזאת. תוך כדי
רים לניתוח ספ
וקדש לא"ב יה
ז בחירת היציר
כל הנהרות"),

מו "לגעת במי
די לילה" ועוד

חיים בא –) 
גם שני ספרי ע
רומנים שלו ל

הסיבות לבחיר
77 ר בין השנים

פרוש בהמשך.
יחס לדור תש
ן ריאליסטי ח

מפקפקים באש
אחרי מלחמת
כישלון. הגדיל

פלסטיני ש-י
תי גם כן את 
אר אומר שטוי

015, המאוחד
'32-28.

משה גרנו

פשוט ב
יפור לא פש
ע, עמוס עוז

שת הסופרים ה
לקחה על ע

חוקרת מוכשרת
מה האדירה ה
ל בחירת הספר

בפרק המו ר זה
אצל עמוס עו

רצות התן" ("כ
ביצירת עוז כ

שי", "אל תגיד
עיר שבחבורה
של אחרים", וג
רים". רק שני 

ורא את שתי ה
של זיוה שמיר
תן אשתדל לפ

וי סגנון בישינ
וכתבו בסגנו
י דורם החלו 
ספחו למדינה 
לבני שנדון לכ
טאל האמריקא

). אני קראת56
כמו חיים בא

והקיבוץ ספרא
,עמ'14.3.2014

מ

לא פ
"סיה שמיר 

א"ב יהושע

רים של שלוש
גר שהמחברת

והרי אפילו לח
ודד עם המשימ
לף בתמיהה על
מנותחים בספר
בות חסרות בו. 
חד מתוך "אר
דרך חשובות 

"המצב השליש
(הצעהֶמזיניק" 

חלומותיהם ש
של תולעת ספר

ם מבהירים לק
ה וביקורותיה 

מסוימות, אות
שינוי עמדה וש

תמיד אנחנו",
וגם אחרים בני
השטחים שנס
ת לכיבוש הצל
ד, האינטלקט
6ניאלית (עמ' 
ם ידען וחכם 

סבהוצאת  שוט,
4שובר השורות"

רה של זיוה
א

תי את כל הספ
כח גודל האתג
סופרים אלה, 
סיכוי להתמו

התחלוהנ"ל, 
פרי הפרוזה המ
יבות יצירה רב

סיפור א ו רק
חסרות אבני 

נוחה נכונה", "
הוא דווקא "ה
לפני המקום",
מזיכרונותיה ש
שהרוח הולך".

וםהמבוא והסי
מעשה, מחקרי
לאשש תיזות

א קודם כול ש
ו", "לפקודה ת
ופרים האלה, ו
מדה בהחזקת 

מפעל הציונות
אדוארד סעי

א תנועה קולונ
האמנתי שאדם

סיפור לא פש,
"ש –ימים"  7"- ב
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על ספר

הגם שקראת
בחשש לנוכ
שנכתבו על 

אין –שמיר 
אט החששל

ביותר של ס
ספרים, וחטי
יותר: נבחרו
הילדים, אך
הרעה", "מנ
בספר הזה 

"חבלים", "ל
שנאתם" "ומ
ו"אל מקום ש

עיון בפרקי 
זה נכללו, ל
שלה נועדו 
הסופרים הו
הדרך "שלנ
שלושת הסו
אחרי ההתמ
משווים בין 
שמא צודק

הציונית היא
שוט לא ופ

זיוה שמיר,1
אלעד זרט2
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מחוזות לא להם 
 גזירות אשכנז, 
די לשעבד את 
נא ישראל כמו 
שהרי לא זה לוז 

 "הגל החדש",
ם דילגו על דור 

-  בסגנון ֶמטא
עגנון. "מיכאל  

 גמור של עגנון 
שים מאוחרים" 
תו, גדעון שורק 

י רובין בדורית 
אהב הקיבוצניק 
מתאהב שמואל 
ת גם לאדונית
ע  שע עוסק בַצּבָ

צבי). פרופ'  = 
ת הפרופסורים 
גנון, קשה יותר 
למדיי שכן הוא 
כת על בקיאות

רמזים על ה המ
ויות האלגוריות 
קונגלומרט של 

שמו. אין לתוך 
שמות שהקורא 
ח חיים), טשרני 

בע), לנדא  (מט
הביניים), - ת ימי

ף), גולד (זהב), 
 ר שני מחזרים) 

 35גליון 

נה, והלכו אל מ
ספרד הקתולית, 
ץ זרה לנו כד
ופרכת של שונ
אסתפק בזה, ש

ד שקרא להם 
שלושת הסופרים
הסבים" וכתבו
 –קור השפעתם 

 הרומן הבלתי 
טיב זה ב"גירוש
העריות עם כלת

 המתמחה בנג'י
ת" של עוז מתא
 על פי יהודה" מ
ה מבחינות רבות
חררת" של יהוש

 (הירשל פשוט"
החלט מזכיר את
 הגדול של עג
פט הוא עגנוני ל
ת הגותית הנסמכ

לגיבורי היצירה
תו אל המשמעו
ר להיות בעל ק
מצליח לדחוס ל
ת שלו אינספור ש
שה חיים (שוכח
 ומַרָצה), מינץ 
השירים ומשירת
שו), זילבר (כסף
 כי יש לה תדיר

ץ ומולדת ומדינ
צרותיהם? וכי ס
כנו לכבוש אר
עם הטענה המו
 "פנינים", אך א

היה גרשון שקד
הם). מסתבר שש

"דור ה –עגנון 
פרי עיון על מק
 ימיה". עקבות

נמצא מוט –רה 
הראשון וגילוי ה

  תו. 

מתאהב הרופא 
ם. ב"כל הנהרות

הבשורה שון. ב"
ו. עתליה דומה
 מ"הכלה המשח
רשל מ"סיפור פ
ה" של עוז בה
 באר, המומחה

ודקת שבקונצפצ
קיימת מורכבות

  רהו הגדול.

הענקת שמות ל
רא ומנתבת אות
 שהגיבור אמור

 בתכונה שאני מ
יש ביצירות –ן 

נדלה הזה: מנש
תרצה (מתרצת 
האהבה משיר ה

עיר שחייה שובש
ותנג (שתי טבע

הייתה להם ארץ
ם ולנצל את אוצ
ו שממנה הלכ
פשר להסכים ע
באר עוד מספר

 יהושע ועוז, ה
טיבי של קודמיה

קא מקפקא ומע
ר אפילו כתבו ס
ט" וגם מ"בדמי
יו באישה צעיר
רה), מר מאני ה
שיכולה להיות בת

ל יהושע, שם מ
של בית החולים
חנוקה מרוב עיש
לה להיות אימו
ל פרופ' ריבלין 
רא גלגול של הי
רה על פי יהוד
ירתו של חיים 
בל זיוה שמיר צ
מעטה החיצוני ק
שמוקיר את מור

 לטעמי היא ה
דמיונו של הקור
קורא: למרות 
יב להתרכז רק 
כפי שעשה עגנו
השפע הבלתי נ
כדי להיאבק), ת

מושא ה -  הצבי
ורה), שיבוש (ע
), סוניה צוויירינ

דים ולבלגים שה
את אוכלוסייתם
 המולדת שלנו
צרותיה? איך אפ
יא היו לחיים ב

", ובעיקר של 
לֶאתוס הקולקט

לו מורשת דווק
ס עוז וחיים באר

מ"סיפור פשוט 
שוי בסתיו ימי

אב מאישה צעיר
תאהב באלמה ש

יבה מהודו" של
דמיניסטרטיבי ש
כרותת אצבע וח
לה הייתה יכול
נון. צחי, בנו של
ואחיו עופר הוא
 מתוך "הבשור
ון. דווקא ביצי
של סופר זה, אב
 אבל מתחת למ

כיאה למי ש –די 

ת הלא ראויות
ת מגבילה את ד
אומר כביכול ל
ז לך שאתה חיי
בתחבולה זאת כ

 קמצוץ מתוך ה
לאה (עייפה מכ
ת" (!), הירשל (ה

סגו –גם בלומה 
ומר (צחוק ויגון)

רפתים, להולנד
אותם, לשעבד א
 ואושביץ היו

 ולנצל את אוצ
ד?! בכתבה הה

"דור במדינה" 
ליסטי (בניגוד ל
 האבות", קיבל

יהושע, עמוס ב
ז מושפע לבטח
 מתאהב איש נ

ב עומד להיות א
מת ם החדשים"

ההיפוך: ב"השי
של המנהל האד
וררת מבוגרת כ
 בעתליה שבגיל
הרוכל" של עגנ
ומר של עגנון, ו
טוב אייזנשלוס 
שירה" של עגנ
לות לדמויות ש
ר סיפור פשוט, 
 הספרים היהוד

לות הספרותיות
לם. תחבולה זאת
יותר. הסופר א
י (הסופר) מרמז
שעשה שימוש ב
ש" אותם; הרי 
טרה שחורה), ל
 ששמו "מעּוות
 (פרח לילה, וג
 קשה), יצחק קו

לאנגלים, לצ
כדי לכבוש א

בנגב סופות
אוכלוסייתה 
אדוארד סעיד

  הספר.

המנטור של
האינדיבידואל
תש"ח, "דור
ֵראליסטי. א"
שלי" של עוז
"שירה", בו 
(קמינקא הסב
ב"חלומותיהם

כן מצוי גם ה
לזר, אשתו ש
הבולאי במש
אש נואשות 
מ"האדונית וה
כמו יצחק קו

ט- גוסטב יום
הנלעגים ב"ש
למצוא מקבי

כביכול מספר
אדירה בארון

אחת התחבול
אופיים וגורל
השטחיות בי

אני –תכונות 
סופר עברי ש
אמור "לדרוש
קריינדיל (עט
(אדמה), כלב
בלומה נאכט
הרטמן (איש 
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 שוט

עגנון, לא ירשו 
בל זיוה שמיר, 
עויות שספק אם 

- רי בן המאה ה
רה על פי יוחנן, 
לוגיה של השם 
שר לשמותיהם 
של יהושע, אך 

ת ילדים ונוער
ן",פייסי החז

היום"). זיוה
ולנוער (חנוך
שכמעט נשכח
ם לגמרי מלוז
שהתנגד לחקר
עות על יוצר.

סיפור לא פשר 

שהעריצו את ע
אב שתמשו בה,

המאהב" משמע
מולכו ההיסטור

אל הבשורביל, 
מיר על האטימול
זיוה שמיר בא
חוני ב"ניצבת" 

 רים.

ובדה שספרות
ם ("מוטיל בן
חולה", "כחום
שכתבו לילדים

פעה זאת עד ש
, הגולשים-244

לא ס' יזהר ש
וב אחרי השפ

75-7.

ה של זיוה שמיר

הסופרים הנ"ל,
כמעט שלא הש
יקה ל אדם מ"ה
מושווה לשלמה 
אל יוחנן המטב
חוזרת זיוה שמ
אני מסכים עם

(ונוס) וח גבי נגה
שלושת הסופר

י לעו נתתי ִלּבִ
י שלום עליכם
סקי ("ברלה ח
על סופרים ש
יבור על השפ

230-ראו עמ' 
היא צודקת, ול
ילו חייב, לעק

2, עמ' 1991לן

שע ושער ספרה

המזל, שלושת ה
הזאת, ובאמת 

בצדק: היא מעני
); מולכו מ80, 7

שחררת" מנותב 
). כן 149(עמ' 

). 204, 186עמ' 
ין לעיל, וגם לג
מר לשבחם של 

*
וה שמיר לא 
א נכתבה לפני
") וטשרניחובס
השפיע ביאליק
מרבה את הד
ריו של עוז (ר
ל ללא ספק, ה
רות צריך, אפי

ירון גול א מסווה,

באר, א.ב. יהוש

למרבה ה 3וקץ.
תית השחוקה ה
עתי, לא ממש ב

75 עמ' –זאוס 
ור "הכלה המש
ד על פני השני 
" של יהושע, ע
עופר, כפי שצוי
בולה הזאת ייאמ

פר זה של זיו
ם כמעט שלא
אליק ("ספיח"
כנע עד כמה ה
קנז). היא גם 

תחת את סיפור
מוס עוז), אבל
כי חוקר ספר

עגנון ללאבספרי

מוס עוז, חיים ב

ין לדבר תכלה 
הספרות תחבולה

רה אחריה, ולדע
שרן (שאול, ישו,
חנן ריבלין, גיבו
העדיפה בן אחד
שר עם "ניצבת

צחי וע - ריבלין 
ט השימוש בתחב

שעד קריאת ס
גיבורים ילדי

וטוריטו"), ביא
חה באופן משכ
יזהר, יהושע ק

היא מנתבעצם 
צירתו של עמ
כשהיא טוענת

מדרשי שמות" ב
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עמ

א –וכו' וכו' 
ממנו את הת
משום מה, תר
הטקסט מאש

; פרופ' יוח16
ואל רבקה שה
מרים (המתק
של בניו של 
בעיניי מיעוט

אני מודה ש
וספרות על

"טוטולה טו
שמיר מוכיח
ברטוב, ס' י
מהקורא שב

י –המאמר 
ההשפעות, כ

ראו פרק "מ3
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 סופרי תש"ח,
רוריון"), ויחד
יגת קיץ" שלו
 על ידי הכלל
 הילדים שלו

 הן לרוב יותר
ה המשחררת"
 ההשוואה בין
אמת נשברו לו
דידותית" היא
יא הרבה יותר
א ספק הדמות
ונגרר אחריה.
א הן הגיבורות

), ואף301, 27
ם היו מנהלות
ים בכל תחום,
שים ניהלו את

ותיהם:את ארצ
שלום של נחום
לפים), מרגרט
 איי פוקלנד).
קה בין המינים
ת הנשים (וכל
י בטוח שחנין
רק משום שהן

בא "סוף דבר"
 ריב שולי על
באר בטלוויזיה
ו הספר משבח

(כמו  מספר זה
לנסח את ליאה

  ל זיוה שמיר.

 35גליון 

מן, הגורו של 
ג-"בן –תרמן 

לתרמן עם "חגי
קטן" (דחויים 
ל) על סיפורי

ית. הגיבורות 
מותה. ב"הכלה

טרת לו (אגב,
למען גילוי הא
יאלה ב"אש יד
ה ב"ניצבת" הי
"הגברית", ולל
ש מאוהב בה 
 הֵאם והסבתא

8, 178ם (עמ' 
ילו נשים טוב א

ות כלפי הנשי
הקיש שאילו נש
שלוש נשים א
בה להצעת הש
 בה נהרגו אל
ש מחדש את 
מדינה שהחלוק
ה באכזריות את

אינני –אצלנו 
דינת ישראל ר

ב –יים בלבד 
סתבר שבגלל 
ות" של חיים ב
 הזה, ולעומתו

   

ל למדתי המון 
אוד, שגם מפל
כך גם ספרה של

מת עם אלתרמ
י כינה את אלת
צד השפיע אל

ה בחיריק קעש
וא זה שיסבול

נימה פמיניסט
בור גם אחרי מ
וט, ואפילו סוט
בין ריבלין של

). דני148עמ' 
זון הציוני. נגה
היא הגיבורה "

אל אש ששמו
בין השלושה)

 הם פמיניסטים
ב הרבה יותר 
קיפוח של דורו
, אבל מכאן לה
דשה הנהיגו ש
ה מאיר (שסיר
יום הכיפורים

לם כדי לכבוש
 של שוודיה, מ
הסעודי המפלה
ק שלה), וגם א
י יגאלו את מד

כתם לשם שמ
פני הקורא: מס

פסל את "נוצו 
ע מאוד בספר 
 לחיים ארוכים.

יוה שמיר, אבל
לם, דקדקנית מ
 לא פשוטים, וכ

דינה, מתעמהמ
ת כי שלונסקי

שמיר מראה כיצ
 סופית" ו"מע
וקא הכלל הו

  מק היער").

 ביצירותיהם נ
ה שולטת בגיב
ה ממנו סמרטו
 מאור עיניו וב

ע –ממש  ניים
 שנואש מהחז
של עוז טובה ה
 היא עתליה,
אוטוביוגרפי מ
שסופרים אלה
עולם היה במצ
הודות שהיה ק
יך תיקון דחוף,
וקה. בעת החד
חלי דם), גולדה
רמה מלחמת 

תה לקצה העול
ת. שרת החוץ 
נפת לשלטון ה
של שוק הנשק
סטסיה מיכאלי

ת עושים מלאכ
 אמת קשה בפ
 כמו דן מירון 
ן מירון יצא רע
ן דב, תיבדל ל

 הסכמתי עם זי
 ידע חובק עול
שלושה בהחלט 

ר סופרי דור ה
מַחּברת מציינת

זיוה ש – עמו 
"מעשה בפ"א

לת בפניו, ודוו
, "פתאום בעומ

סופרים הכניסו
 מאני" האישה
פ' ריבלין עושה
אמת איבד את
ת מאירת עינ
בגיסה השכול

"כל הנהרות" ש
על פי יהודה"
(הסופר הכי א

מזכירה בצדק ש
שייתכן כי הע
 הגון צריך לה
ושעניין זה צרי

הדרך רחו –ל 
את הסיקים בנח
ומשום כך נגר
לי הוד מלכות

ב ִנסים ונפלאות
 בעולם, מתחנ

לקוח העיקרי ש
ואנס אלה וייס

חוקרי הספרות
 שמיר ומטיח
 ספרות מוערך
 לו"! בכלל דן
וח ואת ניצה ב

לא בכול  –יי 
בחוקרת בעלת 
ספריהם של הש

אשר כמו שאר
גוריון (ה-ל בן

ירתו מתכתבת
הים", ובעיקר 
טרוק את הדל
פנתר במרתף",

ן ששלושת הס
"מר יבורים. ב

פטת של פרופ
מען חתירה לא

השוואה זא –
וזמת ונאבקת 
מחוני אחיה. ב"
 ב"הבשורה ע
של חיים באר 

ת. זיוה שמיר מ
קבות כתביהם 

). כל אדם278
חום הפוליטי, ו
ולם היה נגאל
די (שהטביעה א
ואר סאדאת, ו
שלחה את חייל

לא הניבלטונן 
א הכי מאוזנת 
 לאבד את הל
ת סטרוק, דניא

עוד האמין שח
בספר של זיוה

חוקר  –ה בכך 
 סתם כי "בא 
רדכי שלו המנו

להתרשם מדברי
כי הרי מדובר ב
טות מרשימה. ס

עמוס עוז, א
ו"גרורו" של
עם זאת, יצי
על "אותו ה
שיכולים לט
("סומכי", "פ

בהחלט נכון
חזקות מהגי
רעייתו השו

אדיפוס שלמ
המשקפיים 
הגיבורה היו
אסרטיבית מ
הדומיננטית
ביצירותיו ש
הדומיננטיות
מציינת בעק
8אותו (עמ' 

ובוודאי בתח
העולם, העו
אינדירה גנד
גולדמן ואנו
תאצ'ר (שש

מסתבר ששל
בשלטון היא
כך כדי לא

זועבי, אורית
  נשים.

אם מישהו ע
(המרתק!) ב
נושא של מה
מבלי לנמק,
מאוד את מר

כפי שניתן ל
מקודמיו!), כ
דבריה ברהיט




