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 זיוה שמיר

  הרהורים על השיעור הראשון
  

( הגעתי 1965בר סוף אוקטוהראשון שלי באוניברסיטה בסתיו תשכ"ו ) אל השיעור

ר ממקום עבודתי הראשון, שאליו התקבלתי  חסרת נשימה ונרגשת, וד ע לשמחתיהייש ֵ

 , כחודש לפני נישואיי. חופשת השחרור מן הצבא בזמן

הציף שבבניין גילמן באיחור קל, בנעליים רטובות מגשם סוחף ש נכנסתי אל הכיתה

תו של דבר את רחובות העיר שון ייפתח ב"אקורד שהשיעור הרא ציפיתי. לאמִּ

רכה ביבליוגרפית שנמשך בהדלא מעניין  נקלעתי לשיעורפתיחה" חגיגי ונמרץ, אך 

ונמשך עד אין קץ. מאוכזבת מן המידע הטכני וחסר הלחלוחית שהוקרא בנימה 

ֹו של שאלתי את עצמי אם מונוטונית,  ב  י, כמו להבדיל בלִּ ב ִּ בחרתי בחוג הנכון. בלִּ

עולם, והנה -פלאי-שבעתכל  להכיר אתוֹות גדולות" ורצון עז , קיננו "תקצ'רלס דיקנס

יומי הראשון באוניברסיטה ומשמימה שגם  ארוכה ברשימת קריאה מצוידת יצאתי מִּ

תה כראוי. א  ילו  היה כל זמני בידי לא הייתי מצליחה להתמודד אִּ

זה כחודשיים, למד אז  בניין הנדסת אלי, חברי מתקופת הגימנסיה ובן זוגי "החוקי" מִּ

גן, רכונה עד -בדירתנו הקטנה שבפאתי רמת בטכניון, ואני ישבתי כל ימות השבוע

שישוב הביתה  שנותרו עד , סופרת את השעותי הספרים והקלסריםחצות על גב

טרי -חדשבת. ביתנו עמד ברחוב -שישיחופשת ל מוביל עד לגבעה נמוכה השקט סִּ

ניתן לו גם  - דרך רחובות הנהר"" - טי של הרחובהפיו שמו"הר נפוליון". הקרויה 

רבתו בזכות קרבתו  גרינברג. לביתו של המשורר א"צ  ל"נהר" הירקון וגם בזכות קִּ

רת  ש   multi-taskאת הוצאותינו הצנועות כיסו  משרה חלקית של אסיסטנט בטכניון ומִּ

ד רוקֵ  , שמילאתי במשרדואתגרתמ )בגאווה של צעירים שוחרי עצמאות  חַ של דוִּ

מצוא, -רוקח היה משורר וַצייר לעתלקבל תמיכה מההורים(.  - אלי ואני - סירבנו

לאומי -בשם הבין תיוו ך שלו שהוכתרוההעמילות וש לעסקי וקדר זמנו השעיק

רות אירופיות בָ נציגויות של חֲ  רזנטיישן". היו אלההמרשים "סוויס אלקטריק ֶרפ  ו

, אך לא רב ט במחירשו עוד בתקופת המנדתחומי החשמל והאלקטרוניקה, שנרכמ

בשנות התנופה של הקמת המדינה הניבו רו במרוצת הזמן ערך כלכלי אדיר. הלכו וצב

 בפרנקים צרפתיים נכבדות   והעברות בנקאיותמדי יום ביומו המחאות נציגויות אלה 
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מול החלונות הצפוניים הגדולים של בניין גילמן 
ֹו ניצבת כיו מקום שב  ם השתרעו ֲאָפרים ירוקים, ובַּ

ו ס התנשא תל לא  הספרייה המרכזית של הקמפ 
בר ושיחי צבר, שעליו רעו סוסים -תלול, עטור עשב

 אחדים. חומים וסביבם התרוצצו כלבי רועים
 

 

רה ב"סוויס אלקטריק" ובמארקים. רבי ושוויצריים וכן בדולרים ש  ם התחרו על המִּ

כ  ביום והניחה את יום השישי פ עבודה חמש שעותמ שלא דרשה יותר ל מלאכה. נוי מִּ

באנגלית המדוברת  חלקי? בעיקר בזכות שליטהב ואיך נפלה המשרה הנחשקת הזאת

ד רוקח, -של בית( Junior High-School)הביניים -פרי לימודיי בחטיבת ספר אמריקני. דוִּ

 ימת שאחד מלקוחותיובגרמנית, נהג למסור לי את השפופרת כל אֵ  ששלט היטב

הוא דאג  ,די שלא אשתעמם בין שיחה לשיחהית; וכלקבל את המידע באנגלביקש 

החשבון הנאמן שלו מר בכר, -אצל רואה לשלוח אותי לקורס של הנהלת חשבונות

הסיום של קורס  . גם תעודתשל המשרד שכורות והמאָזניםוכך נחסכה עלו ת הכנת המ

לי  הסייע בלימודי תרגום, בהדרכת ד"ר אדם ריכטר ראש אגודת המתרגמים דאז,

פרט של הזמנתו בעברית, נהג  לקבל את בל את התפקיד: כאשר לקוח ביקשלק המִּ

ד רוקח אחת הֲחָברות הגדולות  מבהיקה של להניח על שולחני חוברת פרסום דוִּ

יצג, והיה סמוך ובטוח שתוך שעה על  ערוך ומונחברי שעתיים יהיה הנוסח הע-שיִּ

 שולחנו.

ילאתי בהתמדה בשנתיים הראשונות את העבודה המגו ונת הזאת ב"סוויס אלקטריק" מ

השיג , בטכניון עד שאלי סיים בהצטיינות יֵתרה את לימודיו של לימודיי באוניברסיטה

ֹשרה כערכו והעמיס על כתפיו את עול הפרנסה במלואו, לא לפני שיצא ללחום עם  מִּ

הפרנסה מעל צווארי, -חבריו הצנחנים במלחמת ששת הימים. משהוסרה חרב עול

שעות ישבה על כיסאי סילביה היעילה,  24ובתוך  וקח על סיום עבודתי,הודעתי לר

רווקה מבוגרת ילידת רומניה, ששלטה בחמש שפות, והצטיינה גם בקצרנות ובהדפסה. 

בתקופת החפיפה בינינו הבנתי שניסיון חייה לימדה  להציב את התנאים מראש. 

ל עובדי המשרד, שהיא במשפטי סָטָקטֹו חותכים ובקול סופרן רם היא הודיעה לכ

הדואר או לבנק, אף אין בכוונתה ללמוד הנהלת חשבונות. דוד -לעולם לא תלך לבית

רוקח נאלץ אפוא להעסיק במקומי שתי פקידות למילוי שלל התפקידים שמילאתי 

עמדו לרשותי כל שעות  בנאמנות, מבלי להשמיע מילה אחת של טרוניה. לפתע אצלו
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פשר איאלץ להיאבק לי לסיים את חוק לימודיי כראוי, מבלי ש הבוקר, והזמן הפנוי אִּ

 שעה במאבק חסר סיכוי נגד השעון ומבלי שאתייסר בייסורי טנטלוס-יום ושעה-יום

 נה לשנה. ש  ָ מִּ  חובות אקדמיים כבדים שגררתיבגין  על מצפוני שרבצו

נוסעת בבוקר הייתי באוניברסיטה:  ראשית דרכיבהיומי שלי  itinerary-וכך נפרש  ה

עד סוף רחוב אלנבי, יורדת ליד הים מול בניין האופרה, חולפת דרך סניף  באוטובוס

ריק" ֵמרחבי ההמחאות שהגיעו ל"סוויס אלקט את הדואר שברחוב ביאליק כדי לאסוף

ם הייתי מגיעה חיש ָ ש   ן ששַכן בקומה השלישית של בית  למשרד מהר-העולם, ומִּ יש ָ

ם ניצבה קיצור עד לרחוב העבודה-רוץ בדרךנחמני. בצהריים נהגתי ל ברחוב , ש ָ

ה. עד למרגלות האוניברסיטאת נוסעיו  שהוביל 25 התחנה הראשונה של אוטובוס

עדיין לא נסללו באותה עת, ולפיכך הגעתי לא פעם  אל בניין גילמןהדרכים העולות 

 אל כיתה שבימות החורף הייתה קפואה ושקופה כקוביית קרח בנעליים רטובות

עדיין לא הותקנו מזגנים במקומותינו(. מול החלונות הצפוניים הגדולים  ותה עת)בא

ֹו ניצבת כיום הספרייה המרכזית  של בניין גילמן השתרעו ֲאָפרים ירוקים, וַבמקום שב 

בר, שעליו רעו סוסים בר ושיחי צ-תל לא תלול, עטור עשב ס התנשאו  של הקמפ  

מקום עוד  שהם נשארו ם. מי יודע?! ייתכןאחדי חומים וסביבם התרוצצו כלבי רועים ב ַ

ם הכפר הערבי שיך מוניס, ונתגלגלו לידיהם של דייריו -מן הימים שבהם עמד ש ָ

ניהם מארצות  - החדשים של הרכוש הנטוש יים וסחופים שנמלטו בעֹור ש ִּ פליטים דוו 

 סלאם. האִּ 

■ 

ֹו אם אך  -היכל הָחכמה והמדע  -האוניברסיטה הייתה בעיניי "מגדל שן"  מקום שב 

דו של צמד ַמרצים נינוח המהֵלך ַמֲעדנות במסדרונות בניין גילמן ותאזין  תפסע לצִּ

חול -לדבריו, ֲחזקה עליך שתוכל לאגור בילקוטך פניני כְּ ֶידע ככוכבי השמים לרוב ו 

 1964ציון כץ, שהיה עד -אשר על שפת הים. בחוג לספרות עברית לימדו אז בן

וניברסיטה, וכן חוקרי ספרות ותיקים כדוגמת דב סדן וגדליהו הרקטור הראשון של הא

סטודנטים, אנשי סגל  300-אלקושי, שכל אחד ֵמהם עמד מול אולם ענק ובו כ

ושומעים חופשיים. לכל אחד ֵמהם הייתה אסיסטנטית שבדקה את הבחינות של מאות 

. ניתן היה אמנם להגיע לשי עור או הסטודנטים ודאגה לכל מחסורו של פטרונה 

להיעדר ממנו וליהנות ממנעמי הקפיטריה, אך בסוף השנה נדרש כל סטודנט להציג 

פנקס תכלכל ובו חתימות כל המרצים המעידות כי השתתף בכל השיעורים ומילא את 

רו בוויקיפדיה על המורים שלימדוני  כל החובות. כיום, אם בוחנים את הערכים שחו ב 

ם אלה, שהיו בעיניי ובעיני חבריי לספסל , ניתן להיווכח בנקל שאישי1965-ב

הלימודים בֶחזקת "דינוזאורים", לא היו באותה עת אלא בני חמישים או שישים. כולם כאחד 
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נראו מבוגרים בהרבה מגילם, התלבשו בסגנון שמרני, מעולם לא העלו חיוך על שפתותיהם, 

ר ממר  ומי האולימפוס.ונהגו בכל אחד מתלמידיהם כאילו הואילו לרדת אליו הייש ֵ

לינרי שצברתי בשנה הראשונה והשנייה  בזכותבעיקר רכשתי  את הידע הדיסציפ 

אסף סביבו צוות של  ,דניאל פיינמן ,. ראש החוג הנמרץלימודיי בחוג לספרות אנגלית

ובנויה  מורים טובים, בקיאים ומנוסים, והקים בעבור תלמידיו תכנית לימודים מדורגת

דו ל הפרקים החשובים של הספרות האנגלית. גם הוא בכבוהמקיפה את כלתלפיות, 

שיעור פנורמי שפרש  לפנינו את כל  , לימדהוראה-ובעצמו, ללא כל סיוע של עוזרי

סקסונית -המפה ההיסטורית של הספרות האנגלית, למן הספרות העתיקה האנגלו

שנכתבה לפני הכיבוש הנורמני ועד למאה העשרים, וכפי שאמר אחד מידידיי 

ההיסטורי, התאורטי  - ועד וירג'יניה וולף". הידע הסדור Beowulf-השנונים: "מ

ליקטיבי הידע לעומת זאת,  מַלווה אותי עד עצם היום הזה. שנרכש בשיעוריו - והאפ 

)הגם שהיה רב ורחב פי כמה מזה הנלמד בו כיום(  בחוג לספרות עברית שנרכש אז

ו לי שנים לא מעטות עד שהצלחתי קרעים. נדרש-טלאים וקרעי-עשוי טלאים היה

ה ָ  וללמוד לַהלך בשביליה. להרכיב ממנו ַמפ 

למען האמת, אנו הסטודנטים היינו "שקופים" כי המרצים היו טרודים בענייניהם. אחדים 

מהם לימדו גם במוסד אקדמי נוסף לשם השלמת הכנסה וזמנם לא היה בידם. לימים 

שי אקדמיה באנגליה בתלמידיהם, ואיך הם הופתעתי לראות באיזו רצינות נוהגים אנ

הקבלה שלהם בשעת הצורך לשעתיים ויותר. אצלנו התלמיד היה -מאריכים את שעת

ה נדרסת תחת נעליו של מורה, שבעצמו לא היה אלא עֶלה נידף כשעמד -בדרך כלל אסקו פ 

 מזג גערה בי בזמן-לבדו מול שלטונות האוניברסיטה. לא אשכח איך מרצה צעירה רעת

הייעוץ כשאמרתי לה ששעות עבודתי אינן מתירות לי להשתתף בקורס הנערך בשעות 

הבוקר. "אם לא תגיעי לקורס החובה הזה", נופפה לעומתי אצבע זקורה עם ציפורן אדומה, 

"ַאת ְּ תעופי מן האוניברסיטה". והנה, העֹוף הדורס הזה פרֹש כנפיים ונעלם מן האופק בסוף 

א "עפתי" מן האוניברסיטה כי אם עשיתי בה יֹובל שנים לאחר אותה שנה, ואילו אני ל

 עצות.-ייעוץ שהשאירה אותי אובדת-אותה שיחת

מנו קיבלתי בשנה הראשונה הדרכה בכתיבה אקדמית, הותיר אותי  גם אחד המורים, שמִּ

לת מדיי משוכליום אחד בתדהמה כשֵהֵעז לרמוז לי שעבודת אמצע הסמסטר שהגשתי 

בכתיבתה. לאכזבה הגדולה  לי סייע ניסה לחקור אותי מיא', ו לגבי תלמידת שנה

נתן זך שלימד אז בחוג לספרות עברית, והיה  ביותר גרם לי בשנה השנייה ללימודיי

גיו  ֵ כמדומה ראשון הסופרים במקומותינו שזכה בתואר "פרופסור" לא בזכות ֶהש  

הפרופסור הכרוכה -סופרבעניין תופעת ה גיו האמנותיים.האקדמיים אלא בזכות ֶהש  ֵ 

, בתקופת הֶאאו פוריה של באותה עתבשמו של זך ארשה לעצמי להרחיב במקצת: 

 הקולג'ים האמריקניים  במשיכה מן קנו האוניברסיטאות בארץ הימים, ששת  מלחמת 
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היכל  -האוניברסיטה הייתה בעיניי "מגדל שן" 
ֹו אם אך תפסע לִצדו של  -הָחכמה והמדע  מקום שב 

עֲ  רצים נינוח המהֵלך מַּ דנות במסדרונות בניין צמד מַּ
גילמן ותאזין לדבריו, ֲחזקה עליך שתוכל לאגור 

                 ֶידע ככוכבי השמים לרוב-בילקוטך פניני
 ו ְכחול אשר על שפת הים.

 

 

סופרים ואמנים אחדים שמזלם האיר להם  שממנו נהנו ועדיין נהנים "פטנט" חדש,מין 

 ad מחוכמת שנרקמה כדי להיטיבלא נולד בזכות איזו תחבולת ם זה, א פנים. נוַהג

hominem גררא -כך נמשך אגב-)ואחר חַפץ ביָקרוֹ חברו הרקטור עם סופר מסוים ש

טעות מתוך  אקדמיה הישראליתהשתגר מן הסתם בהרי שהוא  ,עד עצם היום הזה(

  גמורה. הבנה-נראית כאילו נבראה מתוך איש "חלמאית"

הכול סטודנט צעיר -ואר "פרופסור" מקבל באמריקה גם מי שהוא בסךכידוע, את הת

מש עוזרבהצלחה שסיים   assistant)של מורהו הוראה -את הדיסרטציה שלו ונבחר לש ַ

professor) ;דה  משכורת זעומה למדיי, ומאחר שמדובר מוכנים  בדרגה זוטרה, שבצִּ

לווים א הקולג'ים האמריקניים גם לאותם סופרים  ליהלתת אותה ואת התנאים הנִּ

ו לרייםואמ ֹופ  של כתיבה  סדנה יכולים לנהל שלא רכשו אמנם ידע סדור, אך נים פ 

, ואינה ex cathedra ותיוצרת, שאינה מחייבת את מוריה להרצות הרצאות דיסציפלינרי

מה נורמות אחרות לגמרי, -במניין הדרישות האקדמיות. אצלנו השתרשו משום כלולה

, ששלטונות האוניברסיטה זיכוהו דעת-ל הקתדרה סֹופר או אמן פזורולא פעם ניצב ע

או  ריקה מתוֶכן ואמתחתבעוד  "זרם התודעה"בתואר "פרופסור", מגבב את גיבוביו ב

 גדושה בבליל תכנים ָאמורפי.

שונה סופרים מן השורה הראפגוע באחדים מידידיי )מקֹוֶצר היריעה וכדי שלא ל

יביים של החוגים לספרות( לא אתאר איך שינתה המשמשים "שחקני רכש" אטרקט

ר, ואיך הפכה את חקר הספרות את רמת המחק הטעות ההיסטורית הזאת

אבחנות אימפרסיוניסטיות, המשוללות כל ערך אובייקטיבי,  האוניברסיטאי לבליל של

דרת מסעות של "תיירות אינטלקטואלית" בבתי סופרים ובחלקות הסופרים של  או לסִּ
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ם מצויים גם סופרים ואמנים אחדים מן השורה הראשונה בתי העלמי ה וש ָ ן. ברי, פ 

שהשכלתם האקדמית בספרות ובתורת הספרות, לצד יכולתם המבריקה בניתוח 

יצירות, ידיעותיהם הרחבות בספרות העם והעולם, שליטתם בשפות רבות וחיבוריהם 

ית שהוענקה להם, העיניים מצדיקים את הדרגה האקדמ-העיוניים האנליטיים מאירי

 והאוניברסיטאות יכולות להתברך בהם. 

ו לרי - בשעתו "שחקן רכש" מצוין היה גם נתן זך ֹופ  שאיש לא ברח  מורה פ 

לב לתוך רשת הקסמים שנטוותה -, סטודנטיות רבות נפלו בחפץמשיעוריו. להפך

, מטיזך הכריזוס את המקומות שבשורות הראשונות. סביבו, ומיהרו מבעוד מֹועד לתפ

שמיות , מילא את תפקידו שבאותה עת עדיין לא קיבל את התואר המיוחל האקדמי ברִּ

שוליים שאינם מחייבים -הוא לא חיפש פרפראות ותחומי. ובקפדנות רבות מן הנדרש

בנימין  , הפרופסורבדומה לידידו הבכירכל ידע תאורטי ויכולת אנליטית. להפך 

לימד ספרות "נטו", אף הספרות, הוא הרשב, שהקים באותה שנה את החוג לתורת 

אגב ציטוטם  בחר להפגישנו בכל שיעור עם שביליו הנעלמים של "מדע הספרות",

לי ופרמינגשל מושגים מרכזיים    ר.'מן הלקסיקונים של שיפ 

הדים אוהדים ומעודדים על עבודת הפרוסמינריון  התחילו להגיע אלייו לא ארכו הימים

 זכתה בשירה המודרנית ambiguity-דה בתופעת השהתמק שהגשתי לזך. עבודתי

ין ִּ ין באמצעות עוזרת ההוראה של הקורס, אך-ממנו לדברי שבח שנתקבלו טיפ  ִּ  טיפ 

הערה מתמיהה שממנה לא התאוששתי כשהוחזרה לי העבודה גיליתי שבסֹופה  נרשמה 

הוא מניח שמדובר בהעתק של  מאחר שהגשתי לו עותק חיוור, כתב זך, במהרה.

במקום ציו ן "מעולה" המגיע לעבודה כה  לפיכך,ה נוסף. דה שהוגשה גם למורעבו

ן, ורק לפנים משורת הדין  חצי מן מגיע לי רקהוסיף וכתב,  מושקעת,מקורית ו הציו 

להחזיר את כבודי האבוד,  כדי ן "עֹוֵבר". מיהרתי לחפש את המרצה החשדןציו   אקבל

רות רק משום שלא נדפסו בסרט הדפסה ולהוכיח לו שהאותיות של דפי העבודה חיוו

. הפייטן האקדמי נעלם המורים ובמסדרונות הפקולטה-ותו בחדרחדש. לשווא חיפשתי א

של סטודנטים  נסע לאנגליה לשנים אחדות והשאיר אחריו שובלק. הוא האופן אז מ

שו לי עבודותיהם נרשמו"שר פה -שהותירו אותם פעוריביקורת הערות  וטים", שב ְּ

 .ונכלמים

■ 
הכוכבים שחשתי בימיי הראשונים באוניברסיטה חלפה עד -הגבהים ואבק-תחושת אוויר

חת שאותם ַמרצים, שאליהם נשאתי את עיניי כאל ֵאלים ובני -מהרה, והתחלפה בהבנה מפו כ 

אדם רגילים מן השורה, עם פגמי אישיות לא קטנים -ֵאלים, לא היו ככלות הכול אלא בני

 ֹ ם פגשתי אמנם ב"מורה לחיים", כמֹורתי אצילת הנפש מינדה ריי ותסביכים לא מעטים. פ  ה וש ָ
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אמירן, שאצלה למדתי בלימודי התואר השני בחוג לספרות אנגלית שני קורסים בביקורת 

הביקורת שמהם הפקתי ידע והבנה יותר מאשר בכל הקורסים האחרים שלמדתי אי פעם, או 

שידע ללמדנו פרקים לא קלים בבלשנות הלב, -כדוגמת מורי רוברט דורפמן הגאון טוב

הדעת זכור -אנגלית, בפרוזודיה ובמורפולוגיה כאילו הוציאם מן השרוו ל. גם מאיר רוסטון רחב

לי כמרצה מעולה ומעורר השראה, שפרש  לפנינו תמונה רחבה של הסיפורת האמריקנית 

כיל בכל אחד משיעוריו לאחוז בציצת ראשו של אחד הרומנים המודרנ יים, לטלטלו והש 

 טלטלה עזה ולהעמידו על עיקריו. 

קרו בראשית דרכי באוניברסיטה לא דמו כלל לאנשי ? ושאר המרצים אחדים מאלה שנִּ

י" כדי לרשום את חוב אקדמיה אלא לחנ ִּ וונים המחזיקים על אוזנם "עיפרון קֹופ 

ה י לספסל הלימודים אמר)חברתה ביום פקודהחוב  ולשלוף את כרטיסיות ,הלקוחות

שנהג  לי על אחד מהם שהוא דומה כמו שתי טיפות מים למכולת'ניק השכונתי שלה

להתחמק מן הפקחים לת השכנה, ולא מ"תנובה", כדי ולקנות סחורה מן המכ

את הָסטירה של עגנון על מלומדי  בעניין ובהנאה (. לימים קראתיומתשלומי המס

נתי שסדנא דארעא חד גמור שלו "שירה", והב-האוניברסיטה העברית ברומן הלא

פיין את גם  תֵקףיטה בירושלים בשנות השלושים מלומדי האוניברס הוא. מה שאִּ

, מאז ועד עתה שקף את הנעשה בעולם האקדמימבימינו. אכן, הרומן העגנוני 

כות להקיץ נרדמים ומתחיל לה קרֹונו ס מחליט בשינויים קלים המתחוללים כאשר

 גבי הקורנס הקוסמי.-בפטישו על

■ 
האם חלמתי בשיעורי הראשון באוניברסיטה שאת רוב שנותיי אקדיש לחקר הספרות 

 שיטתי, וידע רב, מקיף  הכול רציתי לרכוש -באותה עת בסך העברית?

מאנגלית  משפחה ולעסוק לפרנסתי בתרגום רומנים לסיים את חוק לימודיי, להקים

נדירה המכריזה: ראיתי באחד העיתונים מודעה  1969 ומצרפתית. רק בסוף חורף

"דרושים חוקרי ספרות". עניתי על המודעה, ובאותו רגע נשתנה ַמֲהלך חיי. הוכנסתי 

תפארת, שהחֹומה האפורה המקיפה אותו מסתירה -אחת אל מבוכיו של ארמון רב-בבת

האוַרח את גודלו, את יופיו ואת שלל נפלאותיו. אין ספק, חקר הספרות -מעֹוברי

 סעיר ביותר שיכולתי לאחל לעצמי. התגלה בדיעבד כמקצוע המ

לא כולם חושבים כמוני. יש החושבים שהעיסוק בחקר הספרות הוא ברירת מחדל של 

חובבי ספרות שלא הצליחו להיות סופרים, ויש ששוכחים שההבדל בין חוקרי ספרות 

לחובבי ספרות העורכים מסעות בבתי סופרים כמוהו כהבדל שבין ביולוגים וזואולוגים 

שמחברו הוא  קראתי רומן חדש 2018כים בחברה להגנת הטבע. בראשית קיץ למדרי

הגם  סופר ואיש אקדמיה ששבילי האוניברסיטה נהירים לו כשבילי ישיבת נהרדעא,
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, ובו מוצג חקר הספרות העברית כעיסוקם של בעלומיו ספסלי כיתֹותיה שלא חבש את

והכיריים של בית מדרשות בטלנים חדלי אישים הרובצים כל ימיהם מאחורי התנור 

, שירהן העגנוני הספר מנסה, כמו הרומומבלים את שעותיהם בשיחות של סרק. 

 ככלי ריק, והוא אכן מציגם כדילטנטים וכחדלי אישים. את אנשי הרוח והמחקרלהציג 

לעסוק  קראתי והשתעשעתי מן הרומן המלגלג בעיקר על אותו חוקר, שלא בחר

ני עפסופרים קלסיב אלא העדיף להיצמד אל סופר חי כפטרייה אל צמח  ר,ים יש ֵ

כלים לכל -תו ולַלוות אותו ואת אשתו )לימים, אלמנתו( כנושאלהתיידד אִּ פונדקאי, 

רבה מיחסי קִּ  בתחומי התרבות יש להימנע אשר ילכו. אכן, בכל מחקר ראוי לשמו

ונה , ויש צורך בריחוק המאפשר לראות את התמקרסימביוטיים בין המבקר למבו  

בממדיה האובייקטיביים ובמלואה. חברו ת הדוקה בין הסופר לחוקרו אינה מרבה 

 ָחכמה, ומולידה באופן טבעי מיֵני עיוו תים המקלקלים את השורה.

י על  ב ִּ נהניתי גם מתחבולת ה"עולם ההפוך" המַלווה את עלילת הספר )אך גם התרעמתי בלִּ

 common -ו זקוק אלא לאינטואיציה ולעקיפין שחוקר ספרות אינ-המסקנה הרומזת בדרכי

senseלהתמודד עם החידות המתגלגלות לפתחו(: את החידה הנטווית סביב חייו ומותו של י כד

תי, הנזכר בספר  הסופר, פותרת עיתונאית, עורכת ומגישה של תכניות רדיו, ואילו חוקר אמִּ

פי -נשוא מחקריו, עלמגוריו של הסופר, -בשמו, אינו מגלה לפי ספר זה אלא את... כתובת

שתי ֶורסיות שונות, אך גם דומות, של הכתובת )גילוי שעשוי אולי להיות מושא לגאוותו של 

חוקר(. ואף זאת: חוקר הספרות, אחד מגיבוריו המרכזיים של הספר, אינו מסוגל -עיתונאי

להכיר את חותמו האישי של הסופר "שלו" ולַזהֹות את טביעת אצבעותיו הייחודית 

י ָמיו לא התמחה  -שם -עורר הצורך בדעת מומחה; ולעומת זאת, דווקא ספרן עלוםכשמת שמִּ

מתגלה כמי  -בטקסטולוגיה, בסטיליסטיקה ובשאר ענפים "מיותרים" של חקר הספרות 

 שמסוגל לחשוף את זהותו של הסופר שגנב מן הארכיון את המחזה האבוד של ביאליק. 

ים "השתולים" בָסטירה על חקר הספרות, דא עקא: פרט אחרון זה, כמו פרטים רב

, הוא פרט שגוי וחסר כל בסיס הגיוני, ועל כן גם בלתי משכנע. מחברה  של הָסטירה

כנראה להכיר  עדיין לא למדחציצה את מבושיה של האקדמיה,  לכאורה ללא המכיר

ין מחקר ראוי לשמו-לא-אל נכון את ההבדלים הכלל לבין תחקיר עיתונאי,  דקים שב 

ח הדעת. ש ִּ ו ַ רבב לספרו עניינים רבים שאינם מדויקים, אם בכוונה תחילה ואם בֶהס 

ָתָבם שחור -על-אלה עלולים להפוך מעתה ל"עו בדות שאין עליהן עוררין", שהרי כ ְּ

בעת  איש אקדמיה, שקוראיו משוכנעים שהוא לא ימצוץ דברים מן האצבע לבן-גבי

ר לא על גיבוריו הבדויים, שיכ ולים לסבול כל בדותא, אלא על אישים ועל שהוא מַדב 

תית והממשית של קריית ספר העברית.   עניינים מן המציאו ת האמִּ
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הראשונה  זיוה שמיר בשנתה

 באוניברסיטה

 

ר הָסטירה על חוקרי הספרות, "נכדו" של עגנון, איננו אשם ו במחשבה שנייה, מַחב 

פי שלא -על-עגנון, אףשיצא מתחת ידו.  לגמרי בציור הקריקטורי האפל והמעוקם

דקים  ע כמדומה לבחור בפרטיםהכיר את קרביה של האוניברסיטה מקרוב, יד

נותיו" המלומדים אל עמוד הקלון. ואולם,  ומחוכמים כאשר ביקש לגרור את "ָקרב 

הרוח כדוגמת הפרופסור בכלם וגיבורי הרומן -אין באקדמיה חוקרים במדעי בימינו

 מבחוץ, אל האוניברסיטה נסתפחו  לאת מן השורה, שגם חוקרי ספרום, "שירה". כיו

ספרו המכונן של החוקר הקנדי  הביקורת", של  "אנטומיה  פרקי  שכחו לשנן את

חקר סוק לגיטימי בורבים מהם אינם מבינים כמדומה מהו עי החשוב נורתרֹופ  פריי,

ֹופ  ולהרצא המתאים לרצנזיות טריוויאלי הספרות ומהו עיסוק ו לריות שנועדו ות פ 

קפת מציאו ת אפלה  להנאת הקהל הרחב. לפיכך, הקריקטורה האפלה שבספר מש ַ

ומעוקמת, שהלכה ונתנוונה בדור האחרון עד שהגיעה כמדומה שעתה "להחליף 

 דיסקט" או לרדת מעל במת ההיסטוריה.

■ 
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מהלך המאה חקר הספרות ושלל שיטותיו האובייקטיביות רבות ההשראה, כפי שנתפתח ב

ֹו למדתי לפני  העשרים, הוא אכן ענף ההולך ומתנוון, הולך ונכחד. כשאני מתבוננת בחוג שב 

י מתמלא בגאווה. חוג  ב  יובל שנים ויותר ובו לימדתי עד לפני כעשור, קשה לי לומר שלִּ

שהיה פעם הטוב מסוגו בחמש האוניברסיטאות הגדולות, מציע היום לתלמידיו פחות ממה 

המכללות. בימיו הטובים היו אסמיו מלאים בר, ובשני החוגים שֵמהם הורכב שמציעות 

לימדו כעשרים פרופסורים מן המניין, רובם חוקרי ספרות ראויים לשמם, שעמדו מול 

כיתותיהם גדושים בידע ומצוידים ביכולת אנליטית. החוקרים הללו )גם ה"מכולת'ניקים" 

ה הרוש מת"( לא עסקו בביוגרפיזם רדוד המנותק מן שבהם, בעלי "הכרטיסיות" ו"הקו פ 

ארבעה דורות, -היצירה: הם לא ערכו סיורים בבתי סופרים שיושביהם ֲעזבו ם לפני שלושה

 אף לא נסעו לחו"ל כדי להשתטח על קברותיהם. 

כמו דב סדן ויזהר סמילנסקי  אישיםפעם שמשך אליו תחום דעת כחקר הספרות 

אט ומאבד את כל -הולך אט - צגו אותן בכנסתשהמפלגות חיזרו אחריהם כדי שייַ 

פנה אליהם  שלשום-ם שאך תמולכל הצידוק לקיומו. צעירים תימהוניערכו ואת  הִּ

נים המוסף לספרות של ְּ -עיתון "הארץ" זרקור מסמא, ולא תמיד בזכות שיקולים פ 

םכדי לפרוֹש  ספרותיים, מוזמנים ללא דיחוי אל האוניברסיטה שנתם",  ש ָ את "מִּ

, שזה אך בקע חדש ם ריקים מתוֶכן, מוזמן ידועןשהסטודנטים מתלוננים ששיעוריהוכ

יצה,   למלא את המשבצת שהתפנתה. מן הב ֵ

ן ו  ן וכל מצפ  ֵ לא ירחק היום, שייתכן  במצב דגנרטיבי כזה המשולל כל מצפ 

נכבד שהוקם לפני כאלף שנים בחסות הכנסייה בערים  אותו מוסד - והאוניברסיטה

תהפוך  - כדי שישמש היכלם של כל המדעים במרכז אירופה ובמערבהגדולות ש

יילמדו בה אך ורק מקצועות  ספר מקצועי גבוה. אפשר שבעתיד הלא רחוק-לבית

נהל עסקים, משפטים, הנדסה, מחשבים, רפואה, פסיכולוגיה וכיוצא  פרקטיים כגון מִּ

דםקצועות באלה מ צועות המק אפשרויות של תעסוקה ושל פרנסה. שיש בצִּ

חינות הבגרות, יילמדו אך ורק  ההומניסטיים, אם לא ייעלמו מתכנית הלימודים ומב 

 אינו מחויב לעסוק במחקר.כידוע במכללות להכשרת מורים, שסגל ההוראה שלו 

מאתיים שנה התעוררה מתרדמה בת -שרק לפני כמאהזו , החדשה והתרבות העברית

כמו אותה יפהפייה מן האגדות  עצבהלמים, מה יהא עליה? האם שוב תשכב דורות רב

לי להצטייד  עד לבואו של אותו נסיך שיעיר אותה מתרדמתה הממושכת? ב  גם מִּ

בדולח ניתן כמדומה להניח במידה רבה של ודאות שהרנסנס של התרבות  כדורב

ביום מן הימים. אך מתי יבוא המהפך  העברית ושל חקר התרבות העברית בוא יבוא

פיזיות טָ נסיבות היסטוריות הוא עתיד להתרחש? אלה הן שאלות מֶ באילו ? המיוחל הזה

 ינו: "ובמופלא ממך אל תדרוש".שעליהן נאמר במקורות


