
והסוףהסף ·אלתוכןנתן
שמירזיוה

קיז"לייחגיגתפריז"יישיריביז

והואלארגונומיה,סטודנטעודוב
נתןהחלבלבד,עשריםכבן

לכתבי--מצרפתלשרגאלתרמן

שלהספרותלמדורוכןו'גזית','כתובים'העת

ארוכים,מודרניסטייםשירים-'הארץ'עיתון

עלילותיהםרקעם,ונפתלים.קשים
נלקחואלהפשרעמומישיריםשלודמויותיהם

העולםשלהמושחתתהמציא~תמןר .p\היי
הארכיטיפיהכרךשלאוהפריזאי,התחתון

השקיעהקועבראלמערבה,המידרדר

בבגרותוהמשוררדןרובםאתשבאופק.

זריםבוסרשיריאלההיובמקרה.ולאלגניזה,
ואחרכוונתםאחרלעקובקלשלאומוזרים,

שמיליםמשוםרקולאשלהם,המחשבהחוט

בהםשובצונדירותמורפולוגיותוצורותקשות

ושעל.צעדכלעל
נגניופרוצות,רוצחיםשבמרכזם-אלהשירים

ספקהם-חינניותומלצריותסומיםרחוב

העטההצעירשהמשוררעומק,חסרישירים

מןלהצילםכדיוסבוךאפלמעטהעליהם
הגותשיריספק ,הטריוויאליאלהגלישה

"רחובי"במלבושבמתכווןשהולבשועמוקים
הבוסרבשיריבולטתכך,אוכךו"פשוט".

הנושאיםביןמתמיההדיספרופורציההללו

לביןשבמרכזםה"נמוכים"הנטורליסטיים
לביןהרבאורכםביןהמרומם:המיתיעיצובם
קלילותןיבןלמראה:המועטהסגולי""משקלם

שלהן:האפלהמסרלביןהשורותמקצתשל
מקצתשלוהעילגתהילדותיתהתמימותבין

הג;תיים,והמעמדיםהרעיונותלביןהשורות

 .ן iבתוהמשולביםוהמבעיתים,האפלים
הספיקשאלתרמןהיטבמורגשאלהבשירים
שלונסקישלעטםפריאתבשקיקהלבלוע

כתובים",ייאסכולתבניהמשוררים,חרביוושל
ניכר(הדמיוןאליהםלהידמותוביקש

ועוד),במוטיביקההמילים,באוצרבפרוזודיה,

משלונתיבבמקביללעצמוביקשגםאך
לאלנכר.בוניכריהאהאישישחותמו

אינםמבכירהליבאהשלהרפיםגוריהגם

סדןדבנהגאריות,גוריאםכיחתלתולים
עלזכותללמדמשנתבקשלתלמידיולהסביר
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העברים.הסופריםגדולישלהבוסריצירות

הספרותענקישדווקאלהיווכח,מענייןאכן

יבאליק,שלקומתםמשיעורסופרים-הערבית
 ,גדולבקולאליהנכנסולא-ואלתרמןעגנון

הם,דווקאובמהוסס.בחשאיאט,אטאםכי

שהעמידחדשנוסחשיצרוכמילימיםשנודעו
בראשיתכתבולמכביר,וחקייניםממשיכים

שבהן ,למדימביכותבוסריצירותדרכם

מיטבעםודיהוהפארהחיקויבדרךהתמודדו

אתיתרה.בהצלחהתמידולאזמנם,נוסחי
סופריםבחרושלהםהמוקדמותהפארודיות

הםאםגםספריהם,לתוךלאסוףשלאאלה

בכתבי-העתאובעיתוניםכברנתפרסמו

אתנעוריהםיביישופןמחששהספרותיים,

לאיצירהלבטיולאחרבמאוחר,רקזנקתם.
משלהם,אישי"ייקולהללומצאומעטים,
להםוהוציאהקוראים,ציבורעלשנתחבב

הראשונה.השורהמןסופריםשלמוניטין

בערובאלהסופריםחזרופעםלאכן,פיעלאף
שלהם,המגומגמותהבוסריצירותאלימיהם

אואותן,ייהשלימו"לפרסום,אותןוהתירו

ה"גורים"שגםחשוכאילומחדש,אותןכתבו
הראשונות,הפריוןמשנות ,הללוהרפים

שעתידגנטי",יימטעןאותובחובםנושאים

שזכוהידועותיצירותיהםאתלהולידהיה
בערובביאליקהתירכןעלוליוקרה.לתהילה

'מלכתשלוהנעוריםשיריאתלפרסםיומו

מחברותאתובהוציאוהחייט'!ו'יונהשבא'

צפו ,-19ההמאהשל-90המשנותהטיוטות

עלגמוריםהבלתישיריוגםבזיכרונולפתע
שלושהגנזיוביןטמוניםשנותרוהאבפונדק

מלב'הוי,אבי',('פונדקתמימיםעשורים

אתכתבבעקבותיהםלעיר').'מחוץבוקעת',
הנפתח'אבי',הנודעהאוטוביוגרפישירו

ביןהמוזגהאבעומדשבוהפונדק,בתיאור

המושלמיםהשיריםמןהשיכורים,הערלים
שנותיו.בכלהמשוררשחירבביותרוהמרגשים

בשנותיוהנראהככלחזראלתרמןגם

מימיהגנוזיםשיריומחברתאלהאחרונות

ודלההאבק,אתממנההסירבצרפת,לימודיו
בתוךשילבשאותםרביםמוטיביםמתוכה

-קיץ"ייחגיגת-האחרונהשיריואסופת
פריצתאלתרמןחוקרילדעתשהיאאסופה
הפוסט-שלבמינוומיוחדראשוןגילוידרך:

העברי.ןמודרניזם

גיבורתג'ינטה,במלצרית,בהיזכרו,למשלכך

שלשדמיונולג'ינטה','קונצרטהמוקדםשירו
מסכתמעביר;:ןכבזונהבההמתבונןהגבר

אתמחדשאלתרמןבראועינויים,השפלות
העיראלהמגיעהז'נט,המלצריתשלדמותה

מושחתגרבשללאיומיוקרבןונופלתהגדולה
הדפוסיבריעותלזנות.להורידההמבקשואלים
קיץ",ייחגיגתגיבורתהמלצרית,אפואנקראה

בזמןאךהימים,משכברישן-נושןבשם

,והמירובקולמוסוהזההשםעלערבההגהות
רמיזותבתוכוהמכיל ,יימרים-הלן"בשם

היווניתולתרבותמזההמונותיאיסטיתלתרבות
מןבגביע,בהיזכרו,למשלכךנמזה.האלילית

גביעאותוספקשהואשופר','בעתהשיר

הרומנסות,מן ) The Holy Grail (קדוש

 ~יג;:~"נאמר:(שעליוהמא~וההייןגביעספק

~לקר /O ~ז,וי Iד~ש ~יג;:~~ 1 ,~ן~ליף 9 ~
ב"חגיגתהציגוהוא ,)"ש~יו:fש;נ; I 7ז,ו~אן

הכסףכגביעומעודכןחדשבגלגולקיץ"
,גביעבתוחתונתליוםהאבששומרהמעוטר
תהפוכותלאחרמרים-הלןשללידיהשחוזר

 "ד;;"אותובזיכרונוכשעלהמופלאות.גורל
(משירחמדןשלבגדובכנףבמערהשאחז
מחודשת,בגירסההביאוהוא ,)'דתי'הבוסר

ד .p\הבדמותמקודמתה,פחותלאמסויטת

באחדלמרתףהיורדהחנוונישלבידוהאוחז
קיץ").ייחגיגת(מתוךבאמצע"יישיריםמשירי

המכיליםאלתרמן,שלהעלומיםמשיריאחד

הייחודיעולמואתאגוזכבקליפתבתוכם
והאסתטיים,האתייםערכיועללבוא,לעתיד

שפרסםהשניהשיר-'היתד'שירואכןהוא

מצרפת""שיריםהמחרבתשירימתוךאלתרמן

בכתב-שפורסם'סנסציה',השירהוא(הראשון

זהשיר '.)'ריע'בשטףבשם'כתובים'העת

כתב-הידמנוסחבמעבראחדיסשינוייםעבר

אינושבהםהחשובשדבפוס.לנוסחשבמחרבת

נקראעדיין(במחרבתהכותרתבהחלפתנעוץ



לאואפילוהתאומים'),ימערתבשםזהשיר

בתת-"בלדה"תת-הכותרתשלבהחלפתה

החשובההתמורהערבית",יימסורההכותרת

בהפיכתהספק,ללאנעוצה,ביותרוהעקרונית

לייראשומון"שבכתב-הידהארוכההבלדהשל
ליצירההמתלכדיםקצריםשיריםחמישהבן

אחת,'

ימערתשירואתאלתרמן,כשפרסםאחרלשון
בוהציגהואיהיתדי)(בשםהתאומיםי

קצרים,שיריםחמישהשל~קבץלראשונה
רצף-אחתבכפיפהמובאיםכשהם-היוצרים

המצטרף ,ושבורמקוטעאםגם ,קוהרנטי

נוקטהשיריםמחמשתאחדכלעלילה,לכעין
תצפיתנקודותלרבותאחרת,תצפיתנקודת

החימממלכתאילמיםעדיםשלמוזרות
אוהינשוףשלאלוכגוןהדומם,ומממלכת

זיאנראתהמשוררהפךלימיםהית.ןשל

הבולטיםההיכרמסימנילאחדה"ראשומון"

שיריםמחזוריכתבהואשירתו:שלוהחשובים
שלהםהפועלות"ה"נפשותשרשימתרבים,

מיןהמערבתו.זא~ג~טית,מוזרהתערובתהיא

רעותעליישיריםכגון(מחזוריםמינובשאינו
נוכחים"יישירי ,אחים"עשרהיישירהרוח"

שליכולתוניכרתאלהבמחזוריםועוד),

הפרגמנטריתהמציאותאתלתפוסאלתרמן

והתבוננויות,תובנותשלריבויבאמצעות

להתבונןיכולתוניכרתאףאלהבמחזורים
להיכנסייהאחר":עינידרךבמציאות

החרב,שללתודעתהההזרהטכניקתבאמצעות
שנאתשללתודעתההרוצח,שללתודעתו
הפרגים,מעלהחגהעיטשללתודעתוהיהודים,

 ,,למשלהגיליוטינהיישירהגנוזהמוקדםשירו
אתמפיההמוציאההמערפת,שלמונולוגהוא

אתלמעני~םעודייהיוםהמצמרר:המשפט
שםיהיתדיבשירוגםיולדת",בכורrזבנrז

כליאותובפיהיתד,בפידבריםאלתרמן

כיליונו,אתחמדןעללהביאהעומדמשחית

מתוךנרחביםחלקיםגםכיזהבהקשרייזכר

עשוייםעניים"יישמחתשלוהמופתיצירת

ואובסקורנטית,ארוכהכבלדהלהתפרש
כדרכו-הנתפסיםקצריםלשיריםשנתפוררה

שונות:תצפיתנקודותדרך-ייראשומון"של

דרךהרעיה,עינידרךהמת-החי,עינידרך

ועו.ןהעיטעיןדרךהחול,ןעיני

סמליועליהיתדי,אלתרמןשלהעלומיםשיר

(מערה,והמובהקיםהברוריםה"פרוידיאניים"

עלהתוההכשירמירוןדןידיעלנתפסיתד),

העצמי"המימושהמינית:החוויהשלהדואליות

ממיתואףהאדםאתיתוקעיהמרדניהמיני

עילאילרגעאותומביאהואזאת,עםאותו,
בביקורתהירשפלד,אריאלעצמי","מיצוישל

פרשניתאפשרות,מעלהמירוןשלספרועל
זהשיראין,שלפיהיותרומעניינתמורכבת

 ,המינישבמרדהסכנהעלתובנותבהכרחמכיל
ברגעדיכאוניייאני"שלחוגגציוראלא

 ,לטענתו 7פוריים,יצירהלחיישלוהתמורה
בכליםאלתרמןשלבדיכאונועוסקמירון

איןאלתרמןשלזהכמומדיכאוןוכימוטעים,
הופכיםאםכייימבקיעים",ואיןיייוצאים"

עתיררוחני,לאובייקטערךבעללקנייןאותו
אלאהדיכאוןשלהיפוכושאינומשמעות,

בתקיעתרואההירשפלדביותר,הגאהייצוגו

 ,בגדובכנףהקרקעאלחמדןאתמר Qהמהיתד,
עצמית:הפר:הגםשהיאעצמיתהמתהשלסמל
הנבואהאלחמדןאתמחברהזכרותאיבר

שלגםאבלמוות,שלחיבורעליו,השורה

אלוהי,אינסוף

ערךישהירשפלדשלהמענייןלפירושו
בהמשךשנראהכפיהשיר,להבנתוחשיבות

כאקסיומהמקבלפירושועקא,דאהדברים,

אלתרמןהיהשלפיהמירוןשלהיסודהנחתאת
הוודאותלמירוןומניןדיכאונית,אישיותבעל

אתבידיונתןומיומטעה?טועההואשאין

לבעליהשמורהדיאגנוזהלקבועהכלים
ובפסיכיאטריה,בפסיכולוגיההשכלה

במגרהאבחנותיהםאתלשמורהמחויבים

אתשגםבעובדהנתחשבאםנעולה?
ויצירתוהאיש-הצעירביאליקשלהתפתחותו

שלהדיכאוניתבאישיותומירוןתלה-
בהנחה(וזאתלקבועכמדומהיש 8 ,המשורר

המבקרעלמלמדותמירוןשלאבחנותיושאין
הקסמיםמילתשאיןמבוקריו),עלמאשריותר

מנעולכללפצחכביכולהמסוגלתיידפרסיה",
במיוחדויעילשימושיכלימהווהבריח,וכל

מורכבותספרותיותתופעותשללפענוחן
וכיצירתביאליקכיצירתמזוזוושונות

אלתרמן,

אישופתוח,עממיאדםכידועהיהביאליק
איגרותמאותלידידיושכתבלהתרועע,רעים

האמת(ולמעןחייםותנופתחייםשמחתמלאות

 ,קודררוחבהלוךלפעםמפעםשקעגם

מןלפרושומובנתטבעיתבשאיפהשהתבטא
גג"ייעלייתלעצמוולחפשהסואןההמון

סגוראדםאלתרמןהיהלעומתומבודדת),

וכתבדעים,בשיחות;:זרבהשלאוביישן,
אתאהבאךומשמימים,מעטיםמכתבים

אלנמשךביאליקהקפה:ביתשלהחברותא
ואלהרכיםהגווניםאלההרמוני,ואלהאורגני
אל-אלתרמןואילוהמתמזגים,הצלילים
אלהפרומים,החוטיםאלהעזים,הצבעים

וח.ןא~גמההאוקסימורוןאלהעמומות,האמירות
שניאםמודרניסטיות,ייצרימות"שארואל

שונותכהופואטיקהאישיותבעליסופרים

אותהתחתמירוןאצלמקוטלגיםמאלהאלה
מותר-דיכאונית"ייאישיות-עצמהקטגוריה

משוםזובאבחנהישאמנםאםלתמוהכמדומה

להגיעבולאוחזיםהמאפשרומדויק,דקכלי
שאינןכאלהומהימנות,מעניינותלתובנות

,ביןלסופרסופריבןההדבליםאתמטשטשות
לשיר,שיר

ואחריםכאלהספרותחוקריבעודלפיכך,
שאינםומעמקיםמרחביםבאותםמשוטטים

שנחזורהראוימןוסמכותם,התמחותםבתחום

פניםבכליםיהיתד'כדוגמתבשירונתבונן
עשויהכזוהתבוננותיימיושנים",ספרותיים

הבוסרששירודאות,שלרבהבמידהללמד,

דבואלי~תלאורבאשונהבראש,עוסקשלפנינו
דביכאוןדווקאלאואףהמינית,החוויהשל

-כלקודם-אםכיהתהוותו,ברגעיהיוצר
ערכיםמערכותביןובמלחמההדורותבמלחמת
בשביהאחוזההחרבהשלבהתנגדותהמנוגדות:

ע~ףלהגביההמבקשהיהירלמרדןהמוסכמות
 " Theוהמקובלתהחבוטהבדרךללכתושלא

" Overreacher : שלבתשוקתוזאת,ולעומת

החברהמאשימהשאותו-הנבחרהיחיד

למחוזותלהגיע-ב"היבריס"הממוסדת
שמערכתכאלההרגילים,האדםבנישאליהם
החברהשלערכיהעלמושתתתשלהםהערכים

רקעעללעולם,יתפסוםלאה"בורגנית",
הערכיםמערכותשתישלההתנגשות

הגאוןושלהיבנוניהאדםשל-האלההמנוגדות

הדורותמלחמתמתחוללת-החלומותאיש
חמדן,לביןבמוסכמותהשבוייםהשבטזקניבין

שלבעיצומואזנתוןשהיה-הצעיראלתרמן
אביונגדלצאתנאלץ,שבואישיקונפליקט

בעיצומההעבריתלספרותנכנס-הביולוגי
לייצעירי"הממסדייזנקי"ביןדורותמלחמתשל

הספרותמןיצאאףהוא(לימיםהמודרנה

חריףבין-דורימאבקשלבעיצומוהעברית
ביןהמאבקהמדינה"),יידורצעיריליבןבינו

לביןהשבטזקניושלהשיחישלעולמותפיסת
היחידהעדהחכם,הינשוףשלהנכוחההתובנה

המודעותחסרחמדןשלהדואלילגורלוהמ~דע
יהיתד.'השירבמרכזהעומדהואהעצמית,

חמדןשקיבלהעונשכינכוןאלמזהההינשוף
במובןעונשאיננוהגורלומידהשיחימידי
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השקפתשלשבעליהבעודהמילה:שלהפשוט
עונשבגורלויראווהיבנוניתהבורגניתהעולם
השקפת,בעליבחומרתולושנישאיןפטאלי

ייהאדםבמושגהמאמיניםניטשיאנית,עולם
ברכה.אםכיקללה,בגורלויראולאהעליון",
נועדולאחמדןכדוגמתנחשונייםטיפוסים

לכת.ולהוסיףהגדולההדרךבאמצעלמותאלא
אופישלנגזרתהואוהנועזהמרדניגורלם

זההואחמדןהכולככלותשהריגורל,ז.גרתו

בהיותובגדובכנףהיתדאתדעתמבלישנעץ
לאחרלוהצפויהעתידעלנפלאהבהזיהשקוע

היסעוריםשלגורלםזהוהמשימה.אתשישלים
הניטשיאנייםשיריוגיבוריהנפילים,ושל

הבןשלגורלווזהושלונסקי,שלהמוקדמים

שלהמוקדםמשירווהנונקונפורמיסטיהנועז
מנחה.'יקרבןרטוש

עלמעליםאינםאלתרמןששיריכאןייזכר
אתאםכיבשלום,לביתוששבהאדםאתנס

העליוןהצואתייעודו,אתכראוישמילארעהו

והייעודחייו.במחירול~ ,גורלועליושגזר

דרךאםכילהשלימה,שניתןמשימהאיננו

 • i'lסופאללהגיעאפשראישלעולםאינסופית

גילוייםאלתרמןבשירתמקבלזהרעיון
יה~םכגוןבשירלהיזכרודימרובים,

~ךיר f::ג-ושיק;ת,מ;דד(ייה~אהשלישיתי

בשיראו ,)"י [i~לע;ל~ף,~נ:ייב~ת / ,חז~~
 ,)"ת~לליף Qןא;(יין!$מ~תהגדולהיידברךכגון

האמןיוצאשבפתחוהרוחות"ייפונדקבמחזה

מסמםבעודוהנצחיתהנדודיםלדרךבחשאי
נתיבהידרך,ידרך,בפזמוןאואשתו,את

דק /:ד~סר~וב, , י~~ l /,~דדן [iז.זז;י,(ייןי;ד~ת
i] ד~;נו;ן~דן~ש~בלא /,~דדן ,~דדן ,~דן~ת"(. 

שלמוקדםכהבשלבייתדי,בשירכבר

אתאלתרמןאפואיבססהיצירתית,התפתחותו
לסוגיהיצירתו,כלמבוססתשעליוהרעיון

היאהגדולהדברךשההליכהולתקופותיה:
ללכתהחייבלך ijהואהאמתשאמןחיים:דרך

לך ijללכת:ולהוסיףלמותץק,לאיןדברך
ויקפאיצועועלבניחותאישכבלאשלעולם

אותועלבחירהמתוךשיוותרהלךשמריו:על
תועלתבנישואישמקורובורגניייאושר"

לזכותשיוכלבכדיוזאתדינרים,ובצבירת

העולםשתפיסתומיוחדאחדגמולבאותו
לעולם.תבינהולאהבורגנית

השבעים,העביםשלבתיאורםפותחהשיר

זהבדבינריומגלגליםממונםעלהמתענגים
אפוריםכעכבריםבורגניים,כפיליסטרים

אותםשלמקביליהםדינריהם,עלהשוכבים

"~ i? מולםהשיח.'מנאוםז;יב~דה" י!;~ר~~ים
אוכגוררבוחהמייללהנידחהענףמתואר

"~לילהשבט:ומחיקאמוד Wמשנעקרכעולל
יי~די /ד~~עיךי~:;גיםפן Q ~ / ,נכו 9 ~~ג~ ,עבר

מ~ןח ף~~ /,ו;ן~ד~ק~רע;לל P: ,ת~ /נכ;~ב:
תיאורמשע;לים".טחבאלינב /עלים,הרעיד

' • l T • .., יז--' l • 

אתובניסוחיושלובמוטיביםהמזכירזה,
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ייזהבעללאמדרבשלונסקי,'שלתיאוריו
השיריםמחזורובסיוםבפתח(ראההמשעולים"

ייטחבעלאםכיהלום"),ייעדשלונסקישל

המבקשה~בש,הדורותטחבעלמשעולים":
ב [i ז,"השלונסקאיהצירוףאתוחידוש.רענון

i] pזo/ ;באירגתהצעיראלתרמןהזכירים" 7ע
כתריקשרובומצרפת,םולשלונסקיששירג

מערה.'יבפתחשלונסקישללשירותהילה
הצעיראלתרמןאתרשים ijשכהזה,שיר

שהראהכפי-הואגםעוסקזו,בתקופה

אתהשולחבאבהדורות:במלחמת-דורמןוו

ייעדהמחזורה~לי-מה.במעמקיליפולבנו
במונחיםהדורותבמלחמתכולועוסקהלום"

ושל " filicide "בן"יירצחשלארכיטיפליים
אלתרמןשלבשירוגם ." patricide "אב"יירצח
להיותשמתיימרמיאתהשבטאבשולחייתדי
אפשריתבלתי,למשימהבתואבי ,יורשו

עליולהטילשנועדהמשימה-האדמהבמעבה
 .מותואתולהחישמורא
סימובליבשירלומראלתרמןביקשכןאםמה
חיצוניתלעלילהנפשיתדרמהההופךזה,

קדומיםאגדתשלנופיםרקעעלהמתרחשת
עומדתדורותמלחמתאיזוואוריינטלית

הזאתהפטאליתרמה.ד-הפסיכומאחורי
הנערולדמותהשיחידמותביןהמתחוללת

שלונסקישלבאופל"ייפנסיםהמחזורשירי

מדבריםמערהי)יבפתחהשירכלול(שבתוכם

אלהסוררבנואתהשולחשורראבעלבגלוי

או ,בןרצחעלסיפוריםצרור(שרבקעומותו

מריועלומשלםאביועלהקםבןעלסיפורים
סיפור ,הקדמוןהאבשלסיפורוכגוןבמותו,
שלכוונתווכוי).אבשלוםשלסיפורוהעקדה,
שהוצביi:זתגל~תיהקצרבשירכמו-שלונסקי

 ,דורוובנישביאליקהיא-שיריוכרכיבפתח
שלדרכםאתחוסמיםכוהנים,אלאשאינם
(ממשבקודשמלשרתכמוהוצעיריםנביאים

ש"איןבשעתוהכריזהגדולהכהןשעליכשם
הנבליםבניואתרבאותועיני",כהתהכיחזון,

הו;ןשכן).אלמלהיכנסמנועים

מרמזאינושלונסקי,לעומתאלתרמן,
מבטאאםכיומיוחדת,אחתדורותלמלחמת
אישייםשונים,אירועיםשלסבךאחדבהעלם

זמניים.ועלאקטואלייםואימפרסונליים,
שיבןהארכיטיפליהמאבקהואיבניהםהמשותף

ההולךאבבין-ומיוחדיחידלייבן"?נןאייאב"
נבחרבןלביןהחברתיותהמוסכמותבתלם
כאןמתוארתבגדו.בכנףנגעהאלוהיםשרוח
~גו"ז.זלטר n,החמדןבשםצעירשלדמותו
היפוכוהואייחמדן"(השםגופאהמשוררשל

זה,צעירהנתינה).מיסודבושיש ,"ןכנ~"של
ומעזהשיחיבתאתחומדורכוש,משפחהחסר

,במקוםוהנכדבהעשירהשיחיידה.אתלבקש

מפתחפניםבבושתהדלהצעיראתלסלק
זהצעיריחטוףפןחששמתוך(אול,אוהלו

אותושולחלו),להינשאוייאלצנהבתואת

חמדןקצו.אתשתחישאפשריתבלתילמשימה
מבלינלכדאךלמשימה,ויוצאבגורלמתרגה

בסוףלהינעץהיהשאמוריתד,באותושים

ולגבריותו.לגבורתוכהוכחההמערה
אינםה"גיבורים"רובשלפנינוב"ראשומון"

האמת,אתיודעאינוחמדןהאמת:אתיודעים

אתוהכשילבואחזשהשדבטוחהואכי
עצמם,בעיניהחכמיםהזקנים,המשימה:

גםהאתמול,עולםשלערכיואתהמגלמים

לחמדןנדיםהםכיהאמת,אתיודעיםאינםהם
רקבמשימתו.נכשלהואכיובטוחיםרבאשם
זוכהחמדןכיויודע,מביןלדבוהחכםהינשוף
חומרי:גמולמכליותרנעלהנעלה,במשהו

סףעללדרך,לנצחכבוללהישארזוכההוא
לנצחמוארנשארהואהחלום.שלההגשמה

החלום.ובאורהתשוקהבאש
הנבואה,עולםאלבגדובכנףנכפתחמדן

הירשפלדאריאלשהבחיןכפי-והחלוםהשירה
ממימושויפההחלוםאלתרמן,ולפי

הסף,עלהעומדתזוממומשת,הבלתיוהאהבה
ה"מקולל"מצבומימושה:אלשהגיעהמזויפה
משורריםמאותםרביםשל(כגורלםחמדןשל

חומרלערכישבזויימקוללים"ואמנים
המחברשלערכיומערכתלפיהואבורגניים)

שלממצבםכמהפימבורךמצבהמובלע
זאתאתדינריהם.עלהרובציםהפיליסטרים,

גםהאמתאתלזהותהיודעהינשוף,רקמבין

קולו-האלתרמניהקוליודעזאת,ואתבחושך

הירשפלדאריאלשזיההכפי-החכם"יינתןשל
שכאןזה,בהקשרלהוסיףישהנ"ל.במאמרו

,שבאהאלתרמניהתאומיםעולםשלראשיתו
עולם-יאירגתיבשירמושלםביטוילידי
 ,המבורךומיהוהמקוללמיהולדעתאיןשבו
ומיהוהטהורמיהוהחוטא,ומיהוהתמיםמיהו

הרוח,אישומיהוהמעשהאיש,מיהוהממוסחר

הרוחי.'יירועהומיהוהחכםמיהו

תאומים:מתרוצציםעצמובחמדןגםתחילה,
שלערכיופריהתשוקה,ובמנקנתאחדמצד

ולתהילה,לאושרלעושר,להגיעהישןהעולם
אופיושני,מצדהיפה):השיחיבתאת(לשאת

גורלכג!רתלו,מכתיבה"יסעורי"
למערהיבתדכובליישארשהואדטרמיניסטית,

שיכתובאמות,בדיעולםאסיריהיה(שהוא

הנחשבמזהיותרנעלהבעולםו:זכהשירה
השבט).וזקניהשיחיבעיניונעלהחשוב

מסומרלהשאירוחובריםוגורלואופיו
המנהמיםהרגיליםהחייםעללוותרבמערה:
החייםעלהוויתורבמחיראךלכותל:מערב

בממדחייםלצעמוקונההואוברגנייםהזעיר
רגעיאתלעדהמקפיאיםחייםנצח,חייאחר:

אורם.ואתוהחלוםהתשוקה
הביולוגיאביונגדכאןקובלשאלתרמןייתכן
לעצמוביקשלאשאותולנתיבאותוששלח

המציא~ת,בקרקעבאדמה,יתד(לתקוע

שגיבורהאוהלשיריעותבעודהמעשה,בעולם

esh
Rectangle



הכחולותהחלוםיריעותהןחומדשירו
שלהכחולההציפור,כנפיבאווירהמתעופפות

~גי:ן- )t~ח;ל;יךיע;תע, ?i~נ;ר דו.r.~"האושר:
דווקאהואשחמדןאפשרלחלופין, .)"!יךש~

ההולך-הדרךפורץ-שלונסקישלדמותובן
לעצמוומבקשהביאליקאיים,השבטזקנינגד

שלונסקיאתצעד.לאמלדבואיששבונתיב

ב-שנערכהרעיםבמסיבתאלתרמןתיאר
והפיוסהמפולתשיריהופעתלרגל , 1938
העברית,בשירה~רצהבראשושהבקיעכאיש

בפניאטוםאבןכקירלבואועדשעמדה
נכנסנוהזאת(ייובפרצההצעיריםהמשוררים

כולנו").

הקריאהאתאפשרותמכלללהוציאאיןואולם,
ייהצהרתלפנינוכיהגורסתה"חתרנית"

שלוהתיגרוקריאתאלתרמןשלהעצמאות"
שלונסקימאשראחרלאשהואהשבט,זקןנגד

כזה,פירושלפיאחר.ולאהואהרוחני,ה"אב"

שלונסקישלהדרךופורצתהמהפכניתהדרך
-התל-אביביתהמודרנהשלהנוסח"יייוצר-

אתלהםומכתיבהבניו-תלמידיואתכובלת
הזקנים.דורשלמתכתיביופחותלאדרכם

-אברהם-ששמוהשבט,(אבישלונסקי
הפטריארכליתהדמותלתפקידמכשירו
פירושלפיהואמותו)אלבנrזאתהשולחת

לעולמוהזקניםעולםביןבינייםדמותכזה
במידהשונהאינהעולמוותפיסת ,חמדןשל

הרציונליסטים.השבטזקנישלמזוניכרת

שוליהבהיותו ,מאודמוקדםבשלבכבר
ידע ,~צערשרכושו,צעירשלונסקיבאסכולת
וכיעתידותלונכונוכיהנראהככלאלתרמן

שלונסקיהעזלאשאליהםמחוזותאליגיעהוא
להיכנסמתחנןבעודולהגיע.-הרוחניאביו-

,הואבצלוולהסתופףשלונסקישללאכסנייתו
אחריםלנתיביםלהגיעמינהושגורלוידעכבר

 .לתלמידיוהאסכולהאבישהתווהמאלה
גםאךהאדמה,אלביתדאוליכבולייחמדן"

עלמתבוססהואפעמיות:חדחוויותחווה

העולםאלמתנשאגםאךהקרקע,
התשוקהשלוהגבוה,הרחוקהטרנסצנדנטי,

מכיראינוששלונסקיעולםאלוהחלום,
 .יכירלאולעולם
-שלונסקישלשהגיונוהיטבידעאלתרמן

מדי,כבולמדיוסדורממושטר-ומורורבו

להפיקשיוכלמכדיהמעשה,עולםשללחוקיו
אלאו"פרועים",אי-לוגייםשיריםמתוכו

שלונסקיידעלאוהחלום"ייהאשאתלכאורה.
אלתרמןהיטב.ידעםידועאלתרמןאך ,מימיו
אתהמדיחיםפיתוייםשניובייןבאשהראה

:פותם 1לישכן,ועלהילוכומדרךהאמן
פיעלאףבהתמכרות.ולאבלבד,ב"ליטוף"

האמןעשויהחושיםושכרוןהחוויה,ברגעיכן

להגיענשכר:מהםלצאתבנפשועוזהמרהיב
לעולם,יגיעלאהזהירהאדםשאליהםלגבהים
רגיליםאדםמבנישנבצרהאוראתלראות

האשהשלפיתויהמקבל'היתד'.בשירלראותו

שמשמיעותמתוקהמדוחיםשירתצורת

וירוקותהשיערזהובותהוולקירותבאוזניו
 םי~~~pז~"(המערהבמעמקילוהאורבותהעין
;ול;ת;ואןנ~ I ~~ ry :ךר,~~כ:7ש IJל Iק;ל;ת,ד~י

ךמ~יךי, fדב ?i 1 ...ד!ה vל~ער I?ל;ת
~ I;J ]!ק~ךי ] ...יי:ןt-א;~יר~נ:ייבI לi? ןאנ;רף

;,ךקי ,~עיר )t-~~י~ים-זזיש;~י I ;'שר~~
שחשאלתרמןמוסגר:ובמאמר .)"ש;ש??

חששלאשירו,שלהניטשיאניתבתשתית

מיןהמערבהאוקסימורוןדברך-מלשלב
האוריינטליתהתמונהאת-מינובשאינו

 ,הנורדיהמיתוסעםהשיח'אוהלשלה7:כדרבית
העממיתהגרמניתהאגדהמןשהכיר;כפי

היינה.'ןבשיריששולבה

הםהייןכוסומדוחיהאשהשלמדוחיה

שלחיבורםבזמןהצעירהמשורראתשהעסיקו

לימודיובשנותשנכתבואלהעלומיםשירי
אותובעיניוהיוהייןוגםהאשהגםבצרפת.

ומדיחמדרכוהאמןאתשמסיטמסוכןפיתוי

-פרדוקסליבאופן-גםאךמשליחותו,אותו
לשיאיאותושמרומםרצויפיתויאותוגם

ושלאכזבהשללתהומותומורידותשוקה
ראויהיצירהיצירתואיןשבלעדיהםהתבזות
בשניםנהגהואהכוסואתהאשהאתלשמה.

ונצורות,גדולותהמבטיחהכזונה,לתאראלה

מרוקנתבנפשהמשתוקקאתמשאירהאך

המערהמעמקיאלחמדןשלמסעוניחר.וברגון
אלכצעידהכמוההוולקירותפיתוילקול

וגםרחםגםהיאהמערהההתמכרות.תהומות

האפלההתודעהלתוךמסעגםקבר,בור
שלהמאפליהלבגיבורקורץ,של(כמסעו

עודהמבקשהניחרהרגוןגםהיאקונראד):

ועו.ך

לימודיומתקופתאלהמוקדמיםבשירים
שלאאובמשים-אלתרמןערךבצרפת

ה"אני"שלגרונוביןאנלוגיה-במשים

תאוותו.מושאהאשה,שלרחמהליבןהמשורר

המתמכראתמפתיםהנשיהרחםוגםהרגוןגם

ומותיריםחלוף,בנימתענוגותליהנותלהם

מתמדת.ובהשתוקקותקץאיןבצימאוןאותו

חרוזיואתמשליךהואלג'ינטה''קונצרטבשיר
עלכאתנןמטבעות)גםהם(זהוביםהזהובים

שלרחמהבפתחכלומרהפרוצה,שלמפסעrז
זהב"ייאיבתמציפה-'מזימה'ובשירהאשה,

גרונולתוךשניצוקהזהב(כמורגרגתואת

דןשכתבכפיפומפיאוסשלולאדס;ס, ?iשל
הגררגתוזהבהזהבחרוזיבטעות).'ןמירון

קלוןאותורבכה,עונשאחת,ובעונהבעתהם,
ומתבזה,המשוררמבזהבעזרתםשמים:ומתת

ומתעלההקלוןתהומותאלנופלהואבעזרתם
 .ביותרהעילאייםהאושרלמרומי
המערה(שסמלהגבריתוהגרגרתהנשיהרחם

מקוראפואהםכאחת)לשניהםמתאים

התורפהנקודותוגםהאמןשלנצחיתלתשוקה

הן~בעה:ידעולאשלעולםקבר,בורותשלו
 ,ישוערובללגבהיםהיוצרהאמןאתמעלות

מעניקותתחתיות,לשאולאותומורידותוגם

אחת.ובעונהבעתחייואתוגוזלותחייםלו
שלזהמוקדםבשלבכברכנראהידעאלתרמן

אלכוהוליסט,שללגורלונדוןהואכיחייו

התשוקהמןלהשתחררלעולםיוכלשלא
ומאחרהמרה.הטיפהאלשלוהאובססיבית

דברכיזהשירמדברלשתיההתשוקהעלשגם

התשוקהעלרקולאסימבוליות,עקיפין
לאהובתשמבטיחכמיחמדןמתוארלאשה,

 יוr.~קI t דיכ:7~~ י~~!?יי:ן-ע~ב לt;ז"לבבו:
 ] ... [!ר ry ~~~ךי~גי:ן?ין~ל ] ...ךיר[ ?7 כ;:~ר~ב;ת

 I ...~ךמ;ת ם:~~~~ט ry 1 ,ער 9ל;יןא.r.וי:ן ?iל~ן
הסימןשבו(תיאור "א~ ~נ~;י-נ;~~יםך~י

 .)ר~הלבליעדבזהזהמתערבליםוהמסומן
בנוףנטועלהיותזהשירשלהצורךגםמכאן
ברגונוהשתייןשחשהיובשאת,המסמלמדרבי

ואתנוספתלכוסיתמשתוקקשהואשעה
עלנוסכתלייןשהתשוקההמיראז'תחושת
שבמחרבתערב''עודבשירוראהלה,המתמכר

 7I:כן~רז;ן Q ס;פ:~ ר~~"(מצרפת""שירים

 14 .)"יי:נא~~ז.זןיוולא

ולמעשהבאדמה,יתדלתקוענשלחחמדן

דעתמבלישולחוהשיח'אך ,מותואלנשלח
 ,אמןשלייעודו-האמיתיייעודואתלהגשים
מסעולו.יכוליםאינםוהמוותהחייםשגבולות

שלגורללומ~נההאדמהבמעבהחמדןשל
והחלום.האשלגובהיקץ""לאיןשרותקמי

אלתרמןשלקובלנתוהנראהככלכאןנרמזת
להבטיחכדילצרפתששלחואביונגדהצעיר

אמות(לפיומעשיקונסטרוקטיביעתידלו
אותוהיטהדעתמבליאךהבורגניות),המידה

ובונההרסניתשהיאיינותהשתאלהמסילהמן

היאשלו,הפיזיולוגיהאתהורסתהיאכאחת:
הזה,בעולםחייואתומקצרתקצואתמחישה

הנצחחייואתיצירתואתבמקבילבונההיאאך
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נרטזת 1 •• "האצילותב"עולםחלקואת ,שלו
אלתרטןשלקובלנתוגםהנראהככלכאן

שכתב-שלונסקי-הרוחניאביונגדהצעיר
היסעורים,שלגורלםועללייןההשתוקקותעל
רציונליכאדםוביצירתוובחייהתגלהאך

הקלוןתהוטותאתשיכירטכדיטדיוטיושב
הטסוערים:היסעוריםשלהחזוןגובהיואת
-והנפשהגוףלתשוקותהטתטכריםאלהאת
כלות.עדטהןוטשתכרים-ולאשהליין
שידעואלתרטןשנה,וחטשכשלושיםעברו

אתפרסםוקלון,תהילהוטורדות,טעלות
הרוסכברוגופו ,) 1965 (קיץ"ייחגיגתיצירתו

טטלחטתטרוששתנפשוהאלכוהול,טן
לאשת-נשותיולשתיהטחויבותוטןהדורות

להיתפסיכולהזויצירהגםחיק.ולאשתחוק
פעםבכלנתפסתהתטונהשבוכ"ראשוטון",

הפועלות"ה"נפשותביןאחרת.ראיהטזווית
שקספיריטונולוגהנושאייהטחבר"גםנטנה

לכוסו:

iךיא, א?! IJלאךאש;~הבכ;סלא?א;לדג"ם

ל~ם.~;ררל~ם ~~ד:~ז.ז~
ן r~ 9בדרי~לנכ~ליגז.זrבתית 9בכ;
ע~ן~ךים~ר f~ל.םכ;ס;תן~י

רע,ה tן ,ל~' iJ~י~ת 9ךי qז.ז
~רה iJן ;ד~ iJ ~~י!ן

 ,ן~~ iJ ,;כבז,~ ] ... [.דא?/7:נ,ךהס;~לים

 '~?! ?i ~לא '~ 9 ~~~ע;ךקיםז.זי~
 ~?! W ~ ה~~~ססם ?9i ך~~
~ךא;נ;יף~~ףס/?אדן~ם

ה;רנ;יף· ן~~ iJ~ךי~י fא;סם

טיפוסי:אלתרטני tour de forceלפנינו
וטשתרגתהטטפסתלגפןכאןמדוטההיין

(בטקום,ושמחמהייןהטתאדמיםהגוףכעורקי

העורקיםאתבראותואנוש)לבבטח Wשי
שבהםהימיםחלפוהגפן".ייכשריגיהמשורגים
כיוםכי ,לכוסוהמחבר,אומרלייןהשתוקקתי

לרגליוגורםומיד,תכףטהמטניהיין

יכולשאיניעדקרבי,עםתרגהשתערוכנה

~~לי~,ןה Iסרס7:נין~יקים q ~ייז.זי~לתפוס
הבקבוק,מןאפואיצאד Wה!סרס".,זכ~:;כית

טובה.חלקהכלוכבש

קצרשירכלולקיץ"גתב"חגי ,כאמור
(היפוכוהחנווניאודותעל )'ד Wוה('החנווני

הממוסד(גלגולההמרתףאלהיורדהאמן)של
אחדד Wלואורבשבוהמערה),שלוהמאולף
אטנםיורדהחנווניידו.אתבחושךהתופס

בטרתףאך ,בכדושמןלתתכדיהמרתףאל
אתהנראהככלהוציא,והואייןכדיגםיש

W לנתןאףהחבית,מןהייןדW ההתמכרותד
~סדייס~!~ימקומו:אתולרשתעליולהשתלט
ד W~םס~ה 1 • ;ד<; jI:לנכת ן~~ I~רדל.~ךנכף
 י~!~ס iJצ~רת~ת I 1 .;ד~ jI: ~~ח~ ;ס~י;ז~~סjן

WiJ ל~ש,דI לה.~להrייטשל" ."שר~ ;מ;ק?/ד~ב
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אשמדאיעלחז"לאגדותעלגםהמובססזה,
שנבראאדםרגליכשלאינהטלפיו(שצורת

משנהלייןהמתטכרהאדםכימלטדבצלם),

שתחתהעפרכיעד ,אופיוואתדטותואת

 ,הבסטיאליהטלפייםחותםאתמגלהכפותיו
נכוןאלחשאלתרטןהאנוש.צלםאודבןאת

ומתירשבבקבוק,ד Wבעודשולטהואאיןכי
בקיאומתגוללשהואחייו:עללהשתלטלו

הטיפהבגללזולתוובעיניעצמובעיניוטתבזה
הטרה.

המערהתמונתגםלונזכרהכךבתוך
 ,שלונסקיהמוקדםמשירופרע"ה"מחורלת

 ,(כאמורראשוןיצירהניצוץובשהציתהתמונה
יימערתבתחילהנקרא'היתד'שירוגם

ב"חגיגתגם i1לזכרצי~ןהציבוהואהתאומים"),

~tיח jI:סרי IJזקי I י~~ך~ ד~~נ:7 ץ~~~ jI: "קיץ":
ךאש;ן~ךיף Iב;~יךאש;~הרא~ה~ I הר~?/

:jI ךנ;יקלףi."מתוךסופה'יכבידבשירכמוע;רם
באותםקנאההבעתלפנינוהיונה","עיר

המציא~תאתשראויוםקשיחלוצים
היבראה",ייכביוםבערייתה,הארצישראלית

במקבילאךשלה.החדשההבראשיתבימי
תורבראשית,ימילאותםגעגועיםלפנינו

אתוחבריושלונסקיראושבהםהנעורים,
 ,ורענןחדשבמבטהארצישראליתהטציא~ת
כ"פתאומיים".פקוחותבעיניים

מהםהשאלה:עלאלתרמןתההימיוכל
חישבהבתקופההשורדיםהאנושייםהערכים

העמידזולשאלהכמענהקיומית.בסכנההאדם
כדוגמתאנושיים,כללהומניסטיים,ערכים

לילדיהם,הוריםשלהתנאיםחסרתאהבתם

הלוחטיםרעותאולאהובתואוהבשלקנאתו
כדאישלטענםערכיםהםאלההקרב.בשדה
לחייםאיןושבלעדיהםולטות,לחיותוראוי

להם,בניגודלאאךבצדם,וטעם.משמעותכל

החיהאמת,אמןשלערכיומערכתאתהעמיד
עליושהטילה"נבואי"הייעודאתלמלאכדי

אףהנטל,אתלפרוקשי~כלטבלי ,גורלו
ייאשךי"קריאות .לפורקושירצהמבלי

דואליות,אמירותהןאלתרמןבשיריהכלולות
ובאמניםהנחשונייםבחלוציםהמתקנאות

גורלם.מראתמבכותגםאךלמרום,הנוסקים
אלתרמן,כתב 1931דבצמרב 24טיוםבמכתב

מערהי:יבפתחשירועלשבחדברילשלונסקי

מצאתילפרקיםעיוןשלאחדיםימים"לאחר
כלעלממשבעל-פה,אותויודעאניכיפתע
היעטלפי~ת'שבלידה,האווןהיטרףי,שבו.תג

מסוריםשבמוותהניחוחיתהאביבי~תשבחיים,

מוצגתביהיתדיגם 16מזעזעת".ובהבלטהבעוז

הניחוחיתוהאביבי~תשבחייםהעטלפי~ת
בשירתויסודאבנישהןשבמוות,

בפזמוןכשנאמראלתרמן.שלהאוקסימורונית

 I!ר~םס~פ;ת~יןזtםסזtיש,רי f\ייז.זיכלניותי

קריאהאין ,"ם~~רקל~ ,;ל~ן~ית iJ~ךסה
היתד:שלהסיוםטקריאתמהותיבאופןשונהזו

ן iJ Iע! ?i ~~נכד;~ת I~זאת ר~$:!סזtישךי f\ייז.ז
rב/?ןן~סד Iר;םי pי 9 ~ ל~נ:I 7~לה,;ך~י 9 ל~~
שלגורלו ."ם;ל qiJןסז.זש I א;ל?/~לדנכק
רביםשלגורלםכמווהנועז,הנחשוניחמדן

הערכיםלאכימלמד ,אלתרטןשלמגיבוריו
והחייםהקביעות ,העושרשלייםגנהבור

לחיות.ראוישבעבורםהערכיםהםהטויבם
 ,הקץקועלדווקאנחוויםייםהאטיתהחיים
שלהמוחלטיםהערכיםמתנוצצים i1שבבשעה
שהםבמחוזותיקרות,באורוזורחיםוהרעהטוב

 •ולרע".לטוביימ~רב-ניטשהכמאמר-

הערות

l יבאליקהמדעיתבמהדירהאלהלשיריםמםאית.ראי)
 .) 275 , 106,עמי 1984

עיזיימפיקרטין-בליםריתמפישמעתיכזיאבחנה . 2
שיבט.

בליםקרטיןראימצילמיתההגההיריעיתאת . 3
ראימרים-הלן,השםשלמשמעייקשתעל(תשמ"ג);

 • 308-307עמי , 1999שמיר

נתפרסמימשיריהשאחדיםמצרפת","שירים.מחרבת 4

(שמירלאתב nאפזי"1Vהרהלספריבנספחלראשינה
הקריבבכרךלהתפרסםעתידים ) 322-316עמי , 1989
 .אלתרמןמחרביתשל

מסממניהכמהלהבהירעשייה·בלדה"הכיתרת • 5
איהסירניתהיפעתהיצירה:שלמיסבריםהבלתי

חמדןהנעראתהמפתית ,השיערזהיםתהיילקירית
המציאיתמןהלקיחהאדים,האיברהיפעתאיבמערה,

 ) Quest (למסעהייצאאיברכעיןהיאחמדןהביניימית.
אםיישגאםשהשאלהזהב,גיבעאיזהב,גיזתבעקובת

הצמיד(קיראהקיראשלהערכיםבמערכתתלייהלאי
מצביאתיפרשהמיישנתהוברגניתהערכיםלמערכת

הערכיםבמערכתהדבקמקיראאחרתחמדןשל
מגדמתיראיאלתרמןיבצירתהבלדהעלהובהמיאנית).

ז'אנרעל .) 1999 (יניב(תשמ"ג),ערפל, ,) 1957 (

 • 1991הלפריןראיהראשימין,

 • 121-120עמי , 2001.מירין 6

מסתמךהירשפלד . 5-4טירים , 2001הירשפלד.אריאל 7
(מיריןאלתרמןשלהדיכאינייתדברבמיריןאבחנתיעל
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