
  

  בוהמיי� אירופי ובדמות "תלוש" עבריבדמות  אלתרמ�

  כוכבי� בחו�שיר מפתח להבנת שירי    –"איגרת"  השיר   

  

  זיוה שמיר

  

  ז'אנר נדיר בשירת אלתרמ� –א. שיר וידוי 

שירו "איגרת" הציב אלתרמ� בסו� חלקו הראשו� של קוב� הבכורה שלו   את

מד מיוחד במינו לאור העובדה , וכשיר חתימה יש לו ללא ספק מעכוכבי� בחו�

ג� נימתו הווידויית   1שבארגו� ִמבנהו של הקוב� הושקעו מאמצי תכנו� לא מעטי�.

של שיר  איגרוני זה מבדילה אותו משאר שירי הקוב�, שה� ברוב� שירי� 

ארכיטיפליי� כוללי� המתארי� את תבל על שלל גילוייה, וממעטי� להאיר את  

. במאמר זה ננסה לעמוד על טיבו של הווידוי ההופ" את עולמו הפרסונלי של היחיד

מפתח להבנת הכיו$ני� התמטיי� והרעיוניי� שאליה� מולי" #השיר "איגרת" לשיר

  את קוראיו. כוכבי� בחו�הקוב�  

אכ�, שירי וידוי ושירי� אוטוביוגרפי� כמעט  שאינ� בנמצא במרחבי יצירתו          

מעט שני שירי עלומי� הכלולי� בפתח מחברת הענפה והמג$ונת של אלתרמ�, ל

שירי� קצרי� שבה�  – שירי� מפריז  –שיריו הגנוזה מתקופת לימודיו בצרפת 

#הזכיר אלתרמ� בגעגועי� את בני משפחתו, לרבות את לאה אחותו ואת "ה%ָא%ע"

אביב הרחוקה. לאחר ֶא)יזודה #זֵקנתו שהתגוררה ע� בני המשפחה בבית שבתל

%ה "ִצייר" בשיריו תמונות אינטימיות מחיי המשפחה, נטש אלתרמ� קצרה זו, ש

המשפחתי עד סו� ימיו, וג� שירי� #לכאורה את הז'אנר של השיר האוטוביוגרפי

ש+תב בהמש" דרכו על דמות האב נוטי� אל הארכיטיפלי ואל המוכלל, ללא כל קווי 

רהר ומסוגר, ). המשורר נודע כאד� מהוmarkedהיכר ספציפיי� ומסומנני� (

שמיעט בדברי�. חברו מנח� דורמ�, שנפגש ִאתו מעשה יו� ביומו במרוצת שנות 

היכרות�, סיפר לי כי אלתרמ� לא ִהר%ה לשוחח ע� חבריו ומעול� לא פתח לפניה� 

ה� וחבריה� בני דור  –את סגֹור ִל%ו. ג� משה שמיר, אהר� מגד וחנו" ברטוב 

רמ� א� מעול� לא הסכי� להתראיי� בתקשורת אישרו זאת באוזניי. אלת –הֵרעי� 

#לפיכ", שיר וידוי כדוגמת  "איגרת", שבו מתחנ� האני 2הכתובה והמשודרת.



המשורר לפני אביו ואביו שבשמי� שיפתחו לפניו את הדלת ואת דלתות ִל%� ויסלחו 

  לו על ֵחטא שָחטא,  הוא שיר מעורר סקרנות המזמי� התבוננות שהויה. 

דות הספרות העברית מסתמנת  דינמיקה מעניינת, ולפיה כל דור מרד בתול        

  –הדומיננטי או הש$לי   –בקודמו וקבע את מקומו  בשלשלת הדורות לפי המקו� 

האינטימי ביחס לדור הקוד�. #המשפחתי#שהעניקה שירתו לנושא האוטוביוגרפי

) condition juive, כתב בעיקר על המצב הלאומי (#19יל"ג, גדול משוררי המאה ה

שהוא   ),  והתגאה בשירו "1ת� ֵעדיי"condition humaineועל המצב האנושי (

מעול� לא עשה את חייו האישיי�  קרדו� לחפור בו: כשנשא אישה והוליד בני� 

הוא לא פצח פיו בשיר, וכשחלו בניו ומתו הוא לא קונ� על כ" בחרוזי�. ביאליק, 

אמא. הוא  קונ� על עוניי� # ורי� של בית אבאלעומת זאת, לא חס" בשיריו בתיא

המרוד של הוריו, על סופ� המר ועל מר גורלו כגוזל עזוב שהושל" מ� הק�. הוא עשה 

כ� בסגנו� כה אישי $משכנע, עד כי חלק ממבקריו לא שמו לב שסיפורו 

"האוטוביוגרפי" אינו מתאר מציא$ת ביוגרפית כפשוטה, וכי הוא בעיקרו סיפור 

בסמליות לאומית, ההופ" את הגורל הפרטי ואת הגורל הקולקטיבי לִמקשה  הרו$י

אחת. בשירת אלתרמ�, לעומת זאת, דמותו של "האני" וסיפורו האוטוביוגרפי כמעט 

שסולקו לגמרי מ� הזירה, א" כא� קרה דבר הפו": ביאליק חש� כביכול את  חייו 

שעיקרו קולקטיבי; ואילו לעי� כול, א" סיפר בשיריו "האוטוביוגרפיי�" סיפור 

אלתרמ� החביא כביכול את סיפורו, והציג  לפני קוראיו שירי� ארכיטיפליי� נטולי 

ממד אישי, א" בי� השורות נית�  לזהות בבירור את הביוגרפיה המוחשית על 

# מרכיביה הספציפיי�. דור� של יהודה עמיחי ודליה רביקובי� החזירו את בית אבא

ילו נת� ז" תיאר את ִאמו בהרחבה, בקוב� שירי� מאוחר, אמא למרכז הזירה, ואפ

כמעט  –דור משוררי שנות השישי�  –ועל כ� אי� תמ4 שדורו של מאיר ויזלטיר 

# ארז ביטו�, ישראל בר –שסילק את הנושא הזה מחזית שירתו. משוררי הדור הבא 

פחתי המש#החזירו את הנושא האישי –חבריה� כה� ו# יצחק לאור, חוה פנחס כוכב,

לקודמו אפוא אנטיתזה   ָעצמה. כל דור הציב#לחזית הבמה, וכיוונו אליו זרקור רב

  המשפחתית, ובכ" פילס את דרכו וביסס את ייחודו.בכל הנוגע לתמטיקה 

ראוי לחדד את ההבדל בי� ביאליק לאלתרמ� באשר ל"גילוי" ול"כיסוי"          

יאליק שִהרבה כביכול לדבר המשפחתית:  ב#בתחומי המוטיביקה האוטוביוגרפית

ה"אוטוביוגרפית", הכתובה בגו� ראשו� יחיד, #על עצמו ועל הוריו בשירתו הלירית

למעשה כמעט שלא סיפר בה על חייו דבר אינטימי או ספציפי אחד. הוא הציג לפני 

קוראיו קווי היכר טיפוסיי�, שאינ� ייחודיי�  כל עיקר. בשירתו העלה פרטי חיי� 

י� מבני עמו ומבני דורו (סבל ויתמות, געגועי� לתקופת הילד$ת המשותפי� לרב

ולמנעמי האהבה, נדודי� והליכה למקו� תורה, שיבה מפוכחת מש$ט במרחקי� אל 



עיירת הילדות ואל ארו� הספרי� של בית המדרש, ועוד כיוצא באלה פרטי� כלליי� 

על האירועי� פעמיי�).  #ומוכללי�, שאינ� מסגירי� סודות ספציפיי� או חד

לאומי, הוא סיפר רק # האינטימיי� והטראומטיי�, הנטולי� כל ממד קולקטיבי

ַ%חסותה של היצירה הבדיונית. ואול� בחזית יצירתו העמיד ביאליק פסאדה אישית 

אוטוביוגרפית, ועל רבי� מקוראיו וממבקריו הבינו את שיריו כשירי� #כמו

  פרסונליי� המספרי� סיפור חיי� ממשי.

 #1903 כתב ביאליק ב ַה78ִ 6חַ לבקשת יוס� קלוזנר, העור" "הֶ%ֶלטריסטי" של         

איגרת זו, חר� ריבוי המוטיבי� הלאומיי� המשולבי� בה,  3איגרת אוטוביוגרפית.

ובהעדר דוקומנטציה של ממש על שנותיו הראשונות של ביאליק, שימשה ומשמשת 

� והעלומי� של ביאליק. לאִמתו של דבר, בסיס לידיעותינו על שנות הילדות, הנעורי

היא מספרת את תולדות חייה של האומה א� יותר מאשר את תולדותיו של היחיד 

אוטוביוגרפית זו תיאר המשורר בעיקר את תקופת הילד$ת, ובהגיעו #הנבחר. כמו

לשנות הבגרות והנישואי�, כתב: "עד כא� ה'נגלות' שבתולדותיי, וה'נסתרות', אלו 

הרי ה� מכיבשונו של הלב ואי� מסיחי�  –עתי עיקר תולדותיו של כל אד� שה� לד

(כשנה לפני שהוא ַה78ִ 6ַח כ" רמז ביאליק  לעורכו של החלק הספרותי של  4בה�".

עצמו החל לשאת בע$לֹו של תפקיד נכבד זה)  כי אי� לראות במכתבו חומר עובדתי 

ר כשעשה כ� בחוסר רגישות המתאי� לכתיבת אוטוביוגרפיה, וא� גער בקלוזנ

ספרותי של #כ" נשאר פרק הילד$ת והנעורי� בסיפור חייו החו�  5ובחוסר תבונה.

  , וספק א� פרטיו של פרק זה יתגלו אי פע�.terra incognitaבבחינת   ביאליק

אלתרמ�, לעומת זאת, שמיעט להשתמש במילה "אני" והעמיד לכאורה שירה       

ת לכאורה דבר וחצי דבר על האני ועל עולמו, הסגיר ארכיטיפלית שאינה מספר

למעשה  בי� שיטי היצירה סודות  לא מעטי� מחייו האינטימיי�  (הוא סיפר בשיריו 

על הקונפליקטי� שבה� התחבט בעקבות ויתורו על מקצוע האגרונומיה האחראי 

שאותו זנח לטובת חיי� עירוניי� קלי הדעת, על התמכרותו לטיפה המרה, על 

התלבטות רצופת רגשי האש� בי� שתי נשי�,  על יחסי האהבה והאיבה בינו לבי� ה

ֵרעיו המשוררי�,  על דאגתו לדור ההמש" של משפחתו הקטנה ועוד כהנה וכהנה 

סודות אינטימיי� שאי� בה� מ� הסמל ומ� המשל). הסודות הביוגרפיי� האישיי� 

וכללי�".  כ", למשל, עולי� כבלי משי� מבי� שורות שיריו "הכלליי�" ו"המ

כשמדבר הב� הסמלי אל האב הסמלי הגֹווע בשיר "ד�" מתו" המחזור "מכות 

מצרי�", אפשר לשמוע ברובד הצליל את חרחור המחלה של יצחק אלתרמ�, אביו 

של המשורר, שגסס באותה עת מסרט� הגרו� ("ְסַחְרַחר ֲאִני, ?ִבי, ְסַחְרַחר =א 

ִבי, ִנָחר ֲאִני ַ+חֹול. / ַחְ%ֶקִני [...] ַסְמֵכִני" וכו'). האישי ִמBָחֹול, / ִנָחר ֲאִני, ?

#על#והאידיוסינקרטי ביותר עולי� אפילו מתו" התיאור הארכיטיפלי המוכלל. א�



מיעט כוכבי� בחו� כ�, מ� הראוי להדגיש כי בשירי� הארכיטיפליי� של ספרו #פי

ע את ה"אני" האישי ואת אלתרמ� להשתמש בציוני זמ� ומקו� מפורשי�, והצני

עולמו, וזאת בניגוד לביאליק שהציג לכאורה את עולמו האישי לעי� כול.  שני 

המשוררי� למעשה ביקשו שלא להיחש� לפני קוראיה�  והסתירו מפניה� את 

עולמ� האינטימי, א" כל אחד מה� הסתיר את סודותיו בדר" אחרת, והשיג 

התחו� היחיד שבו הציב אלתרמ� תוצאות אחרות ואפקטי� אחרי�, ואי� זה 

  6בשיריו אנטיתזה  לשירת ביאליק.

  

  ב. השיר האיגרוני

הספרות האיגרונית (הֶא)יסטולרית) היא ס$גה המ$+רת בספרות העול� למ� 

רומית, הספרי� החיצוניי� והברית החדשה. שירי� דמויי # הקלסיקה היוונית

. הדוגמה הבולטת ביותר היא איגרת מצויי� א� ה� בספרות העול� למ� קדמת דנא

 15מחזור ב�    –("איגרות הגיבורות")  Epistulae Heroidumיצירתו של אובידיוס 

איגרת ֶאלגיי�, שאות� כתבו כביכול גיבורות המיתולוגיה הנודעות לאהוביה� #שירי

של שירה  חרונות אי� דוגמאות בולטותשעזבו אות� לאנחות. בספרות בת המאות הא

קלסיי� והרומנטיי� העדיפו את הסוגה של #ת, ש+� רוב המשוררי� הנאוֶא)יסטולרי

האיגרת ירד #איגרת. הז'נר הזנוח של שיר# המונולוג הדרמטי, ולא ִהרבו לכתוב שירי

אפוא במעמדו, ועבר  מ� השירה "הקנונית" אל השירה הקלה והבלתי נחשבת: אל 

מכתב בנוסח #במקו� שיריהפזמוני�, אל שירי העת והעיתו� ואל שירי ההזדמנות. 

שיריו הקנוניי� של אובידיוס נכתבו פזמוני� ובה� איגרות מחורזות. לפעמי� חיבר  

י� פרטיי� מחורזי� שלא נועדו לפרסו� (כגו� המכתבי� סופר זה או אחר מכתב

  7זי� בנוסח המקמה ששלחו ביאליק ועגנו� איש לרעהו בשנות העשרי�).ורחהמ

אב תכופות מוטיבי� וצורות מ� הפולקלור ש"מפי הע�", ואול�, ביאליק, שש       

האיגרת מ� השירה העממית אל  השירה הקנונית # החזיר ג� את הז'אנר של שיר

(וראו שיריו "איגרת קטנה", "מכתב קט� לי כתבה", "איגרת" [שיר בלתי ידוע 

ואפילו שירו הראשו� "אל הציפור" ש%ו  8],1987שאותו מצאתי באקראי בשנת 

בר שולח בפי הציפור "ִמHְִמַרת ָה?ֶר�" [שיר וזמורה, רמז ליונה מפרשת המבול] הדו

הקרובי�). ג� אלתרמ� #ובעצ� הוא שולח אתה איגרת שלומי� לאחיו הרחוקי�

הֶא)יסטולרי, וראו שירו הגנוז "מות הנפש", שיריו #חזר אל השיר האיגרוני

), טורו עיר היונהשל מיכאל" (),  שירו "ד� כוכבי� בחו�"איגרת" ו"השיר הזר" (

עיבוד קומי למע�  –) ופזמונו "מכתב מאמא" הטור השביעי"מכתב של מנח� מנדל" (

  9 1 בריוועלע דער מ1מע�":תאטרו� "המטאטא" של הפזמו� הסנטימנטלי ביידיש "
  



 ,Iָלֹו� ְלK, ַיְלJִי, Iָלֹו� ֵמִאBָא 

 ,ֹובִמְכMְָבK ִקַ%ְלMִי, ְ%ִני ַהL ֶאת

 ,ִאBָא ְול$ ָיַדְעMָ ַמה Nְָמָחה %וֹ 

 .ָהִייָת ְקָצת יֹוֵתר ַמְרֶ%ה ִלְכMֹב

 

 חֹוֶבIֶת ִמIְָקַפִי� ְוI$ב ֲאִני

�OֵIְַל �Pַ ,ָבה %ֹו ִלְקֹראIְָו. 

 Iֶָ+ה$ ְקָצת ָהֵעיַנִי� ֲחָבל ַרק

�Pַ ְמָעה ְקָצת ַמְפִריָעהJְִוַה �+ֵ. 

  

 ֵתב ִלי QִIֶַ%ְלMָ ֶסֶרטַאMָה +וֹ 

  ַאMָה ַמְתִאי�; ְו7ְIֶקֹוְר)ֹוָרל

 ֵאיֶנOִי ְמִביָנה ַמה Hֹאת אֹוֶמֶרת

  – ֶאIְַלח ְלK ְסָרִטי� ַאR ִא� ֶזה טֹוב

 

 ,ְסָרִטי� ְלI Kֹוַלַחת ִאBָא

 .אֹוָת� ָאSִיָמה ַ%ֲחִביָלה

  ְצַמח $ְגַדל,

 ,קֹוְר)ֹוָרל

 .ִאBָא תֲאָבל ְזֹכר אֶ 

 ,�Pַ ְקָצת ִרָ%ה ִהְכַנְסMִי ְ)ִניָמה

 ,ִאBָא ִמMַ)$ִזי� ֵהִכיָנה

  MֹIֶאַכל,

 ,קֹוְר)ֹוָרל

 .ְלִאBָא ְוֶאת ַהTְלֹוִחית IִMָיב

 

Jָה ִנJַַחת Uְוִא� ְ%ֵאיזֹו ְנק 

 ,ְ%ַהְצָלָחה QִMַי� ֶאת ָהאֹוֵיב

 דQִMַי� אֹותֹו ִע� ִמיIֶה$ ְ%ַיחַ 

 .ְ%ַעְצְמK ְו1ל QִMַי� אֹותוֹ 

 

 ,Mְַפְס�Iָ �Mֶ ֶאת ַה8ְָטא% ַהPֵֵנָרִלי

  ַיְלJִי ,ַהְקIִיָבה ִלְדָבַרי: ,ֲאָבל

 ,Pֵֵנָרִלי� מ$ָטב 1ל Mְִתַנֵ)ל ַעל 

 !Mְִתֹ)ס Jִיִביְזַית ַחVִָלי� ְוַדי

 



Rֹוֶתֶקת =א 1ֲאִריI יֹוֵתר, ֲאִני, 

 ֹזאת, ַיְלJִי, 1ְזִ+יר ְלK:ת ֲאָבל אֶ 

 Mְִתֹ)ס ֵאיזֹו ֶעְמJָה ְסְטָרֶטִגית Iִֶא�

 Mִ !K7ְIְֶתֶלה ִמVָד ִ)ְתָקה Iִֶהיא

 

 ,Iָלֹו� ְלK ַיְלJִי ֵמִאBָא

 .ְ)ִניָמה ִל4%ָ ְלK הֹוֶמה 4%ָ

  ִא� M$ַכל,

 ,קֹוְר)ֹוָרל

 .ְ+ֹתב יֹוֵתר ְלִאBָא

 ַ+ח ְוֵלב SִMָיָמהIְMִ  ְו1ל

Iְצלֹוִחית ִרָ%ה ֵי �PַIֶ ִניָמה(ְ 

  MֹIֶאַכל,

 ,קֹוְר)ֹוָרל

  ְלִאBָא! ְוָתI$ב, IMָ$ב ָ%ִריא
 

השיר  – כוכבי� בחו�בדומה לפזמו� "מכתב מאמא", ג� אחד משירי המפתח של  

מכיל בתוכו  איגרת שאותה משגר ב� הכלוא בצינוק  –ה1ְרס פואטי "השיר הזר" 

חתו לִאמו היושבת בבית ומחכה לאות חיי� ממנו. הב�, החושש לחייו ולחיי בני משפ

(אווירת הפחד שהשרו המשטרי� הטוטליטריי� ערב מלחמת העול� השנייה עולה 

ובוקעת מבי� השורות), משגר לִאמו מכתב קריפטי, הכתוב בקודי� הברורי� רק 

למחבר האיגרת ולקרובי� לו מכול, לבל יסגיר סודות אסורי�, וכמוהו כשיר 

בנה יכולה לקרוא בי�  מודרני. זר לא יבי� זאת, א" הא� המתבוננת במכתבו של

  השורות ולהבי� כל מילה:

  ָה4, ַמה Qַל ְלעֹוֵרר …1ל Mְִרִאיה$ ְ+ָזר

  ֶאת ִל%וֹ 

  ַאRVֵ? –ַהIֹוֵאל 

 Mְִבי ְלָקְראֹו ְלאֹור ֵנר, –ֵה� ָיַדַעIְMֵ י+ִ  

.RVֵַחMְ Rל אֹות %ֹו ֵאַלִי+ָ  
  

אלתרמ� במאמרו "על הבלתי מוב�  מתואר כא� אותו רגע נדיר של חסד, שעליו דיבר

רגע ש%ו השיר קולע ללב קוראו כאותו מכתב קצר א" טעו� רגשות  10בשירה";

וסודות נעלמי�, שמגיע מ%� הסובל בתא העצירי� ועובר סדרת עינויי� לא� אוהבת 

שיר זר ומוזר הכתוב  –בהבזק אחד  –הנמצאת במרחקי�; רגע חסד נדיר, ש%ו 



� נעשה בהיר ושקו� כזכוכית (כי רק ֵא� תבי� את הצפני� בקודי� בלתי מובני

הנסתרי� שלו; את המילי� הכמוסות שאי� הב� האומלל יכול להביע במכתבו באופ� 

גלוי ומפורש). זהו רגע שבו שיר מודרניסטי זר ומוזר, שנכתב במחוזות מרוחקי� 

ומבקיע לִל%ו של  אמא", בכל מובניו של מושג זה,# וערִ)ליי�, מגיע ליעדו ב"בית אבא

  הקורא.

 –איגרת הנשלחת מב� להוריו או מהורי� לבנ� אינה דומה למגע בלתי אמצעי       

לנשיקה, לחיבוק, או אפילו למבט. בסיפורו של עגנו� "לבית אבא" (וג� בסיפורו 

האוטוביוגרפי הגנוז של ביאליק  "בבית אבא", ששימש לעגנו� מקור השראה)  האב 

בטי�, ודי במבט אחד של האב  כדי לצרוב את בנו, או לרפאו כבהר� ובנו מחליפי� מ

עי�. בשירו של אלתרמ� "איגרת" לפנינו איגרת הנשלחת לאב ולאב שבשמי� מב� 

שנמצא במרחקי�, או גורש מביתו לדר" הנדודי� המקוללת,  וכולה בקשת סליחה 

ור בסו� מאמר שמתו" הכנעה והתחטאות. על טיב הווידוי ומשמעיו נרחיב את הדיב

זה. בסו� השיר "איגרת" נכונה לקורא הפתעה גדולה. בעוד הקורא  משוכנע שהשיר 

ש+תב הב� לאביו ולאביו שבשמי�, בסו� השיר מתברר שלמרבה הוא הוא האיגרת  

הפרדוקס האיגרת  לא ח$%רה כלל,  ש+� "ֶאל ֶלב ַהHֶֶמר ִנIְְ%ָרה ָהֵעט" בטר� היה 

האיגרת היחיד בתולדות השירה #. "איגרת" הוא כמדומה שירסיפק בידו לח%ר4

  האיגרונית המַס)ר על איגרת שמעול� לא חוברה ולא נשלחה. 

הא� בהיסח הדעת פסחו אלתרמ� ועורכיו על השגיאה הדקדוקית שנפלה         

בצירו� המילי� "ִנIְְ%ָרה ָהֵעט"? שמא ביקש המשורר לַשוות לסו� שירו נימה של 

ילדי� מתחטאת, על שיבושיה האופייניי�, כבחרוזי� הנכתבי� בספרי  לשו� 

זיכרונות? שמא ביקש לטשטש את ההבדל שבי� "ֵעט", כלי עבודתו של המשורר 

הבוהמיי�, ל"ֵאת", כלי העבודה של איש האדמה והקבע? שאלה זו נשארת תלויה 

  ועומדת, ללא הכרעה ופתרו�.

  

  ג. דמות הבוהמיי�

המשורר הנווד,  הנע בי�  –אירופית, וגיבור� # יש חזות מערבו� כוכבי� בחלשירי 

הוא ב� דמות� של הטר$%דורי�, המינסטרלי�  –שערי עיר לאבק דרכי� 

הביניי�, אשר זכו לגלגול #מ� השירה הצרפתית והפרובנסלית  של ימי והז'ונגלרי�

והמייני� מחודש במודרניז� בשירה  הסימבוליסטית של בודלר וחבריו. משוררי� ב

אלה  החיו מחוות ומוטיבי� משירתו של  פרנס1$ ויו�, המשורר הצרפתי הנווד ב� 

המאה הט"ו, שהתרועע ע� שודדי� ופרוצות וסיי� את חייו על עמוד התלייה. ז'א� 

" וחבריו הסימבוליסטי�, אבות Ma Bohèmeארתור רמבו, מחבר השיר הנודע "

כלל אוַרח #הביניי�, ניהלו בדר"#� מימיהשירה המודרנית, כמו המשוררי� הנוודי



חיי� בלתי שגרתי, הבז למוסכמותיה הקונפורמיסטיות של החברה הבורגנית: ה� 

הפכו את הפונדק ואת בית הקפה לבית�,  התרועעו ע� טיפוסי� מפוקפקי�, שתו 

משקאות אלכוהוליי� עד ל?בד� חושי�, נטלו סמי�, חלו בעגבת וסיימו לא אחת 

  תי מחסה לחסרי כול.  את חייה� בב

בטר� מלאו לרמבו עשרי� שנה פסק המשורר המוכשר לח%ר שירי�, והחל       

במקלו ובתרמילו. בשנות נדודיו הוא חיפש ומצא את  לשוטט ברחבי אירופה,

החוויות הנועזות והדקדנטיות ביותר, והתנסה בי� השאר בעסקי� מפוקפקי� של 

באפריקה.  בתו� מסכת נפתלת של סחר עבדי� באירופה ושל הברחת נשק 

חולי�, רגלו # לצרפת דר" נמל מרסיי, אושפז בבית  – #1891הסתבכויות, הוא חזר ב

הימנית נקטעה מחמת סיבוכי העגבת, והוא נפטר בסו� אותה שנה בייסורי� 

", מ� היפי� והנודעי� שבשירי התנועה Ma Bohèmeובחוסר כול. שירו הידוע "

שני�.  רמבו  16,  בטר� מלאו למחברו  1870באוקטובר הסימבוליסטית, נתפרס� 

פרוסיה, #הנער, שאיבד אותה עת את מורו האהוב, שיצא ללחו� במלחמת צרפת

ויצא אל הרחובות שבה� התגולל כחתול אשפתות. הוא האמי�  בחר למרוד בִאמו,

בכל לב ב"פואטיקה של החוויה", ובחר מדעת למשו" את הרעיונות הרומנטיי�, 

ה� התחנ" בילדותו, עד לקצה הקיצוני ביותר שלה�. מרעיונות אלה הסיק כי שעלי

עליו להתנסות בחלאת החיי� ולהשתכש" בביבי�, כדי לחוות בעצמו אות� חוויות 

  אנטי בורגניות וֶאקסצנטריות שעתידות היו לפרנס את שירתו.

עלי� מתואר כיחפ�,  המהל" במכנסיי� ובמנ המשורר "Ma bohème"בשיר        

קרועי�, ללא מעיל לעורו, ומיתרי הנבל הדמיוניי� שלו אינ� אלא שרוכי הנעליי�. 

עני בחומר ועשיר ברוח, המ$+ר לנו בגירסתו העברית   לפנינו אותו משורר ֵהל",

המתונה משירת אלתרמ�: ב� בלי בית, המשוטט ללא פרוטה בכיסו תחת כוכבי 

, כ" מעיד הבוהמיי� Mon auberge était à la Grande-Ourse"שמי� רחוקי� ("

על עצמו, ובתרגו� בפרפרזה: "פונדקי היה הדובה הגדולה"). לא זו בלבד  הֵהל"

שהמשורר  הוא דלפו� חסר כול, אלא שראשו מרח� בענני� והוא שרוי כל כולו  בי� 

  כוכבי מרו�. 

ה לפנינו סונט, המורד באחד הכללי� הבלתי כתובי� של הז'אנר: האוקטב      

מסתיימת בו ללא סימ� פיסוק, והססטינה פותחת בו"ו החיבור, וזאת בניגוד לכלל 

המקובל, שלפיו השורות החותמות כל סונט מציבות אנטיתזה כלשהי לשורות 

הפתיחה שלו. רמבו מורד כא� אפילו בבודלר, רבו ומורו: בודלר ניסה להוציא את 

יקש לראות בה� אבזר רומנטי הירח ואת הכוכבי� אל מחו� לאינוונטר הפיוטי, וב

מיוש�. רמבו מחזיר לשירה את המפה ה1סטרלית, וִאתה ג� את הרגש המתפע� 



למראה תופעות הטבע, את הדמיו� ואת ההזיה. מבחינות רבות רמבו הוא אביו 

  הרוחני של אלתרמ�, א� יותר מבודלר:

Ma bohème/ Arthur Rimbaud 

(Fantaisie) 

 

Je m'en allais, les poings dans les poches crevées 

Mon paletot aussi devenait idéal; 

J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal; 

Oh! là! là! que d'amours splendides j'ai rêvées! 

 

Mon unique culotte avait un large trou. 

–  Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course 

Des rimes. Mon auberge était à la Grande - Ourse 

–  Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 

 

Et je les écoutais, assis au bord des routes, 

Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur; 

Où, rimant au milieu des ombres fanastiques 

Comme des lyres, je tirais les élastiques 

De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur 

 

 

Ma bohème ארתור רמבו /  

          פנטזיה)(

  ָיִדי ַ%חֹור Iְֶ%ִכיִסי, ֶאל ַהJְָרִכי� ָיָצאִתי;

  ֹו�;�1 ְמִעיִלי  ָהָיה +7Uֹו  ִמְקַס� ֲחל

    ֲאִני ַעְבRJֵ, ַהB$ָזה, Mַַחת Iְֵמי ָמרֹו�;

  אֹו הֹו!  ֵאיֶזה ֲחלֹו� Iֶל 1ֲהָבה ִנTַת ִ%י. 

  

  ְ%ִמְכָנַסי 7ְIֶעֹוִרי ֵיI  חֹור ָרָחב

ֵ%י ַהTִיר 8ְ%ַIֶָחִקי� ֵה�  ְמעֹוִני, UJ    

  ֲאח$ז ֲחלֹו�, ָקט ְ+ֶאְצָ%עֹוִני

  ִיְלַחI ִלי ָ+ל +ֹוָכב ֶאְחֹרז, $ְל?ְזִני



  

        ְוֶאת ֶמֶתק  +ֹוָכַבי IַָמְעMִי  ְ%ֵלילֹות ֱאל$ל,

        ֵעת ִמBְִצִחי ָנַט� ֵיי� ֲעָגִבי� ָטל$ל,

          ֶחֶרIִ%ְ IְבMִי ְ%ַצד ַהJֶֶרR+ָ .R ַחMִIְי

        אֹו ְ%ָחְרִזי ֶאת ֲחר$ַזי ֵ%ינֹות  ְצָלִלי� ֵ+ִהי�,

Qִָעי�, Mִי SְרֹוRָמIַכְ  UבBְְנָעַלי ַהBִִמ Rֹר?      

Rי ֵלב ֶאל ֶ%ֶרMְִבֵנֶבל ֵמיָתִרי� ִהְסַמְכ+ִ  
  מצרפתית: ז"ש          

  

סימבוליסטית, #שירו זה של רמבו על המשורר הֵהל" השפיע על השירה הנאו

ספור חיקויי�. השיר  נת� כמדומה את התיאור # הצרפתית והרוסית, והוליד אי�

והדלפו�, שאי� לו  מתומצת והקולע ביותר של דמות המשורר הטרובדור, הנוודה

משלו אפילו חדר ושולח� (וכמילות הפנייה אל דמות  המשורר הֵהל" בשיר הפתיחה 

/ ְו=א ַ)ַע� ָסַגְדMָ ַאַ)ִי� / ְלח 6ְרIָה  : "VָIֶֶדיK ֵריקֹות ְוִעיְרK ְרחֹוָקהכוכבי� בחו�של 

Qָה ְוִא  Uַמת ַעְפַעַ)ִי�").  בודלר הוא שקבע את הכלל, ְיר$IPְ ֶרתBֶ8ָה ִ%ְצחֹוָקה / ְוַצ

שלפיו יכול המשורר להיות  ל$ַנטי, "זרוק", אפילו מושחת, ובלבד שיהיה ֳאמ� אמת, 

בעל כישרו� פיוטי מובהק.  רמבו הסכי� ִאתו בכל לב, והפגי� זאת הלכה למעשה 

  בחייו ובשירתו.

את הדקדנס הבוהמייני, שחיבב את הדימוי היחפני של הֵהל" הנודד, וכ� בהשר      

בהשראת הלכי רוח סוציאליסטיי�, שקשרו כתרי� לפרולטריו�, אהבו ג� 

המודרניסטי� באר� להציג עצמ� כנוודי� מנודי�, קרועי בגד ונעל, אנשי הפקר, 

י קרנות, או חסרי בית וייחוס, אסופי�, ממזרי�, בני בלי ש�, שיכורי�, משורר

אספסו� של מצורעי� המושלכי� אל מחו� למחנה. בדימויי� הו$לגריי� הללו היה 

לא מעט מהעמדת הפני� התאטרלית, שהרי שלונסקי, אלתרמ�, רטוש ורוב 

חבריה�, בניגוד לבוהמייני� הפריסאי�, שבאמת היו חבורה של נוודי� מנודי�, 

  פתות.באו מרקע מבוסס ומכובד, ולא מ� הביבי� והאש

אביבית ("חברה #ע� זאת, היה בדימוי העצמי המופקר של המודרנה התל           

טראסק") ג� גרעי� של אמת, שהרי חייה� של המשוררי� מ"אסכולת שלונסקי" 

ישראלי המתו� #אכ� השיקו בחייה הסוערי� של הבוהמה, הג� שבנוסח4 האר�

במסבאות ובבתי קפה, לא  והמב$ית: ה� כתבו ותרגמו לתאטרו�, ישבו דר" קבע

התנזרו מיי� ומנשי�. הכוס, "הפונדקית" ומֵסַכת התאטרו� היו חלק בלתי נפרד מ� 

הביוגרפיה שלה�, הרוחנית והממשית. הז'אנרי� "הפרוצי�" והנהנתניי� של 

הפכו חלק בלתי נפרד מיצירת�,   –שירי יי�, שירי חשק, שירי או� ופריו�  –השירה 

יניי�, העברית והצרפתית, ובהשראת האמנות המודרנית הב#בהשראת שירת ימי



שהחייתה אות�. כ", למשל, נתגלגלו שיריו הפרוצי� של המשורר הביניימי פרנס1$ 

ויֹו�,  שעסקו תכופות באהבהבי� ובלגימת ֵשכר, אל פזמוני "אופרה בגרוש" של 

במה ברטולד ברכט, ומה� אל שלונסקי ואלתרמ�, שתרגמו פזמוני� אלה למע� ה

  נגנז).  –העברית (תרגומו של שלונסקי הועלה על הבמה; זה של אלתרמ� הצעיר 

בעקבות רמבו, ובניגוד לתביעת בודלר, ביקש ג� אלתרמ�  להחזיר את   

הכוכבי�  לשירה המודרנית, ולא עוד אלא שבאמצעות תמונת עול� תלמאית 

ד לכוחות אנכרוניסטית, המבטאת את הראייה הקמאית של האד� התמי�, הסוג

הטבע הבראשיתיי�. התמונה הפותחת את שירו "אל הפילי�", למשל, מגלה זיקה 

 Rישירה או עקיפה לשירו של רמבו: "ֵאי� ֵק� ַלָחְכָמה ְוֵאי� ְ+ִסיל ְלִק$8ט / ַוֲאִפ$7 ָיֵד

 ל ֵ%י� ִ)יֵלי ַה8ַָמִי�"./ ֵאֵצא ִלי ַעל ֵ+�, ִ%ְמִעיל ַקִי� ָ)I$ט / ְלַטVֵ   –ַה7ְָבָנה ֲאIֵָמה ִהיא 

כמו אצל רמבו, אלתרמ� מביא לני+$רו של כל מראה מ$+ר, תו" הפיכת כל 

ה)רֶמטרי� של המציא$ת על פיה�: השמי� יורדי� אל האר� והמשורר נוסק אל 

הלבנה והכסיל  בפתח  11גרמי השמי�, מהל" ביניה� ואפילו קובע בה� את משכנו.

ג� גרמי שמי�, שביניה� מהל" המשורר הנווד במעיל קי�  שירו של אלתרמ� ה�

פשוט (מעיל רגיל וחסר ייחוד,  או מעיל שהנווד פשט מעל גופו), כנער צעיר וקל דעת 

המנהיג את הפילי� הישישי� והחכמי� כאילו היה אומנת לילדי� רכי� ונעורי� 

  מדעת. 

 Scènes de la vie de la) את ספרו Murgerפרס� אנרי מירז'ר ( 1848בשנת        

Bohème  (מראות מחיי הבוהמה), ששימש לימי� בסיס לאופרה של פוצ'יניLa 

Bohème  )1898 ,הספר מגולל את עלילות הבוהמה הפריזאית בדור הראשו� שלה .(

ובמרכזו צעירי� דלפוני� החיי� חיי דלות  בעליית גג במונַמרטר. כלול בספר תיאור 

בעל הבית הבורגני, הנושה בה� חוב, כדי לערו" בריחת� של הבוהמייני� מ

מורליי� אלה  #משתאות ֵשכר  ברובע הלטיני בכס� לא לה�. צעירי� נהנתניי�  ואָ 

מוכני� לכל דבר עֵברה, א" ג� מוכני�, בגאֹות בה� רגש החמלה, לוותר על מעיל� 

עה, היחיד למע� נערה גוססת. שירו של רמבו אינו מדבר על "הבוהמה" בה"א הידי

כי א� על "הבוהמה שלי", כלומר על חייו שלו, שאינ� זהי� לחיי זולתו. את העלילה 

#החיצונית של הספר על חיי הבוהמה, שנכתב במחצית הראשונה של המאה התשע

עשרה,  המיר רמבו מק� שנות דור בעלילת נפש אישית, דלה ועשירה, ֶהרואית ואנטי 

  ֶהרואית, בעת ובעונה אחת.

ָ)תח ֶ)תח לשירי� מודרניי�  רבי�, שבה� העלילה כולה מתרחשת בתו" שירו        

הנפש פנימה, ללא אירועי� חיצוניי� של ממש, ללא תהפוכות דרמטיות וללא גיבור 

ראוי לשמו. אליבא דרמבו, משורר אמת אינו זקוק אפילו לֵנבל אִמתי כדי לשיר את 

העשיר מאפשר לו לבנות שירו וכדי לשמוע את מנגינת היקו�. עולמו הפנימי 



ארמונות בדולח ממכיתות זכוכית פשוטה, או לשמוע מנגינת כוכבי� רחוקה בעזרת 

ג� אלתרמ� האמי�  מיתרי� דמיוניי� שאינ� אלא שרוכי נעליו הָ%לות והמבוקעות.

בעקבות רמבו כי נתיב הנדודי� של המשורר הֵהל" יכול להתכוו� לממדיו של חדר 

ו חייב להשתרע במרחֶביָה של תבל רבה. בעזרת הדמיו� ב� ארבעה כתלי�, ואינ

היוצר, לילות  הנדודי� של האמ� שקולי� כנגד נדודי� ממשיי� של ֵהל" הנודד 

במקלו ובתרמילו  בי� שערי עיר לאבק דרכי�, וכדבריו: "ֶזה ַה8ִיר, ֶאל ִ%יָנה ְנSָאִתיו 

ְלָח� ֶאל ַח7ֹו� $ִמֹ+ֶתל ֶאל ֹ+ֶתל, / ֵ%י� Mְמ$נֹות ְוֶאל Pֶֹדל, / ִ%ְנִתיַבת ַהOְד$ִדי� ַהְיIָנָ  U8ה, / ִמ

ְוֵעיַנִי� ָ+לֹות ַל8ֵָנה."  (ראו "השיר הזר", משיריו המרכזיי� של הקוב� כוכבי� 

בחו�). ג� הוא תיאר ֵהל" החוזר בכל פע� אל נקודות המוָצא שלו, ובדר" הילוכו 

� המרחקי� לאהוביו ולֵרעיו: "ִא� ִיְקֶרה שלו� מ# הוא שולח מכתבי� ודרישות

ְנJָק ַה�IָVָ ָאOָא ס$ר$, ָ%נַ ַי, /  U(ְרְ+ֶכ� %ֹו עֹוֶבֶרת, / ַלJַ י / ְוָהְיָתהPַ%ַIֶ ְרִאיֶת� ֶאת ַהְ+ָפר$

�Pַ ָהִביא$ ִמOִBֶי $7Iִִמי� ְוִאPֶֶרת" ("ערב בפונדק השירי� הנוש� וזמר לחיי 

  ").הפונדקית

פריז הֶהדוניסטית של בי� מלחמות העול�, בירת� של האמני� "הגולי�",           

ולדת� במציא$ת החזירה כידוע לחיי� מחודשי� אות� רעיונות סימבוליסטיי�, שה

עשרה.  פליטי המהפכה הקומוניסטית הביאו #הבוהמיינית של אמצע המאה התשע

#ִעמ� לעיר תסיסה רעיונית אנטי ִממסדית. צעירי� מאנגליה הוויקטוריאנית, מניו

אינגלנד ה)$ריטנית ומ� העיירה היהודית מצאו בהגות הסימבוליסטית, פורצת 

והמודרנית. מראשוני הסימבוליסטי�  רדניתהגדרות והסייגי�, תשובה לרוח� המ

#לא רק אורחות חיי� בוהמייניי� ונו�   –באר� ובעול�  –למדו משוררי המודרנה 

קונפורמיי�, אלא בעיקר את הרעיו�, שחולל בזמנו מהפכה בלשו� השירה, בדבר 

העדפת "הניגו�" האישי על פני המשמעות האובייקטיבית והמובחנת. רעיו� זה, 

נס את "המאגיה של המילי�", נקלט אצל משוררי� בני  אסכולות שונות   שהעלה על

  וחניכי זרמי� רעיוניי� חדשי�, שממזרח וממערב. 

בִצד� של "הגולי�", בני לאומי� שוני�,  ישבו אותה עת בפריז  ג�  צעירי�          

ישראליי� אחדי�, רוב� בוגרי הגימנסיה "הרצליה" (אברה� שלונסקי, נת� #אר�

אלתרמ�, יונת� רטוש ואחותו המשוררת מירי דור, נחו� גוטמ�, חיי� גמזו ועוד). 

אביב הקטנה, ובי� השאר את #אלה עתידי� היו להביא את סממני המודרניז�  לתל

דמות האמ� הנווד, המהל" בדר" ללא גג של ממש  לראשו או נעליי� שלמות לרגליו. 

בי המודרניז� סינתזה אישית כדרכ� של אמני אמת, יצרו צעירי� אלה ממרכי

משלה�: אצל שלונסקי התלכדה  דמות הווַגנט או הווַג%ונד, היֵש� תחת גשרי 

ע� דמותו של   –הסיינה, ע� דמות החלו� קרוע הבגד וחסר הכול, ואצל אלתרמ� 

היהודי הנודד, המביא לאנושות, חר� עוניו, שקדי� וצימוקי�. דמותו של הטרובדור 



אפוא "גיור כהלכה", והפכה במודרניז� העברי לדמות של  משירת המערב עברה

חלו� יחפ� או  של "ֵהל"" (מילה שעברה מ� העברית אל לשו� יידיש, נשתקעה בה, 

  ונדדה ממנה בחזרה אל העברית, עוטה קונוטציות חדשות שלא היו בה מלכתחילה). 

היא אפוא   – בדרכי החיי� ובדרכי הספרות  –דמות ה"ֵהל"" הנודד בדרכי�        

גרסה אלתרמנית מתונה של הטר$%דור הביניימי  וכ� של הווַגבונד הבוהמייני 

משירת המערב בת הדורות האחרוני�. לא זו בלבד שהמילה "ֵהֶלR" היא ֶה%ראיז� 

ביידיש, אלא ש"ֵהל"" זה מביא לגבירה האריסטוקרטית, המסוגרת בארמונה, מתת 

את ְלעֹוָלַלִיR/ ֵמָעְנִיי ָהָרב חסד בעלת השתמעויות יהודיות מו בהקות ("ֱא=ַהי ִצַ$ִני ֹשֵ

"ר?זשינקעס מיט מ1נדלע�" [ =  Iְֵקִדי� ְוִצB$ִקי�", בשיר "פגישה לאי� ק�").

שקדי� וצימוקי�]  הוא מוטיב מ$+ר משירי ערש יהודיי� וש� נרד� למאכלי תאווה 

ולחנו של היהודי הגלותי כל ימות יקרי�, היפוכ� של המאכלי� הדלי� העולי� על ש

ישראל, המגיעי� לגולה # השנה. מוטיב זה מהווה ג� בבואה דבבואה של ֵפרות אר�

בצורת� היבשה והמצומקת, ממש כש� שהאמנות, ושירתו של ה"ֵהל"" היהודי 

של תבל על כל גילוייה, החומריי�    –בפרט, היא בבואתה המצומקת של המציא$ת  

  והרוחניי�.

סמל השפע   –כלולה כא� אמירה פואטית סבוכה ומורכבת. דווקא האהובה         

תקבל ממנו, מ� ה"ֵהל"" הדל והערירי, "שקדי� וצימוקי�" (סמל של   –והפריו� 

שפע ופריו�). ריחוקה, עליונותה ואכזריותה של אהובה זו מרמזת על נכריותה, ומכל 

ת לבידול ֶאתני ודתי בינו לבינה. מקו� המילה "ֱא=ַהי", שאותה נוקט הדובר, מרמז

היא, המלכה הזרה, הגאה והמרוחקת, מקבלת מ� הֵהל" הר" והסנטימנטלי ִמנחה 

חלו�. הצירו� "שקדי� #רבת ער", ואינה גומלת לו על חסד זה אלא בחיו" בר

וצימוקי�" עשוי כאמור להצביע על יהדותו של ה"ֵהל"" וא� להעניק לאמירתו  

עי� זו המתלווה לשירי ערש יהודיי�. אפשר שלפנינו גרסה נימה רכה ורגשנית, כ

אישית  של  רעיו� "תעודת ישראל בגויי�": דווקא היהודי הדל והמזולזל הוא 

הסובב בעול�, בי� הגויי�,  ע� "צלוחית של פלייטו�" (כמאמר ביאליק בשירו 

שה "הרהורי לילה"), או ע� קערת צימוקי� ושקדי� (כמאמר אלתרמ� בשירו "פגי

ומשפיע עליה� משפעו. "ֵהל"" זה מתגלה כתערובת של חומר ורוח, של  לאי� ק�"),

מזרח ומערב, של ֶה%ראיז� ושל הלניז�. בשירו יש מ� הרכות של שירי הערש 

היהודיי� ומ� האכזריות הזרה והמנ$+רת של תרבות המערב. סינתזה זו, הבאה לידי 

יגרת" בפרט,  הופכת את הֵהל" בכלל, ובשיר "א כוכבי� בחו�ביטוי בשירי 

פי כמה מדמותו של הווַג%ונד הצרפתי,  האלתרמני לדמות מורכבת ומעניינת

  ששימשה לו דג� אב ומקור השראה.



ראוי לזכור ולהזכיר א� זאת: במציא$ת היהודית הגלותית לא היו בוהמייני�         

רי� רבי�, רעבי� אינטלקטואלי� צעי  רבי�, בנוסח בודלר ורמבו, א" היו אות�

שקיבלו בתולדות התרבות העברית את הכינוי "דמות  –ללח� ועקורי� משורש 

הMָלוש" בעקבות כותרת סיפורו של י"ד ברקובי� "Mָלוש". דמותו של הצעיר היהודי  

) ִאכלסה את הספרות העברית בשנות ִמפנה המאה déracinéה"תלוש" משורש (

ג' שופמ�,  מ"ז פיארברג, י"ד  ר, א"נ גנסי�,(סיפורי מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנ

ברקובי�, א' ברשדסקי,  ה"ד נומברג ועוד).   אחד מהגילומי� המובהקי� ביותר של 

, שגיבורו ירמיהו פיארמ�, בעל המזג בחור�דמות זו מצויה ברומ� הקצר של ברנר 

רכיי�: הניהיליסטי,  שוקל ליטול את נפשו בכפו, ואומר לעצמו: "ראה, הנה לפני" ד

יציאה מדעת ומיתה בידי עצמ". ובחרת במוות!  –האחת על כרח" והשנייה לרצונ" 

[...] מחריש אני ופוסק מכתיבה, זו המלאכה הנתעבה. מה זה היה לי? אנפ� את העט 

  ).בחור�הארור..." (ראו סו� פרק ל"ד של הרומ� 

ַהַחִ!י  �ֶאתַהVֹו�,  י�ְרֵאה ָנַתִ�י ְלָפנֶ בסו� חמשת חומשי תורה ה� נאמר: "         

ְיהָוה ֱא=ֶהיK #. ֲאIֶר ?ֹנִכי ְמַצְ$K, ַהVֹו�, ְל1ֲהָבה ֶאתָהָרע� ַהָ&ֶות, ְוֶאת�ַה%וֹב, ְוֶאת� ְוֶאת

Kְיהָוה ֱא=ֶהי Kָטיו; ְוָחִייָת ְוָרִביָת $ֵבַרְכ(ָIְָתיו $ִמQֹ Uֹמר ִמְצו \ָתיו ְוחIְָלֶלֶכת ִ%ְדָרָכיו, ְוִל ,

ָה?ֶר� #ַה8ַָמִי� ְוֶאת#ַהִעֹדִתי ָבֶכ� ַהVֹו�, ֶאת [...]BָIָה ְלִר4MָIְ. #ַאMָה ָבא# ָ%?ֶר� ֲאIֶר

ְלַמַע� Mְִחֶיה, ַאMָה  *ָבַחְרָ�, ַ(ַחִ!י ַהַחVִי� ְוַהBֶָות ָנַתMִי ְלָפֶניK, ַהְ%ָרָכה ְוַהQְָלָלה; 

."Kלעומת זאת, גיבורו "המקולל" של ברנר, המרבה יט)#(דברי� ל, טו ְוַזְרֶע .

להשתמש בתואר "ארור" על כל צעד ושעל, מודיע לעצמו כי הוא בוחר במוות, ולא 

: האחת על לפני, דרַכיי בחיי�. על דברי פיארמ� המצוטטי� לעיל  ("ראה, הנה 

ריש [...] מחובחרת במוות! יציאה מדעת ומיתה בידי עצמ".  –כרח" והשניה לרצונ" 

...") אנפ/ את העט הארוראני ופוסק מכתיבה, זו המלאכה הנתעבה. מה זה היה לי? 

[...] נֹוַלְדMִי  1ְִפְתא 0ַמִי בנוי שירו של אלתרמ� "איגרת": "ְלK ֵעיַני ַהVֹו� ְ)ק$חֹות 

 �� ִאPֶֶרת / ֲאָבל ֶאל ֶלב ְיִחיְדK [...] ָרִציִתי ְלַחֵ%ר ְלK ַהVוֹ  ֵמת ִ(יMְאֹוִמי� [...] ִ+י ְלָפֶני

   ".ִנ2ְְ(ָרה ָהֵעטַהHֶֶמר 

כא� וכא� הצעיר עומד מול שתי דרכי�; כא� וכא� משהו מת בתוכו; כא� וכא�       

הוא מתוודה על ?זלת ידו ומבקש לנפ� את העט שבידו; כא� וכא� השאלות 

רומז  הקיומיות של "להיות או לא להיות" כרוכות בשאלת הכתיבה. אלתרמ�

בווידויו כי השאלה א� "לכתוב או לא לכתוב" היא עבורו שאלה קיומית של חיי� 

ומוות. הדמיו� לדבריו של פיארמ� "התלוש" בולט לעי� לאור שימושו של אלתרמ� 

  בעקבות המילה "Jְָרַכִי�" שחידש  בצורת הזוגי שחידש בשיר זה ("ְ+ִפְתֹאַמִי�")

זוגי המקורית שחידשו למילה "לפניK"). שלא ברנר (שניה� מסמיכי� את צורת ה



כמו שלונסקי, אבי האסכולה המודרניסטית בשירה העברית, מיעט אלתרמ� 

כלל בחר להשתמש  #המצאתו. בדר"# במילי� ובצורות פרי –להשתמש בֵנאולוגיזמי� 

במילי� פשוטות ומובנות לכול, שפשטות� אינה מצביעה בהכרח על פשטות הרעיו� 

ללא "פירוטכניקה" של חידודי לשו� וחידושי לשו�. רק לִעתי� רחוקות הגלו� בה�, 

חידש בשיריו מילה, ובדר" כלל נגזרה מילה זו מ� הזוגיי� ("פתאוַמיי�", "סַליי�", 

"תניַניי�" וכו'), בי� שלצורכי משקל וחרוז, בי�  שלצור" ביסוסה של פואטיקה 

וג ע� ברנר, שבחר במילה ביַנרית של "תאומי�" ובבואות. כא� לפנינו דיאל

"דרַכיי�" כדי לבטא את לבטיו הדואליי� של "התלוש", התועה כ"צל�" בי� שני 

העולמות ואינו יכול לקבוע באיזו דר" ראוי לו שיבחר, כדי לתאר משורר יהודי צעיר 

  העומד על פרשת דרכי� ושואל שאלת "לא�?".

� של דמות המשורר הנווד משירת ימי הביניי�, מיזוג� וריבוד� בשירת אלתרמ                      

של דמות הבוהמיי� משיריה� של בודלר וממשיכיו, של דמות ה"ֵהל"" היהודי 

# המגורש והמנוא�, ושל דמות "התלוש" היהודי מ� המציא$ת הגלותית המזרח

את אופָי� הייחודי, שאינו  כוכבי� בחו�אירופית של שנות ִמפנה המאה נות� לשירי 

שיריה� של  משוררי� אחרי�. חקייניו הרבי� של אלתרמ�, ש+תבו שירי דומה ל

חצות, לא הבינו את מהותו ואת #קורא# דרכי� ופונדקי�, ע� נר בחלו� ואורלוגי�

מורכבותו של  התמהיל שאותו ה� מעתיקי� לשיריה� אגב גררא. טכניקה זו של 

מזג את מראות הכלאת מרכיבי� שוני�, אפילו מנוגדי�, אפשרה לאלתרמ� ג� ל

אביב ע� מראותיה של העיר הארכיטיפית של כל הזמני�; או למזג את #פריז ותל

דמות האהובה החצרונית מ� המציא$ת המונרכית הקדומה ("פגישה לאי� ק�") ע� 

דמותה המעודכנת כצעירה בסינר פשוט  ("זווית של פרוור"); כפונדקית מתקופות 

ו כמלצרית חייכנית מ� המציאות הא$ר%נית שחלפו לבלי שוב ("מזכרת לדרכי�") א

  העכשווית ("אביב למזכרת"). 

  

  ד. משמעות הווידוי שבשיר "איגרת"

בשיר "איגרת" לפנינו אשכול צפו� של סיפורי� מקראיי�, העולי� מ� הווידוי 

המשורר מעל ִל%ו לפני אלוהיו, אביו שבשמי�. הדובר, שהוא נווד #שפורק הדובר

וכמו משוררי� מודרניסטיי� כדוגמת בודלר ורמבו ("המקוללי�"), מקולל, כמו קי� 

תאומו (למעשה הוא לא רצח אלא חלק #מבקש סליחה ומחילה על שרצח את אחיו

  מאישיותו הדואלית, וכל הדרמה אינה מתחוללת אלא בתו" הנפש פנימה):

  ֵאִלי 7ִIֶי.

  ֲאִני Mִָמי�.

  Bִַי�,ֲאִני זֹוֵכר ִ%ְרעֹות ַה8ֶֶמI ַעל הַ 



  נֹוַלְדMִי ְלָפֶניMְ Kאֹוִמי� [...]

,Mָר ?ַהְבIֶַהֵ%� ֲא ,Kי ֵמת ִ%י ְיִחיְד+ִ  

  ֲאIֶר ָיִדי ָהְיָתה %ֹו ַ%Nֶָדה.

  ֲאִני Mִָמי� ֵאִלי. ְל1ט ְל1ט ִהִ+יִתי

  PְַרְרMִיו ֶאל ַהBְִמָ+ר ִמַ%ִית $ֵמֵא�

Mְָנתֹו, ְלִדְמ  U+ יMְִטIַ(ָ.עֹוָתיו ִחִ+יִתי  

  ָ+ַבְלMִי ְזרֹועֹוָתיו ְוה$א ִחRVֵ ִא�7ֵ [...]

  

מחזור טורי� העת #נתפרס� בכתב  הבכורה של אלתרמ�,#פרסו� קוב�  ערב 

השירי� המרשי� של שלונסקי "בראשית אחרת" (ובו השירי� "תפילה", "ויהי 

קי�", "גשר בסדו�", בוקר", "רועה צא�", "עובד אדמה", "קי�", "אי"", "תובל 

כא� עשה שלונסקי שימוש בכל קשת הרעיונות של  12"פליטי עמורה", "זוליכה").

שראתה בעול� הנגלה "יער של סמלי�", וחתרה   הסימבוליסטית,  ההגות

ש%ו הסימ� והמסומ� בלשו� המדוברת היו שרויי�   לאותו מצב בראשיתי,  להגיע

השיר "עובד   החושי� ובי� הממדי�.  בי�הגבולות   תו" ביטול  באחדות גמורה,

מבטא את האחדות הזו בחדות ובתוק�: "Pָָמל $ַמְחֶרIֶת ַה7ַַהב   למשל,  אדמה",

ַהַחד / ַהְפֵרד ִמְתַיPֵַע ֵ%י� ֶרֶגב ְלֶרֶגב. / ֵמעו \דֹו ל 6א ָהָיה ָהעו 6ָל� + 6ה ֶאָחד / ְוָכל ַהOְָצִחי� 

ְדָחק.  ה ֶרֶמז ְלֶרַצח.// זֶ   ֲחב$ִקי� MֹוR ָהֶרַגע. U1#ְחד$ת  / ֶזה ַקִי�  / ֶזה ַלַהב מ

/   ְוָגָמל  /  ֵמעֹוָל� ל 6א ָהָיה + 6ה ְמַעט ַהBְֶרָחק / ֵ%י� ?ָד�   /  ַמְבִקיַע.  Iֶָ%ֶרֶגב

קי�, כלומר להב המחרשה, הבוקע את התל� הראשו�, פוצע את האדמה   ְוָרִקיַע".

כקי� רוצח אחיו בשעתו. ע� כל התנגדותו    בעול�, הבתולית, ומפר את האחדות

לכל פחות  – אחדי� לשירה המשכילית  בתחומי�  ליל"ג, דומה כא� שלונסקי

  לשו� ולגרירה מופגנת של ידע פילולוגי לתו" השירה.    בנטייה השכלתנית לחידודי

 את השאיפה הסימבוליסטית הזו להגיע לאותה אחדות פריסטינית של טר�        

היות החטא בעול�, מבטא ג� שירו של אלתרמ� "איגרת", שא� בו הדובר הוא מי� 

קי�, רוצח אחיו, שבדבריו מהבהבי� ג� מצבי� ארכיטיפיי� המ$+רי� ממחקרי 

האנתרופולוגיה השבטית, או מאות� פרשיות מקראיות שכמעט ונסתיימו ב"רצח 

כמו הדוברי�   בור השיר "איגרת",גי  ). ג�filicideב�" (   ) או ב"רצחfratricideאח" (

אלוהיו במי� תמימות   מתוודה לפני  הרוצחי� בשיריו הגנוזי� של אלתרמ�,

מושחתת על היותו רוצח, ועוד טוע� לכתר ה"תמימות" ("רוצח תמי�" הוא 

אוקסימורו� אלתרמני טיפוסי). עולות כא� במקביל כמה פרשות מקראיות: פרשת 

י� עשיו, האחי� התאומי� שהתגוששו עוד בבט� היחסי� הסבוכה בי� יעקב לב

אמ�;  פרשת גירושו של ישמעאל לִמדבר כדי לַפנות מקו� ליצחק, הב� האהוב 



  פרשת יוס� שנגרר אל הִממ+ר וכותנתו הוסרה מעליו.   פרשת,  שכמעט ונעקד;

בראש ובראשונה נרמזת כא� פרשת קי� והבל,  העולה מ� המילי� "ֲאIֶר ָיִדי   מוב�,

הללו תובע  את הבכורה לעצמו    ָהְיָתה %ֹו ַ%Nֶָדה". א� לא אחת מהסיפורי� הנרמזי�

רעיו� הרצח  –ארכיטיפי   וכול� מצטרפי� יחדיו להעלאת רעיו�  בשירו של אלתרמ�,

את הנאיבי$ת ואת  –משמע #שביטל בעולמנו את התמימות תרתי  הקדמו�,

שלונסקי "בראשית   יו שלהשלמ$ת. בשיר "איגרת", כמו במחזור שיר

מאוד   עד  רעיו� רומנטי שהוקצ� –השלמות וההרמוניה בעול�   מתבטלת  אחרת",

(ואכ�, למרבה  תמי ולמרות שהרוצח טוע� אחרי הרצח שהוא  –בסימבוליז� 

ש+� האח התאו� מת   הפרדוקס, הוא תמי� שהרי כבר אי� בו קרע וקונפליקט,

. לפנינו, באופ� אוקסימורוני, רוצח תמי� בקרבו), הוא מצהיר שנפשו חיגרת

    נפש. #ראש ומ"#מו�, זקו�#ומושחת, של� ובעל

של שלונסקי   שיריו   לאלתרמ�.  כא� בא לידי ביטוי השוני הגדול שבי� שלונסקי      

בנושא אובד� התמימות בעולמנו המודרני ה� שירי הגות מופשטי�, מכולכלי� 

הריהו נעל� ונסתר   יש צד אישי,  (וא�   אישיושנוני�, ואי� בה� צד רגשי או 

מעלה לא רק סוגיות   אלתרמ�, הסיפור  אצל  מאחורי שבעה צעיפי�).

אלא מגלה צדדי� מוחשיי�   הסימבוליסטית,  ההגות   דיסקורסיביות מופשטות מ�

למשל, את   סיפור קי� והבל מעלה כא�,  ואינטימיי� מאישיותו ומסיפור חייו.

תחולל בלב כל אמ� בי� חיי הקביעות והאחריות לבי� חיי החופש המ  הקונפליקט

ביטאֹו לימי� במחזה המופשט   שאלתרמ�  והנדודי� (קונפליקט

ומתחוללת בתו" הנפש    ). הדרמה היא אמנ� פנימית,הרוחות  פונדק  כאחד  והאישי

של   קללתו# ונצחונו  פנימה, א" תוצאותיה ה� מותו של איש השדה התמי�

ושל הטר$%דור. הדג� שמציב    הֵהל"  דרכו של – שנאל� לצאת לדר" הגדולה  הנווד,

  כא� אלתרמ� מהֵ)" את סיפור קי� והבל, שש� דווקא רועה הצא� הנווד נרצח, ואילו 

נאל� לקחת בידו את מקל הנדודי� ולצאת לדר"   האדמה, יושב הקבע,  עובד

אלתרמ� שלא    בחר  שעליה   ,אישית כמוסה  אמת  עולה כא�  בתו" כ",  הגדולה.

הסיפור הארכיטיפי והאימפרסונלי   פרסונלית. באמצעות  בדר"  להתוודות בגלוי,

אומר כא� אלתרמ� בסמוי כי הוא מרגיש צור" להכות על חטא על   כביכול,

פי הוריו, ולא בחר ללכת בדר" הכבושה ולמלא את הייעוד שבחרו    את  שִהמרה

איש האחריות והקבע   את  ורצח  החיי� הבוהמייני  ורחא  את  על שביכר  בעבורו;

שהרי הוריו יעדוהו   במוב� הליֶטרלי,   אפילו  והקביעות,  האדמה  שבתוכו (את איש

וא� על פי שרצח את תאומו, ואולי דווקא משו� שעשה כ�, הוא   להיות אגרונו�).

כאד�  נותר בתמימותו המבורכה המאפשרת לו לראות את העול� כפתאומיי�,

   שבעבורו המראות זה א" נולדו.  נאיבי  קדמו�



כאמור, אלתרמ� רומז בשיר זה שלגביו הבחירה בי� ה"דרַכיי�" (כלשונו של          

היא בחירה שהוכרעה מראש, שכ� בלעדי האמנות ודר" הנדודי�   י"ח ברנר)

ר את המקוללת והמבורכת שלה, חייו אינ� חיי�. הוא מתנצל לפני אביו על שהשאי

לגווע, ומבקש ממנו  –את ה"אלֶטר אגו"  האחראי והממושטר שבו  –"אחיו" הגוסס 

שיסלח לו על בחירתו בחיי� הבוהמייניי� של האמ�, פורק העול והמסגרות. עולה 

בלב האמ�, ובלבו של אלתרמ� בפרט, בי� האמנות   כא� ג� הקונפליקט המתחולל

שוק על אהבה ולח�. כא� מג� הדובר המרקידה דוב ב  הטהורה לבי� זו הממוסחרת,

ומצדיק אותו ואת דרכו (כבאותו   המשול לב� דחוי ומזולזל,  על אותו חלק שבנפשו,

שֹבו מבקש הדובר ערב מותו להיקבע   הרוח",   שיר מתו" המחזור "שירי� על ְרע$ת

בזיכרו� כמי שרד� כל חייו הבלי� וכמי שהיה רועה רוח, א" ג� כאיש היודע עשות). 

לרבות שירי העת  –בסמוי אומר כא� אלתרמ�, בי� השאר, כי השירה הקלה שלו 

עתידי�    קלי� שנכתבו לצורכי פרנסה,  פזמוני "המטאטא" ושאר ז'אנרי�  והעיתו�,

צד   יו� אחד לקבל את הערכת� ולהיכנס אל ההיכל. לא רק הב� האהוב והמועד�,

המזולזל, שאינו משביע את רצו� כי א� ג� הב�    ראוי להערכה,  הליריקה הצרופה,

הזה,   הגמול, נאמר כא�, ג� א� יגיע לאחר המוות, ולא בחיי העול�  אלוהיו.# אביו

  יזכה את המשורר בחיי נצח.

הרגשי, # אלתרמ� הפליג אפוא מ� הדר" השלונסקאית אל עבר הווידוי האישי        

ל גורלו של "כל הגותית, אימֶ)רסונלית למראה, ע# המשולב בתו" אמירה מסאית

) באשר הוא, ובמיוחד על גורלו של האד� המודרני המבקש Everyman(  אד�"

), בטר� התחוללו החטא הקדמו� והרצח primeordealלחזור אל המצב הבראשיתי (

והפ"    שהזכיר בשיריו את שמו של קי� לִעתי� מזומנות,   הראשו�. לעומת שלונסקי,

לקישורי� ברורי�    בי� העול� המודרניל  העתיק  העול�   את הקישורי� בי�

אחת.   פע�  ול$ ג�  את שמו של קי�,כוכבי� בחו� לא הזכיר ב  אלתרמ�  ומפורשי�,

 כוכבי� בחו�אמנ�, מוטיב קי� עולה ובוקע בעקיפי� מכמה שירי� מבי� שירי 

"שיר בפונדק היער", "שיר שלושה אחי�" ועוד), א" לעול� לא בגלוי   ("איגרת",

א" את שמות  גבי זו,   על  המקראיות זו אלתרמ�  ריבד את הרמיזות 13רש.ובמפו

הגיבורי� המקראיי� הוא לא הזכיר במפורש (יוצאי� מכלל זה ִאז+ור שמו של ָגלית 

שָהִעיר    בשיר "השוק בשמש" ואזכור שמה של "השולמית" בשיר "יו� השוק"). כפי

כ" ג�   ההיסטוריה האנושית,מרובדת מכל הערי� של כוכבי� בחו�  המתוארת ב

למ� דמותו הבראשיתית של  קי�, דר" הטר$%דור  –הנווד שלו כלול מכל הנוודי� 

("המשורר הגוֶלה") מ� השירה הסימבוליסטית  exile#הביניימי ועד ל

אצל    14והנאוסימבוליסטית ולאינטלקטואל היהודי ה"תלוש" מסיפורי י"ח ברנר.

כי א� סמל הצבוע   רק סמל דיסקורסיבי ושכלתני,אלתרמ�, א� כ�, הסמל איננו 



הצד הביוגרפי (המעלה את מוטיב איש האדמה ואיש   בגוו� אישי וֶאמוציונלי.

הנדודי�) והצד הפואטי (קי� כסמל המשוררי� הגולי� "המקוללי�") משתלבי� 

  כא� למסֶכת אחת.

לידי ביטוי  שירו של אלתרמ� אמנ� ממשי" את הרעיו� הסימבוליסטי שבא         

במחזור שיריו של שלונסקי "בראשית אחרת", א" נוגע ג� בבעיות אישיות שהציקו 

ִציר  –למחברו באותה עת, משנשא אישה והחל לשאת בעול חיי הפרנסה, בעוד אביו 

רתוק למיטת ָחליו. אלתרמ� התחבט בקונפליקט  שבי� חיי  –המשפחה ומפרנס4 

מייניי�, שה� חיי� של נדודי� ושל קלות הקביעות והאחריות לבי� החיי� הבוה

דעת; הוא התחבט א� לתת מחילו לאמנות הקלה וה"ממוסחרת" (פזמוני�, 

מערכוני� לתאטרו� "המטאטא", שירי� ז'ורנליסטיי� קלי�), או להקדיש את כל 

האלמוות. בשיר "איגרת" הוא מגיע למסקנה שלמרבה #כולו ליצירה הקנונית בת

י� ושירי העת והעיתו� ה� שִיזכו לחיי נצח א� יותר מ� הפרדוקס, דווקא פזמונ

השירה "הקנונית" והנחשבת: "ל$ ַרק ָרִאיָת ֵאיR ָיַמי ַהְמפ 6?ִרי� / ִהְרִקיד$ J 6ב $8%ַק, 

  "./ ְלַרְגֵליֶה�, ֵאִלי, ִיְ)ל$ ַה8ֹוֲעִרי�, / ַ%ֲהִביִאי אֹוָת� ְלֵהָראֹות ֵאֶליK # #ַעל 1ֲהָבה ָוֶלֶח� 

סופו של השיר מראה שכמאמר הפתג� החסידי המובא בש� הרבי מקוצק,         

"אי� דבר של� מלב שבור". דווקא הלב השבור, ולא הלב "התמי�" (השל�), הוא 

כ� היצירה #פי# על# שמוליד את היצירה. העט אמנ� שבור והלב שבור א� הוא, א" א�

הוא אינו ב� סורר ומורה,  נכתבת. השיר פותח בהצהרה כי הדובר אינו חוטא.

המבקש לחזור לבית אבא, כי א� אד� "תמי�" (נאיבי ושל�). ואול�, מתברר 

שגיבורנו ה"תמי�" הוא בעצ� "רוצח" שרצח את אחד התאומי� שהתרוצצו 

בקרבו. בסו� השיר מתוודה רוצחה של השֵלמות שנפשו חיגרת,  כלומר בעלת מו� 

ִלי, Mָבֹוא ַנְפIִי ִחPֶֶרת. / Mִָסיר ֶאת Mְַרִמיָל4 ַהJַל "ֶאל ֵע� ָ+ֵבד, אֵ ורחוקה משלמות: 

הנפש  ְוִתְתמֹוֵטט / ָרִציִתי ְלַחֵ%ר ְלK ַהVֹו� ִאPֶֶרת, / ֲאָבל ֶאל ֵלב ַהHֶֶמר ִנIְְ%ָרה ָהֵעט".

התמימה. הטלת המו� בה לא פג� #השבורה והחיגרת היא היא הנפש השלמה

הקרע שבלב הוא   שֵ+� "אי� דבר של� מלב שבור".בשלמותה, כי א� להפ", 

  המאפשר ככלות הכול את מעשה היצירה.

של  –הביוגרפי והאידאי  –השיר "איגרת" מאפשר להצי� אל עולמו האישי      

# הֵהל"# אלתרמ�, ולראות כי כל אחד מהמוטיבי� ביצירתו, לרבות דמות קי�

אישיי�,   –רובד מרבדי� רבי� ה"תלוש", מורכב ומ#"היהודי הנודד"#הטר$%דור

לאומיי� ואוניברסליי�. ריבוד� של המוטיבי� ביצירת אלתרמ� הוא סוד קסמ�, 

והוא ההופ" את היצירה האלתרמנית ליצירה שנית� להפו" ולהפו" בה ולעול� לא 

  להגיע לסו� ִחקרה.

  



  הערות:
  

� חידה המצפה נשאר עדיי  כוכבי� בחו�הרציונל שבבסיס המבנה הסדור, המעגלי, של   .1

  לפתרונה, וייתכ� שהוא קשור לסדירותו הֶראיֶטרטיבית של לוח השנה.

אלתרמ� מעול� לא התראיי� לעיתו�, והריאיו� היחיד שנת� היה ריאיו� וירטואלי וַפרודי ע�  .2

 ), שג� בו לא גילה על עצמו דבר וחצי דבר.1965( חגיגת קי�"המחבר" בספר 

לאיגרת זו שלושה נוסחי טיוטה, שנדפסו ג�  קעו.#עמ' קנזאיגרות ביאליק, כר" א,  .3

אביב ת"ש). ה� נדפסו שוב בספרו של ח"נ ביאליק #, תלפרקי חיי�כספרו� בפני עצמו (

 .244 – 231אביב תשל"א, עמ' # תל(המלביה"ד משה אונגרפלד), כתבי� גנוזי� 

ביאליק,  אוטוביוגרפית של ביאליק לקלוזנר, בתו": ח"נ# ראו נוסח ג' של איגרתו הכמו .4

. "הנגלות" לעומת 243, עמ' 1971אביב #, המלביה"ד משה אונגרפלד, תלכתבי� גנוזי�

  "הנסתרות", בעקבות דברי� כט, כח.

לשנת תרס"ד לוח אחיאס� חיבורו הראשו� של קלוזנר על חיי ביאליק נדפס ב .5

� , כר" ג, ספר א. ביאליק התרעיוצרי� ובוני�(ובשינויי� אחדי� בספרו של קלוזנר  

על קלוזנר על ששאב את הנתוני� לסיפור חייו של המשורר מ� האיגרת 

"האוטוביוגרפית" ומ� השירי� "האוטוביוגרפיי�", וראה בה� "חומר ר?יות" עובדתי. 

(י"ד כסלו תרס"ד), העיר ביאליק לקלוזנר על טעויות   20.10.1903באיגרת מיו� 

מי לא הייתה מעול� תגרנית בשוק אחדות שנפלו בחיבורו זה, ובי� השאר כתב לו: "ִא 

קפה. כ� כתב #, כר" א, עמ' קפדאיגרות ביאליק (וראו ומשיריי אי� להביא ר?יה"

ביאליק: "אבי לא החזיק מרזח משעת לידתי, כמו ש+תבָת [...] עד השנה השישית לחיי 

עסק ביער ובֵרחיי�". ביאליק התיית� בטר� מלאו לו שבע שני�. משמע, רוב ימיו עסק 

 אביו בסחר יערות, ורק בערוב יומו הוא חדל לצאת ליערות, ועסק במזיגת ֵשכר.

): יש הבדל mystification) וההפלאה (estrangementהוא הדי� בנושאי ההזרה ( .6

הבסיסי בי� דרכי ההזרה וההפלאה  של מודרניסט�  כאלתרמ� לבי� אלה של רומנטיקו� 

רק בקריאה חוזרת נית� לגלות שצפריריו רגיל, ו כביאליק. ביאליק הציג בשיריו מראה

ה� יצורי� דמוניי� ומופלאי�. אלתרמ�, לעומת זאת, הציג בשירתו תמונות עמומות 

�מופלאות, ורק בקריאה חוזרת נית� לגלות שלמעשה מדובר בתמונות רגילות בלבוש זר 

מרשימי� במבט ראשו�  כתיאורי� כוכבי� בחו� התיאורי� בומוזר. במילי� אחרות, 

טבעיי� הצבועי� בגווני� מופלאי� שלא מעלמא הדי�, א" משהוא מתקרב אליה� #על

מ�  ומקל� מעליה� את צעיפי המטפוריקה, ה� מתבררי� כתמונות פשוטות ומ$+רות

יומית. לעומת זאת, תיאורי ביאליק נראי� ממבט ראשו� תמימי� #המציא$ת היו�

 הֶדמוניי�.ופשוטי�, א" בבחינה מעמיקה מתגלי� תהומותיה� 

בתקופה שבה ישבו שני הסופרי� בבאד הומבורג וג� לאחריה  התכתבו ביאליק ועגנו�    .7

בחרוזי�, ושלחו איש לרעהו שירי הקדשה מפולפלי� (שירי� אלה התפרסמו בספרו של 

 ג� אהבת�, ג� שנאת�, בספרו של חיי� באר ביאליק וסופרי דורומשה אונגרפלד 

). וראו ג� בסיפורו של עגנו�  "המכתב" הדורה מדעיתשירי ביאליק: מובכר" ג' של 

(מתו" "ספר המעשי�"), בקטע הפותח במילי� "בעל הבית מבקש שכר דירה", ש%ו 

  .בירה) וחלק� חרוזי� מסורגי�#חלק מהחרוזי� ה� חרוזי� צמודי� (דירה



אדר # (שבט 9#8, ס, מאזני�ראו מאמרי "הא� השיר 'איגרת' הוא ִמשל ביאליק",  .8

 .13#1ז), עמ' תשמ"

ח$%ר על ידי שלמה שמולבי� (שמולעוויטש) ותורג�  1 בריוועלע דער מ?מע�" "השיר  .9

"אוצר  23.12.1941על ידי אלתרמ� בעבור תכנית נ"ט של תאטרו� "המטאטא" מיו� 

אביב תשנ"ט) משווה את # , תלמעייני הזמראיי"? ... ויתרוצצו". מאיר נוי (בספרו 

יר זה, המבוסס על שיר ע� אותנטי, בטר� עבר עיבוד אמנותי. הגרסאות השורות של ש

ֲחIֹב בגרסת אלתרמ� (לפי הקלטות שנשארו מתכניות "המטאטא" היו בתי� נוספי�: "

/ Iֶ[א Mֵֵצא ַלַהְתָקָפה ְ%ִלי   סֹוֵער ֶאְצֵלנ$ ְ+ָבר ָקִריר, ַה�Vָ / ָנא �Pַ ַעל ֹזאת, �Pַ ַעל ַהVֶֶתר

ְ%ַבת  / 1ל MֲַעSֶה ֹזאת ,ְוִא� 8ֶ%ֶַלג ַטְנִקי� ֵיI ָלַקַחת //  .ְלִהHֵָהר ֹחֶר�, ְ%ִני, ָצִריR%ַ  ְסֶוֶדר / 

ַאMִ  �Mְֶסֹחב אֹוָת� ֶאָחד ֶאָחד.//  מ$ָטב /  ;1ל Mְִתַא�Bֵ ִלְסֹחב Iְֵני ַטְנִקי� ַיַחד 1ַחת / 

$ְקָצת Mָנ$ַח  ,/ ְקָצת Mְִתַק�Jֵ, ַיְלJִי :ֲאִני   ֶא�Mֵ ְלMָ Kְכִניתַה$7ַח / ֲאָבל  �Iָ ִמְתַקJְִמי� ְלִפי

 יצוי� עוד כי סרט קולנוע בש� "1 בריוועלע דער מ1מע�" "./ $ְכMָIֶנ$ַח MְִתַקIֵ �Jִֵנית

(הקרנת הבכורה בפולי�: אפריל  #1938אמריקני יוס� גרי� הוצג ב#מאת הבמאי היהודי

 ). 1938הברית: ספטמבר #צות; באר1938

); נדפס שוב בספרו של 24.11.1933, ו' בכסלו תרצ"ד (טורי�"על הבלתי מוב� בשירה",  .10

 .17#11]), עמ' 1975אביב #(מהדורה שנייה, מורחבת [תל במעגלאלתרמ� 

עוד חוזר , ראו בפרק הראשו� של ספרי כוכבי� בחו�על היפו" הפרמטרי� בשירי  .11

 . 59 – 19, עמ' 1989אביב #, תלהניגו�

  .1עמ'   ), 27.4.1938, שנה ב, גיל' ב (טורי� א' שלונסקי, "בראשית חדשה",  .12

ראו בפרק "אשר ידי הייתה בו בשדה: דמות קי� ביצירת אלתרמ� לסוגיה  .13

#, תלעל עת ועל אתר: פואטיקה ופוליטיקה ביצירת אלתרמ�ולתקופותיה", בספרי 

 . 126 – 97, עמ' 1999אביב 

ני+ר בדמות  –יהודיות ונכריות, היסטוריות ועכשוויות  –ויות שונות ריבוד של דמ .14

. ליצ� החצר מונדריש (שמו לקוח אסתר המלכהבמחזהו של אלתרמ�  הטרובדור

ממחזהו של י"ל פר� "בלילה בשוק היש�"), המנצח על תזמורת המל" (גלגול של 

המלכה. דמותו  "משורר החצר") מפאר את גדולתה של  אסתר ושר מדריגל  לגבירתו

הביניי� ותקופת הרנסנס, #מאחדת בתוכה את הטרובדור מ� השירה החצרונית של ימי

גיבורנו חי בעול�  –מתו" 1ַנכרוניזמ� גמור כב"שירי המגילה" של איציק מ1נגר  –א" 

 Iַהֵהֶל3,המזרחי העתיק, ובה בעת  שר מדריגל מערבי לגבירתו המלכה ("ֲאִני מֹוְנְדִרי 

ְטר*ָ(ד*ר , ִמMַIְֲחֶוה ֵקיָסִריָנה / ְ%ַתְפִקיד Iֶל ז'ֹוְנְגֶלר, ַמְל1ָהָ+ֵת� / ִמMַIְֲחֶוה ָלR ֲעֹק� הַ 

$ְמתֹוֵפ�"). דמותו מזכירה את הֵהל", גיבור "פגישה לאי� ק�", המתרפס לפני "המלכה" 

יבי� אינ� חי כוכבי� בחו�הנעלה והעריצה, שאליה מושר שירו. לשו� אחר, שירי 

להיות שירי� "עתיקי�" או "אירופאיי�" רק משו� שיש בה� ריבוי של פרטי מציא$ת 

אירופאיי� שָ)טינה של יוש� נפרשה על פניה� (הֵהל" האלתרמני דומה אמנ� #כמו

לטרובדור, למינסטרל ולשנסונייר מ"איי הי�" שבקצה מערב, א" הוא יכול בהחלט 

 ראלי).יש#דמותו העכשווי, האר�# להיות ג� ב�

 


