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  חידת התאומי לבחינתה המחודשת של

  בשירו של אלתרמ� "איגרת" 

  (תשובה ליוס� אור�)

  

  זיוה שמיר

  

קראתי בעניי	 רב את מאמרו של יוס� אור	, שלפיו שירו של אלתרמ	 

"איגרת" הוא ניסיו	 ל�חות את הקרע בי	 שני התאומי� שהתרוצצו בִקרבו 

  –"המחנה הרוויזיוניסטי" "מחנה הפועלי�" ו –של היישוב בשנות השלושי� 

  וכדבריו: 

להבינו צרי� את החרדה הזאת ביטא אלתרמ	 בשיר "איגרת" אשר 

כקריאה של המשורר לפיוס לאומי בי	 המחנות היריבי� באר!, בי	 

השמאל הפועלי ("היישוב") לימי	 הרוויזיוניסטי ("הפורשי�") כדי 

ות הגל$ת להציל את המפעל הציוני מקריסה וכדי למנוע את ִהישנ

  בעטייה של מחלוקת ב"משפחה".

  

"היישוב יוס� אור	  לכתוב נפתח ונאמר שבמובאה שלעיל ביקש כנראה 

המאורג	" (כ) '$נ$ כל התושבי� היהודיי� שסרו לָמר$תה של הנהגת היישוב 

שמרדו לא רק   לעומת "הפורשי�" –אנשי "שמאל" ו"ימי	" ג� יחד  –

וב); ואפשר שביקש לדבר על האג� בבריטי� אלא ג� בהנהגת הייש

ה"שמאלי" ביישוב (כלומר, "ההתיישבות העובדת") לעומת חלק מהאג� 

לא "היישוב"  כ) או כ), כאשר נקט כא	 את המילה  . ה"ימני" ("הפורשי�")

שהתפתחה  כלל היישות היהודיתדייק בדבריו, כי מילה זו מציינת את 

, ואינה מציינת מת  המדינהועד להק העליות הראשונותישראל למ	 *באר!

  .את "השמאל הפועלי" דווקא

ייתכ	 שאפשר היה להכליל את הפירוש המקורי הזה של יוס� אור	 בי	        

שלל האפשרויות להבנת השיר "איגרת", אלמלא עמד בניגוד  קוטבי לכל 

אות� ענייני� פוליטיי� ופואטיי� העולי� ובוקעי� משירי אלתרמ	 

תקופת חיבורו של שיר זה. נפתח אפוא בהצגת  וממאמריו שנכתבו ב
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העובדות והנתוני� הפוליטיי� הרלוונטיי�, שֵ'	 ה� אינ� תלויי 

אינטרפרטציה, ועל כ	 ברורי� ומובהקי�  יותר מֹ'ל השערה שתיאמר על  

  שיר זה או אחר.

אכ	 ראה מול עיניו בשנות השלושי� את הקיטוב  אלתרמ	ובכ	,         

יבה שגאתה בי	 "מחנה הפועלי�" לבי	 ה"ֶרוויזיוניסטי�", שהעמיק ואת הא

, לא  צי�י	 המחנות הנִ למיטב ידיעתי מעול� לא קרא להשכנת שלו� ב א)

) ולא פזמוני "המטאטא", "רגעי�", "הטור השביעי"בשירתו  הקלה (

להפ), בשנות השלושי� הוא עדיי	 השתיי)  לחבורת  .בשירתו ה"קנונית"

ו אנשי "שמאל" מובהקי� כדוגמת אברה� שלונסקי, משוררי� שחבריה הי

בתקופה זו  השמיע לא אחת בעצמו דברי�   1אלכסנדר פ	 ולאה גולדברג.

קשי� בגנות  "הפורשי�", וני'ר שהוא התנגד לה� התנגדות נחרצת. כדאי 

לזכור ולהזכיר: בשנות השלושי� עדיי	 כתב אלתרמ	 שירי� פציפיסטיי� 

מיו�  טורי" כדוגמת "�ל תתנו לה� רֹובי�" (ע� אוריינטציה "שמאלית

),  א� 4ִרג� שירי� פציפיסטיי� מובהקי�, שנכתבו לצורכי 27.7.1934

). 9.3.1934מיו�  דברתעמולה, כמו "אבא נלח� לחופש" (מוס� לילדי� של 

עמל ("ניר דוד") של "השומר * להב הצטרפה לקיבו! תל*אחותו לאה אלתרמ	

ַהלל (ג� ֵא� המשפחה *עמל המנו	 ושיר*ר לתלהצעיר", והוא עצמו חיב

עת של בעלה, אבי המשורר, בשנת *עמל לאחר מותו בטר�*הצטרפה לתל

). בפזמוניו ובשיריו הז'ורנליסטיי� המוקדמי� הזדהה נת	 אלתרמ	 ע� 1939

כ) ע� הפלמ"חניקי� שבר�7$ באו * הפו"שי�  (אנשי פלוגות השדה) ואחר

  מקיבוצי "השומר הצעיר". 

בשנות השלושי� הזדהה אפוא  אלתרמ	  ע� השקפת העול�         

ה"שמאלית" של שלונסקי, איש מפ"�, ובתכנית "אהבה, אהבה, אהבה" 

, הוא חיבר פזמו	 בש� "סרנדה 1934שהוצגה על במת "המטאטא" בראשית 

  נוטה. ש7ֹו הראה בדיוק לאיזה מ	 הצדדי� הִנצי� ִל7וֹ   2מפלגתית",

"פועל"  –ה בש� "ציונה" ששני בחורי� נלחמי� על ִל7ָה מתוארת ש� עלמ

ו"ביתר". בעוד שהחבר "פועל" משמיע באוזניה של אהובתו הצהרות 

רומנטיות יפות ונמלצות כמו "ָה> ִציֹוָנה, ַא4ְ :ֹוַרַחת",  או "�8ַ ֲאִני ִמ8ִיל 

ְבֶנה ָלB / ְוִכAֵא ַמְלכ$ת =ֹרָ@ה / ְוֶאָ<א ִמְזמֹור ֶאל ָעל" או "=ֹנִכי �ְרמֹו	 אֶ 

במילי�  בוטה, =ִציב",  הרי שיריבו "ביתר" מאיי� על מתחרהו  באלימות

של אלתרמ	 הצעיר על  מדיניות "היד הקשה" של   המCַקפות את דעתו 

הֶרוויזיוניז� הלוח�: "ְסֹת� ֶאת ִ:יG, ְמנFָ$ל!", "Dִ7ַַ@ִי� 4ְַק7ֵל", "הֹו, ִציֹוָנה, 

� רֹוָצה ַא4ְ, / ֲאפֹוֵצ! לֹו ֶאת ָהֹראC". ברי,  בשורות אלה הביע אלתרמ	, ִא 
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חבר בשורות "ההגנה", את סלידתו מ"מדיניות התגובה" האלימה 

  ומסרבנותו של המחנה הֶרוויזיוניסטי לקבל את מר$תה של הנהגת היישוב.

עשור לאחר  ), שנכתבו כמעט1957(עיר היונה יתר על כ	: אפילו בשירי         

הקמת המדינה ופירוק המחתרות, עדיי	 דרש אלתרמ	 באופ	 מפורש למדיי 

7ִזכות מדיניות ההבלגה, של לוחמי "ההגנה", שאותה תיאר כמופת של 

סובלנות ושפי$ת,  ובגנות� של "הפורשי�", שוחרי המרד ה�לי�, שניסו 

ָבל �ICְ7ִ רציונלי ("אֲ * לדבריו להחיש את הגאולה באופ	 חסר אחריות ואי

ֶ:ַרע ִ:ְגיֹוָנ> / ְוֶאְקJָָח> 7ְֹראC ח$צֹות $ַפְרָוִרי� / ִלB:ֹCְ ֶאת ֶמְמCְַל4ָ>, *ַמְח4ֶֶרת

עֹוֵבר ַמְלַמד *ָלֹכ� ֶאת ֶהְגיֹוָנ>, / ֶהְגיֹו	 ַהLְִס4ֹוִרי	, ָהֵאC ְוַהKְָבִרי� /  ָהָיה יֹוֵרד

ַמְחִזיר ֶאת ַהJִָבִרי�"; וראו שירו "קרואי מֹועד"). בשירי ַהֲהָגָנה / $ְלCְִפיֹוָנ� 

כלולי� ג� שורות לא מעטות נגד רטוש, אבי התנועה "הכנענית",  עיר היונה

שהתחנ) בעלומיו בשורות המחנה הֶרוויזיוניסטי. אלתרמ	 יצא  נגד ִמשנתו 

הפוליטית והפואטית של רטוש בשיר "בסוב הרוח" (מ	 המחזור "מלחמת 

בשיר "מריבת קי!" ש7ֹו לגלג בגלוי על  רטוש י�"), ובאופ	 מפורש יותר ער

וה"כנעני�", ילידי  הזר� המקסימליסטי של הֶרוויזיוניז� הלוח�, 

  ַעד 7ְַרֵנע, / ָלאֹוְמִרי� ְנַדMֵג ַעל Jֹורֹות ַעד ְיב$ס". ה":ֹוְסִלי� ֶאת ַהֹ'ל

נייה, השואה והקמת בשנות הארבעי�, בימי מלחמת העול� הש        

המדינה מית	 אלתרמ	 במקצת את דעותיו הפוליטיות ופנה מ	 ה"שמאל" אל 

ה"מרכז", מתו) שחש שהֶעמדה הקוסמופוליטית של שלונסקי וחבריו איננה 

ְמַספקת מענה הול� לבעיות השעה שניצבו אז מול ע� ישראל. בשלב זה כבר 

את עיתוניו של , עיתונה של המפלגה השלטת, נטש דברעבד במערכת 

של ישראל זמורה. הוא לא  מחברות לספרותהעת *שלונסקי והתקרב לכתב

חס) מקיבוצי "השומר הצעיר" את שבטו כשמצ=� ראויי� לביקורת 

). ואול�, בשנות 30.6.1944יו� מ דבר(נוקבת, כבשירו "הקלריקל הקט	" 

רת", ובתוכ� את השיר "איג  כוכבי בחו�השלושי�, בזמ	 שחיבר את שירי 

הייתה זהותו הפוליטית ה"שמאלית" ברורה למדיי וכלל לא פייסנית או 

פשרנית. יוצא אפוא שמאמרו של יוס� אור	 בונה לאלתרמ	 "כרטיס זיהוי" 

פוליטי דמיוני, שאי	 לו קשר למציא$ת,  ועל בסיסו הוא מניח הנחות 

פרשניות מרחיקות לכת, שלפיה	 הכשירה עמדתו הפשרנית של אלתרמ	 

ישראל השֵלמה. * יר "איגרת"  את הדר) להצטרפותו לתנועה למע	 אר!בש

כדאי לדעת בהקשר זה שאפילו בערוב ימיו, כאשר ניסח את גילוי הדעת של 

ישראל השֵלמה, לא התקרב אלתרמ	 לאידאולוגי� *התנועה למע	 אר!

ולאנשי רוח  של ה"ימי	", כדוגמת אורי צבי גרינברג וישראל אלדד, כי א� 
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מו חלק אינטגרלי מקבוצה של פעילי� ואנשי רוח מ	 ההתיישבות ראה עצ

העובדת, שנתנה את קולה לתנועה: יצחק וצביה צוקרמ	 מקיבו! לוחמי 

חרוד, מנח� דורמ	 מגבעת *הגיטאות, יוס� טבנקי	 וזרובבל גלעד מקיבו! ֵעי	

החוט ברנר, בני מהרשק מגבעת השלושה, ועוד.  ספרו  של אלתרמ	 

) מעיד כאל� עדי�  לא	 נטה ִל7ֹו:  תש"ל* י� תשכ"זמאמר( המשולש

ג� בשנות השלושי�, כאשר  –המשורר היה ונשאר איש "מחנה הפועלי�" 

הזדהה ע� השקפותיו הקוסמופוליטיות  של שלונסקי, וג� בשנות 

גוריונית * הארבעי�, לאחר שנטש אות	 לטובת האידאולוגיה הלאומית הב	

את צרת האומה ולא את צרת האנושות של מפא"י, שהעמידה מול עיניה 

  כולה.

  

*  
ועתה ִנפנה אל הֶה7ֵטי�  הפואטיי� של הטיעו	 כדי להתבונ	 בה� ולבחו	 את 

: כלשהי כבר בראשית דבריו של יוס� אור	 ניכרת סתירהמידת תקפות�.  

מפאת  מצד אחד הוא טוע	 שעל השיר "איגרת" מיעטו לכתוב באופ	 יחסי

ורה של מבקרי� מונה שדווקא הוא דבריו  בהמש) א), היותו שיר "סתו�"

יוס� את  לכל הפחות יש להוסי�  זה, ועליה�  שירוחוקרי� שנדרשו ל

האפרתי, את אהר	 קומ�,  את משה גרנות, את שושנה צימרמ	, את אורציו	 

. ג� כותבת שורות אלה נדרשה לשיר "איגרת" דרור אידרואת  ברתנא

ק באחד מה�. משמע, על השיר שלפנינו באריכות בשניי� מספריה  ולא ר

, שכול� כוכבי בחו�נכתב לא מעט,  לא פחות מאשר על רוב שירי הקוב! 

משיר הפתיחה ועד לשיר הסיו�. ואול�,   –שירי� עמומי� ו"סתומי�" 

, בפרשנות� לשיר "איגרת" טעו לדעת יוס� אור	 כל המבקרי� והחוקרי� 

האחד  א את הפתרו	ומצעלה בידו לובנימה של "עד שקמתי" הוא מכריז כי 

פתרו	 המבאר את כל סתומותיו ומפזר את כל  –והיחיד לחידת השיר  

ערפיליו. אילו הקפידו המבקרי� והחוקרי� לקרוא את השיר כהלכה, 

המשי) אור	 וטע	, ה� היו פטורי� מלחפש בשיר סתירות מדומות ולא היו 

  נקלעי� לסב) של תירוצי� דחוקי�. 

יסודי בהבנת הפואטיקה  כשללעניות דעתי  נעו! רי� אלה בדב        

ומתו) מאמריו  בחו� כוכבי שיריהאלתרמנית כפי שזו משתקפת מתו) 

י� יוצאדבריו של אור	 . הפואטיי� של המשורר שנתפרסמו בשנות השלושי�

רוש הוא חידת אתגר שיש לה פי"איגרת"   ו של אלתרמ	שירמ	 ההנחה ש
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מוי בי	 סיפור ס 1:1 �יחסימתקיימת מערכת  >ש7ָ  ה אחד ויחיד, או אלגורי

ה�  בפרט,  כוכבי בחו�ושירי  ,לסיפור גלוי. ואול�, שירי אלתרמ	 בכלל

הפתוחי� לפירושי� רבדי� *עמומי פשר ורביסימבוליסטיי� *אוֹ שירי� נֶ 

אלתרמ	 עצמו דיבר בזכותה של  , אפילו סותרי�.ושוני� סימולטניי� רבי�

ולא בו  3במאמרו "על הבלתי מוב	 בשירה", טית העמומהשירה סימבוליס

 –יהבו על פירוש פוליטי אחד כל את  בלבד, וניסיונו של  יוס� אור	 להשלי)

עומד למעשה בניגוד להמלצותיו של אלתרמ	  – )markedספציפי ומסומנ	 (

עמומי�, מר7$די� ומ$ר'בי�. כ),  עצמו  שדיבר בזכות שירה שמסריה

שילב  4שירו "מערומי האש", המתכתב ע� השיר "איגרת", בפתח למשל,

ה / מָ ָד אֲ 	 הָ רוֹ מוני חֲ ְד ַק 	 וְ Cֵ עָ את התיאור האוקסימורוני העמו� "אלתרמ	 

". תיאור  חידתי זה פתוח לשתי אפשרויות Bלֶ ד מֶ בֶ עֶ יו 'ְ תָ מוֹ ְק ת נִ ה אֶ זֶ הוֹ 

ה הוא מנוגדות, לכל פחות: אפשר שמתואר כא	  עבד שעלה לגד$לה ועת

נוק� באויביו על שנות השפלתו הארוכות; ולחלופי	, אפשר שמתואר דווקא 

מל) שהודח מכיסאו והוא מטפח בִל7ֹו מחשבת נק� על מה שעוללו לו 

שונאיו. כל אחת משתי האפשרויות המנוגדות האלו, שלכאורה אינ	 

ת מתיישבות זו ע� זו ושכביכול אינ	 יכולות לד$ר בכפיפה אחת,  ֶרלוונטי

  וֶלגיטימית, ואי	 האחת עדיפה על פני חברתה.

לא אחת ִהתי) אלתרמ	 בדמות אחת תכונות של שתי דמויות מנוגדות,         

שאינ	 יכולות לד$ר בכפיפה אחת, וברא מה� מהות חדשה וחידתית. כ) נהג, 

ק האדיר, המוצ� ש$ה לאפונה הדובר  למשל, בשירו "הש$ק בשמש" ש7וֹ 

* , 8ְָלָית! ָהד$ר ַא4ָה, 8ְָלָית!  / ֲעֵלה, ֲאֹד�לי�: "ַאJִיר ַא4ָהור השמש במיבא

את ו ה במשתמע את  הענק הפִלשתי ָגְלָיתֵעיַנִי�". פנייה זו מצמיד*Pֵָער $ְלֶב	

בניגוד  וניצחוֹ  א אליוה העיניי�, שיצהנער  האדמוני ויפֵ את  –ניגודו הגמור 

ֵעיַנִי�", א) *Pֵָער $ְלֶב	*	 נכתב "ֲאֹד�(אמנ� בשירו של אלתרמ לכל הסיכויי�

ת מעוררת כמוב	 את ֵזכר הפסוק יָ שכנותו של תיאור זה לדמותו של ָגלְ 

באופ	 "; שמואל א' טז, יב). כ) מצמידות שורות אלה ְיֵפה ֵעיַנִי�*�ְדמֹוִני ִע�"

שתי� לבי	 שמשו	 מנוקר העיניי� (שהרי י	 הפלִ ג� את הניגוד ש7ֵ סימולטני 

	 עיניי�"; כלומר, מי שעיניו נוקרו בֶ "לְ  ה עיניי�", כי א�כתוב כא	 "יפֵ  לא

של שמשו	 בעל  יה	  המנוגדותתיוכא	 ג� דמו בנוס� מוצמדות וסומאו). 

 ֵPהמילה ("ֲעֵלה ֵקֵרַח"; מל"ב ב, כג). הקירח אלישע ער ושל מחלפות ה

ג� כא	  מַתפקדת) בי	 השורותשתי" (שאינה נזכרת בשיר, א) מרחפת "פלִ 

סמל  –, שממנו נגזרה המילה "פיליסטר" "philistine" משמעות שלב

דר האוקסימורו	 *המוצמדת כא	 על –של האד� הפשוט  הגסה החומרנ$ת
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. ההגות הסימבוליסטית לֶאִ:יתטי� אלוהיי� מ	 הפיוטי� האקוסטיכוניי�

היסוד תה לגלגל בתואר זה בדיוניה על היחס שבי	 ר7סימבוליסטית ִה *אווהנֶ 

, ואלתרמ	 ידע לעורר בשיריו ֶאליטיסטי, בחיי� כבספרותיסוד הההמוני ל

 –דיוני� רעיוניי� ארוכי� ומורכבי�, א) להביא� במילי� ספורות 

אפשריי�, *מצמידי� אפוא ניגודי� בלתי כוכבי בחו�"בקליפת אגוז". שירי 

חפש והופכי� אות� למהות חדשה, הפתוחה לפירושי� רבי�, ועל כ	 אי	 ל

  בה� "מסר" אחד ויחיד.  

כ) נהג ג� בשיר "איגרת", ש7ֹו מוצמדי� זה לזה, למשל, דמותו של         

 , ב	 ה=ָמהישמעאלדמותו של אחיו ") וְיִחיְדG, ַה7ֵ	 ֲאCֶר =ַהְב4ָ יצחק ("

. בהמש) השורה, ללא שהות, הצמיד ")נֹוַתר 7ְִלי ַמִי� =ִחי ַה�4ָ ִלְגוֹוַע,("

"), והכנסת המילה �ִו �ינֹוַתר 7ְִלי ַמִי� 	 לתיאור מילה אחת נוספת ("אלתרמ

"וידוי" שוברת את הסימטריה של  התמונה ומצמידה אלה לאלה לא רק את 

יצחק וישמעאל, לא רק את סיפורי התנ") והקורא	 אלא ג� את מנהגי  

המוות של הנצרות. אלתרמ	 ער) אפוא בשיר "איגרת" תמונת פסיפס 

גונית ש7ָ> משובצי�  מנהגי האֵבלות היהודיי� (כיסוי המראות לאות סס

לצד מנהגי מוות הנהוגי� בדתות אחרות, מונותאיסטיות ופגניות,   ֵאבל)

והפ) את שירו  לשיר אוניברסלי שיש בו  תמונות מ	 התנ") ובִצד� ג� 

 תמונות מ	 האיסלא� והנצרות,  ואפילו מ	 העול� האלילי הקדו� (סיפורי

קי	 והבל,  יצחק וישמעאל, יעקב וֵעPָו, יוס� וֶאחיו  מוצמדי�  כא	 ג� 

  רומית Q). *לסיפורי� מ	 המיתולוגיה היוונית

כ) ג�  הצמיד כא	 אלתרמ	 זו לזו  את דמותו של קי	, רוצח אחיו,  ואת       

ְ:ֵני ַהRֹוָנה ְוִאְבַחת "דמותו של הבל, קרב	 הרצח, כאילו מדובר בדמות ש

). הדובר עיר היונה(ככתוב בפתח הקוב!   7ָֹה/ ֵה	 Jְמ$ת ָ:ֶניָה ַהֶ@ְחצֹות"ַחְר 

בשיר מודה ומתוודה כי "ָרַצח" את תאומו ("ֲאCֶר ָיִדי ָהְיָתה 7ֹו 7ַָ<ֶדה"), 

ובאופ	 מטפורי, קל ומרח�, נזכר כא	 לצד שדהו של עובד האדמה ג� כר 

"). ואול�, בסיפור המקראי Dֶֶמש ַעל ַהLִַי�7ְִרעֹות הַ הִמרעה של רועה הצא	 ("

קי	 הוא עובד האדמה, יושב הקבע,  והבל הוא רועה הצא	 הנווד, ואילו 

בשירו של אלתרמ	, לפנינו תמונה הפוכה שלפיה  דווקא הנווד הוא הרוצח 

את איש הקבע, האחריות והחובה. משמע, אלתרמ	 יצר כא	 דמות כלאיי� 

דמות שמורכבותה וסתירותיה הפנימיות  –ֵקיני * בלֶהבלי או של ה*של קי	

חסרי הפתרו	 של האד�, ה	 במישור האישי, וה	   מלמדות על  לבטיו

  במישורי� הלאומיי� והאוניברסליי�. 
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יש  "יוס� אור	 מנסה ליישב את סתירותיו של השיר, א) בשיר "איגרת       

דות הפרדוקס ואי	 צור) לחוש ולסלק את יסו סתירות רבות מ	 המשוער

משמע: *: לפנינו דובר שהוא רוצח תמי� ("תמי�" תרתיוהסתירה מ	 השיר

כי רצח חלק מאישיותו, הוא טוע	 כי  הודאתונאיבי ושל�). דווקא לאחר 

אישיות קרועה ושלמה תמונה של  הוא "תמי�", כלומר של�. לפנינו אפוא 

בֹוא ַנְפCִי 4ָ "מו� כאחת (*שֵלמה ובעלת*תמימהשל אישיות שהיא כאחת, 

רוצח  "). אי) יכול אד� להיות4ִָסיר ֶאת 4ְַרִמיָל> ַהJַל ְוִתְתמֹוֵטט. / ִח8ֶֶרת

משמעי *לא חידה ע� פתרו	 חד? ותמי� (ח� מפשע), בעל מו� ותמי� (שֵל�)

מענה כלשהו   לפנינו כי א� אחת מחידות החיי� שתישאר לעול� חידה.

, ההול) ומתרחב והופ) כווידוי אישי עת בדיקתונית	 לחל! ב לחידות השיר

  .)Everyman( לווידויו של כל אד� מישראל ואפילו לווידויו של ָ'ל=ָד�

השיר  פרדוקס נוס� מונח בתשתית השיר הקצר א) המורכב הזה: לפנינו     

למרבה ר :מסַ (ֶא:יסטולרי) היחיד בתולדות שירה העברית, ההאיגרוני  

ולא נשלחה (וכדברי הסיו� של שיר  נכתבה לאכלל על איגרת שהפרדוקס 

הא�   .")ֲאָבל ֶאל ֵלב ַהTֶֶמר ִנ7ְCְָרה ָהֵעט, / ָרִציִתי ְלַח7ֵר ְלG ַהRֹו� ִא8ֶֶרתזה: "

מולידו, או שמא * את האיגרת שלא נשלמה התכונ	 לכתוב  ילד ר) לאביו

ש חיבר אותה אד� בערוב יומו שביקש לכתוב מכתב לאביו שבשמי� ונוא

באמצע מלאכת הכתיבה? האפשרות הראשונה יכולה לתר! את השימוש 

" המזכירה שגיאות ילדותיות המשובצות ִנ7ְCְָרה ָהֵעטהשגוי במילי� "

בחרוזי� הנאיביי� של ספרי הזיכרונות, א) היא אינה עולה בקנה אחד ע� 

תמונתו של הֵהל) המבוגר, הכושל והָיֵגע, המגיע בסו� המסע (שהוא ג� 

תחילה *פ> של דר) החיי�) ומתמוטט. ייתכ	 שאלתרמ	 שגה כא	 בכוונהסוֹ 

" הומוני� ע� המילה "הֵאת", המתאימה ִנ7ְCְָרה ָהֵעטכדי ליצור במילי� "

לקי	 עובד האדמה שקולל לאחר הרצח הקדמו	 בקללת הנדודי�  –לאיכר 

ל הנצחית.  בקצרה, א� נדרש הפרש	 ליישב את סתירות השיר, הוא לא יוכ

להסתפק בסתירה אחת או שתיי�. לא סביר להניח שנית	 ליישב את שלל 

הסתירות שבשיר "איגרת" באמצעות פירוש פוליטי אחד ויחיד, מעניי	 

  ומקורי ככל שיהא. 

שירת אלתרמ	 מורכבת תמיד מניגודי� בלתי מתפשרי�, וג� בחייו היה         

לאומי הניצב על ַ'	  המשורר כעי	 "אוקסימורו	 מַהל)": הוא היה משורר

גבוה ובוהמיא	 המתגולל בקיאו בבתי הקפה במסבאות; הוא היה איש רוח  

ע� דיפלומה של מהנדס חקלאי ומזג של חוקר;    הטבע*מכונ� ואיש מדעי

הוא היה  הומניסט ו"ביטחוניסט",   אוהב חיי� ומתנזר מהנאות החיי�; 
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עול� לא התראיי	 הוא היה אד� שעמד באור הזרקורי�, א) ג� כזה שמ

ושחייו נותרו  סמויי� מ	 העי	; הוא היה  טיפוס ישראלי וקוסמופוליט	 

אירופי שמעול� לא בז לערכי הגלות (בשיריו ובמאמריו ביקש אלתרמ	 

גוריוני); הוא היה איש * להאט את תהליכיו המואצי� של "כור ההיתו)" הב	

תר על  המאהבת הקפה, שמימיו לא וי* משפחה מסור ואיש שביתו הוא בית

שהעריצה אותו. בכל תחו� ותחו� התרוצצו בִקרבו  "תאומי�", ועל הצור) 

להרוג את אחד התאומי� שבקרבו כדי לתת אפשרות קיו� לִמשנהו חיבר 

את שירו "איגרת". כברבי� משיריו "האני" האישי, "האני" הלאומי 

ול להיות ו"האני" הקולקטיבי פתוכי� ומבוללי� זה בזה, ועל כ	 הדובר יכ

  ). Everymanהמשורר גופא וג� היהודי בה"א הידיעה וג� "ָ'ל=ָד�" (

רבדי�. ג� הֵהל) * סתירות ורבי*אלתרמ	 הציג בשיריו מוטיבי� רבי         

אירופית, שֵ'	  *בשיר "פגישה לאי	 ק!" איננו רק טר7$דור מ	 השירה המערב

הוא משיי) את עצמו  –מתנת  "שקדי� וצימוקי�"  –בהזכירו את  מתנתו 

אירופית, של היהודי הגלותי *במקביל ג� למציא$ת היידישאית, המזרח

הנודד (חיבור אוקסימורוני כזה בי	 מערב אירופה למזרחה מאפיי	  ג� את 

, ששמו רומז אסתר המלכההטר7$דור מונדריש ממחזהו של אלתרמ	 

אביבית *התללמחזות י"ל פר!). ע! השקמה בשיר זה שיי) ג� למציא$ת 

לעולמ� של  –החדשה שצמחה בי	 חולות הזהב, א) ג� למציא$ת האירופית 

גבירות, משרתות, ַט7ָחות וַרָ'בי�. הכבשה והאיילת בשירו הפתיחה של 

�אינ	 רק החיות המבויתות והמשולחות שִאת	 נפגש הֵהל)  כוכבי בחו

ל מוקד� של בדר) הילוכו. ה	 ג� האישה המבויתת והאישה המשולחת (גלגו

נעמי והפונדקית) שִאת	 נפגש המשורר במהל) חייו (שלונסקי נהג לומר 

שלכל אחד מאמני המודרנה הייתה "אשת חוק" ו"אשת חיק"). הכבשה 

שייכות ג� לענני� ולגרמי השמי�, המביטי� על הֵהל) בעוד הוא   והאיילת

גדולה, וכל מה שמתרחש על פני כדור האר! הוא 7ָב$אה מהל) בדר) ה

אנפי	 של ענייני� קוסמיי� עליוני�. ניסיונו של יוס� אור	 להציע *בזעיר

ערכי ולפסול את כל האחרי� אינו עולה בקנה אחד ע� אופָיה *פתרו	 חד

האוקסימורוני, רב הסתירות והניגודי�, של יצירת אלתרמ	. זו מציגה 

של "ג�... וג�", ג� כאשר כלפי חו! היא משתמשת בניגוד תמונה מרובדת 

נסכ� בנקודה זו ונאמר: שירת אלתרמ	 אכ	 חיבבה   ה7ִיָנרי של "או... או".

חידות, א) מעול� לא הציבה לפני קוראיה "חידת אתגר" החותרת לפתרו	 

  אחד ויחיד.
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*  
שהוא  ננסה אפוא לפרש את השיר "איגרת" מִצדו הביוגרפי, האישי והצר,

מעגלי� שרק   –הלאומי והאוניברסלי  –א) ס� וִמפת	 למעגלי� הרחבי� 

הזבול יוכל להציב לה� גבול. ונשאלת השאלה: הִא� סיפר אלתרמ	 בשיריו 

על חייו, או אולי  רק על הנושאי�  כוכבי בחו�על עצמו? הא� כתב בספרו 

יד על אנושיי� הגדולי� שהעסיקוהו? בשירו "השיר הזר" הוא הע* הכלל

עצמו שהוא שוא� "ֶאל 7ִיָנה ְוֶאל 8ֶֹדל", כלומר אל הנושאי� הגדולי� ולא אל 

ריטוטי הנפש הקטני�.  בתחילת דרכו אלתרמ	 השתיי)  לחבורת "יחדיו" 

של שלונסקי, שחבריה מרדו בפואטיקה של ביאליק, וא� ביאליק ובני דורו 

ולת שלונסקי אימא, הרי שבאסכ* כתבו לא מעט על עצמ� ועל בית אבא

פי ששלונסקי הכתיר את * על*סילקו את הנושא הזה מִקדמת הבמה (א�

כוכבי ). אפשר לקרוא את כל אימא"לאבאבכותרת  1927ספרו השני משנת 

�מבלי לדעת דבר על אביו של אלתרמ	 ועל  ִאמו, על אשתו רחל, על  בחו

יני� אהבות האכזב שבה	 הוא התנסה לפני שהתחת	  ועל כיוצא באלה עני

אוטוביוגרפיי� שהעסיקוהו באותה עת. ג� בשאר חטיבות יצירתו מיעט 

אלתרמ	 לדבר על עצמו, וכאמור, הוא ג� מעול�  לא התראיי	. הריאיו	 

  . חגיגת קי�היחידי של אלתרמ	 הוא ריאיו	 ָ:רודי ש7ֹו הוא ִראיי	 את עצמו ב

ע לדבר על עצמו, א) כא	 טמו	 פרדוקס מעניי	: ביאליק ִהרבה כידו         

ולמעשה לא סיפר על עצמו דבר בכל כתיבתו שבגו� ראשו	 יחיד. את כל 

סודותיו האינטימיי� הוא השאיר  ליצירותיו הבדיוניות, שבה	 כתב כביכול 

אוטוביוגרפית הוא סיפר רק פרטי� *על אחרי�, ואילו ביצירתו הכמו

זאת, דווקא  טיפוסיי� שמתאימי� לביוגרפיה של כל אד� מישראל. לעומת

ביצירת אלתרמ	 שלא חש� את עצמו, נית	 לגלות בי	 השורות לא מעט 

סודות אישיי� שהמשורר כיסה אות� אמנ� בשבעה צעיפי�, אבל נית	 

  לחל! אות� מבי	 שיטי הטקסט. 

(לא  כוכבי בחו�השיר "איגרת" הוא  משיריו המרכזיי� של הקוב!           

הראשו	 של הקוב!). הוא פותח בווידוי  במקרה שיר זה  מוצב בסו� החלק

של אד� צעיר ותמי� המתבונ	 בעול� בעיניי� מופתעות כאילו הוא רואה 

אותו בפע� הראשונה ("ְלG ֵעיַני ַהRֹו� ְ:ק$חֹות ְ'ִפְתֹאַמִי� / ֵאִלי MִCֶי./ ֲאִני 

י	 ומספר כי הוא נולד תאומי� (לא ברור עדיי	 א� נולד אחד מב 4ָ5ִמי�."),

שני תאומי�, או אד� בעל נפש חצויה). מכל מקו�, בבית השני מתברר 
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שהדובר התמי� הזה הוא רוצח. "רוצח תמי�" הוא כמוב	 אוקסימורו	 

  אלתרמני מובהק: 

  ִ'י ֵמת 7ִי ְיִחיְדG, ַה7ֵ	 ֲאCֶר =ַהְב4ָ,

  ֲאCֶר ָיִדי ָהְיָתה 7ֹו 7ַָ<ֶדה.

  

  ת אחד התאומי� שהתרוצצו בקרבו: והוא מוסי� ומַספר אי) הרג א

  

  ֲאִני 4ִָמי� ֵאִלי. ְל�ט ְל�ט ִהִ'יִתי

  8ְַרְר4ִיו ֶאל ַהLְִמָ'ר ִמ7ִַית $ֵמֵא�

4ְָנתֹו, ְלִדְמעֹוָתיו ִחִ'יִתי. F' ְט4ִיCַ:ָ  

[...] �Mִֵא BRֵַבְל4ִי ְזרֹועֹוָתיו ְוה$א ִח'ָ  

  

חיבר כא	 פרשיות מקראיות שונות  6,אלתרמ	, כפי שהבחי	 יוס� האפרתי

שעוסקות ברצח בתו) המשפחה. בדבריו מהבהבי� ג� מצבי� ארכיטיפיי� 

שמ$'רי� לנו ממחקרי האנתרופולוגיה השבטית, או מאות� סיפורי� 

). filicideב	" (  ) או ב"רצחfratricideשכמעט ונסתיימו ב"רצח אח" (

שת היחסי� הסבוכה בי	 עולות כא	 במקביל כמה פרשות מקראיות: פר

יעקב לבי	 עשיו, האחי� התאומי� שהתגוששו עוד בבט	 ִאמ�;  פרשת 

הגירוש של ישמעאל לִמדבר כדי לַפנות מקו� ליצחק, הב	 האהוב שכמעט 

עולה ג� פרשת יוס� שנגרר אל הִממ'ר והכותונת הוסרה מעליו   ונעקד;

שונה נרמזת כא	 בראש וברא  מוב	, כדי שאביו יאמי	 שבנו טרו� טור�.

פרשת קי	 והבל,  שעולה מ	 המילי� "ֲאCֶר ָיִדי ָהְיָתה 7ֹו 7ַָ<ֶדה", א) א� 

הללו אינו משתלט על הטקסט ואינו תובע  את    אחד מהסיפורי� הנרמזי�

הבכורה לעצמו. כל הסיפורי� יוצרי� יחדיו תמונת פסיפס מרתקת  

רעיו	 הרצח  – ארכיטיפי ידוע  ומצטרפי� יחדיו להעלאת רעיו	

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

  השלמ$ת.

בחר אלתרמ	    שעליה   אישית כמוסה,  בי	 השאר אמת  עולה כא	         

הסיפור    פרסונלית. דווקא באמצעות*אישית בדר)   שלא להתוודות בגלוי,

מתוודה כא	  בסמוי על עניי	  אלתרמ	   הארכיטיפי והאימפרסונלי כביכול,

אישי שהטרידו בשנות השלושי�, בי	 שובו מלימודיו בצרפת לבי	 מותו 

לאחר מחלה קשה וממושכת, זמ	  1939עת של אביו בראשית שנת * בטר�

.  חבויה כא	 הודאתו של כוכבי בחו�קצר לאחר שנתפרס� קוב! הבכורה 
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פי הוריו, ולא בחר   את   המחבר בדבר הצור) להכות על חטא על שִהמרה

ללכת בדר) הכבושה ולמלא את הייעוד שבחרו בעבורו. חבויה כא	 

איש   את  ורצח   החיי� הבוהמיאני  אורח  את   התנצלותו  על שהעדי�

שהרי הוריו קיו$    והקביעות,  האדמה  האחריות והקבע שבתוכו (את איש

וא�   תעורר).וירי� תרומה למפעל הציוני המ כאמור  שהוא יהיה אגרונו�

על פי שרצח את תאומו, ואולי דווקא משו� שעשה כ	, הוא נותר 

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

כלומר, הוא היה חייב   שבעבורו  המראות זה א) נולדו.   נאיבי  קדמו	

את איש האחריות והחובה  –לרצוח את התאו� הניגודי שהתגושש בתוכו 

י שייווצר מרחב מחיה למשורר ש7ֹו. הוריו רצו שהוא יהיה אד� כד –

רציני, בעל מקצוע פרודוקטיבי וקביעות, והוא בחר בחיי� המפוקפקי� של 

חיי� הבוני� אולי את התרבות והאמנות בנות  –האמנות, היי	 והנשי� 

  האלמוות א) יש בה� במקביל ג� מידה לא מבוטלת של הרס עצמי. 

	 ָ'לל אפוא בשיר "איגרת"  ענייני� אישיי� כמוסי� אלתרמ         

שעליה� מעול� לא התוודה בגלוי ובמפורש. ויש כא	 עוד עניי	 אישי 

שהעסיק אותו לִעתי� קרובות:  הא� יהיו לשירתו חיי נצח, או שהיא 

תיעל� ביחד ִאתו? וא� תשרוד, מה מתוכה ישרוד ומה ייעל�? השיר 

ניה דווקא הפזמוני� ושירי העת והעיתו	 "איגרת"  מנבא שלמרבה האירו

את מחבר� בחיי   (כלומר, השירי� הקלי� והבלתי מחייבי�)  ה� שיַז'ו

נצח: "ל$ ַרק ָרִאיָת ֵאיB ָיַמי ַהְמֹפ=ִרי� / ִהְרִקיד$ Jֹב D7ַ$ק, ַעל �ֲהָבה ָוֶלֶח� 

יִאי אֹוָת� ְלֵהָראֹות ֵאֶליG". / ְלַרְגֵליֶה�, ֵאִלי, ִיְ:ל$ ַהDֹוֲעִרי�, / 7ֲַהבִ  * *

כלולה כא	 התנצלות על הצור) ועל הכורח לכתוב שירה "ממוסחרת" 

ו"מוזמנת" לצורכי פרנסה. נרמזת כא	 אמונתו של המשורר שיו� אחד, 

די	 של מעלה, ויעמוד מול השוערי� המופקדי� על *שלכשייקרא לבית

הזה, ידונו אותו במידת שערי שמי� כדי לתת די	 וחשבו	 על מעשיו בעול� 

הרחמי� וימחלו לו על חטאיו דווקא בשל שיריו ה"פשוטי�" 

וה"ממוסחרי�". עולה כא	 ג� הטענה שדווקא הָז'נרי� הקלי�, שלא נועדו 

להפו) לקלסיקה, עשויי� לשרוד ולהיוותר בתוַדעת הציבור שני� רבות 

לו לתהו� לאחר שהשירי� ה"קנוניי�", הכבדי� והמכובדי�, יתיישנו ויצל

הנשייה. "נבואה" זאת התממשה, כמוב	, כמו הרבה פרוגנוזות שהשמיע 

  אלתרמ	.

השיר כולו הוא מופת של אמנות האוקסימורו	 של אלתרמ	. הוא         

ציר� כא	 את הזדו	 של הרצח ע� התמימות של האיכר, איש האדמה; את 
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סוי המראות השבר ואת השֵלמ$ת, את מנהגי האֵבלות של הדת היהודית (כי

לאות אבל) ואת המנהגי� הנוצריי� ("=ִחי ִנ�Cְר 7ְִלי ַמִי� $ִוJ$י"), את 

השדה החקלאי, הנות	 חיי� ואת שדה הקרב, ש7ֹו נאבקי� ונוטלי� חיי�. 

כ) ג� בשורות "ֵעת 7ְִרחֹוב לֹוֵח�, Cֹוֵתת Cְִקיעֹות Cֶל ֶ:ֶטל, /  4ְַאMְִמי אֹוִתי 

מ	 השיר "פגישה לאי	 ק!", שבה	 הפ) את שדה התבואה, ש7ֹו ַלֲאלLFֹות" 

מתנהלות פעולות הקציר ואיסו� האלומות לשדה של קטל וקבורות, שהרי 

צירו� המילי� "Cֹוֵתת Cְִקיעֹות Cֶל ֶ:ֶטל" מעלה באופ	 אסוציאטיבי את 

הצירו� הכבול "שותת ד�", המתאי� לתיאורו של שדה ְקרב, ולא לתיאורו 

*רובדית ורב* שדה תבואות (שירת אלתרמ	 היא, כאמור, שירה רבשל  

* משמעית וג� המילה "ִמְתַא7ֵק" הכלולה  בשיר "איגרת" איננה חד

  משמעית).  

סופו של השיר מראה שכמאמר הפתג� החסידי האוקסימורוני           

שלפיו  "אי	 דבר של� מלב שבור", ועל כ	 דווקא הלב השבור, ולא הלב 

" (השל�), הוא שמוליד את היצירה. העט אמנ� שבור והלב שבור "התמי�

כ	, ואולי דווקא משו� כ), היצירה נכתבת. ראינו *פי*על*א� הוא, וא�

שהשיר פותח בהצהרה כי הדובר אינו חוטא. הוא אינו ב	 סורר ומורה, 

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

ור שגיבורנו ה"תמי�" הוא בעצ� "רוצח" שרצח את בהמש) מתברר כאמ

אחד התאומי� שהתרוצצו בקרבו. בסו� השיר מתוודה רוצחה של 

השֵלמות, שטוע	 שהוא תמי� ושל�,  שנפשו חיגרת,  כלומר בעלת מו� 

"ֶאל ֵע! ָ'ֵבד, ֵאִלי, 4ָבֹוא ַנְפCִי ִח8ֶֶרת. / 4ִָסיר ֶאת ורחוקה משלמות: 

 Jֶַמר 4ְַרִמיָל> ַהTֶֹו� ִא8ֶֶרת, / ֲאָבל ֶאל ֵלב ַהRַה Gל ְוִתְתמֹוֵטט / ָרִציִתי ְלַח7ֵר ְל

התמימה. *הנפש השבורה והחיגרת היא היא הנפש השלמה ִנ7ְCְָרה ָהֵעט".

  המ$� לא פג� בשלמותה, כי א� להפ), שֵ'	 "אי	 דבר של� מלב שבור".

  היצירה.הקרע שבלב הוא המאפשר ככלות הכול את מעשה 

  

* 

זוהי אפשרות אחת מני רבות להבנת המישור האישי של השיר "איגרת" 

שממדיו האִמתיי� ה� מכפלה של הממדי� הצנועי� הנגלי� לעי	 והממדי� 

סופיי� הסמויי� מ	 העי	. מאחר שלפנינו שיר סימבוליסטי, הוא פתוח *האי

ירת אוַרח לאפשרויות פרשנות רבות, ואפשר לראות כא	 לא רק וידוי על בח

 –חיי� בוהמיאני של נווד, אלא ג� וידוי על נטישת האב שבשמי� 

לטובת אוַרח חיי�  חילוני שנתפרק מדת  –ההתפקרות ונטישת האמונה 



 13

ימי א�ר וממצוות.  ביצירתו האחרונה, מחזה שמהדיריו הכתירוהו בש� 

, ני'ר שתרח האב חושש פ	 מעצרו של בנו אבר� יחזק בב	 את האחרוני

עיונותיו המסוכני� ואת הרהורי השיגעו	 שלו בדבר קיומו של אל ערטילאי ר

שאי	 לו גו� וצל�, א) דווקא מול המל) החילוני, ש7נה ממלכה המושתתת 

על אדני הרציונליז� הנאור, ממלכה העומדת ליפול ביד אויביה, הוא מגיע 

וחסר לפתע לתובנה חסרת תקדי�,  שעול� שאי	 בו אמונה הוא עול� חלול 

כל טע�: "ִ'י ִא� ְלַמְעָלה ֵריק $ְלַמXָה ֵריק / ְוֵריק ֵמ=חֹור ְוֵריק ִמMְָפִני�, / =ז 

/ ְוִא� רֹוִצי� ְלִהDֵָע	 רֹוִאי� ִ:ְתֹא� / Cְ@ִCֶָעִני�  �8ַ 7ְֶאְמַצע ֶזה הֹוֵלB $ִמְתָ:ֵרק

ול" ו"חלל" (ִריק) ַעל ְ:ֵני 4ְהֹו�". אלתרמ	 מזכירנו ש"חילוני$ת", "חיל

מאותו שורש נגזרו. הב	 האהוב הוא התאו� התמי� והמאמי	 שבִל7ֹו לא 

  התרוצצו מגמות סותרות, ואחיו ֲהרגֹו, א) טוע	 שלבו הקרוע תמי� ושל�.

	 "האני" בשיר המישור האישי הוא רק מישור אחד, ש'ֵ ואול�,         

יהודי בה"א הידיעה "איגרת" איננו רק נת	 אלתרמ	 גופא, כי א� ג� ה

על ביאליק דיבר  7"השני$ת בישראל" נאומובשמימי קד� ועד ימינו אנו. 

חלק מעמנו שה� יושבי קבע (בדומה לעובדי האדמה של ימי התנ")) ועל 

, וקשר את השני$ת חלקו שנודד בעול� (בדומה לרועי הצא	 הקדומי�)

טיפוסי קי	  .הזאת בתכונה הנמשכת ומתקיימת בעולמנו מימי קי	 והבל

 המיתוס הלאומי מאז ועד עתה.ובאנושות כולה והבל מצויי� אפוא בעמנו 

קושר את הולדת  (וג� המיתוס הלאומי של עמי� אחרי�) ישראל*של ע�

עמנו ישראל שאת שמו *האומה ע� סיפורי� על הולדת תאומי�. יעקב

היה אב  נושא עמנויהודה שאת שמו נולד בֵלדת תאומי�, וג�  נושא

 ֵער ואוָנ	. –ל� שני בניו המתי� חֵ הדעת *בהיסחומי� שנולדו לו לתא

ג� דמותו של הנווד בשיר "איגרת" היא דמות מרובדת, המעוגנת         

בספרות העברית לדורותיה, וכא	 נתאר בקצרה את אחד מגלגוליה 

ָרווח  המודרניי�: במציא$ת היהודית של שנות ִמפנה המאה העשרי�

שקיבל  –קטואל הצעיר, הרעב ללח� והעקור משורש הטיפוס של האינטל

בתולדות התרבות העברית את הכינוי "ה4ָלוש" בעקבות כותרת סיפורו 

משורש *של י"ד ברקובי! "4ָלוש". דמותו של הצעיר היהודי  ה4ָל$ש

)déraciné ִאכלסה את הספרות העברית של שנות ִמפנה המאה (סיפורי (

ג' שופמ	,  מ"ז פייארברג, י"ד  א"נ גנסי	, מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר,

ברקובי!, א' ברשדסקי,  ה"ד נומברג ועוד).   אחד מגילומיה המובהקי� 

, שגיבורו ירמיהו פייארמ	, בחור�של דמות זו מצוי ברומ	 הקצר של ברנר 

בעל המזג הניהיליסטי,  שוקל לשי� את נפשו בכפו, ואומר לעצמו: "רֵאה, 
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יציאה מדעת  –: האחת על ָ'רח) והשנייה לרצונ) לָפני% דרַכייִהנה 

  ומיתה בידי עצמ). ובחרָת במוות!" (ראו בסו� פרק ל"ד של הרומ	).

"ֶאתַהRֹו�  ְרֵאה ָנַתִ(י ְלָפֶני%בסו� חמשת חומשי תורה ה	 נאמר: "         

ְ$G, ַהRֹו�, ְל�ֲהָבה . ֲאCֶר =ֹנִכי ְמצַ ָהָרע"ַהָ/ֶות ְוֶאת"ַה.וֹב, ְוֶאת" ַהַחִ+י ְוֶאת

Kָֹתיו $ִמCְָ:ָטיו; ְוָחִייָת  ה' ֱאIֶהיG ָלֶלֶכת 7ְִדָרָכיו, ְוִלCְמר Y* ֶאת Fִמְצֹוָתיו ְוח

ַהִעֹדִתי  [...]LָCָה ְלִר4ָCְ>. *ַא4ָה ָבא*ְוָרִביָת $ֵבַרְכG ה' ֱאIֶהיG, 7ָ=ֶר! ֲאCֶר

ָה=ֶר! ַהַחRִי� ְוַהLֶָות ָנַת4ִי ְלָפֶניG, ַה7ְָרָכה *ֶאתַהDַָמִי� וְ *ָבֶכ� ַהRֹו� ֶאת

יט). *(דברי� ל, טו ְלַמַע	 4ְִחֶיה ַא4ָה ְוַזְרֶעG". �ָבַחְרָ( 3ַַחִ+יְוַהKְָלָלה; 

לעומת זאת, גיבורו "המקולל" של ברנר, המרבה להשתמש בתואר 

יי�. על דברי פייארמ	  "ארור", מודיע לעצמו כי הוא בוחר במוות, ולא בח

יציאה  –: האחת על כרח) והשנייה לרצונ) לפני% דרַכיי("רֵאה, ִהנה 

[...] מחריש אני ופוסק מכתיבה, ובחרת במוות! מדעת ומיתה בידי עצמ). 

...") בנוי שירו אנפ� את העט הארורזו המלאכה הנתעבה. מה זה היה לי? 

[...] נֹוַלְד4ִי  5ְִפְתֹאַמִיְ:ק$חֹות  של אלתרמ	 "איגרת": "ְלG ֵעיַני ַהRֹו�

ְיִחיְדG [...] ָרִציִתי ְלַח7ֵר ְלG ַהRֹו� ִא8ֶֶרת / ֲאָבל  ֵמת 3ִי4ְאֹוִמי� [...] ִ'י ְלָפֶני% 

   ".ִנ3ְ6ְָרה ָהֵעטֶאל ֶלב ַהTֶֶמר 

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

	 וכא	 הוא מתוודה על =זלת ידו ומבקש לנ:! את העט שבידו; כא	 כא

וכא	 השאלות הקיומיות של "להיות או לא להיות" כרוכות בשאלת 

ה'תיבה. אלתרמ	 רומז בווידויו כי השאלה א� "לכתוב או לא לכתוב" 

היא בעבורו שאלה קיומית של חיי� ומוות. הדמיו	 לדבריו של פייארמ	 

לט לעי	 לאור שימושו של אלתרמ	 בצורת הזוגי שחידש בשיר ה"4ָל$ש" בו

ברנר (שניה�   בעקבות המילה "Jְָרַכִי�" שחידש  זה ("ְ'ִפְתֹאַמִי�")

מסמיכי� את צורת הזוגי המקורית שחידשו למילה "ְלָפֶניG"). כא	 לפנינו 

דיאלוג ע� ברנר, שבחר במילה "דרַכיי�" כדי לבטא את לבטיו הדואליי� 

ה"4ָל$ש", התועה כ"ֶצל�" בי	 שני העולמות ואינו יכול לקבוע באיזו של 

דר) ראוי לו שיבחר, כדי לתאר משורר יהודי צעיר העומד על פרשת דרכי� 

ושואל שאלת "לא	?". ואגב, י"ח ברנר לימד ספרות בגימנסיה הרצליה 

(ש7ָ> למדו בעשור הראשו	 והשני של המאה העשרי� תלמידי�  כדוגמת 

רה� שלונסקי, נת	 אלתרמ	 ואחותו לאה [לימי�, המחנכת והסופרת אב

להב] אוריאל הלפרי	 [יונת	 רטוש] ואחותו מירי הלפרי	 * לאה אלתרמ	

[לימי�, הסופרי� והמשוררת מירי דור]). בחירתו של גיבורו פייארמ	, 

נרד� לש� "ברנר", במוות, ולא בחיי�, מקבלת בדיעבד, לאחר *הנושא ש�
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אירונית, שלא *,  משמעות טרגי1921עות הדמי� של שנת מותו במאור

נעלמה מעיני אלתרמ	 (הדיאלוג הסמוי בי	 אלתרמ	 לברנר הוא נושא בפני 

  עצמו).

* מיז$ג	 וריבוד	 בשירת אלתרמ	 של דמות המשורר הנווד משירת ימי        

הביניי�, של דמות הבוהמיי	 משיריה� של בודלר וממשיכיו, של דמות 

" היהודי המגורש והמנוא!, ושל דמות ה"4ָל$ש" היהודי מ	 ה"ֵהל)

אירופית, שהשתקפה בספרות העברית *המציא$ת הגלותית המזרח

את אופָי�  כוכבי� בחו!שמברדיצ'בסקי ועד ברנר,  נותני�  לשירי 

הייחודי, שאינו דומה לשיריה� של  משוררי� אחרי�. חקייניו הרבי� של 

* אורלוגי	*י� ופונדקי�, ע� נר בחלו	 וע� קולאלתרמ	, ש'תבו שירי דרכ

חצות, לא הבינו את מהותו  של  התמהיל שאותו ה� מעתיקי� *קורא

גררא, א� לא הבינו עד כמה ה� מדללי� אותו (זה טיב� של *לשיריה� אגב

המעתיקי� והחקייני� למיניה� שה�  מרדדי� ומסלפי� מבלי דעת את 

פזו	 ובהיחבא מזולת�). השיר הרעיונות המורכבי� שה� נוטלי�  בחי

הביוגרפי  של אלתרמ	 ואל *"איגרת" מאפשר להצי! אל עולמו האישי

עול� הדעות האישי שלו, ולראות כי כל אחד מהמוטיבי� ביצירתו, לרבות 

  –"היהודי הנודד" מרובד מרבדי� רבי� *הטר7$דור*הֵהל)*דמות קי	

יבי� ביצירת אלתרמ	 אישיי�, לאומיי� ואוניברסליי�. ריבוד� של המוט

וריבוי הפרדוקסי� שבתוכה ה� סוד קסמ�, וה� ההופכי� את שירי 

�ליצירות שנית	 להפו) ולהפו) בה	 שוב ושוב, ולעול� לא  כוכבי בחו

  להגיע לסו� ִחקר	.

  

  

  

  הערות:

אוריאל הלפרי	, שהיה ב	 המחנה הרוויזיוניסטי, נאל! להסתיר את זהותו  .1

שלונסקי בפסידוני� "יונת	 רטוש" כדי ששיריו ולחתו� על השירי� ששיגר ל

 יתקבלו ויידפסו בעיתוניו של שלונסקי.

פזמוני ; ראו: 16.1.1934מתו) תכנית ל"ג של תאטרו	 "המטאטא" מיו�  .2

 . 23 – 21אביב תשל"ז, עמ' *, בעריכת מנח� דורמ	,  כר) ראשו	, תלזמר" ושירי

3. (מהדורה,  במעגלתרמ	 ; נדפס שוב בספרו של אל24.11.1933, מיו� טורי

שולב כבר טי, שלפנינו רעיו	  סימבוליס. 11*17]), עמ' 1975אביב * מורחבת [תל

בסיפורו של ביאליק "ספיח", בדבר עיני הרוח של האמ	 מול עיני הבשר של "כל 

 אד�".
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� י Jָ לִ ד 7ְ ה עַ לָ יְ לַ  נ$לֵ צְ ו אֶ Cָ כְ עַ [...]  הי : Q@ִ ֶד י. עוֹ ִח =כפי שני'ר, למשל, מ	 השורות " .4

   ָהֲאָדָמה ֵאָליו Cִֶ@יָה ְמַבKַַעת". /ד. ד חַ ל עוֹ זֶ ְר 7ַ הַ י. וְ ִח ק, =זָ י חָ ִד עוֹ  /  ת.עַ דַ וְ 

שלא כמו שלונסקי, אבי האסכולה שאליה הסתפח, מיעט אלתרמ	 להשתמש  .5

כלל בחר להשתמש  *בדר) המצאתו.* במילי� ובצורות פרי –בֵנאולוגיזמי� 

ת לכול, שפשטות	 אינה מצביעה בהכרח על פשטות במילי� פשוטות ומובנו

הרעיו	 הגלו� בה	, בלי "פירוטכניקה" של חידודי לשו	 וחידושי לשו	. רק לִעתי� 

רחוקות חידש בשיריו מילה, ובדר) כלל נגזרה מילה זו מ	 הזוגיי� 

("פתאוַמיי�", "סַליי�", "תניַניי�" וכו'), בי	 שלצורכי משקל וחרוז, בי	  

 ב$אות.יסוס> של פואטיקה ביָנרית של "תאומי�", כפילי� ובָ שלצור) ב

אביב שבה� הוציא לראשונה את כל שיריו של *בשיעוריו באוניברסיטת תל .6

ולא  1935 – 1931אלתרמ	 שהתפרסמו בעיתונות היומית והִעתית בי	 השני� 

 . כוכבי בחו�ב! כונסו בקו

דברי  ו): ח"נ ביאליק, . נדפסה בתועד בברלי	, אדר תרפ"בוהרצאה בבית ה .7

"על השניות תחת הכותרת מה (*לט אביב תרצ"ח, עמ'* , תלא' כר) ,פה"שבעל

  בישראל").

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


