
שמירזיוה

אלתרמןנתןמאתהעשירי""האפרוחעל

לילדיםאלתרמןשלהראשונהצירתוו
מעשייתהיאהלא-בספראורשראתה

במהדורהאלהבימיםשיצאההעשיריהאפרוח

בלווייתהמאוחדהקיבוץבהוצאתמחודשת
קרמןדנימאתעיןומשובביצבעונייםאיורים

 13בתצנומהבחוברתהראשונהבפעםיצאה-

אביב<תללספרותמחברותבהוצאתעמודים
מאתבשחור-לבןחרטאיוריבלווייתתש"ג),

"ביצהעלמחורזתמעשייהזוהי .נבוןאריה
שנזקקהביצהעלדיוק,ליתראונולדה",שלא

שבשמים,האבלעזרתאוהביולוגי'האבלעזרת
גיבור;:ן •אורוואלהעולםאוויראלשתצאכדי

המקופלקט'אפרוחהואסרואיהאנטי
שהוריו--צדקבליולא-וחשבקליפתו'

הגובלתבבהלהחשכה.בקרןשכחוחומולידיו
להעירכוחובכלמבקשהואבהיסטריה,

הביצהמןלהיחלץהחוצה,לפרוץולעורר'
האפרוחים,דודיובניואלאחיואלולהצטרף

ראראש-השנה.לקראתבהכנותהמשתתפים

בכלבכנפיווחובטבמקורמכהשהואאףעקא,

החוצהדרךלהבקיעמצליחאינוהואעוז'
לובאהלבסוף,הבלהות.קץאתולהחיש
במועד'המצריםמןלצאתמצליחוהואהישועה,

ואלהעולםאוויראליוצאהואמשמע.תרתי

אביו'בעזרתספקהחג,כניסתלפנירגעאורו
הדבריםברקעשבשמים.האבבעזרתספק

איןאותהשגםנוספת,אפשרותמהבהבת

עלפוסלהחקלאיוהמהנדסהאגרונוםאלתרמן
"סתם"הביצהמןבקעשאפרוחנואפשרהסף:

הדגירהותקופתהשעה,שרה fסוףשסוףמשום

.והטבעילסיומההגיעה

פסיכולוגי'איתניםמאבקשעיקרההמעשייה,
חסר-תודעה-נר 1עשלבקרבוהמתחולל
משמע:תרתי , ab ovoמתחילהכביכול,

 ,ה~;נ-ב 1~ה 1ק~ן-~ק;ר 1ם·ר~~ב wי; ה~י*~"

16 
 300גליון

ל;~~לס~ין /ר 't ';ך;ק~~ה f ~א 1ה /
ביןהכלואזה,ואומללגזולגוזל ."א~;מ 1

לי'<"דעגורלומראתמבכההקירות,
הואוצרה">:היאאפלה /הדירה /רע,

:זז.ז··-:·ז--

ממצוקתומשתגעבקיר'ראשואתחובט

יצליחלאשמאבוהמנקרהחששומןהמחנק
בטוחהוא .מו;זדמבעודמכלאולצאת

ביצההיאנתוןהואשבתוכהשהביצה

יישארושהואתיבקע,לאשלעולםמיוחדת,
הולדת,ליוםיזכהשלא~פלנצחיםלנצח

ראש;~ת / ~~כנ~~ [/·ר~~ס"<משמעתרתי

~י / ~,ק~ו;zח 7ר w ~~~י / ..•ח;~ט~קיר
 /לע;לם iiפאהיהאם ] ... [לד! 1להאפשר

בקע Tשטרםאף ··~)/;· ..•~לךת!לי•;;ם~ה, ryרל~
כבעלומתגלהראות,מרחיקהואהביצה,מן

שהעולםלוידועמפותחים:ת 1ומודעידע
רקוכי~חיה,מרחבבוישושלכולםגדול'
אתשומעהואמושיע.באיןכלואלבדוהוא

רואהגםאךהביצה,לכותלימחוץהנעשה

מתייפהדודושבתאיך?>יודע<השדויודע

הואהקךב.החגלקראתהאספקלריהמול
עלוקובללמניין'האחרוןשהואיודעאף
אמואפילואלאמשפחתו'בנירקשלאכך

שלהםהזקוניםבןאתשכחומולידיו'ואביו

 ."תב~?~ ך;ב~"
לביןבינוהחוצץהקליפה,למסךמבעד
הכולכאמורשומעהואהחיצון'העולם
דודיובניבעיצומה:לחגהתכונהכיומבין

השנה,ראשלקראתמתקשטיםהאפרוחים

כלאתלולהכיןבניואתמזרזואביו

 .לדרךהיציאהלקראתהדרושיםהאבזרים
הנוסחמןגלותיליהודיהדומה-זהנרגןאב

סופריהלעיגודומיוועלשעליוהישן'
גערותמשמיע- 2הגלותשולליההשכלה

השוררתהערבוביהעלעברלכלוטרוניות

עצלנותהבשלהאפרוחים,ברוכתמשפחתו'בבית
קומיבקטעאורחא,אגבהוולדנית.אשתושל

בביתאובגןהמחזהלצורכילהפליאהמתאים
ברגעמגלההמשפחה,אביהתרנגול'הספר'
איןשבמכנסיוקרועה,שלוהחגשכתונתהאחרון

שלוהחגחליפתשל > vest <חזייתהכפתורים,
רגעיההמולהבתוךמוצאהואזאתובכלנעלמה,

בתקיעהבחיפזוןעצמולאמןכדיאחדיםפנאי
לאיהאשםכלאת .הגדולהיוםלקראתבשופר
"העצלה",זוגתועלאפואמפילהואהסדרים
אלתרמןאךאפרוחים,עדתומגדלתביציםהמטילה

מפורשות,זאתלומרבליהצעירים,לקוראיורומז
גלווכנףישמשמע,תרתיגבר'לגםכי

הבית.פינותבכלהשוררתבאנדרלמוסיה
הכנסת,לביתהיציאהלפניאחדיםרגעים

לברכםכדיבשורהילדיואתמציבהתרנגול-האב
בשורהעומדיםהםובעודטובה","שנהבברכת

כילחרדתהמגלהאם-הבניםבברכה,לזכותכדי
הצווחהלמשמע •איננולמנייןהעשיריהאפרוח

מתחיליםבעקבותיה,המשתררוהשקטהנוראה

ןא, wל ר~"<האודבהבןאתלבקשהמשפחהבניכל
 1 נ~~ 1 /ב, wלאא 1ה , 1~י~נא 1ה /ןא, wלדק

אלא .)" •.•טןף~רף~יזאת~ין- /ה;ךיו~ליו
נבקעה,שטרםבביצהלשמחתםנזכריםהםשאז

במקורומכההאבבפינה.בשקטלההמונחת
בקוללבנווקוראלהתבקע,המחשבתבקליפה
שנאלץהאפרוח, "!י~נ~~~יף ,ה~ך"נרגש:
אלהכוחותאםגםאדירים,כוחותעםלש.רות

אוויראלסוףסוףיוצאנפש,כוחותבעיקרםהם

 "!ר;א"ב:חי-העולם
עלואוניברסליעל-זמניסיפורלפנינולכאורה,

ולהבקיענוצהל~מחהמבקשזקונים,בןצעיר'
לאינדיווידואציהלהגיע-עולםשלאורואלדרך

ומאבקעצמועםאיתניםמאבקתוךולהכרה,
שלהם.בענייניהםהטרודיםהוריועםסועראדיפלי



מתרחשהסיום,לשורתעד ,כולוהסיפורכל
עלהסוגריםהסוהרביתכותליביןאמות,בד'

 ,האקזיסטנציאליסטיהאבסורדכבמחזה ,הגיבור
המערכהלמן ,שרויהראשיהגיבורשבו

חדרשלכתליובין ,המסךלרדתועדהראשונה

השלושים,שנותבראשית ,ואכן .ויחידאחד

המעשייהשלכתיבתהלפניויותרכעשור
-שולייתבעודו-שלפגינולילדיםהמחרוזת

הכלל-הכיוףןבעלתשלונסקי"ב"אסכולתאמן

המובהקהלאומיהכיווןמןשהתרחקה ,אנושי
כתב-דורוובניביאליקשל

אופיבעלותיצירותאלתרמן
במצבוהעוסקותבולט,אוניברסלי

 > condition humaine <האנושי
המערביבכרךהמודרניהאדםשל

השוקע.

ראושרובןאלה,מוקדמותביצירות
ובכתביהיומיתבעיתונותאור

ניתן ,בספרכונסולאאךהעת,
שללשלמוקדמיםגילוייםלמצוא

במעשייתהמופיעיםהמוטיבים

בגווניםצבועים ,העשיריהאפרוח

אנושייםוכללאוניברסליים
בשיר ,למשל ,כך •למהדרין

מאבקמתואר 3'יתד',המוקדם

איש ,ומיוחדיחידצעירביןאדיפלי

לוהבזיםהשבט,זקנילבין ,שאפתןחלומות

 4לאם',-שופר'בעתהגנוזבשירולחלומותיו.

 [/;ו~~"~ע,דתוהגיגיוהמודרניהכרךאישמוצג

שופרהואזהמוקדםבשירוהשופר ,"תיt~'ב~

לסוגיהאלתרמן<כביצירתהמלחמהושופרהחג
ב'אלתיאורו ,למשל ,וראוולתקופותיה,

בשירבחוץ>.כוכביםהקובץמתוךהפילים'
המודרניהכרךאיש 5קרנבל','לילהמוקדם

האפרוחגיבורהאפרוח,כמו ,עצמואתמציג

שכבראוניםחדלילהוריםזקונים,כבןהעשירי

 ן~"(שבשמיםולאבלאמא-אדמה-מזוקן~לו

 /~קי~ה ry ו~~לtי~ל /ס~יש, י~~~קף~ים
להקתכמו-הואוגם ,)"סtי~;:;ה /oלרקיע

ערבשלבאווירהשרוי-שלפנינוהתרנגולים
"לילבאווירתאוניברסליים:ובמונחיםחג,

 6במניין","העשיריהמוקדםובמאמרוקרנבל".

אתאוקסימורוניבניסוחהצעיראלתרמןהציג
הקולנוע,אמנותאת ,ביותרהמודרניתהמוזה

כמין ,העיר"שלהטומאהוילדהשעשועים"אבכ
אחריותחסראבשל ,הינדיוכלאיים,יציר

פרוע,ממזר-בלתי-רצויזקוניםבןושל
המוזות,תשעהגדולות,אחיותיואלשהצטרף

רבים .למראהובהלהבצווחותפרצואשר
אפואטמוניםהעשיריהאפרוחשלמהמוטיבים

ראשיתלמןאלתרמןשלשירתוגרתבערו
בגווניםבהןמופיעיםהםאםגם ,יצירתו

חזףתלהםהמקניםמנייריסטיים,אירופאיים,

לילדיםשבמעשייהמזובתכליתשונה
שלפנינו.
משירושחלפוהשניםתריסרבמהלך

<'בשטףבדפוסשבאאלתרמןשלהראשון
האפרוחלפרסוםועד ) 1931 ,עיר'

מרחיקותתמורותכידועחלו ,העשירי

עםובתולדותהאנושותבתולדותלכת
הביןוהשואההמלחמהבשנות .ישראל

שלהמלוטשהאסתטיציזםכיאלתרמן

השןבמגדלהמתגדרים ,וחבריוונסקישל

והעש
T : • 

באאשראסתטיציזםהצרופה,האמנותשל

שלהחיצוניתבחזותםביטוילידיבעבר
כוכביםשירילרבותהאורבניים,שיריו
אירועיאתלל;ותמתאיםאינוכבר ,בחוץ

הערכיםכיהביןאףהואהימים.

הדוחיםהאסכולה,שלהקוסמופוליטיים
במפגשמתנפציםהעם,צרתעםהזדהות

סג iJ"רקשנהבשעההמציאףת.קרקעעם

כניסוחוך~ךב-סג",~ךם-ש;~הש~ין

אין ,)א"שת<ענייםשמחתביצירתו

אתוללטשבנחתלשבתיכולהמשורר

כשקאפוריםימיםבאותםדק.עדשיריו

אתובמתכוון'ביודעיןאלתרמן'החליף
שליתוהטרקלינהפריזאיתהפנמהמגבעת

המוקדמת,האסתטיציסטיתשירתו

העליזות,השלושיםבשנותשנכתבה
עלהמאבקימישלהמאובקהגרבבכובע

ידעלאשבהםבימים .ישראלעצמאות
 ,לאואםלשרודיצליחאםנכוןאלהיישוב
ערכיםשלערכםאתהמשוררהעלה

כערכיםלילדיהםהוריםכאהבת
 ,הכולככלותבעולםשישרדואוניברסליים

קולם.לכשיידוםגםוהתותחיםברעוםגם
רךגוזלמתוארהעשיריבהאפרוח
ולאדווקא,יהודית-גלותיתממשפחה

אדם"."כלשלומוכללת,כלליתדמות
הוריוואפילומלב,נשתכחזהיהודיגוזל

מנייןאתלהשליםשביקשוהמזקינים,מולידיו
למרבהשכהרהראהוב,שעשועיםבבןצאצאיהם

בדאגההקיפוהולאאחיוגםה~יצה.בתוךהחרפה

 ,יעקב-ישראלבןליוסף,דימויוומכאןובאחווה,
בכפועוולללאשהושלך ,הדחויוהאחהרצויהבן

ממנושגםהאסורים,ביתאלהושלךולימים ,לבור

לכישרונותיומוניטיןשיצאועד ,להיחלץהצליח
ונתוודעלגדולהעלהוהוא ,והחומרהרוחבתחומי

בןט;ךף"."טר;ףכיבטוחיםשהיומשפחתולבני

מתלונןאלתרמןשלהמחרוזתבמעשייההזקונים

הוריו ,"תג~?~ ך;ב~"שכהרהרכי
"~יןהנערשכיוסףוחוששיםמקוננים

גםונזכרת " ...טןף~ר'ף~יזאת

אמנםהיא<שכאןהקרועההכתובת

לפנינוהמרושל>.האבשלכתובתו
מין ,חזוןובעלכישרוניאפרוח

אתוהמביןהיודעפענח","צפנת

הביצה,לכותלימחוץהמתרחש
בעלכמוממשבכלאווהמתייסר
שעמדהחלומות,ופותרהחלומות
מנשוא.כבדיםבניסיונות

אחיומשמע>,<תרתיישראלבני
בהירהזקוניםאפרוחשלהגדולים
בבורהכלוא"יוסף",העיניים
הכנותשלבעיצומןשרוייםצלמוות,

שלמרומםרוחובהלוךקדחתניות
"ערבכגוןמושג ,אלתרמןביצירתחג"."ערב
"האירופאי"בשירקרנבל""ליל<ולחלופיןחג"

ערבל"משתהשם-נרדףתכופותהואהמוקדם>
לביןחילוביןלששוןאסוןביןהתגדקשבו ,"ר~ד

תרנגולים,עדתשבמרכזוחיזיוןכילשכוחאין •גייל
בעצםיכולהשנה,ראשחגלקראתעצמההמכינה
אחדכאישצעידהשלמקאבריכחיזיוןלהתפרש
לקראתאחרונותהכנותשל-המוותלקראת

יצירהלפנינוהשחיטה.לקראתקרי:"הכפרות",
טרגיצדגםאךקומיצדבהשישאקטואלית,

הזויהמשאלהאלאאינוהטובושסופה ,ומקאברי

>" wishful thinking "< צעירמשוררשל, 
עצמו'ואתהצעירהקוראאתלהרגיעהמבקש
בטוב:ייגמרשהכולוהשואה,המלחמהשלבעיצומה
אלההפכהמתוךמהרהעדלצאתעתידשהעולם

אלתרמןשירתשנייה:ובמחשבההדרור.ואלהאור
 .והיפוכודברהאומרתדואלית,שירההיאבמיטבה
ילדתקווה:חסרסוףהואהטוב"ש"הסוףאפשר

בלתישאינווהשמח,הבהירצדואתורקאךיראה

להרהוריייתפסגרהבוהקוראואילו ,בעלילאפשרי

בתוךהגוזלייוותראםשגם ,נכוןאלבהבינועצב,

העולם,אוויראלממנה:.צאאםוגםכנפלהביצה
 7לחס.דדווקאולאו ,נגזרשגורלואפשר

לאורשיצאה ,העשיריהאפרוחהמחרוזתבמעשייה
שיריולאחריםשבכשלוש ,-1943בכאמור

אחים"עשרה"שירהמחזורשלהראשונים
האומללהאפרוחעניים,שמחתלאחרוכשנתיים
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 ,זקוניובןאתעזבשאביו-מולידועלמקונן
לעולםהואוכיכת",.~ 7 ~ ר;ב~" ,למנייןהעשירי

בבהלהמכריז<הואהאוראללצאתיזכהלא

וברקע ,"ת 1~מך?אן ה~~~"~אןובעצב:

 ii"פוהמאז'וריתהאופטימיתההכרזהמהדהדת
~ ry .פ 1~הii "הנודעהחיבת-ציוניהשירמן~יצ;ר

כך,כלגדולהעולם sאבות').חמדתבארץ'פה

בומהלכיםהמינים,כלבניהאפרוחים,כל

אחיו •כלאובביתנמקהואורקחופשיים,
<כביצירתוחגערבשלבהכנותמצוייםוקרוביו

 שד~~ז:i"~לילהמתרחשתעניים,שמחת
הלאומיתת 1המציאהיאורקעrזמ;;ןן"

השנייה,העולםמלחמתשנותשלוהבינלאומית

האפרוחישראל.>עצמאותעלהמאבקשנותהן
 ם~t,ז ,"חיבמיליםנפשועלמתחנןהכלוא
ו"חיש "!א~ 1ה;~יא ם~~~;:~ת / !א~ 1ה;שע

"אנאמילותאתהמזכירותל~את",~אלי 1:ז,זר
סדרשלפניהללמתפילתנא"הושיעהה'

מתפילתשער"לנו"~תחמילותואתהושענות
 .הדיןיוםהואהכיפורים,יוםשלנעילה
היאבאה,וכשהיאלבוא,מתמהמהתהישועה

ראשחג ,כאמור .כמוהומאיןגורליביוםבאה

הביצה,מןלצאתהאפרוחזוכהשבוהשנה,
ובוהתרנגולים,עדתשללדידהוהגאחגהוא

שלתחנוניוהשחיטה.אל 1יובלמכניסרבים
ואלהעולםאוויראללצאתהעשיריהאפרוח

ביןסתום:במבוילהסתייםאפואעלוליםאורו
נחרץ.שדינואפשרשלא,וביןתיענהשתפילתו

האפשרותגםקיימתהדבריםברקעאבל
מבורהאפרוחייחלץשלפיההאופטימית,

אלויתוודעהעולם,אוויראל:צא.צלמוות,
 ,ה~ך"<לבנוהאבהתגלותבשעתו.כיוסףאחיו,
מעמדיםבניסוחההמזכירה ,)"!י~נ~~~יף

ליעקביצחקברכתכגוןחשובים,פורמטיביים

בז>בז,בראשיתהשדה":כריחבניריח ה~ך"<

אברהםאלהי("אנכיליצחקאלוהיםהתגלותאו

למשההתגלותואוכד>נובראשיתאביך":
מעמדלאבמקנהיא>, ,ושמות ,"'האנכי("הלא

הולךאףהאלוהימעמדו .אלוהיאופטריארכי

 ,"!ר;א יז:i;ב"המיליםלמשמעכמובןומתחזק
אמנםמסתייםהסיפור •הסיפוראתהחותמות

לסיפורנוהמחזיר ,ואופטימיחזקב"אקורד"
או ,האלשליכולתונתגלתהשבובראשית,

אביזאת,עםתפארתה.בכלשבשמים,האב

האנטיהתגלותו,שבעקבותשלפנינוהמשפחה
הואחדשה","בראשיתמתחילהלבנוסרואית

בנואתושכחשכמעטונלעג,עלוב "ל~"מין
איןובמכנסיוקרועשלבושוחשכה,בקרן

שמיםכלפיהטחהכאןנרמזתכפתורים.
שכלעלשיניים,וחירוקאוניםאיןחרוןשמתוך

ב:;~יצתשרוי ,וטפ;נשותיועלהנבחר","העם
ואיןשבארץ,ב~יצתוומסורגסגוראוהגלות

 .להצילוויחושנטויהזרועשיחשוףמי
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פרסם ,העשיריהאפרוחפרסוםלפניכשנה

אירופה,יהודיעל"טוריו"אתאלתרמן

לרחמיזכוולאחטאושלאהילדיםעלובמיוחד
במיליםפותחהעמים''מכלשירושמים.

 /גוזמיםנצל 1ילדינ"נבכ;תהמצמררות:
 1םרנכנ iז.tסה ~~ / . 1ש~~נלאסע;ןם~ת q~ת

 ] ••• [ 1~נךן~יס 1א;סנ~:ב~נכ /ס~זpים, ל~~

אלתרמןנתן

דים, 1יהילדים /גוזמים,אלי 1ילדינבצער 1
ב wry ~ל~ך~ם:קי~;ךעיםסם_··;~~ים ,bים 1;ל

נכ:;~יזקי!"ז,tלל~ם:דקק;ךז'יםחם /-~ך~ים
מנדל',מנחםשל'מכתבשירואתכתבכן

 י~~ 1ז ,~לי~י~ןלי~ה W "במיליםהפותח
אלשהלכוהגלותיהודיאתובמנותו ,"ה~~ב:
הילדיםאתלמנותשוכחאינוהואמותם,
בכפםעווללאעללשמיםמתחתשנמחו

מתגלגליםאלהילדיםלנצח.ילדיםויישארו

החזןפיסיבןמוטלשלבדמויותיהםכאן
-עליכםשלוםגיבורי-טוטוריטווטופלה

האפרוחהיכתבשבזמןהגולהלילדיסמל
הילד'עלבשירלגאולה.לשוואחיכוהעשירי
ואתעצמואתלעודדמנסהאלתרמןאברם',
 לt,ז"לאמור:אברםאלאדוניבדבר ,קוראיו

ם 1ך~צ~ן;ל:קי / ,םן~t.זז:ייןאז,tל /ז:ייןא,

~ל /בןם תל~~~ל.ילדררף, 7לר / .ף~י~~
~לב~פלז.t~ןסםךד ryב~ ] ..• [ ~~ך\.ז ו~~ס~ךץ
~ד~ם:ב~י:קי /~י wב ת:~ י~~ א~~.ב /~~יו
כל ."ר~~ב:ז.t~ןם~לר;~ם /ס~בז,t~ןם~ל

ממדיהיוודעעםהתפרסמוהללו"הטורים"
אותםעלגםפסחהשלאבאירופה,הזוועה

בניעםאלתרמןנתןחישבהםמקומות
נותרוושבהם ,ובנעוריובילדותומשפחתו

ובחוסראוניםבחוסרהטוביםמחבריואחדים

העמים,מכלבחרתנו"אתההמיליםואגב,ישע.
במחזורמופיעותבנו"ורציתאותנואהבת

אחת.מפעםיותרהשנהלראשהתפילה
 ,העשיריהאפרוחפרסוםלפנישניםכשלוש
שלהראשוניםשיריואתאלתרמןפרסם

"שירנקראשעדייןאחים",עשרה"שירהמחזור

כמואלהראשוניםושיריםאחים",ארבעה
שירישלהקבעסמליאוצראתממשיכים
 ,הייןהפונדקית,הבקתה, :בחוץכוכבים
פנההעשרוניהמבנהאלועו.דהדרכים ,הבאר
מצריםמכותשיריבמחזורלערךשנהמקץ

מכןולאחרהמלחמה,זוועותרקעעלשנכתב
אורשראההאחים,עשרתעלהשלםבמחזור
הואהעשיריהאפרוחגםהיונה.עירבקובץ

המקאבריבשירכמואחים,עשרהעלשיר

געווען'מיוזיינעןברידערגוטע'צעןביידיש

זהעממיבשיר 9היינו'>.טוביםאחים<'עשרה

אריתמטיבטורהאחיםמספרומתמעטהולך
מהםנותרשלאעד ,) ••••• 7 , 8 , 9 , 10 (יורד

אפואהיאהחוזרשבפזמוןהעליצותאיש.
שלאושחת""מחולשלמקאבריתעליצות
ביאליקשלהילדיםשיר 10שחורה"."חופה

 >'ףת~ יכ;t~ ,~:קנ;ך יכ;~;י'(נרגנים''מקהלת
שירשלהחוזרהפזמוןשלבחומריומשתמש

המספרהיינו',טוביםאחים'עשרההייריהעם

המנגןיעק'לועלבכינורהמנגןשמער'לעל
ואכןהרחוב.באמצעניגוןהמנגניםבנס,

התעלםהילדים,למעןזהשירבכותבוביאליק,
מדוברהיירישבמקורמכךכביכול

 danseבנגינתםהמלוויםב"כליזמרים"
macabre , בשירזאת,<ועםמתיםחתונתאו

אתביאליקהזכירנרגנים''מקהלתהחתונה

החתןאתורקוהטף,הנשיםאתה"כליזמרים",
 11הזכיר>.לאהכלה

במקורמחוכםשימושהואאףעשהאלתרמן
שירואתביאליקבנהשעליוביידיש,המקאברי
עשרתמוטיבאתבשלבונרגנים','מקהלת
 .העשיריהאפרוחלילדיםביצירתוהאחים
שלהוריובעודהמבוכה,שלבעיצומה ,ואכן

אותוומגליםהביתבכלאותומחפשיםהאפרוח
נזכרותלהיבקע,המrזשבתהביצהבתוך

 ,"הס~~ךק;לשש;ן"ק;להמילים"לפתע"
מתיאוריולאיהודיים,חתונהמטקסיהלקוחות

המאוחרתביצירתוגםמילה.בריתאולידה

מוטיביםבמרומזאלתרמןשילבקיץחגיגת
אחים'עשרההמקאבריהעםשירשלמהפזמון

דואליתאווירהניכרתבהוגםהיינו',טובים

היאקיץחגיגתאחדמצדהגא:ושלחגשל
ומןוצוהלת,ססגוניתדיוניסית,אסיףחגיגת
 , danse macabreאלאהיאאין ,השניהצד
אתהמשקףמבעית,ובלהותעיוועיםמחול

היכתבבעתהמזדקןאלתרמןשלסיוטיו

~ל / ,~:ןיר 1 נ~~ל.י.-ז~ר f ה'ל~"היצירה:



:p יש~~יסם~ל ו~~ /ז-רף~ל ,סליל~ל ,ג;ך~
תב". p:ןה nל~ג~ן~לים :;ל ~ו~~ i ,~~יד

מוסיףומלטש,מתקןומוחק,כותבהמחבר

משמע,תרתיהערב,באכיובראותווגורע,

עדבמלאכהוממשיךבחדרואורמעלההוא
 ,השארביןמתארת,קיץחגיגתפוקע.שהמיתר

בהמשולביםהיאכןועלאנוש,חייקוצראת

אחים'עשרההייריהשחתממחולמוטיבים

הילדיםבשירהעבריומגלגולוהיינו'טובים
י Q ~ ,ג;ך p: ~י Q ;י"(נרגנים''מקהלתביאליקשל

קיץחבגיגתה"כליזמרים"חבורת .>""ףר-ז~
האדםאתומובילה"המועד",בואאתמבשרת
החגיגיתהוראתהורקב.קבראליהנגינהלקול

-הטרגיתוהוראתה"מועד"המילהשל
מועדל"ביתאדםשללכתויוםאתהמציינת

עליצותבמיןכאןמוצמדות-חי"לכל

מקאברית.

תערובתלפנינוהעשיריבהאפרוחכיזאתאין
ושלתפילהשלמקאבריות,ושלעליצותשל

ראשעלשחורהחופההתקדרהכאשרתוכחה:
דואליתאווירהנשתווהובארץאירופה,יהדות
בסמויהצעיראלתרמןהביעחגא,ושלחגשל
אכןצלמוותבבורהכלואשהאפרוחתקוותואת

שוחרי ,דודיוובניאחיואלויצטרףמכלאו:צא .
הואוהתקווה,התפילהבצדוהעצמאות.החירות
אפרוחשלהזנחתועלנוקבתביקורתגםהביע

מתחנןשהואבעתשבהלתוורומז ,הוריובידיזה

אפרוחשלאביושווא.בהלתאינהשיושיעוהו
באהבהגוזליועלהמרחףהנשראינוזה

עלהמסוככתהשכינהאינהואמוובדאגה,
וטרודיםדליםהוריםלפנינוברחמים.אפרוחיה

בטנםלפרישהדאגהעדדאגות,ואחתבאלף

היציאהלקראתההיפקדותרקמהם.נשכחת
להםמזכירהקרב>טרםשל(כ~פקדהביתמן

דודוובניאחיוהאוב.דהבןאתפתאום""לפתע
ואינם ,ממנומתעלמיםהםגםהאפרוחשל

אלתרמןכאןרומז<האםלהצלתודברעושים
בשנותאירופהליהדותהיישובשלליחסו

בראשית,כבפרשת ,האורבריאתהמלחמה?>.

אליוצאשאפרוחנואפשרפנים:כפללהאף
 ,לפניועתידווכלאורוואלהעולםאוויר
בבואלצדיקהזרועאוראותולושמזומןוייתכן

"ויהיהצירוףכילשכוחאיןשהרי ,חליפתו
אתחותםהבריאהראשיתאתהמסמןאור"

 ,חדשסיפורופותחהעשיריהאפרוחעלילת
ואחריתוהמסך"רדת"לאחרלהתרחששעתיד

לאמוצגאלתרמןביצירתהאור •ישורנומי
המייצגתהיאהחשכהודווקא ,אירוניבאוראחת

והתבונה.האמתאתהפרדוקס,על-דרךבה,

שעלבמחוזותבחשכה,דווקאאחרות:במילים
הפיכחשאיןא~תותאותןמתגלותהתודעה,סף

 ,מןאלתראצל 12 •אליהןלהגיעיכוליםוהפיקח
שלה"קורספונדנציות"לשיטתנעניתששירתו

מיןלהיותעשויההזעירההביצה ,בוולד
 ,ואכן ,כולוהעולםאתהמשקףמיקרוקוסמוס

מהדורתהראשונה,מהדורהשלמאיוריהבאחד

שלהאליפטייםה~תארקווימכיליםתש"ג,
 11הפועלות"הנפשותכלאתהביצה

 ,אלתרמןביצירתזאת:ואף 13כבמיקרוקוסמוס.
כרוכיםוהסוףההתחלהולתקופותיה,לסוגיה

 ,כאןוגםוסוף,התחלהלושאיןכבמעגליחדיו
שלדינונחרץשבהם ,לעשורה g ~שביןהימים
תרתינוראים,ימיםהם ,לחסדאולשבטאדם

אךשזההאפרוח,התרנגולים.ללהקתמשמע,
איתניםמאבקלהיאבקוהנאלץ ,מביצתובקע

:דע.שמבליכןעושההעדה,אללהצטרףכדי
עדתואלאחיואללכשיצטרףלוצפוימה

התרנגולים.

הנעשותבמלאכותחכמיםדניםשבהמסכת
חגבימילעשותןומותרומחיה,קיוםלשם

ביוםאסורה ,משלדרךקמח,טחינת •ומועד

מסכתמותרת.ועוףבהמהשחיטתאבלטוב,

טוב,ביוםשנולדה"ביצהבמילים:פותחתביצה
אומרים:הללוביתתיאכל;אומרים:שמאיבית
וביתשמאיביתנחלקיםבהמשךתיאכל".לא

שחיטהשלפסולתהתכוסהכיצדבשאלההלל
כמובןחולקיםאינםאךטוב,ביוםשנערכה

עלכידועהמתבססבחג,השחיטההיתרעל
ש iמקרא-קהראשון"וביוםמדאורייתא:היתר

אשראךבהםלא-:,עשהמלאכהכללכם,יהיה

<שמותלכם":.עשהלבדוהואנפשלכל:.אכל
שחיטתמותרתומועדבחגגםמשמע,טז>.יב,

אכילתאחדיםלדעתמותרתואףובהמה,עוף
ביוםשנולדאפרוחנוטוב.ביוםשנולדהביצה

השופרתקיעתרקעעלהשנה,בראשטוב,
האילזכראתמעלה<השופרלשחיטהמותר

נרמזהעקדה>.מפרשתבקרניובסבךשנאחז

רחמישרקאפשרכידק,מרמזביותרכאן

ימיבעשרתלהצילבכוחםהמקרהידאושמים
לשחיטהשהוכשר ,העשיריהאפרוחאתתשובה
 •המאכלת.מיד ,ולמאכל

העדות

טליתעםתרנגולהספרבשערציירנבוןאריה • 1
משונןגלגלבעלהתקןכידועהוא<הדורבןודורבנות
הסוסבצלעותבולדקורכדיהרוכבלרגלהנקשר
התקיעה","בעלהתרנגולואכןלדהירה>,לזרזו

הטליתאתלושיכינומבקשהכנסת,לביתהממהר
החקלאיוהמהנדסהארגונוםאלתרמןהדורבנות.ואת
כעיןגדולהציפורןגםהוא"דורבן"כיובודאיידע

התרנגול.שברגלשיפוד
שיקפוההשכלהשסופריהגלותית,היהדותאת . 2

אלתרמןכאןמתארומצליפה,מלקהביקורתמתוך
והאם ,בעמיובעלהגבר-האב,ונדמע:בשחוק

"מחזיקייהודיםמאותםהואוהצווחנית,הוולדנית

הפואמהאתובסיפוריו.בשיריויל"גשתיארנושנות",

האשהבתיאוריל"גפתחיוד'של'קוצושלוהנודעת

החברה,ומוסכמותבעלהבשביהשבויההעברייה,

אורראהשלאה~פלשללתיאורוהמרמזותבמילים

תיאורויסודעל :"ינ;:.ל~:זף~ח~ך~אנ;ו ך~ח~"(יום
 .>דו'קהלתילך",ובהבלבאבחשך"כיהנפלשל

פןוחושש"להבל"מתייגעהגלמודהאפרוח ,וכאן

פותחתדריספק''אשקאהפואמה ."לפ~"ייוותר

האשהשרה,שלובצווחהלחגקדחתניותבהכנות
החג,כניסתלפנירגעשגילתה,ההמונית,היהודייה

לחגלחגההכנותנקטעות ,כאןבמרק.שעורהגרגיר
לפנירגעהמגלההאם,שלהדםמקפיאתבצווחה

ואיננו.נעלםהעשיריבנהכיהכנסתלביתהיציאה
 .) 21.5.1931 (תרצ"א,בסיוןה'ה,כתוכים, . 3

 .) 6.8.1931 (תרצ"א,באבכ"בה,כתוכים, . 4

בבאדרט •תרצ"באבאדרכ"ח ,וכתוכים, • 5

 .) 16.3.1932 • 3 (תרצ"ב

 .) 17.2.1932 (תרצ"ב,אבאדרי"בו,כתוכים, . 6

אזכירמחייבת,והבלתיהרחוקההאנלוגיהדרךעל • 7

ומתוךהריכוזמחנהמתוךהיוצאהילדלמראהכי
"החיים~נינישלבסרטוהמלחמה,ימישלההפכה
מהקהלחלקמחנות.לשניהצופיםציוברנחלקיפים",

ואילוטוב","סוףהילדבהופעתורואהבהקלהצוחק
הטרגיותאתומזההדמעהמזילמהקהלחלק

וזהותוהחייםביןאינוהילדשלאביושבו ,שבמעמד

שכלאחדים,משמעיםנושא<שמויהושעבנושל
ונתונהמעורפלתנרחב>רעיונילדיוןפתחפותחאחד

 .סותריםאפילושונים,לפירושים
שלגורלהאתכאןמנגידשאלתרמןאפשר • 8

היישובבניעםהאוניםחסרתהגלותיתהמשפחה
~ךץ f ii"פובאמונה:בתקווהששרו ,הארץ-ישראלי

~ה ry ~פה /ז:רקוות iJל f ה~~ wז:רנ:י~ /~כרתס~רת
היישובגםואולם, ,"ר iךר~י [I ,ר ijז~י [I /ר i~יצ i;ףפ

לבאות,וחיכהבקליפתוומסורגסגורהיהעתבאותה

נגזר.שגורלותחושהומתוךאוניםחוסרמתוך
ומארק,גינצבורגשלהפולקלורבאסופתראו . 9

פטרסוברג,ס"טרוסל~נדאיןפ~לקסלידעריודישע
 • 130סימן , 1901

בספריהרחבתישחורה""חופההמושגעל • 10

ומקורותיה,מקוריות-רטוששירתמאלף:להתחיל
 • 120-119עמ' , 1993תל-אביב

הילדיםשיריקובץעםרביםדיאלוגיםכאןיש • 11
שירלמןמלפרטם,היריעהשתקצרביאליק,של

שיריםהקובץאתהפותחציפור','קןהילדים
לגישתובניגוד •לקוראיווממליץלילדים,ופזמונות

להחיש.שלאשלפנינוהמעשייהגיוברהאפרוח,של

ואלתעירו"אלמשקלעל.זכ~יר",~ןס [i "(הקץאת
ביער''הנערהמאוחריםלשיריםועדתעוררו"),

 / ,ב~לאהףא~י~נף,הףא /לזךא,דקל~ךא, ך~"(
ל.ס iפל iק fךא i<"ךקו"המכונית"ןיו") iה~ליוב~~נף

ףtק~ךים"),ז;ורף."~ה ]."[

יחסוהכפולות:המונאות"בסודמאמריראו . 12

בתוך:ארץ-ישראל",לשיריאלתרמןשלהדו-ערכי
אבנרבעריכת ,גוכריןנוריתספרלמרכז:ממרכזים
 • 361-338עמ'תשס"ה,תל-אביב ,הולצמן

והרסיסהטיפהכי ,אלתרמןרמזאחרבהקשר . 13

לם iסענ~ד·:זהוראו:השלם,עללהעידיכולים
f ~~כוכביםמתוךהערב''תמצית<בשיר ,"ל~ ל

<שיר "ן~~סיס 9~ךססרת i?ד iת i מ~"וכן:כחוץ>,
היונה>.עירמתוךתמורה""לילהמחזורמןה'
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