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עלומיונערה,נעראט-אטאליהםניגשי

לטקסהוזמנולאכללאשרזהות,ושם
כגריהםאתלכבודולהחליףהספיקוולא

הצעירים ,בדםוהמוכתמיםבקיםהמאו

שתוכלכלי ,האם-האומהאלרביםמתק

 ·ירוייםאםאוהםחייםאםןיחלהב
אותהומזעזעיםאליה,תוודעיםמהם

אנחנו"המפתיעה:הווידוירתבאמי

מדיבת~תנהלישעליו /הכסףמגש
 . "יםהיהוד
המלחמהכיכאןנרמזעקיפיןדרכיב

 ·הפוי"עולם"שלאבסורדלמצביאהמבי
הםנעורים,טלליהנוטפיםעירים,הצלא

שתלישעההישישההאםאתושי~כ
שת~כהזוהיאאםכיעןלמה,לבית
 ·לרגליה "צלעוטפי'ייבבופלםבניהאת



.'זד'צ

 ~י_~ .. w ,,~:ו

-

-"ייי'-
בר,:ותנרובנן :'ססיכוצ

 1949נובמברולטרון,הרדארגבעתעציון.גושיחללותיהלוו

ומכאבמצערדמעה,השטופותעיניה
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עללשלםמוכןואף ,"וצימוקיםשקדים"

המרצפתינאבאלולהימחץבחייוכך
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יםרמתואהללויםרשיהבכל .מתחמושת
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לזולתםלהגישאוזולתם,אתלהצילכדי
 ~ .חייהםאת-מפזיקרהמתנה
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באירוניהאלתרמןדיבראחתלא
עלרצוף-פרדוקסיםובסגנוןטרגית

נפשםהמשליכיםאלהכיןהגדולהפער
העושיםאלהלביןהכלללמעןמנגד

בשדותנלחמיםשחבריהםבעתביתסל
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המציינותשקיפה","אמתלההמילים

נלוזהתחבולהלהסתירניסיוןבדרך-כלל

דרךעלכאןמשמשותואינטרסנטית,
הנאצלתתרומתושללתיאורההפרדוקס

המקריבהלוחםהצעירשלהגמולחסרתו

 .הכללטובתלמעןחייואת

שותפת,מסמכותלפיהפועלתיישות
חוקים,תמחוקקופוליטית:חוקית

םמסיהחימאזרגובהמטבעות,מנפיקה

ייתכןם.ולרוןחתלשלמןתםודואגת

נגזרת )ט=משפ(דין" IIהמילהשמן

 ,)(=עיר"מדינה"הערביתהמילה
וו(והשתילעברהמילהנתגלגלהשממנה

תהנקשרן[=עיר poliהיווניתלמילה

המשטרההמשטר,שמתחומילמילים
הנגזרבערהמלשונותברובוהמדיניות).

 "היימדינגהמושלציוןהמשמשתהמילה
) tate ,באנגליתetat יתבצרפת, staat 

דורותבהגדוללועתידיםלשקוטארץה

-חייהםמעגלאתשישלימוילדיםלש
ח,"תשמדורונערותנעריםכאותםלאש
ולאאהבהידעושלאממרגוע",נזירים"

"והארץהאופטימיותהמילים .זרעמוהקי

עומדותהשיר,אתהפותחותקוט",תש

שוקטים""והשגיםלמיליםקוטבייגודבנ
חידלוןשלשקטהמציינותהשיר,בסוףש

וות.ומ

נוספיםרב-משמעייםצירופים

מרמזיםהטקסטלאורךונשניםחוזריםה

המשוררשלהאמביוולנטייחסועל
היטבידעאלתרמןהזמן:אירועיאל
אין-מלחמתכורח,היאהמלחמהש

חדללאהואאף-על-פי-כןירה.בר

האופיעלביקורתיתבנימהלהרהרמ
י-נסבל,והבלתהקלאינסטרומנטלי,ה

הקשישיםהדורמנהיגימתייחסיםבוש

הנשלחיםצעיריםאותםשלחייהםל
פקודתשלקולמוסבהינףרבותלק
הכסף""מגשהכאובהשירבתוך .רבק

שעתידות ,"יוםבטרם"המיליםולבותמש
אחרמלחמהשירלכותרתלהפוךיוה

לטרון,קרבעלהשיר-אלתרמןשל

לאזהכשיר .היונה"עיר"בספרשולבהמ
מדודקשיםביקורתדבריאלתרמןסךח
כלפיחסר-החמלהיחסועלגוריון-בן
אלבפקודתושהוטלוצעירים,תםאו

כפליטיארצהעלותםלאחריוםרבותהק
הריהשעלהארץאתהכירושטרםואהש

 .חלללונפ
אתניסחשאלתרמןלצייןראוי

ובאחריותבזהירותשלוביקורתה
ומתוךמרומזותעקיפיןבדרכי-

אתלכנותשמתעקשמיכוללת.אייהר

הגנאיבשמות "הכסף"מגששלחברומ
משוםרק ,"מגויסעיתונאי"ותועמלן""
מהוססת,בעדינותעמובפצעינגעש

 ,כיותרהקשיםבימיולעודדוסהני
נכשלגסה,ברגללוהיקראתדרסאול
ומנותקאנכרוניסטיבאופןהשירפירושב

 .ההםהימיםאירועימ
שהונחההיסטוריוסופיהרעיוןומהו

שתרםהזה,הטרגיהמלחמהשירבסיסב

נאוםמכליותרהציוניהנרטיבכינוןל

היוםועדמאזשנישאלהבותצבחו
כדיהארץ?ברחביהזיכרוןעצרותב

הביאאלתרמןכילדעתעלינובינו,לה

לביןהחייםביןהגבולותלערעורירתובש
עלודיברהיוצרות,אתהפךהואספר,ה

 .ולהפך ,""אמנותשלבמונחים "טבעה"
ליער,בשיריוהופכתהעירלמשל,ך,כ
יוצאיםהספרותוגיבורילראי,אורהי
הגדולה.בדרךומהלכיםהספרדפיביןמ

כוחיששלמיליםידעאלתרמן
במציאותגורלהרי-שינוייםולללח

ליקוקטילממיבותענ·יולא

חמהמלשההיטבידעאלתרמן
ירה.בראין-מלחמת ,כורחהיא

לחדלאהואאף-על-פי-כן

עליתביקורתכנימהמלהרהר
קלהי,האינסטרומנטלהאופי

סיםייחמתשבווהבלתי-נסבל,
חייהסלהקשישיםהדורגיימנה
יםחהנשלצעיריםאותםלש

לשקולמוסכהינףלקרבות
קרבפקודת

 il ver (הכסף""מגשהצירוף

platter הוועידה)באילפניוייצמןבנאום
הדיפלומטיםמסיבותמתחוםלקוח

ובדולח.זהבכסף,בצבעיהנוצצות

באופןהמצמידהאוקסימורוני,בסגנונו

שאינםהפכיםצמדיוצורםרירותיש

אלתרמןהעכיראלה,עםאלהתפשריםמ
מאהשלחדבמעברהזההצירוףאת

הקרבשדותאלמעלות,מוניםשו
אתלכאורהסותרהשיר .מדםהעקובים

מאשרהואלמעשהאךוייצמן,דברי

למעשה:הלכהאותםומדגיםאותם
למסיבותענייןאינהמדינההקמתאכן,

 .טיילקוק
י,האוקסימורונבסגנונוהנה-כי-כן,

העבירמתמזגים,שאינםהפכיםהמצמיד

ממסיבותהזההצירוףאתאלתרמן
גנטיםהאלהדיפלומטיםשלהטרקלין

אתהמגישהזוהיהודית,המסורתאל

 .כסףקערתעלהבןפדיוןבטקסהיילוד
כסףקערתנזכרת 'ופרקבמדברבספר

הקורבנות.אתלהגישנהגושעליוכטס

היוצרותאתהופךאלתרמןשלשירו

היילודאתלאומציגואכזר,חדבאופן
הצעיריםאתאםכילפניו,חייוכלש
חייהםאתוהקריבומותםאלהלכוש

בטרםהחיים;טעםאתטעמובטרם

מגשהם-הםזרע,והעמידוביתימוהק

האינסטרומנטליהאמצעי-הכסף

המטרה:הושגהובאמצעותושבזכותו-

המדינה,הקמת

הכסף""מגשבצירוףהשתמשוייצמן

היהודית,המגביתשלהתרמהבוועידת
וכמהלכמהמתהפךהצירוףזהובהקשר

שגםהמוניטרי,הגווןלרבותונים,וג

הריהיהמדינה .בשירולורומזאלתרמן

ןמעוד)ובאיטלקית, statoבגרמנית,

כןיעל ,ליכלכמעמד = tatuהמילה
ו(והשוןייוקנממונותלדינינקשרתהיא

ישנותיבולרקניין). = estateלמילה
ת,והקמויבסמאלתרמןכאןאומרומחיר

מהבד.כבתשלוםגםכרוכההמדינה

משמע)תי-(תרהכסףמגששעלחבל
םויותיהוגוונערותנעריםמונחים

המזבחעלוכעולותכשלמיםמוטלות
העברית.הקוממיותשל

הבניתאמזההאינההישישההאומה

ייצחקתלכשא- "אתם?"מיושואלת
ד"ח) ,ז"כ(בראשיתבני"אתה"מיהזקן

אתאלשרי"ויראהזקןיעקבוכשאלת

מ"ז,יתש(בראאלה"מיויאמריוסףבני
שללתושאאתמעלהאףזושאלה .)ןח

ןומאיתםא"מיהגבעוניםאליהושע
םהנערישכן ,)'ח ,'ט(יהושעתב·או"

גבעוניםהכמוהארץ,בניהלוחמים
הנהגתשלמפתנהאלמגיעיםבשעתם,
מערלפתוארוכההליכהלאחרהאומה

 .כתמיםמוובבגדיםבלות,בנעלייםברגל
אתזההמשאינההאומה,אלהתוודעותם

וודעותהתאתמזכירהאףקל,בכבניה
כסף!העגביהימצאלאחרלאחיו,יוסף

עקיפיןובזכמרומאומרהשירמשמע,

עתידהולהלהנעריםשלקורבכםשבזכות
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ומוותחייםבחינת-החוץ-ספרותית

ספריםישנםלעתיםוכי-הלשוןביר

כיקיימת,מציאותמשקפיםשאינם

נשםממשחדשה,מציאותבוראיםאם

מותראור","יהיהמיליםזאתשעשו

יצירותנכתבושאלמלאלשערהיום

"ארץכדוגמתפרוטו-ציוניותספרות

"דניאלאוליפנט,לורנסשלהגלעד"
ו"מנגינותאליוטג'ורג'שלדירונרה"
היתהאםספקיביירוןהלורדשל 11ישראל

שהניאהאווירהאותהבאנגליהמכשילה

שהיתהכלפור,להצהרתדברשלבסופו

שנה,שלושיםבןלתהליךהפתיחהיריית

על .בנובמברבכ"טלהבשלתושהגיע
ח'(שירקיץ"ב"חגיגתאלתרמןכתבכך

"לאהמילים:את )"ה~רות"שוקבמחזור

עלעירקוםכטרם /ספריםנכתבושווא
 ,"חול

שלספרושםתרגום--אביב""תל
שםהיה-לעברית"אלטנוילנד"הרצל

הפינהאכןהונחהבטרסעוךספרשל

כךמשוםהראשונה.העבריתלעיר
גש"מבשירואלתרמןלדעתיהשתמש
שם(כהיהודים""מדינתבמיליסהכסף"

י Der J uden taat (-הרצלשלספרו
כברביםישראל","מרינתבמיליםולא

ביקשהואוהקלילים,הלאומייםמשיריו,

נולדהיתוהעכשוהמציאותכילהראות

השניםבחלוףועתידההספריס,מן
 .הספריםאללחזור

,המציאותבמרומזהשיראומרכרגע,

בשוךאךעינינו,מולרוטטתעדיין
תקפאמוסכמת,צורהתקבלהיאהקרבות
אתסייםכן.ועלמכונןלמיתוסותתקבע

בתולדותיסופרהשאר"ובמיליםשירו
בחלומותיהםאפואהתחילהכולישראל".

היוםבבואייכנסיהכולסופרים,של
ההיסטוריה,ספריאל-הספריםאל
ובמילההפזמינים,אלהעם,אגרותאל

 art(המילההאמנות.אלכוללת:אחת

הבריאהאתהשירהכמחשבתמציינת

 tifice ~ aJ[יהווירטואליתהמלאכותית,
artifact = [ הארם,שלידיומעשה

אתהמציינת , natureלמילהגודבני
הבורא),ידימעשי

בבסיסשמונחההיסטוריוסופיהרעיון

רעיוןאותואפואהואאלתרמןשלשירו

קיץ":חגיגת"המאוחרתביצירתושחזר

ומהספרים,מהחלומותנולדההמדינה

הללו,הצעיריםהלוחמיםשלוסיפורם
יסופרעודהמדינה,אתלנושהעניקו

.האםמכונןלמיתוסויהיהישראלבדברי

הכסף""מגששירושגםאלתרמןידע
נן,ומכטסולטקו"חלופרל"שייהפוך

שכן,אפשרבמה?כלמעלשייקרא
הזה,השיראתהחותמותהמיליםכי

מזכירותישראל",בדברייסופר"והשאר
שלמהדברי"ושארהמקראיהפסוקאת

נתןדבריעלכתוביםם-ההלא ] ... [

 .)ט"כ ,'טבהימים(דבריהנביא"

שרקהיטבהנראהככלידעאלתרמן
דורו,שלהרוחאנשיכל,מביןלבדוהוא

הימיםעיואיראחריבהתמדהעוקב

אירועיעלילמדוולימיםאותם;ומתעד
מלחמתלאחר.ואולםטוריומתוךהימים

המשורר-אלתרמןמשראההימים,ששת

העניקלעצמאותהמאבקבימישהציבור
טוריוכזכותהחכם""נתןארוהתאתלו

בשעותיוהיישובאתשעודדוהמעמיקים

שלהיווצרותהתחילתאת-הקשות
נחרדהואהכתר-ציונית,התופעה

דורשנותאלאעברושלאמהמחשבה

הצעיריםמהרהריםוכבראה,והשמאז

כתבכךעל .הדרךצדקתעלומערערים
ואתהשטן"אמר"אזהמאוחרשירואת

להחרידוהפסימיתהאחרונהיצירתו

סיפורכברזהואך ,"האחרונה"המסכה

 • .בתכליתאחר




