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התולעת",מן(ייפרפראלתרמןעלמירוןדןשלהמינןגרפיה
אחדותשניםלפנישחיברהזוכמו ) 2001הפתוחה,האוניברסיטה

 ) 1986הפתוחה,האוניברסיטההעני",האנימן("הפ.רדהביאליקעל
משורריםכתבושבהןוהעלומים,הנעוריםבשנותורקאךעוסקת
ˣרובםשאתקלוקליםבוסרשיריאלהדגולים ˤ ˮ ˠ העשוראת,
˧בחיבוריבחנתיביאליקשלהראשון ˶ ˧ ˷ הראשונים"ביאליק"

-מאבחנותיוושרבותשנים,שמונהארכהשכתיבתו ,) 1980 (
˭שלהנ"ללספרודרכןמצאו-השגויותאלהלרבות ˣ ˶ ˧ ˬ על,

פרי-היטב,ומתועדתרציניתמונוגרפיהנכתבההצעיראלתרמן
ˢלב("אלדורמןמנחםשלעטו ˤ ˬ ˶ " יצאהזו;מונוגרפיה 1987,

˲שלבסיועהמורחבת,בגירסה ˣ ˶ ˲ הכותרתתחתגילולה,דבורה'
מנסהאינומירוןמדועליברורלא ,) 1991ביוגרפיה",ייפרקי
מבראשיתכלשהיתופעהלחקור-חדשהיבשתאיזופעםלגלות
ראשון,חרישעבורויעשהשמישהומבלי

ומחוצהביצירתועצמועללספראלתרמןחרבהלאכידוע,
לאלתרמןשהיהדורמן,מנחםוהעורךהסופראסףרבבעמללה,
הגורןמןהרלוונטיים,הנתוניםכלאתלגתה,היהשאקרמןמה
אתשהכירואישיםלראייןכדיארץלקצותנסעדורמןהיקב,ומן

לדלותכדיבברית-המועצותמשפחתובניעםוהתכתבהמשורר
החליטכן,פיעלאףהמשורר,ידידוממנושהעליםפרטיםמהם

קלותפסיכולוגיסטיותמהשערותלהימנעובמכוון,במודעדורמן,
בוופגשולפניםלפניאלתרמןאתכמובןשהכירהגםומפתות,
בדרך-נצמדמורשתוונו~ראלתרמןשלהביוגרףביומו,יוםמעשה
קורא,כלשללדמיונוהפעריםמילויאתוהשאירלעובדות,כלל

ובדין,

עםמזדמנתשיחהאיזושוחחשאולילעומתו,מירון,
דמיונו,ועלהקוראשלתבונתועלסומךאינולא,ואוליאלתרמן

שרציתמהייכלקטנה:בכפיתקוראואתלהאכילשישלונדמה
ובוודאותמראש,יודעהואלשא;ל",והתביישתאלתרמןעללדעת

תסביכיו,וכלמחקרונשואשלאישיותופגמיכלהםמהנחרצת,
שלאמווחשבוחוומהוכןחשב,ומהבילדותואלתרמןחווהמה

ורודףהתאוותןואביו,(האומנם?)הנשיםאוהבתהמשורר,

הזה,המדומה"ייהרופאמידיחמקהכיצד(האומנם?),השמלות
אלתרמן-להב,לאההמשורר,שלאחותווהכול-יכול,הכול-יודע
 !הפתרוניםלאלוהיםחשוב?פדגוגיספרשחיברה

אלתרמןשלנשמתםלנבכיזופסוידו-פסיכולוגיתחדירה

 )!עמודים 700(בןשנילחרישהעיקריתהעילההיאמקורביו,ושל

דורמן,מנחםרעהו,שלהחרושבשדהלערוךמירוןשהחליט
מירוןקיבלחוקריושמידיאלתרמן,מוסדראשהשארביןשהיה

"מצא"(ולאהמשוררשלהגנוזיםכתבי-הידאתכסףשלמגשעל
הבאותהפואטיותההתפתחויותכלאתלעיתונות),כדבריואותם,
הצעירהארץ-ישראליהסטודנטשלהגנוזותביצירותביטוילידי
כלומציגגיבורו,שלבפסיכו-דינמיקההכרסעבהספרתולה

אישיתכאמירהיחידראשוןבגוףבשיריםהנאמרתאמירה

(כאילוגופאאלתרמןשלחד-פעמיתחוויההמבטאתורגשית,
השפעותבהן,איןדמיוןושלבידיוןשלשמץספרותביצירותאין

ובראשונהבראשראוילדעתי,סמליות),כוונותאוספרותיות
שלהפואטיתהתפתחותואתוכן-הללוהשיריםאתלהבין

הדרךאתהמכחישהגמרי,לאחרתבדרך-אלתרמן
לך [iלמירוןבחרשבהוההגינות,האחריותחסרתהספקולטיבית,

מסומרים,במגפיים

השלושבןהתינוקנתןשלשבאישיותואפשרנודה:הבה
שאלתרמןאפשרשלא;ואפשרמירון,שלכניחושואפל",ייצדהיה

אפשרשלא;ואפשרפריז,שלהפרוצותכלאתבעיניו""חפשיט
צילה,ואהובתורחלאשתובצדבחייו,מזדמנותנשיםלושהיו

עלהגנוזיםבשיריוכתבאלתדמןברוד:אחדדברשלא,ואפשר
לאשעדייןנתיבלעצמוחיפשכיופרוצות,רוצחיםהשורצתפריז
במצבהעבריתלספרותהגיעהואבו,לך [iלהמשורריםחבריוניסו
זההייתהכברהלאומיהפתוסשירתתפוסות":הע.מדותייכלשל

אצ"גועדהמזדקןמביאליקרבים,משורריםשלנחל'תםמכבר
ייתפוסה"היאאףהייתהוהמצטנעתהצנועההיחידשירתהצעיר,

ועדופיכמןמשטיינברג-וצעיריםותיקיםמשורריםעל-ידי
ותיקיםמשוררים"כבשו"ארץ-ישראלשירתאתורחל,פוגל

חרףשלונסקי,(ואפילוטמקיןועדמטשרניחובסקיוצעירים,
הנחלבתהפרהעלאו ] .. , Iהגמלצווארי"עללשירהתנגדותו
שירתהגלבוע),ועלהעמקעלמעטיםלאשיריםשרבגלבוע"

ותיקיםמשורריםעל-ידיהיאאף"נכבשה"השוקעוהמערבה:;כרך
באמריקה,הצעיריםלמשורריםועדושניאורמשטיינברגוצעירים,
"אסכולתבניעל-ידי~הלכיםלהקנתההרוס;-עבריתהשירה

משורריםעל-ידי-ה"שורשית"העבריתוהשירהשלונסקי",
אלתרמןוקרני,שניאורטשרניחובסקי,כדוגמתפרוטו-"כנעניים"

והתוססתההומההספרותיתההוויהבתוךמשלו""חדרחיפש
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התל-במרכזשנתרקמה

החדש.אביבי

בשירהלהשתלבכדי
שלאוכדיבת-הזמן,העברית

התקרבבשוליה,להיוותר
השלטתהקבוצהאלאלתרמן
המהפכניותהקבוצותבקרב

אל-המודרנהשל
אך-וחבריושלונסקי

נתיבלעצמוביקשבתוכה
לאביואותתזו.בדרךמשלו

אפיגוןהואשאיןולידידיו
לידזקוקואינוביאליק,של

שירתוומנחמת.תומכת
אלתרמןנתן

בביטאוניהםומקובלתרצויה
ייבורגנית"למשפחהכבן(שאלתרמן,ייכתובים"אסכולתצעירישל

מהפכתילידת-שלהםהאידיאולוגיהמןרחוקהיהלמדי,
הזיקהפרישלהם,המכוונתהסגנוניתהגסותומן-אוקטובר
השימושאתמשלונסקילמדהואהרוסית).המהפכניתלשירה

ה"מדהימהנועזתובמטפוריקהמודרניסטיתבחריזהבאוקסימורון,

גיששגםליצירתוהראשוןהעשורבמרוצתאךהבורגנים",את
משלו,ייחודיתפיוטיתסינתיזהשלמציאתהאחרבהדרגה
ושעל.צעדכלעללאלנ:ור,בהניכרתתהאאצבעותיושטביעת

לתיאבוןהחצופיםהסגנוןצייניבוידבקושאםאל-נכוןידעהוא
מאיאקובסקינוסחהמגלומניה"אני"לרבותשלונסקי,של

ובעיניעצמובעינילהיחשבהואעתידמדרשו,בביתשנתפתח
שחיקו"כתובים"חבורתמבניכאחדיםשלונסקי,של~פיגוןזולתו

הסכיםלאאלתרמןלעומתם,ורבם.מורםשלסגנונואתבשיריהם
הנפשמבנהמזגו,הביוגרפי,רקעועצמו:שלאפיגוןלהיותאפילו
האישייםנתוניוכל-והעריךשאהבהספרותייםוהמודליםשלו
אותווהיטושלונסקי,שלאלהאתחפפוולאתאמולאהללו

שלהנוסח""יוצראתש~פיינומאלהאחריםפואטייםלאפיקים
התל-אביבית.המודרנה

גמרבצרפת,עדייןשההשבחלקןהראשונות,יצירתובשנות
האנושית"ייהקומדיהאתלתעד-הנראהככל-אומראלתרמן

בתוכםשיכילובשיריםהשוקע,המערביה~רךבנישלדורו,של
בחייםהמאהראשיתשלהחשוביםהתהל~כיםאתוישקפו

עירביןהמינים,(ביןהניגודיםאתבהםהצמידהואובאמנות.

שקיעהביןלשחיתות,תוםביןלבגרות,צעירותביןיער,לבין
שללייגן-עדן"האדםהיותשלפניגן-עדןביןחדשה,לבראשית

נתגלגלואילוקורההיהמהעצמו:אתשאלהואהכול).ככלות
לילדיםהאגדותובמיוחדהילדים,ספרותגיבוריהמודרנילעולמנו

הנקלעים-והיאהוא-תינוקותצמדיעלולמבוגרים
מירטילומרגו,ז'נווגרטל,הנזל(כמוולסכנותלהרפתקאות

במ"טהשקועהשוקע,המערביבכרךהיום,ותשובתו:וטילטיל).
רקעעלהמתרחשהסנסציוניההוליוודיבסרט(אוטומאהשערי
וזונה,רוצחשלבדמותםמתגליםוגרטלהנזלהיוהמודרני)הכרך

אידילייתלאיזו~רינית, 9גן-עדניתמציאותלאיזוהמתגעגעים
אליםונעשההולךהעולםנבראה.ולאהייתהלאשמעולםכזב

היווגרטל"ייהנזלאתשיצרוהטבטוניםגםאךרחמים,וחסר
אידיליתכבמציאותהרומנטיבעברלהתבונןואיןאלימים,

ואידיאלית.
המשטריםלידיונופלמידרדרהמערבאתבראותו
באמצעותלתארניתןתקופתושאתאלתרמןהביןהטוטליטריים,

ואגנרמנגינותבאמצעותגרים,האחיםאגדותשלהמוטיביקה
ובשנותהמאוחרותהעשריםבשנות .אופנבךשלוהאופרטות
אקספרימנטליצעדמשוםבכךהיהעדייןהמוקדמותהשלושים

המשורריםשגילוהמופלגלחידושלהשוותושניתןוחדשני,נועז
שורותבשיריהםלשלבלעצמםשהתירושעהברוסיההמהפכנים

"זולים",עגהוביטוייוולגריזמיםידועים,מהפכהשירימתוך
והנחשבת.הרציניתבשירהאזעדהכירםלאשמקומם

מענייניםאינםהללוהפנים-ספרותייםהענייניםכלאולם,
הפסיכיאטרכת Qמאתעצמועללהעטותשהחליטמירון,את

אלתרמןשלגוויותיהםאתאחת,ובעונהבעתהספה,עלולרטש
גםאךכגמולו.לולהשיביכוליםאינםשכברשלוהמונוגרףושל

לקשורשלפנינוהספרנטייתלקבוע:כמדומהמותרבהיעדרם
עםאלתרמןבשיריבשמההנזכרתפרוצהכלשלהופעתהאת

המשוררעלשעברהומזעזעתמרטיטהפרוורטית,חוויהאיזו
פרימיטיבית.לומרשלאשחר,חסרתהיאפריזבסימטאותהצעיר
שלקולמתוחשאיןלספרות,סטודנטכללומדאימשנההחל
ביאליקביקרכברוכידועהמשורר,לביןהדוברהאניביןזהות
איןומשידיבשוקתגרניתהייתהלא"אמיבאומרו:מבקרואת

שעשהקלוזנר,יוסףהמבקרבידידו,גערכך(אגבראיה"להביא
השירייםבחומריםשנהגעלתולדותיו,לקביעתבסיסשירי;את

הייתהפריזבשיריפרוצהכלאילותבונה).ובחוסררגישותבחוסר
שהואהריהשמונה-עשרה,בןהמשוררשלחוויותיומאוצרחלק
הפניצילין,המצאתבטרםהעשרים,שנותבסוףמגיעהיהלא

ספרותית,ולאאמתית,היאבשיריופרוצהכלואםעשרים;לגיל
אמיתייםבשיריםהמתואריםוההתעללותהרצחמקרישגםהרי
היולאיחדגםהציבוריתהסנגוריהשלמשפטניהכלאבוי!הם.

מאות(ובדיעבד,עולםממאסראלתרמןאתכות tלכדימספיקים
מנואץ).רוצחשלנצחיקלון

אלתרמןנטל"רוצחיו"שאתלהניחיותרסבירלאהאם
ויוןשיריקין,של(המיתוסהספרותומןהמיתוסמןר Wהיי

להניחמקוםאיןהאםועוד).דוסטוייבסקישלהרומאניםובודלר,
המודרניגלגולההיאהמוקדמים,משיריוהזונההמלצריתשמרגו,

היאהאיןוי;ן?פרנסואהשלהביניימייםמשיריומרגוהזונהשל
גרטל)של(מקבילתההתמימהמרגושלמושחתאורכניגלגול

בשירו(ההולכתמרגוהאיןפחות,ולאגרים?האחיםמאגדות
"נמוך"גלגולכעיןהבסטיליה)אלהקונקורדמכיכראלתרמןשל
הבסטיליהאלממנהנלקחשאהובההקרשה,המלכהמרגו,של

שלהאין-סופיתהמורכבות(האב)?דימאאלכסנדרשלמ~פרו
 II"קאנונייםבטקסטיםשימושהעושהאלתרמן,יצירת

בדפוסיםולילדים,למבוגריםביצירותופולקלוריסטיים,
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מן"פרפרבספרנעלמתומשקספיר,האופרטהמןובמוטיבים
אלתרמןעלכרססברותושלהשערותשליםבתוךהתולעת"
פריזשלהקלוןי Tבתאתוהכיררחובזונותעםכביכולשהתרועע

שלאאוש~ן"אואומר:לכימיהשליהמורההיהאלהכגון(על
אתמירוןשוכחלג'ינטה",ב"קונצרטעיסוקאגבאחוז!").מאה
הצעיראלתרמןששיבץביותרהיפותהספרותיותהרמיזותאחת

כתונת"),נטולדוהרעולל-("לבבישלוהעלומיםבשירי
תמונהדאשונה,(מערכה Tמקבת" IIשקספידשללמחזהוהשולחת

 Jike a naked new-born babe[ ... J horsed upon the sightJess " :)'ז
couriers of the air ". הזאת,ה"זולה"האופרטהביןהקשרמה

לביןשופכין,שלביבכמופההפותחתרחובזונתשבמרכזה
(אבוי!נתעברצחומעשהרוצחלפנינווכאןכאןשיקספיר?

בדחיפותזקוקאכןאלתרמןאמתי?ספרותי? !רצחשוב
לסניגור!).

שילובן(שעלואחרותכאלהשיקספיריותרמיזותאך
בנימהאשה""ניחוחבשידוהצעיראלתרמןאומרה"זולים"בשיריו

שיקספיר")עלמתרפקת~ל;דדמה/ככה ...ייככהאוטו-אירונית:
את-למענואותהחשףכןאםאלאמירון,שלמעניינואינם

נזכראינושספרואלתרמןמחוקריאחד-"המלט"מתוךהרמיזה
(רשימהבספרניכרשרישומולמרותהביבליוגרפיתברשימהכלל

תלמידישקמתי")."עדשלפאתטימפגןהיאכשלעצמהזו
מינ.ימירוןמפיללמודאפואימשיכוהפתוחההאוניברסיטה

עלהבליםהבלימפיושלמדוכשםאחיזהחסרותספקולציות
פשוטות.עובדתיותשגיאותכוללויצירתו,האיש-ביאליק
מימיים,(ניתוחיםהאפשרייםהפגמיםבכלהלוקהספרלפנינו

הצרפתיותבמיליםרבותכתיבשגיאותכגדולות,קטנות"שאילות"
בחטאחוטאהספרובראשונהבראשועוד).מתנאההואשבהן

לנומגישפגמים,מלאותנעוריםיצירותעלוהטרחנ~ת.הארכנ~ת
שלרישומןמהולפרטשינסהמבליקצף,מלאתקערהמירון

ש;:דקנתהזוהמ~כרת,ה"קאנונית'~היצירהעלאלהגנוזותיצירות
שקםהמשורריםכגדולוהמוצדקהרםמעמדואתלאלתרמן
ביאליק.אחריהעבריתבספרות

השיריםמןהרוצחנתגלגלכיצדבעמקותמסביראינוהספר
מהותומהי"איגרת"הידועהווידוישבשירל"רוצח"המוקרמים

טילטילנתגלגלהכיצדכללמסביראינוהואשביצע.הרצח
כיצדה"קאנונית",השירהמןהדםבמחלפותלחמוטלהתלתלית
מ"כוכביםלפונדקיתהפריזאייםהשיריםמןהמלצריתנתגלגלה
דרכםאתגריםהאחיםמאגדותהמוטיביםמצאווכיצדבחוץ",

חשיבותןהאווזים".ו"רועתאדומה""כיפהכגוןידועיםלשירים
ברבותוהבשילושגמלורות Qבניכרהללוהבוסריצירותשל

-אלתרמןשירתשלהגדולהמקטרג-זךנתןאפילוהימים.
הילכהאלתרמןששירתוריתמוס","זמןלספרובאפילוגהתוודה

יופיהרבהגם("היההללוהסגנוןציינישלבזכותםקסםעליו
ואתגריםהאחיםאתלכולנושהזכירזה,אגדיבעולםססגוני
הייתההעירנעורינו.אגדותשארוכלויילדואוסקראנדרסן

אדומה,וכיפההמוזגובתהפונדקיתגםוכמותהואהובה,יפה

הצהובים").החשמלאפרוחיאתבנרותיהםהושיבווהפנסים

האסתטיקהלמעשה
גבולשעלהאלתרמנית

עלהפסוידו-קיטש,
כביכולהלקוחיםחומריה
באהנושנים,אגדותמדפי

אקטואליתאמירהלומר
מולואנטי-רומנטית:

הבאיםהזמן,ימי.,:!

בהשתררוהמתרגשים,

מןהטבטוני,,,"הזעם

לבחינהלהעמידהראוי
אגדותאתמחודשת

הןשאףהתמימותהילד~ת

מיריןזןהעממייםבי~ריםמקורן

בהםוגםהטבטוניים

הבטוןוג'ונגלהקמאיהיעראלתרמן,לפיורשע.זדוןמחלחלים
הסימטאמןוהפרוצההילדיםמאגדותהילדההם,אחדהמודרני

הזוהשירהשלהססגוניותהם.אחדוהקרקסהעולםהן,אחת
והמסחרר,החוגגה".רבי~"העיקר:מןהקוראאתלהסיחעלולה

בהימוטרבר"ע.רב"משתהכעין,הואהצבעוניותדמויותיועל
ומוראותיה.השנייההעולםמלחמתערבעולם,סדרי

ההופךמיותר,ספרהצערלמרבההואהתולעת"מןייפרפר
היהפכופלאאתכללמסבירואינונרפסת,לתולעתאלתרמןאת

גסשימושעורךהואכישוכחאףמחברו .עיןמרהיבלפרפר
באמצעות-המלמדותאלתרמן,שלהנפלאותהשורותבאחת
הזואולוגיהלימודיהשפעתעל-הדרוויניב;ל~ציוני \:1ההדימוי

שאיןלטעוןוממהרהארץ-ישראלי,הסטודנטשלוהביולוגיה
לבדהזושגויהקביעהעלשירתו.עלהשפעהכלאלהללימודים

שלמה.דיt;ורטציהלכתובאפשר
שללידיונפלובאלתרמןגאונימשוררשלשיצירותיוחבל

מבקרסתטי, \:1ותי \:1חושמשוללוהבנה,רגישותחסרכהמבקר
שלבארכיונוכב;כולשמצאהצואיםהלבניםאתלפרושהחש

בעיתונותבהקדםשתפורסםהראוימןרב.שללכמוצאאלתרמן
הבאה:המודעה

בדחיפותדרוש/ה

ארץ-ישראלי,טודנטלניגור/ית

בצרפתכרגעהלומד

סדרתיכרוצחשנתגלה

בפרוצות.להתעללהנוהג

אלתרמן,למוסדיפנוראוייםמועמדים

ת"א. 69978ת.ד.אוניברסיטת
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