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ס"נראלםיסןרפלסללכיגדד )1'באס"זי
- I 2016נ,מדבגןזףי

אלנורמב' \Fבנלנולומנחם-מבדל
-ש"נדל" hש"נלרע"נוומנחם-מנדלשליימכחבאלנורמןשלטורועל

בקיץטיפיןןיטיפלארץ-ישראללהגיעהחלואירופהיהודיהשטדתעלהידיעות
תיידיעבאטצעותןאחר-כךהגרטנים,טידישברחופליטיםמפיתחילה , 1941

 1ד(ביוםויותרשנהמקץרקבעולם.הידיעותסוכנויותשליותרטוסטכות

שנתפרסמהאירופה,יהודירצחעללגרטניהגינויהצהרתיצאה ) 1942בדצטבר
השטועותכישהאטיגורביםהיואזעדובטוסקבה.בוושינגטוןבלונדון,בזטןבו

טשלונוראמרהיהודיםשלגורלםאיןוכיובפניקה,בהפרזהנגועותשנפוצו
באירופהכירביםהאטינואחריםהטלחטה.בסערתהנתוניםאירופהאזרחישאר

יתבתכנמדוברכילהביןטכליהעבר,שלהפוגרוטיםכנוסחטבח,טתחולל
 .יהיהודהעםשלכוללתלהשטדה

הטרותהבשורותל~שטעהראשונהתגובתו
בטדורושפורסםהעטים!!!!טכלטורוהיה

27.11טיוםהארץבעיתון!!רגעים" .1942 -
היהודיהיישובשלהראשונותהתגובותאחת
ארבעהפורסםהשיר .היהודיהעםלרצח
דברבעיתוןשהתפרסמהלאחרבלבדיטים
23.11טיום הסוכנותשלהודעה 1942.

השטדהבפעולתהחלושהנאציםהיהודית
אלתרטןשלטורופולין.יהודישלשיטתית
שהתפרסםטנחם-טנדל",של!!טכתב

 ,) 9.3.1945(טיוםדברתוןיבעלראשונה

-הכולככלותהיהודיהגורלאתטבכה
כניעתלפניקצרזטןאושוויץ,פינוילאחר

השלישי.הרייךוקץגרטניה

העתל!!שירישייכותוחרףזה,שיר

הטידכקובץליטים(שנכללווהעיתון!!
הסנטיטנטליזםולטרות ,)ח!!שתהשביעי,

היהודיתההוויהעלהטתרפקשלוטיושן!! IIה
כשחוקעליכםשלוםתיארשאותההגלותית,

שירהואשקד),גרשוןשל(כניסוחוובדמע
אלתרמןנתן
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לנוהמוכרותהמודרניסטיותהתחבולותבמיטבשימושהעושהמובהק,אלתרמני
הכותבהמת,מנחם-מנדלהואבשירהדוברעניים.ושטחתבחוץכוכביםמשירי
אף-על-פיצלמוות.שוכניביןהיאשאףשיינה-שינדל,הצנועהלזוגתומכתב

מכתביושלהסגנוןצייניבכלשימושעושההמכתבמת,שלמכתבושלפנינו
בהוצאתאורמכברלאראו(אלהשיינה-שיינדללזוגתומנחם-מדלשלהנודעים

האלתרמנית,המת-החידמותמר).בנישלוהצלולהרהוטבתרגומוחדש,עולם
במתכובתהצעירהמשוררשכתבמבעיתיםחלחלהשיריבאותםתחילהשהןפיעה
(למשל,בחוץבכוכביםגםהופיעהגנזם,כך-ואחרוהג;תיתהאנגליתהבלדה
דטותעופרת).כדוריבלב;בשדותהולךהבןשבההשלישית","האםבבלדה

משמעותוקיבלההיצירה,שלהמרכזיתלדמותענייםבשטחתהפכהזוארכיטיפית

אתאוטןאטנציפציהבחיבורושתיארהואפינסקרליאוכידוע,נכבדה.לאומית
סביבותיו,עלאימהומפילהחייםבארצותהסובבמת-חישלבדמותוהעם

על(ראוהלאומייםמשיריובאחדיםהזוהפנטסמגוריתהדמותאתתרגםואלתרמן
"דוהבלדהשלתקדימהלפנינוכאן .) 1999משנתאתרועלעתעלבספריכך

בין"רגילה"שיחהמתנהלתש~iד ,) 1957 (היונהעירשלהפתיחהמשירישיח",
שב;רגעלאותועדישראל;עצמאותעלהמאבקדודבניהעלמה,לביןהעלם
 • JJ ת~~;שים l;: ;ך~יןי ~~~~ךף י~"למיכאלמיכלמגלה

• 
חיבראחתולא(ה~~יסטולרי),האיגרוניהז'נראלבשיריואלתרמןפנהאחתלא
ישראלמספרותומוכרידועאיגרונינוסחעלכ~רודיההמחורזותאיגרותיואת

עיבודהואמאמא""מכתבפזמונולמשל,כך, .ולתקופותיהללשונותיהלסןגיס,
בריוועלע ~ IJ:ידישבלשוןהסנטימנטליהפזמוןשלהטטאטאתאטרוןלמעןקומי
לשדהחבילההחייללבנהשולחתהטיפוסיתמ~מע"יידישע"השב;מ~מען",דער

לף, ם;ל~"והשגותיה:הבנתהמיטבלפיובעצותבתשורותאותוומציידתהקרב,

ב;~סה W~ה 3J:ןע,ולו 1ט;ב/ iJ י~~ ,T:יי 7ק~~ף 3J ~~~ת 1 /א~~~~ל;ם ,רי 7 ~
ב;ו~~ה 1 ם:~ R ~~ח;~זqת י~~ושוב 11ב.·ל~ן.ן~ר~הי;נכרק~תס:ינכ 1 /א~~

 11 .~ן~ם~~ריע.הק~תרז,נע.ה iJו 1ע.י~:ם ryק~ת~~הורק ל~~ 1 .זQ~ן 7~םלקרא,

~ 3J ק~ליכ;נכבהp3 9זJ7 7ו 1.ךטo/. 3 ~ק;ךפ;ךלJ י~~י~ 1~נר~ים;ה ~ :;l זאת~הי~ה
ך~ים". 9ף 7~~לחט;ב!ה~ם~ך 1א;ז?.ךת

מבוססהשביעי)(הטורמנחם-מנדל"של"מכתבאלתרמןשלטורוגםובדומה,

ב"פוסטהמסתיימיםשיינהשיינהלרעייתומנדל-מנחםשלהידועיםמכתביועל
תגונהקוראיהםאצלתמידוהמעורריםשכחתי""עיקרבמיליםהפותחסקריפטום"
שללב;מלא;איךהשאלה:ונשאלתהעין.בזוויתדמעהעםצחוקמעירבת:
עליכם,שלוםיצירתעלפרודיהשלבדרךדווקאהשואהעללהגיבהמשורר
ועדייןעוררו,מנחם-מנדלשלמכתביוכאמור,ההומוריסטית?באיכותהשנודעה

באכאןואילותוגה,הרהוריבצדצחוקפרציוהמאזיניםהקוראיםאצלררים,ימע
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-יהודיםמיליונישלהשמדתםמכול:והאיומההמרההבשורהאתלבשרהמכתב
וטף.נשיםאנשים,

בלתיניגודיםהמפגישהאוקסימוררנילסגנונןנאמןנשאראלתרמןכינציין
אירופהעלהרובצתהכבדההענניםחשרתעללקוראיולספרבבואראפשריים.

הילדיםאגדותאלחזרהרא ) furor teutonicus (הטבטוניהזעםהשתלטותעם
"לורליי",האווזים",!!רועתאדומה",("כיפהבגרמניהולידתןשהורתןהתמימות
חדר-הילדיםשלהתמימותאתושילבועוד),מהמלין""החלילןבמגפיים","החתול

שלוהפשעהזנותאיזוריאתלתארבבואוגםהנאציזם.שלהזוועהגילוייעם
התמיםטחדר-הילדיםבובותשלתמונותהעלההואהדקדנטית,המערביתהעיר

שלוםטסיפורילאותםנזקקהואשאינם,אירופהיהודיעללקונןבבואוובמקביל,
חיותובמלואאירופהטזרחיהודישלוהעירוניהעיירתיההווייאתשתיארועליכם
משעשעיםלסיפוריםקבעדמותהיהודייה,האםהגנוזים,בשיריו .יותווחירנ

הפטריארכיותדטויותיהנטוכהו,שעיניהכישישהמופיעהכאחת,עיןוטדמיעי

אלתרטןשלהנודעלטורוגםזודטותנתגלגלהליטיםעיניהם.שכהוהאוטהשל
ראייתהמחטתספקבניה,אתטזההאינההישישההאםשבוהכסף","טגש

אפואידעאלתרמןהקרב.טשדותהעוליםהעשןתיטרותבשלספקהלקויה,
בקונטקסטעצמהדטותאותהולשלבכאלה,קיצוניותפוזיציותטרנסלערוך
מעולםהנכתבכטוהוטאיןחימכתבאפואינולפנהצורך.לפיטרגי,אומשעשע
 .עצטובפניאוקסימורון-המתים

ביןהגבולותאוקסיטורוניבאורחנבלעיםכאןאףבחוץ,כוכביםשיריכבמיטב

עלפרים Qטהווירטואלייםהספרותגיבוריודווקא ,) art and nature (לאמנותהטבע
לזוגתוטנחם-טנדלטבשרכךאירופה.אדמתטעלונמחקושנטחוהא~תייםהחיים

אירופה:יהודישואתעל

W י~הW יוי,י~דלfילגיו.דדזfל~ן·ז
 .י~יג;: ry .~מ T:J~לם~דם.~ין

טתט~ביה
: T .. 

 .:בסזןי Q~י~ןל t9טון~ת
 .י ~י~:בד;דר R :ב:~יש ry~ת

ו;ח.ף,ט R 'י~ייזק~~ 9~חגזfילוע.ל
 . . .עודח.ן~לא ז~~~ר~לו

רועףהוא~גוןלא .~נ;ר iJ~ל.ם~ך

עוד.?ג~ן י~?ל;~ין~ע.ן
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וביימהכתבה ,) 2012 (הקאמריבתאטרוןויסטמפנבהצגהלזרובחזקאלי :עליכסשלוספיעל

ובזרלחזקאל iף iת iבשמזי"אנהזע

 ,אוקסיטורוןגביעלאוקסיטורוןהטעטיסטרחף,אוקסיטורוניאשכולכעיןלפנינו
גיבוריהטקסט:שיטיביןנרטזאםכי ,טילוליאיננוהאוקסיטורוןשכאןאלא

שקראו:ידיש,דובריאירופה,יהודיכיאירופה,יהודיגורלעלטt;ופריםפרות Qה
שלהנצחייםגיבוריולש~ים.טתחתנשמדוטהן,ונהנועליכםשלרםיצירותאת

כטתים,כאןטתואריםהםאךהטתים,עללהעידלםיבעשנותרוהםעליכםשלום
י Q~י~ןל 9טו~ת i /~תד~ה iט IIמודל:להןששיטשוהעיירתיותהדטויותכטו

iJ יש~ת / .סין~~iJ ~ R רiJ י~ידוד~II דיווחושבובסגנוןנטסרים(הדברים 'וגו

העיירהחורבןאחרי .בשואה)שנכחדושלטותוקהילותמשפחותעלהניצולים
בעולםנותרועליכםשלוםגיבוריהראשונה,העילםטלחטתביטיהיהודית,

היהודיתהעיירהשנה.כאלףחייםשרחשהגדולהיהודיתהוויהאותהעלוהעידו

עםעתה,השוגים.מתחתשנמחתהלאחרגםעליכםשלוםבסיפורילחיותהמשיכה
שיטיביןכאןנאטרהשנייה,העולםטלחטתביטיופהרבאיהיהודייםהחייםחורבן

באטצעותרקהיוכלאשהיוהיהודייםהחייםאתלשחזריהיהאפשרהטקסט,
ספרבקרייתתלטידיהםישלספריםמוכרטנדלישלעליכם,שלוםשלסיפוריהם
העברית.
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גופתגםכמתים.מוצגיםהנצחייםהספרותייםהגיבוריםגםאלתרמןשלבטורו
אלפימאותעלמעידההחזןפייסיבןמוטלגופתגםוכמוהובשלג,נחהסט.מפניו

ייאמרושהדבריםמבליבכפם.עווללאעלבשואהשנספוכמוהויהודיםילדים
מנגדועמדשראההעולםוכנגדשמיםכנגדהטחהלפנינוומפורשות,גלויות
האומרפייסיבןמוטלגםנשכח,ובלהמשרפות.אלהלכויהודייםשילדיםבשעה
כבדאישיאסוןמציגיתום") ~ביןאיך-גוטאיז("מיראני!"יתום"אשרי

בת-שחוק.בקוראיהןהמעוררותליםיבמיכמוהומאין

גיבוריאלתרמן,לפיכ:;בריח:השיראתהמבריחהאוקסימורוןתםלאבכךאך
לאהעם".שלבכיו i~חוקוiךם"~~חייםכיאלמוותבנייישארועליכםשלום

עליכםשלוםשלספריו;פיביןכ!דלעול~ייונצחוהשואהקרבנותשלייצוגיהם
גיבוריאלאהמר),סופםאתוצפותיה:האפשרבטרםעודבספרהונצחו(אלה
להםיהיותמידאםקוראים.להםיהיותמידכינצחיים,יישארועליכםשלום

השירישקר".לאישראל"נצחוכיוקם"צדיק:פול"שבעכימשמעקוראים,
~נין~ם Qיקוםהשואה,חרףכיאמונואתומדגישאופטימיתטענהבסמויטוען

באמצעותשנכחדההגלותיתת iהמציאאתויכירחדשים,חייםויכונןהאפרגלי
הידיעותל~שמעאלתרמןשלהראשונהתגובתועליכם.שלוםשלהנצחיתיצירתו

השואהעל(קינהאופטימיתקינה-אוקסימורוניתתגובהאפואהיאההשמדהעל
באופןהמושמעתהזאת,הנוראההקינהאתועוד,זאתלתקומה).תקווהוהבעת
עלהמדווחעליכם,שלוםשלהאופייניבסגנונומשמיעהואהמתים,מפי~jןנרי
ודמעשחוקהעין).בזוויתדמעה(עםבבת-שחוקאירופהבמזרחהיהודייםהחיים

הומוריסטיתכתיבהזוהיהכולככלותאךעליכם,שלוםשלבכתיבתותמידנבללו
עלתגובההשיטין.~ניןהנרמזתהטךגיקהחרףבת-שחוק,בקוראיההמעוררת
"בהצתהכיהמבעית,האוקסימורוןמןישבהאףבת-ש'חוק,המעוררתהשואה,

גולגולת.שלחיוכהמתים,שלשחוקםשזהורומזשהשירלהביןאפשר IIמאןחרת

הקודרהשיריםבקובץכמו-שנושיר~jןנרי:שירהכולככלותאפואלפנינו
 .לרעייתוהאחרוןדברואתלומרהמתיםמעולםיוצאהמת-ענייםשמחת

• 
הואמרעיתםצאןושלהמנהיגיםשלחטאםחטא.עלמ~הגםאלתרמןשלשירו
לפענח,ידעולאהביןלאאישבגולההיהודייםהחייםשלהגדולההדרמהשאת
ק;ק.ך~ה iקנ IJזq"זqי~ה-ז.קי~ךל,הלב:קירותעלחקוקיםהיושהאותותפי-על-אף

ע.ת 1ס;ף,~.רם ,ז~~ , i:דךיז:זנכנ ה~ד:~זאת 11~ס.רת.~ס.רת, i~~ךנ~ך 1~דr:זית,

לא~יש ל~~ . 1ף. i ר~~~ה~נכה Q.רי i~נלבכ!להיא 1לע. iJר i~ת Q.רי iבונג~ני
(מיתריהלועבתוךניגנוהכינורותקול:בליניגנהשלמהתזמורת . IIוזi?מע ה~~
היכוההקשהכליהגולה),סמלהיהודי,הכינוררי Iלמיתזהבשירהפכוהקול

ההקשהלכליזהבשירמצטרףהתוף(עורלשמועסירבהוהאוזןהלבעלבאגרוף
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היאמצפרפתעקיפין,בדרכיכאןהמתוארתהאילמת,התזמורתהתזמורת).של
זה.גביעלזהכאןהמוערמיםהאוקסימורונייםהצירופיםלסדרת

האילמת,התזטורתשלקהילמפפורלהצפרףיכולהבאגרוףהלבקירותעלההכאה
מפפוריתתמונהגםלבפאסימולפניבאופןיכולההיאוהקשה.מיתריכלובה

ומבקשכלאורותיקעלהמכהעצירשלתיאורושבמרכזהאחרסמנפימשדה
שלמפפוריקהזעקותיו.ואתאגרופומכותאתשומעאינואישאךממנו,לצאת
לקוחהוהיאנחרץ),(כרכבים "רזה"השיראלתרמןשלבשירומצויהמעו~העציר

שיפותיהםעלאלתרמןשלהפרפיתיתודבספרהמצוייםהרביםהספריםמןהייז,קר
השואהקרבנותכלפי-כפולההאשמהכאןכלולההפופליפריים.המשפריםשל

אבולאכימותםאלהלכואירופהמיהודירביםארץ-ישראל.יהודיוכלפי
אבולאישראליארץ-ייהודהלב;קירותעלשהידפקוהאזהרהאותיתאתלשמוע
מהםמעפיםורקבאירופה,הסגרהממחנותשהגיעועזרההקולותאתלשמוע
האפרוח"לילדיםהארוךבשירושגםןאלתרמהמעונים.אחיהםלעזרתנחלצו
ירעגםבקליפתו,כאפרוחאירופהיהודינלכדואיךבמשתמעהראהרי"יהעש
חקשתהבריפניהשהריאירופה,הודייללעזורהיישובשלדיויקוצראתהיטב
שלידםקוצרעלהתסכולתחושתאתאירופה.הודיילסיועמתןכלעלמאוד
עלהמידפקיםהקולותבתיאוראלתרמןכאןהביעלאחיהםלעזורארץ-ישראליהודי
הלב.קירות

• 
הלבןהלשגים:יהפיפוסםייהאלתרמנהצבעיםניגודיהםבשירהצבעיםצירופיגם

ה iZךה 7ך: iJ ו"(הגיהנוםינ~בעהאדומהוהאשהשחורלהיהלמולהתכריכים,כלובן
ה,זב'זהמתמזג;םשאינםתואמיםנצבעיםדרמפיתנהיתמםרייוצ )"חכלילימשרפות

הזמיליםמשחקל"כחול")."חכלילי"שביןהפונפיהדמיון(הצלילבדיר'באמצעות~לא
שלהראשונהלתגובתיקשור-והחכליליהכחול-המנוגידםםיהצבעשנישנין

לפני , 1940בינוארשנתפרסמהבית,יאינפואיפתגובהשהייתהאהיהשעלאלתרמן
אתאלתרמןאזפרסםלספררתמחבררתעתהבכתב- .המוסטכותהידיעותלהגיעשהחלו

 ,)םיהאדומטןעזריהרןשלחיבורוכשם(עיניים"מאורשיר"המבעיתההגותיתהבלדה
הפולקלורמן "ן Rהז~דום"אגדתלבין "ן Rזהחול P: "אגדתביןסינתזהערךשנ;:ןבלדה

ן Rהזשלנורוז~ .) IIז:ז~לילי iJנ; Rזלךז~ר Iרות~,ע~כלשלל~:דע.ןךיזQ("זההאירופי
הדמיוןבאמצעותטפשפשהיהודייההאישהלשהכחוללשביסתבסמיכוהחכלילי
כטקובלאחת,לאיכותאותםוהופךשטות-הצבעיםשניביןההבדליםאתיהפונפ

 .אלתרמןבשיות

שהתפרסםכפיהמלא,סחוובנבשירכלולההשתאותמעוררתנבואיתהזפרוגנווגם
ן {1 ~לא ...לשוב;ך~הך~ל /ל~רור~רורו~י~ה 7f ~ז:;~קום~ם"דבר:בעיתוןלראשונה

7 ~ W !תI ,ללאךה:.~~ך~ג?ךא~נו~נוq !בזאתחיאק~רק~ר, /זור:~~ W טשמע, ."ת
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אחדיוםיחליטוגוום,אתוזקפןהשואהאתששרדויהודיםשאותםניבאאלתרןמ
הקהילהאתבדמיןנוראה(האםלאירופהולחזורגבעלתרמילםאתשובלשים

שכנרשיינדל,-שיינהורעייתוטנחםמ-נדלניצביםמולםאלבברלין?).הישראלית
סופ;י:ז.אתויןדעיםהזאת ""הקומדיהאתשיחקו

• 
נשמעיםשהדבריםככל.דאליסטית:הנמקהכללבדרךישהאלתרטנילאוקסימורון

וקיים.שרירהאוקסימורוןשב;מישורלמציאניתןומופרכים,אנס~רדייםדמיוניים,
~~ךוכ:;גים ה;~~ז"(קיץ"ב"לילהתיאורכןועלהסכנה,מפחדבחשכה,שורקאדם
נפגשקץ"לאיןב"פגישההדובראםטופרך.לאוכללמציאיתיתיאורהוא )"ת ?iש;.ר
קץ"לאין"פגישהכדוגמתאוקסיטורונייםצשירופיםהרייה,יגילוכלעל·תבלעם

גדולחיוורון"אזריבשהפנסיםטדליקאם .עיקרכלמופרכיםאינםלעד"ו"פתאומית
 ";ך~ד;:זי~יםיו Q ;ר~~"המילולישהאוקסימורוןהרי(ההיסטוריה),העברהוא "האיר

המצהיב,הצבעואתהצעיריםהאפרוחיםשלרכיתםאתהכורךהצהובים"),"(במקום
במציאות.אחיזהלוישובלים,עתיקיםספריםשללגוויליהםהמתאים

יתופסיכולוג.דאליסטיתהנמקההמרחףניומוריהאוקסלאשכןליששלפנינובשירגם
ישרדואםכימתו,לאאמנםהחזןפייסיבןומ;~לס~מפניוטוביה,ומובהקת:רה Iברו

שללעיצובןדגמרםעליכםלשלוםששישמוהעיירתייםהטיפוסים·אךעד,לעןלמי
חציצה,ללאשפתןאתהבינויצירותיו,אתבשקיקהקראואלה,ספרותיותדמויות
גםכןעל .ואינםנכחדוכברבהן,המשוקעוהדמעהזQחןקאתראשון~כליוהכירו

קהלאותובנמצאאיןכימתים,בבחינתהםעליכםלשוםלשהספרותייםהגיבורים
למרבהלפיכך,וגידים.עוררקמתהללוהגיבוריםאתבדמיונושילבישרחב,קוראים

עםיחדנכחדועליכםלשוםשלשגיבוריולטעוןניתןוהמרה,הטרגיתהאירוניה
 .קהלם

יקרמוהםכיעד,לעולמיעליולהעידישמיכואלהגיבוריםהנכון:הואההפךגםאך
 .הבאים.הדורותבניואצלהפליטהשאריתאצלוגידיםעור

לבנה"דיווי"שייןכמוהעברית,אלהחוזריםביידיש,iךנראיזמיםמשולביםבשיר
 ,שיינה-שיינדלשללדמותהוכאןלכלה,קרובותלעתיםהניתן~פיתט ,"כלבנה("יפה
חן","מלאהצירוףוכמוד~מה),לכלתאותההופךשאלתרמןמנחם-מנדל,לשזוגתו

לעברית.ומיידישליידישמעברית-אביולביתכאןהחוזרביידיש,שגור~פיתט
לאאפילווחורפיה,הגלותשולליהצעירים,הארץ-ישראלייםשחבריורומזאלתרמן

שלמחיצותשבעמאחורילאיאעליכם,שלוםגיבוריאתיבינולשאכשםזאת,יבינו
להוויהיתנכרולאהעולמות,שניאתשהכירוכמוהו,אנשיםזאת,עםתרגום.

חרףוקיימים,חייםעדייןעליכםלשוםלשגיבוריובעבורוכןועלשנכחדה,הגלותית
 .הטבעיקהלםלשמותו
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