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וה~תיתהיומיתבעיתונותשנתפרסמומוקדמיםשיריםכאותםבוסר,~רות

הערכתאתרבותשניםבמשךממנומנעהגםזואולםהשלושים,שנותבמרוצת

פזמונישלכמחברםאלתרמןאתברובוזיההקהל-הקוראיםהרחב.הציבור

הספרפרסוםעםורקהסאטירית,ולבמהלעיתוןקלי-ערך,אבלשנוניםהווי,

המשוררבכתרהמחברזכהלבוא,בוששהכאמורשהופעתוהראשון,

מעמדלמחברםהקנואלהשיריםדרכו.מתחילתעיניונשאשאליוייהרציני",

ששיבצוהצעיר,הדורבניבקרבגםאלאהמודרנה,סופריבקרברקלאמרכזי,

הליריקהאתהרבהלאהדתםאותספריהם,בכותרותצירופיהםאת

ממנה.העוליםוזיייסתטיים,ה~תייםהאנושיים,הערכיםואתהאלתרמנית

העצמאות"כ"הצהרתובמחקרבביקורתנתפסאלתרמןשלהראשוןספרו

אךשלונסקי,שלפטרונותומכבלישלווהשחרורהזינוקוכנקודתמחברםשל

לבאיםשסללחלוץ,אמנםהיהשלונסקימסוימת.רוויזיה.דורשתזותפיסה

זכותגםלושמורההצרפתי-רוסי.הנוסחמןהמודרניסטיהסגנוןאתאחריו
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אתלראשונהוהניףה"~פסד",בסופריגלויהבפלחפהשפתחכפיראשונים,

(אתבחייהםל"קלאסיקה"שהיובסופרים ,ובפפשיכיובביאליקדגל-הפרד

ואתעצפושאתבעודאבוסים",ייברבוריםבשםשלונסקיכינהאלה

אתהפדפהבודלירשלהנודעלשירוברפזוכ"יסעורים",תיארבני-חבורתו

בפסיבתתיאר;אפילואלתרפןהיסעור).שלהטראגילגורלוהפשוררחיי

שהבקיעכאישוהפיוס,המפולתשיריהופעתלרגל-1938בשנערכהרעים,

אטוםכקיר-אבןשלונסקילבואעדשעפדההעברית,בשירה~רצהבראשו

טען-זועזה ryכולנו").נכנסנוהזאת(ייובפרצההצעיריםהפשורריםבפני

 ,כבדאישיבפחירלפורץ-הדרךעלתה-כנהתודההכרתפתוךאלתרפן

דם.שותתבפצחהפשורריםחבריוביןהואפתהלךובשלה

גםאלתרפןכתבהשלושים,שנותשפראשית'רגעים'בפזפוניכבראולם,

צייני-הסגנוןעל-זדוןנטולותאוטואירוניותבדרכיםאפנם-לגלוגפתוך

זהושפקספםקלהלשעהקסםעליושהילכושלונסקי,פאסכולתהפודרניסטיים

פקוריכפשוררלהלן).הראשון,בפרקב'סעיף(ראהלהתפכחהספיקכבר

שאםהראשונים,צעדיולפןפפשנכון,אלאלתרפןידעייחודית,ראייהובעל

עתידקודפו,שלוהחצופים-לתיאבוןה~קסטרנוגנטייםצייני-הסגנוןבוידבקו

פבניככפהשלונסקי,של~!;(יגוןזולתו,ובעיניעצפובעינילהיחשב,הוא

רקעוורבם.פורםשלהבוטהסגנונואתבשיריהםשחיקו'כתובים'חבורת

כל-והעריךשאהבהספרותייםוהפודליםשלוהנפשפבנהפזגו,הביוגרפי,

אלתרפןאתוהיטושלונסקי,שלאלהאתחפפולאהללוהאישייםנתוניו

הפודרנהשלהנוסח""יוצראתש~פיינופאלהאחריםפואטייםלאפיקים

התל-אביבית.

פציאתהאחרבהדרגהאלתרפןגיששליצירתו,הראשוןהעשורבפרוצת

בהניכרתתהאהייחודיתאצבעותיושטביעתפשלו,פיוטיתסינתיזהשל

פיוטיעולםשלוה"קאנונית"בליריקהבראלשפהושעל.צעדכלועללאלתר

שכפהואידיוסינקרטי,אישיזאתעםויחדואיפ~רסונלי,פסוגנןבפינו,פיוחד

הקלאסי-הפואטיקהשלכלליהכלעלקריאת-תיגררקאינםפפאפייניו

אףאלאהצעירים,הפודרנהפשורריוככלכשלונסקיפרדשנהרופנטית,

בשיריאיןגופא:שלונסקישלהפואטיקהלכלליסיפטריכפעטבניגודניצבים

כבשירישבת-גדל~ת, nפבעלוזועםרועםפוטוריסטיייאני"כחוץכוכבים

שעריבפ"טהשקועדקדנטיכרךשלגלוייםתיאוריםבהםאיןשלונסקי;

נוסחפתפשכתרוויאווירתבהםאיןשלונסקי;של"כרכיאל"כדוגפתטופאה,

פפנה;עוליםהצרפתיוהסיפבוליזםהרוסיהניהיליזםשהדיהצעיר,שלונסקי

פקוםציוניאותרפ"ט),(תר"ס,ספציפייםזפןציוניאלהבשיריםאין
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שלונסקי;שלהמולדת"מ"שיריהגלבועוהרייזרעאלעמקכדוגמתמפורשים,

בנוסחתחביריוקיטועבאוצר-המליםמדהימיםחידושיםמכיליםהםואין

שלהקאנוניתבליריקההקוראימצאזאתבכלואםמיאקובסקי-שלונסקי.

מוסתריםאלההריאחרים,אוכאלהאיים"יישלונסקסממניםאלתרמן

צעיפים.בשבעהומצועפיםבדרך-כלל

פואטיקתשלהיפוכהאתכחוץכוכניםשירימציגיםרבותמבחינות

מדעתויתורבהםישהפוטוריסטי,הנוסחמן~גלומניייאני"במקוםשלונסקי:

שלוהחרושתהכרךשירינוסחהמודרניה~טר;!iנ;ליסבמקוםה"אני".על

השוקכיכרבארותיה,על-ונאיביתקטנהעירבהםישושלונסקי,ר.רהארן

ספרישלדפיהםמביןכאילוהעולהעיר-בתיהכרכובישעלוהיוניםשלה

בהםישוהחצוף,המתגרהוהכיעורהניהיליסטיהדוויבמקוםנושנים.אגדה

הצעירפסטרנקנוסחוקולניות,צבעוניותיופי,עליצות,שמחת-חיים,דווקא

מונוכרומייםסטאטיים,שיריםגםהקוראימצאהקובץ,שיריביןכי(אף

לנוסחיםהאופייני-ה"נר~יטיזם"-הרעשנותשלהיפוכם-ומונוטוניים

בשנותיואלתרמןהושפעשמהםהצרפתי-רוסי,המודרניזםשלאחדים

יסודותבהםישאקטואליה,וסממניומקוםזמןציוניבמקוםהפורמטיביות).

מולדת"יישיריבמקוםאתר.ובכלזמןבכליפהשכוחםארכיטיפליים,מיתיים

נכרי-למראה,עולםבהםישיזרעאל,עמקבשדותועובדי-אדמהחלוציםעל

האהובהבין-קטביםשניביןהמשוררההלךנעשנוומסוגנו,א~רנני

הפונדקיתלביןמרחוק,המשוררמעריץשאותהוהבלתי-מושגת,האידיאלית

הפרוצהשלוהמרוכךהמצועףגלגולהבנקל,המושגתוקלת-הדעת,הסוערת

מליםבהםישמדהימים,נאולוגיזמיםבמקוםהאירופית.ה"דקדנס"מאמנות

פשטותעלבהכרחאמנםמצביעהאינהשפשטותןלכול,ומובנותפשוטות

נוסחאפואהעמידאלתרמןשלהראשוןספרוהרעיון.פשטותעלאוהמבע

בודבקושלאנוסחשלונסקי,שלמזהפחותובוטהיותרמתוןמודרניסטי

ובלאמרדניים~נשריםשיפרסםבלאפורצי-הדרך.שלוהיזעהדםהאבק,

כלעל-הגלוישצדהשירה,אלתרמןכתבהבורגנים",את"להדהיםשינסה

לייאסכולתהאופייניתמזושלווהמובלעתהמוצהרתבפואטיקהשונה-פנים

בעיקר,טכנייםרבים,זיקהצדדיגםכמובן,בה,שמתגלים(למרותשלונסקי"

שלונסקי).שלהחיזודלשירת

כלומרשלונסקי,שלדרכוכממשיךובמחקרבביקורתאפואנבחןאלתרמן

כאמור,טעונה,זובחינהואףלבחנו,היהשניתןביותרהצרבמעגל-ההקשר

רקעעליותר:רחביםבמעגליםבחינתולחלוטיןנזנחהכ,ךבתוךורענון.תיקון

הצרפתי-רוסי,המודרניזםשלרקעוועלבכלל,הקוסמופוליטי,המודרניזם
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טצמו,המוררניהטבריהשירהאנגליתבאנתולוגיההערת-אגבלמעטבפרט.

בדברההשערהאת-והנמקהפירוטבלאכי-אףהרושובסקיב'העלהשננה

שללשיבוצוניסיוןכלבמחקרנערךלאלאימז'יזם,אלהשיריםשלזיקתם

לאאמנםאלתרמןהאירופי.המודרניזםשלהרביםהזרמיםמןבזרםאלתרמן

אחרת,אוזומודרניסטיתאסכולהשלבעקרונותיהבעקביותמעולםדבק

אךלכאורה,סותריםאוסותרים,פואטייםעקרונותדרך-קבעשיקפוושיריו

של(קשייההמודרניזםבמפתלשבצומלנסותחוקריואתפוטרתאינהזועובדה

שכלהמשורר,שלהחד-פעמיתמגאוניותוהשאר,ביןנובעים,השיבומלאכת

שיריתתופעהשל,שיבוצהאכןמשלו).אישיותסינתיזותהםיצירתומאפייני

עצמוהמודרניזםואףקלה,משימהאיננהאלתרמןכשירתורבת-אנפיןמורכבת

מלאכתסבוכים.ותיחומהשהגדרתהוקוסמופוליטית,הטרוגניתתופעההוא

השפעהמקורותאיתורלשםהמודרניסטית,בספרותוהסקירההסריקה

משימה-אירופהספרויותברובהתמצאותודורשתמורכבתהיאאףאפשריים,

שלק;לננורטיביעיוןאוליומצריכהעבודת-יחיד,שלבכוחותיהשאינה

אלתרמן,ביצירתמתגליםהאח,דהחוקרשללעינוגםאךצוות-חוקרים.

ברוריםסימנים-כאןשנמנווהמגבלותהקשייםכלחרף-וברשימותיובשיריו

שלבמניפסטיםבמפורששעלולציו~יים,הצעירהמשוררשללהיענותו-מדעת

מתביעותלהינזרותו-מדעתברוריםסימניםגם-(ובמקבילשונותאסכולות

כדיוזאתבפירוט,זהבספרלעמודניסיתיאלהעלמוצהרות).אסכולתיות

ככלכה.עדאלתרמןנבחןשלאורוהצר,המעגל-ההקשראתבמעט,ול~לפרוץ,

שהשפיעוספציפיים,מודרנייםשיריםשלדוגמאותגםכאןהבאתילי,שניתן

 .בעקיפיןאובמישריןאלתרמןעל
מאזסתוםלמבויכמדומההגיעאלתרמןביצירתהסטיליסטיהמחקרגם

דרכיהבדברמאירות-העינייםאבחנותיהםאתזךונ'הרושובסקיב'השמיעו

עשההראשוןהפיגורטיבית.ונלשוןבפרוזודיהאלתרמןשירתשלהאופייניות

יימעורב"פולמוסוכאישכמבקר-והשניאובייקטיבי,כחוקרזאת

העבריתבשירהמהפכהלחוללהצליח,ואףשביקש,כמשוררוכןוסובייקטיבי,

אופ~םחרףחדשה.מודרניסטיתפואטיקהשלכלליהאתבהולהשליט

ריבוימכיליםהםהאישית,ה~מוטיביתנימתםולמרותזךדברישלהנורמטיבי

מוצקבסיסלשמשכדיבהןשישונכוחות,חדותסטיליסטיותאבחנותשל

וכשירהברבסוןאצלוריתמוסזמןבחיבורואלתרמן.שלסגנונולחקר

אתוהעמיקזךנ'הרחיבהרושובסקי,ב'בהדרכתשנכתב ,) 1966 (המוררנית

אלתרמן'נתןשירתעל'הרהוריםשלוהפולמוסבמאמרשהשמיעהטיעונים

ומחשיבותם,מערכםהשניםבמרוצתאיבדולאיחדגםהחיבוריםשני .) 1959 (
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עדלאורםאבחנותיהםאתולחדדעמםמלהתווכחחדליםאינםאלתרמןוחוקרי

הזה.היוםעצם

אתאובייקטיבי,יימדעי"במינוחוזי,הרושובסקיקבעומאזעקא,דא

הפיגורהההי~רבנולה,האוקסימורון,ה~סוננס,-המודרניסטייםצייני-הסגנון

אלתרמןשלסגנונונבחן-ועודהמיכאניהריתמוסהתיאטרלית,הזבנייריסטית

מבליאיניגוחן,אופיתוחןאיוכן,מתויהללו,האבחנותרקעעלבעיקר

רביםנדבכיםבינתייםאמנםנוספואלתרמןבחקרחדשות.עליהןשית;ספו

באומגרטן,א'בעריכתאלתרמןשירתעלכיקורתמאמרימכחר-וחשובים

ב'בלבן,א'מירין,ד'שמיר,מ'דורמן,מ'שלספריהםאלתרמן,מחכרותכרכי

שרקמאמריםשלרבותעשרותוכןועוד,לאורד'קרטון-בלום,ר'ערפלי,

בעיקריצאוהחדשיםהמחקרספריאי-הביבליוגרפיתברשימהנזכרחלקם

ולאאידאיות,אומוטיביותתימטיות,ז'אנריות,ביוגרפיות,מנקודות-מוצא

אלתרמן,שירתשלהסטיליסטייםמאפייניהשלמחודשתבחינהבהםנערכה

אתשעיצבואלה,ז.אפיינים I (יצירתושלהמודרניסטיאופיהאתשקבעו

חקייניהשלשירתםאלממנזן"לחלואלתרמן,שירתשלדמות-דיוקנה

החיצוניות).קליפותיהאתאלאממנהלשאולהצליחולאשמעולםהמרובים,

עדייןבהמצוייםכיתגלה,אלתרמןשלשירתולשוןשלמדוקדקתבדיקה

הרושםביצירתושחשיבותםנבחנו,ולאזוהושלאמרכזיים,צייני-סגנון

עוררין.וללאדומיננטיתהיאהמודרניסטי

בשםהרטוריקניםבפישנכ~נתההפיגורהשלמעמדהלמשל,הוא,כזה

הראשוןבספרואלתרמןשלחידושומהותאתלנסחננסהאם :"המ~~א!"

(למןכולוהספרכיולומר,להכלילאוליניתזשבסגנונו,הייחודאתולאפיין

שתישלבסימנןעומדביותר)הגדולותלחטיבותיוועדהקטנותיחידותיו

בשיריםהאוקסימורוןשלמעמדועלוה!א~~מה.האוקסימורון-יסודפיגורות

יימפלצתקץ",לאיןייפגישהלעד",ייפתאומיתהבינארייםבצירופים(כגוןאלה

דברלזהזההמסמיכיםצירופים,באלהוכיוצאצורמת",יידממהיופי",של

זי,שלהנ"למאמרולמןובפירוט,בהרחבההביקורתעמדהכברוהיפוכו)

ולאזיהתהלאאלתרמןביקורתאולם,בשמה.להוקראהתופעהאתשזיהה

לשיריהאופייניתפיגורהשהיאה!א~~מה,שלהקרדינלימעמדהאתתיארה

ליצירתותרומתההאוקסימורון,מןיותר,אףואוליפחות,לאכחוץבובכים

למנותניתןהקובץשיריביןמשלו.רבהאפילוה"צורם"המודרניסטיהאפקט

הובילתניבחבלוהלכןהשרמרחבןייאלכדוגמת:זאוגמות,שלרבותעשרות

שביריםוזבובית"~שקטוהשופטת",החטאאתרק"לספריםהתשוקה",

הגבולעלגבה~"לפנינוהעיר",פורקתואכןרעשייקרונותסיוון",לילות
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המוקדששהערךשבעודלדעת,ייווכחהשלושים,שנותסוףשלתמונת-המצב

אלתרמןכאןכבשלאעמודים,וכמהכמהפניעלמשתרעוליצירתולשלונסקי

מתבקשותזו,תמונת-מצברקעעלבלב.דספורותשורות-קרן-זוויתאלא

ההקדשהשלהפראדוקסליהניסוחבדבראישיאופיבעלותהסברמלותכמה

 .)" ...ידעוהולאוהםהנירם,שהמשורר("להוריי,זהספרשבראש
הכירםהוא,ואףהמשורראתהכירודווקאהקטנה","תל-אביב,ילידיהוריי

ברחובבילדותההתגוררהסופרים,למשפחתבתאמי,שטחית.היכרות

לבקשתכן,בפאתוסדקלמהפעםלאשלונסקי.שלמביתוהרחקלאפרישמן,

מתוךהדראמטיותה~רדהשורותאתוהשחקנים,המשורריםוידידיושלונסקי

לחצימטרהילייגבשירתרואיםהחבורהשבנישתדעמבליאריות',זקני'בין

גיליונותעלחיבהשלהקדשותה"מופע"בסוףלהשהעניקוגםמהשנינה,

למרותאולם,כוונתם.סתריאתבדרכי-ערמהממנהוהעלימולילדים','דבר

אשרשלתלמידתושהייתהולמרותאישית,המודרנהמשורריאתשהכירה

המודרניזםשלגילוייוניצניאתדפיהביןאירחה'הדים'שאכסנייתו-ברש

הקלאסיתהעבריתבשירהנטועהספרותיטעמההיה-הארצישראלי

אתגם .וטשרניחובסקיגורדוןהיועליההאהוביםוהמשורריםוהרומנטית,

אלהספרותיבטעמההפליגההיותרולכלואהבה,העריכהביאליקשירת

הזה,היוםעצםעדשלו.הצעירה''שירתנוגיבוריביאליק,שלממשיכיו

סימניםישהמודרניסטיםצעירישלבשירתםשגםלהודות,תסכיםרבבקושי

טעמיה,ואתהנחרצותדעותיהאתבמעטזהספרךשנהאםגד~לה.שלמסוימים

שכרי.זהיהא

חבירתבןאזאלתרמן,שלהמוקדמותמרשימותיואחתלגיבורוהיהזכהאבי

כךוכלוב'דבר',ב'הארץ'קבועומשתתףושלונסקישטיינמןשל'כתובים'

בחוברותשהדפיסםנעורים",ייחטאותמעשהשחיבר,סיפורי-בלשיםבשל

בדעתואביהעלהלאצעירים,שלזחיחות-דעתמתוך'ארץ'.בדפוסצנומות

בקביעותנפגששזtתוהמבושם,המשורר-העיתונאישלורשימותיושפזמוניו

זכותועלועמדמקפיאי-הדם,שלוסיפוריועלבחשיבותםעוליםבבית-הדפוס,

בדברבהשערותהמשוררהפליגההמתנה,בעתלסדר.בתורראשוןלעמוד

רשימהכתבכךועלהגימנזיסט,המחברשבידהמסתוריהתיקשלטיבו

ושעליהבערב')'תשעאו('הארץ'היומיתבעיתונותשנתפרסמההיתולית,

שלדבריהםכיהרשימה,אתלהשיגטרחלאאףאביבמאור-פנים.לאביסיפר

שתצדיקבמידהרציניים,בעיניונחשבולאה"בוהמיינים"המודרנהמשוררי

כתבישלהביבליוגרפיהבקרובלאורלכשתצאשני.והרהורמעמיקעיון

-שנהכחמשיםמקץ-ולהביןהרשימה,אתלחפשסוףסוףיוכלאלתרמן,
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בידיתןזהשספרהיאתקוותיהגדול.המשוררבעיניהקומיהמעמדנראהכיצד

פסגת-אלתרמןיצירתשלמכמניהלגילןימפתחותאחרים,רביםובידהוריי,

וייחודה.גדולתהסודולהבנת-הארצישראליהמודרניזםשלהישגיו

שלסנבןבוחקראתלנעררצוןמתוךמחקרית,במגמהאמנםנכתבספרי

להעמידרצוןמתוךוכןעשורים,כשנימזהשרויהואשנוהקיפאוןמןאלתרמן

תופעתשלומסוגיותיההמודרניתהשירהמסוגיותכמהשיבררחיבור

בתיאוריהחיבוריםמאותהמעייןלרשותעומדים(בלועזיתבכללההמודרניזם

ראהלאבעבריתאךגילוייו,קשתועלהמודרניזםעלהיסטוריתובפואטיקה

למעטהרוח,חייבתולדותזוומרכזיתחשובהתופעהעלחיבורכלעדייןאור

היאתקוותיהתופעה).לחקרבסיסאךהמהוויםותעודות,מסמכיםשלאוספים

שלנבכיובמבוכיוהמתמצאיםהעברית,הספרותבחקרהעוסקיםשעמיתיי,

ביודעיןנכתבהספרזאת,עםהמחדשים.צדדיואתבספרייזהואלתרמן,חקר

שירה,קוראיו"סתם"ותלמידיםמוריםשליותר,רחבקהללמעןגם

מבליוזאתלהבינן,ורוציםהמודרניתובשירהאלתרמןבשירתהמתעניינים

מיועדלאלהאףלאלה .הביקורתביקורתשלהאסכולתייםבפרטיםלהתעמק

 .בשטףשייקראכדיבעמלשנכתבספרי,

אוקספורדירנטון,

 1988-89ותל-אביב,
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ראשוןפרק

הפוך"ייעולם
המודרניתהאמנותשלה"הזדה"מדרכי

:-TT 

המ~כרשלוכיכ~רואלתרמןא.

אלתרמן,·נתןשכתב'המטאטא'מפזמוניאחדכשםהפוך",ייעולםהכותרת

אומרשגמרמודרני,משוררשלה":כזרה"פואטיקתאתהיטבכמדומהלוכדת

הפרא~טריםכלהפיכתתוךמ~כר,מראהכלשלהגמורלניכ~רוביצירתולהביא

אתלאקטיבי,הפאסיביאתלדינאמי,הפךהסטאטיאתפיהם:עלהמציא~תשל

הדקדנטיאתולטבעי,לחיהמלאכותיאוהדומםאתלקולט,בחושיםהנקלט

להיתוליוהמקאבנריהטראגיאתולמסודר,למרוסןוהסטיכיהכאוטיאתלתמים,

הללו,המטאמורפוזותהלאה,וכןלאווילי,והמתוחכםהחכםאתולקליל,

מתגלותאותה,המעצבתבלשוןוהןביצירההמעוצבתבמציא~תהןהמתחוללות

והדרךהעיראחתלאהופכותלמשל,כך,וכדו-סטריות,כסימטריותבדרך-כלל

כדמותמוצגבהןהמהלךואילוודינאמיות,חיותל~שויותאלתרמןבשירי

גםכךפניה,עלעובריםוהרחובותשהשווקיםדמוית-~סל,וקפואה,סטאטית

מעשהשהיאשהעיר,בעודמלאכותיים,תפאורהבגוניתכופותהטבענצבע

הארץ,אליורדיםהשמיםוהשדה;היערריחאתתכופותמקבלתידי-אדם,

גרמיואילונאות-מרעה,שלאומי-יםנחשולשלהירוקצבעםאתוקולטים

מחזיר-אורחפץובכלבזגוגיותבשלוליות,-המרצפתבאבנימשתקפיםהשמים

וכסף,זהבבצבעיהארץפניאתוצובעים-

ותהפוכותתמורותשלמסועפתמערכתבתוךאפואנתוןהאלתרמניהשיר

כלאתההופכות-וטרנספיגורציותטרנספורמציותמטאמורפוזות,אינןורסיות,

המהפכיםאיןאךפיהם,עלהמקובלותהמוסכמותכלואתהקבועיםהערכים

הקוראאתלהרשיםעשוייםאמנםהםלפעמיםלא,ות~טכנייםפעלוליםהאלה

מופיע(האמןהלולייןהאמןשלקלת-הדעתכהצטעצעותוגרידא,כשעשוע

אופטיים,במעתקים ) 2המשחקכאיש-ל~דנס"כ"הומואלתרמןביצירתתכופות

דבר,שללא~תווסגנ~ן,~סתטיזציהלמטרותוכדומה,סמנטייםאק~סטיים,

בבואהגם-ניגודיםהמצרפתהאוקסימורוניתהפואטיקהדרךעל-לפנינו
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אךוהקולניתהצבעוניתשהחזותביסודה,וטראגיתכבדהלהשקפהנאמנה

שלהרלטיביסטיתהשקפתוהיאההשקפהאותה.מבטלתולאאותהמחזקת

וה"בלתי-ה"מוצקים"בביטחונות~מונוכלאתשאיבדהמודרני,איש-ההגות

בבחינתשהןדרכים,משתיאחתאלנמשךהואכןועלהעבר,שלמעורערים"

ואלהדיסאינטגרציהאלהמושכיםהאבסור,דואלהניהיליזםאל-דסתריתרתי

תפיסת-שהשליטוהחדשות,המדעיותבתאוריותהאמונהואלמזה,הכאוס,

השיריםשלוהעליזההקלילהחזותםכאמור, .מזהחדש,וסדרחדשהעולם

בח~נם.המוצנעוהקשההרציניהמסראתלכאורהרקסותרת

עם'הרוחבשירחטוףעיוןמתוךאלתרמןביצירתהיוצרותהיפוךאתנדגים

מסתמנתהשירבראשית.כברכחוץכוכביםשלהפתיחהמשיריאחיותיה',כל

המוצקותהא~תותכלנתערערו,שנהאלתרמןשלהחזרהלפואטיקתעד~תכעין

תפקידיםשלהיפוךמתוך-מוצגברוח,הרדוףהעיר,גןהקבועים:הערכיםוכל

העירגןנשימתנכדה("מההגניםחשכתאלהנמלטכפושע-וכיו~נים

חדש"מנהג(בחינתלארץחדשיםומזמוריםניגוניםשלהתגנבותםהנרדף");

בשורות .ות-נגינהתאלחדשותארצותשלכהתגנבותןמתוארתלמדינה")בא

והדינאמי,הסטאטיוהחלק,השלםיחסילחלוטיןמשתבשיםהשיר,שלהסיום

 :הפוך"ייעולםמנהג

חור~.ברההדרכים--אליידעתל~
 : T •י' : ... ' T :-ז

~ p' רנ; ~פ~ס~פ;סייףכ;תW נ~. 

נגפר~רמחפשהר;עדהנ;כב
-T T .. :-•• ב-: 

שלנ~!הע;לםנד~ראת
' T T T ',י ,' 

 ה/(י~~~גי Qל l(ע;:;גךיםקייף.~זVו

ממ~ליהפפתחהז·ה~ברעם
 •• T 1 :'-".'--ד

 Iנשגיאה~סחרחרתמיםללכתט;ב
' ,' ',' T • T -:: T • :. 

~~לים. ת;שי~~~t;כפ;רל~יןמ;ת Wגין

מחפששהכוכבנאמראילובה.שנתבונןצדמכלפראדוקסליתהיאהאמירה

הנמקההנושאלמדי,קונבנציונלידימוילפנינוהיהייבגפרור"),(ולאייכגפרור"

אתהפוקדתסופהשלתיאורההואהתיאורשנןפשוטה,"~מפירית"ריאליסטית

כדישהוצתכגפרורלהיראותבמרומיםהרועדהכוכבאורעשויובוהארץ,

אתמתאראלתרמןאולםוהרוח.הסערההמהומה,בתוךשאבדהעולםאתלחפש

(יימחפשבאפלהשמגששכמיהן-והחלקהשלםיחסישיבושמתוך-הכוכב
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כן,עליתרהחיפוש.לצורךשהוצתגפרור,שלאורורועד,כאורוהןבגפרור")

לאור,המדומההקטןהכוכבוכאןשאבד,קטןחפץלחפשנהוגגפרורשללאורו

תבלכדוגמתייקטן"חפץוהרוע,דהדללאורוכביכולמחפשבמרומים,קלוש

והקוטן,הגודלערכיכללחלוטיןאפואכאןמשתבשיםהשטח,פניעלומלואה.

בעולמנוהמביטהכוכב,שלהחיצוניתמנקודת-התצפיתכי(אםוהחלקהשלם

אףהאמירהבעלטה).שאבדקטןחפץאלאאיננואכןכדור-הארץממרומים,

באורהדרכיםמוצפותאםשהריחוור~",ש";פההדרכיםלתיאורבסתירהעומדת
T 

באפלה.ולגששגפרורלהדליקלכאורהצורךאיןחיוור,ירח

ההגותלאורהמתחוורותלכאורה,סתירותרקהןהללוהסתירותאולם,

הכוכבבכוח.בשירהגלומה-והאקטואליסטיתההיסטוריוסופית-הפוליטית

להבקיעהמבקשיםבעולמנו,שנותרואור-התבונהכשרידיכמוהםהדלואורו

בשירדיון(ראהעברמכלאופפתייס~פה"שמהומתבעתוהקדרותהחשכהאת

וכפריו,עריועלהעולם,להלן).השלישי,הפרקשלה'יףבסהפילים''אל

מסמא,ברקבאורמואראול~גאטי,סהרוריבאורמוצףבסמוי,אלתרמןאומר

ייגםלטמיון.לרדתעלולהוהארץלגמרי,כמעטבואבדהתבונהשלאורהאך

לאבן(שהריהאוקסימורוןעל-דרךהדובראומראבן",כמוואבכהמעטעודאני

הגלומותהכוונותיתרביןוכוונתו, ,) 3לעולם"בוכהייאיננהוהיאאבן""לביש

באסונותשאבדודמויותכאותןבאבן,תקפאודמותימעטעודזו:באמירה

דורותמקץנגלוושאותותיהםההיסטוריהבשחרהאנושותעלשבאוכבדים,

יפ~סופותיך(ייהפכותמעולם"דבריםהיו"כברבחינתארכיאולוגיות,בחפירות

העולם.עלויבואיתרגשנוראוקטקליזםמעטעודונוזfנו");

שננ;ךזו,תמונהשלהחתימהלשורותהריאליסטיתההנמקהאתהמחפש

והדינאמי,הסטאטייחסיהיפוךתוךהאדם,פניעלמראות-העירעוברים

מסוגלתהאמנותפואטיקה:הזtרסבתחומיאוליימצאנהוהמופשט,המוחשי

אכןהאמןהפנים-לשונית.לזוהחוץ-לשוניתהמציאותביןהגבולותאתלבטל

העצמיםעםלאפניו.עלעוברוהעולםסטאטית,ישיבהבחדרויושב

בתודעתוהעולותערטילאיותתמונותעםאםכינפגשהואעצמם(הר~רנטים)

רוחואמצאתו,פריאותם,המייצגיםהמילולייםהסימניםעםשמות-העצם,ועם

ועלהך,היינולגביוהםמליםוצירוףברחובאקראיתפגישההאדם.שלודמיונו

מתלכדיםכאןה!א~גמה.בדרךומליםפגישותשמות,לצרףרשאיהואכן

הרעיונותעםואקטואליה,היסטוריוסופיההכורכיםהפוליטיים,הרעיונות

הכוכבמחפששננ;ךכזו,בעתעולסי-וצרי-צירה:יחסיבדברפואטייםהזtרס

הרציניהדברהשיטין,ביןהשיראומרשלנו",העולםכדוראתייבגפרור

ייהבלובמעשיב"שטותים"לעסוקהואלעשותהאדםשיכולביותרוהמשמעותי
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שמותבין /כשגיאהוסחרחרתמיםללכת("טובכמעשה-האמנותרוח"ורעות

עשייה,היאאףהערטילאיתהאמנותיתהעשייהומלים").ופגישותספורלאין

שוךלאחרשתישארהיאשהריביותר,המשמעותיתהעשייהאפילוואולי

והסופה.הה~כה

כאילוהמדגיםאחיותיה',כלעם'הרוחהשירשלהססגוניותתמונותיושברי

הזרמיםשלועזת-המבע)הקולנית(הצווחנותה"ננר~יטיזם"עקרונותאת

האקספרסיוניזם)(הפוטוריזם,המודרניסטיתהאמנותשלהאקסטרוורטיים

פואטי.וה~רסההיסטוריוסופי-האידאיברובדאחתלשלמותאפואמתלכדים

נוצרתאראחד,אטמוספרירצףלאואףאחד,חזותירצףיוצרותהתמונותאין

מקצתשלהסמנטיה"היגיון"(עלהגותיתרעיוניתרציפותבדיעבדבהם

תמונהלהלן).השביעי,הפרקשלג'בסעיףראהזה,בשירמשחקי-המלים

כדוגמתומונוכרומטימינימליסטימשיראףעולהדומה,הגותהנושאתמהופכת,

תמונתמתארשירלקודמו.שלובפואטיקהכאילוהמנוגד'קול',השיר

בוואףודעת",מתשובהנתוקות /"לבדןהמליםנותרושננהדיסאינטגרציה

הדינאמיוהסביל,הפעילוהנצפה,הצופהתפקידיהפוך",ייעולםמנהגנהפכו,

באובךהשרויהבלילה,השוממתכיכר-העירבתיאורפותחהשיר .והסטאטי

ובעלטה:

 .ן WWך~זכ~~יתם .v ~~:נךךלה
הסוחרת.הככרשממה

T:T T'--•••••• 

ן W ~נ:גרם~ם:כלכ~זכךם Wך

ת IJ ~כ::כ~יר~ן

אח.רת.~יר~ל

כדיובעשן,בפיחזכוכיתמעמעם.ריהומאורות,בליקוילצפותמתכונןכשאדם

מעמעםהלילהלהיפר,כאן,ואילובשמים.המפויחתהעדשהדרךלהביטשיוכל

שברדרךהמתבונןהילדהואכאילוהעגולה,הכיכרשממתאתועשן"ייבזכוכית

כיו~ןהיפוךכאןישהעגול.השמיםבגרםבמשקפת)הצופההתו~ן(אוזכוכית

(ה"קורספונדנציות")ה"~תאמים"מערכתהדגשתכדיתוךתפקיד,והיפוך

השמיםגרםשלהז?ריאליתבבואתוהעגולה,הכיכרלארץ.השמיםשבין

סככותיהםואתאוהליהםאתהסוחריםנוטיםשננוהמקום,אףהיאה~סטרלי,

לשכנתה).אחתעיר-שדהמכיכריוםמדיהיריךבודדשבהם(בחבלי-ארץ

ה~סטרלית(ה"עגלה"הישן"נרםייעםהשמיםהולכיםאלתרמן,שלבשירו

הנוסעיםנודד,ירידשללקרון-מסעאוומרופטת,בלהמסחרלעגלתכאןמדומה
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הירח,הארץ.פניעלהנעשהאתומשקפיםלעיר),מעירהמובילותבדרכים

שנתרוקנההשוקכיכר(אתהסוחרתהכיכראתהותיראחרת,לעירכירידשנדד

בשירהמוחלטיםהערכיםכלשללהיפוכם .ואפלהריקההקונים)ומןהדוכניםמן

מאורות","ליקוישלבעולםאידאית-הגותית:הנמקהלהעניקכמובן, ,ניתןזה

כלאתההופכותלתמונותגםמקוםישהקבועים,הערכיםכלנשתבשושננו

כשנוסעים :והדינאמיהסטאטישללהיפוכםהריאליסטיתוההנמקה .היוצרות

זו,הנמקהשללאורההנסיעה.בנתיבנוסעאושטהואכאילוהירחנראהבדרך,

ונמלט,נרדףהעירגןשבהןאלתרמן,בשירתרבותאבסורדתמונותלתרץניתן

אלוגולשותהאופקאתוחוצותחותרותהדרכיםבנגינה,עובריםהשווקים

מעירהולכיםוהשמיםוצועדותקומהזוקפותהדרכיםממריאה,החומההבאר,

במנוסה,נתוניםכשהכוללמשל, ,דוקהבעתועו.דועודאחרתהיעראלאחת

הם-הםכאילוהנמלטים,פניעלהחולפים ,הסטאטייםהאובייקטיםנראים

כשסוסים('הדוקה');שיש"שלאנדרטהרצהעודרצה,(ייעודבדרךהדולקים

הם-הםכאילוהדרךשבציהעציםנראיםההר,במורדרבהבמהירותשועטים

למזכרת').('אביבבדרךוהדולקיםהרצים

* 

סדריכלבשינוילפעמיםמתבטאתהאלתרמניהשירשל;דית Sהאנטיתכונתו

ניגודהבאמצעותתופעהכלובהצגתהךאיקטייםהציריםתבהחלהבריאה,

מציאותשלבהצגתהזותכונהמתבטאתלפעמיםהפוך".ייעולםמעשההגמור,

היונהש"פניוהעתהעירכדוגמתתמונת-ראי,בתבניתהבנויהלאורך,חצויה

אחדותיתתמונהבשירמוצגתלפעמים, .הנחצות" yגי Qדמותהםחרננהו~בחת

ריאליסטיההפןלה:פניםשנפלדואליתכתמונההמתבררתכביכול,ואורגנית

בשיריהעולםצבועשבהםוהזהב,הכסףצבעילדוגמה, .ה~טאריאליסטיוהפן

שלהמלאכותייםצבעיה-מתכתכצבעיאח,דמצד ,להתפרשעשוייםאלתרמן,

המציאותאתלשחזרכללמבקשתשאינהה~-מימטית,המודרניסטיתהיצירה

-טבעייםכצבעיםבמקביללהתפרשיכוליםגםהםשהיא".ייכמ;תולשקפה

לשחזורהחותרתה"ריאליסטית",כביצירההירח,ושלהשמששלאורםצבע

שלזוהיענותברי,ונימוקו.טעמואתמופלאמראהלכלוהמעניקההמציאות

ומזגטעםמנוגדיפרשניםסוגיולשניהפוכיםפירושיםלשניאלתרמןיצירת

המי~זיסכלליעלהאמוןהקוראגםנינר:אסטרטגייתרוןזוליצירהמעניקה

ובלתי-מנומק,מפוררמראהעםלהסכיןוהמסוגלהאוונגרדשלה"משובשים"

לבואיכוליםהריאליסטית,ההנמקהאתבכולהמחפשהקונבנציונלי,הקוראוגם
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כתמונההמראהאתיפרשהראשוןאסתטית.הנאהממנהולהפיקסיפוקםעלבה

האמן;לעיןרקוהנגליתאדם""כלשלמעינוהמוצפנתמופלאה,סוריאליסטית

במציאותאלאומופלאהמסתוריתשאיבהרגילה,ריאליסטיתכתמונה-השני

 4ביד-אמן.המשוררבראשאותההפנים-לשונית,

שיריםוכמהכמהבפירוטויודגמויוצגוהספר,שלהרביעיבפרקו

כלליבניסוחשעהלפינסתפקכאן,יאנוס".ייפנישפניהםכאלה,דואליסטיים

בשירבכוחהמצויותמקבילות,אינטרפרטטיביותאפשרויותכמהשלומופשט

בצמדי-הפכים,הןאףמתארגנותאלהאפשרויותה"דו-פרצופי".האלתרמבי

מעגליות,תופעותמייצגיםשהםבעתגםמתאחיםשאינם,הפכיםכבתמונת-ראי

הקטגוריותשארבעעוד,להעירראויבזה.זהנפגשיםלכאורהשקצותיהן

להבנתכפולות-פניםדרכיםשלרחבהקשתמתוךמעטותדוגמאותהןשלהלן

אלתרמן:שירת

וה~-ה"אנאורגנית"האסתטיציסטית,הקריאהתיתכןהשיריםברוב •

והמופלאה;המסתוריתהמעורפלת,הסוריאליסטית,המפוררת,מיק.טית,

תמונהלכלשבג:ווהמיק.טית,האורגניתהקריאה-היפוכהאףתיתכןוב~ד:ו

כלמתיישביםובהומובחנתברורהריאליסטיתהנמקהישותמונה

והנפלאות.הסתימיתכלומתבהריתהפראדיקסים

השירמתארשלפיהוהמפויסת,התמימההקריאהתיתכןרביםבשירים •

-היפוכהאףתיתכןובצדהשלווה,פסטורליתתמונהאותמונת-ילד~ת

מעולםתמונההשירמתארשלפיהוהזדון,הרועמלאתהמפוכחת,הקריאה

הדקדנטי.הכרךשלוהשחיתותהאלימותהחטא,

בהירהאינטלקטואלית,רצינית,קריאההאלתרמניבטקסטתיתכןתכופות •

פואטיות,~רסאקזיסטנציאליות,א~תותהשירמכיללפיהוגבישית,

הקלה,-המבוגדתהקריאהבמקבילבוותיתכןהיסטוריוסופיות;

חושנימראהאלאמכילהשיראיןשלפיהוהתוססת,ההמוניתההיתולית,

הקרקס.ומעולםהחיים"מ"שוקופרועצבעוניומיידי,

תבלאתהשירמקיףשלפיהזגקרוקוסמית,קריאהאלתרמןביצירתתיתכן •

אלאהארץפניעלבוהמתרחשאיןולפיהעידניה,כלועלגילוייהכלעל

ועמוקים,רחביםוקוסמולוגיהקוסמוגוניהלענייניבזעיר-אנפיןתשקיף

שמים;מרומישלה~סטרליתהמפהשלתמונת-ראיהיאומפת-דרכיו

העירחוצותאלבחוץ"שנשארו"הכוכביםאתלהחזיראףניתןבמקביל

 .הארץגביעלבשמיםהנעשהכלאתבמוקטןולשקף
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מראותשלהשתקפויות,ושלבבואותשלשיריםהםאלתרמןשירילפיכך,

מלוטשת,אספקלריהוהפכווהתאבנושקפאומיםיאורותונחושת,זכוכית

הבבואותטכניקתוהירח.השמשצורתאתבתוכםשלכדומיםופחישמןגיגיות

הכמו-תלמאיתתמונת-העולםאלרקלאנקשרתאלהשיריםשלוההשתקפויות

האדםשלהפרובלמטיקהאתמסוגנןאנכרוניזםמתוךכאןהמשקפתשביסודם,

טכניקתלהלן). ,'דבסעיףכךעל(ראהוהמתוחכםהמורכבעולמוושלהמודרני

המי~זיסכלליאתההופכתפואטית,ה~רסלהגותוהיטבנקשרתאףהבבואות

כיטענוהמודרניסטיםמסתברא".ה"איפכאבשיטתיחד,גםוהחדשיםהישנים

שניסוכדרךלשקפולנסותלוו~להטבעפנימולאלמר~הלהציבלאמןלו~ל

הואנחרצות:להמתנגדאףבזמןובוזו,לטענהמסכיםאלתרמןהעבר.אמני

האמןשלבמאמציושבעטההמודרנית,האמנותשלה~-מיק.טיתלמגמהנענה

לשקףהרומנטיהאמןשללמאמציובזהואףהטבע,אתנאמנהלשקףהקלאסי

הואאחתובעונה.בעתהיחידנפששלהפריזמהדרךמסתנןשהואכפיהטבעאת

האמנותסמלהראי,אתלהסירהמודרניסטיתהתביעהכנגדמתריסגם

אךהטבע.פנימולאלמחזירי-אורחפציםושארמראותמציבודווקאהמיק.טית,

הפואטייםהביטחונותאללסגתניסיוןשוםכאןאיןלכאורה:התרסהרקזוהי

הראיאתהמציבאמן,שלוייחודיתאישיתלסינתיזהעד~תאםכיהעבר,של

אלאכנתינתה,התמונהאתלשקףכדילאאבלוהמזולזל,הישן-נושןהמי~טי

האמנותשלכלליה-חדשיםכלליםבהולהשליטללכדהלהקפיאה,כדי

 art, artifice).5 (והמלאכותיתהמסוגננת

שלמכוחורבבמציאותבנאליתתמונהשלשכוחההמאמינהפואטיקהלפנינו

הםךאיהבדרךלהציגמעדיפההיאכןועלנאמנה,לשקפההמנסהמילוליתיאור

) showing ( מפורטים.אמירתייםתיאוריםעלומוותרתסינאופטית,תזזיתתמונת

העושראלכחוץכוכביםשלהחזותיהעושרמןאלתרמןכשעברגם

שלידוקוצרעלמילוליבגודשלדברהמשיךהיובה,עירשלהמילולי-רעיוני

שלריבויאפילו 6הכללות.שלאוזלת-ידןעל-ובהכללותהמילולי,התיאור

התמונהאתללכודיוכללאהרוח',רעותעל'שיריםמשיריאחדאומרמראות,

ייאספקלריה","ראי",שלהריבויצורת-(יימראות"במלואהביותרהבנאלית

רקיוכלמתחלפותתזזיתמראותשלריבויאפילוכיאותיימר~ה",שלוכן

צדדיה):מכלאחתפשוטהתופעהלתאררבבקושי

יספרנמ~יםל·א
- ."ז •• :

-ף, 9 '?~ךא Qךיל·א
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:בזiכ~ר ;חי;נ~~~כד~יר

~~; lj וק~ף·וא;רגזר

~דים, Q ה~~ Wד~~ים Wד
 ,;ר~ס ת;ל~;פ:ב:כ~רא;ת

מספריםאצבעיוזריז~תאת
' 0 ' :. ',' : T T ::. 

ן.ןער;.חזיזאתוצדים
: T • ',' :-• -:-

המציאותאתלהדביק,מילוליתהאמנותשלידהקוצרעלהמכריזהשירהזוהי

ממנהשנבצראתלעשותכלללנסותצריכההיאאיןכךומשוםהסימולטנית,

אתאלתרמןשירתמעמידההטבע,שלישירהךפרודוקציהבמקוםלעשותו.

עצמהאתיימצילה"וכךאותו,ומקפיאההפוך",ייעולםמעשהראי,מולהטבע

הקלאסי-האמנותושובשובחזרה(שעליוהמיק.זיסבתחומיחרוץמכישלון

כגוןמודרניסטיות,פיגורותבאמצעותהמודרניסטים).לדעתרומנטית,

("כופלותדו-משמעותמשחקיובעזרתוקצף"),ואורתער("כולוה!א~גמה

("לאלשון-נופל-על-לשוןושעשועי )"ר~ 9המ ...~ר Qה ..."יס~פרתארו",

הפואטיקהאתאלתרמןפורשבפז")יסולא"לאיסודעלבכסף",יסולא

שלועלובזולתחליףלשמשהמסרבתהאמנותעיקריאתשלו,המודרניסטית

ייו~לגריים"ייפשוטים",-~-מיק.טייםתחליפיםאחרכןעלוהסרההחיים,

המקובלות.האמנותלדרכי-למראה-עיןרקו"זולים"

* 

פיהם,עלהקבועיםהערכיםכלאתההופכתאלתרמן,שלהtךזרהפואטיקת

מאלהמעגליות,תופעותשלבעיצובןגםמרבהמובהקת,דואליסטיתבטכניקה

(זריחהבינארייםבמונחיםהפישוט,לצורךדרך-שגרה,האדםמתארשאותן

ביצירתומעוצבותאלהתופעותועוד).וקמילהצמיחהומוות,לדהושקיעה,

מידהבאותהלהתאיםהיכוליםוכפולי-פנים,דו-משמעייםתיאוריםבאמצעות

אתמתארקיץ''לילהשירשלסופוהt.יtםהללו.המנוגדיםהקטביםמןאחדלכל

אורותאתאט-אטמכביםהעירשיושבישעההלילה,שלהאחרוניםרגעיו

לחיים,מתעוררתשהעירשעההיום,שלהראשוניםרגעיואתאובתיהם,

שיר'איילת',השירהאםהעולה,?השמשבאורבהדרגהיינדלקים"וחלונותיה

והחידלוןהמוותרגעיאתובר:פ~תברוגעמתארמצרים','מכותשלהחתימה

האודיםמתוךחדשיםחייםשלהתנוצצותםרגעאתאוהפורענות,תוםשלאחר
מכ~נהשהיאכפיייאמביוולנטית",תמונהאיננהכפולת-הפניםהתמינהוהרמץ?
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אחתשכלמובהקת,רואליסטיתתמונהאםכי 7 ,אלתרמןבחקרבטעותלעתים

וכלל,כללזtתהמתמזגתואינהאותהסותרתרעותה,אתמוציאהמאפשרויותיה

שיריבעקבותכמדומהאלתרמןהגיעשאליהזו,מודרניסטיתפואטיקה

שנותבמרוצתשחיבר'רגעים',בפזמונילראשונההתנסהושכ;ןפסטרנק,

שהותירהבמתכוון,וכמו-אוטומטיתכמו-מיכאניסטיתפואטיקההיא 8השלושים,

גילוייהויתרוהקולנועהפטפוןבעידןהיצירה.שלהספונטנילצדמעטלכאורה

העמיד-ו"משוכפלים"ייזולים"תחליפיםשלעידן-ההמונים""תרבותשל

המתקתקהקיטש(אלהו~לגריואלה"זול"אלכביכולהנוטהיצירהאלתרמן

ליצניושלהרחובנגנישלאומנותםאלהפזמון,שלמקצביואלוהסנטימנטלי,

אדםפניהמעמידאינטלקטואלשלאמנותודבר,שללא~תוזוהי,אךהקרקס),

שלייחודיתתערובת-מדומהפשטותהיאהטכניתפשטותהגם 9ופשוט,עממי

שירתניכרתלרובאכן,ותכנון,תחכוםושלפרימיטיביסטיתאינטואיציה

מקריותאותחרקהיאבושהמקריותלעצמו,ומ~דעקפדניבתכנוןאלתרמן

כבליאתלפעםמפעםהפורצתהיוצר,שלהאינהרנטיתמגדולתושנובעת

הכללים,

שלייהמאגיהאחרואימפולסיבי,ספונטניבאורחלפעמים,אלתרמןנגררכך

שוברהואכךצירופיהן,קסםואחרהמליםשלצליליהןקסםאחר-המלים"

שלאינסופיתקלידוסקופיתלהשתברותוהופכןסימטריות,תמונות~בלי-משים

הריתמיתהסכמהאת"כלאחר-יד"לעתיםהואשוברכךמראות.שברי

מחשבהבלאנפרצתגםכךוהמהודק.הסדורהסטרופיהמבנהואתה"קפואה"

פורצתשדרכןאינטואיטיביותפרצותבהונבעותהטיעוןשלהלוגיקהתחילה

ספונטניותשלאקראייםגילוייםוחרףממעמקים.והלוהטתהגועשתהסטיכיה

הפרקשלד'בסעיףהזית''עץהאקסטטיבשירודיוןלמשל,(ראה,בעלמא

מכולכלתפואטיקהבדרך-כללהיאהאלתרמניתהפואטיקהלהלן),השביעי,

במלאכותיותהאשמתהכןועלמ;כוון,ובכוונתביודעיןומלאכותית

אםבין-חמורביקורתיכשלעלהמעידההאשמת-שווא,היא 10מנייריסטית

מניפולטיבית.מהיתממותאומאי-הבנהנביעתה

ולייריתמוסלמציאותבאי-נאמנותמדעת~-מימטיתיצירהשליוצרההאשמת

אתאדםיאשיםמשלטאוטולוגיה,שלמטעמהכמובן,בה,ישהחיים"

הפלאקטיםצייראתבפאתוס,האופרהכותבאתבהגזמה,הקריקטוריסט

זולאכאמור, 11למציאות.נאמנותבאיהגרוטסקהמחבראתאועזהבצבעוניות

ישיר;מימטיחיקויהמציאותאתלחקותמתיימרתאינהאלתרמןששירתבלבד

המציאות:קליטתאתביודעיןומשבשתהיוצרותכלאתבמתכווןהופכתאףהיא

מריצההיאהאנדרטהאתומלוטשת,קרהמראהמולמציבההיאהטבעאת
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שדותאתוקרקסי,לצבעוניהופכתהיאוהנואשהטראגיאתומהיר,קלבמרוץ

גגעללבנהכעזמורידההיאהשמיםענניואתהענניםמעלמעלההיאהמרעה

ומשבשיםהמציא~תאתכביכולהמפורריםהללוךה iה:כדרכיכלולמרותתבן.

מספקתאלאלמציאות,זיקהמאבדתאלתרמןשירתאיןלעולםקליטתה,את

המעמידהפואטיקהלפנינומופלאה.תמונהלכלהריאליסטיתההנמקהאתתמיד

אתהרמים,הצליליםאתוהמוגזמות,המועצמותהפיגורותאתבמרכזבמתכוון

הצבעיםואתהמחודדיםקווי-המתאראתוהחריפים,המודגשיםהקונטרסטים

מאחר 12לעצמן.ומידעמכ~וןהואה"כפייתי"הריתמוסגםוהעזים.הבולטים

האלהולשיריםמאחרופשוטה.מכאניתדווקאחזותםסטיכיים,הללושהשירים

איןברור:אחדדברועליזה.קלילהחיצוניותלהםישוקודר,כבזמסריש

המשוררשלכישרונוחוסרמחמתשנבעהמתוכננת,בלתי"תאונה"לפנינו

החיים"."ריתמוסואתהחייםאתלשקף

'ירח'בשירטיוןומוזר:לזרוהבנאליהיומיומיהפיכתב.

'ירח',השירשלהפתיחהמלותהןאלה-הולדת"שלרגעישיזVןלמראהייגם

לגביאלתרמןשלפואטית"ה"~רסהגותותמציתוגלומהמקופלתבהןוכבר

לביןהרוטטיםהחייםביןלאמנות,הטבעביןחיקויה,לביןהמציא~תביןהזיקה

האגם:ממיאוהראימןהניבטתהקפואהבבואתם

חוזת.ל W,רגע~שנ;זVןלזגר~ה~ם
צם;רכלישמים

T -• :. • 

~מבצרים.זרים
• T T ". : • 

ע;~זתל;~ף IJמילה~ר Q ו::גלךךה

הצרצרים.כבכיטב~להעיר
• : T • :. T : • • 

השיראומר-ההיסטוריהבשחר~י-פעם,נבראביותרהבנאליהמראהגם

פניהעלחולפיםשאנוביותר,והמ~נרתהיומיומיתהטבעתופעתוגם-בסמוי

שנישאיןכפלאהראשוןהאדםשלבעיניונראתהשני,מבטלהלהעניקמבלי

נבראהביותרוהשחוקההשגורההספרותיתהמוסכמהגםובמקביל,לו.

ביציר-דמיונוהתבונןשבראז-זהראשוןוהאמןהאמנות,בתולדות~י-פעם

שלניסיונוהוא'ירח'השירקוראיו.אתבאמצעותוהפליאואףבפליאה,

כלונשתחקוהמראותכלנסתאבושבובעולםהחיומפוכח,מודרנימשורר

המופלאה.ראשוניותןאתולאמנותלמציא~תלהחזירדרכי-עיצובן,

ובגילוייהבשירה,ביותרהמשומשיםהמוטיביםמןהםוהכוכביםהירח
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אלהב"אבזרים"השימושהגיעהקלאסי-רומנטיתהשירהשלהדגנרטיביים

אחתלגביהםהסתמנהלאסכולותיובמודרניזםושחיקה.בנאליותשללתהומות

התביעהנשמעהאח,דמצדלכאורה:רקלזוזוהמנוגדותגישות,משתי

ולהוציאםהכוכבים,ואתהירחאתהספרותמןלסלקהבוטההפוטוריסטית

שהועלתהזו,ונחרצתחד-משמעיתתביעה 13 •הפיוטיהאינ.,ונטרמןלחלוטין

הקלילים,בדבריואולימקורההומוריסטית,כוונהכלוללאגמורהברצינות

שיישמרוהצעיריםהסופריםעלשגזרבודליר,שלוהדו-משמעייםהאירוניים
T 

כתבםגםול~ ...הרומניםומכל )--(מברכותממיל;,מןונ~סמכוכבים,יימסהר,

דווקאהר:בובמודרניזםאחרותבאסכולותשני,מצד 14ובעצמו".בכבודו~פולו

נועזותבדרכיםאךושעל,צעדכלעלוהזכירוםהכוכביםועלהירחעללכתוב

מאחר"בדוקים".אסתטיקהבערכיהמחזיקלקוראלחי""סטירתשהןובוטות

משורריםכביכולנאלצוהעבר,בדפוסילהשתמשלעצמםשהתירו

ל"אבזריםלהעניקוממשיכיו,ברי~ס;בואוריכדוגמתאחדים,מודרניסטיים

לאחורהספרותבהסגתיואשמולבלו"צורם",חדשניעיצובהללוהמיושנים"

הקלאסי-רומנטית.השירהשלהשמרניותמוסכמותיהאל

נקדיםבמלואן,תתבהרנה'ירח'השירשלהפואטיותשהשתמעויותיוכדי

בהןשיששלונסקי-אלתרמן,מאסכולתהשירהמןדוגמאותמבחרכאןונביא

"אבזרים"כאלהכוכביםואלהירחאלזואסכולהשליחסהאתלהבהירכדי

התחרוהדורשמשוררידומהולרענון.להחייאההזקוקיםמיושניםפיוטיים

בלבואומרמהםאחדכלגמרכאילוהמקוריות,כתרעלעצמםלביןבינם

השמיםלגרמיראקסטרבוגנטייםנועזיםדימוייםבהענקתיכולתואתלהפגין

במקביל,המשוררים.רעיושבראואלהעלובחוצפתםבמוזרותם,שיעלוהללו

דימוי,שניתן,ככלובלתי-אסתטיבוטהדימוילהעמידמשוררכלהשתדל

ויהפכםהנשגב,הפיוטיוממעמדםמ"גדולתם"הכוכביםואתהירחאתשיוריד

עקיפותבדרכיםהמי~טיתהמציא~תששיקופהתוךופשוט,המונילעניין

את(ה)זולףד wל"הירחאתשלונסקידימהכךהקליטה.אתהמשהותונפתלות

הראשונים,בשיריוכברולמעשהוו",עלתלויעכ~רלייפנסאוחלבו"לובן

ה"שוטה"שלבן-דמותוחיוור,למוקיוןדימהו(תרפ"ב-תרפ"ז),'בגלגל'שירי

 .כיפתו-מצנפתוצלצליהםשהכוכביםהדראמה,מן

לילותיי''צמרמורתבשירהמורחבהדימויהואבמיוחדוסימפטומטימעניין

מןשבקעהומכוערתשעירהכמפלצתהמגורמתואריםש:בובוהו),(אבני

ושתום-עין:פוזלמבחיל,כיצור-והירחלביצי-נחש,המדומיםהכוכבים

ר R ~לאמדוע-- /שיממון.צהבתפוזלעליי /העיןשתוםירחבהרותייזגרקיע

היקרכלאתאלה"חצופים"בדימוייםרומסשלונסקי 15ירחן".היוםתלך
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בפרצוףפוזלתכעיןמתוארה"יקר"הירחוב"אמנות":ב"טבע"והמרומם

כלוליםבמקביל,הכוכבים).אלאאינןהמכוערות(הבהרותבבהרותמנומר

השינוייםבדבררבי-אנפיןפנים-ספרותייםרמזיםגםהירחעלבדבריו

למודרנהועדההשכלהתקופתמאזהעבריתבספרותשנתחוללוהפואטיים

העדיניםככליהבעברשנחשבובמההבוטהבעיטתואגבהארצישראלית:
יי'

זוהמפואר,העברשלהנשגבהבתפישהגםמזלזלהואהבריאה,שלוהיקרים

שבנrזיל"ג),ועדמרמח"לההשכלה,ספרות(דהיינו,העבריהקלאסיציזםשל

ולשנינה,למשלכברשהיוואוטומטיות,קפואותמטבעות-לשוןמינירווחו

מפאתהשירהבכתרעודמשובצותשאינןמטבעות 16הולך",יקרייירחכדוגמת

כאןאומרופרוצה,ו~לגריתבימינוהשירהשנעשתהאשרינוקיפאונן.

דימוייםייהנשגב"לירחלהעניקלעצמהמתירהושהיאבסמוי,שלונסקי

המשכיליתהמליצהשלהעובששריחדימוייםמקוריים,אךומבחילים,פשוטים

בהם.דבקלא

הללו,הנועזותגורותבפישימוששלוהבוסרבשיריהואגםעשהאלתרמן

הקונבנציונלייםתיאוריהםואתאותםוהמורידותובכוכבים,בירחהמזלזלות

המדהימותהפיגורותאתגםנטשמהרהעדאולם 17ייגדולתם".ממרום

הן,שגםלדעתנוכחכיהפזמון,אלהשירמןאותןהסיטאוהללו,והחצופות

בשנותכברמשוררים.לשגרתמכברזההיוו"חדשניותם","מקוריותן"חרף

הכתירrזשקורצוויל(זושלוהליריקהמןאלתרמןסילקהראשונות,כתיבתו

הציבורית)השירהמןלהבדילrזכדיהפרסונאלית",יישירתוהפרובלמטיבשם

שליינמוך"לציין-סגנוןוהפכrזשלונסקי,נוסחהמבחילה,המטאפוריקהאת

ואוטו-הומוררו~ייפארודיים,פזמוןלדפוסיבשירתו:המשניתהמערכת

למינקתהירחשלבדימויו ,'ה 1העו'מסמרפזמונואתפתחלמשל,כך,אירוניה.

שיריעלכפארודיההנראותבשורותנים, Wהיהכבישיםעלחלבהמזליפה

 18מזמר".בשנתוהגדולהכבישכמינקתשדותעלגוחן"הירחשלונסקי:

השמיםשלהאנטי-רומנטילתיאורםוחד-פעמיתמקוריתפיגורהאחרבחפשו

עלהרכוןלילה,לעורךהירחאתקס' W'בלילהבפזמונוהמשילהמכוכבים,

כעורךצהוב,ייירחשחר:עדלהגי)ו,שעליושגויעיתוןכעלהמנוקדיםהשמים

שלשאיפתםעלהלעיגלירי''רגעבפזמונו 19השמים".עיתוןעלכפוףלילה

לשוןפיגורותבעזרתהירחאתלתארחבורתו,ובניהואובכללםהמשוררים,

 20אוריגינלי".דברשום I--ירחעולהיור,ד"יוםבמקוריותן:מדהימות

האירוניה,למרבהאלה,בנאליותבשורותמתבטאותוהמקוריותההפתעה

מקורידימוילירחלמצואייקוצר-ידו"עלהמשורר-הפזמונאישלבהודאתו

לתוארו.הראויממודרניסטןכמצופהומיוחד,
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תפועותעלעיקצניותשנינההערותמלאואףאלתרמןשלאלהפזמוניו

ירושלמית','בסימטאבפזמונווהערכה:חיכהגםחששכלפיהןשיריות,

ו"שירימולדת""שירילכתוכאי-יכולתועלכעקיפיןהמשוררהתוודה

העשרים),כשנותהארצישראלייםהמשורריםעלאהוד(ז'אנרירושלים"

להיענותגרינברגא"צשליכולתועל-מרירותובלאבעדינות-והלעיג

עלנשעןדודיימגדללעין:גלוייםלכטיםללאבוטחת,אמןבידהזהלז'אנר

ואנו /השליגהדרךאתבהירירח /גרינברגצביאורישלימדכמוחנית

היהעשויכלפיו,אלתרמןשלהאירונייחסו(למרות 21הכית"הראלהולכים

הכרוש"כידוןייעלהירחתמונתאתלימים, ,במשוררבו,לעוררזהדימוי

עלזדון,,נטולאוטו-אירוניבנוסחהלעיג'טיול',בפזמונוגםשלפנינו).בשיר

כיעדלבקרים,חדשיםדימוייםלמצואהמשורריםכני-מינושלנייסיונותיהם

ייעלולהפתיע:לעוררכדיבהאיןוכברלשגרההופכתהמדהימההחדשנות

לשבתהיהוטוב )-- (זית.כשמןהירחזלףונהרעציםעלאדם,בנינפשות

 /קצתבנלילהיותמסכיםאשראדם / ...כנ"לשזלףלירחמנגדהצדמןככה
החבוטים,הצירופיםדווקא 22 ." •••גינליאורי-פהבימינולוקוראים

זית")כשמןהירח(ייזלףהא;ננסוליטיהעברשלוהרכרוכייםהשמנוניים

רצונםמרובייאוריגינלי".לעניין-הפראדוקסלמרבה-כיוםלהיחשבעשויים

קהלםואתהמשורריםחכריהםאתלהדהיםהמודרניסטייםההווהמשוררישל

מככרזההיוה"מדהימים"דימוייהםאסתטי",הכלתישלהאסתטיקהב"כללי

השירהשלברצונהאםהקורא.אתמפתיעיםהםאיןושובסופריםלמדרס

ההדהמה,משגרתלהתנערעליהובעקיפין,כאירוניההשירטועןלהפתיע,

אתמעליוולהסירלרעננושגרתו,כשלפעםשנזדלדלהישן,אלשובלפנות

וקבעשלונסקי,שלפטרונותועולאתאלתרמןמעליוהסירזו,בדרךהאבק.

אינהשחדשנותוכטיבו,דיאלקטיייחודי,מודרניסטינוסחהעבריתכשירה

עמדותלהקציןנאלצופריצת-הדרךשכמהלךהמודרנה,ראשונישלכזובוטה

אננסורד~ם". ד~"קודמיהםלביןבינםהשוניאתולחדד

* 

לכתובניתןכיצדהמודרניהמשוררמפגיןשננו"~טיוד",כעיןהוא'ירח'השיר

השמנוניתלסנטימנטליותכלללגלושמבלינושניםישניםמראותאותםעל

המשובץהקלאסי-רומנטי,הנוסחשגרתאתכעברש~פיינהוהרכרוכית,

הספרותיותהקונבנציותואתהמ~נריםהמראותאתלרענןאפשרככוכבים.

עמדולאשעודומנוכרים,מודרניסטייםחדשים,עיצובבאמצעיהנושנות
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בדרךהירח,מולדכגוןנושן,מראהלראותאפשרהמשוררים.לרשותמעולם

שהואכפי-המודרניתההזרהלאמנותהאופייניתוהראשוניתהבראשיתית
:" TT 

ראייהבעלמשוררשלאוקדמוןאדםשלילד,שלהמופתעותבעיניומשתקף

חדשותתמונותבסדרתוהקונבנציונליהישןאתלאפייןניתןמקורית.

ולאן;כתוובלתי-שגורה.ייחודיתראייהמזוויתהמראהאתהלוכדותומפתיעות,

אםכיומפתיע,חדשמראהעםראשונהפגישהמתאר'ירח'השיראיןדבר,של

כאילושבע-הניסיוןלדוברלוהיהשדומהנושן,ישןמראהעםמחורשתפגישה

יל,דשלומופתעתתמימהראייהלפנינואיןכן,עלהעולם.מןובטלכברעבר

שלהמפוכחותבעיניוייסנטימנטלית"ראייהאםכילראשונה,עיניואתהפוקח

שוב,להפתעתואותםמגלהוהואהמראות,כלאתכברשזפהשעינובוגר,אדם

תמיםאדםשלראשוניתהתרגשותלפנינואיןממנו.נשכחכברשקיומםלאחר

המבקראדםשלכזוואנטי-רומנטיתמבוקרתהתרגשותאםכימ~דעות,וחסר

חול~םמיטתעלהחיים,ביןלפגושציפהלאכברשאותםהישישים,מכריואת

לדרוש").בשלומםבלחשמותרהעודאלהןכלישנם,העודאלי-אומר("אתה

עולםגםאםכי'ירח',בשירמתוארנוצר,אךשזהבראשיתי,עולםרקלא

שבועות-אמוניםבוהמתבונןמןוהסוחטעולמולביתההולךודקדנטי,חולני

וגלוי-עיניים,מפוכחדוברגםאםכילפנינו,ונפעםתמיםדובררקלאנרגשות;

השבועהמן(כעולהלפנינואופטימיותרקלאפיכחונו;למרותהמתרגש

פסימיותגםאםכיאלוהינו"),ממניתיעקרלא"ל~דוהרגשניתהנרגשת

התוגה).דבר,שללאן;כתוהיא,תישכחולאתיעקרשלאהמהות(שהריעמוקה

ובעונהבעתואופטימיפסימיהואהללוהדבריםמןהעולההמסרולמעשה,

משום-ואופטימיהכול,ככלותבעולםשיישארהואשהעצבמשוםפסימיאחת:

הקיום.תוגתחרףנצחים,לנצחשיתקייםבעולםכנראהמאמיןשהדובר

לראותניתןונוגה.סהורקיפאוןשקפאעולםשלתמונתוהשירבמרכז

שהילדיםשעהבלילה,עירשלורגלהריאליתמציאותשלהפלאהזובתמונה

ניתןלצדם.וצעצועיהםחלומםאתוחולמיםבחדר-הילדיםשנתםאתישנים

חפציםשבמרכזהומוזרה,נוגהסוריאליסטיתתמונהבמקבילאףבהלראות

האופייניתהמציאותשללדיהומניזציההדגמהכעיןבעליהם,בלאמיותמים

שלהולדת,שלראשית,שלתיאורבתמונהלראותניתןהמודרנית.לאמנות

חידלוןתמונתאפוקליפטי,עתידניתיאורבהלראותאףוניתןהאדם;היותטרם

(אךפניומעלהאדםשנמחהלאחרועזוב,מיותםשנותרעולםשלתמונתוומוות,

המבול).כלאחרבו,לבצבץהחלוחדשיםשחייםלפני

אלתרמן,שללסגנונוהאופייניתדיאוטומטיזציה,שלבתחבולהפותחהשיר
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העירהפנים-לשונית.בזווהןהחזותיתבמציאותהןהיוצרות,אתתדירההופך

אתהמכתףכשומרכמוהווהירחמבוצרים,שמיםמולכעומדתכאןמתוארת

יימבוצרים"התואראתלהעניקיותרייטבעי"הןמשמרתו.עלבעמדוכידונו,

אלתרמן,בשירתכרגילאךעליהם.המשקיפיםלשמיםמאשרהעירלבתי

"עולםבתמונתולהיפך,בשמים,הנעשהאתמשקףהאדמהפניעלהנעשה

ספקהםהשירשלהחתימהבשורתהנזכריםהגדולים"ייהצעצועים(גםהפוך"

עלהירחתמונתשממעל).השמיםגרמיספקהארץ,פנישעלהבריאהגילויי

השומראתלתארבאההיאשהריהפוך","עולםתמונתהיאאףהברושכידון

ה"רוכב"עגול,כעצםכאןמצטיירתהברושכידוןעלהירח(תמונתכידונועם

הכידון,מזדקרכתפיושעלשומר,שלשתמונהבעודומוארך,חדעצםגביעל

הצירוףומוארך).חדעצםמזדקרשמעליומעוגלכראשדווקאתצטייר

השומר-הירח,נסמךשעליוהכידוןהואבאדמההנטועהעץשלפיוהפיגורטיבי,

שהמראותכשםממשהפוכה,תמונהאפואהיאהעיר,חומותעלהצופה

הבבואותשלהפואטיקהבמתכונתמהופכים,מראותהםהאגמיםמןהניבטים

בחוץ'.'כוכביםלשיריהאופייניתוההשתקפויות

הניתןוחידתי,~בוקטיביצירוףהואצרצריס"הבבכיטבולהייעירהצירוף

ה"~מפירית",הבחינהמןוגסהפנים-לשוניתהבחינהמןהןרבים,לפירושים

היאפריחה,אדומיאופריאדומיועציםברושיםבהשישעירדמוית-המציאות.

אולם,בירק".טובלת"עיר-השגורהאידיומטיהצירוףאולילהשיאהעיר

שהוא(בצירוףבבכי"ה"טבולהעירכאןמתוארתבירק,הטובלתעירבמקום

עודולאבבכי",יישקועהרווחהצירוףשלבלתי-שגורה~ריפרזהכשלעצמו

בירק",טובלתייעירהכבולהצירוףשלהיפוכוהצרצרים",בבכיייטבולהאלא

במקומותולאוחרבים,עזוביםבמקומותמסתתרשהואטיבוהצרצרשכן

בכמהלהביןניתןהזוהבלתי-שגורההפריפרזהאתומלאי-חיים).רעננים

משעממתהיאלילהלעתשהעירממנהללמודאפשרחלופיות:דרכיס

ממנה,להביןאףניתןמתמשכת.כקינההנשמעהצרצר,שלכקוליומונוטונית

סמלשהיאלמשל,הביאליקאית,הצרצר(כשירתוגלותיתנכריתזרה,העירכי

אפשר .) 23בגולההמתמשךהיהודיהקיוםאתשאפיינוולעזובהלעליבותומשל

כחגביםאלאשאינםבני-האדם,שללייסוריהםעקיףביטויזהבצירוףלראות

הואהצרצרים""בכיכילהביןאפשרהנצחיים.הטבעכוחותמולאל

עלהמקונניםשלאוהחולים,שלוהנואשהנצחילבכ~םאובייקטיביזציה

מןאחתלפי-עגיליו"ייבאודםהשוקטשהעץכשםאנושות,החוליםיקיריהם

ייקורלטיבכעיןהוא-להלןשתידונההאינטרפרטטיביותהאפשרויות

(בזמןמהןנשקפיםהזקנהונדודישהתוגההאדומות,לעינייסאובייקטיבי"
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רקולא"עיגולים",בהוראתייעגילים"המלהעדייןשימשהאלהשיריםכתיבת

 .) 24ייתכשיטים"בהוראת

ספקלילה,לעתפשוטהא~רנגניתתמונהשלהפלאהספקלפנינוכאמור,

של"נוכחותו"וחיוניות.חייםחסרתחרבה,עירשלסוריאליסטיתתמונה

ויבשים,עזוביםבמקומותהשוכןכחרקהשני:הפירושאתמסגברתהצרצר

תמונתהדעתעלזהבשירמעלהוהמתמשךהטורדניקולוחרבות,גליכגון

גםאפשרמיושביה.שנעזבהוחרבההרוסהעירשלזומעיןושיממון,חורבן

נכאיםבאווירתהשקועהעירבאבל,השרויהעירשלתיאורההואשהתיאור

החזותית,הבחינהמןמקום,מכלמתיה.עלאינסופייםובקינהבבכיחד-גונית,

"טבעי",צירוף-לשוןבמקוםהאוקסימורון:בסימןזהפיגורטיביתיאורעומד

 ,"--טבולהעיר /משתרעת)(אושרועהחלונךמולהסהורייבלילהכדוגמת

הטבילהמצבביןמעין-סתירהיצירתתוךעימרת",חלונך"מולכאןנאמר

'השוקהשירשבפתחלאוקסימורון(והשווההאנכיהעמידהלמצבהאופקי

בשמש",שיצף /השוק,עומר ] ... [והפכפך,עריץמתאבך,ייברעשבשמש':

שרירותי,באורחלזוזומוצמדותדינאמיקהושלסטאטיקהשלתכונותשנגו

ובעונהבעתדינאמיבגעשולשצוףסטאטיתעמידהלעמודהשוקיכולכאילו

השוק,כשיריופוליפונייםפוליכרומייםלשירי-עליצותבניגודאולם, 25אחת.

והמונוטונית,המונוכרומטיתבאיכותם'ירח'כדוגמתשירי-תוגהמצטיינים

חד-גוניתצרצריםובקינתקפואבאורהטבולהסטאטיתכתמונת-נוף

ומתמשכת).

מןובוקעתהעולהטוטאלית,תכונההיאהשירשלהאוקסימורוניתתכונתו

עלבדבריםפותחהשירומרבדיו:מצירופיואחדמכלרקולאבכללו,השיר

הואוהמוות.הגסיסהרגעיאתבכללומתארהואולמעשההולדת,שלרגע

זוורומנטיתנרגשתשבועהלמעשהאךנרגשת,בשבועת-אמוניםמסתיים

"לעדבעולם:העצבשלנצחיותועלואנטי-רומנטיתמפוכחתהערהאלאאינה

בדרך-כללהם(צעצועיםהנרולים"צעצועיךתונת /אלוהינוממני,תיעקרלא

בצעצועיונוהגילדתוגה;ורו~ייגדוליםהםוכאןומשעשעים,קטניםחפצים

כלי-משחקהםה"צעצועים"כאןואילויקרי-ערך,כבקנייניםובדאגה,באהבה

גמורה).באדישותבהםהנוהגיםהעליונים,הגורלכוחותבידיחסרי-ערך

הדרךגםניכרת'ירח'השירשלהדואליסטיתהאוקסימורוניתאיכותו

 .אינטגרטיביתבדרךולהבינוללכדוולפרשןלקוראניתןשנג;ךכפולת-הפנים

היקוםתרדמתכתיאורומפויסתרכהבדרךזהשירלקרואניתןאחד,מצד

חוצותהכוננית,מןניבטיםהצעצועיםורוגע,שוקטכשחדר-הילדיםערב,לעת

ותוגה,דאגהשלסהרוריתאווירהשוררתומסביבודוממותשוקטותהעיר
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התמונהאולם, 26הפעוטות.שללשלומםטהורת-כוונותבתפילהשיסודה

יזקןעוללשבמרכזה ,) innocence (והזוךהתוםממלכתוהרגועההתמימה

רגעיאתהמשקפתהפוכה,אךמקבילה,בתמונהלהתחלףאףעשויהבערישה,

הנואשיםהמבקריםלחשאתהאופטימיים,הלדהרגעיאתולאוהמוות,הגסיסה

ערישתלידוברוךבעדינותהניצביםאתולאלמות,הנוטהשלמיטתוליד

מעגלשלקצותיושניאתהמשקפותהללו,התמונותשתיולמעשה,העולל.

היאאףהעולההאחרת,האפשרותלעומתותמימותהומניותתמונותהןהחיים,

לתמונהכוונתישבעתיים.מהןואכזריתקשהוהיאהטקסט,מןבעקיפין

לפיה ,) experience (והזדוןהרועמעולםהניסיון,עולםמתחומיהמרומזת

העגיליםאודםושחיתות.ניו~ןפשע,חיישלדקדנטייםגילוייםבשירמשתקפים

והתמימההרכההתמונהאתזו,אפשרותלפימשקפים,אינםוהצעצועים

פרטי-עוללם.לשלוםהדואגיםאדומי-העינייםההוריםעםמחדר-הילדים

שעריבמ"טהשקועההדקדנטית,העיראתלשקףאףעשוייםאלהמציאות

המוקדמים,משיריובאחדאלתרמןתיארוהצבועה,הבובתיתהזונהאתטומאה.

וסנדליהשןצבועיםאועשוייםשירכיהבחדר-הילדים,כבובת-צעצוע

ורמזסי~קדוכהכעיןגםלהיותכן,אםעשוי,העגיליםאודם 27אודם.

היפוכההליליים,לבילוייההיוצ'אתוהמפתה,הפרובוקטיביתלאשת-התענוגות

הכלות.עיניהסביבלהמסתמניםחוסר-שינהשלשעיגוליםהדאגנית,האםשל

קבעשלדמותהיאהתמה,הילדהשלהמנ~וןגלגולההדקדנטית,הפרוצה

בחוץ''כוכביםבשיריעקבותיהאתשהותירההמוקדמת,אלתמןבשירת

בגשם';'שדרותבשירמרנסת"שמלתההפרומה(ייעיריוהמעורפליםהמרומזים

" W סתיו';של'ייןייבשיר ...חדרךאלעקומות,מדרגותדשיראז;ו,עולהם

'בתבשירלשעשעך"עפעףבאחדלורמזי /מעגיליךעגילבאחדלוייקז;כמי

מקומות).ובעודהמוזג'

שלהמחזהגםהואתמים-למראה,אותמים,שיראלתרמן,בשירתוכמקובל

עלקשהחזותכאןכלולהועמוקה:רחבהפואטיתו~רסהיסטוריוסופיתאמת

המראהגםהואהבריאהטרםשלהנושןהמראההמודרנית.העירשלעתידה

שירהוא'ירח'האדמה.פנימעלהאדםהימחותשלאחרהאסכטולוגי,העתידני,

קשהמסרהנושאיםאלתרמן,משלהג~תייםשיריםשלשלמהמסכתמתוךאחד

השקיעהלאחראולם,האנושית.התרבותשקיעתועלההומניזםקץעלואכזרי

מחדשהמראותנולדים-ובגלויבסמויהללו,הקשיםהשיריםתמידאומרים

מדיהמול,דבעתבשמים,ומופיעחוזרשהירחכשם 28 .לקדמותוחוזרוהעולם

ו"שח~ק"ייקונבנציונלי"אבזרשהואהפיוטי,הירחגםכךבחודשו,חודש

דרכיבאמצעותוזאתמשמרת,ובכלדורבכלומתנוצץעולהשימוש,מרוב
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ניתןאלתרמןשלהמוקדמתבשירתן .המ~נוראתהמננורותוהפלאה,הזרה

לוהוענקכברבחוץ''כוכביםבשיריאךורב-מלל,ארכניעיצובזהלרעיון

ומרומז,דו-משמעיומגובש,קצרביטוי

ומיסטיוהאטהמפוררלאופיואמיץקשרלהשישתכונה,עללהעירעודראוי

צבעיופראדוקסליובאופןפניו,עלשפוכהסהרוריתשתאורה'ירח',השירשל

משירהעולההחזותית,המציאותמןלבודדאףניתן ,וחדיםמובחנים

כבאמנותמובחנותגאומטריותוצורותקטעיםמשטחים,זהמודרניסטי

עיגולצורת-הירחמלבנית,אומרובעתטבלהצורתהבצורהעירהמופשטת:

עגולה.צורתם-העגילים ,מחודדחרוטכצורתצורתו-הברושלו,חרמשאו

אלמנטריותצורותשלהרנוביםבאלהוכיוצאחרוט,גביעלכדור:נרנובת

שלידועהטכניקהשהיאהטבע,צורותשלכהפשטהכמוהםופשוטות,

חדשותלשיטות-ציורוהןלקוביזםהןהאופייניתהמופשט,האקספרסיוניזם

תמונהשלרושםיוצרבשירהללוהגאומטריותהצורותשלשילובןאחרות.

שיריהיכתבשנותשלהאירופיהמודרניזםמןאבסטרקטתמונתמודרנית,

האופיינייםוהאטומיזציההדיהומניזציההנינו~ר,מןשנביעתובחוץ','כוכבים

ב'ירח'יש ,לסוגיוהמודרניכבאבסטרקטהמאה.ראשיתשלולהגותלאמנות

המתואר,העצםשלמהותואתלקפחבליהטבעמראותשלמדעתפישוט

ובתיאורים,במליםרבחיסכוןממוקדת,זרקורתאורתאקספרסיביות,שתיקות

הניגודיהצבעים(בצירוףמצומצםכרומטיבסולםושימושא-מימטימינימליזם

ולמבעלתמונהכולםהמעניקיםומרשים),עזצירוףשהואשחור·לכן·אווס,

שללנינו~ר::ואלתרמןשלהפואטיותתחבולותיומקצתהןאלה 29רבה,גןצמה

האמןשלושמתפקידולמוסכמה,הייתהשכברובנאלית,מ~נורתתמונה

חידתיותעליהולהעטותהפמיליאריותמעטהאתממנהלהסירהמודרניסטן

מופלאה.

בבשם''שרריתהמראות:מטלהאבקאתהמסירהאמןב.

מבית-מדרשםשיצאה":גזרה",לרעיוןהדגמהכעיןהואבגשם''שדרותהשיר

אבניותה"אתלאבןלייהחזירהאמןעלחובהולפיוהרוסים,הפורמליסטיםשל

'האמנותבמאמרווהבנאלית.המ~נורתהמציא~תשללדיאוטומטיזציהלהב~א-

ובעקיפיןבמישריןשעלתהההנחה,אתלובסקישקו'ניסח ,) 1917 (כטכניקה'

אתהאדםבניבלבלהחיותהיאהאמנותייתכליתולפיהלכן,קודםעודבשירה

נתפסיםשהםכפיהדבריםתחושתאתלהקנות ) .. ,(תכליתהשבחיים;התחושה

אמנותשלכלליהאתקיבלאלתרמן 30ידועים",שהםכפיולאב~רצפציה,

האבקבניעורהאמןשלתפקידואתשראההצעיר,מפסטרנקבעיקרההזרה
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מחדש.יוםבכללהיוולדהאמןשעלחשבהואכמוהוהמועמים;המראותמעל

למיסטיפיקציחהמ~נר,שללנינ~רובשיריואלתרמןהביאובמתכווןביודעין

השגוריםהלשוןחוקיכלושלהמי~זיסחוקיכלשללשבירההבנאלי,של

כמהביצירתוונסתעפונתגבשולעצמו,שהציבהתביעהמתוךוהמקובלים.

תופעהכללהציגלהם:משותפתשתכליתומקורייםחדשנייםצייני-סגנוןוכמה

ילדעינימופתעות,בעינייםבהולהתבונןנבראה,אדכאילוויומיומיתפשוטה

אינוה"הזרה"רעיוןדבר,שללא~תוהעולם.אלנפקחושאדקמאיפראאו

במרוצתצורהולבשצורהשפשטלמדי,ישןרעיוןשלמודיפיקציהאלא

ערךאתנסעללראשונהשהעלתההרומנטיקה,האידאות:שלההיסטוריה

חדשותבדרכיםהמציא~תפנילשיקוףמאודהבכלחתרההןהמקוריות,

שלהישגיהזקכלולבדברהקלאסיציסטיהרעיוןלביטולגםכמווייחודיות,

שלבהגותותוארהפלאהשלבאמצעיםהמ~נרשלנינ~רותהלידהעבר.אמנות

הלכהבשיריו,הראהוביאליקהפמיליאריות",מעטהייהסרתבשםקולרידג'

האמןיכולכיצדועוד)'הכדכה''זוהר','שירתי',(ב'המתמיד',למעשה

העלוביםהמראותאתלתארומפוכח,ריאליסטיבמבטגםשניחןהרומנטי,

הראייהאתששימרמשוררבעיניומפליאות,מופלאותהזרהבדרכיביותר

המופלאהמראהאשליתאתלנפץהרומנטיקוניםנהגואףתכופות 31הילדית.

הערותבאמצעותלקוראהמזכירההרומנטית",ייהאירוניהבאמצעות

חולית-מעברשהיווההסימבוליזם,בלב.דמליםשלמערכתשלפניומפוכחות,

אתלערפלהמציא~ת,קליטתאתלהשהותניסהלמודרניזם,הרומנטיקהבין

הפנייתתודסמלים",שליייערמאחוריולהסתירהלטשטשהריאליה,ה

שלנינ~רותהלידאתכינוהמודרניסטיםהמבע.אלהקוראשלתשומת-לבו

הןלהילחםביקשוובאמצעותה ," estrangement, defamiliaization "בשםהמ~נר

שלבקיפאונןוהןקודמיהםשלוהסטאטיתהכבולהבתפישת-המציא~ת

הנוסחמןואפילוהקלאסי-רומנטי,הנוסחמןהפיוטיותהקונבנציות

ביקשוכןולמוסכמה.לשגרהבימיהםהיהשכברהבודלירי,הסימבוליסטי

ראשונייםולעשותםלחדדםכדיהמציאות,קליטתתהליכיאתלהשהות

רעננותה.אתהנקלטתלמציאותגםלהחזירכדואגבו"תמימים",

* 

שבכההלשון,שגרתולהזרתהמציא~תלהזרתמביאבגשם''שדרותהשיר

 :המלהשלהליז?,רליבמובן::וזרהאףבונערכתהמציא~ת.אתלתאראנונוהגים
ונוסדצבעיואתומרענןמחייההאבק,אתממנומסירהעולם,אתמצחצחהגשם
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חדשה,לשוןטכניקתגםהמשוררמןתובעהךענ~ןתהליךחדשים.חייםבו

קטגוריותשתילזוזוהמצמידהב!א~~מה,פותחהשירהמוסכמות.אתשתשבש

סימולטני:באופןהופעלווכאילואחת,מהותהיוכאילובהןונוהגתשונות,

והשנייה(אור),בהיר~תשלקונוטציותובעלתערטילאיתהאחתהקטגוריה

העירם W ~כ~ ר;א;"-(גשם)וקודריםכהיםבעביםונקשרתמוחשית

לעין,ומזדקרתצורמת!א~~מהליצורכדיזובהצמדהאיןאמנם,מסורקת".

פורקתואכןרטש"קרונותוהלבן",השרמרחבןייאלהזאוגמותכדוגמת

ליליתשביריםוזבובייתיימשקטאילימדת"לעינייומייםכוכביישלוותהעיר",

טבולהגשם(לאחרריאליסטית"ייהנמקהובעלתמתינהזאוגמהלפנינוסייון".

זוהצמדהגוררתכן,פיעלואףמים);טיפותושלאורשלבתערובתהעולם

המתגלעיםחזותי,ושיבושסימאנטיתצרימהלוגית,סתירהכעיןבעקבותיה

הואוסירקם,רחצםשהגשםעצים,שלתיאורםהשיר.שלהפיגורטיביבמישור

האורקרנישלצירופםאךקונבנציונלית,ואפילוטבעיתהאנשהבבחינת

בויש 32וליפ;תה,השדרהאתלסרקכדיהגשםעםיחדשחברוכמילתמונה,

ההיגיוןאתואףהזההמואנשהתיאורשלהחזותיההיגיוןאתלשבורכדי

קרנידווקאקונבנציונליים.ספרותייםבתיאוריםשנקבעוכפישלוהסימנטי

כאןנהפכיםוכךזהובות,לשערותהשירהבלשוןתכופותהמדומותהן-הןהאור

אףאותו.שהולידההספרותיתהמוסכמהלביןשבשירהאימאז'ביןהיוצרות

צדהלביןהמציא~תשלהפעיל~דהביןתפקידיםהיפוךכביכולכאןמתגלה

לשערות,בדרך-כללהמדומותקרני-האור,הסטאטי:לביןהדינאמיביןהסביל,

המשורראותןדימהל~היהשטבעיהעיר,שדרותאתכאןהמסרקותהן

היפוך-זהציין-סגנוןוהריבצדיהן.הסדוריםהעציםטוריבשללמסרק,

בכללם,בחוץ''כוכביםשיריאתמאפיין-והפסיביהאקטיבישלתפקידיהם

כדיבשירתוהצעיראלתרמןשהפעילהקבועים,המכאנייםהמעתקיםמןוהוא

 33הקליטה.אתלהשהותוכדיוהמקובליםהשגוריםהמי~זיסכלליאתלשבש

הבריאהשהטילההסדריםביןגםהמודרניהמשוררכאן~ערבבמתכוון

שלעירובלמעשה,היא,העירשדרתהאדם.בושהטילהסדריםלביןבטבע

הסימטרי,הכפוי,הסדרושלהטבעיתהצמחייהשל"אמנות",ושל"טבע"

שד"ר-השורשמןגזורהאףיישדרה"(המלהידי-אדםמעשההמלאכותי,

כנאמראולם,שורש).אותובניעצםשמותהםךר" Qו"יישדרה"זה,ולפיסד"ר

ניתןידי-האדם,מעשישאינםהבריאה,סדריביןגםהשיר,בהמשךבמרומז

ה"אמנות",מתחוםאלהכדוגמת-וסימטרייםייבינאריים"סדריםלמצוא

עצים:טורישניביןאוכבישיםשניביןהעוברתהשדרה,כאןמייצגתשאותם

נהרהואהלילהכייינדמהואףלשניים,היבשהאתחוציםונהרותימים
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החלב"יישבילאודיבורבהר 34מוארות".ארצותחופיועלאשר /היומיים,

והיבשהלמשבהואחדיוםשביןהלילהגדות,שתישביןהבהרשברקיע,הבהיר

הפסוקתה"טבע".שיצרהסימטריהציריכולםהםלמשבהואחדיםשבין

הםאלהכל-השירטוריהעיר,רחובותה"מסורקת",השדרהשבשיער,

עלהאדםשכפההסימטריהצירי-ה"מלאכותי"ה"אמבותי",הסדרמסימני

לשלוטוכדילמר~תולשעבדםכדיהטבע,של,יולייםוההפראייםהכוחות

בהם.

הנושניםהיסודותאתההמשך,דורנציגתלבתו,מראההאבולמעשה,

הקדמהעבראלהאנושותאתלהצעידכדילמר~תוזקע~דשהאדםוהעתיקים,

שלי"),בת"הנה, ...(ייהבה"בוחדידקטיבמזגספקעליהםמצביעהואוהעתי.ד

דואליסטיאופיבעליהםאלהיסודותשכןאי~ם,ושלאזהרהשלבפאתוסספק

האשהאדם.בהםשיוצקהתוכןלפיהכול-מסוכןאוחיוביהרסני,אובובה

בהםישהעולם),בוצרשמהםאמ"ש(מיסודותהבריאהמיסודותשהםוהמים,

עלגםהאבמצביעהללו,המתפשטיםהיסודותשלבצדםומכלה.משמידצדגם

שלשיאrזהעיר,אתהאדםבנהשמהםוהמגובשים,הגבישייםהיסודות

קונסטרוקטיבייםביסודותגםוהאבן).הברזל(הזכוכית,האנושיתהתרבות

התמימותמקומהאתבהדרגהכובשיםהללושכןוקללה,ברכהטמוניםאלה

המשורר,שלתפקידוהטבע.שלוההשחתההניו~ןתהליכיאתומאיציםהירוקה

הילדיהצדאתגםגלםל(העשויהולבתולולמצואהואבסמוי,כאןנאמר

ירוקה,יישדרה"שנסתאבה,והא~רנניתהאפורהבמציאותשבנשמתו),

הראשונית,מתמימותהמקצתהמנ~ונתלעירשתחזירובגשם,באורמסורקת

שנית",יישנולדוהדבריםאתהקטבהבתועםביחדללמודעליוהגלמית.

איןהשטח,פניעל .אבניותה"אתלאבן"להחזיר-הפורמליסטיםוכמאמר

התמימותאל(החזרההרומנטיתהחשיבהמשגרתבנאלית,אמירהאלאלפנינו

ראזה").וכ"טאנ~להתכלתשכולהכטליתשנפשההזכההילדהואלהטבעואל

ולאבהיתממותשיסודהמחוכמת,פסוידו-רומנטיקהלפנינודבר,שללא~תו

ילדותית.רגשנותפביהמעמידהמפוכחתברגשנותבתמימות,

כגלגולוהעיראתהמעמידיםהפסוידו-רומנטיים,ההגותייםבשיריו

המראותאלהגלגלאתתכופותאלתרמןמחזירהיער,שלהדגנרטיבי

אתאוביערהנרדפתהחיהזכראתמעלההרכבתדנא:שמקדמתהראשוניים

זכראתהמודרניתהתזמורתכליהברק,זכראתהחשמלהברזל,גילויזכר

למעשהסוקרבשדרת-העיר,בתועםהמטיילהאבשביער.והשופרהקרן

עובריםהם :הבריאהגילוייכלואתהאנושיתההיסטוריהכלאתגם ,לפני

ימיםועובריםלילותעובריםזכוכית),(מראותומראותברזל)(שערישערים
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סוקרהאבפוארות).ארצותחופיושעלפים,כנהרלונדפההחשוך(והלילה

הנושנים,הפראותאתלהופראההאדם,שלהתפתחותופלאאתבתולפני

בטיולםההיסטוריה.בשחרהיוולדםכביוםויפיםנוצציםפחדש,בגשםשנולדו

לבדדניצבעוד"ושם-תבללקצותעדכאילופגיעיםהםוהפצופצםהתפים

כולה).תבלשל(דיפינוטיבלרגליו"כדורופשליךוילד /הרקיע

לסדרתזוכיםלבת-ו,האבשפעניקב"שיעור",כאןהנסקריםהיסודות

הדופפתהזגוגיתשלה~פפיריותתכונותיהופקוריות.פעניינותהאנשות

פתוארותהנפץ)בעתוקולהנפיצותהשקיפותה,קיפאונה,(צלילותה,והקרה

היאאףוהפרדההרגשפפתןרואהנשפה"("סף~פוטיבייםבפונחיםהןכאן

רגש):עתירפעפד

פשפ;תינ~צלףלשפ:ד-הז·ג~גיתהפה
• ,. -:. : T T .: •• 

גר? Vיהרה~ך:ד~ק~און י~~

 ,~ני.ז~ W ~סף~ל f ,ד:~ר;z~~ו )j~ל

 .;:זאור~ן~~ךד;:זו~ש

נטולת-שקיפותהאתהפצפידאוקסיפורון,ין Vמזובהאנשהלראותאפשר

האנושית,הפחשבהשלורב-שכבתיותהרבגוניותהואתהזכוכיתשלהצבע

ולגווניו.לרבדיוהאנושיהרגשואתנטולת-הרגשהזכוכיתשלקיפאונהאת

קופדעית:ריאליסטיתהנפקהזהמואנשלתיאורלהעניקגםניתןבפקביל,

הצבעיםבהפרדתלהבחיןניתןשנוהשברקוהואהשקופההזכוכיתשלפפתנה

פרדהבפונחיוהשתברותםהצבעיםהפרדתכאןפדופהכןועלכבפנסרה,

ונטול,חזותיפעבדתיענייןשהיאהאופטיתהשבירהוניפוץ.שבירהובפונחי

שללהשתכרותםלפטאפורה(וכןפרעישלנפץכאןהופכתאקוסטית,איכותכל

לפחשבותהפיתרגפתובנשפתו,האדםכפוחוהחזותייםהאקוסטייםהיסודות

הפשורר:עלנאפר 35הרוח',רעותעל'שיריםפתוךהחמישיבשירולרגשות).

והרייהלום",בצדיבבואותנר Wכ /והחופרהפפשגכולותכוש~נרוייכי

אדהכצע,תאוותשלהחומר,עולםשלהתגלפותושיאכביכולהואיהלום

הרוח,עולםשלהתגלפותושיאהםצדדיוכיןהפשתכריםהפנסרהצבעי

כידוע,חיכב,אלתרמןוהחופר.הפפשגבולותאתהשוכריםוהחלום,האפנות

הכינארייםכניגודיםמפששאיןבעלילהמוכיחיםפרדוקסליים,ניסוחים

כפיובהונקבעוהספרותיתהחשיבהשגרתמתוךשנוצרוהקונבנציונליים,

נצחיות.א~תות

סגדושהקדפוניםפשום,וזאתולעכדלאלילופזופהכאןפואנשהברזלאף
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בלהבהאדמהאתעבדוגםאךממתכת,אליליהםאתויצקוכלאליללברזל

היותשלתוצאהגםלהיותיכוללעבדהברזלשלדימויו .המחרשהשלהברזל

מתהפכיםשוב,בו.רודהשאדוניורכון·ראש,כעבדהסדיגביעלמוכההברזל

בשםכאןמנ~נהבקורנס,בוומכהבושולטשהנ~חוהברזל,היוצרות,כאן

הפעולה):ומקבלהפעולהמעניקתפקידיהיפוך(מתוךהימים"יינ~ח

,ד-JV;דסס~ליל;:ז:;גרןל,ה~ה
נעלם.הנושאהב!מיםנפח

'יד,: .•- '-ד--

ן, J; ~כ:א,חוזינ~ץק.?י,:;גתה~ה,

לעולם.נוכהשאיננההז·ו
 T : T'י'ד •• ','

מתוארתונערץ,שולטוגםומע~נהמ~בכהגםשהואוהמוצק,החזקהברזלבצד

ין ,Vכבמלעולם,בוכהואינהיינשברת"שאינהכמיהשבירההאביכאי

השירשלעינוייולתיאור(והשווהאבי""לבהשגורהניבשלריאליזציה

לשווא:אעננו /ארימהבצבת /ריסיונחושת ת~"הזר':ב'השירהמתכתי

ישרממניהוא /פנימה.בוכותדמעותיו /ויפה.שקטהוא /~זעק!הישבר

וחזק"·

ייתמים"מישור-מישוריםבשניפועלהזר','השירכמוכולו,השיר

היאוהיצאניתהטבע,שלניו~נוהיא.העירודקדנטייימושחת"ומישורוילדותי

שערהמראהוהביישנית.הצחקניתהילדהשלוהדקדנטיתהמושחתתצורתה

השדרהבמראהאובייקטיבי"לייקוךלטיבהזוכההתמימה,הילדהשלהמסורק

שמלתהאתהמרנסתהזונהשלהסתורהשיערלמראהבניגודעומדהמסורקת,

הדקדנטית,העירגםהשיר.בסוףלאובייקטיביזציההואאףהזוכההפרומה,

שהייתהכזונהולהסתרק,להתרחץלתחייה,לקוםיכולהבסמוי,השיראומר

וכלהגשםלאחרנוצצתהמאובקתשהשדרהכשםוברה,תמימהלילדהשוב

והמשומשיםהמנ~וניםהיסודותגםלתחייה.קמיםהמאובקיםהדוממים

אתלהםיחזירהאבק,אתהאמימהםינעראםלתחייהלקוםעשוייםשבאמנות

בוועשובומשמשו,שדורותודקדנטימושחתמראהויהפוךהטבעיים,צבעיהם

בגשם.שהתרעניאפורעירוניכנוףשכמוהוותמים,חדשלמראהנלוז,שימוש

אותםהואמראהכאילומחדש,המראותאתוללמודזהבנוףלהלךהאמיעל

הזגוגית,-הלב"ייחסריביסודותגםלראשונה.המראותאתהרואהקטילילד

ולהעניקאנושרגשותלנסוךאפשרלעולם")בוכהשאיננה("הזווהאביהברזל

שמטיילבשדרהויומיומיפשוטטיולהואהתמיםהמישורמחודשים.חייםלהם

לתופעותלקרואהראשונהבפעםהלומדתהקטנה,הבתעםדידקטימזגבעלאב
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החוזרתרבת-פנים,ופואטיתהיסטוריוסופיתהגותמסתתרת-מאחוריובשמן,

ומתגוונות,שונותבווריאציותאלתרמן,ביצירתעצמהעל

'הטיוללשירההגותיובמטענובמבנהוברוחו,דומהבגשם''שדרותהשיר

מספרשנגועניים'),'שמחתשלהשלישיתבחטיבההשלישיהשיר(הואברוח'

לרעיו:הדובר

:ב~זfתזדימ; fח~שירןר~ז:וי
אמר,כליליושמעויםושלחת

: -: • : T : • :. ',' 

הזפפשטמלבגישיהח~שיםהח~שים
-.,-.,-:, •• -T:T ' 

:בחק.ר!זנ!ליו Wב~ 7רק;רעי

הכיסוימןהמציאותאתלערטלמסוגליםבסמוי,השירכאןאומהחושים,

מערטליםואףלמופשט,מוחשיותמעניקיםהחושיםהתרבות,עליהשהעטתה

למדההיסטוריה,בשחרבראשוניותו,אותוומציגיםמלבושיוהקונקרטיאת

האתגראךהישגו,היהובכךבלבושים,להלבישןבשם,לתופעותלקרואהאדם

לדרוךלדעתעליושונה:אתגרהואהתרבות,,אישהמודרניהאדםבפניהעומד

שומהמסך,עליהםוהעטתהחושיואתממנוהשכיחההתרבותכיכקלע,חושיו

כבעתבמערומיו,ולראותוהחומרםלבושיאתלהסירהמודרניהאמןעל

החושיםאתלחדדבגשם''שדרותהשירתפקידונצטעף,נסתאבטרם /היוולדו

אתולהכירממילא),ומחודדיםבריאיםשחושיההילדה,(בסיועדרוכיםכחצים

מבהיקעולםאלהגשםלאחריציאהכבעתורעננה/חדשההיכרותהמציא~ת

מעליו.הוסרשהאבקומצוחצח,

מפורריםמוררנייםבשיריםההרמוניתהתלמאיתהטולםתמונת .ר
הגרולה'ו'בררךהניגון'חוזר'טורבשירי-הררךטיון

תמונת-עולםלכאורההיאאלתרםן/םשיריבעקיפיןהעולהתמונת-העולם,

בשיריםמקוםישכןועלשטוחה,כיריעהפרושההארץלפיהמיושנת,תלםאית

המטאפורהדרךעלשלאתבל",ו"קצווידרכים"ייסופיעללדיבוריםאלה

בקוסמולוגיהלכאורהד:גקיםאלהששיריםמתוךבלבד,השחוקה

האמונהשלעקבותיהגםבהםםתגליםהעתיק,העולםשלובאסטרונומיה

היררכיתכמערכתהבריאהאתהרואההגדולה",ההוויהב"שרשרתהקדומה

האדם,החי,הצומח,והמתכות,הםחצביםהם:עולה,בסדרשחוליותיה,

 36והאל,המלאכיםה~תר,והמזלות,הכוכביםהבריאה),(יסודותה"אלמנסים"

מביןהעולהתפיסת-העולםשלהאחד~דהרקהםהקדמונייםהמרכיביםאולם,
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ומסוגננת,סינתיטיתתמונת-עולםלמעשה,לפנינו,אלתרמן.שירתשלשיטיה

אלהבשיריםתבלו"צורם".שרירותישילובהמודרניואתהקמאיאתהמשלבת

התלמאית,כבתפיסת-העולםארץ,מוסדיעלהנשענתשטוחה,יריעהרקאיננה

מעודכנת,גאוגרפיתמפהגם-ואוקסימורוניפראדוקסליבאורח-אלא

 .הלימודומספריהאטלסיםמןירוחב,אורךבקוויהמרושתת
שלדיסוננטיצירוףתמידהםאלתרמןביצירתעיצובוודרכיהעולםככלל,

הסדריםגםלפיכך,והפרגמנטרי.השלםוהאקטואלי,העתיקוהחדש,הישןהפכי

חדשהלאינטרפרטציהוזוכיםבה,מתפורריםהעברשלה"טובים"ההרמוניים

שילובה-מתוךספקני.ברלטיביזםבמציאותהמתבונןמודרניאמןשלבעיניו

המודרניתבראייהוהמיושנתהאנכרוניסטיתתמונת-עולםשלכביכול

ההוויהיישרשרתחוליותשלהמקובלתההיררכיהגםכאןמשתבשתוהעדכנית,

היאור,מילהיפך.וגםדומם,עצםשללתכונותתכופותכאןזוכההחיהגדולה":

ייראי",כאןהופכיםה"אלמנטים"),(שלבבהיררכיהבינונילשלבהשייכים

המטמורפוזהאגבוהמתכות).(האבניםבהיררכיהביותרהנחותהלחוליההשייך

(זגג,פשוטבעל-מלאכהשלהאומנותלמעשהלמלאכותי,הטבעינהפךהזו

שבנרא;:ואמנותיתליצירההופכתהקוסמיתהבריאהיותר,רחבבהקשרלמשל).

מעשההחיה,המציאותשלו"נחות"ייזול"תחליףאלאושאיננהודם,בשראמן

האל.ידי

עדהעתיקבעולםשרווחהוהמדעית,הפילוסופיתהתפישה,לפיכןעליתר

במעגליםהקיוםמעגליהתארגנווקפלר,קופרניקוסולתגליותלרינסנס

המצומצםהמעגלמלאה.התאמהשררהשביניהםוגדלים,הולכיםקונצנטריים

במוקטןהמכילמיקרוקוסמוסבבחינתשהואהאנושי,הגוףשלזההיהביותר

עלתבלאתהמקיףהקוסמי,המעגלהשתרעלומחוצהיחד;גםהמעגליםכלאת

וכלהשמיםלרבותכולו,היקוםאתהקיףביותרהרחבהמעגלגילוייה;כל

להיותיכולאלתרמןבשיריהגגלפיכך,יימקרוקוסמוס".בבחינתשהואצבאם,

החרריםהשמים.כיפת-העולםשלגגווהןביתוגגהןאדם,שלראשוהן

ושחת.שאולחדריוגםהביתשלחדריוהלב,חדרילהיותיכוליםאלהבשירים

כותלשביןהמצומצמתדרך-הנדודיםאדם,שלדרך-חייולהיותיכולההררו

תבל,במרחבילעירמחוץהמשתרעתהדרךהעיר,מרחובותרחובלכותל,

במרומים.השמיםכיפתאתהחוצההאסטרליהחלב"יישבילגם-ובמקביל

מולאלמופתעתכעיןהניגון',חוזר'עודבשירהדרךיינפקחת"למשל,כך,

ולהבקיעאל-עללעלותעשויהואףכולו,העולםאתהרוחבעזרתוחוצהההלך,

ריאליסטיכשירהשיראתלקרואאמנםניתןהכוכבים.ונתיביהשמיםשביליאל

גילוייםעםהילוכובדרךונפגשפשוטות,בדרכי-עפרההלךנודדשניפשוט,
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טבעיתמי~טית(כבתמונהלעירעירביןהמשתרעיםוהיערהשדהשלשוניס

והאילןבשמיםהמרחףהענןבעובר-האורחממקומםמתבונניםשנ::וורגילה,

~-מי~טית,בדרךהשיראתלקרואזאת,לעומתניתן,הדרך).לצדהנטוע

המשיכהחוקיאתשי~רממנוומצפהההלך,עלהענןצופהכאילוסוריאליסטית,

ה"נפקחתבדרךשיטפסלחיים;בר ,Vשמעליוניםעולמותאלדרךגםויבקיע

בשירתו"איילת"ייכבשה"והכוכבים.הענניםמקוםאלבסערהויעלהלאורך",

הענניםגםאםכי-המשולחותאוהמבויתות-המרעהחיותרקאינןאלתרמן

היערלפיליגםשעל-פיהה"קורספונדנציות",שיטתלפיוזאתהשמים,וגרמי

 37בשמים.מקבילהישולדוביו

ההגותבתחומילחפשישההלך,שלהסוריאליסטילמסעוההנמקהאת

ביןמטאפורייםנדודיםאםכיתבל,במרחבינדודיםרקאינםהנדודיםהפואטית:

עולםשלהאינסופייםמחוזותיולביןהמעשהעולםשלהמוגבליםמחוזותיו

אוכפזמוןלהיראותשעשוימהלחיים.בר ,Vמגםמשתרעיםשגבולותיוהרוח,

הצרפתיהשאנסוןמןבמוטיביםכאילוהמשובץופשוט,קלילכשיר-עם

~רסומשמעויות,השלכותרבכשיר-הגותלהתברראףעשוי 38העממי,

כשיעבורגםרוח-האדם.שלאינסופיותהעלהמדברוסופיות,והיסטוריפואטיות

הגדולה'),'בדרךכבשיר-הדרךללכת",ואוסיף"ואמות(בחינתהעולםמןההלך

לדרכווהפליגשעזב::ועלכמקוננתלותספודגשומת-העפעפייםוהצמרת

עלמחדליו,ועלמעשיועלבאלם-שפתייםנאמנהשיעידועדיםיימצאוהעולה,

משיריכברבים 39האמנות.ובעולםהמעשהבעולםחובותיו,ועלזכויותיו

עלהעולםאךחולף,"חיוך"אויחיד"ליטוף"אלאאינםכאןהפרטחייאלתרמן,

.לעולםהאמןשלנדודיולמסכתשחרוישנשארתלעולםהמנגינהעומד,מכונו

להיפקחהדרךתמשיךולעולםציר::ו,עלהסובבתכבתבת-נגינההניגוןיחזור

שלהאדם,שלשכרוהיאחיי-האנושותשלנצחיותם 40 •בוקרמדיהנפקחתכעין

ייהניגון"שלשנצחיותוכשםהחלוף,שלבגזר-דינולהילחםיכולשאינוהפרט

כלות.ובעינייםריקותבידייםבמעלה-הדרךהמהלךהמשורר,שלשכרוהוא

תמונת-שלממרכיביהאחדכאמורשהיאה"קורספונדנציות",שיטתלפי

בלילההמנצנץגדולככפרקיץבחגיגתהרקיעמתוארהאלתרמבית,העולם

(כיחלבדליישלכגמיאתם-הירחמאורהלבנותהדרכיםוגמיאתיקרות,באור

השיריםמןהעולהלפיהשמימי,החלב"יישבילשלמקבילתוהיאדרך-העפר

טיולאובדרךנדודים .) 41ועודבגשם''שדרותלדרכים','מזכרתפתאומי','יום

גםומתפרשיםהיסטורי,ונפחקוסמייםממדיםגםכאןמקבליםבשדרת-העיר

כמהלך-יותררחבובהקשרבכללה;כדרך-החייםוכןהאמן,שלכדרך-נדודיו

מרובגדותיהעלהעולההקונקרטית,התמונהכולה.האנושיתההיסטוריה
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השנישפצדוהאלתרפני,השירשלהאחדצדותפידהיאושפחת-קיום,אנרגיה

באופ~ם.לרובטראגייםלאין-קץ,רחביםהגותתחופיפשתרעים

כנסיגהה"קורספונדנציות"בשיטתהשיפושאתלפרשאיןמקום,פכל

הישנהשתפונת-העולםלמרותהעבר,שלה"טובים"הביטחונותאלייילדותית"

וכפו-כפו-עפפייםולסגנ~ןלאסתטיזציהבלי-ספקפסייעתוהתפיפה-כביכול

בעלכפרי",יינ~רשלפיתמפתכהצטעצעותלהיראותשעשויפהכיילדותיים;

לפחדוורציני~ןביטויגםהוארופנטיקון-שלאחר-זפנו,שלאוילד,עיני

הטכנולוגיהעולםייסוגפןוהפתוחכם,הפתקדםהמודרני,האדםשלהפפוכח

כהתרפקותשטחיבפבטשנראהפה .הקפאיהעברערכיאללאחור

פפניובוגרשקולכפחדדווקאכאןלהתבררעשויהעבר,עלסנטיפנטליסטית

הר~ס;איים,הערכיםיתרואלהאדפה""אהבתאלהפרא,אלהיער,אלהפשיכה

לפשל,התבונן,(אלתרפןהיסטוריתדיאלקטיקהשלחוקיםבתוקףשנסתאבו

ה"פושך",הוואגנריהרומנטיזםשלה"טבטוני"הפשיסטיבגלגולחלחלהפתוך

הגנוזים).פשיריוכעולה

אירופיתעיראיננהאנ~תרפן,שירישלהגרולההררדפובילהשאליההטיר,

כזה,צדגםבהשישלפרותבביקורת,בטעותשתיארוהכפימיפי-הביניים,

הציוריתהעירשלפפאפייניהז'אנריים,פרטי-פציא~תבריבויהפתבטא

העירשבכיכרותהיוניםוהבאר,השוקכיכרהנושנים:פספרי-האגדות

ולהדגישלחזור(ראויוהפנסיםהפונדקיםוהסוסים,הכרכרותהבתים,ובכרכובי

להכילעשויייפשכבר",תפונותעלסנטימנטליסטיתכהתרפקותשנראהפהכי

אףפתקרבים").הבינייםיייפיבנוסחהה;וה,לגביקשהוחזותאי~םגםבספוי

בפוחשאלתרפןבשירתהפצוייםפסויפיםבינייפיםיסודותולפרותכן,פיעל

אן;בתותשלבספויהעלאתןלשםכפטאפורהכאפור,לתוכה,הובאו(אלה

תפונותיהאתהפשבציםפבקריםאותםבידהיאטעותקשות),אקטואליסטיות

ייעכשיו"שלתערובתהיאהאלתרפניתהעיראחרת.אוזופסויפת,בתקופה

ניטרלייםהםפאפייניהורוב 42כפרי,טבעושלא~רנניזםשל"פעם",ושל

לייצגיוכלולפעןההיסטורי,שיבוצםפבחינתאוהגאוגרפישי~כםפבחינת

שהיא.קונקרטיתעירשוםעםיקושרוולאעיר,שלוארכיטיפוסקטגוריה

בעירבהייפצאולאלישן,פודרנישביןהזוהכוחות"ב"פקביליתאפנם,

כגון-הקיצוניתבפודרניותםהפזדקריםא~רננייםפאפייניםהאלתרפנית

-תעופהושדותפטוסיםחשפליות,בתי-קולנוע,בתי-חרושת,גורדי-שחקים,

איןגםאךוהאיטלקי.הרוסיהפוטוריזםפןאולטרא-פודרניותיצירותכבכפה

ולאבנרמואריםשבתיווהנושן,העתיקהעולםאל"רגרסיבית"חזרהכאן

אפניתולאהתיאטרוןאמניתהיאהשלטתהאמנותשנו 43ניאון,בנורת
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לכאורה.אלא ,הגראמופוןתקליטיולאהנגינהתנותסובבותשכההקולנוע,

בראייהלהצטיירעשויהשזוכפיוסינתיטית,היפותיטיתעירלפנינולמעשה,

עירזואיןמסוגננים.ספריםכבאיוריאותיאטרוןכבתפאורתפסוידו-נאיבית,

('יוםקומותחמשבניובתיםאוטובוסיםגםבתיא~ריהיימצאושבןביניימית,

דרכיםמכבשישדות'),('תחנתותחנות-רכבתהברזל')('כינוררכבותהשוק'),

שאינםפרטי-מציא~תבאלהוכיוצאהזה'),('הלילהומנופיםהרחוב')('יום

-ציורימענההיאאלתרמןשלעירוהעתיק.הזמןמןעירשלל~פי~נהמתאימים
מןהקודרל~טר;פוליס-למראית-עיןאךובהירעליזתמים,ילדותי,

משירתטומאהשעריבמ"טהשקועלכרכיאלאוהצרפתי-רוסיהסימבוליזם

ה"כאן"שלזולרבותאתר,ובכלדורשבכלהידיעה,בה"אחטיר.היאשלונסקי

הכרךמשיריהה;וה).מןפרטי-מציאותגםבתיא~ריהיימצאו(לפיכךוה"עכשיו"

פנההצרפתי-רוסי,ה"דקדנס"בנוסחדרכובראשיתשבתבהשוקע,הפריזאי

שלה;וה,ושלעברשלתערובתשהיאציורית,עירשללתיאורההמשורר

ומושד.אציליהודושלומסוכנתו~לגריתפשטותשלשחיתות,ושלתמימות

סינתיטיתעירשלובניגודיהגילוייהבשפעלהבחיןאלתרמןמבקריעלשומה

 44הכול.חזותבוולראותבלבדאחדפןבהלבודדולאזו,

אלתרמןבשיריבעלילהמצויותהפנימיותבסתירותהביקורתהבחינהכבר

שאינםטבע,גילוייהמציגים 45אלה,שיריםשלהתקשרותם"ייאיובתופעת

אחתובעונהבעתהתרחשוכאילוסימולטנית,להתרחשאופןבשוםיכולים

לאין'פגישהבשירוסוערלחגםלכאורהשהואלוהט,ירחלילתיאור(כגון

הדרכיםאתהירחמחווירגםלכאורהש:בוקודרסערהלילתיאורכגוןאו 46קץ',

המצרףמונטז',כעיןלמעשההםאלהשיריםאחיותיה').כלעם'הרוחבשיר

המציא~תרסיסיאתלכאורהוהמלכדובזמן,בחללרחוקיםאוסותריםרצפים

האלתרמניתהעירגםפרגמנטרית.אםגםאחת,למסכתכהרף-עיןההטרוגניים

מראותרסיסיאחדבהעלםהלוכדמונטז'וסינאופטית,סימולטניתעירהיא

זהאתזהומבטליםהסותריםכאלהגםהמקומות,ומכלהתקופותמכלא~ר:בניים

אהדדי.

רסיסישלמודרניסטיכמונטז'להתפרשעשויהגדולה''בדרדהשירגם

לפרשואמנםעשוישמרנימזגבעלקוראהטרוגניים.לשוןחומריושלמציא~ת

דרדובהאידילית,טבעתמונתשבמרכזובטיבו,והרמוניהומניסטיכשיר

בארותלצוואריהם,שפעמוניםעזריםרחבים,מרעהשדותביןהנמתחת

משכבר"שיריםבנוסחהכפרי,הנוףאולם,השחר.מטלנוצציםועציםעתיקות

דיסוננטיתבדרדהמעוצבמנובר,אטומיסטיכנוףלהתפרשגםעשויהימים",

סכרזות, i2ולשוניים,לוגייםבדילוגיםחזותיים,בפערים(המסתייעתו"צורמת"
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הטבעובלתי-מבומקים).מופלאיםומראוחכרונולוגיותסתירותפראדוקסים,

כאןואיןאל-טבעיים,בצבעיםוצבועאבאורגנייםבחומריםכביכולכאןמצופה

כאןעשויהה~-מי~טיתהתמונהוהמוות.החייםביןוהיקיצה,החלוםביןגבולות

והמפורקהמפוררהעולםשלולחוסר-טבעיותולדיסהרמוניהכביטוילהתפרש

לגורמים:

~זpךיק;תה .v ך~~(ן~~לים

,רב. .vד l(:כב i ~יזזה

ך,רק;ת, ת;ר~~ ת~~~ד

 .וז,רודי W~רrכ:;נים

ל, ti:נ~ן ~ל~ W:כ~~ים
~מנוכת.בכזכ~כיתב;צצים

• t • . : 0 -,' ',' 

אחדלליאולנשםאחדלאיללהבניט
- t • ',' - : : • ; °0 ' :-

לןק.ת.יף Qרא;ר~מ~ת

ורצופההרמוניתלקריאההפתוחדואליסטי,עיצובאפואהואהשירשלעיצובו

בשירלזהותעשויהשמרניהקוראמזה.ופרגמנטריתדיסהרמוניתולקריאהמזה

המראותמרסיסיולבנותהחסראתבראשולהשליםהמלאה",הכוסייחציאת

לחידושים,והפתוחהמהפכניהמזגבעלשרעהו,בעודכמו-אורגנית;תמונה

ור.דהדיסקואתה~ליפסיסאתדווקאוידגישהחסרה",הכוס"חציאתיראה

לכלהנמקהלהעניקכאןיוכלהרמוניהואתהריאליסטיתהמלאותאתהמחפש

שקיעהבצבעימוצףאוחמהבאורמופזשדההואבזהבשדהמופלא:מראה

המתנוססותהמיםטיפותקציר);לעתשדה-שיבוליםשלצבעו(ואוליעזת-גוון

לאחרלחיותממשיךהמשוררנוצצים;זכוכיתכרסיסינראותאכןהעץעליעל

שמסוגלמיזאת,לעומתהלאה.וכןנצח;חיילומקנהשכתיבתומשוםמותו,

שלמה,כתמונההנוףאתלתארינסהלאהמודרניזם,שלייצרימותיו"אתלשאת

ואל-טבעית,מפוררתכתמונהרוחובעיניאותויממשאםכיומי~טית,אורגנית

שלוכמערבולתומתכת),זכוכיתזהב,(צבעיומתכתייםקריםבצבעיםצבועה

לפרשינסהלאייהמת-החי"שבתמונתהפראדוקסאתבלתי-מתקשרים.רסיסים

במראותולהביטללכתהמוסיפהסוריאליסטית,דמותבהיראהאלאולפשר,

בהביטהמלחלנציבשהייתהלוטאשתשלהניגודיכפילהכעין-מותהחרף

לאחור.בדרך

הצירוףאתלמשל,כך,פרצופי":יידושימושהואבלשוןהשימושגם
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כצרימהלהביןניתןירוקות"בארותדומיית--ושריקותבמרעהייענבלים

לאאךוהשריקות,הענבליםנזכרים l)שנלקויהתמונההיוצרת!.א~גמטית,

דרךעלהירוקותהבארותלדומייתהשריקהמצורפת l)ושנהעדרים,

השמעחושי(צירוףוהסינ~סתזהוהדממה)הקולהפכי(צירוףהאוקסימורון

כלאתאולם,חזותי).ענייןוהירוקת~ק~סטיענייןהיאהדומייהוהראייה:

כאןיעמידהשמרניהפרשןולהשלים:"לתקן"ניתןהללווה"ליקויים"הפערים

כעיצובהפתיחהאתויביןקוהרנטית,לשוניתואמירהרצופהחזותיתתמונה

שאופיוהעדרים",ושריקותשבמרעההצאן"ענבליהאמירהשלומרומזמעודן

ושלהשריקהשלצירופןאתוסינקדוכות.מטונימיותשלבסיועןנקנההמרומז

כתופעותולאזו),אחרזו(הבאותס~קז?ציביותכתופעותיפרשהדומייה

יתרגםירוקות"בארותיידומייתכביכולהסינ~סתטיהצירוףאתסימולטניות.

שלתרגומןאתככלל,וירוקות".דוממותייבארותוהרגילה"טבעי"לצירוף

לערוךניתןושחוקיתרגילותלשוןלמטבעותזהבשירהמודרניסטיותהפיגורות

ישכאילוויצירהיצירהכללקרואהקוראיםרובשלנטייתםבשלוזאתבנקל,

ואידילי,פסטורליהואהתוכןשאםולשערהעיצוב,לדרכיהתוכןביןתו~םבה

נטייהמנצלאלתרמן~ליפטיות.אוייצורמות"אינןהסתם,מןהעיצוב,דרכיגם

להתבדות.להגורםגםאךאותה,מעוררזו,טבעית

שוניםפירושיםתקבלנהבשיר,כביכולהנבעותכרונולוגיות,סתירותגם

הראשוןהביתורקעו.הפרשןשלמזגולפיהכול-שוניםפרשניםשלמידיהם

מרוססתבוקרתמונתמתאראחריושהבאבעודערב",עדבזהב"שדהמתאר

חיטהשללשדהאוזהובהשקיעהבעתלשדה~ריפרזההואבזהב"יישדהבטל.

העציםתיאורעםאחדבקנהעולההתיאוראיןכ,ךאוכךקציר.לעתבשלה

הגשמיםבעונתאומוקדמתבוקרבשעתנוףתיאורשהואוהרטובים,הנוצצים

מודרניסטיתקריאההקיץ.בשלהיאוערבלעתתיאורולאפניםכלועלהלחה,

תנסהשמרניתקריאהסוריאליסטית;כביצירהכרונולוגיתקפיצהבכךתראה

הדרךבצדילןערב,עדנדדהנוודכיותטעןהכרונולוגיה,קשייאתלנמק

השחר.מטלהעציםועלייתהחמהזריחתעםבדרכווהמשיך

מנייתאגבהדרך.שלה"קטלוגיים"מרכיביהאתכביכולמונההשיר

טיפוסיותתכונותאחתלאמועברותפסיפס-המציא~ת,אתהמרכיביםהעצמים,

הקטלוגאתיתפיסוהרמוניתאורגניתתפיסהבעלפרשןלמשנהו.אחדממרכיב

השדהמזו.זוונובעותבזוזוהאחוזותחוליות,שלכשרשרתהזההפרגמנטרי

הכבשים;לצוואריהקשוריםוענבליהם,הפעמוניםשלהמתכתיצבעםאתקולט

והצירוףלבארות;כאןמוענקהשדות,שלצבעםכללבדרךשהואהירוק,הצבע

לתיאורהמתאים ,) 47הרחצה"מןיישעלומשקל(עלהטל"מן"שעלוה~לוסיבי
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יראההואבקצרה,לעדרים.ולאלעציםכאןמוענקהראשון,הביתמןהעדרים

חוליהכלשבבווהרמוני,הדרגתיכטשטושהקטגוריותביןהגבולותבטשטוש

אתמחפששאינופרשןבצבעיה.ונצבעתמקודמתהאורגניבאופןנובעת

עד~תלמשנהואחדמעצםהתכונותבהיסטיראההאורגני~ת,ואתהסינתיזה

הפאראלוגיולאופיההמנוכרת,המציא~תשלוהסוריאליסטיה~טומיסטילאופיה

רסיסיואתהטיעוןמרכיביאתהמערבלתהמודרניסטיתהיצירהשל

אל-מלאכותיים,גווניםטבעיעצםלכל(ומעניקההחזותיתהאינפורמציה

וקרים).טבעיים

 ) stockתגובות-הקבעשלשיטתית:גפרהגםהזהוה"פשוט"הקצרבשיריש

) responses , להעניקניתןוהטבעיהשגורהמקובל,מןוסטייהסטייהשלכלה,כם

בהיפוךהואלמשל,הצבעים,בצירופיהשימושמובחנת.ריאליסטיתהנמקה

החיים,שלתחילתםאלכללבדרךנקשרהירוקהצבעהמקובלות:לציפיות

מיוצגהחיהטבעכאן,ואילווהמוות;הכמישהאלוהזהובהצהובשצבעיבעוד

הבארואילוהחמה),אורהבשלות,(השיבוליםוהזהובהצהובצבעיבאמצעות

מיוצגתבטבע,האדםידימעשיואתהמוותאתהיושן,אתהמסמלתהעבשה,

שלסופווהלבלוב.החייםצבעעל-פי-רובשהואהירוק,הצבעבאמצעותכאן

(ייהעציםשיר-השירים,בנוסחוארוטינעים~מוטיביבמטעןכביכולטעוןהשיר

שורות-החתימה,שלהאינפורמטיבילמטענןבסתירהוזאתהטל"),מןשעלו

בראשיתהבוקר,בהפצעתדרך-קבענקשרהטלמוות.עלבגלויהמדברות

החייםשלבסופםנכרךהואכאןואילושנרדמו,תופעותשלובהחייאתןהחיים

אתהחדתמתההצהרההתחלה.ושלתחייהשלואופטימייםרענניםבגילוייםולא

עגומהאמירהאלאואיננהגדותיו,עלעולהאושרמלאתכהצהרהנשמעתהשיר

הללווהשבירותההיסטיםהסתירות,,מלמדותמודרניסטיכשירהחיים.קץעל

מיק.טישיקוףלשקף(ולאהטבעתופעותמגווןכלאתלהקיףניסיון-התזזיתעל

מציאותהספרותיתביצירהולברואנתון),בזמןסטאטיתתמונהרגיל

מילמוות.החייםביןהיקיצה,לביןהחלוםביןגבולותאיןשכ)ןאוטונומית,

ייאלץברצף,אחתחוויה,המתארואורגנימיק.טישירזהבשירלראותשינסה

מקנהלפיהשחוקה,סנטימנטליסטיתמטאפורההשירשבסוףבהכרזהלראות

 .השירשלעיקרואתבכויחמיץולמעשהליוצרה,נצחחייהיצירה

חומרילביןהמודרניסטיותהעיצובדרכישביןבסתירההמבחיןלעומתו,

משירנשכריצאההגות,היקףלביןהמבעשלקיצורוביןהמיושנים,המציאות

העולםכובדייזה-הערב''תמציתבשירואלתרמןכמאמרלומר,ניתןשעליו

אתהמכילמיקרוקוסמוסבחינתשהואמשירכלומר,-טל"באגל
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שלמודרניסטיבעיצובוקצרקלאטיודאלאלפנינואיןלכאורה,המקרוקוסמוס.

אםלבחוןומנסההמודרני,השירשלגבולותיומהםעצמואתהשואלמשורר

ולצאתהקצרההומניסטיהשירשלהמסוכןהמוקשים"ב"שדהגםלדרוךיוכל

הביניימיהווגאבונדשלהעולםראייתאתמצרףהואכך,לשם .בשלוםממנו

המי~טיתבאמנותאימונואתשאיבדהמודרניהמשוררשלזוואת

עםמשכבר"יישיריםשלוההרמוניתהפסטורליתהתמונהאתהקונבנציונלית;

זה,וקצרקלשיראולם,המודרניסטית.האמנותשלהדיסהרמוניותהשירדרכי

עלרחב-יומרהשירגםלמעשההואמודרנית,בכתיבה"מסוכן"כתרגילהנראה

המשורר-ההלךשלהחייםדרךעלהקונקרטית,הנוודיםדרךעלכולם:החיים

מייצגב"קטלוג"פרט-מציאותכללאין-קץ.המשתרעתהאנושותשלדרכהועל

הבארותהמרחב,אתהשדההרב-ממדית:הקוסמיתהמערכתשלאחרפרמאטר

שביןוהמכווצתהמצומצמתשהדרךכשם 48הגובה,אתהעציםהעומק,את

מחוץהמשתרעתגדולה,הדרךשלמקבילתההיאהזר'ב'השירוהחלוןהשולחן

למראה,ופשוטקצראחר,שיר-דרךגםיכולהנצח,לביןהחייםוביןלעיר

הגדולותהתופעותשלמיקרוקוסמוסתמונתולשמשומלואהתבלללכדו

כאמור,להתגלם,עשויהעולםכובדכלתמציתאלתרמן,בשירתוהכוללות.

שהיאזו,בשירהמרי. 'pו~קלדברשהואטלשלבאגלאלאעודולאאחת,בטיפה

טלאגלייקורספונדנציות",שלבמתכונתובנויהאינהרנטיבאופןפרדוקסלית

תולדותכלאתלספריכולאבןשלאחדרסיסומלואו,עולםלהכיליכולאחד

המציאות,שלהפראמטריםכלאתבתוכולהכיליכולקצרושיר-דרך 49 ,ההר

כאחת.והמטאפיזיתהפיזית

תרתכטלי-בחוץ'ה.'כוכבים

יחדיו,(הוצאתהראשוןשיריולקובץאלתרמןשהעניקבחוץ','כוכביםהכותרת

היאופליאהובלתי-שגרתית,חידתיתכותרתהיא ) 1938תרצ"ח,תל-אביב

שקבעהזו,שיריםבחטיבתבעיקרהתמקדהאשרהעגפה,אלתרמןשביקורת

שלהעשירהפוטנציאלעלדעתהנתנהלאמחברה,שלהפיוטידיוקנואת

שלבעמידתםשראהקורצוויל,ב'שלהערתוזהמכלליוצאתזו.כותרת

לפי .האדםשלמצבוכלפיהנצחאדישותשלהפגנהין ,Vממנגדהכוכבים

 50האדם.לגורלקוסמיתהתנכרותין ,Vבמבחוץ,הכוכביםעומדיםפירושו,

שיר-המפתחמתוך~ליפטיתמובאהכידועהיאבחוץ''כוכביםהכותרת

גםכמוזהבשיר,המאופייןהדוברפונהכאןקץ'.לאין'פגישה-הקובץלהבנת

אלכמשורר-הלך,הניגון')חוזר'עודהקובץשלהפתיחהשיר(הואבקודמו

באוזניה:ומצהירבהמפצירשהואתוךומושכת,אכזריתבלתי-מזוהה,נמענת
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 ,תך.,?;ל~דדע;דל~נ~~ת Wט;ב

לר~ץ,ךפ; W ~מיה~ rp;רר~ל

:קסךר, ליכ;!~~ Wל;ס~יחי~ל

 .נח~ץ ~ר~~~ Wים l;: ~;נו:;~לי

 "ל~"(-litotesהשלהשלילהמלותשתיאתאלתרמןהשמיטהספרבכותרת

כלברוראינווהטונאליהסמנטי,שמעמדןבלבדמליםשתיבהוהותירו"בלי"),

,תיאורניטרליחיו~ילפנינוהאםהפרשן:לפניחידהמציבותאלהמליםעיקר.

ודיס;:ורמוניןטרגימצבתיאוראווהרמונירצוימצב

שבונתון,מצבאלאמציינתאינהשהכותרתהיאהראשונההאפשרות

אךהמתבונן.שלהשגתולטווחמחוץלחדר,מחוץ-ייבחוץ"מצוייםהכוכבים

ייבחוץ",המלהכיכך,כלפשוטהאינהוהפשוטההניטרליתהאפשרותגם

והיפוכו.דברלמעשהמכילהוהיאכלל,חד-משמעיתאינהמובנת,כההנראית

שבחוץ,לטבעמרמזתוהיאהחדר",לכותלייימחוץ,פירושההאחדהצדמן

השני,הצדמןהא~רננית.המציא~תשלהיפוכושהואהטבעתבל,במרחבי

בחוץייחכמות(השווה:העיר"ייבחוצותוהיאהפוכה,משמעותגםזולמלה

 51 .כ-כא)א,משליתאמר",~מריהבעיר ) ... (קולהתיתןברחובותתרונה,

הפכיאתהמצמידאוקסימורון,גםהיאהזוה"פשוטה"שהכותרתאפוא,ייתכן,

מעשיהא~רננית,המציאותואתהבורא,ידימעשיתבל,אתו"העיר",ייהטבע"

אחת.לישותכביכולוהופכןהמודרני,האדםידי

ייטבע-אמנות",הניגודאתאףוהעירהטבעמגלמיםאחרת,הפשטהברמת

שלוניסיונהטבעעלהאדםשלתיגרקריאתהיאהאמנות,כמוהעיר,שהרי

לחקותהאמנותנוהגתכלל,בדרך .במסגרתולשימוהטבעאתללכודהתרבות

קה.מחאלתרמן,שלוהמהופכים-במתכווןה~מ-יזדטייםבשיריואךהטבע,את

הרקיעטבחת,כנשיקתלוהטהירחהפוך".ייעולםמעשההאמנות,אתהטבע

גבירתהייתהכאילוכמטפחת,ענףמפילההשקמהקשיש,כגברשיעולמרעים

החוקיםקודקסאתהאדם,שלנימוסיואתמחקההטבעמעודנת.טרקלינים

התקופהשלגינוניהנבחרואףהרעיון,חידוד(לשםוהמלאכותיהכפוי

ומחייבתנוקשהמערכת-חוקיםהחברהעלשכפתהההיררכית,המלוכנית,

קדמוסכמותיה,כלעלהזו,המלאכותיתב"הצגה"חלקנוטל-והאמןבמיוחד),

 .ייהמטפחת"אתומריםאביריתקידה

חופתובקרקס:בתיאטרוןשחקניםאפואהםהטבע-איתניאלתרמן,ביצירת

מסיפוןנדנדותסיסתטסיםוהרעמיםהברקיםאוהל-הקרקס,כיריעתהיאהרקיע

השירראההשביעי",הרקיעייעדדרך(עלהשביעי"היציעייעדלסיפון
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(כוכביכשחקניםאותאורהכזרקוריהםהשמיםגרמיושארהכוכבים'קרקס'),

עצמם.עלוחוזריםמ~נריםבושמהלכי-העלילהבמופע,חלקהנוטליםבמה)

 ·וצבעוניעליזבמטעןטעונהאםכיניטראלית,הכותרתשאיןכןאםאפשר
 ·נודדבתיאטרוןבמהייכובכי"שלכלהקהכאןמתואריםהטבעשכוחותייתכן
'זוויתבשמש','השוקהניגון',חוזר'עודבשיריםכגוןהקובץ,משיריברבים

כוכבי-במהכלהקתהטבעאיתנימוצגיםועו,דבהיר''בוקר'קרקס',פרוור',של

אלאהיאאיןאדבספר,ממומשתכזואפשרותגםאכן,נוודים.ואמני-רחוב

QO ,חייגםוהריאימה.ושלטראגיקהשלתהומותמאחוריההמסתירהאדה

כברהמוקיוןשלויגונובהם,למתבונןנראיםשהםכפיעליזים,כהאינםהקרקס

שחוקה.אמנותיתלמוסככההיה

שלפנינוייתכןוהצבעונית:העליזההאפשרותשלהיפוכהאתלהוציאואין

בחוץנשארוהכוכביםשבובלתי-רצוי,כצבעלהכודרניהכרדאיששלקובלנה

אףאוליתקווה.ושביבאורזיקללאקודרת,באפלהנותרווהביתהלבוחדרי

למוות.נרדףשםבהולראותהכותרתשלהטראגיבפירושלכתלהרחיקמותר

הכותרתנלקחהשכתוכולעיל,המצוטט(בביתמרוץ"ש"עייףהלבאםשהרי

המתוארשהמצבייתכןהריונדם,לפעוםשפסקלבהואבחוץ")ייכוכבים

ומוות.חידלוןשלכצבהוא-בחוץוהכוכביםהחדראפלשבוכצב-בכותרת

שואהשלבהקשריםתמידהיאבמקורותו"חוץ"ייחדר"שלהאסככהואגב,

העבריתבשפהטעונהבית" ...ייחוץאוחדר" ..."חוץוהתבניתובאה,קרבה

לב,(דב'אימה"ומחרריםחרבתשכליימחוץואימה:פחדשלקונוטטיביבמטען

טו).ז,(יח'מבית"והרעבוהדברכחוץייהחרבכה);

בחוץ''כוכביםהמליםבאמצעותקבעלאשאלתרמןנותנת,הדעתכד,אוכד

כאוטי,למצבביטויהשאר,ביןבאמצעותן,נתןאלאניטרלית,תיאוריתקביעה

 ·ובשיממוןבאפלהנותרווהביתהלבוחדריונזנח,נשכחה:כרכוניהטבעשבנו
האדםשלתגובתודיס:כרמוני,מצבציוןהשאר,ביןהוא,בחוץ"ייכוכבים

סוריאליסטית,תלאובותארץומסולף,משובשקוסכוסלנוכחהמודרני

ושלשלונסקיא'שלוה"ישימון"אליוטת"סשלהשממה"ייארץשלמקבילתם

אינו.אלתרמןוהארצישראליהאירופיבכודרניזםאחרותמוכות-שיממוןישויות

-עקיף~ריפרסטיציוןלהםכעניקאלאבשכם,ולשיממוןלשמכהקורא
אףהואאדרבה,ראשון.במבטונוראטראגיכהנראהשאינו-בחוץ"ייכוכבים

קרקסשחקניבכוכביםנראהאםוצבעוניעליזכאמור,להיראות,עשוי

העליזההמסכהנשוראחרטראגיכציוןמסתברזהשצירוףאלאססגוניים.

~קצביםהםשסממניהאלה,בשיריםוהמתרוננתהעליזההתפאורהוהצבעונית.
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תהומותתמיד,מסתירהוצבעונירעשניאימאז'יםואוצרוירטואוזייםו~צלולים

ייאוש.ושלטראגיקהשל

הטבעהחזרת,היאבכללוהקובץמןללמודשניתןכפיהשירה,מתפקידיאחד

תוךואלהמודרניתהעירחומותתוךאלבחוץ)שנשארו(הכוכביםשנשכח

שאיבדבן-התרבות,המודרני,האדםשללבוחדריתוךאלוכןבתיהכותלי

הוארומנטייםחשיבהבדפוסיאלתרמןשלשימושו(ככלל,הטבעאלזרכו

ובעונהבעתומיכניסטי,הומניסטיוסנטימנטלי,נאיביואירוני,כןשימוש

רחובותיהבתיה,על-העיראתתכופותהופכיםהקובץשיריכך,משוםאחת).

דמותומשנההדומםיער,הופכתהעירויסודותיו:הטבעלכוחות-וכיכרותיה

לאורגני.הופךהא~רכניודם,בשרוהופך

הנהייהבנוסחהטבע,אלנהייהתים V;לעולהאלתרמןמשירתכאמור,

בזהירותזורומנטיקהלבחוןישאךהעבר,שלהר~ס;איתהרומנטית

תמידהןאלתרמןשלהסנטימנטליסטיותשמחוותיהכשםובביקורתיות.

מודרניאדםשלמ~דוורגשנותתמימותשלפניםהעמדת-"פסוידו"כבחינת

ומןההרמוניהמורבמרחקרחוקוהרגשיהאינטלקטואלישעולמוומפוכח,

מצדיידו-פרצופיות":הוה"ר~ס;איות"הרומנטיותמחוותיוגםכךהתמימות,

שלהילד~ת,עולםשלהבראשיתיתהתמימותאלהערגהביצירתוניכרתאחד,

אחתובעונהבעת-אךהאציל",ייהפראושלהאדמה""איששלעולמם

הרומנטיהאדמה"יימיתוסשלהמודרניגלגולואתלחרדתומכיראףהמחבר

חזרההשלושים.שנותבסוףאירופהעלשאיימוהקיצוניותהלאומניותבתורות

ואי~ם:סיכוןגםבחובוטומןהואאךויפה,טוברעיוןהואהיערואלהטבעאל

כנציגתהעיר,גבר".דאליםייכלחוקיהםשחוקיוהג'ונגל,עידןאלחזרה

אךמפואר,הישגהיא-הטכנולוגיתוהקדמההנאורההאנושיתהתרבות

ולהחזירולאחורהאדםאתלהסיגעתידההיאוהדקדנטייםהמסואביםבגילוייה

הפןובצדאלתרמו,ביצירתלהכפל-פניםהטבעאלהחזרההפרימיטיבי.אל

ההומניזם''קץנוסחמובהקים,אנטי-רומנטייםרעיונותגםמכילההיאהרומנטי

בלוק.אלכסנדרשל

ניתובחוץ''כוכביםהכותרתשלהניהיליסטיהטראגילפירושתמיכהמעיו

'פרספקטיבות'-גרינברגא"צשלהמוקזמותמיצירותיובאחתלמצוא

השלושיםשנותבסוףלומראלתרמןהיהשעתידאתהעשריםבשנותשביטאה

ייכלבו-ימינו:האדםנפשעלהמתוחכמתהמכאניתהתרבותהשתלטותעל

ב-גלגל Qזג~נ;שופניקטרזועףדרךכלועלה~רךמולרוץבאוהדרכים

כפראיוכילהכריזבאהשלוה.אתלהרגיזבא:כ~רח;תמלךזהו /-מפוחמים

מלךהקטר,הטבע:אתכבשהאוטומציהעידו S2ומזלות".כוכביםאיזעו,ד
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והפשטותהתוםמשמע,העולם.מיובטלעברהכפרכיומודיע,מכריזהאורחות,

בכוכביםמאמיןהאדםאיןשובוהאו~ן.התקווהגםוגזמםאבדו,הנושנים

 .ימיוחשכתאתמאיריםאלהאיןושובובמזלות,
שלהפסימיתהשקפת-העולםברוחמבכה,אלתרמןשלקובץ-הבכורהגם

שבונטול-השמחה,ההווהאתהמודרניסטית,החשיבה,ממעצביושפנגלרבלוק

עשירהספרלכאורה,ומזלות".כוכביםייאין-גרינברגא"צשלכמאמרו-

ושארכוכביםבקרקס,כנדנדותהטסותסערותס~קטק~לריים:טבעבמראות

ושדותלאופקעדהנמתחותדרכיםתאורה,כבפעלוליהמאיריםשמיםגרמי

האלה,המראותכלאתלפרשאפשרלמעשה,מאזוב.ירוקותבארותעםרחבים

שלבזיכרונוונותרובעיןשנלכדוכמראותוהאוקסימורון,ההיפוךבדרך

הנודדביניימי"טר~:פדור"גםהואבחוץ''כוכביםבשיריהמשוררהמשורר.

האדםאמותיו.בדלייתבחדרו,הסגורמודרנימשוררוגםתבל,במרחבי

שבחוץהמראותאתומשחזראפל,בחדרשרויבסמוי,כאינאמרהמודרני,

והיערותהשדותואתשממעלהכוכביםאתלומסתיריםהכרךבתירוחו.בעיני

גםונעלמים.רחוקיםמחוזותנותרוהשמיםוכיפתהכפריםהדרכים,שמנגד.

 .הרומנטיקוןלרעהושהיההטבעעםהישירהמגעאתאיבדהמודרניהמשורר
בשירוכתלים.ארבעהבןחדרשללממדיווהתכווץקטןנדודיונתיבלמעשה,

 /גודלואלנשאתיובינהאלהשיר"זההמודרני:המשוררמתוודההזר''השיר
תמונותבין /כותל,אלומכותלחלוןאלמשולחןהישנה,הנדודיםבנתיבת

 53לשנה".כלותועיניים

אתהוציאההמודרניים,החייםכמוהמודרנית,השירהזאת:אףלומרויש

רומנטיכאבזראותםוקבעההפיוטי,לאינוונטרמחוץהכוכביםואתהירח

אתרקלאשבחוץ,המזלותואתהכוכביםאתלהחזירמבקשאלתרמןמיושן.

הראשונית,התמימותאתכביכוללהחזירגםאלאהקדומה,האסטרליתהמפה

ואלהחייםאלהטבע,מתופעותהמתפעםהרגשואתהנאיביתהאמונהאת

עלושהחלתהמיושנת,שאיפההיאזוששאיפהיודע,הואבמקבילהשירה.

בשירתנוצרכךבלב.דבשירההאפשריתאוטופיההיאהמודרניתהמציאות

ושלהמודרניהאדםשלהפרובלמטיקהשבומורחב,פראדוקסבחוץ''כוכבים

ואנכרוניסטיתמיושנתתמונת-עולםבאמצעותעולהוהמורכבהמתוחכםעולמו

הקדומה,התלמאיתהאסטרונומיהעלכביכולמתבססהספרומזלות.כוכביםשל

הפרימיטיביהתמים,האדםשלהקמאיתהראייהעלוכןועידנים,עידןשמלפני

כול~ליםבהםורואההבראשיתייםהטבעלכוחותהסוגדמדעת,והנבער

(ארבעתראשונייםהיולייםכוחותבt;כדרתאלהבשיריםמוצגהטבעיכולים.

מחוליותכאחתבהםמוצגיםוהכוכביםואש)אווירמים,עפר,הבריאה:יסודות
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בכוכבראתהזו 54הגנוסטית.תמונת-העולםשלהגדולה"ההוויהיישרשרת

עלהמרםזיםאותות-ה~סטרליתהמפהובחילופי 55בשםים,שנקבעj:כישוט

ו"םזר").("םזל"הגורלחליפות

ל"קוביה",ה"כוכב"אתתכופותאלתרםןהסםיךj:כיץחכיכתבשירי

 /הערבוביהםתוךצופה /אגב,וזVם,פה"ותמיד"גורל":ייםזל",שלבמשמעות
באםירהישוהריוהקוביה".הכוכבדרךאתמתווים /חוקיואשרהפלדותסדר

םקרית"חוקיות"היאהקוביהשלחוקיותהשכןמרובה,פראדוקסליותזו

הטבעחוקיאתמשווהאלתרמןכאןייחוקיות".השםבכלללהיאהאםואקראית,

לענייןבקוביה,למשחק-להםברזלשלוהיגיוןפלדות"ייסדראשרחוקים-

כיבעקיפיןנאמרהמאוחרתביצירהגםמצרים,מכותכבשיריושרירותי.מקרי

האקראיתבהתפרצותהוהיגיוןסדרגםישהנצחיים,הטבעחוקיבתוך

היגיוןלהםישוהמלחמותהאסונותשגם 56הםטיכיה;שלוהשרירותית-כביכול

לדורמחיהמרחבבהכשירםהאנושי,המיןלקיוםהכרחיאךל~רטאכזריקוסמי,

 57הזאת,הסבוכההפילוסופיתבסוגיההמפורשותבהתבטאויותיוהעתי.ד

אתלשנותיכולהאדםכיהיודעומפוכח,ריאליסטןמדעכאישאלתרמןהתגלה

מוגבלת.המציא~תפניאתלכווןיכולתו-הארוךבטווחאךבדורו,העולםפני

שלמענייןשילוב-זוריאליסטיתתפיסהשלביסוסהלשם-נוצרבשיריואולם

שמים",בידיייהכולשלפיההישן,העולםנוסחהאלוהי,בסדרכמו-דתיתאמונה

בחיינו,האבסורדשליטשלפיוהחדש,העולםנוסחניהיליסטי,דטרמיניזםושל

אלתרמןמוגבלת.היאה"גורל",בסטיכיתלהילחםהאדםשליכולתוושלפיו

אתופזמוניים,קליליםונשמעיםהנראיםלכאורה,פשוטיםבשיריםאפואלוכד

אלהבשיריםהכוכביםשלפניהםריבויותקופותיו.גילוייוכלעלכולו,היקום

אנרגטיתבפואטיקהחוץכלפיהמתבטאתרבגוניותם,שלסימפטוםאךהוא

חכמהעתירפנימיעולםשלפרוייקציהאלאשאינהוצבע,צלילועשירת

ומחשבה.

הערות

ושיריפזמוניםראה .) 5.8.1941ביוםשהועלתהב"ח,(תכבית'המטאטא'לתיאטרוןבכתבהפזמון 1
בביסןי'(טורים,אלתרמןשכתברשימהשלשמהגםהואוהיפוכו''עולם . 231-230עמ'זמר,

 .)] 30.3.1939 [תרצ"ט
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עמ' ,) 1971 (באומגרטןראה ,) 1955 (כנעניד'הבחיןאלתרמןביצירתלודנס"ה"הומובמעמד 2
52 . 

עלולם".בוכהשאיננההזו /האבן,אחותנושליבת"הנה,בגשם':'שדרותבשירלנאמרהשווה 3
 ,להלן.השני,הפרקשלג'בסעיףקיץ''לילבשירעיוןלמשל,ראה, 4
אשר /לקשב.היותהעדחדהדומייהייישמחפשת':עודנהאותךהיד'אוליבשירלנאמרהשווה 5

כהדומייהיששונים:דבריםכמהזומאמירהלהביןאפשרראי".-ונהפכהיאור-נולדה
שהואעדהטבעי,המראהאתוללטשללטשאפשרבה;ולחושאותהלשמועשניתןעדעמוקה

כהיפוכן.נשמעותאונראותשהןעדומוקצנות,מחודדותכהשהןתופעותישלמראה;מלאכותי

אתהמסופרמןהסוחםות /להכללותהעם(ייעייףתמורה''לילבמחזורה'שירלמשל,ראה, 6
החי~ת").

בנפשהמתחולליםמאבקיםשללתיאורםהיאהרומנםימושגשהואייאמביוולנטיות",המינח 7
הפרקשלב'סעיףוראהמהותה,אתלוכדואינואלתרמןשלהמ~חצנתלפואםיקהזרפנימה,
להלן.השני,

היגון,דמותבןכאבירהרחובאתהמתאר ,) 268-267עמ'(ובטיס,הגדול''הרחובפזמונוכגון 8
עלהקפואותכדמויותהצדמןבוהמתבוננותהדגיםמוכרותואתהבתים,שורותביןלאםוהנע

ברביםעוליםהפךר'ייעולםגילוייהסםאםיים.הםואנשיוהדינאמיהואהרחובכאילו-מקומן
ההפוכותוה"קורספונדנציות"המעתקיםםכניקתאתאלתרמןפיתחשבהם'רגעים',מפזמוני

הראשון.שיריובספרוירםואחיתלמדרגההביאשאותהשלי,
 • 56-55עמ' ,) 1971 (באומגרםןראה ,) 1955 (כנעניד'הבחיןשכברכפי 9

 .) 205עמ' ,] 1971 [כאומגרטן(ראהכרנסוןאצלוריתמוםזמןבספרוזךב' i'lשהאשימכפי 10
האנםףאלתרמניתשבביקורתולשערמותרזו,בתכונההבחיןלאזךשנתןלהניחשקשהמאחר 11

מותראלתרמןבחקרשלובני-הפלוגתאאתדווקאמניפולםיבית.היתממותשלעמדהנקם
והתווכחוזך,שלשבעמדתוערמת-ההיתממותאתכמדומה,תפסו,לאהללובתמימות:להאשים

זלהדומהביקורתיכשליימדעית".ובאובייקטיביותגמורהברצינותננקםהכאילוזועמדהעם
הקריקםוריתליצירתוביחסבביקורתלאחרתהנתגלעאלתרמןעלזךשלביקורתואתשליווה

פסיכולוגילרומןהיאיםבכליםבחנוהמבקריםשכמהשחורה','קופסהעוזעמוסשלהגרוטסקית
עצמהעלושהכריזהומוגזם~-מימםיבאופןמלכתחילהשנכתבהיצירה,שלהאשמתהריאליסםי.

ובאי-זיהויובםאוםולוגיהחוםאתאופראית,תיאםרליותבאשמתייאופרה",כעלבאיםואירוניה
במזיד.אםבשוגגאםהז'אנר,של

שלושימושועלאוםואירונית,עמדהמתוךהרוחות,'ב'פונדקאלתרמןדיברלמשל,כך, 12
ב"פסבדו-אנפסםים".

 • 137-134עמ' ,) 1986 (אוכמניאצלייפוטוריזם"הערךראה 13
עמ'תרצ"ח,ורשהשםיבל,הוצאת ,)..תוסמ(כשיוהותחיהיתהייהזילברשלג, "למשל:ראה, 14

25 • 
אדמהשדי /בכפייםימשששעירייערב'לילה':בריוסובשלמשירוכמדומה,מושפע,זהשיר 15

(כלכוכב."לילויולידאדמהבחיק /ינוחאינקובוסשלקרזרעושוב-- /חוק.לבליהמלאים
 .) 52עמ'תשלייב,תל-אביבא,שירה,תרגומישלונסקי,כתכי

להלן.החמישי,הפרקשלב'בסעיףראה 16
פריז""שיריבמחברתכברהכלול ,) 2-ז! 19עמ'[תשלייט],(דורמן'יתד'שלוהנעוריםשיראת 17

בחפןר /סתיונגעועיוור,ייבלילבריוסוב-שלונסקי:בנוסחבשורותהמשוררפתחאלתרמן,של
טחבאליבב /עליםהרעידמודחענף /מש,דעקורכעוללעת /כוכב;דינרי /ידשעיריעבים

שלבדימויוהצעיראלתרמןפתח ,) 62-61עמ'(שס,'במבוך'שלושיר-הבוסראת ."--משעולים
 .הרוסיתהשירהמןתקדימיהובנוסחשלונסקישירתבנוסחתלייה,לווהיוח

עמ' ,]ט'ל'שת[(דורמן'יריאציה'אלתרמןשלהפארידיבשיריגםיראה . 260עמ'ובטיס, 18
והירח /עיברתבגיוייתיכיכבים"צמרמירתשלובסקי:נוסחמבחילבדימויהמשתמש ,) 146-145

('אבניליליתיי''צמרמורתשלובסקישלהנעוזיםהדימוייםבעלאוליהרומזבגרון",כעצםלו
בוהו').

 . 103עמ'ובטיס,ראה ;) 26.2.1935 (תרצ"הא'באדרט"ז'הארץ', 19
 • 106עמ'ובטיס,ראה ;) 5.3.1935 (תרצ"הא'באדרל''הארץ', 20
 • 111עמ'ובטיס,ראה ;) 15.3.1935 (תרצ"הב'באדרי''הארץ', 21
 • 168עמ'ובטיס,ראה ;) 16.7.1935 (תרצ"הבתמוזם"י'הארץ', 22
הופלאה,הזרהדרכיאחרתדירהמחפשתאלתרמן,שלהאוקסימורוביתהפיאםיקהאתבהכירנו 23
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ניףוכחיייתלנבעועשייהה"גליתית",איהאירופאית-הנכריתהמניכרת,התמינהדויקאהרי
אין-יפזוכינייבשרימותיופען-שעליהםירשולים,נופישלזוכעיןלאמזר,עדימ~נגרתקריבה

החדמשעמיתהעטנהבדרךשלאאכןנוסיףמיסגר,במאמרבשיריי.שלירמסיגלהיא
ירשולים,עלאצ"גשלשירואת ,אכמירמזכירה,הברשוכידוןעלהירחתמונתכ,הומחייבת,

השירבסוףהמאוניםשבעות .הביחהראלהדרךאתמלביןהרירחחניתעלדודמגדלנשעןשבי
השגורהשבעות-המאוניםאתאבוקפיביתלהעליתעשייהינר')אליהממני,תיעקרלא("עלד

ים-המלחתיאןראתלעהליתעשייהאחרוןבביתהותיאיר ," ...ירישליםאשכחךייםאוהמ~נIרת
אלתרמןהראהמפזמוניובכמה .הפריחהאדימיעציהעםיריחיתיאןריאתמירשוליםהנשקף
למשל,(ראה,השחpריםהדפוסיםלשגרתלהיכנעמבליירישלים,עלשירלכתובניתןכיצד

ראייזאת,עםאג"ב).בחתימת ,] 23.7.1935 (תרצ"הבתמחכ"ב'הארץ','ירושלים',פזמיני
ביודעיןזהשירמתנזרלמעשהכייהלעיר'ירח',השירשליימחייב"מסומנןמפירשוהלסתייג

דירשבכלהעירלגמרי,קפגיריאליתעירהכולככלותהיאשבןהעיריבימזהים,סזבזבניםזבבל
 .אתרובכל

בנישל'כלבםדוילקינןשללםםרורפשו)(יינתןהלפריןאוריאלשלבתרגוזבילמשל,ראה, 24
(הוצאתהתקהר"לעומתעשןטבילירהשיבבזבשובואחירניתנשעןהילזבסיישרלוקבסקרייל':

גםשימושביעושהימי-הביניים,בספריתגםמצירכזהשימיש .) 9עמ' ,] 1937 [תל-אביבאמנות,
מתיךאחרכךיזבתיאועשןיימבליעייעגיל":ערךששון,אבןאצלמזבניציפפה(ראהמר'סמנדלי

היראתהאתגםאלתרמןהכיראגרונוםבתירתכילזכורכזביבן,יש,עגילים".עגיליםפיי

אחת.כחפיבההנשורתחד-וכיניים,פרחיםשלתפרחתייעגיל":המלהשלהבופאנית

ראה: :] 9.8.1934 (תרצ"דאכבכ"ח ,'רבד'('שוק'בפזזביןהכלוללתיאורזהתיאורהשייה 25
~רית"!("גרישלב!("ריחתם"השוקשלהאיקסיזביריניתהיייתוזבתבפאתשנגי ,) 21עזב'רבטיס,

תראביב"שיוקיךקיפציםקתפים,שיצפים, /יבאידםב~.רקובאיר,ייברפש :הביבבשליליות
השישר).אותיותהיפךרבעזרתשצף-קצףשלדיאנזביתאווירהניצרת(כאן

עמיוכיתבמרימזעילים-האנשויהמיןשלהנשיוהצדהגבריהצד-לעילל,הםהדואגיםההירים 26
העגיליםעדויהנשי,והעץהפאליהבריש-רהאץרהשמיםשלמנציגיהםיבןיהארץ,השמיס

הדארגה,הםאעיניסביבנה Wחיסרשלכעיגוליםלהתפרשגםהיכיליםיהעגולים,האדוזבים
איך /כמיפה,כמיפה,עייפהל.ילית ם~"החילה':'הסתיובשירלמתוארהוסייההעיניים.אדרמת
למתיאראו :) 164עמ'[תשל'יי],(דירזבןאכדמת.'חילהכתינוק /במיהםזבתהפךהגדילהרחיב
נה." Wנדודישלעיגיליםבאבללבדןעיניךנשאריייאזראשון':'חיךרבשיר

 .) 134עוכ'(תש'לייפ],(דירמןכחיל'זבאידכחול,'זבשהיבשיר 27
אחריניתיייטיתהחדישה",לשירהאלתרוכןשירתייביןזהראבןא'שלמאמרוראה 28

) 24.5.1963 (. 
מטריבעופרת",בזביאיפירייאפוןבמאמרידנתיאלתרמן,בשירתהצעביםצירופיעל 29

) 21.9.1979 (. 
 ,) 1989 (הרציגח'יבן: . 361-343עמ' ,) 1973 (רנן, "גם:ראה .)] 1917 [ 1965 (שקליבסקיראה 30

 • 218-214עמ'
יההפלהאההזרהבדרכיגםזבתבפאאלתרמןזילביןביאליקשלהפיאפיקהביןבסיסיהבדל 31

עילזביריחשהשפחלפנימתחתיזביבן.אורגניהרמיני,השפחפניעלנראהביאליקשלהם:
זבתגלה,יהרגעוההנעיזבההחזיתמאבייולנפיים.ירגשיתקינפליקפיםסתירית,פראדיקסים,

רבתיתיססת,דיסהרזביניתהיאהחזותאלתרזבןאצל .יכמקאנגריתכדמיניתהקירא,להפתעת
קרקסשלמהזבזבתיסחרחירתשוצף-קצףתזזיתאייירתהיאהאיייהריצלילים:ציריתצבעים,

פשיפהמציא~תלהפתעתיהקיראגמלהה''ציר'ם',האיקסימירוניהעולםאמחירי .ירעשניי~לגרי
שלמדעתהפלאהזיבשיהרישכיכמדזבדעית,רציינלית,בהנזבקההמנימקתייימיימית,
 .הובנאליהפרייייאלי

כפותעלניפף"מירמשקף(עלמנעילי'ם'כפיתעלגיפףייאירהסי~סתפילציריףהשייה 32
האררביןהגביליתאתאכילררמכפלהאירניפףברשגםאחים',שלישהכ'שירהמנעי'ל')
 .הזביחשייםלנחליםהערטילאי

השדהראתיגמהללצדדים,העציםענפיאתעמיפההררחאחרת:גםזוהאנשהלהביןפאשר 33
מעניקהארריאילרגדיתיי:ביןהזררםכנהרהובתיםהעציםשווררתהכבישיםביןהנזבתחת
הצדה.שהרסטרשעירקי~צרתביןהמגתהלפסרקתשלכצעבה ,הבהיר,בעהאתלשדרה

השירמןזבסרק'ר',ז:תבאתמעבירסהר /הר~ן,ןוןרבירחלבל;ךלי-"ליהללשרררת:רהשוהו 34
 .) 74עזב'(תש'לייט],(ד,רזבןאשה' m'ניחהמרקדם
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כונסוולימיס ,) 1941ספטמברהו-,חוב'לספרות',(ב'מחברות 1941בשנתונתפרסמושנכתבו 35
 .היונהיר I1בספר

 . 100-87 , 36-25 , 17-9עמ' ) Tillyard (טיליארד 36
ז,ותאמיםשלמעגליםבכמהאחים',שלישהב'שירהדוביםמנכפקדיםלמשל,כד, 37

היערדוביגםמחדר-הילדים,המשחקדוביגםהםאחת:ובעונהבעת(ייקורספונדנציות"),
השמים;ממערכותסטרליים )tההדוביםוגםהסנםרשלוחיהלבניםהקוטבדוביגםהמסוכנים,
סטרלית. )tההעגלהוגםהארץבדרכיהנוסעתהעגלהגםהיאבשירהנזכרתהעגלהבמקביל,

שימושהעושהריקות,ובידייםכפוףבגבבדרדהמתרחקהווגאבונד,עלאר Wרגהשלשירוראה 38
,עמ'אוקםפורדשלהצרפתיתהשירהספר(באנתילוגיהידועיםצרפתייםמשנסוניםבמיטיבים

584 (. 
ואילמיםתמימיםעדיםשלמפיהםלהינתןשעתידהההיפותיטית,העד~תשלהתחביריתתבניתה 39

באגדההמערבדיםהפולקלורסיפוריבנוסחהיא )" ...פעםולא /רחרקהועירדריקות(יישידיד
מעשיהםוכלהכבידכיסאלפניביום-הדיןהעםפשוטימתייצביםולפיהםהניאר-רומנטית,

בש~ק,דובהרקידוהמפואריםימיי~ידראינכאד ~ל"'איגרת':לשיר(והשווהונמדדיםנשקלים
הדבריםאליד").ל!וךאותאותםבהביאר /השוערים,יפלו~לי,לרגליהם, /--רלחםאהבהעל

ריאליסטיתעד~תשלממעמדוחורגיםואסכטרלוגיות,שמימיותהשתמעריותחדוריםמקוםמכל
רגיל.בבית-דין

העולה".הזאתלדרדאיןייוסוףהפילים':'אלהשירשלג'בפרקלנאמרוהשווה 40
מעבירסהר /הריין,-ישביל-חלבלררליי-"לילהאשה':'ניחוחהמוקדםבשירלנאמרוהשווה 41

בעודבמתכוון:כיאסטיתהיאהמוקדםבשירהתקבולת .) 34הע'לעיל,(ראהמסרקר"זיהבאת
הבהירהרייןאתהכהההלררלייצוקמבתרהשחורים,הלילהמרחביאתמבתרהחלבששביל
(ישתפקידשללאאדצבע,שלדמיוןאפואהואהרייןרנהרהחלבשבילביןהדמיוןהירח.מארר
והחלק).השלםתפקידישלכיאסטיתהצלבהכאן

 . 51-50עמ' ,) 1971 (באומגרטןראה .) 1955 (כנענישהבחיןכפי 42
העבר,עלכהתרפקותררמנטיקוראאצלשיתפרשמהאדנר,באורמראריםאכןאלתרמןשירי 43

אינםשבתיהעיר(תיאורלאחורהעולםנסיגתמפניכפחדמודרניקוראאצללהתפרשעשוי
שכ::ושלו,הקאנוניתהליריקהלעומתהמשתוללת).הסופה-המלחמהמפחדחשמלבאורמרארים

סממניהמכיליםהמוקדמים,בשיריםוהלוקאליים,הכרונולוגייםהזיהויתוויכלאתאלתרמןמחק
אלתרמןעיצבהקלהלבמהבפזמוניםגםעיר').('בשטףבמפורשהחשמלאררנזכרומקום,זמן

תאריכיםואפילואקטואליהסממנישלריבויעםהשלושים,שנותשלתל-אביב-קונקרטיתעיר
מס''המטאטא'תכניתוחוטים",יימופיםהתכניתמתודערש''שירבפזמוןלמשל,כד,מרבחנים.

מאירחשמלהחוצותאתהעירבתל-אביבייאבלהתימניםכרםעלאמירהירח : 7.2.38מיום , 48
ירוק".ואורג'ז-בנדישם-- /

ולמעשהאירופיתעירלהיותהמתיימרתהארצישראלית,העירגםלהיותזויכולההזרהמתוד 44
לאפשרותגםאלתרמןשירישלהיענרתםעלהטבע.גבולשעלקטנהעירעדייןהיא

 • 112-100עמ' ,) 1983 (קרטרן-בלרםרות ; 51עמ' ,) 1981 (בלבןא'עמדוכזואינטרפרטטיבית

 . 224-215עמ'(תשל"ב),האפרתי 45
טיבוהירחשכןכמו-אוקסימורונית,איכרתבעלהואירח""לוהטהצירוף . 22עמ' ,) 1981 (בלבן 46

בצירוףכביכולהמצויההסתירהאתליישבניתןכן,פיעלאףכשמש.לוהטהואוכאןקר,שאורו
הואכדאםהשמש.כעיןעוינווכתוםחלמוניבמילאווהירחנראהלוהטיםקיץשבימיולטעוןזה,

חררףלילשללתיאורוהמתאיםהלח,הרקיעתיאררעםאחדבקנהערלההתיאוראיןאזיהדבר,
בתיאורהמדובראיןכילטעון,ייאלץהזהלתיאורריאליסטיתהנמקההמחפשורעמיו.ברקיועל

הטבע.גילוייכלושלהשנהערנותמכלשוניםמראותשלקטלרגיתבמנייהאםכיסימולטני,

ו.ו,ב;,דשה"שהשווה 47

שלד'פרקאתהפותחעליהם',במלמרלהעצים'הנההגדולה',ל'בדרדהמקבילהקצרבשיר 48
המבוססאבינו",בשדותולרוחב"לאררהכמו-זאוגמטיבצירוףאלתרמןמשתמשבחוץ','כוכבים

ממדיכלאתללכרדהדובר-המשרררמנסהבאמצעותוולרוחב"."לאורדהשחרקהציררףעל
היקום.

 .) 112עמ'היובה,יי I1 (תמירה''לילהמחזירשלה'בשירהנאמרמןכעולה 49
 . 106עמ' ,) 1971 (באומגרטןראה .)ן"שת(קררצוייל 50
מופיעיםהכוכביםועוד).חוצותטיטירושלים,(חוצותש~קרחוב,-ייחץר"המלההוראתבמקרא 51

בשירימרכזיתפקידנערדשלכוכביםמאחריח.דגםהעירובחוצותהשמיםבמפתאפואכאן

58 



שהבאנובפובאההעיר)(בחוצותייבחץר"החוכפותריבתאתרקלאואזכרפקוםאוליישהקובץ,
 .ז)לח,איובבוקר",כוכבייחד(ייברןהכוכביםריבתאתגםאםכיפפשלי,

 • 6עפ'תרפ"ח,תל-אביבהדים,הוצאתוירח,גרולהאימהגרינברגא"צ 52

 . 1.10.1980פעריב','העירוני",ייהנוודבלבןא'שלפאפרוראה 53
 • Tillyard) «טיליארדושל ) Lovejoy (לאבג'וישלספריהםראה 54

זהבשירדיוןוראה .כוכב-(ייכסיל"הפילים''אלהשירבפתחלקישוט",כסיל"איןוהשווה 55
שפיםרוכנים--כל"על : 32עפ'(תשלייג),קיץחגיגתגםראה .השלישי)הפרקשלה'בסעיף
עגיל".עלהצורףכפווגורל

כלפיתגורס'),ל'פשפטדבר(אחריתלסיפור'פרה Q'ביןבפאפרואלתרפןשללהגותווהשווה 56
 • 580-561עפ'מחזות,כתבי:

 .שםשם, 57
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שניפרק

לעד"ייפתאומית
הפראדוקסואמנותאלתרמן

והניבוריםהסתירותבסבך-המוררניתוהמציאותהמוררניזםא.

המשמרות,שלהפריודיזציהקובעי-העולםספרותשלוגרפיםההיסטורי

ניסיונםכבעתבדעותיהם,מעולםכמדומהנחלקולא-והזרמיםהתנועות

כמספרהתרבות.בתולדותהמודרניסטיהפרקשלדף-הפתיחהאתלקבוע

ורבהמודרנה,ראשיתלגביהדעותמספרכןהחדשה,העתשלהתרבותחוקרי

ביסוסלשםלפלגיוההיסטוריהמחקרשגייסהנימוקים,שלמספרםמהם

בינלאומיות,מליםהןו'מודרניזם"יימודרני"שהמליםלמרות .טיעוניו

שהוא-המודרניזםהגדרתאיןוהסברים,תרגוםתובעותאינןשלכאורה

מתנסחת-מנוגדותואףשונותתופעותשלרחבל~גווןשם-כולללמעשה

סתירותסבוךענייןהיאשליהראשיתנקודתקביעתגםכך,ומשוםבנקל,

ככלהקצוות",ייאנשישלדעותיהםביןהמסתמןטווח-המחלוקת,וניגודים.

רחבטווח-לערדשנהשמוניםת-שעיםבןהואומוזר,מפתיעהדברשיישמע

התופעה.לחקרמוצקבסיסשישמשמכדיונזיל

ס'שבשוליה:אלהאתובראשונהבראשנצייןהרחבה,קשת-הדעותמתוד

המודרניזם,שלבזיהויוהקדים ,) 1965 (המודרנית''התנועהבחיבורוקונולי,

ספרו 1התשע-עשרה.המאהאמצעשלהבוהמייניתבפריזראשיתואתוקבע

האישיתובלשוןבודלירשלהא~רנכניסטיתביצירההרואההגישהאתמייצג

שורשיהאתהבאים,הדורותולצורכילצרכיהבראהזושיצירהוהסוגסטיבית,

הגמורהותובמהפכנילמעשה,כופרת,זוגישההחדשה.האמנותיתהתופעהשל

שלוהאנרכיסטיהאינדיווידואליזםאתלראותומבכרתהמודרניזם,של

אחרים,חוקריםביקשוזאת,לעומתהרומאנטי.האינדיווידואליזםשלכהקצנה

העשריםהמאהשלהראשוניםהעשוריםבשלושתלראות 2אלווארז,א'וכהם

הגישה,שלנציגrוהואאלווארזהחדשה.התופעהשלהיווצרותהתקופתאת

אתמרחיקהכדומשוםהעבר,מערכיוהינתקותמהפכהבמודרניזםהרואה

כעשורובמיוחדהעשרים,במאהאותווקובעתהררמנטית,התקופהמןראשיתו
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חייםבתחומימערכותשידודשידעהתקופה-והמהפכההמלחמהשלאחר

העבר.שלוהאמנותיתההגותיתהתפישהספיחיעלהגוללאתושסתמהרבים,

בתחילתאלווארזקבעהמודרניסטיהפרץשל ) epicentre (הרעש"מוקד IIאת

וקפקא.ג'ויסאלייט,פאונד,שלביצירותיהם-העשריםשנות

וסתירות,מעקשיםרברצףההיסטוריבמחקרמשתרעהללוהקצוותבין

בשנותומצאביקשרמ;ד .)jפרנקתחנות-ביניים:וכמהכמהלסמןניתןשלאורכו

הגיעהשהתופעההודהאדהמודרניזם,שלהראשוניםסיםניואתהתשעים

היא 1900שנת~למן,ריצ'רדגרסתלפי 3.1925-1907השניםביןלהבשלתה

ההיסטוריהבספרישנקבעוהתאריכיםמןיותרוראויהנוחהנקודת-פתיחה

 4האדוארדית.התקופהמןביצירותכברמשולבהמודרניזםשגןהשונים,

ידועותמרדרניותיצירותשללשהעמידהשנה- 1922שנתלוין,הארילטענת

לתופעהוהפכתוציבור-הקוראים,בתודעתהמודרניזםאתשקבעההיא-

אתלהכחישאוממנהלהתעלםעודהיהניתןשלאמובהקתספרותית

משלחדשיםפילוסופייםחיבוריםכמהאורראושנ~זו,שנהמרכזיותה.

חדשניות,ספרותיצירותשלשפעגםהניבה~ריטגנשטיין,ברגסוןשפנגלר,

אליוט,ת"סשלהשםםה''ארץהםערב:בספרותכצידני-דרדליםיםשנודעו

שלהראשוןמחזהורילקה,ר"משלדוינו''איליותג'ויס,ג'ייםזשל'יוליסס'

מאתכריסטי''אנהיעקב',של'חדרוו'~לףוירג'יניהשלספרהברכט,ברטולד

קאמינגסא"אהאמריקניהמשוררשלהאקספרימנטליספרווכןאו'ניליוג'ין

לדלגאפואבחרלויןהמופלגים.הטיפוגרפייםהחידושיםבעלהענק','החדר

הואשבהןבשניםבוהדיוןאתופתחהמודרניזם,של"הדגירה"שנותעל

עלאותותיהםאתשחרתווהבשלים,המובהקיםב~רותיולראשונההתגלה

 5לבאות.אותגםושימשודורםתרבות

בהתעצמותםאותהוכורכיםהמודרניזם,תופעתאתשמקדימיםביןאד

דביןהגדולים,העירונייםהםרכזיםשלהתעשייתיתהמהפכהבעקבות

הראשונההעולםמלחמתשלתוצרבהורואיםהתופעה,שלבזיהויהשמאחרים

העולם,מלחמותביןאירופהאתשפקדוהחברתיות-פוליטיותהמהפכותושל

םשבר,ניכור,שלאמנותיתובהשקפהבתפישת-עולםתמידנקשרתהיא

-וספקנותיחסי~תציה,פרגמנטסימניגםבדרד-כללבהניכריםוכאוס.אנרכיה
והןהטכנייםבמישוריםהןהמ~אצת.המדעיתוההתפתחותתהפוכות-הזמןפרי

בסמויואםובמפורשבגלויאםהמודרניזם,מצביעהאידאיים,באלה

ושבתוכה.ליצירהשמחוץהישנים,הסדריםהרסעלובדרכי-עקיפין,

המודרניזם,אתאחרים,לדעתשהולידה,האינדיווידואליסטית,הרומנטיקה

הציגוהגדולותיצירותיהאדומשבר,קרעשלבסימןהיאאףאםנםעמדה
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שבבהלמעשה,ואמביוולנטיתלהלכההרמוניתתמונת-מציאותעל-פי-רוב

המודרניתהאמנותניכרתלעומתהה"עולם".במרכזהמתחבטה"אני"הועמד

בתמונת-מציאותבדרך-כללהמתבטאותשבבה,ובדיסהרמוניהבךהומניזציה

ולחדדם,להדגישםאלאהניגודים,אתלמזגמנסהשאינהומנוכרת,קרה

עולמוואתהאדםאתהמסלקותו~-מימטיות,מוחצנותתמונותדרת Qבאמצעות

פנימי,קונפליקטמציגההמודרניתהיצירהאיןלרוב,ה"עולם".ממרכזהפנימי

ניגודיםאינםמשקפתשהיאהניגודיםוההשלכה.האובייקטיביזציהבדרךאלא

כביצירהפנימה,הנפשבתוךוהמתרוצציםבזהזההאחוזיםפולאריים,

נראהשמיזוגם-ובולטיםחדים-בינארייםניגודיםאםכיהרומנטית,

יסודותשלהםבמודרניזםביטוילידיהבאיםהמאבקיםבלתי-אפשרי.

זהולאזה,בצדזהלד~רושיכוליםניגוד,תכליתלזהזההמנוגדיםדיסוננטיים,

אוה"אני"שלבסילוקומתבטאתאףהמודרניתשבאמנותהךהומניזציהזה.עם

וכןמופשטת,וכמעטמרוחקתדמותכדיוהאל-אנושיתהעל-אנושיתבהעצמתו

פניעלהאבסטרקטיתוהצורההטהורההטכניקהשלהקיצוניתבהעדפתן

ייכהוויתה".המציאותאתביצירהלשקףהניסיון

שבהםהסתירות,ואתהפראדוקסיםאתרבהבחד~תהכירהמודרניהאמן

תופעהלדידוהואהמודרנייםהזמניםשלרך P:העבר:מכלובני-דורוהואהוקפו

ושלניו~ןשלמקורגםאךהאנושית,התרבותשלשיאהוקסם,חייםמלאת

אפשרויותלשללפתחהפותחמרתק,חיזושאמנםהיאהמכ;נהשחיתות.

(ערךלאינדיווידואליזםואי~םהעמליםלמעמדסכנהגםבהטמוניםאךחדשות,

לצדקתקווהאמנםעמומביאהסוציאליזםבן-הזמן).האמןשללגבי-דידועליון

המדעהפרט.לחירותוסכנותאתגריםגםבחובונושאהואאךמא~וה,חברתי

אתלהחזירכבעבר,שלאעתה,עלולגםהואאךהאנושות,עםמיטיבהואאף

ובוהו.לתוהוהעולם

בתוךאףקרובותולעתיםבמקביל,-המודרניתביצירהנתפתחולכך,אי

לד~ריכולותאינןשכביכולוסותרות,מנוגדותמגמות-עצמהיצירהאותה

וארכיטקטוניקהמכאניריתמוסבעלתא~רבבניסטיתיצירהבצדאחת:בכפיפה

ה"היוליים"ממעמקיההעולהופרועה,ייקמאית"יצירהגםנתפתחהברורה,

שלהכלליתהמגמהבצדחלום.נופיאוקזומיםנופיהםשנופיההאדם,נפששל

אףנתפתחה 6המציאות,חיקוישלהמודוסולהנמכתלאירוניזציההספרות

בטוניםמוגזמים,בגווניםאותהומציגההמציאותאתהמעצימההפוכהמגמה

שדמותוהחיים",מןו"גדולרועםייאני"בצדמופלגות.ובהיפרבולותצווחניים

שלאנטי-הרואיתדמותגםנתפתחההמודרניסטיים,הזרמיםמןבכמההופיעה

מתוךהיצירה,מןכלילה"אני"דמותסולקהאף(ולעתיםומתחטאנחותייאני"
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המנוכרתהיצירהשלבצדההחוויה).,להרחקתלאובייקטיביזציההניסיון

וספונטנית,אינטואיטיביתכתיבהגםנתפתחההאחרון,לפרטעדוהמכולבלת

השאיפהבצדמוקדם.תכנוןשללעיןנראהגורםכלהאמנותמיצירתהמרחיקה

השןממגדללרדתהאמןמןשדרשהחברתי-מעמדי,לשוויוןהסוציאליסטית

שלהפוכה-כביכולמגמהגםנתפתחההמתנשאת,אנינותועלולוותרשלו

למתיהיאהלענייןהמודרניתהאמנותאתשעשתהאינטלקטואלית,טריותאלי ... 

 .נפשלכלשווהושאינומעט
כמדומההיאאףהשפיעההמודרניים,החייםשביסודאחרת,מהותיתסתירה

האורבניזציה,מןפחותלאאףהמודרנה,אמנישלהפואטיתתפישתםעל

המאהשלהשנייהבמחציתהעולםהמדעית:וההתפתחותהמכאניזציה

לאומיבידולשלרבותתופעותידעהעשריםהאמהובראשיתהתשע-עשרה

של-הפוכותתופעותשלריבויגםובצדןעזה,לאומנותשלואף

תרבויותשלגבולותיהןביטולושלבינלאומיתניידותשל ,קוסמופוליטיות

לטריטוריהנזקקושלאייהגולים",האמניםשלאמנותםבצדכך,פרטיקולריות.

בית-הקפהואתבית-המלוןאתושהפכוהגדולות,יצירותיהםאתליצורכדי

מסוים,גיאוגרפיבמרכזהנקשרותלוקאליךת,תופעךתגםנוצרוליימבצרם",

שלהפרוידיאנייםהמשקעיםבעלהסוריאליזםאוהגרמניהאקספרסיוניזםכגון

ופראג.וינה

בינלאומית,אמנותלכאורהנוצרההמודרניזם,התבססותעםאחר:לשון

מיטבאתכתבואמריקאייםייגולים"ברורים:גיאו-פוליטייםגבולותללא

פטרבורג,בס"טבמוסקבה,סופריםובלונדון;בפריזומנשריהםיצירותיהם

עקרונותאתביצירתםהטמיעויזרעאלבעמקהחלוציםובאוהליבתל-אביב

אליותררבהקרבהוחשובפריז,שנתנסחו"~יזמים"ושארבוליזםהסי

בעקרונותשאחזוומולדתם,ארצםמבניסופריםאלמאשרלאסכולהחבריהם

שלונסקי,הארצישראלית,המודרנהסופריחשולמשל,(כך,אחריםפואטיים

בלוק,ביצירתלגווניו,למודרניזםיותררבהקרבהוחבריהם,אלתרמן

ק.מקיןפיכמן,שלהמולדתלשירתמאשרואחרים,~רהארן.ברכטפסטרנק,

ההגותועלהיצירהעלהגיאוגרפייםהמרכזיםשלהשפעתםזאת,ובכלורחל).

צדדיגילהלאהצרפתי-רוסיוהמודרניזםוכלל,כללנתבטלהלאהפואטית

חיקוימודלשימש(הראשוןהאנגלו-אמריקאילמודרניזםמובהקיםדמיון

-השניוהשלושים;העשריםשנותשלהארץ-ישראליתהמודרנהלצעירי
בשירהשמרדוהחמישיםתבשנהמשורריםלצעיריהשראהמקורשימש

האנגלו-אמריקאיהאימז'יזסביןרבצהותהוםשלונסקי-אלתרמן),מאסכולת

 .הרוסיהאימז'יניזסלבין
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אתושראוהעולם,כאזרחיובראשונהבראשעצמםשראוהמודרנה,סופרי

שלסבדלתודתכופותאפואנקלעובחשיבותו,משניכענייןהלאומישיוכם

כלל-אנושייםבנושאיםבעיקרהתעניינוהםאחד,מצדוניגודים:סתירות

לנושאשהיההספרותית,העשייהבתהלידובראשונהובראשוקוסמופוליטיים,

ב"ספריתהממושכתההתבוננותהמודרנית:ביצירהאובססיבייכמעטמרכזי

המנותקאוטונומי,לעולםוהיצירההיוצרשלעולמםאתהפכה 7עצמה"בראי

אמניעלנכפושני,מצדמקום.שלוממגבלותגאוגרפייםמגבולותכביכול

היותםבשלוזאתולוקאליים,לאומייםאילוציםבעל-כורחם,כמעטהמודרנה,

אוטונומיומעמדעליוןערדללשוזשהעניקוייצנטרי~טליים",משוררים

גםהשירה,לשוןשלטיבהולוקאלי).לאומיענייןעל-פי-רובהריהי(והלשון

לאומייםשסממניםוכצרפתית,כאנגליתייבינלאומית",לשוןכשהיא

זזמילשירתשאיןנראהוכדאותותיהם,אתהםאףבהנותניםורגיונליים

בצרפתית,נכתבהושאפילומולדתו",נוףמ"תבניתמנותקתהבלגי,ררהארן

ייהזרםמןאותהומרחיקהבהטבועההלוקאלית-פרובינציאליתאיכותה

שמשורריםלומר,צרידאיןלפלגיו.הפריזאיהמודרניזםשלהמרכזי"

(השירהמולדתםשלהצריםלגבולותמחוץשגורהאינהששפת-כתיבתם

המלהשלהפונטיתהאיכותעלהעברמשירתיותרהמבוססתהמודרנית,

הקוסמופוליטייםמשורריהאתלרובודנהבנקל,מיתרגמתאינהאףהפיוטית

הלוקאלייםבתנאיםלהתחשבפעםלאנאלצוהזר),הקוראמןל~תקכביכול

דבריםשהשמיעולמרותה"טבעי",קהלםובדרישותוהמוגבליםהמגבילים

והנטורליזם.הריאליזםשלמיושןשרידלהםשנראתהההווי,ספרותבגנות

עלהארץ,בופיעלשיריםאףהארצישראליתהמודרניתבשירהנתחברוכך

אתשהביעההמודרנה,משוררישלהמוצהרתהגותםחרףוהגלבוע,העמק

אללאחור"ה"נסיגהמסכנתעצמםאתלהצילכדי 8מולדת".מ"שיריהרתיעה

גדשוקונקרטיים,נוףאתרישחיבבהקודמיהם,שלה"רגיונלית"הפואטיקה

במטאפורותהלוקאליהגווןבעלישיריהםאתהארצישראלייםהמודרניסטים

מודרניסטיות.ייצרימות"ובשאראבסטרקטבנופיבאוקסימורה,מדהימות,

אתגםכורחםבעללהתאיםקרובותלעתיםנאלצואףבארץהמודרנהמשוררי

להתנערניסושממנההקונקרטית,הלוקאליתלמציאותשלהםה"א~רנבניזם"

עלפוטוריסטייםשיריםבכתיבתטעםהיהלאלמשל,כד,שונות.בדרכים

הראשוניםהעשוריםשלהארץ-ישראליתבמציאותמפיחאפורותערי-חרושת

בהקוובתיההראשונההעבריתהעירונבנתההלכהשבהןשניםהמאה,של

המודרניתההגותקובעישלמפורשיםציווייםנגדבהליכתםאמנם,בלובנם.

בעקרונות"בוגדים"הארץ-ישראליתהמודרנהאמניעצמםמצאובאירופה,
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פראיוקסליבאופןאולםמאודם,בכללדבוקרצושבהםמוצהרים,פואטיים

כנתינתםהמודרניסטייםהמניפסטיםלציו~ייאי-נאמנותםמראש,צפויובלתי

הזמןמאילוציבעו 1שהללו,הסתירותלהיפך:אלאביצירתם,פגמהלא

כללנמצאושלאנוספים,בממדיםהארץ-ישראליתהיצירהאתעינ~והמקום,

מןרביםועושרמורכב~תהעבריתליצירהושהעניקוהאירופי,במודרניזם

המשוער,

שלוהמשתמעהמוצהרהאינדיווידואליזםביןמוזרפער~בעהאףלהלכה

ולהתאגדבני-בריתלחפשהמובהקתהחברתיתשאיפתםלביןהמודרניסטים

לאמעולםוסימפטומטי:מענייןפראדוקסהסתמןכאןאףלמיניהן,בחבורות

וב"אנימשותפתבפואטיקההאוחזתהצרה,הספרותיתה"חבורה"פרחה

המאפייןהקיצוניהאינדיווידואליזםשלשלטונוכבימימשותף,פוליטימאמין"

מבית-קפהמשולאאךכביתם,כולוהעולםאתראוהללוהמודרנה,סופריאת

נושאתשאינהלוקאלית,תופעהולכלההווילספרותבזוהםשלהם;הקבוע

ססגוניתלוקאליתלתופעהבעצמםהפכואךרחבה,אוניברסליתמשמעות

(שהשתייכוהמודרנהסופרישלהעזההפוליטיתמעורבותםגםורבת-השפעה,

שאותןהמרגזלמפלגותולאהפוליטית,המפהשללקצותיההמגריעברובם

בסתירהלכאורהעמדההדשנה)לבורגנותהאנרכיסטייםהאמניםהותירו

והמשתמעתהמוצהרתולהתעניינותםשלהםהקיצונילאינדיווידואליזם

מקצתאלאכאןמנינולאוהמקום,הזמןמגבולותהחורגיםמוכללים,בנושאים

-נולדשנההמציא~תואתהמודרניזםהולדתאתש~פיינווהניגודים,הסתירות

רובדבכלוניכרהבמעמקיהבהטבועההייתהשהפראדוקסליותמציאות

מרבדיה,

המוררניתהמציאותשלהמגובשתתמציתה-האוקסימורוןב.
רארוקסיסבת-הםר

לכינויבקולנועשזכתההמואצות,הטכנולוגיותהתמורותעתירתזו,מציא~ת

האינטואיציותבעלהאמןיאתבכלל,האדםאתהציבהים",רנימידייזמנים

הסתירותהפארדוקסים,סבךלנוכחואבדן-כיוונים,מבוכהבתחושתבפרט,

תמורותמולהםאףשניצבוהרומנטיים,המשורריםעבר,שמכלוהניגודים

העמים"ייאביבהצרפתית,(המהפכהההיסטוריהפניאתששינומפליגות,

והציונות),ההשכלהישראל:עםובתולדותאמריקה;שלהעצמאותומלחמת

בקרבםושהתרוצצובעולמםשנתהווהניגודיםאתלהתיךכאמור,ידעו,

ובעולםהמעשהבעולםהתמורה,עםמאבקיהםופשרה,מיזוגלכללולהביאם

דיכוטומיהבצורתולאדינאמי,קונפליקטבצורתביצירתםנשחקפוהרוח,
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אתהמטשטשיםפולאריים,ניגודיםשלשילובםבאמצעותוזאתסטאטית,

הקטביםכלומר:גבולותיהם;אתומבליעיםהיצירהשבתוךהניגודיסודות

ההבדליםאתהממוססחאד,רצףגביעלהרומנטיתביצירההוצבוהמנוגדים

בשורשם"יתאחדוייההפכיםשבהםבמחוזותדמדומים",ב"איזורומפגישם

נמנעובמקביל,ומת').'הציץשלוהמיסטיתבבלאדהביאליק(כדברי

שהםשטיבםבינאריים,ניגודיםשלמהצגתםעל-פי-רובהרומנטיקונים

הרומנטיתהשירהשלה mהתבססאותם.ומבליטיםהניגודצדדיאתמחריפיס

הבינאריים,הניגודיסמןהתרחקותהגםכמוהפולארייס,הניגודיםמערכתעל

והמסתורי.המעורפלאופיהאתזולשירההיתר,ביןשהעניקה,היא

עולםביןלבטיואתהמוקדמתביצירתותכופותהביעמשל,דרךביאליק,

לביןו"הלאומיות"בית-המדרששלהאמותדלייתביןייהחיים",לביןייהספר"

ללבטיוביטויביצירתונתןגםדרכו,בהמשךבחוץ.לוהקורצתה"אנושיות"

אתלעזובאס-שלוהיחיד""תפילתאתלהתפללאו ,"שליח-ציבור"לשמשאס

הבחינהמדדליםבחייםלבחוראואירופהבמערבוהרוחהחומרעתיריהחיים

מצבי-בינייםשלרביסתיאוריםליו~לבטיומסכתאת 9בארץ-ישראל.החומרית

מישלעליונו1יורגשותאתבאלהאלההמשלבים-החלון"ייאדןשלמצביס-

שאינוה"תלוש"שלהנחיתותברגשותכאחדהעולמותשניעללהשקיףשיכול

אתתיארלמשל,כך,מהם.לאחדלאאףמלאההשתייכותמשתייך

ביתסף('עלהמסורתעולםשלחורבותיומפתןעלהניצבה"אני"-הדובר

הסערהאללחלונומבעדהמביטהאישי-הלאומיה"אני"אתאוהמדרש'),

ה"קוזאק",דמותבןבח,אתגםעיצבכךלילה').('הרהוריבחוץהמתחוללת

העציץאתהגדר'),('מאחוריעולמהואלה"ערלית"שלחצרהאלהנמשך

החלוןאדןעלמעמדוממקוםהחוץואלהאוראלהכמ)ומשיר-הילדים,המואנש

ליס').בר ,V מ'(שערעליונהעםהמידפקהילדאתאופרחים'),('עציץ

השער,הגדר,החלוד,הסף,כללית:לתופעהספורותדוגמאותאךהןאלה

שביןה~דברהכפרי,לטבעהעירשביןהפרוורהאביב,הסתיו,הערב,השחר,

מצבימצבי-הביניים,יתרוכןהמובטחת",ב"ארץקבעלישיבתיימצריס"גלות

יצירתושללסמלי-היסודהיו ,) interregnum (הרשויות"ו"ביןהשמשות""בין

האמביוולנטיותאתהמחברגילהבאמצעותסביאליק.שלהקונפליקטיםמלאת

הקולקטיביוהפנימי,החיצוני-בעולמומושרשתכהשהייתה ,העמוקה

כלפיחד-ערכיאוחד-משמעייחסמקביעתאותוושהרחיקה-והאינדיווידואלי

בכלאצלושניכרהזו,אמביוולנטיותשתהא.ככלללבוקרובהשהיא,תופעהכל

 10סגנונו,שלהיסודלתכונתגםהפכהובמעשה,בהגותחייו,מתחומיתחוס

דיסציפלינותלאוריצירתואתהבוחניםביאליק,לחוקרימתגלההיאוהיוס
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ביותר,המובהקותמצורותיהבאחתלאידיאולוגיה,יעדהפרוזודיהלמישונות:

לביאליק,האופייניתהעשירהה~ל~סיביתבלשויזותופעהמתבלטת

אורגשימטעיבעלינרמזיםבטקסטיםוצפוףשיטתיבאופישהשתמשה

בעיקרהשהיאביאליק,יצירתולהיפך,חיוביים,בהקשריםשליליאינפורמטיבי

כלכלפיודחייהשמשיכהיצירהאפיאהיאהרומנטית,השקפת-העולםשלתוצר

מייוצאללאבה,ניכרתוהאמביוולנטיותבערבוביה,בהמשמשיםאובייקט

המ~רשיםמקצתשלניסיונותיהםלפיכך,הטקסט,מרמותרמהבכלהכלל,

יישחור-בצבעיומובחנים,חדיםתחומיםבהולתחוםמסמרותלגביהלקבוע

היצירהבחקראבחנותכושלים,פרשנייםניסיונותבעיקרםהםלבי",

לאגםבתוכהלמעשהמכילהשזו(אףבפרטביאליקויצירתבכלל,הרומנטית

שכלהעובדהמיהמתעלמותובתר-רומנטיים),קדם-רומנטייםיסודותמעט

אבחנותהיבתוכה,מתמוססיםניגודיהושכלבאלהאלהנבלעיםגבולותיה

והשלמה,תיקויהתובעותויחסיותחלקיות

כליםתובעהמודרניזםחקרגםכיבמקבילולטעוישווהג~רהלגזוראפשר

אלהאףלכך,בהתאםהרומנטית,היצירהבחקרהמשמשיםמאלהלגמריאחרים

 ,שלונסקי-אלתרמןמאסכולתבשירההעוסקיםוהמבקרים,החוקריםמביי
ביאליק,לשירתהיאיםביקורתמושגיתחום-עיסוקםאלגרראאגב-ומביאים

כדיישלאמהםאחדיםמשתמשיםלמשל,כ,ךחמ~ר,מתודילכשלבשוגגגורמים

שמושגלמרותאלתרמי,יצירתעלבדיוניהםייאמבייילנטי"ב~פיתט

זו,מהותה,ואתטיבהאתכלללוכדואינוהמודרניתלאמנותזרהאמביוולנטיות

(שחיובהפולארייםהניגודיםאתמחבבתאינההרומנטית,לאמנותבניגוד

אתפניהםעלומעדיפהגבוליי),הבלעתלכדיעדבהםופתוכיםאחוזיםושלילה

הניגוד),יסודותאתמבליטיםאםכימטשטשים,(שאינםהבינארייםהניגודים

אתעל-פי-רובמולידההמודרניסטיתביצירההניגודיםשלהדינמיקהלכך,אי

תופעתשלבגילוייהולהחליפםבהםלטעותשאייהרואליזם,תופעתשלגילוייה

~רגנההארץ-ישראלי,המודרניזםשללבולבאלתרמי,שירתהאמביוולנטיות,

ברורות,דואליסטיותתכונותהמגלותבתבניותניגודיהאתקרובותלעתים

הדואליזםגילוייהרומנטית,האמביוולנטי~תשללאלהרבדמיוימגלותשאינן

מובחנותםועלטוהרםעלהשומריםהמובחנים,בגוניהםוניכריםלעיןמזדקרים

לכמהמתהפכיםהאמביוולנטיותגילוייולעומתםבזה,זהמתערביםכשהםגם

 11ר, .p:הלבליעדהניגודיםשלגבולותיהםאתומבליעיםובני-גוונים,גוונים

איננהשלה,הצורניהפישוטלמרותהמודרניסטית,באמנותהדואליזםתופעת

יקשהאותהאףמובחנותה,וחרףעיקר,כלסטאטיתאופשטניתתופעה

וחד-משמעיותברורותקטגוריותכאילויישחורל-בן",בצבעילתארבדרך-כלל
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ודינאמיקהמרובהמורכב~תבהמתגלהבמיטבה;המתרס.צדימשניבהעומדות

המאפיינתה"מושלמת",הסימטריהמןפרסהת"קאותההמרחיקותעשירה,

לההאופייניתהסכמטיותומןהקפואיםהקלאסיציסטייםבגילוייהזותופעה

להעדרביטויהיאהדואליזםתופעת(שבהםה"תת-תקניים"ובסוגיםבפולקלור

ראשוןממבטהנראיתתמונהכלאלתרמן,ביצירתמורכבות).ולחוסרתחכום

ו~בחתהיונה(ייופנייאנוס""פנישפניהכתמונהאוסימטריתראי"כ"תמונת

א-סימטריתכתמונהשניבמבטמתבררתהנחצות")פ~יהדמותהןחרבוז

חידת-תזזיתויוצרותזובתוךזומראותכמהמשתברותשבוזורבת-פנים,

הרביעי).בפרקבהרחבהכך(ועללמיצויהכללקרבאינושחקרוזקלידוסקופית

בסבךהקלועההדואליסטית,המודרניתהמציאותשלוגיבושהתמציתה

ה!.א~גמה,אתגםלמנותראוי(ובצדוהאוקסימורוןהואוניגודים,סתירות

סמנטית,אודקדוקיתקטגוריהמאותהשאינןמליםשתילזוזוהמצמיזה

זה).ספרשלהשלישיבפרקבהרחבהיתואראלתרמןביצירתושתפקידה

ניתנותשאינןומוחצנות,בולטותלשוןפיגורותהןוהן.א~~מההאוקסימורון

כדוגמתיירומנטיים",פסיכולוגיססייםמונחיםבאמצעותלתיאור

בטקסטיםניתןומרכזיחשובמעמדפנימי".ו"קונפליקסייאמביוולנסיות"

עזת-פיגורהלאוקסימורון:בכללם,אלתרמןויצירתמסוימים,מודרניסטיים

ואלהפראדוקסאלשלהובאפקטיםבמהותההקרובהזו,ושנונת-חוזרושם

ולרכךביניהםלפשרהניגודים,אתלמזגמנסהאינההמניאריסטיים,ה"קונסיס"

עזהובדרךבחטףלאלה,אלהמצמידההיאלהיפך,הסתירה.יסודאת

החי",ייהמתכגוןבניגודיותם,הנותריםבינארייםניגודיםושרירותית,

ה!א~גמהעםביחדוכדומה.צורמת"יירממהמלך",ייכטברקץ",לאיןייפגישה

הדיסוגנטיהרושםאתהמודרניסטיתהשירהשלמפלגיהבכמהיוצרתהיא

הואהאוקסימורון .לאלתראופייםאתוהקובעבנקלבהםהמתגלההטיפוסי,

שניבתהמצומצמת,ובצורתו ,המודרנילספרותאופייניציין-סגנוןאפוא

 ,"ר~לייפתאומיתוהמדהימיםהקיצונייםהבינארייםבצירופים(כגוןהאיברים

לעיןמזדקרהואוכדומה)הלבנים"יימחשכיורך",יירטשצורמת","רממה

ביןהיסודיתוב"אי-ההתאמה"הבולטתבחדותושלו,באגרסיביותבטקסט

 .רכיביו

וההרמוני,האורגניהשירשלכלליוכלאתהשוברתה"צורמת",שנינותו

משלונסקיהמודרנה:משורריעלהחביבהלפיגורההאוקסימורוןאתעשתה

בצירןפיםהמןדרניתהשירהרצופהחקייניהם,לעשרותועדןאלתרמן

האוקסימורןןמצויהכמור-ומנטיים,העמומיםבגילןייו .למכביראוקסימןרןניים
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היה,שלונסקיאך 12 •שלונסקישלפניובפרוזהבשירהגםושםפהאמנם

חד-ה~תארים,המודרניסטיבנוסחוברוחב-יד,בושהשתמשהראשוןכמדומה,

נוסחמובהקים,בינארייםניגודים-מכוונתבהתגרות-זהבצדזהשהעמיד

כאמור,חבורתו.בניהתל-אביבית,המודרנהמשוררישלההיכרלסימןשהפך

ותוויתסימן-היכרכעיןלרוביםאוקסימורוניצירופיםבשיריהםשיבצואלה

(כגוןהחושיםעלהמבוססיםצירופיםובעיקרהאסכולה,חברישלמזהה

באלהוכיוצאדומיות","ניגוןרך",יירעשרם",יישקטאלתרמןשלצירופיו

שאלדרכובראשיתהסינזיסתזה).לתופעתהמשיקיםיםאוקסימורוניצירופים

למשלהצרפתי-רוסי,המודרניזםמןהזוהפיגורהאתהארצישראליהמודרניזם

נין, g ~,ומשירתמזהורוךננאך,ררהארןהצרפתיים-הבלגייםהמשורריםמיצירת

ברכט).ביצירתוי;ןשירתשלהמודרנימגלגולה(וכןמזהובלוקפסטרנק

עמוקים,שורשיםשלונסקי-אלתרמןאסכולתשלהפואטיקההיכתהלימים,

אתהכירולאשכלליותרצעיריםארצישראלייםמשורריםשללשירתםוחדרה

המודרניזםשיבץהזיפיגוניים,בגילוייוהבראשיתי.ההשפעהמקור

צידוקשוםבלאאףושעלצעדכלעלהזוהמרשימההפיגורהאתהארצישראלי

 .למיצויוהגיעשכבראופנהשלכצוהכרחאו
צירופיםשלרבעושרמראשיתההפגינהמקום,מכלשלונסקי,שירת

(שנישחור"ו"שלגצונן"יישמשכדוגמתהבינארי,הטיפוסמןאוקסימורוניים

[תרפ"ב-תרפ"ז]).'בגלגל'המחזורמןתמיד''כמוהמוקדםבשירושובצואלה

בינאריים,חלקםאוקסימורוניים,בצירופיםשלונסקיהרננהדרכו,בהמשךגם

מערכתכולו.בשירשליטהכדיעדמורחביםאףחלקםמורחבים,חלקם

'לךהמחזור(מואנו''קרועיםבשירלמשל,שלטת,מורחבתאוקסימוררנית

האיכותמוות"."מחולשליסודותעםהמנוןשליסודותערב,ה ,)'יל

המעלות,הפתיחה,מלותלמןנקבעתזהשירשלהטוטאליתהאוקסימורונית

"קרואיםהחגיגיותהקונוטציותבעלהצירוףאתלשון-נופל-על-לשוו,דרך

הדתיתההילולהוהכאב,השמחהוהבלואים,העדייםוהחגא,החגאנו":

גםכבריח.כולוהשיראתמבריחיםוהניהיליזםהאמונההמופקרת,וההילולה

בשירימצוייםבטקסטיימקומי"אופיבעלימורחביםאוקסימורונייםצירופים

אלההרותם 13הליל",לודולקשחורה"כאבוקההצירוףכגוןלמכביר,שלונסקי

השמעז;ר: / ...ייהקשיביהצירוףאווהפחם,האשוהזvחור,האוראתלאלה

לזהזהומצמידהרותם 14נשמת",אתבסערסופדאילמתבהלוויהכחזןהרוח

הנשקףהסוריאליסטירהעתידהממשיההווהאת(וכןוהאלםהקולהפכיאת

המכולכלתהגנדרנותאתהיטבמדגימיםודומיהםאלהצירופיםבחזון).

מאסכולתהשירהשלהדיסהרמונייםצירופיהאתהמאפיינתוהתיאטרלית,
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פואטיקהפרימוגזמים,אפקטיםוליצורמחירבכללהדהיםשאהבהשלונסקי,

מדעת.ומלאכותיתמניאריסטית

משורריאליהםמשכובשירתם,שניכרווההגזמה,ההפלגהתכונותשוםעל

בטעמהבדרך-כללפיגרהזוהביקורת."אש"אתשלונסקימאסכולתהמודרנה

עדייןאחזההשלושיםובשנותהסופרים,צעירישלטעמםאחרהספרותי

אולייצורה","תוכן"ביןהתו~םאתשביקשוקלאסי-רומנטיות,בהנחות-יסוד

ואתה"טבעיות"אתהביקורתהעדיפהככלל,לייסגנון".ייחוויה"בין

השמרנייםנציגיה .) WIT (והמכולכלהמתוכנןהחידודפניעלה"ספונטניות"

ואי-הנאמנותה~פקטציההייתור,מןסלידתםואתרתיעתםאתאחתלאהביעו

שקיבלאףלסשל,צמח,ש'המבקרהמודרנית.היצירהאתשאפיינולייטבע",

להסכיןהיהיכוללאימים,באותםהסתקדמתהתרבותמרכזבצרפת,חינוכואת

שלונסקי,שלהדיסוננטייםסשיריולושנזדקרוה"כיעור",ועםה"צרימה"עם

פואטיקהשלבשמהשלווה"מצועצע"ה"מלאכותי"המודרניזםאתקשותותקף

ראהשאותואלתרמן,נגדגם 15ובהרמוניה.במיק,זיסהדוגלתיותר,שמרנית

 16ארסיים.ביקורתחציצמחהשחיזשלונסקי,באסכולתכתלמידזהבשלב

נעדרולאהמשורריםוחבריושלונסקינגדאיש-ה~מסדהמבקרשלהתקפותיו

מרתיעתובלי-ספקנבעודברשלבעיקרואך 17אישית,נקמנותשלנימהאסנם

סןוהבדוקיםהישניםהקלאסייםבביטחונותשדבקמישלוהענייניתהאותנטית

היצירהמןבתוקףועלהשבקעהמהפכני,המודרניסטיהדיסקורד

יסו.דכפיגורתבשיריהה"צורם"האוקסיסורוןאתששיבצהזוהמודרניסטית,

הקשההביקורתאתצמחהטריםהסודרנהמשוררינגדבמתקפותיולסעשה,

פואטיקהשלמשסהובספרו,במאסריוואלתרמן,שלונסקיעלזךשמתח

לאזךשלביקורתו 18זה".כנגדזהייפוניםאינםשיסודותיהיותר,אורגנית

המשורר-המבקרשלאחיזתוסתוךאםכיפואטית,שמרנותמתוךאמנםנבעה

כברזואנגלו-אמריקאיים.מסקורותשנביעתהאחרת,מודרניסטיתבפואטיקה

נוקשותמס~מותסלדהפאונד,ע'שלהאימז'יזםעקרונותאתבתוכההטמיעה

 19ספיחיו.ואתהסימבוליזםאתאהדהולאשהואסוגסכלוקבועות

איכותהעלאלתרסןאתשתקףהראשוןהיהשלאלמרותזך,נתןאולם

יסודגורתכפיהאוקסימורוןאתשזיהההראשוןכמדומההיההדיסוננטית,

עלייהרהוריםבמאמרוהספורש.בשסהלהוקראשלונסקי-אלתרמןבאסכולת

השלילהדרךעלבעיקרותי,הספטעמואתפרששבו ,) 1959 (אלתרמן"שירת

ביןהאוקסימורוןאתמנההוא ,)" ...אוהבאינני ...אוהבאינני ...אוהב(ייאינני

אתאמנםהביאזי 2נפשו.סנקעהשמהןהאופייניות,האלתרמניותהמחוותיתר

"ציותשורקת",(יידוסייההבינארייםהאוקסימורונייםהצירופיםמןדוגמאותיו
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האוקסימורוניתלאיכותהבדבריוגםרמזאךהשקט"), ...יירועםהקור",

 .נפרדבדיוןלהידרשישטען,שאליה,אלתרמן,שירתשלהכוללת

אסכולתשלהפואטיקהנגדז,ןתקפותיודרת Qאלזךיצאבמקרהלא

בעברהייתההפרוזודיה .הפרוזודיתמנקודת-המוצאבעיקרשלונסקי-אלתרמן

שלגילוייהמיתרומייחדההצרפתיתהשירהאתהמבודדהרסודתמידותישאר

ובראשונהבראשנעוץההבדלהאנגלית.השירהמןובעיקרהמערב,שירת

ככללבאהההטעמהכבאנגלית,שלאבצרפתית,השפות:שתישביןבשוני

את(השווהכבאנגליתמודגשתהיאאיןבהוגםהמלה,שלהאחרונהבהברה

ההטעמהחולשתבשל .בצרפתית) importantלמלהבאנגלית importantהמלה

בשיטהרביםדורותבמשךהצרפתיתהשירהדבקהבצרפתית,הטונית

הברות,שלקבועמספרעלבעיקרהפואטיתאיכותהאת(~ביססההסילאבית

השפהשלזותכונהבשלב~ז~רה).כלשהיהטעמהועלקבועהחריזהעלגםאך

הלבן",ייהחרוזשלהאופציההצרפתיתבשירהכמעטנתפתחהלאהצרפתית

עליונה.חשיבותוהמשמרות,הזרמיםבכלתמיד,בהנודעהולחריזה

התשעהמאהשלובפרוזודיהברטוריקהשמרדוהצרפתים,המודרניסטים

מעמדועלבכךערערולאאךמרובים,~סוננסיםלשירתםאמנםהכניסועשרה,

העניקוהםומקוריות,נמרצותצורותאחרחיפושםמתוךלהיפך,החרוז;של

אפואשלטוהקבועהוהחריזההריתמיתהסדירותוחשיבות.תוקףז,ןשנהלחרוז

רבזמןדפוסיה,אתשחיקתההרוסיתבשירהגםוכןהצרפתית,בשירהבכיפה

האנגלית.בשירהטעמןנתפוגגשכברלאחר

'אבניספריהםאורראושכrוהתקופהמן ,ואלתרמןשלונסקישלשיריהם

שלהפואטייםעקרונותיהאתבתוכםכברהטמיעואמנםבחוץ',ו'כוכביםבוהו'

שנותמסוףשיריהםאולם ;לפסטרנקועדמבודלירהצרפתית-רוסית,השירה

שלמשיריולמשל,העולה,המודרניזם,לסוגבאופיםכברקרוביםהשלושים
T 

בחריזתםהריתמית,בסדירותםהמצטייניםר;דנבאך,ז'ורז'הבלגיהמשורר

של(כבשירושלהםוהמדהימיםהבולטיםהאוקסימורונייםובצירופיםהחדשנית

הנשמהיינופיהדממה':'מלכ~תבספרוהכלוללמשל,הערב','מתיקותרודנבאך

לשיריקרבהבהםמתגלהכןשחור").כשלגכמדומהצונחים /שבתמונהונופים

נוספים,רביםמודרנייםומשורריםיהי.רנדהאנרי ,םא'!פרנסיס~מן,אלכר

 ל~~נ'בביטאוניםהעשריםבשנותמשיריהםשפרסמומאלהומינוריים,מרכזיים

למודרניזםומוכחתממשיתזיקהאפילומתגלהפרנסז'.רו~'ו'נובלליק..רר'

כנתינתןכמעטהשאולותשורותבדמיתהעולם,מלחמותשתיביןהצרפתי

המשורריםשכללמרות 21אלתרמן.בשירתוהמשולבות.כרהארן~מילמשירת

שהשליךהמרדני,ל"אוונגרד"בזמנםהשתייכוהללווהבלגייםהצרפתיים
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המטריתהסדירותעלויתרלאמהסאישהעבר,שלהאסתטיקהכלליאתהצדה

לסירוגין,גבריוחרוזנשיחרוזחרזו(לרובהקבועההחריזהסכמתועל

שונות,אסכולותבניהרוסיס,והמודרניסטיםהצרפתית,בשירהכקודמיהם

לאהישןמןנקיעתואתאפואביטאהצרפתיהאוונגרדבעקבותיהם).הלכו

הקלאסי-השירהשלההרמוניהבשבירתאםכיהחרוז,מעמדעלבערעור

באמצעותהחדשניהרושםאתיצרוהאנגליםשהמשורריםבעודרומנטית.

התודעה,כזרוםבשירהזורםחופשי,ריתמוסובעזרתומפוררמרוסקתחביר

צייני-סגנוןבעזרתהחדשיםהאפקטיםאתהצרפתיםהמודרניסטיםיצרו

הסינ~סתזהההי~רננולה,הד.א~גמה,ה~סוננס,ובולטים:ייצורמים"

 .והאוקסימורון

במתקפתואמיץקשרקשורההאלתרמניהריתמוסנגדזךשלמתקפתוכןעל

כדוגמתמכולכלותפיגורותונגדזו,שירהשלהמלאכותיתהפיגורטיביותנגד

שללאז,ןתושהןהללו,המתקפותשתיביןלהפרידאיןבמיוח.דהאוקסימורון

נתןעימתאינטואיטיבי,באופןאוביודעין,עצמו.מטבעאותושל~דיושנידבר

-המודרניסטייםהפלגיםשתישלוהדומיננטיותהמרכזיותהתכונותשתיאתזך

במודרניזםמשמרותשתישלהנוסחלקביעתבסיסששימשו-והאנגליהצרפתי

האנגלו-אמריקאיהמודרניזםשלוהתחבירהריתמוסחרויותאתהעברי:

המודרניזםשלחידושיוואתדורו,ובניהואהתבססושעליהןוהגרמני,

לשוןפיגורותשל(בבריאתןהרטוריבתחוםבעיקרהמתבטאיםהצרפתי-רוסי,

כשם.ברי,שלונסקימאסכולתהמודרניתהשירההתבססהושעליהםמדהימות),

כךמיתרונותיו,ליהנותיכלוולאהחופשיהריתמוסאלפנולאשהצרפתים

צייני-הסגנוןביתרוכןובזאוגמה,באוקסימורוןלהשתמשהאנגליםמיעטו

עלדגשאפואשםבמודרניזםפלגכלוהמדהימים.הדיסוננטייםהמודרניסטיים

שיחפ~פיצוי,מנגנונישלפיתוחםאגבשפתו,לרוחשהתאימוחידושיםאותם

המודרניזםרקלו.התאימושלאמודרניסטייםצייני-סגנוןאותםהעדרעל

ובמרוצתטיפין-טיפין,כיאםכולם,החידושיםלכלעתהועדמאזהסתגלהעברי

כולה.העשריםהמאה

במיוחדהצטיין(האחרוןמשלונסקיבאוקסימורוןלהשתמששהרננהאלתרמן,

מגדליםטקסטביחידותכןעשהוחצופים),מפתיעיםדימוייםשלבבריאתם

שיריביןביותר.הגדולותהטקסטליחידותועדהבינאריהצירוףלמןשונים,

בצירופיםבמיוחדהעשיריםשיריםלמצואאפשרבחוץ''כוכבים

שהשגבת,(ייהדממה'תמוז'השירמתוךהשורותכגוןבולטים,אוקסימורוניים

ואתהדממהאתהמנגידותפולחת"),שזגךך~תכשריקהס;פה,עדשחשפת

שתכונתםצירופים,בשירתונמצאתכופותהשריקה.שלהחדקולה
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הפריפרסטיתושאיכותםחוזרת,בקריאהאלאמתגלהאינההפראדוקסלית

 .המיידיזיהויםאתמונעת
שטח,פראדוקסביןצורר'הבחיןהוורסטילי",ייהקוראעלבמחקריו

לביןנקלה,עלליישבוניתןכןועלפראדוקסלית,שאינהמציאותעלהמסתמך

אופיבעלתלמציאותמכווןהואכינקלה,עלמתיישבשאינועומק,פראדוקס

זההנבדליםשירה,אבטיפוסישלושהמסתעפיםזואבחנהמתוך .פראדוקסאלי

אמורהואשאותההמציאותלביןבטקסטהמתגלההניסוחביןביחסיםמזה

לפנינופראדוקסלי,הואאףוהתוכןפראדוקסאלי,הואהניסוחכאשרלשקף.

פראדוקסלי,איננוהתוכןאךפראדוקסלי,הניסוחכאשרמטאפיזית;שירה

התוכןזאתולעומתפראדוקסליאיננוהניסוחכאשרייפרציוזית";שירהלפנינו

 22רומנטית.שירהינולפנכפראדוקסלי,מתגלה

כפראדוקסיםהאוקסימורונייםהצירופיםכלמתגליםאלתרמן,בשירת

(ולעתיםהלא-פראדוקסליתהמציאותעל-ידיליישובהניתניםמילוליים,

כשירהלכאורהלזהותהעלינולפיכך,מכוונים.הםשאליההבנאלית)קרובות,

דודהיטבתיארשאותווהצטעצעות,גנדורשליסודבהיש(ואכןייפרציוזית"

ייוקטור"היאאלתרמןשירתשלהמצטעצעשצדהלזכורראויאולם, .) 23כנעני

ו"שרירותי"חדבאופןתמידמצמידהזווששירההכוחות",ב"מקביליתאחד

והאקטואליזם,ההיסטוריזםוהרצינות,ההיתולוההגות,השעשועהפכיאת

הנצחיותוהסמל,הממשותוהפליאה,הבנאליותוהקמאיות,המודרניות

עליושומהזו,שירהשלוזיהפרציבצדההמבחיןוהסדר.הכאוסוהאפמריות,

שלניגודהגםמצויהאחרושבקוטבאחד,פןאלאזופרציוזיותשאיןלזכור

שאינםוהמעמיקה,הכבדהוההגותהאניןהאינטלקטואליזםזו:פרציוזיות

חשיבותםאךוהגנדרני,הצבעוניוהמשועשע,הקלהצדכמולעיןאמנםבולטים

 .משלונופלתאינה

קיץ''לילכשיררועושלרוךשלשרירותיצירוףג.

אתמגלהשסופולפילהתחלה,הסוףמןדיוקאכאןייבחןקיץ''לילהשיר

עירמתארהאחרוןהביתממנו:העולההתמונהשלהדואליסטיתאיכותה

העולהעירלחלופין,,או,הלילהשלהקטנות"ב"שעותהחשכהלתוךהנמוגה

נעוציםאלתרמןמשיריכברביםהבוקר.שלהמוקדמיתבשעותהעלטהמתוך

(שיריבזהזהאחוזיםשקצותיוכבמעגלהתחלה,ברגעיהסוףרגעיכאן

לזוזוהפוכותגםשהןתופעות,כבשתיובראשיתבסוףלעסוקמרביםאלתרמן

מןאחתכלאתלבחוןאמורמקום,מכלהקורא,הפוכות-לכאורה).וגם
המודרניסטיתביצירהכמקובלבתורוקהאלההאינטרפרטטיביותהאופציות
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כמקובלשתיהן,אתסימולטניבאורחלהפעילולאהבינארית,האיכותבעלת

למהותוהופכיםההפכיםמתמזגיםשפההאמביוולנטית,הרומנטיתביצירה

תמונהבויוצריםאינםהשיר,מןבמרומזהעוליםהא~רפניים,הנופיםאחת.

הערפיליתלונדוןהעירשלכזוורכת-גוון,הרמוניתואיכותחזותירצףבעלת

(בסונטהגשרמעלמעמדוממקוםהרומנטילמשוררלוהנשקפתבוקר,לפנות

בשירהכמקובללפנינו,ווסטמינסטר').גשרעל'ח~ברוורדסוורת'שלהידוע

-מובהקתדואליסטיתאיכותבעלת-ו"שבורה"חצויהתמונההמודרנית,
(בדמיוןבאלהאלהמתמזגיםואינםבניגודיותםהעזיםהניגודיםנותריםשבה

קיץליל,המתארבאלאדלאוןהמינוריהצרפתיהמשוררשללשירוזהשירשל

והפלאה,"זרהשלובטכניקהבודלירשלהפראדוקסליבנוסחרגילפריזאי

דבריי).בהמשךכאןאד~ן

"בנהימההסוגסטיביהצירוףמןהעולהיושביה,ושלהעירשלהוויטאליות

להוויהאחדמצדולהתקשרשונות,בדרכיםלהתפרשהיאאףיכולהמורעבת",

שביומצדלפנות-בוקר,בעירהמתעורריםהבריאוליצר-החייםהעמלנית

באפלההשרויההעירבלילה.בההמתעורריםוהמושחתיםהאפליםליצרים

ופשוטה,קסומהומפחידה,מפתהוקשוחה,רכהוכעורה,יפההיאלה:פניםכפל

-זהבירוק,שחור,-צבעיהודקדנטית.תאבת-חייםומסוכנת,רומנטית

בלאומרשים,אסתטיששילובםומובחנים,עזיםניגודי-צבעיםיוצרים

 24בזה.זהיימסכווכלליתמזגושהצבעים

העיר,מתאדהשב;מכושף,אלכימיתהליךמיןלהלכהמתארהשירשלסופו

בתמרותהנמוגההעירהעיר.בתישלהאבןבתמרותזהב,מצופותשעיניה

חתולספקשהיאזהב,מצופותשעיניהנוהמתלחיהכאןדומההאבן

רעב,נהמתהיאשנהמתםהראשון,בביתהנזכריםיםהריאלימחתולי-הרחוב

אחרהתרהממדיםעצומתמיתולוגיתחית-טרףספקמטאפורית,אוממשית

האפורהצבעאת~בוקטיביתהמעלהצירוף,הואהאבן"ייתמרותקורבנותיה.

האבןבתיאתמתארהואלמעשהאךהבתים,מעשבותשלהעשןתמרותשל

אפשרבערפל.ונמוגיםעלאלהםמיתמריםכאילווהנראיםכעשןהאפורים

כןהלילה,שעתשמתאחרתככלכך:האמירהשלהחזותייםצדדיהאתלפרש

וכפובחשכהנעלפתהעירואט-אטהצלליםבהמתרביםהאורות,בהמתעממים

עשן:כבתמרותו"מתאדה"נמוגה

 ,ת~~ר~~~הי~הלגגה,ר:כרrוק

 ,ת;נפ~~ז:כבי~י:כ .vר W ~נזיר
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 ,ן~~ו:;~.חזקר;ת ,ם~ I ~~ו;ו~ןה

V/ י:נ~פ;ת.:נ~~ןליםל

ייחודיתדרךאלאהזוה"מכושפת"ה"סוריאליסטית"התמונהאיןלמעשה,

שעהמאוחרת,לילהבשעתורגילהריאליתעירשללתיאורהובלתי-שכיחה

התרדמה,שעתלקראתגהבהדרכביםזהובחשמלבאורהמואריםשהחלונות

בתימרותנעלמיםוכאילואפל,שחורבערפלכלילמתכסיםובתיהשהעירעד

שעהמוקדמת,בוקרבשעתעירשללתיאורה-להיפךאואביך;עשן

מתעוררתשהיאעדהזהוב,הזריחהבאוראט-אטיינדלקים"שחלונותיה

התמונהמןנסיראםהחדשים.והחייםהחדשהיוםלקראתמורעבת"ייבנהימה

אוהלילהבסוףעיר,שלורגילהיומיומיתתמונהתתבררשלההמיתיהדוקאת

תמונהבחשכה.שרוייםשלההאבדובתימואריםשחלונותיההבוקר,בתחילת

הדיןמעלמאשלאמופלאיםבגווניםאפואכאדנצבעתובנאליתשגרתית

מכ~ונת.מיסטיפיקציהמתוךבמינהמיוחדתמזווית-ראייהומוארת

הפראדוקסכפל-המשמעות,החידה,ההיפוך,בסימןכולועומדהשיר

ביחידותיווהדהגדולותהקומפוןיציוניותבחטיבותיוהדוהאוקסימורון,

בפערנעוצהבוהמתגלעתביותרהבולטתהסתירה .הקטנותהטקסטואליות

כולו,בשירהמחלחלתוהזדון,הרועאווירתבידלגישורלכאורהניתדהבלתי

השיראתהיאאףהמבריחהוהנועם,הר:פ~תתחושתלבידלסופו,ועדמתחילתו

בחיתולים"כוכבים /קט. Wבשמיםלילה!כמה ."לילהכדוגמתשורותכבריח.

ור:פ~ת.רוגעשלותחושהנעימהדגשה,לעוררבבידודדנבחנותכשהןעשויות,

אתפגישה,כמוטל /אלפיים.צל~להלברחב.רחב,ייזמדהשורות:גםכמוהד

אלה,שורותובמתיקות.בנועםברגשנות,כאילוהנאמרות ,"ףיע~ז::הריסים

הסנטימנטליתהשירהמןכביכולהלקוחותהרגש,עתירותמחוותיהדעל

דמעות,שלבד;קהעיןאתומכסהבנקלהלבאתהמפעימההשנסוניירית,

במקביל,בשירהשזורותאחרות,לשורותודיסוננטיעזבניגודבשירניצבות

הצירופיםשלתוכנםלא .וזדוןרשעשלואי~ם,פחדשלתחושהוהמעלות

אםכיזה,בשירהדומיננטהאתהקובעאפואהואוה"נעימים"ה"רכים"

הקביעה,אתמעודדתזוהכוללת.הטקסטורהבתוךהללוהצירופיםשלהקשרם

וכימתמזגים,שאינםמנוגדים,יסודותשלתערובתהיאבעירהלילהשאווירת

היאהעירוערך.שווי-משקלכיסודותבערבוביהבהמשמשיםוהאימההנועם

אסתטיתישות :כאחתפלצןתןמעוררתמרגשתם,ירבת-ממדהיבנרידיתברייה

עםלציין,ראוימזה.מסוכניםוניו~ןרשע.גילויישלואוסףמזה,ומרחיבת-לב

יימרדימות"לעיל,כאןשהובאואלהכגודומענגות,ערבותשורותכיזאת,
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הןובמתיקותןהשיר,אתהאופפתהכלליתהסכנהלתחושתרנות .vהאתבמקצת

התמונהאתל~זןראויואולם,שובה-לב.פיתיוןכעיןלקוראמשליכות

לתמונהנכנסומרחיב-הלב,הנעיםהרושםמתעוררשנבהפעםבכלכיולהזכיר,

הקוראאתהמעוררמגלב),צליפתמבהיקה,סכין(שריקה,וחותךחדגורםגם

 25הנעימה.התרדמהמן

החדורהזדוני,העונגשלאוהמענג,הזדוןשללפרדוקסליותתקדים-מה

צריך'שירהגנוזהאוקסימורוניבשירלמצואניתןבעיר,הקיץלילבאווירת

הפיגורטיביהפרופילבעלהאימאז'שלתקדימואתהיתר,ביןהמכיל, 26לנגן',

בשירהרציף".לאורךשחוריםעבדים /אפייםמפילפנסזהבייבמגלבהגבוה

הידשלהקטיפתיתלטיפתהלביןהזדוניתהמגלבהצלפתשביןהניגודהגנוז,

קיץ'ב'לילפתרונה.אתהתובעתחידההמעלהמפתיע,אוקסימורוןיוצר

ואלומתנצלן,וכאיש-שררהכאדוןכמוהוהפנסיותר:ומענייןעשירהאימאז'

העבדיםאתארצההמפילזהב,כמגלבכמוההרציףפניעלהמושלכתהאור

בדרךאפואיימושלך"בלילהיחידיהמהלךשלפחדוהנפחדים.

שלאהבת-הממוןותכונתהשחורים,הצלליםתמונתאלהאובייקטיביזציה,

השוט,צבעאלמועברתול:;נצעולתועלתוכושיםהמנצלהלבןסוחר-העבדים

שלאובלילההמסתובביםהפושעים(שלוהבצעהכוחותאוותהשררהסמל

ביןביןכאןנבעיתבסיסיתסתירהאוצרות-קורח).עלהחולמיםהפיליסטרים

הצבעיםניגודואף 27ה~מוטיבי,מטענולבידהאימז'שלהאינפורמטיבימטענו

השחורלצבענלוותלרובשלו:המקובלותהקונוטציותמןבומופקעשחור-זהב

אואור-היוםהזהוב,לאורואילושליליות,השתמעויותבלילההנקשר

צבעהופךכאןאולםחיוביות.השתמעויותנלוותהחושךאתהמגרשאור-הפנס

שלהקונוטטיביהמטעןמימושתוךמעמדי,ולניצוללשררהמושג-נרדףהזהב

הבצע),תאוותהזהובות,הכסףמטבעותהכתר,(זהבוהמוצקהמתכתיהזהב

החשמל(אורהזהבצבעשלהחזותיהפוטנציאלבצדכאןוממומשהמופעל

כ"קונסיט"ראשוןבמבטשנראהמהועוד:זאתמופשטת.מהותשהואהזהוב),

מילוליתוכהשתעשעותאמנותית,~פקטציהשלתוצאה ,מניאריסטי

עור),לשבטכאןהופךהאור(שבטהפנים-לשוניתהמציא~תשלבגבולותיה

ריאליסטיתהנמקהבעלתבנאלית,תמונהשלכהפלאהחוזרתבקריאהמתברר

החשוך,הרציףעלהפנסשמטילהזהוב,האוראלומתומובחנת:ברורה

הרציף,לרוחבארצהאפייםהנשטחיםהחשמלעמודישלהשחוריםוהצללים

מפחדארצהשהופלוכושים,עבדיםשלדמותהצופהשלבדמיונולובשים

המטייליםשלולאהחשמלעמודישלצלליהםהסתם,מןהם,(הצלליםהמגלב

נשטחיםהצלליםהיובני-אדםשליםצלאלההיושאילוהרציף,עלהאחרונים
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הזההמרשיםהצבעוניהתיאורפצטרףכך,לרוחבו).ולאהרציף,לאורך

המסתוריןלתחושת-ופשוטהייפיופיתתפונהשל.ןפפיליאריזציהאלאשאינו

 .לסופיועדפראשיתוקיץ''לילהשיראתהכובשתהפופלאה,
הרועשלוהשרירותיהפוזרמזיו~גםרקלאנובעתהצורפתהפראדוקסליות

גםאםכיהתמימות,ושלהחטאשלהעונג,ושלהכאבשלהרוך,ושל

וחות,ךחדקולהיאהשריקהוהחד~ת.העפיפותניגודישללזהזהפהצפדתם

באותןניחנהההצלפהבעתהשוטשריקתואףהיא,אףוחותכתחדהוהסכין

והפתפשטתהפתאדהעמימותבתוךגםהעירשרויהזאת,לעופתעצמן.תכונות

העינייםשיעור,לאיןרחבהזפןגבול,ללאהםהפרחביםהעברים:לכל
ד

רותחהפטמוןתוססים,האורותעמומה,שטההרוחופטל,פדמעותפצועפות

בזמן-וההתפשטותהמרחבתחושתכעשן.ופיתפריםאדפכוסיהבתיםבקצף,

מןחיזוקהאתלקבלכמדופהעשויהזותחושה 28גבול.לאיןהיא-ובחלל

 :התפשטותשלתחושהין .vפהפקנים ,] H,X [הח~ייםבהגאיםהצפוףהשיפוש
הללוהז:ו~יים(ההגאיםבת" Vפורבנiויפהלגובi-ו,רסק iJו-רחב.-רחבייזפן

נשיפהשלתחושה.פקניםכצליליםאחרת,בדרךגםלהתפרשאמנםעשויים

הבינאריתהאיכותשללחדירתהאות-לטרףרעבהחיהשלופחרחרתתכופה

ה;מיגצי;תחבולתגםהצליל).רובדלרבותהאלתרמני,הטקסטשלרבדיולכל

כדיבהישרחב")רחבייזפןלילה",כפה"לילה.בצירופיםכגוןהפלה,(הכפלת

ופרחיבת-לבפענגתתחושהאחדפצדשהיאקץ,לאיןהפרחבלתחושתלתרום

תחושתופאי-הוודאות.האי~םמןגםבהשישאוקיאביתתחושהשביופצד

.לב "(הזפןבמפדרוחבשלבתחושהגםמתוגברתהבלתי-מוגבלהפיזיהרוחב

רקולאהזובדראמהחלקנוטליםהםאףההיסטוריהמרחביאלפיים"):~ל~ל

כאפורעומדתלאין-קץ,והגבהיםהפעפקיםהפרחבים,תחושתארץ.פרחבי

השירמןהיאאףהעולהההצלפה,ושלהחיתוךהחד~תלתחושתכסתירה

רציף). ,ל~ל~סכין,(שורקת, ] S,S,C [השורקיםכהגאיםוהפסתייעת
איפהשלתחושהבקוראנוטעזההראשון:הביתאלמגיעיםאבוולסיכום,

נמלאומסחרברחובותהעיר,בקצהלשיטוטהמתלווההפחדכגוןסכבה,פפני

זהביתשלראשיתוהתחתון".ייהעולםשבשליטתובטושים,ריקים

מפשוחותך,מפתיעאפבםשהואשורקת",בפרחביםיידופייהכאוקסיפורון

שח~קאוקסיפורוןשלהחייאהאלאהואשאיןהעובדה,(חרףבדופייהכשריקה

דרכיםבכפהלפרשוביתןאךזו),עובדהבשלדווקאואולי 29רועמת",כ"דפפה

עדהאוזנייםעלפככידכהשהשקטישהדעת":עלו"פתקבל"טבעי"ולעשותו

ופןהחשכהפןחושששאדםיש 3Oבאוזניים;צלצוללתחושתגורםהואכי

וכאמור,פחדו;אתולהפיגעצמואתלעודדכדיבשריקהאותןוחוצההדומייה,
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אתשאיבדואוקסימורוניים,בצירופיםתכופותמשתמשתהדיבורלשוןאפילו

תחושתרועמת".יידממהאורועמת""שתיקהכדוגמתהמפתיעה,איכותם

זולאהסכין".ייבוהקאתהמעלההשנייה,בשורהמתגברתוהסכנההאימה

בעיומשתקףהסכיןשמראהאלאהם,אחדמשורשו"סכנה"ש"סכין"בלבד,

לתחושתתורמתזוואףמסביב,השוררתהכבדההאפלהעלומלמדהחתולים

היאהיאאךהפותח,בצמד-השורותבמפורשנזכרתהאפלהאין(אמנםהסכנה

ושוב,החתולים).עיןשלמהתנוצצותםהאובייקטיבי"ה"קורלטיבבדרדעולה

הסוריאליזםגבולשעלזהייפנטאסטי"למראהגםאלתרמן,בשירתכרגיל

ישבאשון-לילה)באישוניומשתקףהמסוכןהפושעשלשסכינוחתול(מראה

ומוארךצרחתוליםשלעיניהםאישוןומובחנת:פשוטהריאליסטיתהנמקה

זואולוגיתעובדהשלמכ~ונתהפלאהלהיותיכולהוהתמונההסכין,כלהב

הטורפים,ממשפחתחיותשניהםכנמר,אוכחתולמתוארתהעירפשוטה.

ולבלעו.טרפועללעוטהמבקשונוהם,מורעבכיצור

(במשמעותבחיתוליםהעטופיםהכוכביםמתמונתהעוליםוהרוגע,השקט

בליל-קיץככוכביםהליז?רליתבמשמעותאוחסרי-מגן,כעולליםהמטאפורית

אתהמאיץמרגוע,חסרכשקטמתבררבערפל)ומצועפיםהמחותליםחם,

'אזהשירמןעולהדומהתחושהלבאות.ציפייהומתוךפחדמתוךהלבדפיקות

עומדשנובחוץ'),'כוכביםשלב'פרקאתהפותח(השירהאיר'גדולחיוורון

הנהראוהיםמישל(תכונותיהםירוקים"שמיםיינחשולהעירפניעלנטוי

פנסבכלומושיבהעיראלנכנסהסתיווערבלשמים),כאןמוענקותהירוקים

ונוכחותםהרכיםהאפרוחיםשלחסר-המגןרפיונםהמצהיבים.אפרוחיואת

וחריף.חדבניגודכאןעומדיםהכבדיםהעביםושלהנחשולשלהמאיימת

לצבעיהםוחריףחדבניגודהואאףעומדהעדיניםהאפרוחיםשלהבהירצבעם

 31והעבים.הנחשולשלוהמובחניםהכהים

נהימתולבאות.וציפייהפחדתחושתחדורההשירשלהכוללתאווירתו

מתמחשתזואווירהולממון.למיןלטרף,רעבמבטאתהכרךשלהמורעבת

העירואתבנהראוביםזורמיםלמיםהרוחאתההופכותמטאפורות,בסדרת

נשפכות""שפתיההגנים,כתפיעלשטההרוחלקורבנה.המצפהטורפתלחיה

רעהחיהשלאותאבת-ממוואשת-תענוגותשלשפתותיהאוהים,(שפת

פשרומהירקרק".וב"רועהשחורבקצףמטמוןברתיחתבתסיסה,ורעבתנית)

מעלהשטהשהרוחייתכוירקרק"?יירועהמקוריהסינ~סתטיהצירוףשל

מתחתהשטיםהים,אוהנהרמימישלתכונתםאתמקבלתהירוקיםהגנים

פניעלנטוי"עמדלעילהנזכר(כבצירוףכמוהם"ירקרקת"היאכןועללרציף

במובנהכאןמתפקדת"ירקרק"שהמלהייתכןירוקים").שמיםנחשול /העיר
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יהזהב,הממיןהבצע,לאהבתהריענקשריאזלייזהיב",כמלה-נרדפתהעתיק,

ב"זיהב"העינייםאתיהמצפהזהבבמגלבארצהאפיםהעבדיםאתהמפילה

אףייתכןהשחיר).הקצףרקעעלמתבלטהמטמיןישלהריעשלהזהב(צבע

בשםהקנאהמכ~נהשנגושיקספיר,שלמחזהיל'המלט',רמיזהכאןשכלילה

מתפקדתהחתיליםשלהסכין,דמייתהצרה,עינםיהריהעין",יריקתיימפלצת

 .) 32ילריעלקנאהשגירה~ריפרזההיאעין"(ייצר~תהאידיימטיבמישורגםכאן

לאירךהשזיריםיפים,צירמכמהכאןעילההעיןירוקתהטירפתהחיהיכאמור,

זיהבייעיניהמירעבת",ייבנהימהירקרק",יירועהחתילים","עיןכילו:השיר

מציפית".

'כיכביםמשיריברביםכמוקיץ',ב'לילהעירתיאיריכיהיטב,להבחיןניתן

המציאית:חיקוישליימידיס")-(ייא;פנ~ת"איפנ~ייתבכמהמתפקדיםבחוץ',

רציפיתיאירלמשל,בנאלי:אירבנימראהשלהפלאהבשירלראיאפשר •

שלהצהיבכשאירםוהזנית,הפשעבאיזורילילה,בשעתהסינהנהר

הסכנה,תחישתיכבים.מתעמעמיםהכרךיאירותצללים,מטילהפנסים

גדולה,עירשלהפשעאיזורישלהריקיםברחובותלשיטיטהמתלויה

כמוהכתובנוגעת','ידהגנוזמשיר-הבוסרעולהמניכרת,תעשייתית,

מתוך XXXV:מס'שיראתבמקצתיהמזכירטרו~אימטר Qבהקקיץ''ליל

גדולהעיר /בעורףכסכיניםנצבוייארובותבודליר:שלהריע''פרחי

בודד/האחדחורף,שללבןברחובנפגשישנים /למ~ת.רצתהולאשתקה

 /הערפל.זריקרנומסביבם /מזונה.לפנידמוהגזפנסי /גלמו.דוהשני
 33להתפלל".מבלינפלואחד /הנונה!-לקרואמבליהרגאחדאז

כיעדצעיפים,בשבעהכאןמצועףהנמוךהחיקויממודוסהמראהאילם, •

ה"פשוטה"הרפרנציאליתהמציאותביןלסימן,המסימןביןלהפרידקשה

לכך,איאיתה.העוטפתוהססגוניתהעשירההפיגורטיביתהלשוןלבין

שקוראיםכדרךיותר,מוגבהבמידוסקריאהגםהשיראתלקריאניתן

שלה"נמוך"הבנאלילהווהלאשייךבשירהמתרחשכלילפיהרומאנסה,

והאגדות,המעשיותשלהתחתין"לייעולםאםכיהכרך,וקצותהנמלרובע

בו;:וקמפרש.וספינותעבדיםסוחרייפיראטים,שודדיםשללסיפוריהם

הברזלתיבותהנמל,רציפישחורים,עבדיםהמפילהזהבמגלבהסכין,

הםאלהכל-ירקרקבברקהנוצצותאבני-חןשלגנוזמטמוןובהן

לסיפוריגםשהיו ,הרומאנסיהאגדי,העברסיפורישלמדפוסי-הקבע

הרומנסהאתבעלומיותרגםאלתרמןכיזה,בהקשרייזכרונוער.ילדים

ספרואתוכן Rogny),34 (ר;ניז"המאתלאש''המלחמההפרה-היסטורית

אתהמשוררתיאראחתלאהזקן'.'ודי ) Marryat (מאריאטפרדריקשל
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הנעשהעלספרי-הרפתקאותשלמעולמםכאילוהלקוחותבתמונותהעיר

 35 •במעבה-היעראובלב-ים

בראייהכאןהמתואראתולתפוסהמודוס,אתולהגביהלהוסיףאףניתן •

היאבתיהלחלונותמתחתהרובצתהעירשלפיהמטא-ריאליסטית,מיתית

אלכימיתהליךעוברהבתיםעלואילולטרף,ומשחרתרעבתניתענקחית

בכמההשזורמוטיבהואזהבשירהחתולעל.אלמיתמריםוהםמכושף

במישוראךפשוט,חתול-רחובאלאהואאיןריאליסטיהבמישורמישורים:

כבכמהפסיכולוגי,אואובייקטיביסמל,למדרגתמתעלההואהמיתי

בכמההחתולממפקדשדות''תחנתהחידתיבשירגםבודליר.משירי

אתקבלי-- /וחתול-זהבבביתצללים(ייולךאחתובעונהבעתמישוריס

לשיריס .ו~שני")לטפיהוהיטב,אותואמצי /אליךהורגאשרהשירזה

בשירתותקדיסישוסמל,מציאותהואהחתולשבהסאלה,ייבודליריים"

 .) 36ו'מנגד'הנפש''מות(בשיריסאלתרמןשלהמוקדמת

לשירהזיקתואתמדגישהקיץ''לילהשירשלהאוקסימורוניתאיכותו

שלהפראדוקסיסרו~יתמשירתושהושפעהזוהסימבוליסטית,הצרפתית

שלפריז''לילכדוגמתלשיריסזיקהזהשירמגלהספציפי,באופןבודליר.

המאהשלהשנייהבמחציתשכתב[אלאד,ל.אוןהמינוריהסימבוליסטיהמשורר

מצועפת:ואווירהצלולתחבירבעליאורבניסטייסשיריסהתשע-עשרה

NUIT DE PARIS 

Le ciel des nuits d'ete fait a Paris dormant 

Un dais de velours bleu pique de blanches nues, 

Et les aspects nouveaux des ruelles connues 

Flottent dans un magique et pale enchantement. 

L'angle, plus effile, des noires avenues 

Invite le regard, lointain vague et charmant. 

Les derniers Philistins, qui marchent pesamment 

Ont fait treve aux eclats de leurs voix saugrenues. 

Les yeux d'or de la Nuit, par eux effarouches, 

Brillent mieux, a present que les voila couches .. .. 

- C'est L'heure unique et douce OU vaguent, de fortune, 
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Glissant d'un pas leger sur le pave chanceux, 

Les poetes, les fous, les nuveurs, - et tous ceux 

Dont le cerveau fele loge un rayon de lune. 

LEON VALADE 

יישמיהשיר:סממנייתרועלהחריזההמשקל,עלהמוותרובתרגום-פרפראזה,

 /לבנים,ענניםזרועכחולהקטיפהאפיריון /נה Wהילפריזהםהקיץלילות

 / /וחיוור.מופלאב~קסםצפים /המ~נכרותהסימטאותשלהחדשיםוהפנים
מצועףרחוקמבט,מזמינה /האפלותהשדרותשלביותרהצרההזווית

לפרץהפוגהנותניםבכבדרתהצועדיםהאחרונים,ה~יליסז.ךרים /ומקסים.

עתהמיטיבים /מהםשנרתעוהלילה,שלהז;:זבעיגי / /המוזרים.קולותיהם

והמתוקהבמינההמיוחדתהשעהזו /משכבםעלנים Wיכשהללולהתנוצץ,

להםשזימנהמרצפת-הרחובעלקלהברגלמחליקים / /באקראי,נודדים,שבנה

הסדוקשבמוחם /אותםוכל-השתייניםהמשוגעים,הפייטנים, /יד-הגורל

ירח".שלאורקושוכן

הצרפתי,הסימבוליסטיהשירמןיותרומענייןמורכבאלתרמןשלשירומובן,

שלבעירובחזותית,ובעמימותתחביריתבברירותמצטייןהואכמוהואך

בינארישרירותיעירובמציגיםאףהשיריםשניחולין.ושלפיוטירומנטיזם

אתמציבהצרפתיהשירחומרנות:ושלרוחניותשלרוע,ושלרוךשל

תאביהפיליסטריםמולהרחוב,אלבלילההיוצאיםהסהרוריים,הפייטנים

אלתרמןשלבשירוגםיצועם;עלזובשעההעוליםהגשמיותההנאות

הדמותמנוגדות:דמויותשתי-הפיגורטיביבמישוראמנם-מעומתות

רומנטית,פגישהכלקראתמצועפותשעיניהוהנרגשת,הרגשניתהתמימה,

והשררה,הממוןתאבהנצלן,העריץשלוחסרת-הרגשהמושחתתודמותו

תמונהמעליםהשיריםשנימגלב.במכתארצההשחוריםעבדיואתהמפיל

המ~נכרשלניכורותוךקסום,כישוףשללמדרגהובנאליתיומיומיתעירונית

השירים:לשנינוסףמשותףקולצייןולמותרוהפלאה,הזרהשלבטכניקה

שלבשירוהמאירותהקיץ,לילשלהמוזהבותהעינייםאתמזכיריםשניהם

אפשר,העיר.בבתיכחלונותאלתרמןשלובשירושמיםככוכביואלאדלאון

שלהסימבוליסטיהשיראתאלתרמןהצעידכיצדולהראותלהרחיבכמובן,

'לילוכיהמודרניזם,שללבילבאלקדימהצעדיםוכמהכמהבודלירממשיכי

מודל,לוששימשופריז','לילכדוגמתשיריםעלמוניםעשרתעולהשלוקיץ'

מהשתרע.היריעהתקצראך
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כ'כיככיםהפראריקםלייתלהכנתהמפתחשיר-קץ'לאין'פגישה .ר
כחיץ'

ומפאתבחוץ',ב'כוכביםקרדינלימעמדבעלרשהואקץ'לאין'פגישההשיר

הרביםבאספקטיםהמתחשבנרחב,דיוןמצדיקהואומרכזיותוחשיבותו

"קל"שיר-פתיחהלאחרהקובץ,אתהפותחהשירהוא(למעשהשלווהמג~ונים

כעיןשלוכהשמעתוכלים"כיו~ן IIכשכמוהו-הניגון'חוזר'עוד-וקצר

השיריידוןזוחשיבותומשוםולקראתה).הגדולההיצירהלפני~.ר~ןקנ~ל~ם

שלד'סעיףלמשל,(ראה,אחריםבהקשריםגםזהבספרקץ'לאין'פגישה

התמקדותמתוךורקאךיחסי,בקיצוריתוארהואוכאןלהלן),הששי,הפרק

ביןהמסקרנת.ה~ניגמטיתאיכותואתהקובעותהאוקסימורוניות,בתכונותיו

המהותלהבנתשיר-המפתחכמדומה,הוא,זהשיריו,איכויותיתר

עםלהתמודדניסורביםוכברבחוץ','כוכביםבשיריהשלטתהפראדוקסלית

בפניהשירשמציבחידות,בשתינעוץהללוהקשייםשלעיקרם 37פענוחו.קשיי

מאפיינrוהדוברשהריהנמענת,שלזהותהחידתהיאהראשונהקוראיו.

האפוסטרופהשלזו(תחבולההמפורשבשמהנוקבאינואךרביםב~פיתטים

רטורידפוסהיאבנקל,מתפענחתאינהשזהותםנמענת,אונמעןאלה~ליפטית

אתהיאאףהתובעתהשנייה,החידהבחוץ"').'כוכביםלשיריטיפוסיוז'אנרי

שתכונותיההדמות,שלמאפיונההעולותהרנותבסתירותכרוכהפתרונה,

קשורותהחידותשתילמעשה,אלה.עםאלהבנקלמתיישבותאינןההטרוגניות

הרבות,תכונותיהניתוחלאורלהתבררעשויההנמענתשלזהותהשהריבזו,זו

דסתרי.תרתיבבחינתשהן

ומוחשיתארציתדמותגםהיארבים:מניגודיםהמורכבתישות,לפנינו

לכבשrו,המשתוקקיםרבים,מעריציםלה(ישגשמיותמהנאותמתנזרתשאינה

סערr;ר(ייכירוחגםוצימוקים"),יישקדיס~נחתלהמעלהוהדובר-המשורר

אכזריתגםהיאוהשופטת");החטאאתרק("לספריםרוחניתדמותוגםעליי")

ועלריחוקהעלהשומרתנערצתגבירהגםהיאלעוללים;~םגםאךולוחמת

ועליוה"אני"שלתחומואלהמתפרצתותוקפנית,סעורהברייהוגםכבודה,

שייכתהיאדלתיים").אציבשוואלך,אצ~רחומה(יישוואמפניהעצמועללגונן

גםאךכגבירה,העיררחובותאלבמרכבהכביכולויוצאתהא~רננית,למציאות

שדהאולאלומות")אותי(ייתאלמיכמשמעופשוטוהשדה-השדהאלשייכת

עםיחסיהגם .)"םדיישותתמשקלעלפטל",שלשקיעות(יישותתהקרב

שולטתהאשה,היא,והאוקסימורון.הפראדוקסבסימןעומדיםהחלך-המשורר

עליותרחםלבלממנהמבקשואףמרצוןכנועמ~דווהואאותו,ומכניעהבגבר

כישפע,עליושתאצילכדילאתפילה,אליהנושאממעש,העניהוא,רעיו.ועל
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עצמולמעןבדרך-כללאדםמתחנןתפילה(בעתשלומידיושפעשתקבלכדיאם

בכולהמצויהונכרית,נשגבהל~שותהדובר-ההלךפונהבאןואילוומקורביו,

אפסותלמרות .חסד)מתנתלהלהעניקלושתתיראליהומתפללוהכל-יכולה,

מוסיףתרתי-משמע,הנשואהה"גבירה"כלפיה,תשוקתואתלהגשיםסיכוייו

"לאין-קץ":אליהלהשתוקקהדלההלך

 .ת W ;~::ז~סו~ים~לז:רz;רס~~י~ל
הון·~~דצוzכךן~ה.~הלבדי . -. .. ... . 

ת, W~ג.ק ה~~י~ן~רr;ר~לנ:וי

לן!הא-או~רתיהיאאחתr;ר~לנ:וי

::זךךל,ינות .v~ד ,ב~ .v ז::~ןי )i~ד

ו~רנים,ריקיםכר!ל~רחובות

לעוללךן,את W~ב~י~ל·:כי

י~זפ~קים.~קדים::זרב,זגגןדךי

ב"חומה"מוקפת-הדוברשלוהערצתותשוקתומושא-המרוממתהנמענת

במובןונערצת,עריצהמלכההייתהכאילווב"מרכבות",ב"ארצות"וב"גן",

ברובםאמנםנטוליםהללו(פריטי-המציאותהמלהשלהמטאפוריאוהליטרלי ... 

הםזהבשירוהסמלהממשביןהגבולותאךהשיר,שלהפיגורטיביתהלשוןמן

ספונהלפיה ,מונרכיתתמונתיעולםכאןנוצרתלכך,אימסופקים).גבולות

היאבדרכים.הנודדכ"טר~:פדור"הואהדוברואילובטירתה,כ"גבירה"האשה

תקבל-רביםובעולליםאינסופיבעושרשנתברכהוהפריון,העושרסמל-

ריחוקה,ופריון.שפעסמליוצימוקים",יישקדיםוהעריריהדלההלךממנו,

מקום,ומכלאיייהדותה,עלגםאולימרמזיםזודמותשלואכזריותהעליונותה

ביןומעמדי~תנילבידולמרמזתהדובר,כאןנוקטשאותהייאלוהיי",המלה

מנחה.לההמעלהוהסנטימנטלי,הרךההלךלביןוהמרוחקתהזרהה"מלכה"

עללהצביעעשוי 38יידיים,משירי-עםהלקוחוצימוקים",יישקדיםהצירוף

,מתולוהזהמעיןורכרוכי,רגשניטוןלאמירהלהעניקואףההלךשליהדותו
שלtקר:פ~דםהיידי).בלקסיקוןמצויהייהלך"המלה(גםיהודייםלשירי-ערש

האווירהשללבהללבמזרח-אירופייםפמילאריים,יהודיים,יצליליילוו

עד~תהיאזה,שירשלמפרטייהמציאותהנוצרתהמנוכרת,המערביאירופית

קץ'.לאין'פגישההשירשלהמובהקהאוקסימורונילאופיונוספת

היאהפרולטרי:והיסודהאריסטוקרטיהיסודגםלעיל,כנרמזכאן,נאבקים
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קורת-גג,וחסרעניכהלךהואואילובארמונה,הספונהנישאה,"מלכה"כעין

העיר,בחוצותהארמון,לחומותמחוץ-"בחוץ"ובחוצות.בדרכיםהמהלך

ה"פשוטים"ה"כוכבים"משחקים-הפתוחבטבעהעירלגבולותמחוץ

כנשיקתלוהטהירחשלהם:הנצחבחזיוןהקבועתפקידםאתוה"המוניים"

גבירהפנימעמידהשפלת-הקומההשקמהשיעול,מרעיםהקרהרקיעטבחת,

החברתייםהסדריםאתלחקותאפואמנסיםהטבענציגיכמטפחת.ענףומפילה

מנהגילעצמםמאמציםהםפשטותם,חרףהאנושי:הטבעעלהאדםשכפה

ה"מלכה"שלהפלנאייםמשרתיההםהאם 39אצילות.וגינוניאריסטוקרטיה

נחיתותהבדברהסימבוליסטיהרעיוןאתאלתרמןכאןה~בטאהנישאהן

שב"היכלייהגבירה"בפנייישבחוץ"ייהפשוטה"המציאותשלוהתבטלותה

אובלוקןאלכסנדרשל ה~~;סין .vמ-האמנותשלהשן"ב"מגדלאוהשירה"

הדמותשלבתוכההמצוייםו~לגרייםאספקטיםאלאהםאיןשמא

אתתוקפתגםאךמזהרת,בבדידותהשרויהדמותעצמהןהאריסטוקרטית

ושלאימהותשלתכונותבתוכההמכילהדמותלרשותו;וחודרתבכוחהמשורר

להכיליכולההןקרבה,ושלריחוקשלאלימות,ושלארוטיקהשלאכזריות,

והפשט~ת.המלכותיותהפכיאתגםבתוכה

להעניק,ומנכונותמאהבהגדותיועלעולהשלבווהדל,העניהדובר-ההלך,

אתתזנכהלבללפניהמתחנןואףהנערצת,גבירתולמעןקרבןלכלמוכן

טירתה,ואלאליהלהתקרבהיראיםה"אביריס"רעיואתמגשת",ייהנסוגיס

להישארעליהושומהוהניכור,האכזריותלהיאיס .ורחמיסחסדשלבמחוות

לכוףאליה,להשתוקקימשיךעצמוהואגומלת.ואינהמקבלתומרוחקת,קרה

בלאהגאיונה,בפסגתהתישארהיאואילומנחה,להולהעלותבפניהראשואת

לכלנפשתעצומותהמשוררשואבמניןותודה.ידידותכמחוותידלושתושיט

יודעאיןכילמענה,ולסבולאליהלהשתוקקשלאיכולהואאיןהללוןהקרבנות

מאמיןוהואנפשו,מתאווהוהמנוכרת,הקרה "י:ז~"האלאליה,אחרת:דרך

בתה. Wממכוןהנואשיס,ותרדלחיזוריואחדיוסתתרצהעודהיאכילבובסתר

היקראתלמענהשיעשהלפנילאאךויחיד,אחדחיוךלעומתותחייךאףהיא

אפולאחד"יוםבחייו:לושתעלהוספקטק~לרית,גורליתמחווה-מכולוהקשה

חיוך-ביותרהטובאתהמרכבות".מביןזהחיוכנואתלקטוףראשפצועעוד

כברשגזר-המוותולאחרכהרף-עיןרקהמשוררההלךממנהישיג-ויחידאחד

ראשו.עלירחף

אותהןמאפיינותהללוהמנוגדותהתכונותשכלהחידתית,הדמותמיהי

כ"תבל"הנמענתאתלתפושבלבןא'הציע 40בחוץ',שנשארו'הכוכביסבספרו

אתלתרץעשויהואשנכןממש,שלאחיזהזהלפירושוישגילוייה,כלעל
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כדוגמת~פיויגיסא,מאידךהגיבורה.שלבאפיונההגלומותהרבותהסתירות

בת-השירשללתיאורהיותראולימתאימהוהשופטת"החטאאתרק"לספרים

ארציתז?ריאלית,ישותשללתיאורהמאשר"הזככמה"שלאוהערטילאית

הדמותמןהימיםמןביוםלזכותההלךעתידשבוהחיוך,פשרמהוקונקרטית.

כמצביאה,סעורהכעלמה,ה~רוטיתנשית,ישותאותהומיהיהנערצת?הנשית

כאשהופריויחיוניותשופעתואףלקרב-דמיםהיוצאתריים,יודעתשאינה

עוללים?מניבשרחמהופורייה,בשלה

ושואףהנמענת,דמותשלהמפורשזיהויהאתמעודדהשירשאיידומה

דמותההאינהרנטיות.ובסתירותיהוהמעורפלהמרומזב~פיונהלהותירה

והקמתהעולםבריאתעלהסיפוריםל (המיתיהמודוסאלאחד,מצדמושכת,

(סיפוריםהרומנסיהמודוסואלהכל-יכולים)גיבוריהםואלהראשונותהערים

אלגםמושכתהיאשני,מצדלמלכה).האבירשלהבלתי-ממומשתאהבתועל

הפריזאיתהמציאותאללהשתייךועשויה-יותר"נמוך"מי~טימודוס

מרכבותיהארמונותיה,של~עללהתשע-עשרה,המאהשלהבוהמיינית

פראדוקסליבאורח-לשייכהאףיאאפשרהעיר).שבשוליהמסחרורחובות

וההומההחםבלוונטנבנתהאזשהלכהשלה,עצי-השקמהעםתל-אביבאל

ועםייאריסטוקרטיים":פ~לבורדיםבתי-מידות,עםאירופאית,עירבמתכונת

שלעיצוביבלילה.המוגפיםמתכתתריסיבעל"פל:פאי",מסחרימרכז

הואזה,בשירהא~ר:פנייםהנופיםשלעיצובםגםכמוהפועלות",ייהנפשות

זריםופרטי-נוףנכריותדמויותובצדובמתכווי,ביודעיימרומזעיצובאפוא

התל-אביבי.עץ-השקמהכגויארצישראליים,פרטיםגםכאימשתבצים

-כאילהעלותעשויההמובהקתהזרההאטמוספריתהאיכותגםמכך,תוצאה
ייעולםהיוצרתהאוקסימורוניתהפואטיקהובמתכונתוההפלאהההזרהבדרך

 .והבנאליהקרובהפמיליארי,המ~נכר,אתדווקא-הפוך"

ברייה(שהיאהנמענתבומעוצבתהמיתי,מצדוזהבשירנתבוניאם

אלוהיותדמויותבמתכונתומשירה)מדמיםומרוח,מחומרהמורכבתהי:פרידית,

המיתוסאלהשמיהמיתוסמישנתגלגלהלמשל,ענת-אתני,ה~להכדוגמת

מרחביבכלנודעהכיועלכך),עלמעידהשמותביןהפונטי(הדמיוןהיווני

בדמותהכלוליםהניגודיםכלאתבתוכההכילהענת-אתניהקדום.העולם

העקובהלאלת-המלחמהוגםהחייםלאלתגםנחשבההיאהשיר:נמענתהנשית,

אתלטיקה,בתחרויותלשופטתוגםוהתבונההחכמהלאלתגםנחשבההיאמדם.

דמותהאלהרמיזהבאמצעותוהטבע.הפריוןלאלתוגםהעירלאלתגם

איששלהקמאיתתפישת-עולמוולרענוןלהחייאהכאילוזוכהרבת-האנפיי

והלבישיהמורכבותהחייםתופעותאתרוחובעינישהאנישהעתיק,העולם
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ברוחהיאכזוהחייאה .בר .vלכלהפונהפריוןאלילתשלבדמותהבחומר,

להםלהחזירהמראות,מעלהאבק"את"להסיר,שחתרהאלתרמןשלהפואטיקה

במודרניזםשנתפתחה";ךזרה"לרעיוןבהתאםואףהרעננים,צבעיהםאת

לגוניו.הרוסי-צרפתי

ריאלי,שיקוףייהטבע"אתלשקףהתכווןלאהןאלתרמןדבר,שלבסיכומו

במלאכותיותאותהולתארמראה,פנימולאלהמציאותאתלהציבאםכי
T 

בראי,המתבונןבעיןנוצריםשהםכפיוהגזמותיה,עיוותיהעםמכוונת,

שהיאבמר~ה,משתקףאלתרמןבשירתשה"טבע"מאחרבתיאטרון.בתמונה,

בהשיש- ) art, artifice (-ה"אמנות"מןחלקשכזוובתוראדם,ידימעשה

ומלאכותי.מסוגנןהואייהטבע"שגםיוצא,ה"גוזמה",ומןה"זיוף"מןתמיד

קץ',לאין'פגישהבשירהנמענתבדבררבותלתהיותמקוםאיןהוא,שכךמאחר

בת-השיראוהמציאות)שלהטבע,שלגילוםהיאשכזו(ובתורתבלהיאהאם

הוויהשהיאמשוםהרוח),עולםשלהאמנות,שלגילוםהיאשכזו(ובתור

רוח,וגםמציאותגם"אמנות",וגםייטבע"גםבתוכההמכילהאוקסימורונית,

מכילהללוהניגודיםמןאחדכלאלתרמןובשירתהמנוכר,אתוגםהמוכראתגם

 .היפוכושלשיקוףגםבתוכו

'כוכביםבקובץהפראדוקסליותלהבנתהמפתחדמותכאמור,היא,זודמות

אתללכודמשתוקק(האמןפיהםעלוהאמנותהטבעתפקידינהפכיםשנובחוץ',

שלהתיאטרליותמחוותיואתמחקההטבעואילוהטבע,אתולחקותהמציאות

ומוחשיתארציתכדמותהתפאורה).אוהתמונהשלהמוגזמיםצבעיהואתהאמן

תובעתגםאךמרחמה,חדשיםוחייםעולליםהמניבההפורה,כאדמההיא

ומופשטת,ערטילאיתכדמות 41 •קברבורגהואורחמהרחם,ללאקרבנות

בוראתהיאאףהשמים",בתייהאמנותאתוהרוחניות,הרוחעולםאתהמייצגת

אתאינסופיים.קורבנותתובעתהיאאףוכמוההאדמה,כמוממשחדשים,חיים

לחייםהןנאמןההלךבמותם.רקמפצההיאקץ""לאיןבתשוקהלההמתמסרים

הנצחיתייהפגישה"אתיפסיקהמוותורקגבול,ללאנאמנותלאמנותוהן

"חיוך"זולתותמורה,גמולייהגבירה"מןמבקשתשאינההזו,גשתוהמר

למצואעשוייםזו,חידתיתבדמותהמתגליםהפראדוקסים,למעשה,בן-חלוף.

הכלולה-האמנותשלהמיתיגילומהאתזונישאהבדמותנראהאםפתרונםאת

ערטילאיתשהיאהרוח,ומןובשר-ודמית,ארציתשהיאהמציאות,מן

ושמיימית.

בך",ימשולוהואתשוקתךאישך(ייואלבראשיתמסיפורהרמיזההיפוך

היסודהיפוךאתהדעתעלמעלהגנך")ואלייאל:ךייתשוקתי : 3שורההשווה

בתוךמצויים-והנחשקהחושק-כאחדהיסודותששניייתכןוהנשי.הגברי
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"פסיכומכיה"שלהחצנהאלאאינולבינהבינוהמאבקוכלהדובר,שלנפשו

הנפשבתוךהמתחוללמנוגדים,כוחותשניביןפסיכולוגימאבק-איתנים(של

ידייםחסרנראההואכןועללמערבולת,שנקלעלגוףדומההדוברפנימה).

בקנהעולהזואינטרפרטטיביתאפשרותיזיים").אובדסחרחרגופי(ייואליי

מתוחכםשימוששעשתההאלתרמנית,הפואטיקהשלאופייניתתכונהעםאחד

לנעשהיששלפיההקדמונים,של(ייהמתאמים")ה"קורספונדנציות"בשיטת

בפרקד'סעיף(ראהולהיפךעליונים,בעולמותמקבילהבמיקרוקוסמוס

לעיל).הראשון,

ישים,התחתוובעולמותהאדםבנפשבמיקרוקוסמוס,המתרחששכלמאחר

קיץ'ב'חגיגתהרקיעאתאלתרמןמדמהבעליונים,אדירת-ממדיםמקבילהלו

ביןאדיר-הממדיםהחיצוניהמאבקגם 42בלילה.מנצנציםשאורותיוגדול,לכפר

והעלוב,הדלההלךלביןוהיכולת,הכוחותעצומתגנטית,הגיהנשיתהדמות

כוחותשניביןנצחיפנימיקונפליקטשלוהחצנהפרוייקציההיתרביןהוא

החובהאישביןהמאבקההלך:שלבנפשוהבכורהעלהנלחמיםמנוגדים,

יוצאממחויבות,המתנערהאמןלביןלביתו,והעושהבתלםההולךוה"פרנסה",

להעפילה"פרנסוס",אללהגיענצחיתרומנסיתבשאיפההנדודיםדרךאל

הבלתי-נכבשת.האמנותאתולכבושלמרומיו

העדות

 . 31עפ' ,) Bradbury and McFarlane (ופקפרלןברדברי 1
 . 32עפ'שם, 2
 .שםשם, 3

 . 33עפ' ,שם 4
שם. ,שם 5

 . 67-3עפ' ,) Frye (פריינורתרופ 6
היוצרת , self referenceשלשירהפואטית",ה"ארסהשירהאתקרטון-בלוםרותשלכהגדרתה 7

 . 2 ~ 7עפ'(תשפ"ב),קרטון-בלוםראה,לוקאליים.פאילוציםפנותקהרפטי,עולםלפרקים

-31עפ'ורשיפות),(פאפריםבמטבלהכפולות",הפרכאותייבסודאלתרפןשלפאפרוראה 8 27 . 
הכרעתועלהפלפדתירק',וארוחתאבוסשור'ביצירהביטוילידילפשל,בא,זהקונפליקט 9

בעירולאודל,קטןביישובלחיותהבחירהובזכותלארץהעלייהבזכותביאליקשלהאישית
פעטירה.אירופית
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 . 69-63עמ'(תשמ"ז),שמיר 10
המושגכדוגמתרומבטיים,במושגיםלתאראיןהקלאסיציסטיתביצירההגיבורלבט"אתגם 11

הפואטיברצףלשיבוצוביסיוןוכממשיך:כמחדשמולדרייש'במאמריכךועלייאמביוולבטיות".
 .) 63--64עמ'(ובמיוחד 61--74עמ'חיפה,אוביברסיטתרפיס,ההשכלה",תקופתשל

 . 153-133עמ' ,) 1987 (בר-יוסףראהלמשל,גנסין,ביצירתהאוקסימורובייםהצירופיםעל 12
 ,) 1965 (אשיריס,ראה(תרפ"בת-רפ"ז).כבלגלהמחזורמתוךהסף','עלהמוקדםשירובפתח 13

 • 31עמ'
 . 323עמ'שס,ראה(תרפ"-חתר"ץ).הימיסכאליהמחזוראתהחותם'סיום',בשיר 14
גיל'ל'דבר',(מוסףייבזלת"המוקדמתברשימתווכברהיא,ותיקהמלחמהשלובסקי-צמחמלחמת 15

בחוסרוהאשימובצמח,שלובסקיהתנגח'כתובים',ליציאתשקדמהתרפ"ו),בתמוזי"גשכ"ח,
ובצרות-עין.עקביות

עמ' , 1954וביקורת,מסהבספרוראה .) 1935 (ההשוואה"ייעלבמאמראלתרמןאתהתקיףצמח 16
 . 175עמ' ,) 1969(פברוארב'מאזבים'אלתרמןעלהשוללתלביקורתוחזרהוא . 144-140

כמטבלאלתרמן,(ראה 1932משבתוהעשן"ייהפיחבמאכרשלובסקיעלאלתרמןשלהגבתונשל 17
 .) 10עמ'[תשלייא],

 . 43-42עמ' ,) 1966 (זך 18
יומיומיים,טריביאלייםאלמבטיםשרבובהפאתוס,(הבמכתהעדפותיובדברזךב'שלביסוחיו 19

פאובדע'שלגיסוחיואתמזכיריםוכד')"מיכאביות"סטרופיותוסכמותריתמיותסדירויותביטול

ברתבאראהוהשישים,החמישיםבשבותזךשלהביקורתמסותעלאימז'יסט'.שללאוויםב'כמה
 . 191-167עמ' ,) 1989 (

אלתרמן",בתןשירתעלייהרהורים(במאמרובשמהובקבהפיגורהאתשזיהההראשוןהיהזךב' 20
אלתרמן"גתןבשירתהסמליםייעולםבמאמרו .) 122-109עמ'[תשי"ט], 4-3חוב''עכשיו',
האוקסימורובייםצירופיואתאוהבאיבושזךעלמירוןד'לגלג ,)] 19.8.1960 ['למרחב' ,'אשמ'(

הלעג,הערתאתמחק(תשכ"ב),כספריתפניסארנטבספרמאמריאתכשכיבסאךאלתרמן,של
שלהב"ללמאמרולהפבותוב"לא"אוקסימורון",המושגהגדרתאתבהערת-שולייםתחתיהוהביא

 .זךלבתןשמורהזואבחבהעלהראשוביםזכותמקום,מכלזך.
עיביועלגוחןאיךרואה(ייאתהאב''קץבשירואלתרמןשלהבודעותשורותיואתלמשל,השווה, 21

לתא")תאהרקמהומתיר /החוליותמפרקהדיקן,החלי /בעתה:המפילהאומןהחיות

באצבעותיוימפרקההגיוייהעלהגוחןהמוותעל L'EMEUTEבשירוורהארןאמילשללשורותיו
והמיכגיות.המדייקות

 . 50 , 35עמ' ,) 1987 (צורר' 22
 . 52--56עמ' ,) 1971 (באומגרטןראה .) 1955 (כבעביד' 23
עיפרת"במואופירייאטוןמאמריראהאלתרמן,שלהמוקדמתבשירתוהצבעיםצירופיעל 24

 .)] 12.9.1979 [(שמיר
בהשראתכמדימהבוצריועוד)הסכין"ייבוהקשורקת",(יידומייהבשירהשמב.ייםהצירופים 25

שלב'בסעיףכךעליראהפעולה,בשמותהתוארשמותכלאתלהמירהפוטוריסטיתהדרישה
 .להלןהשביעי,הפרק

באיןתעוייצללים :) rl07>11עמ'[תשלייט],(דורמןאלתרמן''מחברותשלב'בכרךפורסםהשיר 26
קזניפה".בידאותםחבקה /ליטפה,אותםבמגלבים ) ... (בם-לא-בםהרקיעאףאדם

איבפורמציההמכיליםאךובעים,רךרושםהמעורריםבצירופיםתכופותלהשתמשבהגאלתרמן 27
 .להלן ,השביעיהפרקשלג'בסעיףכךעלוראהקשה,

ראה .השירשלשהויואליטקסטבביתוחהרושובסקי,ב'הבחיןקיץ''לילהשירשלזובתכובה 28
 . 115-106עמ' ,) Bumshaw (ברבשו

שם.שם,הרושובסקי,ב'הבחיןבכךגם 29

-יאירהייתהאשר /קשבהופכתאשרחדהדומייהייישאלתרמןשלהבודעותלשורותיווהשווה 30
אתהקשב,ואתהדומייהאתהכורךאוקסימורון,בבחיבתרקשאיבןשורות-ראי"ובהפכה

סינאסתזהעממידגםאםכיאדם,ידימעשההקפואה,המרי$הואתמחייםוהרוטטהטבעיהמר~ה

 .החזותייםהתכניםואתהשמעחושאתהכורכתמקורית,

הבחינהמןהמובעלתיימים",המלהעםבשירמתקשרתהמים,מתחוםהלקוחה ,הנחשולתמונת 31
הירוקיםשמימיויאור,אייםלמעיןהגשומיםהשמיםהופכיםואזיישמים",המלהבתודהפונטית
כאזמחקההמפותח,הטכנולוגיהעולםאישהמודרבי,האמןהעיר.מדרכותאתלהציףמאיימים

בשםהרקיעאתומכבההטבע,איתנימולפעור-פההעומדהקדמון,האדםשלתפישת-עולמואת
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רביאמרשמיםזייאמיחז"ל:בדבריגםניכרתכזותפיסהואכן, .למיםדמיונםשוםעליישמים"
 .ע"א)יב(חגיגהמים"שם :חנינאב"ריוסי

תהליםראה"זהוב",גםהואייירקרק"שלהמקראי(משמעוהחתולעינישלהזהובהירקרקצבען 32
מצופות".זוהבעיניהאשרו"עירירקרק"יירעוהצירופיםמןגםבעקיפיןעולהיד)סח,

 .) 125-124עמ'[תש'ליי],(דורמןאלתרמןמחברותשלב'בכרדכלולהשיר 33
(שמירהתרגים"אמןייאלתרמןאממרילמשל,ראה,אלתרמןבידירונישלספרותרגוםעל 34

] 10.6.1977 [(. 
בעירהמכיניותמתוארותש:בואישה','ניחוחהגנוזהשידמןאחת,מובהקתדוגמהרקכאןנציין 35

~צור,דדוכי / ..תעוט! /עשת-,חור, /אוטומובילחשרת /האווניוייבמעלהבג'ונגל:כנמרים
 .) 74עמ'[תשלייט],(דודמן 'הבטוךבג'ונגלנמרים /מדון,קוראי

 . 149 , 65-63עמ'שם, 36
 .ועוד 35-30 , 23-22עמ' ,) 1981 (בלבןבמיוח,דדאה 37
כונסו(דבריואלתרמןלפטירתהשלושיםביוםשנשאבדבדיםיפה,א"בלראשונהבכדהבחין 38

וטראגי-קומיתסנטימנטליתהיאאףדומה,מחווה .) 222-211עמ' ,] 1975 [ישןמולחושבספרו
 ,] 3.12.1934 [תרצ"הבכסלוכ"ו('הארץ',פיסטוקים'מוכרעל'שידהפזמוןמןעולהבאיכותה,
מותוייאליוחאימתקדבש:בו ,) 66-65עמ'רבטים,דאהיוחאי',של'חייובשםגםשנתפרסם

 :דומהעריוןעולהה"נמוך'הפזמוןומןה"גבהר"השידמןפיסטוקים".טסעמוומביא /האביון
מנחהלהםומעלהחייואתלמענםמקריבעליונים,כוחותבפניהמתבטלוהאביון,הענידיוקא
 .ולחסדלתמורהלצפותבלייקרה,

אתמחקההטבעבוהפוי("עולם 55עמ' ,) 1971 (באומגרטןוראה: .) 1955 (כנעניבכיהבחין 39

מונקי'ר')·

 . 37הע'לעיל,ראה 40
 .להלןהשלישי,הפרקשלה'בסעיףהפילים','אלבשידדיוןראה 41
 . 33עמ' ,) 1965 (אלתרמןדאה 42
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שלישיפרק

אילםהואהפתרון
אלתרמןבשירתה!א~גמהושלה~ניגמהשללמעמדן

N • רמטררפלתחירתיתשירהשלבזברתה

השירהשאיןסבורים,הכלליתהספרותשלההיסטוריוניםמןאחדים

של-מסוימתתמורהשמתוך-המשךאלאהעשריםהמאהבתהמודרניסטית

המודרניזםאיןכימניחיםהללו 1הצרפתית.המהפכהילידתהרומנטית,השירה

רעיוןאתנסעלהעלתהאשרהאינדיווידואליסטית,הרומנטיקהשלהקצנהאלא

הרוח,עולםוכיהאריסטוקרטית,לדינאסטיההבזההחד-פעמית,המקוריות

הואועוד),פרוידפרייזר,ניצשה,דרווין,של(עולמםהמודרניזםנולדשמתוכו

היסטוריונים,אותםגםאולם,האירופי.הרומנטיציזםשלשלמובהקתוצר

יודוהרומנטיקה,שלהעברמערכיוהינתקותמהפכהבמודרניזםרואיםשאינם

מהפכההעשריםהמאהבספרותנתחוללהלפחותאחדבתחוםכיכורחם,בעל

הקלאסי-רומנטיתהשירהלביןהמודרניזםביןקרעיצרהאשרממש,של

אתנסעלשהעלומביניהם,הקלאסיציסטייםרקלאהעבר,משוררילה:שקדמה

אפילואלאה~תארים,צלולתהארכיטקטוניקהואתהבהירההרטוריקה

ה~תאר,קוויאתוטשטשוהמבעדרכיאתערפלואשרשבהם,הרומנטיקונים

עסקוכאשרגםיותר,אופחותקומוניקטיביים,להיותהשתדלוכאחדכולם

ויתרולעומתם, .וקרועהמורכבתנפשביטאוכאשרוגםסבוכיםבנושאים

עלגםמכך(וכתוצאההמובנותעלמראשהמודרניסטייםהמשוררים

גםוחידתית,מעורפלתקשה",יישירהביודעיןוכתבוהפופולריות),

 2ויותר.יותרטריוויאלייםלעתיםהפכוכשנושאיהם

מעניין,פראדוקסזהבענייןלזהותעשויסוציולוגיתהכוונהבעלהיסטוריון

תקפותואתהיטבולהביןלפרשו-לבבתשומתאותובוחניםאם-,אמנםשניתן

ברובםשהיוהאירופיים,הרומנטייםהמשורריםדווקאבו:החבויההאמתואת

שנילוודמוקרטיזציהשלמגמותבהשראתבמוצהר,כתבוהאצולה,מעמדבני

בעודעמם",ייבניולמעןהפשוט""הקוראלמעןהצרפתית,למהפכה

העמליםהמעמדותמןקרובותלעתיםשבאוהמודרניסטיים,שהמשוררים
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ולאאינטלקטואלית),(אריסטוקרטיהמצומצמתעליתלמעןכתבולפרנסתם,

מלחמתסביבליצורשהחלוהמודרניסטיים,היוצריםהעם".ייהמונילמען

לגווניוהסוציאליזםאתברובםואהדוהקומוניסטית,והמהפכההראשונההעולם

מארינטיתומאסופיליפוכגוןהמודרנה,שלהבולטיםמדכריהשכמה(הגם

הביאולאהפאשיזם),עםואפילוהקיצוני,הימיןעםהזדהופאונדועזרא

התרחקוהעםהמונילהיפך,להמונים.ולהתאמתההאמנותשללדמוקרטיזציה

ולעתיםומוזרקריפטיענייןבהוראובכללה,המודרניתהאמנותומןהשירה,מן

מפניהתרחקומצדם,המודרניים,היוצריםשרלטנית.אחיזת-עינייםגם

הבורגנות,ולנציגיהמעמדות,מכללפיליסטריםובזוהאמנות,שלפופולריזציה

מקום,מכלהמודרניסטית,בשירהבפרט.וסולידיים,קבועיםערכיםהמחפשת

יודעיקומץבעיניחןוהנושאתלמתי-מעט,היאהוהקריפטית,החידתיתהלשון

הרומנטית,השירהשלבמקומההחדש.שלההיכרולסימןלאידיאלהייתהח"ן,

וסתומה,~ניגמטיתשירההעמידונפש,לכל-למראית-עיןלפחות-היפה

מאמציהקוראמןוהתובעתלפיצוחהקשהשירהומפורר,מרוסקתחבירבעלת

 3 •האינטלקז:ואליהאתגרמןאחתלאבהםשישפענוח,

ה"~ליטרית"-הללוהסותרותהמגמותביןנקרעעצמואלתרמן

בעליונותהשהאמינהלחבורההשתייךהואהאחד,הצדמןוה"דמוקרטית".

ייהברבוריםלרבותספר",ב"קריתהאחריםהחוגיםכלפניעלהאינטלקטואלית

משורריואביאליקאתגםייהצעירים"מנו(שבהםהבורגנותשלהאבוסים"

יסודותהעבריתהשירהאלעמםהביאווחבריוהואשלו).הצעירה"יישירתנו

הבחינהשמןולמרותלהם.הסכיןטרםהממוצעשהטעםדיסוננטיים,מרדניים

עםהפועלים,מפלגותעםהארצישראליתהמודרנהסופריהזדהוהפוליטית

ונוודים,יחפניםשלפרולטריכאספסוףעצמםהציגו,ואףהבגדקרועיהחלוצים

נבחרת,עליתלמעןיצירתהאתהיוצרתנבחרת,כעליתעצמםראואףהם

קודמיהם,שלהפופולריותאלעיניהםנשאוולאהחידתית,לשונםאתהמבינה

ביאליק,אתהעםזיכהשבולאומי","משורר(התוארכולבפינישאהששירתם

המכיריםאריסטוקרטים,שלזואליטריתגישהוחרףולרוחם).להםזרהיה

האמנותשלחשיבותהעלבשיריולדברהרבהגםאלתרמןעצמם,בערך

לחםלעצמוהמחפשהפשוט,הציבוראלהפונהה"פלבאית",הפופולרית

הואאחתלאונחות.ו~לגריטעםשלכגילוירביםבעיניהנחשבתזוושעשועים,

העממיתהאמנותשלעליונותהבדברשונותהצהרותבשיריוהצהיראף

(שהריפיוטיתפרזהמתוךאםהפשוט,לאדםאותנטיצורךשהיאה"נחותה",

שלבלשונםכביכולהמתנבאמשורר-נוודהכול,ככלותהוא,בשיריוהדובר

 4לבו.בכלבכךהאמיןשאכןמשוםואםהימים),שמכברהטר~כאדורים
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ומביעהשוק,מפתןעלהנדודיםשקאתההלךמניחבשמש''השוקבשירו

אמניווכלפיכלפיוהפלישתי,גליתשלדמותובןהו~לגרי,הענקכלפיהערצה

וסוחטירגשעתיריפשוטים,שיריםהשריםוהתוכי",הקוףייפיטניההמוניים,

הצרופה,האמנותאלעיניוהנושאמהם,והיומרניהנחשבהאמןהוא,דמעות.

ההמונית,הפשטותהשוק:שמייצגמה(ולכלהשוקשללקרסוליומגיעאינו

אלהפונהמסובכת,והבלתיהפשוטההאמנותוהבריאה,הבסיסיתהמציאות

יירוצחקין,ין .v(מהנוודהאחמביע'איגרת',בשירגםהאינטלקט).אלולאהלב

בלצנותםהמתגלמתהנחותה,השוקאמנותשדווקאהרעיון,אתאחיו")

ורוקדיםהשריםההמונית,השנינה(משורריהמומוסושלה:פ~פוןשלהו~לגרית

מזובעיניויותרהנחשבתהאמנותהיאהיאחיות),ומאלפיםמנגניםבשוק,

ימיאיךראיסאך ~ל"המקולל:הנוודמבטיחלאביו-אלוהיוכול.בעיניהנחשבת

יפלואלי,לרגליהם, /--ולחםאהבהעלבשוק,רבהרקידו /המפארים

ההצהרותכלאיןשכביכולולמרותאליל",ל;ךראותאותםבהביאי /השוערים,

בדרכיםהתועההביניימיהנוגאנטשל,גלגולובדויגיבורשלמחוותאלאהללו

גםיצרעצמואלתרמןכמוסה:אישיתאמתגםכאןחבויהלעיר,כפרשבין

וגםפרנסתו,צורכיאתשסיפקהזוולעיתונות,לבמהופופולאריתקלילהיצירה

לציבורמיועדתשאינהמשמעויות,ועמוסתאינטלקטואליייקאנונית",יצירה

ה"בןאיזהויותרןהחביבהואבקרבו,שהתרוצצוהתאומים,מןאיזההרחב,

בעתידישרודמהםאיזהמולידוןאביועלהמועדףהפסים,כתונתבעליקיר"

 5להכריע.התקשההואזובסוגיההבאיםןהדורותלקוראימשמעותוישא

והוגי-המשורריםשלהשפעתםניכרתהדרך,בראשיתשכתבבמאמרים

הסימבוליזםמןמשקעיםגםבהגותםשהטמיעוהפוסט-סימבוליסטיים,הדעות

הטר~:פאדוריםשלייהעמומה"החריזהאלהחזרהניכרושבוהצרפתי-רוסי,

כגון,סימבוליסטים,מןכמהוהסתום,החידתיהבלתי-מוגדר,שלוחיפושו

האמינושלהם,הפואטייםלעקרונותופרוגרמטימסאיביטוישנתנומלארמה,

 .לפתרונוהמפתחאתלחפשחייבשהקוראמסתורי,משהולהיותחייבשהשיר
בספרותכיבהנחה,אלתרמןפתח 6 ) 1933 (בשירה'מובןהבלתי'עלמאמרואת

רקישבספרותכיו"בלתי-מובן",יימובן"שלקטגוריותלפייצירותלסווגאין

שביתהלהקנתהכברהשלושיםשבשנותזו,דעהאמנות",וחוסרייאמנות

במחציתכבר,שקבעבודלירשלבדבריואולימקורההמודרני,החשיבהבעולם

זולתשהוא,קריטריוןשוםלפיהאמןאתלשפוטשאיןהתשע-עשרה,המאה

תכונות,באלה(וכיוצאמועילהגון,מוסרי,להיותחייבהואאיןכישרונו.

אדםלהיותיכולהואלדידו,התשע-עשרה).המאהבמשורריחיפשהשהביקורת

בריוסוב,ואלריגםמובהק.פיוטיכישרוןבעלאמת,אמןשיהיהובלבדמושחת,
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עלדיברברמה,דגלוומנושאיהרוסיהסימבוליזםבמשורריהבולטיםמן

לגלותהואהמשוררשלהעליוןשתפקידוכךועללעצמה,כתכליתהאמנות

ולאבשירה,ומגרעותיהםמעלותיהםפיעליישפטו"משורריםטכנית:שלמות

('מאזניים') ' Vesy 'בכתב-העתבריוסובכתבאחרת",אמת-מידהשוםפיעל

ך • 1905במאי

השמחהעלמספרתאינההנזכר,המאמרשלבהפשכואלתרפןטעןהספרות,

 ,ובתוליראשוניבאופןאותםחיהאלאהחיים,אתמתארתהיאואיןהצערועל

ו'עירבחוץ''כוכביםמשיריבכמההחוזרזה,רעיוןגםוהפתעות.תימהוןמלא

המודרניסטיים,היוצריםמןרביםשלבהגותםביטוילידיתכופותבא 8היונה',

הרבהלמשל,פסטרנק,שונות.וקבוצותאסכולותבניוהצרפתיים,הרוסיים

מחדשכאילושנולדכמיהמשורראתוראהוההפתעה,החידושרעיוןעללכתוב

ניכרדמיוןמתגלהאףאלהבנושאיםויום.יוםבכלהחייםחידתעלשתוההוכמי

שהשמיעהדעותלביןהשירהעלופסטרנקפנדלשטאםשהשפיעוהדעות,בין

לסלקתביעתו(לדוגמה,האימאז'יסטיתהתנועהשלבשמהלפשל,פאונ,דעזרא

האחדהרגעאתללכודהשירהשלמתפקידהכישם-התואר,אתהשירהמן

 9אפירתית).בצורהלתארוולאוהמיוחד,

הפראדוקסלית,בקביעהאלתרמןחתםבשירה'מובןהבלתי'עלמאפרואת

הבהירה,השירההיאהיאוהחידתיתהמעורפלתהשירהדווקאשלפיה

אתאזעדמצאושלאאומפנו,שנסתרולאמתות,להגיעלקוראהמאפשרת

חציצה.כלובלאישירותבהןלהתבונןמחששבאמנות,מקומן

מסובךעשןכמוומרגיזהערפלכמיןלרביםנראיתהחדשההשירה

ביוםלרחובאדםיוצאעכשיו,וגםתמידחמי,דהלאאבלופפותל,

כמהאומר:הוא ..הזה!הערפלאטוםכמהלהגיד:ובפקוםסגריר,

 ...העינייםאתצורבהזההעשןלהגיד:ובמקוםועמוק!רךזהערפל
השמש.אלישרפביטיםהזהלעשןמבעדאופר:הוא

שלבלבםהנוגעתוהחידתית,המעורפלתהשירהשלבעליונותההאמיןאלתרמן

אתלראותהאמןעלוהפתעה.תיפהוןמתוךמחדש,המציאותאתוהחיההדברים

המורכביםהשיריםאחד'איגרת',בשירו(כמאמרוייכפתאומיים"העולם

נדיר,רגעלאותולחכותואףבחוץ'),'כוכביםשיריפביןביותרוהמעניינים

מענייןכזכוכית".יישקוףהבלתי-מובןנעשההנדון,בפאפרכדבריושבו,

שנהבאותה Difficult Poetry)10 (קשה""שירהעלכתבאליוטת"סכילהיווכח

בשירה"מובןהבלתיייעלרשיפתואתאלתרמןפרסםשבה- 1933-עצמה
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עללהצביעזומעניינתעובדהשלבכוחהאיןמובן, .) 24.11.1933('טורים',

אחדשכללהניח,יותרסביראלתרמן.לדבריאליוטשלדבריוביןישירקשר

שנישלהסימפטומטיהזימוןכן,פיעלאףשלו.ממקורותיוהרעיוןאתינקמהם

לקליטהוקשהמעורפלתחידתית,שירהבזכותשרעיונותמלמד,המאמרים

העולם.מלחמותשתישביןעולם-הרוחשלבחללוריחפו

והחיוהאלתרמןב.

ללמדנוכדיבוישאלתרמן,שלהפרטיתספרייתובכרטסתמרפרףעיוןאפילו

באחריתלסוגיו.החידהז'אנראלחייו,תחנותבכלאלתרמן,שלהימשכותועל

לדפוסהספראתשהביאדורמןמנחםמספראלתרמן,שלהחידות'ל'ספרדבר

שלבעיזבונולדפוסמוכןשנמצאהחידות','ספרעםביחדכימחברו,מותאחר

ככלשהוכנו,מקיטעות,רשימותשלעמודיםעשרותגםנתגלוהמשורר,

הערותהשאר,ביןבהן,העיראלתרמןלספר.הקדמהכתיבתלשםהנראה,

חידות,הביאהדגמהולשםהחידות,שלבינלאומיותןבדבררבות-עניין

כבעלוהמחטהחייטחידת(למשל,שוניםעמיםאצלרבותבגרסאותהנפוצות

מאמץעםהנאההמשלבכמשחקהחידה,שלהחברתיתפקידהעלזנב).עםחיים

בושידעומשחקהיאייהחידהמפזמוניו:באחדאלתרמןכתבאינטלקטואלי,

 /המוח,לחידודכמפורסם,יפה,היא /כאן.ועדקדמוניםמדורות /לשמוח
החידות'ל'ספרההקדמהבדברימעלהאףדורמןמ' 11הזמן".לבילוי /ובכלל

עלהסופרחזרשבו 12במשתלה',החיים'עץבמאמרוהמשוררשלדבריואת

ברשימותיופעמיםכמהנזכרתואשרדרכו,ראשיתלמןאותושליוותההמימרה,

חידות":הפותרתחידההיאייהאדם-הנ"ל

חידההוא'האדםכיההיתול,דרךעלפעם,אמרתיישןבפזמון

חדשות.חידותהחושפתחידההואלמעשה,חידות'.הפותרת

החידותשפתאתלנוומפרשמגלהשהואבכדהואהמדעשלגדולתו

ופירושים.שפהלוואיןאילםהואהפתרוןואילוהיקום,של

בהוראה )א(לפחות:הוראותבשתיהחידהבמושגאפואהשתמשאלתרמן

החידודעלהבנויז'אנרהפולקלור,ספרותשלכז'אנרהמצומצמת,ה"טכנית"

תחבולותעלהתגברותאגבשהושג,מרגע-פתרונוואשרהאינטלקטואלי,

 )ב(טריוויאלי;אפילווחד-משמעי,ברורכפתרוןמתברר-המכ~ונותההצפנה

הקיום,תופעותשלולעומקןלרב-גוניותןכביטויהרחבה,המטאפיזיתבהוראה

במלואו.מושגאינולעולם-האדםבידשהואלכולכשנדמהגם-פתרונןאשר
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הרחב,מטאפיזיהבמובנהלחידה,ביחסאלתרמןטועןאילם",הואייהפתרון

שלהחידותיישפתאתלפרשאלאיכולהמדעןשאיןלומר,שכוונתווייתכן

מזהלמעלהלאאךלבינינו,החידתיתהמציאותביןלתווךהואיכולהיקום",

בלתי-מושג.תמידיישארהחידהפתרוןכיחיים),לברואלמשל,יכול,הוא(אין

בדבר'הברכה',בשירוביאליק,שלהנודעיםטוריוהדעתעלעוליםזהבעניין

ההגותמןבדרכםהםאףהמושפעיםהברכה,שלהעולמית"ייחידתה

יישפתאילם":הואייהפתרוןכישהאמינההצרפתית-רוסית,הסימבוליסטית

לשוןהיאהלא ) ... (לההברהולאקוללא /חשאים,לשוןיש,חרישיתאלים

כברהמאהבראשיתאךמובהק,כרומנטיקוןאמנםנחשב(ביאליקהמראות"

בספרותשרווחומאלהסימבוליסטית,הגותרסיסיולמסותיולשירתונסתננו

 13בשנים).עשרותמזהאירופה

בשירתואלתרמןאתהעסיקההחידהמושגשלהרחבה,השנייה,ההוראה

המדויקיםהמדעיםשאראת(וכןחקלאיתהניסהשלמדכמיהרף:ללאובהגותו

יישפתשלהתחכוםואתהדיוקאתאלתרמןהעריץזה),למקצועהנלווים

הפיוטיתיצירתובסוףזה,שםהנושאתהשירים,סדרתאת(ראההסרגל"

והקו",המספרשגבובשיריםהרםמןפחות"לאקיץ').'חגיגת-האחרונה

אתאמרואשרהדמיון",חמושיליימוחותבהצדיעואלה,בשיריםאלתרמןכתב

שלהחותכתהאלגנטיותלאלתרמןקסמה .הנזירה"~רות 9הייבשפתזברם

מןפחותומרגשתעתירת-דמיוןאסתטית,-לדבריו-שאיננההמדעי,הפתרון

ההנדסי,אוהמתמאטיהפתרוןשלהדיוקברקוחרףוהספרות.הציורהמוסיקה,

היסודלחוקישועיםשאינםמיסודותגםמורכבהעולםכילדעת,האדםעל

האנושיתהבינהעלבעינה.לעולםתיוותרהקיוםחידתולפיכךאותו,המנחים

הסרגל'):'שפתבסדרהב'(שירשירבאותונאמר

~רק-:כר;~ה~~רי

סרגלעםהזפמריאידמי;נה
.: T -:. • •• 

ד IJ:ב ;ר;א~~;יג~יר

~דע,יא;;יגר::כריק~ת

W ד~לא:ב~נ;רר;ן~ין~
החידה.פניאתהח;שפת

-',' ',' ',' : •• -• T 

 .הנצחוחידתהחייםחידתלנוכחמתמדתבפליאהכן,אםנותר,אלתרמן

ביותר.החידתייםפראדוקסלי,באורחלדידו,הםביותרהפשוטיםהדברים
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האמנותכמו.מדעי-הטבע,והברורהבהירמזומנותלעתיםדווקאהואהמעורפל

אמתותלאדםולגלותהחייםחידתמעלהלוטאתלהסירבאיםביותר,הנשגבה

לגלותהאמןעלוגםהמדעןעלגםואולם,קיומו.סודועלעצמועלנסתרות

החידה.פניאתהחושפתידאלאהםאיןבמגבלותיהם:ולהכירצניעותשלמידה

עומדת.במקומההחידהאךהפנים,מעלהלוטאתמסיריםהםלרגעמשמע,

 Das 'שילרשלהמיסטילשירוה~ל~זיה,בדרךכאן,רומזשאלתרמןייתכן
Verschleierte Bild zu Sais ', אלוה','סודבשםלעבריתתרגמושיל"ג

מעלהצעיףאתלהסירכדיהמקדש,אללהגיעימיוכלהגיבורחותרבוואשר

אינושפתרונההנצחית,החייםלחידתומשלסמלהחידתית,הדמותשלפניה

עצמם.החייםבמחיראפילומושג

כתבהמדעים,התפתחויותחרףבעינההנותרתהחיים,חידתשלנצחיותהעל

פרה Q('ביןמעודושכתבביותר,ומאיר-העינייםהנרחבההגותבמאמראלתרמן

 14 :פיתגורס')'משפטלמחזהודבראחרית-לסיפור'

הסיכויאלומתקרבהולךשהמדעלנושאומריםשעהכילדעתעלינו

שאנוסימןזהאיןניסיונית,מבחנהבתוךהחיהתאאתלהרכיב

גמתההדהצלחתשלסיכוילפנירקאלאהחידהפתרוןלפניעומדים

כיום,הנעשיםהניסיונותסמךעלשאומר,מימעבדה.בתנאי

אינושפופרת,בתוךחייםלברואבקרוב,יצליחאוהצליח,שהמדען

 ) ... (שסברוהאבןתקופתשלשבטיםבנימאותםהרבהרחוק

גםהואהחמה,ליקויאתלמעשההלכהומדגיםהמנבאשהמכשף

ומשיבוהיוםאוראתהמחשיךוהואהשמשפנילכיסויהגורם

כרצונו.

להמציעההיאהחיים;חידתאתפותרתאינהדאלתרמן,אליבאדרווין,תורת

נפתרההדרוויניזםהתבססותשעםשמאמיןמיבעינה.אותהמותירהאךפירוש,

הדתיתלתפיסהשמשותףבמהאלאהדתיתבתפיסה"לאכופרהחיים,חידת

האנישיתכתמיהה-בכללםוהמדעהאדם,שלהגדוליםיצירי-ריחיולכל

מוחוואףדרווין,שלהאבולוציהתורתאשרהבריאה,חירתמולאלהנצחית

 15יה".שבפליאותהגדולותמןהםעצמו,דרוויןשל

להותירמעצמו,זהובכללהאמנות,ומןהאמןמןאלתרמןדרשאחז,במקום

רוטטים,ענייניםמעוגלים,ובלתיפתוחיםדבריםפתרונן,ללאחידותבשיריו

תום:עזומח~וריםברוריםושאינםהתהו~תם,בתהליךהמצויים
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י;תרדרשה.פח;תאת.נכיעלל'אלשיר
T • • י.' T T T : •• 

המשתמע.הדגשבלילהביאםוחבי~תם.דבריםג~פי
•• : • T -: T T: ... :. ז-.. -. : -., -

 .פ;זירה~א W:בjק;ראעללז;<מר .ה~;ררנ(;!~ליחיזהזית~ם

 16 ·י::י~ Wר~.רץ~לז;נ~לש~זקירלהתלע~ל.א'ל

ואתהיקוםחידותאתלפתורהסופר,שליופרתוגםכפוהחוקר,שליופרתו

היבריס,שלטעויותאושווא,יופרותלאלתרפןנראוהאנושיהקיוסחידות

שהןהגםהקדפונים,שלהטעויותופןהיופרותפןבפהותןשונותשאינן

לפרותעוררין.עליהןשאיןפוצקות,פדעיותהוכחותעלכביכול,נשענות,

ידובקוצרלעתיםלהודותהפדעןעלכיאלתרפןידעלפדע,הפרובההערכתו

לאפקבלתיישאינהסטיכיה,אותהשלקיופהאתלבטלאוהפטאפיזי,אללהגיע

לבדםהטבעחוקיולא 17טבע".חוקישלהסברולאפוסרעקרונותשלפרות

קופתושיעורולפיבתורויחשוףחוקרכלאםגםבחידתיותם,לעולםייוותרו

החופקתחידהייוותרוהאנושיתההיסטוריהחוקיגםהחידה",ייפנישלטפח

ש~פסהאפןחידתוהיא /~ךן,לושתכלההכחחידת"והיאוחותך:חדפפתרון

פתנפץ"אליההכסיליםשלראשם /עזךןולשוואיפתרנה,נערגם /ק,ץ.לו

 18פצרים').פכות'שיריהפחזורשלשיר-החתיפה'איילת',שירו(ראה

כיהרחבה,הפטאפיזיתבפשפעיתהרקלאהחידהאלנפשךאלתרפןואולם,

החידהאלזופשיכהלעיל.הנזכרתהפצופצפת,ה"טכנית"בפשפעותגםאם

עודכפדופהנעוצהיוצר,דפיוןשלהבזקדורששפתרונההפולקלוריססית,

בספרותשהתפחותואביו,בביתשהקיפוהוהילדיםבספריילדותו:בשחר

שייצגוילדים,ספרילאסוףחייבוהולגננותכתב-עתבעריכתועיסיקוהילדים

הפתהווה.העבריהחינוךלצורכיתכניהםסיגוללשםתרבויות,שלרחבהקשת

אריאל,ז'הספרותיבכינויוהידועלייבוביץ,זלפןשלפהאפו,אחידודו,גם

אלתרפןאתשהקיפואלה,ספרים 19ולנוער.לילדיםרביסספריספרסם

פישלכושרואתבוודאישפיתחושונים,חידודושעשועיחידותפלאובילדותו,

'הגנה',חוברותגםהפראות"."לשוןאתלהביןלפשוררלהפוךהיהשעתיד

כללוהילפרין,יחיאלשיתפועםביחדנתן,שלאבייאלתרפן,יצחקשערך

פרבל,שללשיטתוההולכותלגננותהדרכהלחוברותכיאהושעשועים,חידות

נתןשלהיפשכותועלהשפעהנודעהאלהביוגרפייםלנתוניםכילהניחוסביר

ליפים,בוודאי,הבחין,הואפניאריסטפשוררשלבחושהחידה.ז'אנראלהילד

לאתגרפאודעדדופההחידהשלהצופןפיצוחעםהנשאלשלהתפודדותוכי

עםפפגישםשהואשעהקוראיו,לפניהפודרניהפשוררשפציבהאינטלקטואלי

היאביניהםשהדימהעניינים,שניעיןלהרףלזהזההמצמידמבריק,דימוי
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בשניהקודפים.הדורותבשירתתקדיםוללאאורגניבלתישרירותי,פפתיע,

הפתרוןאתלערפלשפתפקידןפכ~ונות,הצפנהתחבולותהפחברנוקטהפקרים

עםההתפודדותחובתפוטלתהקוראאוהפאזיןועלהפותר,עלולהקשות
הפחוכפת.התחבולה

תת-סוגותיה,ואלהזוהסוגהאלאלתרפןשלנטייתופאליהברורהלפיכך,

הפולקלורמספרות(כחלקהילדיםספרותשלהפוצאפכקודתרקלאשכן

כמיהחידה.ז'אנראלאלתרפןנפשךהפסבדו-נאיבית)אווהנאיביתהס~פטית

נבעהויקים,הפדבפדעיםוהןבהופניסטיקההןורחב-יריעהשיטתיידעששילב

שלבנטייתוהנעוצותבתכלית,שונותפסיבותגםהחידהאלהיפשכותו

הנאיבי.ושלהס~פטישלהיפוכםהאינטלקטואלי,ואלהפתוחכםאלהפשורר

הספרייה,אתשקטלגהרוזנברג,סוניהכדברי-שהייתההפרטית,ספרייתו

פשורריפשלספריםשלריבויהכילהאף-ו"פעבדה"עבודה""ספריית

החידודאלנטייתםבשלחידות,בחיבורכידוע,הרבו,ואלה 20יפי-הביניים,

) WIT ( לגלותהפותרהפאזיןאוהקוראפןלעתיםהדורשהפבריק,השכלתני

האופייניהנושאיםפפאגרבהכרחשאינןלפדי,אזוטריותידיעות

באסטרונופיה,ידעאחתלאבתוכההצפינההבינייפית(החידהלבלטריסטיקה
ועוד).ברפואהבבוטניקה,בפטלורגיה,

חשוביכירוזן-פוקדטובההראתה 21ביפי-הביניים,החידהעלבפאפרה

פראדוקסים,סוגיוכפהכפהבוופנתהחידות,לחיבורפנובספרדהפשוררים

והאוקסיפורון(הפראדוקסהפתרוןהצפנתאתלבנותהחידהפחברנהגשעליהן
הטעיפהאףהיאאלתרפן).שירתשלהבסיסייםיני-הסגנוןפציאףכידוע,הם,

הלשוניתהווירטואוזיות(הפבנה,החידהשלהפתוחכםבנין-העלביןייהפערכי

לביןאחד,פצדבפענוחה,הפושקעהשכליוהפאפץבאלה)וכיוצא

אירוניבאתוסשלפכ~וןאפקטיוצר ) ... (שניפצדהפתרון,שלהטריביאליות

השארביןשעלהכפיהחידה,שלהקופיצדהגםקופי".קליפקס''אנטיואפילו

הז'אנר,אלאלתרפןשללפשיכתוכפדופהתרםביפי-הביניים,העבריתבחידה

הטפיעה"קלה",שבשירתולופרצריךואיןה"קאכוכית",בשירתואפילןשהרי
גורל.והרירצינייםנושאיםעלכשכתבגםוהןפוריסטיים,קופייםיסודות

דבראתפגיסד'הסביר 22 ,ובהולנדבאיטליההעבריתהחידהעלבספרו

שלהפואטיקהרקעעלהבארוק,בתקופתארצותבאותןהחידהשלהתקבלותה
היסודהיאזוחריפותלתקופה.האופיינית ) acutezza (וה'חריפות'החידוד

הנוצרתשכלתניתהברקהשפירושו ,) conceit, concetto, concepto (לייקונצ'טו"
חומריםהמצרףסבוך,דיפויאופפתיעעוקץפחוכם,טיעוןאורעיוןבעזרת

שכוחןהחידה,שלהללוהאינהרנטיותהתכונותכללאלה.אלהורחוקיםזרים
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מנריסטיתאמנותשלובתקופותדור,בכלהיצירהתחבולותשללתיאורןיפה

בשלולהיפך,הז'אנר.אלאלתרמןשללפנייתוקטליזטורהיובפרט,מסוגננת

תקופותשלהחידודיסודאלמשיכתוובשלהז'אנרברכיעלהתחנכותו

הנודעיםמשיריוכמהגםלבשוהבארוק,ותקופתכימי-הבינייםמנריסטיות,

מחוכמת.ייקונסיט"חידתשללבוש

מזוזונבדלותאינןהחידהשלהשונותההוראותשתילהלן,שנראהכפי

האמתלחישוףהאינטלקטואליתהחתירהוהואמאחדן,אחדשורשכילגמרי,

מ'אתשהביאכמדומה,הוא,זהצד .עיןלכלהנגליםהמראותשמאחוריהנעלמת

כפשוטה,הילדיםמספרות"ספרלכאורההואהחידות'ש'ספרלקביעה,דורמן

 23פילוסופי".ספרגםזאתבכלהואממנובמשתמעאבל

מוררביםטיצייז-מבבוזהזאובמה:ב.

'לבדך',השירכדוגמתבחוץ','כוכביםמשיריכמהכינראה,הדיוןבהמשך

הברקההקוראמןהדורשיםהאינטלקטואליים,והחידודהחידהעקרוןעלבנויים

מעוכבהחידהפתרוןהיד.כףעלמונחהפתרוןיהאשבעקבותיהמבזיקה,

הקוראעלהמקשהלפרט,מפרטהמהירהדילוגבאמצעותוזאת ,במכ~וןומושהה

האמירהאתהמאחדהעיקרוןאתולהביןהעקיבהרעיוניהרצףאחרלעקוב

חידהומניסוחיחידהמשירינדגיםבטרםאךוהפרדוקסלית.המפוררת

בשירתמרכזיציין-סגנוןשלבתפקידוקצרדיוןשנייחדראויאופייניים,

סייעואשרהעבריתהמודרניתהשידהאלהכניס;הצעירשהמשורראלתרמן,

~א~במה,.בשםהרטוריקהבתורתהקרויהלפיגורה,כוונתיחידותיו.בבנייתלו

בביקורתלבאליההושםלאבחוץ''כוכביםבשירתמרכזיותהחרףואשר

משוםהמודרניסטיתבפואטיקהותפקידיהמעמדהבתיאורישכןועלובמחקר,

פער.מילוי

שנירתימתוכןרתמהשפירושה , zeugosהיווניתבמלהייזאוגמה"המלהמקור

פיגורהייזוג").העבריתהמלהאףהנראה,ככלנובעת,(ממנהלזהזהדברים

שתיאושוניםדיברחלקישנישלקשירהאולפיתהמציינתזורטורית

כאילוהפשטה,רמתמאותהשאינםענייניםשניאושונותדקדוקיותקטגוריות

הרבהאלתרמןהיגיון.אודקדוקחוקיהפרתמשוםיחדיובכריכתםשאין

החטאאתרק"לספריםומופשטים:מוחשייםעצםשמותיחדיו"לרתום"

על('שירסיון"לילותשביריםוזגוגיתיימשקט ;)'ץקלאין('פגישהוהשופטת"

רעש"קרונותהברזל');('כינורלימדת"לעיניומיםכוכביישלותפניך');דבר

כאןיובאושלאוכהנה,כהנהזאוגמותועודהשוק')('יוםהעיר"פורקתואבן

ההבדליםומתבטליםהמחיצותאלהבשיריםקורסותכביכולכךהיריעה.מקוצר

99 



לביןהאנושיביןלדומם,החיביןלמופשט,הקונקרטיביןהקטגוריות,בין

שלבשירתםכיולהראותהפוכהסענהלטעוןאףניתןלמעשה,אך .הלא-אנושי

הקטגוריותביןההבדליםומחריפיםתכופותמתחדדיםדווקאהמודרניסטים

הרושםומכאןזו,עםזומתמזגותואינןבייחודןאחתלאהנותרותהשונות,

המודרנית.השירהשל ,הדיסוננטיה"צורם",

באוקסימורוןלדושהרבתהכהאלתרמןביקורתכילהיווכח,מעניין

בשיריביותרהרווחתהרטוריתהפיגורהממנהנשכחהכיעד 24האלתרמני,

של,חסרונהועודזאתהזאוגמה.היאהלאהכמותית,הבחינהמןבחוץ''כוכבים

שכןתיקונו,אתהתובעפגםהואהאלתרמניתהפואטיקהבתיאורהזאוגמה

יותרודומיננטימכריעאפילוהמודרניהרושםביצירתזופיגורהשלתפקידה

צייניכלנסמכתןהיאמתעלזואחרונההנחההאוקסימורון.שלמתפקידו

רותמיםשהםמתוךה"צורם",המודרניסטיהרושםאתהיוצריםהסגנון

עשויים-והזאוגמההסינסתיזההאוקסימורון,-מינובשאינומיןבאגרסיביות

אינטלקטואליזםשל , witשלומלאכותיות,שרירותיותשלרושםאחתלאליצור

בשרירותיותהלעיןמזדקרתשההצמדהבלבדזולאבזאוגמהואולם,מכ~ון.

אתרקולאהצירוף,שלהתחביריההיגיוןאתמפירהגםהיאהסימנטית,

מודגשתאגרסיבית,היאבטקסטהופעתהכךומשוםשלו,הלקסיקליההיגיון

 .יותרובולטת

יסודותלאלהאלההמצמידותאלה,גורותלפיביחסכלללקבועאףניתן

שההצמדהשככלאחד:בקנהבדרו-כללעוליםשאינםו"משונים",ייזרים"

פחות,אינטלקטואליתגםהיאכןפחות,ושרירותיתלעיןפחותמזדקרת

אלופחותהרומנטיתהיצירהאליותרמקורבתכן(ועליותראמוטיבית

אלה,סגנוןלציינימקוםנודעברומנטיקהגםהמודרניסטי).האבסטרקט

עםהאמנות:שלהאינטלקטואלייםהזרמיםעםבדרך-כללאמנםהמזוהים

הרומנטית,באמנותואולם,מזה.המודרניסטיםועםמזההנאוקלאסיציזם

הקטגוריותביןהגבולותביטולאוטשטושלמ~יןמביאיםהללוהציינים

בדרך-מחדדיםהםהמניאריסטיתבשירהזאת,(ולעומתה"בלתי-מתאימות"

אצלאותם).ומדגישיםמחריפיםהזרים,המרכיביםביןההבדליםאתכלל

והחושךהאורייתערובתכדוגמת-בסינסתיזותהשימושלמשל,ביאליק,

"השומעת('צפרירים'),הפסיקו"המתוקוחלומי"תנומתי ,)'רהוז'(המתוקה"

זרות.שלרושםיוצראינו-וכדומהאשתקד')('גבעולישרביטים"ריחאת

ההפתעהיסודכאןומעומעם 25אלה,בכגוןהורגלהכברהקוראשלאוזנו

הקרייבאווירהכדוגמתסינסתיזותאלתרמן,אצלהאינטלקטואלית.וההברקה

ייבביגוןאוהשוק')('יוםבשפכות"המולותסי!ייסי!או('איגרת')לסך"וה~רב
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מעצםגםיותרושרירותיותזרותלבדם')('הםמוצפת"עיניהעדהעיר ) ... (

 26מעודו.הקוראפגשלאאלהכגוןצירופיםוההפתעה:החידוש

'כוכביםבשירתכמדומההנפוצהזו,פיגורהכאמור,הזאוגמה:לגביגםכך

יוצרתלב,אליהםשהושםהמניאריסטיים,הסגנוןציינימכליותרהרבהבחוץ'

שנתפוררעולםשלתחושהושרירותיות,מלאכותיותתחושתאלהבשירים

וההיגיון.הדקדוקכללישבירתתוךזהירות,בחוסרוהורכבלפרודותיו

לדרכים'),('מזכרתוהלבן"השרמרחבןייאלכגוןבצירופיםהקוראכשנפגש

הרקיטהגבולעלגבהו"לפנינואחים'),שלושה('שירוהאבן"הזמרהשוקיייאל

בשדותולרוחבלאור /הגדולים,לאחילהביאייצידהלבדם'),('הםוהטת"הקר

הבלתי-הביטחונותכלשבובתחוםשרויהריהוהעצים'),('הנהאבינו"

וכמאמרונתמוטטו.קרסוומתמי,דמאזהאמיןשבהם-universalsהמעורערים,

 :' The Secondcoming 'הידועבשירוהמודרני,העולםעלייטסבאטלרויליאם

Things fall apart; the centre cannot hold; 

Mere anarchy is loosed upon the world 

יכואינוהמרכזמתפוררים,ייהדבריםפראפראזה:(ובתרגום

העולם").עלהשתלטהגמורהאנארכיהלשאת

שרירותיותשלטתשבולפרודותיו,המתפוררעולםשלזוהרגשהואולם,

גחוץ'.'כוכביםשירישלאחזצזאלאהיאאיןולפחותמזומה,רקהיאגמורה,

קרובותלעתיםניתניםאלתרמןבשירתוהאוקסימורהשהפראדוקסיםכשם

הזאוגמה,גםכךמדומה,סתירהרקהיאהסתירהכיהמוכיחר'פיצוח",

הגיוניתקוהרנטית,אמתאחתלאמסתירהלפרודותיה,המציאותאתהמפוררת

מתוךהנזכרהזאוגמטיהצירוףלמשל,וכלל.כללשרירותיתשאינהועקבית,

לעומתאחתהברההכולבסךחסרה(שבוולרוחב""לאיר-העצים''הנההשיר

זררושםתחילהיוצרולרוחב")"לאורךוההגיוני,השגורה"נורמלי",הציריף

כבעלמתבררוהצירוףמתפוגגת,ההזרהשנייהבקריאהאךקוראיו,אצלומוזר

מבוכהלווגורמתהקוראציפיותאתאמנםשוברתזוזאוגמהמשלו.היגיון

הפשטה.רמתמאותהכמוגן,אינם,ו"רוחב"ייאור"כיוזיסאורייבטציה,

כליכולהשניאתואילונדיריםאופטייםבמכשיריםאלאמדידאינוהראשון

ורוחבאנכיתהיאהאורקרןפנימי:היגיוןמעיןכאןישזאת,.ועםלמודאחד

הבלתיאתגםללכודישכולו,היקוםממדיאתללכודוכדיאופקי,הואהשדות

גבולותאתלהבקיערצוןכאןישמגובה").הסחרחר"האוויר(אתללכידהניתן
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הבסיסייםהיקוםלחוקיאיןששםלאינסוף,ולהגיעעלאללהרקיעהחושים,

שליטה.הפדויקיםהפדעיםשקבעו

לעפודוננסהבחוץ','כוכביםבשיריהבולטותהזאוגפותפןכפהבעודנתבונן

וחסרתהאי-לוגיתהחזותחרףועולההבוקעשלהן,הפניפיההיגיוןעל

בצירוףישפניך'דברעלב'שירכיהאפרתיי'.ראהלפשל,כך,האינטגרציה.

דפויותתבניותשלשבירהסיוון"לילותשביריםוזגוגית"פשקטכדוגפת

אישלרושםיוצריםואלהלקונקרטי,הפופשטפןפהירהוקפיצהפציאות

עולותאינןהזגוגיתשלושבירותההשקטשלשבירותוואכן, 27התקשרות.

הסיטואציהאתנפרשאםואולם,פפשית.וזופטאפוריתזואחד:בקנהלכאורה

פוארבחדרבלילההעופדאדםכתפונת-ערפליב'שלכהצעתו-שבשיר

תתהווה 28 ,שבחוץהנוףואתעצפובבואתאתאחת,ובעונהבעתבחלון,ורואה

בחדרולבדוהשרויהמנוכר,האדםדממתאתהכורכתזו,לזאוגפההנמקהפעין

לצירוףאהדדי.החוץואתהפניםאתהפשקפתהזגוגיתואתהלילה,בדפפת

שהריסיבתי),קשרעל(הנספכתריאליסטיתהנפקהפעיןגםישהזההזאוגפטי

שלשבירתהגםבהכרחבעקבותיהתגרורזכוכיתשלשבירתהאפשרות
~ 

 / S /-השצליליזה,"אי-לוגי"לצירוףכפובן,יש,אסתטיתהנפקהוגםהדופייה.

בהקשרכיאף ,)" ...(יישששהיסויתחושתיוצרים~בירים" ) ... (קט ;V"פשבו

לגפרי.אחרתתחושהיוצרים,הםואכןליצור,עשוייםהםאחר

האיכותבעלתהזאוגפה,בולטתהשוק''יוםשלהשניבשירלפשל,כך,

איכויותלזוזוהמצפידה-והשוט"וה~ירהרב"וה~עט-האליטרטיבית

(אפילוהסיפנטיתהבחינהפןאוהדקדוקיתהבחינהפןאחד,בקנהעולותשאינן

הפשטה).רפתפאותהאינםהסיפנטי,חשדהפאותושהםו"השוט",ייהשעט"

סינקדוכות,אופטוניפיותשלסדרהגםזחבצירוףלראות,ניתךדברשללאפתו

שוטהנוסעים,אוהרנכבשירתהסוסים,(שעיטתהדהירהאווירתאתהפפחישות
T 

אתהסתם,פןיפרשו,שוניםקוראיםפובהקת.זאוגפחדווקאולאוהעגלון),

זאוגפטיתלתפונת-עולםעדותבושיראהפייהיחשונות:בדרכיםהצירוף

ה"בלתי-פתאיפים"הפרכיביםכישיטעןפיויחיהפתקשרת),ובלתי(פפוררת

והשוטהשירהשעט,צורפולכאורה,היטב.ופנופקיםנקשריםדווקא

קדחתניתדהירהשלתחושהיצירתלשםבלבד,הצליללתפארתבשרירותיות,

והיסוישקטשלולאשצף-קצף,שללתחושהדווקא / S /צליליריבויתורם(כאן "

הנפקההפרכיביםשללצירופםלהעניקניתןואולם,הקודפת).כבדוגפה

כצירוףוהראשוני,הבסיסיבפובנוהשיר,אסתטית:הנפקהרקולאאידאית,

ישהרכבים.וקריאותהסוסיםדהרתעםאחדבקנחעולהופקצבים,צליליםשל

כולקודםשהיאהשירה,שלפהותהבדברספויח,פואטית"ייארסהכרזהכאן
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שמותבין--ללכת"טובהזאוגמהלגביהדיןהואייביגון".-וצלילריתמוס

נובעהפנימיש"הגיונה"אחיותיה'),כלעם('הרוחומלים"ופגישותספורלאין

מענייןזימוןהואמליםצירוףלפיואלתרמן,אתשהדריךהפואטיהרעיוןמן

כןועלהאנושי,במישורומפתיעמעניןזימוןהיאשפגישהכשםממשומפתיע,

האידאי,עולמואתאלתרמןמגלהשלובזאוגמותייפגישה".הואגםמליםצירוף

ואי-רציונליותמפוררותהןואיןובהירות,מוצקותשאמתותיופואטי",ה"~רס

וכלל.כלל

נפרדת',הזמרה'תבתהשירמסיוםלמשל,עולה,חשובפואטי""~רסרעיון

השוק':'יוםמתוךבדוגמהלעיל,שתואריהזאוגמטהעיקרוןעלהואגםהבנוי

 ,ת;פ~י;~ים:כעיר~ל

ניחדשטיםימיבל
T T די:-, 

~מר~פ;ת,~דיםא;ר,

--מטפחתמניפהזר;ע
: -:' T .: --

יישטים"הדוברשלימיוהיישויות:כלביןהגבולותכאןמתבטליםלכאורה,

דמותכדוגמתשגאל,מארקשלהנודעות(כדמויותיוהיוניםעםביחדהעירמעל

עםוביחדבידו)פרחיםוצרורפריזמעלהמרחףומאוהבצעירכאישהצייר

מרצפותכמוומוחשיותסטאטיותמהויותועםה"אור"כמומופשטותמהויות

הטוראםלהחליטהמאזיןעליקשהאף 29מושר,אומוקראזהכשביתהרחוב.

שלמטונימיההואמהםאחדשכלשונים,עצמיםשלושהעלמדברהאחרון

שלושהמכילהשלישילטורבדומהמטפחת;מניפה,(זרוע,הנפרדתהאהובה

ומושאנשואנושא,בושישמשפטאוומרצפות"),עריםייאור,מטונימיות

מצירופםלמעשה,שם-עצם).ולאפו~ל,היא"מניפה"המלהבו(ואשר

בהיגיוןעולהוהמרצפותהעריםהאור,שלוהעקיבות,חסר-ההיגיוןהזאוגמטי,

ללכודלהשתדלהאמןעללפיוהבסיסי,האימפרסיוניסטיהעיקרוןועקיבמוצק

ויוצרתהמתואר,באובייקטאורקרןמשתברתשבוהמיוח,דהרגעאת

שרירותיתכאןמצורפיםאינםו"עיר"ייאור" .~פמרייםוזהרוריםשברירים

לפעמים.נסתרהיגיוןאםגםברזל",ייהיגיוןמתוךאםכיצלילים,דמיוןבשל

הבהוב"מולכדוגמתמטונימיות,סדרתספקזאוגמהספקשהואצירוף,גםלכן

כאן,זה.עיקרוןלאורהיטבמתפרש )'השוק('יוםומתכת"חיוכיםחלונים,

נתחלפוהערטילאיותהאורשקרנימשום(ייראם"האור"ייראםשועט

ברקלרבות~פמריים,דבריםמולהמוחשיות)הבקרבקרניאסוציאטיבית

אךהערטילאי,כחיוךשלאמוצקה,אמנםהיא(המתכתהמרצדהמתכת
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האמןמקווהשאותהבת-חלוף,מהותאותההואבתוכההאורהתנוצצות

ללכוד).האימפרסיוניסט

יישותתיבזאוגמהכגיןפנים-לשוני,היגיוןהואהזאיגמהשלהגיונהלפעמים

לזוזוזרותלכאורהשהןמלים,שתימוצמדותשבהעתיק'),('סתיוומים"אור
נרדפותכמליםגםלהיתפסיכולותהןולמעשהממשית),וזוערטילאית(זו

אורו",ענן"יפיץלפסוקיםהמפרמןכמהעל-פייימים",גםפירושו("אור"

('כינורוגביע"שפתיםהמכסיףייהערבבזאוגמההדיןהואיא).לז,איוב

צליליםשדמיון-ייסף"-ייגביע"שלהנרדפתהמלהיימרחפת"שבההברזל'),

השורהעלאלתרמןשלדרשתו(וראה,יישפה"המלהעםלהסימנטיתוקרבה

בקוצרשובייראיתיכםביאליקשלמעורר-המחלוקתבשיר-הקונגרסהראשונה

אלתרמןעשהייסף"המלהשלזובדו-משמעות 30דמעה").סףולבביידכם

אללבוא"טבעי"הןכבות':בשפתייםt;כפךאלאבוא'עודבשירגםשימוש

אללבואמקובלואיןכושלות,ברגלייםאוריקותבידייםהאהובהשלמפתנה

לאורומתבארמתבררהצירוףשלאי-טבעיותואךכבות".ייבשפתייםהסף

לבוא(שאפשר"ספל"גםכאמורשפירושהייסף",המלהשלכפל-המשמעות

מ"שפתייםובהיפוךכבות"ייעינייםמשקלעלכבות",ב"שפתייםאליו

הזאוגמהשלהשוניםמרכיביהאתהמקשרתהאסוציאציהלעתים,לוהטות").
שנראהכפימשותף,מיתולוגילמקור(רמיזהבין-טקסטואליתאסוציאציההיא

רבותשלהסמויהגיונןמקום,מכללבדם').ו'הם'לבדך'השיריםעלבדיוןלהלן

מתארגןהשטחלפניומתחתשרירותית,היאהחזותרקכימלמדהזאוגמותמן

זאתבכלניתניםאךהיטב,אמנםמוצפניםשחוקיוושיטתי,סדורעולםאחתלא

לחישוף.
הזאוגמטיהעיקרוןשבהםשירים,בשלושהדיוןכלולזה,פרקשלבהמשכו

כולו,הטקסטעל-פניאףמתפרשאםכיהקטנה,ביחידת-הטקסטרקלא~תפקד

בעלילעתיםהםאלתרמןשלהחידהשיריהחידתי.אופיואתלוהמקנהוהוא

קשותא~תותבסמוימכיליםהםלעתיםאךוקליל,אלגנטיחידודי,אופי

אתלהטעותצריכהאינהוהצבעוניתהשנונההאפיגרמטיתחזותםוהרות-גורל.
'.' 

מכוון·בכוונתבהםהמוצפנותהכבדות,הפילוסופיותלאמירותבאשרהקורא

כמהירות?לרוץהפסליורעכיצרר.
'לכרך'החירהכשירעיון
העיקרוןעלהבנויהאלתרמני,לשיר-החידהאופייניתדוגמההוא'לבדך'השיר

משיריכרביםבנוי,.השירמינובשאינומיןלכאורה,לפחות,הכורך,גמטיהזאו

המרוממיםששבחיהומלוטשת,קצרהא;דהשלבמתכונתבחוץ','כוכבים
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הנקוטלקובהתאםבנקל.מתפרשתאינהשזהותהנערצת,נמענתאלמופנים

דברי-הללושרירותיתחדההצמדהלאלהאלהמוצמדיםאלתרמן,משיריברבים

חלקםכלשהי.וקוהרנטיתאורגניתלמסכתכביכולמצטרפיםשאינםשונים,

שלהמחוטבותהמתכתרגליעלההלל(דברילזולתםאוקסימורוניביחסעומד

עצמןרגלייםאותןשלהתנועהזריזותעלהשבחיםלעומתהנשיתהיישות

לצירופים!א~~מטיביחסעומדחלקםיישובה);אתהתובעתסתירהיוצרים

-לבןן"באורלהאירוגםמהירבמרוץרגליהלשאתהיודעת("מיהיהשכנים
בנוי,הקצרהשירזו).עםזולכאורהמתיישבותאינןהללוהתכונותשתי

פתרונה:אתהדורשתשנונה,כחידהכאמור,

;jזנK לל;ז;והךהךךwt? המיlJ כת. 

 .~~היר~ק 'p ~~זךזוך;יגר;ץ
 ,ת?.וז:: י;;~;נ~ז;כת;ולים~ך

 .ה~ידד~י.נ;:ך~יםלך

שבלנ;שאיועציםשחור~שד;ת
T T ' ,' : : ••• : •• ',' 

 .ן~ךז:::;;גא;רר ~ד~~

 ,ך~שז::ג.ולים ~;Iב~t;כrכךrכר::זךךלה,

 ·ד~ד~ןע.~ילךמןליק

בתיאורהרביםפרטיםייראוונחשקת,נערצתאשהבנמעבתנראהאם

מןוהןהלוגיתהבחינהמןהןמזה,זהומנותקיםבלתי-מסתבריםשרירותיים,

ומקשהבמתכווןהפתרוןאתהמערפללשיר-חידהשיאהכפיהחזותית,הבחינה

ומשובים,שוניםשבחיםשל~קבץלפנינולכאורהדקאךקוריאו.על

שלהסמויהגיונושנחשףמרגעומעורפל.חידתישלהםשהמכנה-המשותף

שלידוכףעלהחידהופתרוןכבריח,השיראתהמבריחהזאוגמטי,העיקרון

כהנראההואאיןושובהיטב,ומתחוורמסתברבשירופרטפרטכלהמפענח,

לקוראקוראים:סוגילשניאפואמותאםהשירכבתחילה.מתקשר"ייבלתי

ולקוראהיטב,מנומקפרטכלשבהומובנת,אורגניתשירההמחבבה"קלאסי",

וקשהאניגמטיתמקושרת,ובלתימפוררתאמירהלשאתהיכולהמודרני,

לפתרון·

מקצתאחרונעקוב'לבדך',הקצרהבאודההכלוליםבשבחיםבתבונן

לתיאורומתאימההראשונההשורהאםקוראיו:בפנימציבשהשירהקשיים,

תרתייידולקת",נשיתיישותלתארעשויההשנייההשורההרימתכת,פסלשל
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מרוץכבעלתהנמענתמתוארתהשירבתחילתשהריומאירה,רצהמשמע:

מיעםלהסכיםקשההנעלמה.הישותשלהלבן""אורהנזכרהשירובסוףמהיר

שלהמדהימההמסחררת,מהותהאתלהביע ) .. (חותרייהמשוררכישקבע

שכן 31מתנומתם",הצירדוביאתלעורראפילוחוששהואאיןכךולשםהאשה,

חסרת-פשר,אינההנערצתהישותשבתיאורוהדינאמיתהמדהימההמטפוריקה

השירלפניו.האשהליפיהמנוןלאכישיבין,מילכלהיטבמתלכדתאםכי

קלאסיציזםבתוכההמלכדתומחוכמת,שנונהחידהשלבמתכונתהבנוי'לבדך'

המודרני-תיאורהאתהיטבלהלוםעשויהתיאורואנרכיה:סדרומודרניזם,

הירחמאלותכאחתוהןבמסילתוהרץככוכב-לכתהןהלבנה,שלהעתיק

והןטרפה)בעקבותהדולקתכציידתשתוארהלמשל,(דיאנה,הקדמוניות

ואמונתהמגברים,הירח,אלתדיאנה,שלהינזרותהבשיש.חצובהכאנדרטה

'לבדך'השירכותרתאתלנמקאףעשויותלבדו,האדםהיותטובכיהעקבית

ומע~ננה.עשירהמשמעותלוולהעניק

יישובהאתמוצאת'לבדך',בשירשנבעיתגיאוגרפית",ייסתירהמעיןגם

שהבחיןכפי-לפנינוהאחד,הצדמןשיר-החידה:שלפתרונוחשיפתלאור

ללוטשיתהילה(יישוקייךמובהקיםאוריינטלייםגוזמהשבחי- 32זךנתןהיטב

שאינםוקר,צפוניזרקורבאורמוצבתהנערצתהדמותשני,הצדומןהמתכת"),

לאורהציר").דובינוהמים("לךהמזרחאווירתעםאחדבקנהכביכולעולים

שהרילכאורה,כסתירההזוהגיאוגרפית"ייהסתירהמתבררתהחידה,פתרון

ישהמיתולוגי,בגילויהגבול.ללארחבארץחוגמקיפההנמענתשלישותה

הצירשבחוגהכוכביםומערכותהצפוניהקוטב(דוביהצירדובישללנהמתם

הםמשמעות:וכפלפניםכפלאף 33הקטנה)והדובההגדולההדובה-הצפוני

כיוחרדה,אימהנהמתגםאךותהילה,הערצהנהמתללבנהנוהמים

ייזכרלזהבקשרבחציה.בהםלפגועעלולהוהצךד,הירחאלתדיאנה-ארטמיס,

קבעהזאוסאשרעדלדובה,הנימפהנערתהאתבזעמההפכההירחאלתכיגם

ושארהדובים,המציאות:אלהמיתולוגיהומןכוכבים.לקבוצתוהפכהבשמים

יסודאפואישבמילואה.הלבנהכלפיבנהימהראשיהםמפניםאכןהטרף,חיות

נוסךהלבןשאורההרבים,בגילוייההלבנה,אלמופנהאכןשהשירלהניח,

'כוכביםבשיריקבעאבזרהואהלבנהשלהלבן(אורההשדותפניעלחיוורון

 34בחוץ')·

כהינומתכמוהחיוור,באורהשדותאתהמאירההלבנה,שלהאוראלומת

הרצפה,עלהניגרמלכות,גלימתשלכשובלהאוהארץ,פניעלהנגררתכלה

מאהבהעליוסחרחרשראשונלהב,כמעריץאוכמחזרנרגש,כחתןוהלילה

לכבודהומדליקהלבנה,לבלתו-מלכתוראווהמחוותעורך 35 ,חןלשאתומרצון

106 



צבעיהםגםהשאר,ביןהם,ולבן(אדוםארגמנייקרותבאורהדובדבןעציאת

את'יימדליקה"אושמאירה,היאהלבנהלמעשה,ושובלה).המלכותאדרתשל

אלתרמןבשירתכרגילאדעבורה,ה"מודלקים"הםולאהדובדבן,עצי

מקבלושלהפעולהמבצעשלהסביל,ושלהפעילשלתפקידיהםמתחלפים

ובשיקוףבלשון-השירההמודרניזם,שלהמערכותמטירוףכחלק(וזאתהפעולה

המציאות).פני

מאורהלסהרוריותוביטוירקאינומיונים")(ייסחרחרהלילהשלתיאורו

הכבולהצירוףשלפירוקגםכמדומה,הוא,זהתיאורהלבנה.אתהמסחררהלבן

הלבןמאורהוסהרוריתסחרחרההלילהשלהמואנשתיישותומיין".יישיכור

החיוורוןאולם,מלכותית-אלילית.בשררהסביבותיועלהשוררהלבנה,של

הדמותכלפיוההערצההכבודלרחשיביטוירקאינוהטבע,פניעלהנסודהלבן,

שחציהמלכה,שלאכזריותהמפניופחדאימהשלחיוורוןגםאםכיהמלכותית,

האדוםצבעו(כמוהדובדבןשלהאדוםצבעוכן,עלוקטלניים.מהיריםקשת;ן

גםלרמזעשויקץ')לאין'פגישהבשירפטל,שלשקיעותהשותתהרחוב,של

הפטלבטעםמתקתקהתיאטרליתלמציאותרקולאמדם,עקובהלמציאות

צירוףהואדובדבן"עצילדיימדליקכדוגמתצירוףלפיכד,והדובדבן.

כמפגולהבינואפשראחת:ובעונהבעתושליליחיובימטעובעלדו-משמעי,

לכבודהנרגשה"קוואלייר"הלילהשעורדאדום,שטיחלפרישתבדומהראווה,

במנוסתדולקיםעציםשלכתיאורהתיאוראתלהביןגםאפשרהלבנה.מלכתו

 36האכזרית.הציידתשלמאימתהפחד

שלהסהר,אורשלהלבן(צבעםוהאדוםהשחורהלבן,צבעישלעימותםאגב

שלהאדוםוצבעםהלילהשלהשחורצבעוומולםהארקטייםהדוביםושלהיונים

המטפורית-הבחינהומןהוויזואליתהבחינהמןהפרי"),ייבדלקתהדובדבןעצי

איןהפשוטה.הבוטאניתהריאליסטיתההנמקהשלמקומהאףנפקדלאסמלית,

ופשוט,ממשיתיאורגםאםכיבעלמא,מופלאיםמיתייםתיאורייםסדרתלפנינו

כיפתתחתהעומדיםהממוזג,האקליםאיזורישלהחקלאיתבמציאותהמעוגן

הדומההדובדבן,פריחתנושרתהקיץ,בתחילתאוהאביב,בסוףהצפון:שמי

מציאותמתמזגיםב'לבדד'אדום.לפריוהופכתמתעופפתלבנות,יוניםללהקת

הלילהשלוחיזורווהאביב,הכלולותהאהבה,מסמליהואהעץפריחתוסמל:

שלש"חיזורו"אלאובהינומה.לבנהבשמלההאהבהלמימושציפיותמוליד

שקובעתכפי-תישארוהיאכלולות,יניבולאפרייישאלאהלבנהאחרהלילה

לבדה.-הכותרת

אלתרמןשלהשימושדרכילגבימכלילחוקכאןלנסח,ננסהמוסגרבמאמר

שלמדכמיוהזואולוגית.הבוטניתהריאליסטית,בהנמקהבחוץ''כוכביםבשירי
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לאהמשוררהכניסהשירה,למעןונטשוהאגרונומיהמקצועאתשבצרפתבננסי

בחוץ''כוכביםבשיריוהחיים.הטבעהחקלאות,ממדעיא~תותלשיריואחת

בשמיו("וענןוקטגוריאלייםמוכלליםופאונהפלורהעללדבראמנםהרבה

המציאותמןבוטניותבדנוטציותאחתלאהשתמשגםאךבגשמיו"),ואילן

שהעניקהתכונות .זית)ברוש,אקציה,(שקמה,והארצישראליתהאירופית

על-פי-רובמנומקותוההפלאה,ההסמלהבדרךמצועפותכשהןגםאלה,לעצים

עץעלטעונת-רגשאמירהלמשל,כך, .ומובחנתברורהריאליסטיתבהנמקה

וירח"),כוכביםעמסולאהשחוריםענפיושבועתו,קדושה(יימההזית

שעמדונאמן,מסורחיילעלנרגשיםאפולוגטיקהכדברילהתפרשהעשויה

הזית,עץעלפשוטהאמתגםמכילהשלל-מלחמה,בכליושידבקבלאבמשימתו,

העציםשלכפריחתםכוכבים,כשלללילהלעתנראיתאינההצנועהשפריחתו

באוראלתרמןבשירתהמואריםטבע,תיאורי 37והדובדבן.התפוח-הנשירים

מיסטיפיקציהשלבטכניקהבמינה,מיוחדתמזווית-ראייהוהנקלטיםמופלא

האמןעיןאשרובנאליות,שגרתיותכתמונותחוזרתבבדיקהמתברריםוהזרה,

 .מיוחדזוהרעליהןשהעטתההיא
כגרםהפיזיקלי(בגילויההלבנהעםהשירנמענתשלזיהויהללאמקום,מכל

היהאלילה),שלכפסלהאמנותיובגילויהירחכאלתהמיתולוגיבגילויהשמים,

בשיר.המתגלעותהסתירות-כביכול,ואתהסתירותאתליישבמתקשההקורא

הצפוניים,התיאוריםלביןהאוריינטליהשבחביןכאמור,מתגלעת,כזוסתירה

המהיר.מרוצהתיאורלביומתכת,היצוקותה"אהובה",שלשוקיהתיאורבין

דינאמייםבמונחיםסטאטייםאובייקטיםמתואריםאלתרמןמשיריברביםאמנם

מרוץ.בעתשיששלאנדרטהמתוארת'הדלקה'השירבסוףלמשל,כך,ולהיפך.

בעתומובחנת:ברורהריאליסטיתהנמקהישזהעל-טבעילתיאורגםאולם,

הנעכלי-הרכבואילובמרוצהנתוןשבחוץהטבעכאילולנוסעלונדמהנסיעה,

אתבתוכוהמלכדשנון,אוקסימורוןאלתרמןיוצר'לבדך'בשיר .סטאטיהוא

כאן,אולםוהאלגנטית.המהירהתנועתםואתהמתכתשוקישלהסטאטיות

ההסברבדרךולא ,המחוכמתהאסוציאציהבדרךמתבררתל"חידה"ההנמקה

אלתדיאנה,שלפסלההואכיברוצו,למהרהפסליכולכאןהפיזיקלי.אוהלוגי

ציידתוכשלקצר-מסלולכוכב-לכתכשלומהיר"יימפונקגזרתהשמרוץהלבנה,

 .וקלת-רגלצעירה

המחליףהכי~רי,לשימושמובהקתדוגמההוא'לבדך'הקצרשיר-ההלל

כאן, .בחוץ''כוכביםספרוגיבוריבכוכבים,אלתרמןשעשהכזקית,צבעים

יאנוסשפני(שבחיםותהילהשבחבדבריהדוברפונהשאליההנערצת,הדמות

תואמותשתכונותיה~סטרלית,דמותהיאמרקמם),אתהיטבבודקיםאםלהם,
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(~לנה,בהןמשופעהקדוםשהמיתוסהרבות,הירחאלותשלתכונותיהןאת

נותרהמיתולוגית,התשתיתחשיפתבלאואחיותיהן).ארז?מיסדיאנה,ל~נה,

שנבחרו 38מתקשרים",ו"בלתימוזריםהיגדיםאוסףבבחינתהזהשיר-התהילה

התשתיתלאורהשיר"נמענת"אתנבחןאםאךוהחרוז.הצליללתפארתכביכול

משנהכיצדלפתעלנויתבררהשיטין,מביןהעולההמרומזת,המיתולוגית

האנדרטהגםאלילה-אלה,גםוהיארבה,במהירותדמותהאתהשירגיבורת

לבן.באורהשדותאתהמציףכוכב-הלכת,וגםשלה

הפילים''אלכשירטיוזמיהו?כסילה.

חידהשלבמתכונתבנויהפילים''אלהשירשלהראשוןהביתשגםדומה

וכאלה-שמיםכגרם-הלבנהכמדומה,עשויה,כאן,גםומתחכמת.מחוכמת

במעל:הדוברמאשיםשאותההנמענת,להיות-המיתולוגיהמןאלילה

הג'ונגל:עולםחוקישלכנםעלובהשבתםהעולםמןהתבונהאורבהסתלקות

לקש~ט~t;כילך~יןלrכ~~הק.ץ~ין

-היא~ה Wא.ה 1:נל~~זו ~~~.אב
 ,ט~ש~ךץ K~יל ?I:ג ,ן~עללי א~~

:נ'מךם.!ןיליכיןלט~ל

ובלתי-מזוהה,אלמוניתנמענתאלכפנייהזואמירהלפרשאמנםאפשר

דעתונותןאינוזהפירושאך 39התרבות.שלידהלבנה,ידבעלתאשה-אהובה

הבית-חושבמעשה-בנוישעליהוהתחבירית,המילוליתלדו-המשמעות

נראהאםומתבהריםבומתלכדיםבשיריותררביםשפרטיםאףדומההראשון.

הקדמונית)כאלת-הירחהמוחשיבגילויה(גםהלבנהאלפניית-תוכחהבאמירה

מסביב.שנשתררבמצבוהאשמתה

בכך,אשמההלבנהשלידה 1הנמענתאתהדוברמאשיםשבוהמעל,ומהו

אחדכוכבלאואףקודרים,(השמיםלקישוט"כסילייאיןהשמיםשבכיפת

אוריון,גיבור-הצידהואכסיל,אתהרגההלבנה-ארטמיסוהרימקשטם).

כזכור,לחכמה").קץ("איןרעות-רוחוללאאטאוויזםללאהעולםאתוהותירה

בראשית,סיפורישלהמיתיותהחטיבותמןלנמרודהמקבילאוריון-כסיל,

שלבr:וציהשדודנפלאךהפרא,חיותאתהעילםמןיבערכיהתפאר

עזה.אהבהשאהבתולמרותבטעות,שהרגתהוארטמיס-הלבנה,

עידני,אישטרפועלהחיאיש-היערותשלהצייד,שלסמלוהואכסיל-אוריון

הוא,כסיל-אוריוןהתרבות.ושלהק.דמהשלהתבססותןטרםשלהקדומים,
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עםביחדבמקורות(הנזכרגיבור-הצידשלשמואתהנושאהכוכבגםכמובן,

ואינוכוכב,לסתםשם-נרדףגםהואייכסיל"אולם,כימה),הכוכביםקבוצת

יהלולאוכסיליהםהשמיםכוכבי"כילמשל,(ראה,ספציפיכוכבדווקאמציין

 ,) ornament (ל"קישוט"הקדמוניםבעינינחשבהכוכב ,)ייג,יש'אורם",

לקישוט",כסיל"איןשבומצב,מתוארוכאן 40השמים,רקיעפניאתהמעטר

הסמלית,במשמעותוהןהליטרליתבמשמעותהןכוכב,בטוליהשמיםשבומצב

הקטרמכריזשבו'פרספקטיבות',בשירוגרינברג,א"צשלמדבריוהעולה

(בשברהומזלות"כוכביםאיןעוד,כפר"איןכי-והאוטומציההקדמהנציג

ביטאדבר,שללאמתו 41אלוהיים),כבכוחותהטבעבאיתניהתמימההאמונה

הכותרתבאמצעותביטאאשראתלקישוט"כסילייאיןבאמירהאלתרמן

סילקההבערותואתהכסילותאתהעולםמןשביערההחכמהבחוץ':'כוכבים

התרבותשלהחכמה,שלהלבנהידההרגש,ואתהאמונהאתגםממבו

השמים,בכיפתומזלותכוכביםהותירהלאהמתקדמת,

'אלבפתיחתהשיר?שלהטוטאליתהמשמעותלגביהדבריםהוראתומה

,מצב,הצידגיבורמאוריוןחששאיןשבולכאורה,רצוי,מצבמתוארהפילים'

ולהנהיגןוהנבונותהממושמעותהיערחיותאתלרעותיכולקטוןנערכלשבו

אינוהימים)אחריתחזוןאתשלובאוטופיה(המזכירזהמצבאולם,כרצונו,

הסתירושבומצב,זהוכזב,אידיליתאםכיעיקר,כלואידיאליאידילי

הנער,דווקאתבל:סדריכלנהפכוושבו 42אורם,אתהכוכבים-הכסילים

באריכות-הידועיםוהמנוסים,הנבוביםהפיליםאתמנהיגוהתם,עול-הימים

משמיעואףבינה,ומלמדםבדרךאותםמנחההואשלהם,ובחכמת-החייםימיהם

לעדרו,רועהאולילדיםאומנתהיהכאילושיר,באוזניהם

סערביקוםמתחוללפשוט,קיץבמעיל 43ייהמרעה"אליציאתועםדווקא

האדםואתקדומיםליערהעיראתההופךורעמים,ברקיםבסופתמל~והאדיר,

עדמאבדבעקבותיו,ההולךהצייתן,הפיליםעדרקדמון.לפראבן-התרבות

נבונהמחיהואלימות,הרסהעירברחובותוזורעהרסן,ואתהתבונהאתמהרה

הנערואילו 44רסן,ומשולחתאימתניתבראשיתלחיתהפילהופךוממושמעת

אתמביןהואדו-משמעית:היאהתפקחותומתפקח.והאוויל)(עול-הימיםהעוויל

ההיפקחותאולםכה,עדבועצומותשהיועיניים,פוקחואףלאשורה,המציאות

כפשוטההנפילההןוהנפילה,המוות,סףעלרקהיא-עינייםמאהשלפקיחתן-

מעידןהאדםאתשהוציאההארכיטיפיתה"נפילה"והןהקרקעאלהשמיםמן

אלאוהתבגרות,התפכחותרקלאפירושההניסיון,עולםאלוהכניסתהוהתום

העלומים.שלהמטפוריאוהממשימותם-תבלשלמזבחהעלנפילהגם

שובואתמבשרתאוזניהם,אתהפיליםזוקפיםשל~שמעההשופר,תקיעת
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נאמרהילו.חלף-עברשכברלכולהיהשנדמהלאחרהעולם,אלהצידעידישל

והאדםאיננו,גיבור-הצידאוריוילקישוט":כסילש"אייהשירשלבתחילתו

לצאתומכדיובמזלותבכוכביםלהאמיימכדילכאורהומתוחכםחכםהמודרני

המקעקעתהמלחמה,אתגםמבשרתהשופרתרועתהקדמונים.כאבותיולציד

חומותבקריסתאסוציאטיביתנקשרהשופרקולבתיה.ואתהעירחומותאת

אתוהופכיםבבתיםמתחככיםהעיר,רחובותאלהפיליםפולשיםוכאי,העיר,

הצידשופררקאיננוהשופראולם,וסעור-יצרים.אליםלשדה-קרבהעיר

נרפאיםהישמעושעםהמשיח,שלהאסכטולוגישופרוגםאםכיהקרב,ושופר

 .)"גחקומת(ייוזקוףהחגבואאתהמבשרשופרואף 45החוליים,וכלהמדוויםכל

להיפך,או,הימים,אחריתכבחזוי(נרפאים,חול~םממיטתכאינקטפיםהחוליס

 46שקיעתה.אתקצה,אתחוגגתוהעירמותם),אליינקטפים"

וכלברכהגםמבצבצתהרסבכלכבמעגל:בקצותיהםכאינעוציםההפכיםכל

תבונה;והסכלותסכלותהיאהתבונהולמוות.להרסמוליכהשהיאסופהברכה

כמעודיכאימוצגמכולוהנוראהאכזריויופי;חימלאוהכיעורכיעורהואהיופי

מיוההחלמההיקיצהמדם;עקוביםוקרבמלחמהלמעשההיאהחגיגהוכרחום;

ליקיצההמרמזתעינייס,מאהשלפקיחתישהרימוות,למעשהפירושיהחולי

מלאייכולוהמוותשמלאךהמדרשעל-פיהמוות,אלגםנקשרתולהתפכחות,

מעגליהפילים'ב'אלמשולביםאלתרמי,משיריכברבים .)ב"עכ,(ע"זעיניים"

עונותומחזוריותהיממהשלהשונותהפאזותלמןשוניס,בגדליםשונים,זמי

למן-האנושותבחיישונותולתקופותאדםבחיישונותלתקופותועדהשנה,

השירהאנושית.התרבותולגסיסתהאדםלמותועדוהתרבותהילדותשחר

ויום,לילסופתמתחוללתוביניהןבשקיעה,ומסתייםבשקיעהפותח

או(מתעוררעינייםמאהופוקחחלומותיומתרדמתהאדםמקיץשבעקבותיה

המצומצםבמעגלהמוות).שלפניומולאלרקלחרדתומתעוררשמאאומת,

ברור,לקוראאולםלשקיעה,שקיעהבייאחת,יממהבימחזורלפנינו

משמעויות-לפשטשמעברמשמעויותאלתרמןבשירינודעותשלשקיעה

וארכיטיפיות.סמליותמטאפוריות,

בשורתהנזכרתכסיל-אוריין,הכוכבשלמשקיעתוכאינרמזהעונותמעגל

האירופי,הקיץבראשיתיוני,בסוףבמציאותמתרחשתזוהשיר.שלהפתיחה

-הכרסצביהענניםאל-השמיםפיליאלהיציאה 47גשמים.בסערתמל~והוהיא

החזרהפשוט".קיץיימעילהנערלובשכיועלהקיץ,בראשיתאפואמתרחשת

והשדותהתבואההבשילהעתהקיץ,בשלהימתרחשתאדמה""אמאאל

אחתלעונהאפואמצטמצםשלפנינוהעונות"יימחזורובשמים.מורמקוטרים

אדוניסהצעיר,האל-הקדמוניםאמונתלפי-מתשבסופההקיץ,עונתבלבד,

111 



ואםבמלחמהאםעתםבלאצעיריםשללפותםסמלהפךמותואשרהתמוז,או

 48נכזבת.אהבהמחמת

הצבירה"יימצביחמשתשלמגילומםכאןנרמזותהאדםבחיישונותתקופות

ועלמתהקטוןהנערומוות.זקנהבשלות,עלומים,ונעורים,ילדותשלהם:

הנערמזה;העלומיםואתמזההנעוריםאתמייצגיםפניהעלהנופלתהשמים

סופיאלהליכתובעתועטינית.רחומהתבלשלמזבחהעלבנעוריומתהכסיל

עדייןהואמשמע,בהליכתו.ותועההכושללומד,לאכעגלמתוארהואהדרכים,

לתבלובניגודוהחכמיםהישישיםלפיליםבניגודהחיים,בדרכיהתועהצעיר

והעטינית.הבשלה

בפרה-תקופותשתישלמעימותןכאןעולותהאנושותבתולדותתקופות

קרדומו,ועלחרבועלאיש-היערותחישבההפליאוליטית,התקופההיסטוריה:

החיאתובייתובחקלאותבמרעהלעסוקהאדםהחלשבההניאוליטית,והתקופה

העידניםהשני,הצדמןאולם,הפרה.עידןמולהפילעידן-לצרכיו

הכרךהמודרני.הכרךבעידןגםחדשבגלגולמתגלגליםהללוהפרה-היסטוריים

העירשכןהאסכטולוגי,בעתידהקדוםהעבראתבתוכוכורך(המגאלופוליס)

התת-מודעברובדימשמרוהחיוורהדוויהתרבות.אישהיערשלהגלגולהיא

שלקדמון,אדםשלפרימיטיבייםיצריםהמנומס,החיוךלמסווהמתחתשלו,

ומוות.הרסומביאיםסערה-מלחמהבעתמאליהםפורציםואלהבראשית,איש

מתרחשחול:ם,ממיטותיינקטפו"העירשיושביאחריוהמהומה,הסערשיךעם

במציאותמור,ונוטפימבושמיםאליזיום""שדותבמעיןיפה",ייערבמיןביקום

וסופםבגן-עדןהתחילוהאנושיהמיןשלחייו 49המוות.שלאחרגן-עדנית

אליו.שיחזרו

האסכטולוגיהעתידבראשית:הקץבהתחלה,הסוףנכרךהפילים'ב'אל

הדמיון,עולםאליוצאהכסילהנערולהיפך.בראשית,ימיעללהרהוריםמוליך

אךכרצונו,השמיםעדריאתמנהיגואףהמעונן,הרקיעאל 50השמים,פיליאל

המתפרעהצייתן,הפיליםעדרעםביחדהאדמה,אלהמציאות,אלבחזרהנופל

ההיפקחותבאההנפילה,עםשמות.בהםועושההעיררחובותאלופולש

פורחיםפיליםשלהנעימההפנטסיהמןהדמיון,ומןהחלומותמןוההתפכחות

באוויר.

הכרס""רכיהפיליםאלמים,האלהדובר-הנערהרקיעהדמיוןכנפיעל

היסודאתהאינטלקט,אתוגםהדמיוןאתגםמסמליםהנבוניםופיליהם(השמים

האדמה,אלהמשיכהבכוחנופלאך 51האב-האל),שבדמותהסופירלי-השמימי

האםדמותאתודמית,הבשרהארציותאתמסמלת(האדמהבחבלהנמשךכעגל

שלהרחבהרחמהוהפריון).הנתינהסמלדשנה,כפרהוה"עטינית""הרחומה"
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נישאשאליהםהשמים,ממרומיקבורה.מקוםוגםחייםמקורגםהיאתבל

וחומלתעולליהאתהאוהבתיירחומה",תבלאלהכסילהנערנפלדמיונו,בחבלי

 53 •נצחיקברכבורפעורה,כרחםרחם,ללאאותםבולעתגםאר 52עליהם,

ואף(תרתי-משמע),הנפילהלאחרמתרחשתהדרכים"ייסופיאלההימשכות

היקוםלפיההתלמאית,בקוסמולוגיההמעוגנתתמונת-עולם,עלמלמדתהיא

ייקצוויועלדרכים"ייסופיעללדברניתןבהואשרשטוחה,כיריעהפרוש

האליזיוםשדותמשתרעיםהקמאית,תמונת-העולםלפיהעולם,בסוףתבל".

המעורטלתהעירומה,הנפשנמשכתואליהםוהתנובה,הפריוןשופעי

ומוחלטת,סופיתנפילההיאהשירשלהסיוםבשורתהנפילה 54מלבושיה.

תבל.שלמזבחהעלנפילהומוות,חידלוןופירושה

הביאהכסיל,אתשהרגהיוהצידהירחאלתבראשיתו:נעוץהשירשלסופו

ושלתרבותשלאורהלבן,אורתבלפניעלושפכההברבריהעידןלקץכביכול

והםשאת,ביתרשובמתעורריםהפרועיםהסטיכייםהכוחותאולםקדמה.

קשהבראשית.ימיאלולהחזירווהרסשואההיקוםעלולהביאלהתפרץעתידים

השנייה,העולםמלחמתערבמרה,נבואהכאןשכלולההמחשבה,מןלהימלט

נבוןממושמע,עדרשלהפיכתובדבר--furor teutonicusההתפרצותבדבר

מיתוסשלהפיכתוובדברהרס,זורעותחיות-פראשלפרועלערב-רבותרבותי

וקבורות.קטלשלליישדה"האדמה

לכרם''הםבשירטיון-והטתהרקיטשלזהותםחירתו.

שירשהואלבדם','הםבשירהראשוןשיריוקובץאתאלתרמןחתםבמקרהלא

שיריוקובץאתסייםמלארמהגםדימם.ומתנופלונפוג,נגמרהכולשבו

וסוףהחייםסוףושלילה.העדראומרשכולו , Mes bouquinsבשירהראשון

ללאהמבול,כשקיפותשקוףהעולםשלוהיעשותוהניגוןהיאלמותההצגה,

ספר.שללסופוהמתאימותתימות,הןאלהכל-צלילוללאצבע

פרשיותעולותממנווגםשיר-חידה,במתכונתבנוישיר-החתימהגם

מ'אלהמשתמעתלהגותאמיץקשראותוהקושרותמרומזות,מיתולוגיות

כליה:עליהומביאיםהארץעלהשמיםיורדיםכאן,וגםכאןהפילים'.

 .ת~~~מ~י~י:כעד:כ~יררזfזגיםיןי~נ;ת~גג~ך

:נזfקטן:נ~נ~ל~~קיפ~ת:;גדי 7לע,נד א~~~יו

הזפר~~ת.ז:וי 7אנ~ה 7 ד:r~:נין;לק:נן:כבזגד~ת;ת

ר:כ~ת.ר R:נ:כרקיגז:נ~בולגזל ~הג;:~~גינו 7
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ל.ם! tt:כפהי~r:יר;ן~ריץ~הוכם, 1~י~רית 1י~ל~להמה
ז;ניש;ריו.לקצ;ת:::ז~יגז~ליי~רףה ,V:כר;ליל p~ם

 ,~ו tt:כ~דר~ינ~~ךכ~ע;דך;גןם ק;ח~ז:::י י~~ז:::רק

קרב.~:;נליא;~ב~לי ~ל?!ךגזד

עיניהעדמוצפתהעירולכאן:לכאןלהשפניםתיאורית,בקביעהפותחהשיר

"ניגוןהצירוףושמים".דומיות"ניגוןשלשקטב"מבול"חלונותיה)(עד

בתורתסיבסתיזה.וגםזאוגמהגםאוקסימורון,גםהואושמים"דומיות

מצמידהואזאוגמהבתורתוהדוזבייה.הצלילהפכיאתמצמידהואאוקסימורון

ו"שמים").("דומיות"הפשטהרמתמאותהשאינםמופשטים,שמות-עצםשני

בחושטבעיבאופןהנתפסיםלשמים,קוליתאיכותמצמידהואתיזהסינסבתורת

למיםהשמיםשלהוויזואלידמיונםבשלכן,עליתרהשמע.בחושולאהראייה,

סוריאליסטית,תמונהגםמצטיירתהמלים)שתיביןהפונטיהדמיוןבשל(וכן

ייעולםלמ~יןאותהוהופכיםרבים,מיםכמוהארץ,אתהשמיםמציפיםשבה

שקט,ועולםהרחוקים,המבולכבימותמימי,(עולםמשמעתרתיאקוורלי",

בעתהעולם,מראהאתאלתרמןמתאראגב,כך,רכים).אקוורלבגוניצבוע

'הםהשירשלתקדיםמ~יןשהוא 55'הלאה',הגנוזבשירממנו,הסופיתהפרדה

העולםאתשלפנינו:הוויזואלייםיבייםהמוטהמרכיביםאתמכילהואאףלבדם'.

אתהרחוב,מרצפתאתושקופים,רכיםאקוורלבגוביצבועאובמים,המוצף

גםועוד).והמתנכרתהמנוכרתהעיראתהים,אללמטההמתחלקיםהשמים

פירושה airהמלהואגב,שקוף;כאתרהעירפניאתהמציףלמבול,דומההניגון

לחן".ייניגון,וגםייאוויר"גםבכללן,והצרפתיתאירופה,מלשונותבכמה

השמיםהבריאה:סדריאתאפואהופךבחוץ''כוכביםבקובץהאחרוןהשיר

ב"שקיפותו",העולםאתמציףהשמיםכיפתתחתאשרהאתרהארץ,אלירדו

איןשנחלצהאחרבגורלהעלה(מהונמלטתהמבולמןכאיילהנחלצתהמרצפת

 56 .השמים)בכיפת,ככוכבהשחרכאיילתונקבעהעוףהגביההאולייודעים;אנו

ראשיתעלבסוכהעדייןהפתיחה,שורותאלהחודרתהסכנה,תחושתלמרות

עלופחדאימהלזרועכדיבהןשאיןושקיפות,ושלווהשקטאווירתהשיר

הקורא.

שואלעזרה,ללאהמוצףהרחובאתלעבורהחוששנבור,ילדכמוהדובר,

כיכאן,להעירראויהשקט".המבולבשקיפותלבדילעבוראוכלייאיךבדאגה:

את","לחצותרקפירושוואיןחד-משמעי,אוביטראליצירוףאינוב""לעבור

לצאתיראהדוברמשמע, .בשלח")"לעבורבצירוף(כגון"ליהרג"גםאםכי
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הענקיםשניואלהמבולשקיפותאלהדומיות,ניגוןאלהמוצף,הרחובאללבדו

והעת.הקרהרקיעהגבול:עלמאיימיםהניצבים

גבהו"לפנינוכגוןזאוגמטיים,צירופיםכילעיל,ג'בסעיףהראינוכבר

ובשיריבכלל,אלתרמןבשירתשכיחיםצירופיםהםוהעת",הקרהרקיע

שניאומושאיםשניבדרך-כללנקשריםאלהבצירופיםבפרט.בחוץ''כוכבים

אוהתחביריתהדקדוקית,הבחינהמןלזהזהמתאימיםשאינםלוואים,

הרקיtנגבהו"לפנינוהזאוגמטיהצירוףלמשל,עצמו.נשואאותואלהסמנטית,

שווי-ערך,נושאיםלשני"העת"ואת"הרקיע"אתכביכולהופךוהtנת"הקר

נסתייעאםאולם,ייהרקיע".מןיותרכמובן,מופשטת,ש"העת"למרות

פשר,וחסרשרירותיכההזההצירוףייראהלאהסמויה,המיתולוגיתבתשתית

הצופןבעזרתהצירוףאת"נתרגם"אםראשון.במבטנראהשהואכפי

אתהמסמיךוסביר,מובןצירוףאםכיזאוגמה,לפנינותהיהלאשובהמיתולוגי,

כרונוסמרדכזכור,לזה.זההזמן)(אלייכרונוס"ואתהרקיע)(אל"אורנוס"

הניצביםוהעת,הרקיעתיאורכאן,תחתיו.ושלטכוחואתמיגראורנוס,באביו

העידןאלמחזירנו-תקופהשלגבולהעלתבל,שלגבולהעל-הגבולעל

הסיפורהאלים.אביזאוס,נולדטרםשבהםהימיםאלהעולם,שלהבראשיתי

השמיםובריאתהמבולימותסיפורלפחות,המטפוריבמישורהוא,שלפנינו

והארץ·

פרשתאלמחזירנווהואבראשיתו,נעוץבחוץ''כוכביםהספרשלסופו

בריאתבפרשתולאחרית.לקץומרמזתבסוףנעוצהראשיתוהעולם.בריאת

שהיה-והכאוסהארץ,מןהשמיםנפרדוהיוונית,במיתולוגיהבייחודהעולם,

לביןהשמיםביןהמצוייםולאתר,לאווירמקומואתפינה-ועכוראטוםחומר

שקוף,בחומראותהומציפיםהארץאלהשמיםחוזריםלבדם','הםבשירהארץ.

מרשתותחומקת-העיררחובותשלהמדרכהמרצפת-שהארץ.אלאאתרדמוי

שמשכאלטרפובעקבותהרודףהזהבכאש;הבוער(הזהבהדולקהזהב

ונמלטת.נחלצתקדמוני),

הפרושהמיתיהדוקאתהתמונהמןנסיראםלפנינו?עולהסיטואציהאיזו

ערב,לעתעירשלויומיומיתבנאליתריאליסטית,תמונהלעינינותתגלהעליה,

שקיעה,בעתבדומייה."טובלת"והיאבה,שוככתהחייםשהמולתשעה

זהובה,כרשתעליההפרושזהוב,אורשלבנחשולהעירמדרכותיימוצפות"

נראותהשמש,נעלמתכאשר .והערבהשתיכחוטיהםהמרצפתריבועישבה

הפךלשיטתו,נאמןהזהב.מרשתותוניצלויינחלצו"אךכאילוהעירמרצפות

שלתכונותהעניקהוא 57לסטאטי;הדינאמיואתלדינאמיהסטאטיאתאלתרמן
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שלוהחמקמקהזהובהאורואתהקבועה,הרחובלמרצפתקלתירגלייםאיילה

פרושה.ציידיםלרשתהפךביןיהערבייםשעת

מרשתשחמקהונפחדת,מהירהכחיתייערכאיילה,מתוארתהמרצפת

לאפשרותרוםזת(ייאיילתי")הקנייןכינויבתוספתהצורהאךהציידים,

שפרשהרשתםןהנמלטתוחוםקנית,אהובהאשהאהבים",ייאיילתאףשלפנינו

מרשתרקלאהאיילת?נמלטתשםאיםתההסכנהומהיהתובעני.אוהבהלה

מןגםאםכינמלטת,היאלהשיגהאחריההדולקותהגבר,ומזרועותהצייד

הםוקדמיםםשיריובאחדהזהב.ברשתוללכדהעליהליפולימיםאיהםהשמים

 /לרצפהיילחץהסיפוןייכאשרהצעיר:אלתרםןכתב-לבנה"יישעה-שנגנזו

הארץ,עלהגגיפולכאשר(םשמע,םושגת"לאאהובהחיקכאלבנהיםה

אשהחסדיבחסדיה,ולזכותלהכניעהכדיבהוייאבקמטפורית,אוליטרלית

הסכנההיאהארץ,עלהשמיםשלירידתםאוהרצפה,עלהגגנפילת 58כנועה),

עלהמסךכירידתאףכםוהםאלההקובץ.שלבשיריהחתיםהמדוברשעליה

שלהםסכותשתיה"בכי",ושלה"צחוק"שלנפילתםלאחרההיסטוריה,זירת

הספרהאחרונה.הםערכהבסוףהקדום,התיאטרוןםןהטרגדיהושלהקומדיה

הביטויאופנישלובנפילתםהמליםבאבדןמוחלט,באלםםסתייםבחוץ''כוכבים

והבכי,הצחוקהלאיוורבליים:

והארץהשמיםנפרדושבהםהמיתולוגיים,בראשיתבסיפורילמסופרבניגוד

'הםבשיריהחתימהייסדר"),פירושו("קוסםוס"לקוסםוסםקוםופינהוהכאוס

דומיות"ניגוןשלב"םבול"אותהוםציפיםהארץאלהשםיםחוזריםלבדם'

(הרקיע),באורנוסנקמתואת(העת)כרונוסנוקםשבההשעה,זוהיושםים",

ודטרמיניסטיקודרהשירשלהשניהביתמקוםו.אתויורשכוחואתממגר

לםימרהבניגודלנצח.ישרודלאהשיר,"הניגון",אפילו :מקודמו

קץאתהםתארהסיוםבשירכאן,-נשארת"לעולם"והםנגינה-האוניברסלית

םישוריו";קצותעדהגיעבליייטרףהרועהחליל"גםכילםדיםאנוהיקום,

כםהעוליםייייטרף"הםלהמןומוות,כליהנגזרהמנגינהעלגםכלומר,

שגםומכאןלטרף,יהיוחלילוואפילוצאנוהרועה,כיםלםד,האחדםשםעים:

ההוראההאכזר.הקץםעריצותכנראהתינצללאהרשתםןשנחלצההאיילה

וחלילויניגונוהרועהבשיגעון:בטירוף,נקשרתייייטרף"הםלהשלהאחרת

שם(על"פאניקה"הםכונהטירוףיחרדהכאותושיגעון,עדטירוף,עדיגיעו

באדםהאוחזתאוראנוס),שלוצאצאוזאוסשלבנופאן,האלשלחליליהרועים

בבלבולאלאמדוברבשיגעוןלאואוליוםבודדים,בודדיםבמקומות

היקוםשללחזרתואותוכדוםה),טרופה"ייביצהםערכות","טירוף(כבצירופים

ובהו,לתהו
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שבוחוזר,גלגלברמזהניגון')חוזר('עודהקובץשלמשיר-הפתיחהאם

מגיעלבדם'ב'הםתלו,עלהעולםעומדעודכלותישנהתחזורהנדודיםתופעת

אפילולקצו,מגיעהכולהמנגינה.עלאףפוסחשאינווהכליה,ההתפוררותרגע

אחדכמשפטהניגון'חוזר'עודשיר-הפתיחהבנויכןעלוניגונו.הרועהחליל

"מהבמוחשכאילוהמדגימיםרבים,הפסקיםמכילשיר-החתימהואילו S9ארוך,

היסודותנפרדיםשבוהדיסאינטגרציה,שלבזהוהאלם".פהואחרוןעריץ

 .קצועבראללדרכו,אישוהולכיםהבריאהאתהמאחים
אךהארץ,עלירדוהשמיםלנפשו:עזובבגפו,ייגיבור"כלשרוילבדם'ב'הם

ואילוונפח,דאובד-עצותבבדידותו,נותרהדוברהשמים;מןנמלטההארץ

והעת,הקרהרקיעניצביםהגבולעלבלתי-נודע.לכיויןוחמקהנחלצהאיילתו

בזה.זהלהילחםהיוונית)במיתולוגיהלנוהמסופר(לפיעתידיםאלהאך

נודדיםשחקניםכשביוכושלים,עייפיםאורח"ייעוברישניעודנותריםבדרכים

וממחזה-ההיתולים,ממחזה-התוגההקדומותהתיאטרוןמסכות-והבכיהצחוק-

באין-אונים.ליפולעתידיםאלהואףהאנושי,הקיוםשלהנצחייםההפכיםשני

רקנותרוונחרצת:מוחלטתדה-הומאניזציהבסימןאפואעומדהאחרוןהבית

המסכותהרועה,בעליובלינותרהרועהחלילהאדם.בניולאהחפצים

בותרותהקדומותוהקומדיההטרגדיהמןוהבכיהצחוקשל(ה"פרוסופונות")

סופםוהמסכות,החלילהדוממים,החפציםאףאותן.העוטיםהשחקניםבלי

סוףהואהסוףהחיים.בדרכיהתועיםכנוודיםכבני-אדם,ויפלושייטרפו

בטראגדיההאחרונהכמערכהושלאמלחמהשלכסופ~שלאבלתי-הרואי, .' 

ואיןחרבםעלנופליםהםאיןקרב".יבליאויב"בלינופליםהחפציםקלאסית.

אלשהגיעומשוםאוכוחות,מאפיסתנופליםאםכיגיבירים,מותמתיםהם

האדירהקרקסשלהשטוחההיריעהמןונפלוהמישורים,קצותאלארץ,קצווי

רבה.תבלששמוהזהוהנוגה

אלמלאהשירמןמשתמעהיהכךתקווה?שלשמץללאאפוקליפסההאימנם

הקשתהמים,שוככיםחי,כלומכחידהארץאתהמציףהמבילשאחריידענו,

אורנוס-הרקיעתבוסתשלאחרידענוואלמלאלקדמותו,חוזרוהעולםמופיעה

הזהב".יידורתקיפת-ופריוןשפעשלתקופהלעולםבאהכרינוס-העתמידי

הזוההיסטוריתהדיאלקטיקהנרמזהאלמלאומר,רעהיהשהסוףאפשר

חוזר"ייגלגלעלוהמלמדהניגון",חיזרייעודבמליםהפותחמשיר-הפתיחה,

שלהאפוקליפסהשאחרידימההגשם.לאחרהיקיםשלהתרעננותועלבעולם,

ועלחוזרלקדמותווהעולםשיר-הפתיחה,אתולקרואלחזורישלבדם','הם

שלה.הגלילמנגנוןעלכתיבת-נגינהסיבב,צירו
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הערות:

ההקדמהבדברילמשל,ראה,המרדרניזם.בצמיחתהערסקיםההיסטרריונים,ביןרווחתזרדעה 1
מרצגשבהם ,) Ellmann & Feldelson ] 1965 (המודרנית''המסורתבספרםופיידלסרןאלמןשל

ונתנה ,היוצרהדמירןשלעליונותואתהדגישה(אשרהרומנטיקהשלמובהקכתוצרהסימבול,זם
משנתפאונדעזראשלבדברירלאתרניתןזודעהשלניצניהאת .המסורת)פניעלעדיפותלו

מאמינים,שאנרבכדפוטוריסטים"כולנו :) 145-142עמ'ופיידלסון,(אלמןהוורטיסיזםעל 1916
אבלילד'.אשרלכלאביוגווייתאתאתושי,שאלאדםלואפשרש'איאפרלינר,גיוםעםביחד

שלסוגאלאהראאין .האימפרסיוניזםשלצאצאברובר,הוא,לאמנותבהגיעופוטוריזם''ה
 " .מואץיזםאימפרסיונ

תרצ"ד:בכסלוו'('טורים',בשירה"מרבןהבלתיייעלאלתרמן 'בשלמאמרו ,למשלראה, 2
לפיצוח.והקשההחידתיתהשירהעלסנגרריההמשרררלימדשבר ,) 24.11.33

התנועותאתשאפיינההסרציר-תרברתית,הסתירהעלמצביע ) Calder ] 1987 (קלדראנגוס 3
העובדים,מעמדשלהחברתיתהתסיסהמתרדצמחוהןהאחד,הצדמןלמיניהן:המרדרניסטיות

אליטיסטיותהירהןהשני,הצדומןהקומוניסטית,והמהפכההראשונההעולםמלחמתבאווירת
והוא ,להדהימוניסומצדןהןגוגי:יהבהמעמדלביןביניהןשררההדדיתשנאה .מובנותובלתי
 .המודרניזםעמושהביאהתזזית,בקצבהתמורות,אתתיעב

הבלתישהשירהבקביעה,אלתרמןסייםלעיל) 2הע'(ראהבשירה"מובןהבלתיייעלמאמרואת 4
הואיחידים".שלוהנדירהעמוקהיחסמןמאומהאיבדה"לאאדהפופולאריות,אתאיבדהמובנת
לאהאמיתיתההבנהאדוהחינוד,ההרגלעםהזסן,במרוצתתחזורהאבידהכיאמונתואתהביע
ספגושירתואתאבלאחד,עדכולםהבינוטען,פושקין,את .רביםשלנחלתםלעולםתהיה

יחסוניכרזרבקביעהגםהמעורפל.מלארמהאתשהרגישומאלהרביםלאמעטים,רקרהרגישו
ציברר-כלפיבכלל),המודרניסטיםחבריו(ושלאלתרמןשלהאליטרי-דמוקרטי,הדו-ערכי,
הרחב.הקרראים

לאהמלחמהבמראותכימרירהבאירוניהאלתרמןמעיר ) 95עמ'היונה',('עירחניה''לילבשירר 5
הוא,שכיית-חמדהולא /דבר-ערדשלא ,הנפץרהזמרייורקחלילה,הצרופההשירהתעסוק
של /דקריותיהבכלזאתאתארמרהראאין- / !חלילרעלהחריפיםצבעיוצררחת !במלראיישאן

משיכתיכאןגםניכרת .הזיל"מפניחששובלילבמררדבלי /גדילבקילאימראבלהשירה,
יכולה.הקאנוניתהשירהשאיןאתלעשותלעתיםהמסוגללפזמון,לזמר,אלתרמןשלואהדתו
דייקא :אינהרנטיתסתירההמודרניסטיתבחשיבהנבעיתהאמנותשלהחברתיתפקידהבנושא
התוףייפייטנישללמעמדםלהגיעחותרתוהאליטרית,האינטלקטואליתהמודרנית,השירה

היהכיהביקורת,ותפקידהשירהתפקידעללספרוהסיכוםבהערותטעןאליוטת"סגםוהתוכי".
כלאתהחוצהזרהיאלהערכתו,ביותר,האפקטיביתהשירהובתוב.קרואיודעשאיניקהלמעדיף

יש :נרחבותלשכבותהמגיעההתיאטרון,אמנרתאתמעדיףהואלכן,הציבור.טעםשלשכבותיו
רלציררפיהןלמליםאוזןשיכררישובקונפליקטים,בדמריותיתעניינראחריםבעלילה,שיסתפקו

 Eliotהמשמעות.שלבדינמיקהיתענייןוההבנההרגישרתבעלהצופההריתמרס.מןשייהנוריש

לאירד'ראהוהטרוגני,רחבלציבררשיריראחשכיררןפרליטי,במשורראלתרמןעל ] 1933 [(
 • 11-9עמ' ,) 1983 (

 . 2 'העלעילראה 6
7 85 ,) 1975 ( Rice • 

עיר'(חניה''לילבמחזררה'שירבחרץ'),('ברכביםעליהם'במלמולהעצים'הנהבשיריםראה 8
עווד.(שם)הרוח'רעותעל'שיריםבמחזררא'שירהירנה'),

עמ'[תשב"ה],(הררשובסקיאימז'יסט"שללאוויםייכמהפאונד ' 31שלאממרו-מנשררראה 9
204- עללשירלמשררררקרראהמיוחד,הרגעבלכידתהשירהתפקידאתראהאלתרמןגם .) 200
הדרד .החיות"אתהמסופרמןהסרחטרת /להבללרתהעטע~ף-- "מתהווים:בעודםהדברים
למשמעיתעבדיהיהבטרם /הרא,מברחווחיחוריןבןהואבעודהמראהאת"לשירהיאהנכונה

לאלשיר ! / .המשתרחחתהקמהערשאתאםבי /הטחרןהקמחאתלאבנאמרלתת-רלסמלים
הפראדיקס,למרבה .) 112עמ'היונה',('עירוחירחם"דבריםגופי /יותרדרשהפחות .~תכיעל

דנרטטיביתלשרןהיאשאיןהגםרמופשטת,מכלילהבלשוןוההפשטותההכללותנגדשראלתרמן
רבים.לפירושיםופתוחותסוגסטיביותהןהאמיררתמןורבותעיקר,כל
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(ראההביקורתותפקידהשירהתפקידעללספרוהסיכוםבדברינתפרסמואליוטשלתס"דבריו 10
לעיל). 5הע'

כרךיס','רגע(ראה 7.3.1941תש"א,באדרח''הארץ',אג"ב,בחתימתהרוסית','החידהבפזמון 11

 .) 154-153עזב' ,'ב
ייהפזמןנ . 173-170עמ'(תשלייא),המשולש''החוטבספרכלולהמאמר . 19.1.1968'מעריב', 12

בספרוונכלללו",להב"לישהושר'תשבצים',הפזמוןהואלראשונההמימרהנזכרהשבוהישן",
שאיננו"ופתרונה"החידההפרקוראה . 177עמ' ,) 1979 (ב,זמר',ושירי'פזמוניםאלתרמןשל

 .) 158-154עמ'[תשמ"ז],(דורמן
 . 23 ~ 234 , 43עמ'(תשמ"ח),שמיר ; 142עמ'(תשמ"ו),שמירראה 13
הנ"לבמאמרוהללוהדבריםאתזבביאדורמןמ' . 580-561עמ'(תשל"ג),'מחזות'אלתרזבן,נ' 14

 . 63-47 , 9עזב' ,) 1983 (קרטון-בלוםראהאלתרמן,שלזורבת-חשיבותמסהעל .לעיל) 12(הע'

 .במקוראינהההדגשה . 572-571עמ'שם,אלתרמן, 15
 . 112עמ'(תשי"ז),היונה''עיראלתרמןשלבספרותמורה','לילבמחזורה'שיר 16
 . 564-563עמ'לעיל), 13(הע'לסיפור'ספרה'בין 17
 . 97עמ'(תשמ"ג),ערפליב' 18
 . 17עמ'(תשמ"ז),דורמןמ' 19
הספרניתרוזנברג,סוניהגב'שלבאדיבותהלינתאפשראלתרמןשלספרייתובכרטסתהעיון 20

אלתרמן',('מחברותאלתרמן'של'ספרייתובמאמרהשהגדירהאלתרמן",יימוסדשלוהמזכירה
עבודה",וכ"כליכ"מעבדה"עבודה",כ"ספרייתהמשוררשלספרייתואת ) 174-166עמ'ג,

מיוחדיימקוםמעירה:היאבספרייתוהחידותספרישלמקומםעלאספן.שלמספרייתולהבדיל
פתגמיםמשלים,חידות,ספרי ) ... (עממית"כ"ספרותהמוגדריםספריםזובספרייהתופסים

שלו,החידות''ספראתשחיברשעהאלובספריםאלתרמןנתןהסתייעהנראהככלומכתמים.
צלהמאתציוריםעם ,-1971בהמאוחדהקיביץבהוצאת(הופיעלדפוסמוכןבעיזבינושנמצא
הקטניםשיריומחרוזתלכתיבתמקוראלוספריםשימשוזבידהבאיזולבדוקהראוימןבינדר).
זבעשריםלמעלהכירוזנברג,ס'מציינתזהבמאמרקיץ'".ב'חגיגתהכלוליםשבאמצע','דברים
ימי-הביניים.מספרותהםהעבריתהספרותבתחוםאלתרמןשלמספריואחוזים

 . 183-168עמ' ,) 1981 ( 31-30הספרית,הביניים),בימיהעבריתבחידה(עיוןבחידות''לנסות 21
היהדות,למדעיהזבכיןובהולנד),באיטליההעבריתהחידה(לתולדותחתום'סוד'על 22

 .תשמ"והעברית,האוניברסיטה
 . 154עמ'(תש'זנ'ז),דורזבן 23
 .אלתרמןבשירתמרכזיתכתופעהותיארהזופיגורהשלבשמהשנקבהראשוןכמדומה,היה,זך 24

ייזךכיעלמירוןדןלגלג ,) 19.8.1960 ,'אשמ'(אלתרמן"נתןבשירתהסמליםייעולםבמאמרו
פנים'ארבעבספרוזהמאמרכשכינסאךאלתרמן",של ) I(כךהאוקסימורוניםאתאוהב''אינו

ייאוקסימורון"·המשוגשלהגדרהתחתהוהביאהלגלוג,הערתאתמחקבספרות',

עלהשנייה ;)זיא,(קוה'לעיניים"וטובהאורייומתוקהפסוקעלבנויההראשונההסינסתיזה 25
ה,(קוה'העובד"שנתיימתוקהבפסוקכגוןערב),(נעים,יימתוק"המלהשלהמושאלתההוראה

לבטלנים".שינה"תמתקהשורהאתהתורה')'באהלהגנוז(בשירוביאליקחיבריסודושעליא),
אפואמתבססותהסינסתיזותשלושריח).(לשמעוריח" ~ייהערןהיידיתהמימרהעל-השלישית

והחידושההפתעהמיסודבהןואיןפגש,כברשהקוראופתגמים,פסוקיםשלסירוססנדל

בכלל.המודרניסטיתולשירהאלתרמן,לשירתהאופיינייסימים,מוהה

 . 188-186עזב'(תשמ"ב),בלבןראהאלתרמן,בשירתהסינסתיזהעל 26
 . 224-215עמ'(תשלייב),הפארתי 27
 . 141-140עמ'(תשמ"ג),ערפלי 28
רכטר.י'הלחיןצירה,עלהסבהתבת-נגינה,שלכשירהמעגלית,בס~מההבנויזה,שיראת 29
 .) 1.4.1932 (תרצ"בב'באדרכ"ד(רמז),טוגיל'שישית,שנה'כתובים',ייבמעג'ל',ברשימתו 30
 .~ 24עמ' ,) 1975 (מירון 31

 • 34עמ' ,) 1966 (זד 32
 . 24עמ'שם,מירון, 33
('מזכרתהגבס"במסוותירחלאוריישדותהפילים'),('אלשהלבינ'ו'ייהלילותכגוןבתיאורים 34

השאר,ביןמתבססים,אלהתיאוריםעווד.הזה')('הלילההשעווה"ב'מסכותהנופיםלדרכים'),
"לילותשימורים","לילותהיאבצרפתית(שהוראותולבנים""לילותהשחןקהניבהחייאתעל
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הלבן,הירחיאירהלבניםהליליתשלהטרופההשינהמתמזגיםבחזר''כוכביםבשירינדודים").
 .חאתוחזותיתאטמיספריתלאיכותסהרורית,אווירההמשרה

(דירמן'מנגד'אלתרמןשלהגנוזבשירוייבים,כשובךמתוארהאוהבשלהסחרחרראשי 35
זוכהזהבשיריטריף".לאעיניךיוניאת /גלגלתיבשובךכעתחתוליישום :) 149עמ'[תשלייט],
שבומחוכם,ייקונסיט"כדיולהרחבהלריאליזציהיונים")("עיניךםימשיר-השירהידערהצירוף
גםמשופעהדימוי .השובךאלשחדרחתולדמותלובשיםהחושקהגברשלהטרףמחשבות
דמוי-המציאותהמישורמןהחתולשלדמותימתגלגלתשבהםבודליר,שלהרועיפרחיימשירי

ולהיפך.הפיגורטיבי,המישוראל

עץשעלהלבנההפריחהאתרקלאמתארהשובר'עלמיוניםסחרחרייהלילהשהצירוף'יתכן 36
אבביב,הזורחיםהפלאיאדות,לכוכביגםרומזאםכיהירח,שלהלבןלאורוהמבהיקההדובדבן,

כוכביהעץ).וכענפיענביםכאשכול(וגםיוניםכלהקתהיווניתבמיתולוגיהאריםווהמת
לקדמוניםסימנוהצי'ר')"כוכביהצירוףמןכאןהעוליםהדובה,(כוכביוארקטורוסהפלאיאדות

עבתלבנות,יוניםהפכוהקדום,הסיפורלפיהפלאיאדות, .השנהעונותשלוסופןתחילתןאת
במילון lime reckoningהוערך conslellalionsהערךגםראהון.יאורהצידגיבורשלאמימתושנמלטו

 .) Hammond ] 1970 [. 282 283 • 1076--1075 (אוקספורדשלהקלאסיקה

('זוויתהאקציהשלהמופלאתיאורןמאחוריהמסתתרת ,הריאליסטיתההנמקהעלבדיוןגםוראה 37
 • 207עמ' , 4והעי 198-194עמיקץי)לאין(יפגישההשקמהושלפרוור')של

'כוכביםבשיריההתקשרותאיתופנותעל 224-215עמ'(תשלייא),האפרתישלתיאורוראה 38

 ·בחוץ'

 • 175 , 158עמ'(תשמ"א),מירוןדישפירש)ןכפי 39
התפיסהעםהמודרניתהמדעיתהעולםתפיסתאתושרירותיתחדהבצורהאלתרמןשילבבשיריו 40

ייולילה :לדרכים'ימזכרתבשירהכובביםלתיאורוהשווהכקישוט.הכוכבאתהרואההקמאית,
טיליארדשלבספרוראההגנוסטיים,מקורותיהועלזותפיסהעלהעדיים".בכלמהבהב

) Tillyard (, '51עמ . 
תרפ"ה.ת"אהדים,הוצאת ,וירח'גדולה'אימהבספרוכלולאצ"גשלשירו 41
 ,ואוריון"דובהשלשחראיןבדמות /הצרוףהחומר"לוהטאלתרמן:שללשוריתיווהשווה 42

 71.עמי ,) 1965 (קיץחביבת
עירוני''ערבאלתרמןשלהגניזבשירו ,מראהשדותכאלהשמיםאלהיציאהלתיאירוהשווה 43

הימיםבין ) ... ( .מלמטהכחולאספלט /הגגותביןורודהיישקיעה :) 147עמי[תשלייט],(דורמן

 .תלחכנה"עשבדשאשם /הבלותינונשמותכל /נא,נלךבחוליםמראהלנאות /והלילות
היאהנשמות,מתענגותשבהםהדמיון,ממחחותהכחולים,המרעהה-מראהשדותאלהיציאה
יישדותשלבשמםאגב, .היווניתהמיתולוגיהמןהאליזיום""שדותשלמטאפורימימשו

:'רבההמוקדמת,(בשירתובפאריזידערהשדרהקרויה ) champs elyseesהאגדייםהאליזיום"
קונקרטיים~זבוריםהוןהפאריזאית,המציאותמןקונקרטייםמקומותהן ,בשיריולשבץאלתרמן

היוונית-רוזגית).למיתולוגיהומפורשים

העידןאת )א(האנושות:בתולדותשונותתקופותשתילפחותכאןמייצגיםהפילים 44
העירהוקמתהתרבותעידןאת )ב(חרבו;עלהחייערות,-אישהאדםהיהשבו ,יסטוריהפרה-ה
מספקדיםהפילים'יאלבשיר .במלחמותיהם)למלכיםתחבורהכליבימי-קדםשימש(הפיל

ביןלטייליוצאקל-דעתכנערהדוברהאירוני:במודוס )א( :לפחותאופניםבשניגםהפילים
סופיאלהנמשךהדובר,המיתי:במודוס )ב(כרס;עביכפיליםהנראיםהכחולים,העננים

מאונתערפי-הקוסמוסנשעןשםארץ,קצוויאל ,הפילים"אליילהגיעעתידהדרכים,
 .פיליםארבעהעל-הקדמונים

וערטמשיח"אזהעממיתהיהודיתהמימרהמןגםעולההנוצרי,בעולם-הרוחבלתוהמקזו,אמונה 45
נ'ראה .החולים"כליירפאוהמשיח(כשיבואועררן"געהיילטקראנקעאלעוועלןמעןיק

בשירתייאגב, . 340מסיסימן , 1950ניויורקשפראן,'ייישזנריזנרפיןאיצריזנרסטוטשקאיי

המזרח-היהודיתהמציאיתמןהנטולותמימרותאחתלאמשובצותאלתרמןשלהמיקדמת
המציאותמןהלקוחההשיר,אווירתעםייצורם"אוקסימורוניעימותהמעומתותאירופית,

שלהמשמעות(בכפלחול:םממיטתהחוליםיינקטפים"כאןוהנברית.המערביתהפריזאית,
 .בחול:םמתיםאינרפאי,כיממיטתםנתלשיםהמלה:

קרנבל''ליל ,) 1S-13עמ'[תש'ליי],(דירמןעיר''בשטףאלתרמן:שלהגנוזיםמשירייבכמהכמי 46
ערוד. ) 50-42עמ'(שם,

הקלסאית.לספר,ת ) re ~ L.empri (למפריירשלבמיליני ," Orion "עךרראה 47
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מותרהרקפת".דרכיעלאדמהכה"לכן :יתמרזיאלתרמןשלמשירואףנרמזאדוניסמיתרס 48
סורד)יקינתרןשרשנה,(ארכלניתוצמחהעלתהדמרניגרשבושבמקרםהצעיר,האלשלרתחייתו
שלהידסומפזמרנוגםערלהזהמיתוס .שלאחריהבשנהרתחייתםהשדרתמרתאתמסמלים
יכלניות.'אלתרמן

אתהדוברמזמיןשבו ,) 37עמי(תשריזכ],(דורמןלגיינזכהייקונצרזכהגנתהשירלסוףוהשוהו 49
שססותכחרהלייציפורהסמליהצירוףמן(כנרמזהמיתהאףואוליבה,שהתעללאחרהאהובה,
מחדש.להיוולדוהיאהראעתידיםשםתארמי'ם',לאלףהרהאדמה"אלרחוק,שדהאלצוואר")

טננ~םייהיום :חלומרתייתלייתהגנוזהשירבפתיחתהענניםמתיאורחיזוקואתמקבלזהפירוש 50
 .) 99עמ'(תשריזכ],(דורמןריסן"האריכופלארת /העירעלנערמו

וגםבעיגרל,ניפחכרסר ) ... (הרקיע"כבודלנגןי:צריךישירהגנוזבשירהרקיעלתיאורהשווה 51
 .) 108עמי(תשרש],(דורמןענריבידליזכף

שלהגנוזשירולסיםווהשווהאה"ב.השורששלפשמעיואתהיתר,ביןמכיל,רח"םהשורש 52
 .) 15עפי(תשר'זכ],(דורמן " ...נתיבסיוםארחפךייפהעירי:יבשזכףאלתרפן

רבתאמוייאל :) 47עמ(שם,קרנבליילילהגנתבשירהכרס"יירבתהאם-התבללתיאורהשווה 53
שלתיאורהלביןהכרס"יירכיפילי-השמיםתיאורביןהדמיון(בולזכהיד"רחבאביואל /הכרס

הכרס").יירבתהאדפה

עצמו:עלהדוברסמידכאןלעיל). 49העי(הושוהולגיינזכה'יקונצרזכהגנתהשירשלסופוראה 54
ייעולםשלהרפשמןהיציאהאתמתארהשירמשפע,כתונתי.'נזכולדוהרעולל-"לבבי

שכולוייעולםאלהכניסהאותהתםו,עולםשלהיפוכווהשחיתות,ההשחתהעולםהואהניסיון",
עירומההדוברהנערשלנפשוהאגדיים.האליזיוםשדות-הודמיוניםהרחוקיםהשדותאלזכוב",

שדותאלויצאהזההעולםשלהפזוהפותפחלצותיואתשפשזכאבדםמפלבושיה,ומעורזכלת
בנפשעירםו,נופלהואהאדמהואל(בפעילו),בגופוהנעריצאייפיליהם"ואלהשמיםאלהנצח.

שיקפסירשלבמחזהוהקרבן,לפראההחמלהלתיאורהושוהו .עירופה") ...(יינפשיפעורזכלת
אורוחכנפיעלהרוכבנולד,שאךעירום,תוללהמדופהשביעית),תפונהא,(פערכהימקבתי

השמים.כרוביעל
 . 115עפ(תשל"זכ),דררמן 55
-קםהשתרייעמדו :מצריםי)ימכותשירישלהחתימהשיר(הואיאיילת'השירלפתיחתהשרוה 56

ע~ףי.'הגביההפהאךהינה,וכגוזל /איילתנרצצהשוב

נרדףהעירגןבחזרכובביםבשירי .אלתרמןשלהפוקדפתלשירתוהאופייניסגנון,צייןזהו 57
ערבריםהנגנים(ולאבנגינהעובריםהשווקיםיער),כאלהפארקאלנמלזכהפשוע(ולאונפלזכ
להפיכתהנשרפת).העירמןנמלםהפליזכ(ולארצההעירבכיכרהמוצבתהאנדרזכהבשוק),
לתמונהלדוגמה, .ומובחנתפשופהריאליסםית"ייהנמקהלפעפיםישלדינאמיהסזכאזכי

 :ויומייפיפשוזכהסברישקיץי,ילילכשירהאבן,בתפרותהמתאדההעיר,שלהסוריאליסזכית
פאלבערפלאבילופתכסהשהעירעדלאחד,אחדהעירחלוניתכביםרת Kmמלילהבשעת
מיסובת,כנהימההלילהמתרדמתמתעיררתלהיפך:(אואביךעשןכתפרותנעלפתהיאוכאילי

אינוהזוהפואזכיתלתחבולהההסברלפעפים,השפש).שלהזהובבאורהמופזיםכשחלונותיה
אספכהעל,לפשל,המתבססתאמנותית,הנמקהאלאהריאליסזכית,המציאותמן ,פיזיקאליהסבר
(ראה'לבדרכשירהלבנה-האלילה-הפסלכתיאורכפוזלו,זומיליליותאסוציאציותשלשנונה
לעיל).ג'סעיף

 • 161עמי(תשליש),דורמן 58
לשניהשירשלחלקרתיעלככיכולהפעידהפסק,סימןישהראשיןהכיתשבסיףלפרות 59

אריךאח"כמשפזככולוהשיראתלקרואיפאמשרהחיבור,כיי"יפיתחהשניהכיתמשפזכיס,
ומתמשך·
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רביעיפרק

יאנוספניזץפניוהשיר
מכ~וןפישוטשלכביטויאלתרמןביצירתהדואליזם

 DOUBLE ENTENDREה-יתחבילתאלתרמזא.

בחינתמתודשראינו,כפילהתבהר,עשויאלתרמןביצירתהחידהשלמעמדה

הנאיביותהפולקלורספרותואלהילדיםספרותאלהמשוררשלזיקתו

מאידדוהמחוכמת,האינטלקטואליתהחידויספרותואלגיסא,מחדוהס;?מטיות,

-double entendreהתחבולתשלגילוייהקשתאלנטייתוגםבדומה,גיסא.

הפןלה:פניםשניהסימטרית-הבינארית,באיכותההמצטיינתמשמע"),(ייתרתי

ביצירתמתגלהזותחבולה .הבלטריסטיהרציניוהפןה"פופולרי"הקליל

בחטיבותוהןהקטנותהטקסטביחידותהןחטיבותיה,בכלאלתרמן,

כבריח.כולההיצירהאתמבריחהאףהיאולעתיםהרחבות,הקומפוזיציוניות

שלהשנוניםבסוגיהמזומנותלעתיםזותחבולהמתגלההנאיביתבצורתה

הבדיחה,(החידה,הבידורספרותושלהעממיתהספרותשלהילדים,ספרות

המאפייניםרבים,בז'אנריםנפוצהגםהיאאדועוד),ה"מותחן"המשל,המכתם,

השירההתעלומה,סיפורת(האלגוריה,והאינטלקטואליתהרציונליתספרותאת

הברוריםה~תאריםבעלתההשכלהספררתהמנריסטית,המטאפיזית

מבחרנביאזהבפרקועוד).הקלאסיציסטית-סימטריתוהארכיטקטוניקה

השירבנוילפיוהדואליסטי,העיקרוןבמרבהקמתגלהשבהםמשירים,דוגמאות

אחתלאהמנוגדיםסימולטניים,טקסטיםמשניאוכמו-סימטרית,ראימתמונת

במקבילהמתפתחמשלו,אוטונומיקירםמהםאחדשלכלבמשמעם,לזהזה

המשוררכמאמראר,לה,יאנוס"ש"פנישירהלפנינראתר.מתמזגראינרלמשנהו

הנחצות".פגיהדמותהןחרכוזר~בחתהיונהש"פנישירההיונה',ב'עיר

בסרגיביותרהמובהקתבצררתרמתגלה-double entendreהעקררןכאמרר,

ההשהיהתחבולתעללררבהבנויותרבבדיחה,באנקדוטהוהחידרד,המהתלה

שמאחוריה"אמת"ארעית.אי-הבנהיצירתועלוההבנההקליטהשל

הסרתעםאוהתחברלה:?רטולעםהפראנטה,עםלררבהנחשפתפראית-העין,

פזמרניםשכתבאלתרמן, 1מתחים.ילשחרורלהנאהלצחרק,מביאההמוככה,
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תחבולותשלרחבהבקשתבהםלהשתמשהרבההקלה,ולבמההיומילעיתון

עלהבנוייםדואליסטיים,וב~בניםפראדוקסלייםבניסוחיםייתרתי-משמע",

החידודיהאפקטליצירתבסופם,פואנטותעםוהסימטריה,הדיכוטומיהעקרון

בפרץפורקנםאתמוצאיםשקוראיווהפופולרי,הקלבז'אנרהנחוץהמפתיע,

רטטאתכראוי.הובנהשהפואנטהלאותמחויך,בניד-ראשלפחותאוצחוק,של

גםהותירזו,להשהיההמתלווהובמתחההבנהבהשהיתשמקורהההנאה,

שלמתחעלהבנויים(סוגיםלסוגיהביצירתוששילבהבלאדיסטיים,לסוגים

מזהההומוריסטייםהללו,הסוגיםבכל 2ומסתורין).בלההותעלומה,אימה

לפניו,"דו-פרצופי"טקסטכידבר,שלבסופולקורא,מתבררמזה,המתחורו~יי

מתבררכמו-כןובמתכוון.מלכתחילהבונשזרוסימולטנייםסיפוריםשניאשר

לרמזיםהחוזרתבקריאהלבולשיםשנית,היצירהאתלקרואעליוכילקורא,לו

שוללהמחברהוליכ;הראשונהבקריאהכיערמה,בדרכיבהשנזרוהמטרימים

ושגויה.נאיביתקריאההטקסטאתלקרואוהשיא;

ולאהפולקלור,ולספרותהילדיםלספרותגםהאופייניותבתופעות,כרגיל

יכולה-double entendreהתופעתגםהראשונה,המעלהמןלבלטריסטיקהרק

לפיהכול-ומורכבותתחכוםמלאתאוופרימיטיביתפשטניתתופעהלהיות

דרכי-החשיבהאתלשקףעשויההיאהפשטניים,בגילוייההספציפי.ההקשר

והנוטהמפתיעיםן;נפניםהאוהבוהבלתי-מורכב,הפשוטהאדםשלאוהילדשל

כעולםשחור-לבן,בצבעיבינארית,דואליסטיתבתפיסההעולםאתלתפוס

ובספרותהפולקלורבספרותכך,משוםהן,רבותוליירעים".ל"טובים"הנחלק

המתחפש(הזאבמרכזיכבאביזרכה Qבמהמשתמשותהמעשיותהילדים,

ושבעתב'הזאבקולואתהמשנההזאבאואדומה'ב'כיפההסבתאשלבבגדיה

בעלותבמעשיותהפניםוהעמדתהכפילותהתחפושת,המסכה,וכו').הגדיים'

לגילויהמתלווהוההנאה,ההפתעהגורםאתהןמשיגותהדואליסטיהאופי

להיתפסלוש~ללילדהמראההמחנך-הדידקטי,הגורםאתוהןהאמת,

המעשייהאומרתוליירעים",לייטובים"נחלקאמנם(העולםלמראה-עיניים

(כגוןהמורכביםבגילוייהטוב).פנימעמידהרעלעתיםאךבסמוי,לקוראיה

היצירהבכללה),המודרניסטיתהספרותמןכחלקאלתרמן,ביצירת

פשטנית.תפיסת-עולםפריואינהתחכום,להעדרעדותאינההדואליסטית

(אבסטרקציה)ההפשטהרעיוןשלגילומואתמהווההיאהנכון,הואההיפך

ובמיוחדהמודרני,האמןהמודרניזם.שלמאבני-היסודאחדשהואוהמינימליזם,

אתלנטרלמבקשבפרט,הקוביזםואלבכללהאבסטרקטאלהנוטההאמן

העיקר,אתולהותירהפרטיםעללוותרהמיותרים,מאבזריהתמונת-המציאות

ביצירתתכופותהמתגלההדואליזם,אתוהבסיסית.הפשוטההצורהאת
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שהואהמודרניסטית,הפואטיקהשלמגילוייהכאחדכן,אםלהבין,ישאלתרמן,

שללהעדפתווכעדותמדעתצורניכפישוט-העבריתבשירהלבססניסווחבריו

המואותפניועלהמימטיהשיקוףפניעלהביטויעז~תאתהמודרניהאמן

 .הריאליסטית

טקסטשלבתוכולעתיםהמתלכדיםטיפוסי-יסוד,שניהדואליסטיתליצירה

זהבמקביל,ומתפתחיםההולכיםסימולטניים,טקסטיםשנישבוהטיפוסאחד:

בקשתתכופותוהמסתייעסימטרי,בינאריבמבנההבבויוהטיפוסזה;בצד

ושלהעמדת-הפניםשלגילוייהוויתרכה gהמהתאומים,הכפיל,שלהמוטיבים

שהמחברתכופות,מוצאים,אנויחדגםהיצירותטיפוסיבשניהשגויה.הזהות

שעשוע,אוהפתעהלצורכימכ~ונת,בהשהיההנסתרתהאמתגילויאתמשהה

רגע-המסכהנחשפתאוהאמתמתגלהשבוומפתיע,מבזיקרגעלאותועד

אלהטיפוסי-יסודשני(ה~גגנוריזיס).ההתוודעותאו(ה~פיפניה)ההארה

הפרימיטיבייםבגילוייההןהדואליסטית,ביצירהבדרך-כלליימצאו

פריוהמתוחכמים,המורכביםבגילוייהוהןהפשטנית,החשיבהפריוהס~מטיים,

במוטיבמסתייעים,הס~מטייםהז'אנריםרקלאהמכ~ון.הצורניהפישוט

מטאפורית,מסכהגםלהיותהמסכהיכולההמורכבים,שבגילוייהאלאהמסכה,

כולה,לספרותכמטאפורההמסכהנתפסתכאן,ליטרלית.מסכהדווקאולאו

לצופהלקורא,גורמתשהיאשוםעלואחיזת-עיניים,ייתיאטרון"אלאשאינה

אמת.הואשהבידיוןממש~ת,הןהערטילאיותשהמליםלהאמיןולמאזין

 ) 1931 (פריז"מ"שירימוכהקרואליססיאופיכעלגבוזשיר-כוסרכ.

הפראדוקסליטיבהבשלגםהדואליסטית,היצירהאלמלכתחילהנמשךאלתרמן

תופעותשלבחינתןהמאפשרוהרציונלי,האבסטרקטיטיבהבשלוגםהשנון

כחרמשבמולד:=זהשונים,בגילוייההלבנהמובהק:דואליסטיאופיבעלותטבע

צמיחהעתוגםארעימוותמע.יןשהיאהשינה 3עגול;ככדורובמיל~א:=זדק

,ובכללוהחיהצומח Sבהירה,ומחציתכההלמחציתהנחלקתהיממה 4והתחי~ת;

הלאה.וכןהנקבי,ולצדהזכרילצדסימטריתחלוקההנחלקיםהאנושי,המיןזה

בשיאשבהיותותימה,איןהדיכוטומית,הדואליסטיתהיצירהאלמשיכתולאור

סמישלמחזהולתרגוםומזמנוממרצוהקדישהואשלו,היצירתיתהתנופה

היצירהשלסממניהבכלהמצטייןהסנדלר',ושלמיהמלך'שלמה ,גרונימן

והמסכה,הכפילבתחבולותבשימושסימטרית,בעלילההדואליסטית:

ואהבהעוינותושלווה,ריבועושר,(עוניבינארייםובניגודיםבפראדוקסים

ועוד).

אזשישבאלתרמן,שלח"למגרה",כתיבהשנותכמהלאחר , 1931בשנת
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א'שבעריכתב'כתיבים',פרסימםלשםשיריםחמישהלימידיי,לרגלבצרפת

מעירכיקיבלתרצ"ב),שנתשל(ראשיתהזישנהבסיף .שלינסקיוא'שטיינמן

להשתתףהזמנהמכתב-'גזית'-המתחרההמידרניסטיכתב-העתשל

העירך,ביכתבהשאר,ביןאיר.לראותאזהיהשעתידהחדש,בכתב-העת

כלזיקהבליאמניתיס-פריתיירחיןלהיציאניגשים"הנניטלפיר:גבריאל

כייםהיאכיינתניאחר.איזהזרםאחרלילךומבליפוליטיקהלענינישהיא

.פגינולבדרוחניתוליצירההיצירה,לענינימיקדשתכולהשתהאבמה,ליצור

הארץמןאזמנותקשהיהאלתרמן, 6בקצרה".לבטאכזאתאפשראם-ליצירה

נענההתל-אביבי,התרבותיהמרכזאתשפקדוהספרותיות,ההתרחשייותימן

עםמזדההובלתיפלירליסטיתפרוגרמהשהציבההעורך,שללפנייתוברצון

נזיפהאיגרתמשלונסקיקיבלטלפירלפנייתהיענותועלאחרת.אוזומפלגה

פרסם 1932בראשית 7ונרגשת).מתחטאתתשובהלאלתרהשיב(שעליה

לג'ינטה','קונצרטהנועזתהמודרניסטיתהפואמהאתב'גזית'אלתרמן

אולימנהלתואף s'האלמונית'בלוקאלכסנדרשלמשירובמקצתהמושפעת

שלהמודרניסטי-פוטוריסטיהאופיבעליהרפסודיים,שיריועםדו-שיחין .vמ

 9שלו.חשמלית''פואמהכגון-עצמו'גזית'עורך

-אלתרמןנ',כתבטלפירג'מאתשקיבלההזמנה,איגרתשלהאחורי~דהעל

הפוטוריזםשלהמובהקיםמנציגיואחדשהיהועורכו,'גזית'לשםכנראה

המופשטתהארכיטקטוניקהבעל ,הדואליסטיהשיראת-הארצישראלי

השירלדפוס.נשלחולאבגנוזיםשנותרולבן',השחור'רעיהמודרניסטית,

האיגרתגביעלקיומוכיעדובלתי-קריא,קריפטיכהבכתב-ידמשורבט

לוודאיקרובאלתרמן.מחוקריכהעדנעלם'גזית'כתב-העתשלהרשמית

אתשבחנוחוקרים,מאותםאףמנעהשיר,נכתבשבוהחרטומים",ש"כתב

שירלימשנתגלהבעלמא."קשקוש"ולאלפניהם,ששימלהכירהזו,האיגרת

עדלוטששלאשיר-בוסר,היותולמרותכימהרה,עדלינתברראףבאקראי,זה

והושלםבקפידהשתוכנןמגובש,מבנהבעלשירבכל-זאתהריהוגמירא,

המודרניסטי,בסגנוןהמרכזיותהתופעותאחתאתמאיראףזהשירבמלואו.

ההפשטהתופעת-העבריתבספרותמחידושיוכמהלשלבניסהשאלתרמן

ביטוילידיכאןהבאהמדעת,הקומפוזיציוניוהפישוטהתימטית(האנסטרקציה)

כאןהמתפרסםהגנוז,השיראתכן,אםנביא,המובהק,הדואליסטיבאופיו

הפואטיקהלהבנתתרומתואתונבחןניקוד),חסר(המקורבספרלראשונה

ברבים:שיריובפרסוםהראשוניםצעדיואתאז,שעשההמשוררשלהמתגבשת
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תבנוינההנשמ;ת~וילהאליונ;ף
 ז':' I--נז Yו-- .,-

יצחק.ישןפהיעת~לי;אליו
י"ז-.,.י:יי--' 1 .,.-,

ללכתנ;צרושםהאישמשםנוי
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 •..אחררק-ה~אאחרהחימנולנוי
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מתהפכתלחרבלב~זהי~כל
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(יירעימובהקדואליסטיאופי,בעלחידתינמעןאלהמופניתאפרסטרופה,לפנינו

העל-טבעית,איכותהנרמזתעיקר.כלברורהאינהשזהותוולבן"),השחור

 /ענקלולבחגיו(ייבגביעזו~ניגמטיתדמותשלועצומת-הממדיםהמטאפיזית,
איכותההחידה.בפיצוחקוראיועלזגקלאינוהמחבראךמטומן"),האין-סוףטל

מופשטתאלגוריתמהותבתורתהבנתהאתמעודדתהדמותשלהדואליסטית

בינאריותאפשרויותודם).בשררעהיותועלדווקאמלמדאינויירע"(כינויו

בשלמותיימפצחת"מהןאחתלאואףהקורא,שלבדעתולעלותעשויותרבות

יישחור",ולחלק"לבן"לחלקסימטריבאופןנחלקתהיממההחידה:צופןאת

באורהשרויהלמחציתסימטריתנחלקהעולםחשוך,וחציומוארחציו-הירח

האדמהבחשכתשרוייזםגנהאוראפילוהלילה,בחשכתהשרויהולמחציתיום

הריהומותוועםוהחיים,העולםלאורוצאתוהולדתולרגעעדהרחםובחשכת

-הסכמטיהבינאריאופיולמרות-השירכילהיווכח,מענייןה~חור.אלחוזר

שלהשגורותבקונוטציותחד-ערכיתאוקונבנציונליתבדרךמשתמשאינו

מזוההאףהשחור(והצבעשחוריםעוטההאלשלדמותווהלבן:השחורצבעי

שלצבעםהואהלובןואילוכמזמור"),שחורו"מתכתהמתרונן:המזמורעם

הציפורוסמלוהחייםהלדהסמלהחסידות,שלצבעןגםאךהד~מה",ייפני

ולאחרהלדהרגעלפניהנשמות,(מקוםהאגדיגן-העדןלכיווןלמזרח,הנודדת

כסימטריהמתבררתהשירשלוה"מובהקת"ה"ברורה"הסימטריההמוות).

מתר~;ןאינוהכיאסטיהעיקרוןשאפילוכא-סימטריה,דיוקוליתרמסופקת,

 .ובשיטתיותבשלמות

בעלזה,מוקדםבשירבולטתמזההמוותואלמזהחיי-נצחאלהמשיכהגם

הנמען-הרע,שלזהותוחידתאלנקשרתהיאואףלכאורה,הדואליסטיהאופי

שלוהמיסטית-מטאפיזיתבבלאדהביאליקכדברי-שבהםבמחוזות,השרוי

שבפיכחותהשיכרון("מחוזבשורשם"יתאחדוייההפכים-ומת''הציץ

העדןוגןהתרבות,היותטרםשלוה~ריסטיני,התמיםהעדןגן .)"ג~ ?tאל-

ומתמזגיםכאןמתלכדיםהדקדנטית,התרבותושקיעתחמוותלאחרהמובטח
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ומפוצלת-בינאריתמודרניסטיתואיכותרומנטיתמיסטיתאיכותהפר.זלבלי

אחת,למהותהןאףכאןמתלכדותכביכול

מודרניסטיים,אורבנייםפרטי-מציאותביןהסתירה-כביכולגםבשירבולטת

הפראי,הראשוניהנוףלביןטלגרף)(חוטיהקדמהואתהתרבותאתהמאפיינים

זוהי,אךהציפור),אורחותבננ~כים,בתולים(שלגבדמיונוהדוברדואהשאליו

גםאלתרמן:שלהמוקדמיםשיריולרביםהאופייניתמדומה,סתירהכמובו,

תמימהגן-עדניתמציאותאלבדמיונוהדוברמפליגלג'ינטה'ב'קונצרט

אתפגששבוהדקדנטי,המשוש"מ"ביתמיליואלפירחוקהופריסטינית,

ורלןפולשלהנודעיםטוריובנוסחג'ינטה,אתומזמיןהזולה,המארחת

השופעגן-העדןאלעמולבוא ) 10מתוק"כל-כךדבריג'ינט,"לי,(ייהסכיתי

הכחולההציפורשלמקומהאל ,) paradisus vo]uptatis (חושיםועינוגיפריוו

לאלףהרהאדמהאל /רחוק,שדהאליעימדיייבואימטרלינק:שלהסמלית

 / /כשפים,באגדתתינוקותצמד /ונשתומםנחרדכפותאחוזי ),',( 1 /תאומים,
כאן,גוון",נפלאתציפור-השחוקיגונו /מרעידהענוגשפתיךקןעלי ),',(

אחריםובשיריםעירוני'ב'ערבבלעדייך',ב"~תךב'גו-גיהנם',ב'סנוורים',

האכילהשלפניהבראשיתיגן-העדןשלתמונתוסינתיזהלכדיכאמור,מתמזגת,

המובטחלבוא,שלעתידגו-העדןשלהאסכטולוגיתותמונתומעץ-הדעת,

והקדמהשהדעתוהמסואב,הדקדנטיהעולםנטישתעםבעולם-הבא,לנשמות

 11השוקעת,המערביתהתרבותשלעולמההשחיתוהו,

הרבההמגלהאלתרמן,שלהמוקדםלמודרניזםאופייניולבו"השחוריירעי

המודרנית,לשירהוהזיקההמגענקודותאתה"קאנונית",שירתומאשריותר

אלקוראיואתהמושךלגווניו,לסימבוליזםבעיקרולתת-זרמיה:לזרמיה

האמירהשבהםופראדוקסליים,סינזזסתיטייםוסבוכים,אישייםעולמות

ר~ס;אייםרעיונותכשובלעדייןוהמושךסמלים",שליייערמאחורימסתתרת

המחבבלאבסטרקט-הפוסט-סימבוליסטייםהזרמיםמןלכמהגםאךרומנטיים,

ולסוריאליזם,מזה,הכמו-סימטריהרציונליסטיהמבנהואתהצורניהפישוטאת

בשירתכרגילמזה,לפענוח,וקשהזזליפטיתויצירההזוייםחלוםנופיהמחבב

אחרת,אוזומודרניסטיתלתורהובשיטתיותבדבקותנענההשיראיןאלתרמן,

כך,סותרים,אףלעתיםומג~ונים,רביםפואטייםעקרונותבתוכומשלבאםכי

סימטרי,כהלכאורהשהואשלפנינו,הדואליסטיבשירמוצאיםאנולמשל,

מיסטייםואי-רציונליים,א-סימטרייםיסודותגםולוגי,אינטלקטואלי

חדששלמזיגהניכרתבדרכי-העיצובוגםבתכניםגםמרובים,ואמוציונליים

דתיתרומנטית,שאיפהושלמאמונהשנתרוקןמודרניעולםשלישן,ושל

הטרנסצנדנטי,אלכמעט,

128 



קוראיועל~קלאינו,שכאמורחידתימודרניסטישירהואולבן'השחור'רעי

שלזושירית(תחבולההנמעןושלהדוברשלזהותםחידתהחידה,שלבפתרונה

בערפל,הנמעןושלהדוברשלזהותםאתהמותירהה~ליפטית,ה~פוסטרופה

הנסתרת,לכוונהכלשהורמזבחוץ').'כוכביםבשירימרכזידפוסלימיםהייתה

הדובר,מתוארשבוהשיר,שלמסופועולהשלפנינו,בשיר-הבוסרהטמונה

בסמויכיזאתאיןהחי.מכלשנותרויחידכאחדהאין-סוף,מחוזותאלשדאה

פונהשבו'איגרת',בשירומענייןמורכבלפיתוחשזכההרעיון,אותוכאןטמון

הנדודיםמדרךדלתותיואללשובומתחנןאביו-אלוהיואלאחיורוצחקין

ה"קאנוני"בשירכמוייהמקולל".המודרניהאמןשלדרך-חייוהנצחית,

מודרני,ייקין"הואהנצחשדותאלהנודדשלפנינובשיר-הבוסרגםהמורכב,

אחדצדמטאפורירצחושרצחאחיו,הבלשלמדמותויסודותגםבקרבוהמכיל

הדואלית.מאישיותו

דמותהיאיחדיו,בהחברוהחטאוניסיוןתוםאשרהזו,הדואליתהדמות

פירושו(ייקין"ייהבל"הואהאחרוצדהייקין"הואהאחדשצדהדו-פרצופית,

החצויהדמות-הדיוקןשלהיונה','עירבפתחלתיאורה,והשווההחרב";"להב

שלזודמותהנחצות").פ~יהדמותהןחרננ;:ןואבחתהיונהייפניאשרהעיר,של

זה,רע(עלהמת-החידמותשלהראשוןגילומהגםהיאהשחור-הלבןהרע

אשר ,)" ...אחדרק-הואאחדהחימכל"כיגםנאמרהדףמה'~כפניש"לובנו

זו,סמליתדמות-קבעאלתרמן.שירתשלהבולטיםמסמליהלאחדלימיםהפכה

קוראיםשלציפיותיהםעללענותכדיבהישהסימטרי,הדואליסטיטיבהבשל

דמותבהיראההריאליסטית,ההנמקהאתבכולהמחפשהקוראהסוגים:מכל

הקוראצל.כמעיןבעולםמהלכתוהיאהוויטליות,היבטיבקרבהשמתוחיה,

עשויהסוריאליסטית),(כביצירהריאליסטיתהנמקהחסרתאמירהלשאתהיכול

לראותאפואניתןהחיים.בארצותהמתהלךמת,שלדמותזובדמותלראות

רבים,ולצייני-סגנוןלמוטיביםראשוןביטויולבן'השחור'רעיבשיר-הבוסר

והבשילה.גמלהשזוככולאלתרמן,בשירתולהתפתחלהסתעףהיושעתידים

ויונים'ישןב'ביתעיון-ה"רו·פרצופי"השירג.

שבמרכזםשירים,סדרתמטריםולבן'השחור'רעיאלתרמןשלהמוקדםשירו

אואחת)ובעונהבעתלזה,זהומנוגדים(זהיםתאומיםשלדמותדואלית,דמות

ובמתכתבאבןאובראי,בזגוגית,במים,המשתקפתבבבואתההמתבוננתדמות

בשמש''השוק'האור','היאור',פניך',דברעל'שיר'איגרת',המלוטשות:

שיריםהפוך".ייעולםושלהשתקפויותשלשיריםשהםאחרים,רביםושירים

אםכיבבואות,ושלתאומיםשלבעולםלאהדואליסטיאופיםאתמגליםאחרים
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המתפתחיםמנוגדים,אפילונפרדים,סיפוריםשניבהעמדתכפל-פנים:ביצירת

במקביל.זהבצדזה

ובקריאה"תמימה"בקריאהלקרואניתןהאלהה"דו-פרצופיים"השיריםאת

ודקדנטי,מושחתעולםושלמזה,ונאיבי,נוסטלגיעולםשלכביטוייימפוכחת",

שכברהנוצרי,הגווןבעלתהמובלעת,ההנחהמונחתהללוהשיריםבבסיסמזה.

המסואביםהטיפוסיםשגםהגורסת,רוסו,שלמהגותומשקעיםגםבהנשתקעו

העירשלדמויותיהויתרהרוצחהשודד,(הזונה,התחתונההדיוטהמן

ופריזויוןשלהביניימיתפריזכדוגמתטומאה,שעריבמ"טהשקועההמושחתת,

ילדיםהיוהםגםהבורא":של"ילדיוהםואפולינר)בודלירשלהמודרנית

חייאלהמדרגה,שפלאלאותםדרדרוהקשיםשתנאי-החייםטהורי-נפש,

והפשע.השחיתות

בדברהניצשיאניהרעיוןהואהללו,השיריםבבסיסהמונחנוסף,רעיון

למשלשנוסחהכפיהמציאות,של-והאפוליניוניסיהדי-הדואליסטיאופיה

כבעלתאלתרמןבשירתתכופותמוצגתהעיר .) 1871 (הטרגדיה'ב'הולדת

שכבותאתממנולקלףשניתןהכפר,שלומושחתטמאכגלגולפני-יאנוס:

אם(ובמקביל:הראשוניהתמיםמראהואתולחשוףהדורותורקבהלכלוך

כגלגולדמותהתתגלההביבים,מןהדקדנטי,הכרךנציגתהיצאנית,תימשה

זה,רעיוןהימים).משכברשלהתמימההכפרבתשלהחדש,הזמןבןגנרטיבי,ד

המארחתשלבדמותה-המוקדמיםבשיריםוברורהמובהקתכהבדרךשעוצב

הזונהמרגושלובזמותהלג'ינטה''קונצרטהשירגיבורתהקישה-הקדושה,

'ניחוחהשירגיבורתוי;ן),פרנס~~שלהבלאדותמןאלתרמןשאלשמה(שאת

רביםשיריםשלשיטיהםמביןיותרומעודנתמרומזתבצורהעולה-אשה'

בחוץ'.'כוכביםמשירי

מישור-מישוריםבשניבמקבילמתפתחלמשל,בגשם','שדרותהשיר

ושלהכפרשלדגנרציההיאהעירודקדנטי.יימושחת"ומישורוילדותי"תמים"

היצריתהכפרבתשלוהחולניתהמושחתתצורתההיאוהיצאניתהטבע,

הזוכהוהצחקנית,הביישניתהילדהשלהמסורקשערהמראהכאן,הבריאה.

השיערלמראהבניגודעומדהמסורקת,השדרהבמר~הלאובייקטיביזציה

הדקדנטית,העירגםהפרומה.שמלתהאתהמרכסתהעיר-הזונהשלהסתור

לילדהולהפוךולהסתרק,להתרחץלתחייה,לקוםיכולהבסמוי,השיראומר

לאחרהנוצצתהמאובקת,השדרהתמונתנועדהזהרעיון(לשםוברהתמימה

וקמיםמצטחצחיםאדם,ידימעשישבה,המאובקיםהאלמנטיםכלאשרהגשם,

שאיננה("הזווהאבןהברזלהזגוגית,-הלב"ייחסריביסודותגםלתחייה).

במישורמחודשים.חייםלהםולהעניקאנושרגשותלנסוךאפשרלעולם")בוכה
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הבתעםדידקטימזגבעלאבשלבשדרהטיולאלאמציגהשיראיןייהתמים",

 .בשמןלתופעותלקרואהראשונהבפעםהלומדתהקטנה,
רשותזהבשיר(הקובעהפיגורטיביבמישורעשוי,למזכרת''אביבגם

האחתהתמונהזו.אתזולכאורההסותרותמקבילות,תמונותמשתילעצמו),

לפניונחטףחצוצרות,בלהטהעירכיכראלשהובאלמוות,נדוןשלתמונתוהיא

סוסואלאותומשךהכיכר,עלשהסתערנושא-כליו,ידידו,על-ידיהתלייה

האחרת,התמונהוהצבעוני.המסחררהטבעאללעיר,מחוץאלעמוושעט

אתהפורקהפושע,שלהאלימההגבריתהתמונהעםכביכולמתיישבתשאינה

ילדשלרשמיופריוצבעונית,ילדותיתתמונההיאהחופש,אלושועטכבליו

החצוצרות,להטהעיר:בכיכרשהוצבולהטים,צבעיםרבמקרקסנפעם

לילדיהםההוריםשקוניםהמוקצף,הסוכרובוהקהמלצריתהסוסים,סחרחרת

המתערבלותוהתמונותהסחרחרת,בקצבהמהיר,הריתמוס .בקרקס

מןשירדמיגםכייח,דגםהמקביליםהסיפוריםלשנימתאימיםכבקלידוסקופ

ילדשלבעיניוהעולםאתרואהמחדש,נולדהעירמכיכרונחטףהתלייה

מראותנולדיםובוהקרחכבליאתהעולםפורקשבוהאביב,מןכמוהוומשתכר

וסוסיוהאביבעלואנגלהילפריןשלשיר-הילדיםשלאזכורומחדש.הטבע

ראי,טובה,אם(ייהה,הילדותיותהקריאותגםכמו ,) 284-278עמ'להלן,(ראה

אמנםמחזקים ) lעירישלי,עירי, lארובהעליונים lבראיסוסים lבובה-

 .השירשלה"תמימה"האינטרפרטציהאת

* 

משיריבכמהה"דו-פרצופי"הדואליסטיהשירשלאופיואתאפואכאןנדגים

וסנטימנטליתמיםשירשהואויונים',ישן'ביתלהםוראשוןבחוץ','כוכבים

מתקלפיםשקירותיוביתשבמרכזוזה,שיריאנוס.פניכבעלהמתגלהלמראה,

יונים),ושובךבאריש(בחצרוהשדהובעריבכפריםהר;וחהטיפוסמןמזוקן,

'פרחימשירי 99מס'שירשהואשכחתי','לאבודלירשלמשירואולימושפע

הנטוש,שבגנוהעיר,בקצהכפריביתמתוארבודלירשלבשירוהרוע'.

בצמחייההעירומותידיהןאתעשוית-הגבסופומונה 12העתיקהונוסמחביאות

גדולהעיןפוקחסקרן,כעדשבשמים,המאורואילולנפול:הקורסתהכפופה,

ביןשנערכווהדמומותהארוכותבהתוועדויותונזכרהבית,שלהעגולבחלונו

שירישליקושלפחנופליםאינםאלתרמן,ושלבודלירשלהשירים,שני .כתליו

אווירתבתוךרגשנות,ונטולותמפוכחותאמירותכלולותובשניהםנוסטלגיה,

 .לישןהגעגועים
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הביתעלשעברוהגורלתהפוכותעללתהותהשירמנסהכאן,וגםכאן

יושביו.שלתכונותלביתלוהמקנותהא~ש;ת,סדרתאגבקיומו,שנותבמרוצת

בתוך"האנשהשלבמתכונתהנושו,הביתשלתיאורובנויאלתרמן,שלבשירו

ורוכשמואנשאלתרמןשלבשירוהקונקרטישהביתבלבדזולאהאנשה":

שרויהואוהיוםלוהטים,ועלומיםנעוריםימישידעקשיש,גברשלתכונותיו

הבית,שלייימיו"וכו').הזקן"אתה,(ייהיודעוגוססחולהאףהואואוליבזקנתו,

הביתכמוקונקרטית,ישותולאלחלוטין,מופשטותישויותלמעשהשהם

באיםהביתשלימיוחיים.כעדיםומגויסיםהםאףמואנשים ,ל~דןהמואנש

להריסהאות 13יימערב",מלשוןלשקוע,גםפירושהזודו-משמעית(מלהלערוב

הכההובאורהשקיעהבאווירתערבות),להעניקגםאךבקרוב,לביתהצפויה

בדמו'תםמופיעיםהימים-העדיםהעתיק.הקלףושלהעמומההמתכתשלוהדועך

כפיברזל,בציפורןקלףמגילתעלהרשומהצוואהעללחתוםהבאיםזקנים,של

העדיםהימים,שלעדותם-ערבותםתוכןומההימים.במשכברנהוגשהיה

מאלה,טוביםימיםהזההביתידעאיךולהעידלערובבאיםהללוהכבודיםך

ובעינוגים:בלבטיםחייועונותעליועברוואיךבהווה,אותוהפוקדים

::ז~דר י~ג;כ;tג;: ס~~ךץ K~יר

האדרתךתל~נגהסתויםוכזפה
:-T 'T: T T T -·.··.· 

~פגרך~ע;~יףד;ר;ת ה~ו;ג;:

ז;נד~רתךהבארע;דז;ני~ם

וחגיגיים,טקסייםמעמדיםהגיחוך:גבולשעלרציניתתמונהכמובן,כאן,עולה

משפטניםלפניולהעידלערובהדורי-פניםשיבהאנשימתכנסיםשבהם

וירושהאישותדינימועליםשבהםומכובדים,רצינייםמעמדיםהםונוטריונים,

חרףכאלה,מעמדיםוממונות.רכוששעניינןצוואות,עלחותמיםושבהם

נערכיםאףוהםהקדב,הקץעלמרמזיםהםשכןהקדרות,מןבהםישחגיגיותם,

משפטניםשלבחדריהםקלושה,בתאורהומואריםעץספוניקודרים,בחדרים

 Iכאןואילוערשו.עלהשוכבלמות,הנוטהשלבחדרואוהישן,הנוסחמן

עולהואינהוקלת-דעת,ייפרחחית"עדותהיאכביכולוהרציניתהטקסיתהעדות

הזקניםה"עדים"החגיגי:המעמדמןהמתחייביםוההדרהכבודעםאחדבקנה

על-וכללכללרצינייםשאינםענייניםעלולהעידלערובבאיםוהמכובדים

כל(עליושביועלהביתשידעהאהבהבים,ועלהרכילותעלמעשי-הקונדס,

בעבורם).עדיםמטריחאינואיששלעולםוקלי-ערך,קונדסייםענייניםאותם

המרחףולאוקסימורוןהזהלהיפוך-היוצרותוהנמקהצידוקלכאורהישואולם,
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והעלומיםשחלפו,עלומיםעלולערובלהעידבאיםהביתשלימיוהןלשיר:מעל

ישכןועלבעדות,ביטוילידיהבאיםהללו,קלות-הדעתגילויילכלנקשריםהן

 .אלהכגוןעלגםבשבועהולהעידלערובטעם
טיפסמאוהב,כנערהקיץהבית:עלעברורבותחייםותקופותשנהעונות

הפרימןלטעוםכדיאוהבלתי-מושגתנערתואללהציץכדיהגדרבסבכי

בגינוניוואנינותאיפוקגילהכברהסתיוולעומתומשמע),(תרתיהאסור

אהובתו,אלנכנסשהואלפנימעילואתהתולהמזדקןג'נטלמןכאותווביצריו,

ולאבדורות,המפגרהשעוןומתוז.מהוגןלבעל-משפחהוהיהשנתבגרכנעראו

ביןשהופרורומנטיותלפגישותאולהבטחותרקלאמרמזבשעות,אוברגעים

רקלאמרמזתהמדברתהבארהבית.שלהמופלגלגילוגםאםכיהבית,כותלי

לבינה,שבינוענייניםועלדיומאענייניעלנשות-הביתשלאקראיתלרכילות

האדמה.במעבהוסודותיהם,הםשנקברו,רביםלדורותגםאלא

אשררגיל,מגוריםביתשלתמונתובמקביל:כאןעולותשונותתמונותשתי

אכזבות,שנאות,(אהבות,ותהפוכותיהםעונותיהםכלעלהחייםמתנהליםבו

בתי-הקלוןכדוגמתעירוני,פגישותביתשלתמונתו-ולעומתהרכילות),

אלתרמןשלהנעוריםבשיריאווי;ן,פרנס~~בשיריהמתואריםהפריזאיים

שהיהחן-הנעורים,אתואיבדולקוחותיונערותיועםביחדשנזדקןביתעצמו,

נעניםאלתרמןששיריההנחה,אתהעלינוכברהימים.בשכברמנת-חלקו

מציאותהמשקפתה"רכה",הקריאהשונות:קריאותלשתיקרובותלעתים

חטארוויעולםהמשקפתה"קשה",הקריאהולעומתהורגשנית,תמימה

חלקיואתבנפר,דאחתכלמלכדות,הללוהמקבילותהקריאותשתיושחיתות.

האדריכלייםהאלמנטיםמןאחדלכלומקנהויונים',ישן'ביתהשירשלהשונים

הגדר,האורלוגין,העומם,המראותציפויוהכרכוב,המשקופים-הביתשל

 14כפל-משמעות.-הבאר

הביתאתהסוקרתהעין,משוטטתהבית,שבחצרהעתיקההבארוממעמקי

ייביתשמעליהם.השמיםואלהגגקמרונותאלהמוזנח,גנואלוהמתפורר,הישן

עושהשהואתוךייהשעיר",גנוואלהעזובהביתאלהדוברפונהרודם",אבן

הרודהצעירבמקור:(שפירושורודם"ייצעירהמקראיבצירוףשימוש

מידיהמקראהוצאתתוךהחדשה,העבריתבספרותושהיהלו,במשועבדים

בהזיות):השקועורדום,חולמנילצעירלשם-נרדףפשוטו,

ר;זם. ן~~-תי~

 רי~~ז:::;גג~ף

לשבעם.התחנכ~ענניםתישי
: "T 'T-: :-:. T:T: 
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הפרוהכחלישמיםהר;עי  I T :-- ••••• : '-ד- ..

העיר,אתבעברם
: T : T ' , ' T • 

זג~היליםך'ף

חלילים~ק;ךל;ת

 .וגבעההרכאל
: ',' • • T 

בהקשרוהןרודם""צעירהצירוףאתמעלהל"רודם"יישעיר"המלהאסמכת

נחמהנבואתבתוךהצירוףבאבמקורהמודרניים.בהקשריווהןהמקורי

בתוךנוגניםאחרשריםייקדמוומפוארת:חגיגיתתהלוכהעל-דבראסכטולוגית

(תהלים,דדם"צעירבנימיןשם ) ... (אלהיםברכובמקהלותתופפות:עלמות

מל~וההדורה,שמימיתתהלוכהמתוארתאלתרמןשלבשירוגם .כוכ-ח)סח,

מיתולוגיתתמונהגםהמקראיתבתמונהנשתלבהשכאןאלא ,נוגניםבמקהלות

(רבת-פוליסמיתמלההיאיישעיר"המלההןומעובת-משמעים.רבת-פנים

 :ביניהםסמוישקשרעניינים,וכמהבכמההנקשרתמשמעים),

גןהואהשעיר""גנךהשעירות.בתכונתנקשרתביותרהפשוטההמשמעות •

נרדףשםגםהואיישעיר"נוכשו.שלאעשביםמכוסהשיער,מכוסה

כחולהבפרווההעטוייםהשמיםרועיהעננים,וכאןשעירה,לפרווה

כמוומגודליםשעיריםהפילים'),ב'אלכחולי-השיערפילי-השמים(כדוגמת

שלהעזובהלאווירתנקשרתה"שעיר"הגןתמונתמתחתם.השרועהגן

והמתקלף.הנטושהבית

בגןמתחככיםהענניםתישיוכאן:שבנןזים,הזכרהתיש,אףהואשעיר •

 .גגותינו"חציראתללחךעלולבנהכעזהשמיםאבל"והשווה:השעיר.
האפשרותאתמחזקתהחצירגגשעלהלבנותהעזיםתמונת

בארגגות,חצירעםכפרי,ביתשלפנינוה"תמימה"האינטרפרטטיבית

פסטורליתאידיליהמעיןהשטחפניעליוצרתזואפשרותיונים.ושובך

פסבדו-עממיות,אועממיותכבתמונותונאיבית,מתקתקהכפרואווירת

 .נוסטלגיאופיבעלות

המתוארשטוף-התאווה,המיתולוגיהיצורהסאטיר,אףהואשעיר •

פרוותי,תישוחציוובהמי,גסרועהאדם,שחציוכמיבדרך-כלל

כאן .תאוותניותנשיםעםובהוללותבזימהימיואתהמעביריצור-כלאיים

הארוטי,בגןהסאטירייםהשמים"יירועיהעננים-התיישיםמתחככים

מרעה,לנאותאוליערכאןהופכתהעירוחליליהם.פניהםלוומצהילים

ולתענוגותלעילוסיןדשאלכריעינוגים,לזירתהופךוהעזובהסטאטיהבית

להנאתםלשבעם",ייאכלוולאלשבעם""התחככוהענניםוהרי .שרים
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נקשרתה"שעיר"שלהפז'ורטיביתהמשמעותהמלא.הגופניולסיפוקם

אםכיתמיםבית-כפראיננוהביתשלפיההמפוכחת,המקבילהבאפשרות

אךהיאהפסטורליתושהאידיליהודקדנטי,מושחתעירוניבית-קלון

 15 .כזב""אידילית

עשב",עליוכרביביםדשאעלי(ייכשעיריםדקלגשםפיוטיכינויהואשעיר •

(על-פיודשאים""עשביםהיאהמלהשהוראתאומריםויש ,)בלב,דב'

הפרווהכחוליהעננים-השעיריםמתחככיםכאןיישעורה").למלתהדמיון

תשקיףהואהעליוניםבעולמותשמתרחשומהבעשבים-השעירים,

הגשומיםשמי-החורףראי.כבתמונתהתחתונים,בעולמותלמתרחש

וסתוו.קיצואביבו,עליועברווכברחייו,בחורףשרוישהביתמרמזים

זקן,שלהמכחכחכגרונוהםיונים,בעבועהמלאיםהבית,קמרונות

הצערומסימניהגילמאותותשלו,הנשימהדרכיאתחונקתשהליחה

והגעגועים.

ואףכביכול,-פרועאסוציאטיביבסדרכאןמתפקדיםה"שעיר"שלמשמעיוכל

ועלהצליליתאיכותן(עלהמליםשלקסמןעלכאילובנויכאןהמצוטטהביתכי

איכותגםכאןלדבריםיששלהן),וההומופוניותההומונימיותהתכונות

אינםהדבריםלתרגום.ניתנתשאינהפואטיתאיכותרקולארפרנציאלית,

משמעותםאתכלילמאבדיםהיולאתורגמו,לווגםעיקר,כל nonsenseבבחינת

ו"צעיררודם" ...(יישעירמשחקי-המליםכיאףהמובחנת,הרפרנציאלית

השעירים-הרועיםעםהחליליםקישוריישעיר",שלהמשמעיםריבוירודם",

החד-פעמית.איכותםאתבתרגוםכמובן,יאבדו,הסאטירים)

פונהבשאלה,המסתייםבחוץ''כוכביםשירימביןהיחידשהואזה,בשיר

ממלאותהיוניםהיוםמדועהזקןאתה,ייהיודעושואלו:הביתאלהדובר

מותירשאלהבסימןהשירשלחתימתו 16הקן?".נושאיקמרוניךכלאת /בעבוע

הןלקנןיוניםשלדרכןשהרישונות,לאינטרפרטציותפתוחהסיפורסוףאת

גםאךוהשלוםהאהבהכסמלנתפשותוהןהמיושבת,בעירוהןעזוביםבבתים

שלבעבועןקולנטושים.במקומותוהמייתןקינתןשוםעלולקינה,לאבלכסמל

שהם"הזקן",שלוהכיחהשיעולכקולגםכאמור,הן,הביתבקמרונותהיונים

מנוסטלגיהבגרון?המחלחלמבכימצער?-בגרונוהאוחזלחנקעדות

למראהנעוריםכוחותמהתמלאותלהיפך:שמאאווממחלה?מזקנהומגעגועים?

לרמזיכול,והואחידתיהשירשלסופומצהלותיהם?קולולמשמעהשמיםרועי

רביםמשפחהכבניהםהיוניםהקץ.גזרעלגםאךהתחדשות,ועלחגיגיותעל

בכנפיהטופחותהגנדרניות,נערות-הביתכשללאומזקנםלהיפרדהבאים
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כרוכיםוה"חגא"ה"חג"אלתרמןבשירתכרגילוהמולה.אבקומעלותבגדיהן

בזה,זה

ואכזריתמפוכחתוכקריאהומפויסתתמימהכקריאההזר':'השירו.

מצביםשלדרה Qממורכבבחוץ','כוכביםמשירירביםכמוהזר','השיר

סתירהמכילהואכאילוראשוןממבטנראהמהםאחדשכלאוקסימורוניים,

כביצירהכאן,מתערבליםהלשוןוחומריהמציאותפרטי ,ליישובניתנתשאינה

ואףהפוך",ייעולםשלסדרהמקובל,מןשונהבסדרומתארגניםסוריאליסטית,

השירמכ~נההשאר,(ביןלפרוטגוניסטכאןהמוענקייהזר",לכינויטעםזהו

אחר,מסוגבשיריםהמורגלתהקורא,שללאוזנוזרשהואמשוםייהזר",בכינוי

המימטייםהשיריםאתוהמבכרתיותר,ואינטואיטיבייםפחותמכאניסטיים

ומ~נרת),אורגניתתמונת-מציאותהמציביםוהמובנים,

השירהטקסט:אורךלכללמכביר,כאמור,כאן,ישופראדוקסיםסתירות

אתשמניעההיאהאםולאסיפור,באוזניהוקוראריקהעריסההנ~גהלאםמניע

לצדבדדשנותרהגוסס,השירכמקובל,בסיפור,אובזמרערב,לעתילד:ךערש

נרועםשעוברהואומלטפת,סועדתלידבעצמווהזקוקכבויה,מנורה

אוהרופאולאהאנ~שים,החוליםעםאחרוןחסדלעשותכדיבבתי-החולים

הואוה"ישר"ה"רחום"השירכן,לעשותשמתפקידםהרחמנייה,האחות

הנוקשההעברייןכמצופה,ולא,ונפש,גוףעינוייבצינוקכאןהמעונה

בלאובאיפוק,בגבורההקשהבניסיוןלעמודבדרי-כללשיודעכמיוקר-הרוח,

רבפיזיבחוזקניחןגםוהרחמנות,היושרתכונותשבצדהשיר,פיו,אתשיפצה

כניעותמתיךשיענוהו,ומתחנןברךכאןכורעישוער,בלובכוח-סבל

ורב-כוחרחום("כיהרבים~צמתוועםכוחועםמתיישבותשאינןושפלות-רוח,

שבמצוקתהוא,ואופייניטבעי ,)"!ה~ז:;-ביקשעצב,לכלכרעהנה,עדהגיע

שותקכאןואילו"אמא",קריאתאינסטינקטיביתוישמיעהמעונהיצעקעינוייו

פוצהלבסוףוכשהוא ,תגוובתיואתומכלכלכאבואתמסתירה"מעונה",השיר

כמקובל,שפתיו,דלעלאמושםאתמעלההואאיןכורח,מתוךפיו,את

 ,והאל-טבעי,היוצא-דופןהפראדוקסליבסימןלכאורהאפואעומדכולוהשיר

הנמקהולחידתילמופלאלמצואעל-פי-רובניתןאלתרמןבשירתשכרגילאלא

המשוקעותהסתירות,וכאן,פשוט,רציונליהסבראומובחנתריאליסטית

השאר,בין(שהוא,הזר""השירכיממש,שלסתירותאינןבטקסט,כביכול

אכןבפרט)אלתרמןשלויצירתובכללה,המודרניסטיתהאמנותשלסי~קד;כה

ונטול-רגש,מרטיט-לבו"נוקשה","רך"להיותכאח,דולגלותלכסותיכול

ומכאני,אינטואיטיביוסדור,סטיכיוקר-רוח,מלא-חמלהואימפרסונלי,אישי
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אישיים,עניינים ,והפעורפלהפראדוקסליאפיונוופכאןאחת,ובעונהבעת

טרנספורפציההיצירהבתהליךשעברושיעור,לאיןוגועשיםכאובים

פאחוריבשירבופסוגריםוחסרת-רגש,מלוטשתחזותוקיבלווטרנספיגורציה,

הדיפוייםהזר"ליישירלויאיםכןעלוטוריו,סורגיושורותביןובריח,סוגר

שלדיפויוזה,שללצדוזההטקסט,לאורךהפתפתחיםהפקבילים,הפורחבים

דיפויוסבלו;לפרותפפיוהגהפוציאואינואיפוקהפגלהערש-דווי,עלחולה

ועלעצפועלולספרהכפוסיםסודותיואתלהסגירהפסרבבכלאו,אסירשל

אסירשלדימויואו ;)"--פאופהסיפרלא /ה~םעליך,(ייאךפכוללוהקרובים

סודותאתלגלותפוכןואינופלחפה,בעתבכלא-האויבשהושםפוליטי,

לפעניו,הפולדת-ה~ם

הניתנותלכאורה,וסתירותסתירותפגלותהקטנותהטקסטיחידותרקלא

פשפעותועללעפודניסיוןפתוךבפלואו,נתפסכשהשירגםליישוב,בדיעבד

בשניבפקביללהבינושניתןכשירדואליסטי,אופיכבעלפתגלההואהטוטלית,

כאפור,ניתן,והניגו.דהסתירהבסיפןלכאורההםגםהעופדיםשונים,אופנים

פפתןעלהניצבאדם,שלפקבילותתפונותשתיהטקסטפיולהעלותלבודד

אתהפותירלפות,הנוטההחולהשלוה"מפ~יסת"ה"רכה"התפונהפותו:

התפונה-להובפקבילפאופקת,אךנוראה,וברזיגנציהשקטבייאושקרוביו

הוצאתוערבבתאו,ואנהאנההפהלךלפוותנדוןשבפרכזהוהאכזרית,הקרה

הגזרה,רועאתלהפתיקהתקוותכלואפסופש~לולהורג,

בפיטתאנושחולהאוקודח,ילדתפונתהדעתעלהמעלההראשונה,התמונה

הטקסט:לאורךהמפוזריםרבים,ייאינפורפציה"רסיסיפתוךנוצרתחוליו,

השופפה,העריסההדאוגים,בני-הפשפחהבידיחליפותוהכבההדלוקההפנורה

כסורגיהנראיםהפיטהסורגיבאפס-פעשה,הנואשתהאםיושבתשל~דה

ליטוףבוקר,לפנותהחוליםבבתיהעוברהנרבחלון,הפוארהעצבהכלוב,

אחרונה,כפתת-חסדאליוהשלוחיםוהנשיקהבת-השחוקרחפנות,פתוךהחולה

אתבגולהיהודייםהוריםנשאו(כךגודל"ואלבינהייאלכפייםעלהנשיאה

 17וגד~להספיכההשכלה,-פזהירעתידלושייעדופתוךתורה,לפקוםילדם

ובעתידובושתלופילדי-הרוח,ילדאוחביב,בן-טיפוחיםאותוכאןואילו

השנייה,התמונהופותו"),"לחייוהמופקרכזרוהואלמות,נוטהגדולות,תקוות

אףעולהבתאו,ואהכהאויבשלאוהעברייןשלדפותואתהפעלהבילה,הפק

כותל,אלפכותלהכלואפהלךשבוהלוחץ,הכליבפפוררים:פחופריםהיא

ושומפה,ריקהפיטהלידבמרחקיםשנותרההאםועצירתם,הרגשותכבישת

בכיללאובגאון,בקשיחותהפעונהעופדשבהםהחוקרים,שלהתופתעינויי

פכוללוהקרוביםאתפסגיראינוייאפא",זועקאינו(הואסודותשיסגירובלא
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אמנםגם,נזכרתלאויביו).המולדת-ה~םסודותאתמסגיראינולמבקשי-נפשו,

מבנ::זהאםאלהשלוחהואימפרסונלית,קרהאיגרתהפיגורטיבי,במישור

היטבבהמתבונניםאםאךהרגשות,אתמסגירהשאינהאיגרת-שירהסוכל,

עםוהשלמהסבלשלאוואהדהאהבהשל-דואליסטיחיוךמחייכותאותיותיה

הקרב.גזר-הדין

יימןהלקוחהוהאנושית,ה"רכה"האפשרותבין-רויותהאפשתיבין

הפשעמעולםהלקוחהוהאל-אנושית,ה"קשה"האפשרותוביןהחיים",

המשיקותנוספות,משמעויות-בינייםבשיר"מהבהבות"-החיים"ומ"שולי

ייהשירהצירוףשלהמכ~וןמערפולווהנובעותאחראוזהבאספקטלזוזולגזתים

מרובים:ומשמעי-לוואימשמעיםרבות,פניםלזר~תשבוהזר",

כשםייזר",הואהשירוניכור.קורעניינההזר~תשלאחתמשמעות •

ביןכאן,רומזאלתרמןואל-אנושית.דוממתקרה,-ייזרה"שהמתכת

לחריזהשלה,המתכתיה"קר"לקצבשירתו,שללמיכאניותהשאר,

ואתהספונטנייםהרגשותאתהמסתירההאימפרסונלית,ולחזותהגבישית

זה,שירואולם,מתכת.(תריסי)ריסימאחוריהאינסטינקטיביותהתגובות

לגלותגםניתןהגא",בקצבהמתכת,בזרות /תנגנהייככתבןששורותיו

במתכווןהעטהשהשירהמסכה,מאחוריהמסתתרהאנושי,צדואתבנקל

להשהלבשתי--אהבהעלבון(ייעלהעיןמןלהסתירוכדיהכאב,על

אתהמסתירהמסכה,אלאאינןוהמכאניותהזר~תוצלצול").משחקכתונת

הכאובות.העיניים

מרגשותהתעלמות-מדעתבויש"אכזר":שלבמובןגםזרהואהשיר •

(הואבטיבהסאדו-מזוכיסטיתומכ~ונת,קרההתעללותואפילואנושיים

שיענוהו,ממעניומבקשהוארגש,נטולותנכריות","מליםלאמושולח

שלהיפוכהגםכמובן,בו,ישזאתועםסודות).מסגיראוזועקהואואין

וגאאכזרקשוח,היותובצדרגשן.ואפילורגשמלארגיש,הואאכזריות:

כושר-סבילותבעלוטוב-לב,כנועשירגםהואקשוח,כעציראוכברזל,

וחזק","ישרכוח",ורב(יירחוםורחמיםוחסדיושרשלמידותובעלגבוה

לבו").אתלעוררקל"מה

אפילוזרעצמומשיםהשירההתנכרות.היאהזרותשלאחרתמשמעות •

חיוביתתכונהכאןהיאההתנכרותאמו-יולדתו.לרבותמכול,לולקרובים

וגםלדיהומניזציה,עדותגםהואוהאיפוקאחת,ובעונהבעתושלילית

שלאעללשבחראוי,השיראחדמצדממנה:למעלהשאיןלהומניותעדות

גםהואשני,מצדאךמשפתיו,וידוייםשנעקרובעתאמוסודאתהסגיר

והעל-אנושיהאל-אנושיהאיפוקעל-עצמוענייןאותועללגינויראוי
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התנזרותהעלהשאר,ביןכאן,רומזאלתרמןלאמו.שהתנכרבעתשגילה,

המתמקדתהישירה,האוטוביוגרפיהמןיצירתושלוהמכ~ונתהמ~דעת

ומקובלאהובכהשהיהספרותיז'אנרהילדות,ובתקופתאבא-אמאבבית

לשירתםנתוןעדייןהיההספרותישטעמםאלהעלבוודאיהדור,קוראיעל

לשירתוקשבתאוזןהיטושכבראלה,עלגםאךוממשיכיו,ביאליקשל

ארכיטיפיתפקידלייאבא-אמא"אמנםנודעשבבהשלונסקי,שלהמודרנית

ביוגרפייםסממניםבהניכרוזאתבכלאךקונקרטי,ביוגרפירקולאסמלי,

מענייוסנטימנטלי.יסוזנעזריםשאינסלמכביר,כמו-ביוגרפייםאו

הסממניםעדייןמרוביםגנזם,שאלתרמןפריז",ב"שיריכילהיווכח,

שיריבשניפותחת(המחברתהגלויים-לעיןוהאוטוביוגרפייםהאישיים

פותחשבהםהראשון .הקרוביםהמשפחהלבניסנטימנטליסטייםהקדשה

אכתוב",ולאמאלאבא /בפריזלבהקורעהראשוןהשירייאתבמלים:

הספהעל /לצדךואשב /יום,יבואשליייאמאבלבד:האםאלפונהוהשני

בהיותי /בפריז,אחדערבאז:ואמרתי /הוורודהקירשאצל /המרופדת

 ,הללוהשיריםרקעעלמאוד").אליךכליתי /החשךבחדרייחידי

ייתמונהבחלקםוהמהוויםקונקרטייםבפרטי-מציאותהמנומרים

ה"קאנונית",השירהשלמדעתהתנזרותהבולטתמפורטת,משפחתית"

כחלקוזאתואישיים,אוטוביוגרפייםניינים l{מואילך,בחוץ''כוכביםלמן

 ,אלתרמןשירתשלוהמודרניזציה(האבסטרקציה),ההפשטהמתהליך

שאיןבלתי-מובן,שירהואומוזר":"זרשלבמובןגםייזר"הואהשיר •

עלדעתואתהכמוסים,סודותיועלבנקללעמודואיןבנקלולפענחולפצחו

זו,כותרתהנושאבמאמר,הצעיראלתרמןהביעבשירההבלתי-מובן

24.11 (תרצ"דבכסלובו'ב'טורים'שנתפרסם לסדרתבתגובה ,) 1933.

בקיץב'טורים'שהתפרסמה-'מחניים'-(אש"ל)שלונסקישלמאמריו

והפוסט-הסימבוליסטיםהמודרנה,ממשוררירביםכמואלתרמן, . 1933

מאמציהמשוררמןהתובעתייקשה",שירהבזכותדיברסימבוליסטים,

מובנתאו"שקופה"שאינהשירהבזכותפענוח,מאמציהקוראומוהצפנה

שלפואטיות"רס ttה"בהתבטאויותיודנתילעיל, 94-90בעמ'מאליה.

כישםהראיתיהשאר,וביןהבלתי-מובנת,השירהבנושאאלתרמן

עצמהשנהבאותההמעורפלתהשירהעלזכותלימדהצעירהמשורר

לקליטההקשההמודרניתהשירהעלאליוטת"סנגר Qשבה ,) 1933 (

) difficult poetry (. החידתית,השירהשלעליונותהבדבראלהרעיונות

הספרותיתבהגותרווחוההבנה,ואתהקליטהאתהמעכבתוהמוזרה,הזרה

העולם.מלחמותשתישבין
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לפנינואיןהמציאות.אתמשקףהואשבהבדרךומוזר"ייזרגםהואהשיר •

אתלשקףוהמנסהוברורה,הרמוניתשלושתמונת-המציאותמימטי,שיר

יצירהרבהבמידהשהואשיראםכיהטבעיים,ובממדיובצבעיוהעולם

מפוררתממנההמשתמעתהמציאותשתמונתופנטסמגורית,סוריאליסטית

מוגזמים.ושממדיהאל-טבעייםשצבעיהיצירהלמראה;ודיסהרמונית

שלפיוהרוסיים,הפורמליסטיםשקבעוה"tוןךה",בעקרוןהאמיןאלתרמן

באופןהקליטהמנגנוניאתלשבשישותה",אבניאתלאבן"להחזירכדי

קטעי-המציאותמכאןומעוכבי-קליטה.מוזריםיהפכווהבנאלישהשגור

שנתפצלהכתמונההנראיםלעיל,שתוארווהפראדוקסליים,המפוררים

כלשבבהבדרךוב"רשלנות",במהירותוהורכבהולפרודותיה,לחלקיה

וה"טבעי".ה"נכון"במקומםמשובציםהםאיןאךמצויים,החלקים

ייזר"המלהבאההמקראבלשוןועוין".ייאויבבמובןייזר"הואהשיר •

כמהפכת("ושממהשלההרביםבצורתבמיוחדרבות,פעמיםזובהוראה

מביא"הננינא;נא,יר' ,"'הביתמקדשיעלזריםייבאוז;א,יש'זרים",

הםושירוהמשורריחסיכאן,ועוד).זכח,יח'גויים",עריציזריםעליך

המשוררלמעונה.מענהביןבנפש,אויביםביןואימהאיוםרביכיחסים

כסורגיולוחצותממושטרותשורותשלבסדאותושםשירו:אתיימענה"

הממדאתממנומנטרלוקרירותה,המתכתצלילאתלומעניקהדוקים,כלוב

עלכופההכתיבהמלאכתכיהמשורר,את"מענה"השירהאמוטיבי.האישי

בלתיפנימימאבקזז/נה,נדודיכתלים,ביןאל-אנושיתבדידותהמשורר

ולהכחי.דלהסתירהרצוןלביןלגלותהרצוןביןפוסק

דבר).סיפרלאהואהאםעל(רקלמולדתשייךאינושכןייזר"הואהשיר •

ענייניםאלעיניהאתאלתרמןשירתנשאהבחוץ','כוכביםחיבורבעת

והתנזרהבבסיסם,ורציונלייםאינטלקטואלייםואוניברסליים,כלליים

שלהפטריוטיהפאתוסמןמיוחד(ובאופןאישיים-רגשייםמענייניםבמודע

הפואטיקהעםאחדבקנהעולהאינוגםשירו 18השגורים).המולדת"יישירי

שללפאתוסבגלוינענההואאיןונכרי.מנוכרקר,הואבמולדת:המקובלת

ומתרקמתההולכתהעברית,השירהמןשונהכההואכןועלהציוני,החזון

בארץ-ישראל.

קריםוצליליומקצביורקלאונוצרי".יינכרישלבמובןייזר"הוא-השיר •

האסוציאציותואוצרנכרית,שלוהדימוייםקשתגםאלאומנוכרים,

דמותלמכים,הלחי(הגשתונוצרינכריאופיבעליהםשלהוהקונוטציות

שלהישלהמדכאיםשבבתי-החוליםהאדום"ייהצלבמןהרחמנייההאחות

באירופההטוטליטרייםהמשטריםשלהעינוייםהראשונה,העולםמלחמת
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הנדוניםישלבתי-המשוגעיםשלהכפייהכתונתהעולם,מלחמותשבין

ה"מקהלה"מןהסואן,ההמוןמןמבודדלאחיו,וזרנכריהשירלמוות).

הרחוקה,הגולהמןהניכר,מןאיגרתשכותבכמיכמוהוהמשוררהלאומית.

ושלבידודשלממקומותמבית-המשוגעים,מבית-החולים,מבית-הכלא,

מאונס.גלות

* 

שירשלניתוחומשיכולפואטיקה"ה"~רסמתחומירבותאמירותכאןנאמרות

בחוץ','כוכביםשיריבנוייםשעליוה"קורספונדנציות"עקרוןלפילהכיל:אחד

הנדודיםנתיבבמקרוקוסמוס;שמתרחשמההואבמיקרוקוסמוסשמתרחשמה

וזו 19לעיר,שמחוץהרחבהלדרךמשוללחלוןהשולחןשביןוהמכ~וץהמצומצם

ויפהחכםהשירהמרטיר.המשורר,הנווד,שלהנצחיהייסוריםלנתיבמשולה

ייכתונתשהלבישוהורפה-שכל,אידיוטמיןגםהואאךמבוראו,ואמיץחזקואף

פראדוקסליובאופוזכלוא). Iהמשוגעעלהמולבשת(ככתונתוצלצול"משחק

מפרי-בטנםלנחתהז:ייחליםהוריושלבנםהיהודי,לגאוןגםכאןמשולהוא

בינהאלהשיר,ייזהשירועלהמשוררכשאומרגדולה.שלחלוםוחולמים

עלמתוודההואבמקביל:דבריםכמהעליואומרהריהוגודל",ואלנשאתיו

גדוליםדבריםבשיריולומרקוסמופוליטי,משורריומרותיומרותיו,

העבריתבשירהעדייןנאמרולאשכמוהםואינטלקטואליים,

יהודיאבכמעיןעצמומציגאףהואפראדוקסלי,באופןה"פרובינציאלית".

כפייםעלבן-טיפוחיו,ילדו,אתשנשאהקטנה,העיירהמןופרובינציאליגלותי

ואלבינה(ייאלבכיסווכתב-הסמיכההישיבהמןשובייוםעלוחלםה"חדר",אל

שלבתורה,גדולשלעולמיושםרבנותכסלויעדכברבערש,בעודוגודל").

גםכךוהאוקסימורון,הפראדוקסבסימןעומדכולושהשירכשםבדורו.גאון

גםהלב,אלוקרוביהודיוגםונכרי,יינוצרי"גםהואהשירהשיר.שלזרותו

קלאסיהואוהלאומי.הדתילבידולוהחרדיהודי,וגם"מתבולל",קוסמופוליטי

כאח.דומגלהמסתירפאתוס,ורוויסנטימנטליסטיוגםומנוכר

הצבעונייםדימוייוהרהוטים,מקצביוכיאלתרמןכאןמתוודההשארביז

הםלפרקים,והשוצפתוהגועשתלפרקיםוהמלוטשתהקרהשלו,והרטוריקה

לבלפיואתוחושקשינייםהחורקכעצירכמוהווכיוהסתרה,הגנהמנגנוןמין

עלשהטילוהאילוציםהמגבלותכלבשל(וכןזריתובשלדווקאסודותיו.יתגלו

היהסנטימנטליסטי,היהכיאילועמוק,אנושילרגשלהיפתחהשיריכולעצמו),

הפנימייםהרגשיתשלמוחצנתטרנספורמציההןהמליםושטחי.רכרוכי

האכזריתהמציאותחומריובריח.מנעולמאחוריסוגרהואשאותםהאמיתיים,
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פעולתוצלצול.משחקכתונת-שונהלבושמקבליםבנשמה,שנאגרווהקודרת,

הסבלעליזה,חזותהולבשהטראגימושלמת:היאוהטרנספיגורציהההסוואה

הדראמהומכללאובייקטיביהיההאינטימילרכות,הייתההאלימותלהנאה,היה

ממש,שלצמה Wוחסרקלושעניין-חיוךאלאנותרלאהזווהאכזריתהעזה

בסופוהאמנותשלגורלהבעצםגםזהובעליל.שהתרחשאתכללמשקףשאינו

החיוךונותרנשכחיםהרגשותשוככת,היצירהאתשהציתההלהבהדבר:של

איןאזיבשיר,להתבונןמיטיביםאםשנתחולל.התוגהלמחזהאחרון~דהחתום,

האנושיהצדאתבומגליםאלאשלו,והמנוכרתהזרההחזותאתרואים

שהולידו.

אחים'שלושהב'שירוייאושאופטימיותה.
שקיעהשלהדרך,סוףשלעצוב,שירדברשללאמתוהוא,אחים'שלושה'שיר

תמימות,שכולוצבעוני,שיר-ילדיםכשללוחזותכיאףומטפורית,לי\:ורלית

נרמזתנרגשאושרושלאסוןשלתערובתה"קיטש").גבול(שעלויופימתיקות

היאועתהבאש,שעלתהעירשלתיאורהשבמרכזוהראשון,הביתמןכבר

עדנהנועם,שכולובסגנוןמעוצבזהתיאורשלה.הכליהתהליךבסוף

כפותעלאור(יינטפהשיר-השיריםשלוהאהבההחשקכבשיריוהתרגשות,

כפותעלעוברמורואצבעותימורנטפוייוידיהכתוביסודעלמנעולים"

התשוקהלרטטהמקוריבהקשרוביטויהנותןפסוקה;ה,שה"שהמנעול",

מוקדמיםאלתרמן,משלרביםכבשיריםלדוד:ך).הרעיהשלהאהבהולכיסופי

של :"ר~דערביימשתהשלבתיאורוזבמרוכאןלהבחין,ניתןכאחדומאוחרים

זהמוטיבהקטסטרופה.שלהתרחשותהלפניהנערכתוצבעונית,נרגשתחגיגה

מספרישעברבאש",העולה"רומאשלאוהאחרונים",פומפיי"ימישל

התיאטרוןאלהסנסציוניים,ההיסטורייםהרומניםאלהרצינייםההיסטוריה

והן;כפניםהאירועיםורביח"זולים"הז'אנריםיתרואלהספקסקולרי,

הז'אנרייםגילוייהבכל Iאלתרמןביצירתלמכבירמצויהדראמטיים,

בנוסחו(המכונהעיר''בשטףבדפוס,שבאהראשוןשירולמןוהמודאליים,

הפיוטיתהיצירהדרך'סנסציה'),בשםפריז','שיריבמחברתהגנוזהראשון,

המאוחרת.קיץ'ל'חגיגתועדעניים','שמחתתקופת-הביניים,שלהמרכזית

שלהקסומיםהמחוזותאלעמםלצאתלדוברלוהקוראתהדובים,נהמת

אח,דמצדמזה.איוםושלמזהפיתוישלפניםפנים:כפללהאףהילדים,אגדות

מעשיית-העםשלגיבוריהובלתי-מסוכנים,רכיםיצוריםהםהללוהדובים

מראותיושאףססגוני,למסעעמםלצאתהדובראתהמזמיניםואגדת-הילדים,

יישותתיקרונותבעלתיפה,רכבתהנאיבית:הילדיםספרותשלממראותיההם
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תרנגולתכרעיעלקטןבית-הדרךובצדהשיבולת,שדמותביןהנוסעתזהב",

האכזרי,היערעולםאתמייצגיםהןהדוביםשני,מצדוארנבת.סנאיובוויער

ואתהחלוףאתמייצגתהןוהרכבתגבר,דאליםכלשבווהטרף,הצךדעולם

פיתוימשוםגםישלמסעלצאתבהזמנתםולמעשה,שוב.ללאהנוקףהזמן

הדוביםשהריאחרים,עולמותאלהעולם-הזהמןהיוצאאחרון,למסעלצאת

אתלתארשנבחרוצירופי-המלים,גםברקיע.שנקבעוהכוכביםהיתר,ביןהם,

ותמימותםלהם,פני-יאנוסהשיבולת,שדמותביןו"הנאיבי"הססגוניהמסע

משקל(עלזהב"יישותתיםהצירוףמדומה:תמימותהיאהשטחפנישעל

מתאיםהזו,ה"ילדותית"הרכבתלקרונותהמוענקלמשל, ,)"םדיישותתים

הקלאסית,בטרגדיההחמישיתהמערכהלתיאורשלו,הלז?נטיתבאלימותיותר,

תרנגולתכרעיעלהעומדהביתחרבם.עלהמלכותייםהגיבוריםנופליםשבה

האדםגוףכמויושביו,עללקרוסרגעבכלעלולהואשהריסכנה,תחושתנוטע

השתמעויות-כן,אםיש,למראהוהנעיםהתמיםלתיאורהנשבר.כחרסשהוא

הרךלטיבוובהיפוךבניגודהעומדותהשתמעויותוהסוף,החלוףגזרשללוואי

 .והכמו-ילדותי

טרוניה,מתוךספקהתפעלות,מתוךספקלאליהיו,הדוברפונהכך,בתוך

(יירקימיוקוצרועלוהחולפתהרגעיתההנאהעלתמיהתו-קובלנתואתומביע

כאןטועןהואכביכול,אליך").נסתחררתיוהנההאח,דהאשכולאלימחצנכ

אךשתהכיבקלקלתו,שנתפששיכורשלהאופיינייםתירוציובסגנוןומתנצל,

במקבילטועןגםהריהולמעשה,אולם,ראשו.עליונסתחררוכבראחתכוסית

ולאובתמיההבתרעומתהסתםמןהנאמרתיותר,ומהותיתנכבדהטענה

הואאדמות:עליהאדםשלחייולקוצרנוגעתטענתוובהתנצלות.בהתחטאות

מןהיוצאתלדרךלצאתנאלץהואוכברומטעמם,החייםמניסיוןקורטטעםאך

והלאה.הזההעולם

הדוברגםזה,שםהנושאהשירגיבורהזר",ייהשירשלהמואנשתדמותוכמו

המבודדחולה,ילדשלכמיטתובודדת,מיטת-ברזלעלשוכבשלפנינובשיר

המחלהאתמדמההמחלהמחוםוההוזההקודח(הילדהקשהמחלתומחמת

במקביל,הקודח).דמיונוממראותהםוהצבעונייםהילדותייםהמראותלשרפה;

אחרון;ליוםומחכהערש-דוויעלהשרועיומו,בערובאדםשלתמונהגםעולה

בתאהבודדתהברזלמיטתעלאסירשלתמונתוגםבמקבילעולהלחלופין,ועוד

ה"אני"-של.נפילתודינוגזרלביצועתלייתוערבהמחכה,למוות,הנדונים

מןספק ,שתקפוהוהסחרחורתומןהשיכרוןמןספקלובאההמשכבאלהדובר

העייףלביאת"נסםומוראותיהם.החייםמעייפותספקבו,שאחזההמחלה

להרגים"נפשיעיפה"כיהפסוקשהדינואשת,תחינהמפילהואיו",להורג
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באדרת,ויכסנושיבואהיאמאלוהיוהאחתבקשתוממנה.עוליםלא)ד,(ירמ'

גווייתאת(אולמותהנוטההחולהבנואתאוהחולם,הקטןבנואתאבככסות

בשמיכה).מכסיםהתלויגופתאתגםשהריהחברה,בידישהומתהחוטא,בנו

מאלוהיומבקשהוא ,"--לנתיבהשלוםשיםואיננה,בת-צחוקי"ובכבות

-מישראלאדםנושאשאותהעשרה","שמונהתפילתכבסיום-שלום"(יישים

שלוהמנוכרתהנכריתופיתהאיבאווירתוזר"ייאקורדבבחינתשהןמלים

מןהזרההתמונהעלאלתרמןמעמיסבחוץ''כוכביסבשירתכרגילהשיר).

מןיהודיים,פסוקיםזכריגםובזמן,במקוםהרחוקההאירופית,המציאות

חידתיתאווירהמע.יןשליצירתהלשםאולי 20העיירתיים,ומשירי-העםהתפילה

קרבהוגכר,שיהדות-ביסודהואוקסימורוניתפראדוקסלית-וחמקמקה

שלעירובםייה.בערבובבהמשמשיםוקוסמופוליטיותפמיליאריותוריחוק,

שלהמפוצלה!א~גמטיהיסודהעצמתלשםגםנועדוהיהודייםהנכרייםהיסודות

עםזהמתיישביםשאינםאלהאףכולם,היסודותמכלהכלוליםהללו,השירים

אזעדהוכרשלאמסוגמודרניסטיתלאחדותהפיצולאתבדיעבדוההופכיםזה,

העברית.בשירה

לסופה:קרבהמיטת-הברזלעלבבדידותהשוכבשלשדרכומעיד,הכול

וממעמקיהיערממעבהאליוקוראיםוהדוביםבאהלילהתמה,השרפה

הילד~תלתקופתהשייכיםנושנים,אגדותספרישלדפיהםמביןאוההיסטוריה,

הלבממרומים),אליהםלוקוראיםהדובה(וכוכביהאבודהותמימותההרחוקה

החיוךואפילובאש,א~ככלהפרחבאופל,שרויכברהחורשלהורגיו",ייעייף

מןהגוףהתפשטותשלהתפוררות,שלתמונהאפואלפנינוואיננו.כברככה

בעתההתהו~ת.ושלהבריאהשלהיפוכןהתאדות,ושלהירגעותשלהחומר,

קורםכברעורוכאן,ואילווצורה,צלםלובשוגידים,עורהאדםקורםהיבראו

צורהנטולוהופךמגופומתערטלהואמשמע,האל;שלליו Qחיוורון-עראת

וממשות.

אחיו,שניהסףעלמופיעיםוקור,עצבוחשחיוורון-ערפלקורםהואובעוד

העגלוניםמדרך-מסעם.אליושהגיעוושעירים,אפליםעגלוניםלשניהמדומים

ייהעולםמאנשישכירי-חרבהחברה,משוליפושעיםשלטיפוסיםספקהםהללו

מקשת-הישרכאילולקוחות(דמויותיהםזממםאתלבצעשבאוהתחתון",

ברכט);ביצירתהמודרניומגלגולהויון,נוסחהביניימית,הבלאדהשלטיפוסיה

המלךרצוןאתלבצעועומדיםהעיר,בכיכרהניצביםתליינים,שניספק

במרכבתםהשאולאלעמםלקחתושבאומיתולוגיים,רככביםשניספקוהחברה;

בדברהאחרונה,האפשרותאתמעליםצירופיםשניה~לים.רצוןאתולבצע

רובצת"הדרך"ולפתחהללו:ה"עגלונים"שלהארכיטיפלי-המיתולוגיטיבם
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וכןרובצת"),ו"תהוםרובצת"חטאת"לפתחכגוןצירופיםעלהמבוסס(צירוף

רנגה").ו"תהוםרנגה"ייתבלכדוגמתמצירופיםהגזור(צירוףהיא"רנגהייהארץ

אלרקלאהדוברשליציאתועלמרמזיםהראשוןהביתמןשהדוביםכשם

אלגםאםכיהקדמוני,הג'ונגלואלהפראיערותאלוההיסטוריה,הטבעמרחבי

אתהמשחרריםהקוסמוס,שלהאינסוףמחוזותאלוכוכביהם,השמיםמרחבי

בכיווןמסעעלהעגלוניםמרמזיםכךהזה,העולםשלהמשיכהמחוקיהאדם

ואלהשמיםאלגםלוקוראיםהם(ולמעשה,והשאולהתהוםבכיווןהפוך:

שניעליונים).בעולמותלוהמחכהה~סטרלית,הע,גלהאלהרחוקים:כוכביהם

כיווניםהאדמה,ומעבההשמיימיותהגלקסיותהדובר,נמשךשאליהםהכיוונים,

הפראדוקסלילאופיהעדותהםזה,עםזהמתיישביםאינםשכביכול

אלאחת,ובעונהבעתתמי,דהמושכתאלתרמן,שירתשלהאוקסימורוני

עגלה,אותהגםהיאהעגלההנמוך,המודוסעל-פיוהפוכים.מנוגדיםכיוונים

הגרדום.אלמכלאםלמוותהנידוניםאתמסיעיםשעליה

כמיהנ~גה,מבטםאתהאנושבחולהנועציםהללןהקשוחיםהאחיםשני

סכיניםארבעהלקירוסימר~ני-עיניהם(יינפקחולאחיהםלוצפוימהשיודעים

עלללמדנוכדיבוישהגבוה",המטאפוריה"פרופילבעלזה,תיאורעצב").של

שירתולשוןלשיריו.האופייניתהפיגורטיביתהלשוןביצירתאלתרמןשלדרכו

וזרויותפנימיות"סתירות"רצופיובמטאפורות,בדימוייםכידוע,עשירה,

הדימוייםשבבסיסהאסוציאטיביהקואחרלהתחקותמנסיםאםאךלמיניהן,

אילוהסמוי:הפנימיהגיונםאתלחשוףבדרך-כללניתןהללו,והמטאפורות

ייטבעי",שימוש-לשוןלפנינוהיהמבטם,אתבונעצושהאחיםכאן,נאמר

בקלישאהמשתמשאינוהרי(ואלתרמןשחוקאידיומטיצירוףאלאשאינו

חדהיהשמבטםנאמראילוגםלהזרתה).ולגרוםלנפצהכדיאלאהשחוקה

כאן,ן;ןתרגמתהחדהמבטשנעיצתאלאוטבעי.רגילצירוףלפנינוהיהכסכין,

שללקליעתםאולנעיצתם,ההי~רבולה,דרךועלהמועצמתה~ריפרזהדרךעל

אלהדובראתזדיסמריםהמבטיםהשניים.שלעיניהםכמספרסכינים,ארבעה

המפחידיםהעגלוניםהיוכאילושיער,ומסמרידםמקפיאיכסכיניםהקיר

קליעהבמופעהצופיםדםאתהמקפיאיםבקרקס,סכינאיםהללווהו~לגריים

התחתון",ייהעולםמאנשיסכינאיםאולמופע,שותפםשלוגופוראשוסביב

לעיל,כנזכר(המבוססת,ברכטשלבגריש''אופרה,גיבורסכינאי~קיכדוגמת

ייהעולםמןממשיותדמויותהןשדמויותיהן ,וי;ןפרנס~~שלהבלאדותעל

ננעצותמבטים,בוהשולחותהעיניים,ארבע 21הביניימית).פריזשלהתחתון"

הואעצבשלמבטעצב".של"סכיניםהםהסכיניםאךמסוכנים,כסכיניםבדובר

.לפנינוכסכיןהננעץחדכמבטלתארונוהגיםשאיןוקהה,כההמבטבדרך-כלל
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לאלהאלהמיצמדיתשביטיפיסי,אלתרמניאוקסימירוןהכיל,ככלותאפיא,

שליקיהותיהחידרהמבט(חד~תוכללכללאחדבקנהעילותשאינןתכונית,

העצוב).המבט

הכבד,המסעעללי,ומספריםחוליומיטתעל,המוטלהדובראלבאיםהאחים

לזההפיךבכיויןהואמסעםמסלול .הלוםעדלהגיעכדילערוךעליהםשהוטל

העברעידנישלהג'ונגלחיותספקכאמור,(שהם,הדוביםהדובים.לושהועידו

החיקיימ"מודוסוהמבויתותה"אנושיות"חיות-הטרףספקהפריהיסטורי,

הקרקסמןהסכינאיםכמו-המבצעיםהדוביםספקהילדים,סיפורישלהנמוך"

ביקשיהוהןהרחוקים)השמיםכוכביספקעוצרי-נשימה,לוליינותתעלולי

יאלהשיבולתשדמיתאלהטבעאללמסעהחוצה,הבודדמחדרועמםלצאת

שבחוץ,הטבעמןהגוססאחיהםלעומתבאוהאחיםוהארנבת.הסנאייערות

האדמהאתהשנייםראובמהלכואשרוביער,בעירשחלףממושךבמסע

כאןמתוארויערות,שדותפניעלהחולףמסעם,ובבציריה.בציריהמתהפכת

כמוהםומשאםהחייםשפסעמשוםרקלאהפשא",קרונותייעםברכבת,כמסע

בפטעניםעפיסהבפרחביו,וחולפתהזמןשדותאתהחוצהמתמשכת,כרכבת

תכיפותבהמשתפששאלתרמןייקרונות",שהפלהמשוםגםאלאלעיפה,כבדים

במיתולוגיההזמן(אלייקרונוס"-ייכרונוס"אתפזכירההחולף,לזפןבקשר

 22היוונית).

האנושיתשלחייהמהלךלכלואףבכללםלחייםסמלהפפושך,הפסעאגב

בלידה,מתחלףההרייןבלילה,מתחלףהיים :הדרךמראותנחלפיםכילה,

גםמתגלםהחייםשלפהלכםבחטא.מתחלפתהתמיפותבחג,פתחלפתהבדידות

לאחיםלהםהנגליתובבציריה,בציריהומתהפכתהשואגתהאדפהבתמונת

הזועקתאדמה,אמאיילדת,אשהתמונתזוהילה:יאנוסשפניתמינהבמסעם,

זנותיתאשהתמונתוגםדם-ענבים,השותתיםובבציריהשלההלדהבצירי

והבציר.היבולבחגיפרעיה,ביןבכחנלית,שפחהשאגותהשואגתוהוללת,

ין Vפנאה,עלפהאחיהם,אלבדרךהנוסעיםלעגלונים,להםנגלתהבבוקר

כתפיעליסנאיערופהשקיעהלהםנגלתהבערבואיליהתמימה,השחרבתולת

בשירתיקבעדפותהדקדנטית,הזונהלתפונתאובייקטיבירלטיב.קו(פעיןהיער

כאןפוארתזודפיתהפריזאיים;הספפניםבעלתאלתרפן,שלהפיקדפת

בפריוה,פכוסים-לא-פכוסיםופערופיהכרכי,בית-קלוןשלאדופהבתאורה

ריבעשלהאדופיםאורותיוספקהאדופה,התאורה 23כתפה.עלהפושלכת

שלאור:דספקבריקבונו,השוקעהפערבי,הכרךשלפגילוייוהפושחת,הזונות

התרביתכלשללשקיעתהומשלסינקדוכההיאבפערב,השוקעתהשפש
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דורותהאנושותועמלהשקדהטיפוחםשעלשלה,ההומניזםערכיעלהמערבית,

דורות,גביעל

עלהמוטללאחיהם,הדרךמיהאחיםשמביאיםהמתנה,שלמשמעותהמהי

העציםוהמיתנב .vהייאשכולאתלומביאיםהם 1עיניואתעוצםוכברמיטתו

הכחולומיוהבשר-ודמיהאדוםמיומרוח,מחומרמורכבתמתנתםבתכלת",

המופשטותההנאותומיוהבסיסיותהארציותהחייםמהנאותוהרוחני,

כלפיהאדמהמיהאדםאתהמושכותכאחת),והאינטלקטואליות(המיסטיות

הפיזית-הללוההנאותשתיוהאיי-סוף,הנצחומחוזותהשמיםכלפימעלה,

כמתנהאותןלומביאיםוהםחלדו,בימיאחיהםעלאהובותהיו-והערטילאית

המסעשלהפראדוקסלי-הדואליסטיאופיועםאחדבקנהעולהמתנתם ,אחרונה

האדמה,ולמעבהשמיםלשמימסעלאח:לוהמיועד

בלעדיו:שנותרוהרחוקיםהימיםהברק,בחיתוךלדובר,לונחשפיםואז

נגליםבדרך-כלל ,מותולאחרלהתרחשהעתידלונגלהפתאומיתהארהבמעין

כאן,ואילואדמות,עלישעברוימיוכלילדותו,מראותכלמותולפנילאדםלו

הזה,השירשלה~פילוגלבוא,העתידשלהימיםכללדוברלונגליםלהיפך,

שינייםבבוהקהאופלמןהצעירהאחשלחיוכואתמתארהברק,אורבחלוף

ויאמר:שינייםבבוהקהאופלמןחייךלאבינוזקוניםבןהצעיר,("ואחי

שלמותורגעהואהרגעשניים"),נשארנווהנההיינו,אחיםשלושה

ביודעיןההולךוהדקדנטי,החולניההווהאישהמודרני,האדםשלמותוהדובר,

אתולקחתםשבאו ,אחיושנישרוייםשבההאפלהאלשקיעתו,אלצלולובראש

ההיסטוריה,מנבכיהמביטהקדמון,האדםאתהבכורבאחנראהאם ,אליהם

שעדייןהימיםמיהאופל,מןהניבט,דיהעתאישאתהזקונים,בןהצעיר,ובאח

רךלהיותולרמזיכולשיניובוהקדו-ערכי:חיוךהואחיוכואזינולדו,לא

בבוהקהאופלמןהחיוךולבנות,שלמותעדייןששיניועולללהיותובשנים,

גולגולתשלחיוכהופלצות,אימהמעוררחיוךלהיות ,זאתלעומתיכול,שיניים

אתהחותמותהשורותמןגםעולהדומהדואליותעצמות,חשופתמקאברית

רמשעםשוחקיםייאליך :מצרים'מכותב'שיריהחתימהשיר'איילת',השיר

הדם",במחלפותוהעלמההאבותולעת,

האחשלחיוכו(כמומצרים'מכות'שירישלבסופםותולעת"רמשייעםהשחוק

את :והיפוכודברמסמלאחים')שלושה'שירבסוףשינייםבבוהקהצעיר,

והחידלון,המוותשלהפסימיזםואתההמשכיותושלהלדהשלהאופטימיזם

ולפלאהדרווינייםההתהוותלשלביאחד,מצדנקשרים,והתולעתהרמש

הכעוריםרפטיליים.הליוומגלגיפה-הכנפייםהפרפרשלוהולדתובקיעתו
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אלשני,מצדכאן,נקשריםגםהםאךהתולעת"),מןפרפרהיוולד(ייוכפלא

ובתולעה.ברימהבקברםהמכוסיםהמתים,שלהמקאבריחיוכם

שלישוני,מבנהבעלשירכמדומה,איננו,אחים'שלושה'שירשמו,למרות

הדקדנטיההווהמובהקים.דואליסטייםיסודותבולבודדשניתןשיר,אםכי

העברהעגלונים,אחיושניניצביםערשושעלגוסס,אחשלבדמותובומוצג

הדואליסטיהבינאריאופיוהעלטה.אלאליהםלקחתושניהםהבאיםוהעתי,ד

לביןהחייםביןהחולה,האחכאןשפוסחהפסיחה,מןבבירורניכרהשירשל

הארצילביןוהרוחניהמטאפיזיביןהאדמה,מעבהלביןהשמיםביןהמוות,

כאן,לוכדאלתרמןבתכלת".העצים"המיתלביןהענב"ייאשכולביןוהחושני,

הוא,וזאתאתרובכלדורבכלכולה,האנושותשלחייהתמציתאתאחד,בהעלם

משתידפוסיהואתחומריהאתהשואבתכמו-עממית,סיפוריתבדרךעושה

לזוזוהצמידןמלבדומישהואםהוארבשספקמרוחקות,בלאדיסטיותמסורות

מן-ומאידךגיסא,מחדוירן,נוסחהביניימיתהאירופיתהבלאדהמןלפניו:

ברידערגוטע'צעהןכאחת,והמקאבריתהעליזההגלותית,היידיתהבלאדה

מתמעטמבתיהאחדשבכלזוהיינו',טוביםאחים('עשרהגעווען'מירזיינען

שהואכפיהאנושות,שלסיפורהאיש).מהםנותרשלאעדהאחים,שלמספרם

הואנאיבי,עממי-ילדותילסיפורהמתחפשהזה,הכבדמשיר-ההגותעולה

שלעצב,ושלחיוךשלגסיסה,ושללדהצירישלמוות,ושלילד~תשלסיפור

המשכיות.ושלכיליון

בהיר''בוקרבשירהחטאוכסיוןתוםו.

'בוקרבשירבהתבוננותנחתוםפרצופי"ה"דוהדואליסטיבשירדיוננואת

שמסגרתמכדי(רביםבחוץ''כוכביםמשירירביםאתכמואותו,שאףבהיר',

ביחסהעומדיםמקבילים,אופניםבשנילקרואניתןלהכילם),תוכלזודיון

מציאותשלפיסותהשירמתוךתעלההאחתהקריאה .לזהזהגודי-בינאריני

השנייהואילוחטא,ללאאסכטולוגי,אובראשיתיעולםשלוברה,תמימה

חיבבאלתרמןהדקדנטי.ההווהמןומזויפתזנותיתמציאותשלשיקוףבותראה

שלעולמועםוהתמימותהתוםעולםאתהמעמתהזה,הרומנטיהצימודאת

בכלתכוףשימושבוועשה ,) innocence vs. experience (ניסיון-החייםושלהחטא

וסכנתדק,עדהזההצימודכברנשתחקהעשריםבמאהכיאףשירתו,חטיבו

בשלדווקאואוליהבנאליות,סכנתחרףעליו.ריחפהבנאליתלקלישאההיהפכו

הטעםשאנינימסוכנים",יימקומותבאותםלהלךאהבאלתרמן(שכןזוסכנה

זרבאורוהמרופטהשח~קאתולהציגמהם,רגליהםאתעל-פי-רובידירו

אלתרמן,שלהמוקדמיםבשיריוביצירתו.יסודלאבןהזההצימודהיהוחדש),
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הצחבעורההעיןאתהמצודדתמחדר-הילדים,כבובהאחתלאהזונהמופיעה

העירומהוהתינוקתכחול'),מאדכחול,'משהו(בשירהאדומיםובסנדליה

דקדנטית,פריזאיתמארחתאלאאינהלג'ינטה')'קונצרטהשיר(בסוףוהתמימה

רוויקלוןייביתמשקל(עלמצליל"רווהמשושב"ביתלקוחותיהאתהמשרתת

 24חטא").

לזהזההמנוגדיםוהאדום,הכחולצבעיאתאלתרמןהצמידזה,מוקדםבשיר

'הציפוראגדתכאן(הוצמדושלהםהקונוטציותושובלהסמליהמטעןמבחינת

עםמטרלינק,שלהמודרניתבפנטזיהסמלנילעיצובשזכתההחלומית,הכחולה'

שלהמודרניתהסימפוניהלנושאשהייתההכנף,אדומתהאש''ציפוראגדת

ובוקעתעולהמצליל"רווהמשוש"ביתשלטומאתומתוךסטרבינסקי).

העולההחולעוףכגוזלחדשים,חייםונולדים~ריסטינית-בתוליתתמימות

במארחתמפצירהדוברחדשה.נוצותבציצתומערמת-האפרהבערהמאודי

אלהטבע,אלעמוולבואהמתוקהלתפילתולהקשיבוידועת-החטאהמנוסה

ידאוחזיםוהיא,הואיעמדושםתאומים".לאלףה"הרההפורייה,השדהאדמת

 25כשפים".באגדתתינוקותכ"צמדומשתוממיםחרדיםביד,

ייהתום"עלילתעלהבנוייםבחוץ''כוכביםמשיריברביםכמובהיר',ב'בוקר

אחרזוולאלזו,במקבילזוהעלילותשתימתפתחותכאחת,ייהחטא"עלילתועל

באורתראהבהיר''בוקרשלה"תמימה"הקריאההמוקדם.כבשיר-הבוסרזו,

וצעיר",ייעירוםתינוקשלהצחעורואתהאדם,שלחייושחראתהבוקר

-בדרךלתומההעוברתהבשית,הדמותעריסה.השמש-אמותלתהשלכבודו

הבשר-הטבעית,הייצרית,הבסיסית,הארצית,המציאותשלהתגלמותה

ומקושטת,תמימהככפרייההיא-הושחתשלאהתוםסמלכאןשהיאודמית,

מכההפשוטשצחוקהתמה,כתינוקתבדרכהשנקריםהמראותמןהמתפעלת

מנסיםוהקרקס,הרחובכבעריוהשוק,הרחובחיים.שלבשטףושוטפובלב

בתעלוליהםוהנפעמתהתמימההפרובינציאליתהעלמהאתלהרשים

קו.רלטיבכמע.יןוהיאהלבן,בצמרהככבשהטופפתהעירגינת .הספקטקולריים

לכפרייהאוהלבנים,החגבבגדיהלבושההתמימה,לילדהאובייקטיבי

במחלצותיה.מקושטתלשוק-העיר,חגלעתשהגיעההפשוטה,

האידיליהמעלהמסווהאתקורעתוהמפוכחת,האירוניתהשנייה,הקריאה

לבןבלבושהלבושהזווכיבובתית,יצאניתהיאייהבובה"כיומגלההכוזבת,

ומזייפתמהתלתוהעיןמרמההראיתומתה,אתמכברזהאיבדהכברו"תמםי"

קללות,במטראואבניםכבגלגולהצחוק,בצלצולשברגםהסףהמציאות.את

(שבמישורהחלונותעפעוףחטא.רו~יתכציאותשלפנינוהראשון,האותהוא

אתאוהיקיצהבשעתוריסיהםהעינייםפקיחתאתלייצגעשויהפשוטהליק,רלי
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שלעיניהלעפעוףלרמזגםעשוי 26בוקר)לעתותריסיהםהחלונותפתיחת

נאלצתאףזולחטא.והדחהפיתוילשםלייאורחיה",מחלונההמאותתתהזונה,

אלהומתנשאים.גאוותנייםבורגניםשכניםמולכאלהימים",ייגאותמוללעמוד

שלהם,ומרובע-המגוריםמשכנותםולסלקהצעדיהאתלהצרומנסיםלהבזים

שלצירופןשלהם.הבוזבקריאותאובאבניםביתהסףאתרוגמיםשהםתוו

והמזויפתהמנוסהאשת-התענוגותשלוה"בקיאות"התינוקיתתמרמות-האמת

שלשתיאורוכשםממשופ.רציוזי,מלאכותימורחב,אוקסימורוןכאןיוצר

המעפעפתהלילה","ציפורשללתיאורהכללמתאיםאינוהבהירהבוקר

כללערהאינהבדרך-כללזו :חדרהמחלוןברחובלעובריםורומזתבריסיה

השמש.באורהמוצפתמוקדמת,בוקרבשעת

אווירהיוצרגםזהצירוףהימים",ייגאותהצירוףעללעיללאמורבנוסף

שלתחושהשניומצדוגאוןחגיגיותתחושתאחדמצדהמעניקהדו-משמעית,

הרביםבצורתו"יום""ים"שהמליםמתוךהים";ייגאותמשקל(עלקרבאסון

פראדוקסיםהמחבבתאלתרמן,בשירתהומופוניות).מליםהןשלהן

והעליזיםהבהיריםהחגימישלשמחת-החייםנקשרתתכופותואוקסימורה,

 ,"ר~דערבכ"משתהמתגלההמשתהלחגא,תכופותהופךהחגובקץ.באסון

ומזויפת,מלאכותיתכשמחהגםמתבררתהעליזההחגיגה 27אסון.הואהששון

עלמרמזתהימים"ייגאותכרכי.בבית-קלוןייאורחים"אלאאינםשאורחיה

לסוףאזהרהאותהיאהגדולה.ההצפהתחולשבעקבותיההקטסטרופה·הקרבה,

שאינםהאדםבנייסעושבוהמידות),השחתתעלכעונששיבוא(למבולהקרב

יםכגליכחולבאורהמוצפיםהנצח,שדותאלהאדמה,פניעלאורחיםאלא

 28הגאות.לאחר

והמסונוורת,החגיגיתבדרךבני-האדםתועיםעדייןהארץ,גביעלולמטה,

השוקפחונישלפשוטה,דרךאלא,איננהדברשלשלאמתווהעיר,הכפרשבין

בדרךהעוברתהיפיפייהגםכמוה,מיוחד.יופיעליההעטתהשהאמנותוהפרבר,

ו~לגריהפשוטשצחוקהורכלנית,פטפטניתופשוטה,המוניתנערהאלאאינה

ללאיישגדלאשפתותבןכממזר,הואהרחובומשוחרר.נאיבירקולאוצורם,

הקרקס.בזירתכמתגוששוהשוקמאובק,בנאיאומפוייחארובותמנקהחיק",

בגדישלבשהמפתה,תענוגותכאשתבחוצות,טופפתלבנהבשמלההעירגינת

הדמיוןכ"ףומכאןלמראית-עין,רקהצמר"בלבנתייככבשהוהיאחגיגיים,לבן

כבשההיאאיןכי-והמפוכחתהאירוניתהקריאהלפי-המלמדנוזה,בצירוף

תמה.כבשהייכמו"רקאלאתמה,

זנותי,עירוםושלתינוקיעירוםשלחטא,ושלתמימותשלעולםהואהעולם

ומתעתע,מסנוורלובןושאמיתילובןשלואחיזת-עיניים,כזבושלאמתשל
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שעיקרההחיובית,במשמעותגםפשוטההיאהכפרייהבסמוי.השיראומר

וולגריותשעיקרוהשלילי,במובןפשוטהגםאךוחוסרימורכבות,נאיביות

שלהאסתטיקהלכללינענהיופיהאךומאירתיעיניים,יפההדרךוחספוס.

זגוגיותשלופשוטים,זוליםחומריםשלתוצאההםויופיוברקוהבלתייאסתטי:

מראותמזויפים.פארגינוניהםשגינוניוהדל,העירפרברבנוישמהםופחים,

גםאךהטבע,שלהעולם,שלהטבעייםמראותיוגםהםשבטרקליןהרמייה

הןהרביםצורתהיאיימראות"(המלהוהמלאכותיותהצוננותמראותיהזכוכית

שניכאןהם ) art, artifice (וה"אמנות"ה"טבע"יימר~ה").שלוהןיימר~ה"של

האדם,ידימעשהוהכוזב,והמלוטשהקרשהראיכשםהמציאות:של~דיה

אלאאינםהזונהשלומלבושיהעדייהויפייופיהכךהאמיתי,הטבעאתמשקף

כוזבשיקוףאךהםשבספריםהרומניםהטבע;ליפיעלובותחליףזולחיקויכזב,

השפהוגםהאמיתית;לאהבהעלובתחליףשבחיים,הרומניםשלומלאכותי

החוץילשונית.המציאותשלכוזבת,אףלעתיםועלובה,דלהבבואהאלאאינה

פנימימחרוזאפילונרמזה"מלאכותיות"ושלה"טבע"שללזהזהצירופם

חריזתםהעוברת".היפהמלבלובופחים,!זגוגיותיימהבהובכמופשוטילכאורה

הבריאל"טבע"היפההכפרייהשלשיוכהעללהעידבאו"לבלוב"ייהבהוב"של

אפשרשהרי .הדרךאםעלכעץמלבלבתהיאשהרילספרים,שמחוץוהאמיתי,

הכפריתהיפהפייהאךהיפה",מעפעוף ) ... (זגוגיותיימהבהובלומרגםהיה

נרגםפה Qאשרבחלונה,הניצבתהזונהכמוובעפעפיהבריסיהמעפעפתאינה

המאיריםהמלאכותיים,והפחהזגוגית .פורחכעץמלבלבתאםכיקלון,לאות

בשירמופיעיםטבעי,אורשלהשתקפותאםכישלהםאורםשאינוכוזב,באור

וללבלובהכוזבלהבהובאךב"לבלובה".הטבעיתהיפיפייהואילוב"הבהובם",

אתמטעיםשניהםאחת:בכפיפה~זנורםאתהמצדיקמכנהימשותף,גםהטבעי

והכוזב,האמיתיהברק,מןמסונוורתכולוזהדרךכיבו,ומתעתעיםבהםהצופה

 .כאחדוהמזויף,הטבעי

שטרקליןוניסיוןיהחיים,האכזבהשבעיהדוברכדוגמתהמודרני,הכרךאיש

הבלתי-חוויותיומאוצרראשון,מכליהטבעאתמכיראינורימהו,המראות

הספריות.מאבקהספרים,מןמכירהואהטבעייםהיצריםאתאמצעיות.

האנושיתההיסטוריהשעריאתשפתחהבראשיתי,הנאיבי,האדםלעומתו,

לטבעהנקשריםרבים,בפרטי-מציאותכאןמגולמיםוהתום(השחרלרווחה

שלעריסתהוהצעיר,העירוםהתינוקהחיים:ולשחרהיוםלשחרהתמים,

מןהכירםהשלג)בלבנתוהכבשהוהנאיביתהבריאההכפרייההילדות,שחרית

האדםעקום.כבראיהטבעאתהמעוותתהתרבות,שלתיווכהבלאהחיים,
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בפעםהמראותאתשראההנאיבי,בראשיתאיששלהמודרניגלגולוהואהכפרי

יל.דכבעיניהראשונה

שיריאתכבריחהמבריחהלייפניים",ייחוץ"ביןהדיכוטומיהגםכאןעולה

והמזויףהאמיתיהיצריות,שלצדדיהשני-והיצאניתהכפרייהבחוץ':'כוכבים

החלוןלידבחדרהניצבתזוהמודרנית:העירואתהטבעאתמייצגות-

מזויף,צחוקשלסלוןהרוקוקו,בנוסחאלגנטיבטרקליןלאורחיה,ומעפעפת

וצמרירי,לבןפודלכלבעםבעקביהטופפתאורלוגין,ושעוןורכילותפטפוט

העיר,בחוצותמהלכתוזוהשלג";בלבנתייככבשהמרחוקבולמתבונןהנראה

ביןהגבולותהרחוב.נעריושלהרחובשלולהחייאתםלהתעוררותםוגורמת

הטבעיתהתמונהלביןבית-הקלוןשלהטרקליןשלהפ.רציוזיתהרוקוקותמונת

חוצותשלהמראות"ייטרקליןשללמראה,והמלאכותיתהמסוגננתאךיותר,

ושארהראווהחלונותושווקיה,רחובותיהעלהאורבניתהמציאות(כלהעיר

אחדוכללעתים,כאןקורסיםהמראות)ומשתקפיםהאורמשתברשבהםעצמים,

 .אחדממישורביותרמתפקדהפרטיםמן

הכפרייםהיסודותוממערבולתמכותרתוכמשתמעשלאבהיר",ייבוקר

העושהתיאורי,יסודאמנםבויש .תיאורישירבעיקרואיננושבו,והעירוניים

הפוך",ייעולםמעשה ,כאןהמחקיםהטבע,במראותמחוכםמניאריסטישימוש

 .הטרקליןוגינוניהכרךאישהאדם,שלוהמלאכותיתהמסוגננתההתנהגותאת

בחוץ''כוכביםשירי,לרבותאלתרמןבשירת(כרגילבעיקרוהואהשירואולם,

שירוהרעשנית),הדינאמיתהצבעונית,בחזותםקוראיםשלדורותשהטעו

הריוסופייםהיסטוריובענייניםוספרותלשוןבענייני,הדןפילוסופימדיטטיבי

בו,המתוארהעירוני,הבוקרהאנושית.התרבותשלובעתידהבעברה-גורל

וגםהתרבות,היותטרםשלוהבתולי,הבראשיתיהראשון,הבוקרגםהוא

שדותאלהכרכיהאדםיפליגבטרםהגוועת,המערבתרבותשלהאחרוןהבוקר

המשקפתזואלתרמן,שלהמוקדמתיצירתוככלהנצח.שלהכחוליםה~ליזיום

לחרדתוביטוינותןזהשירהעולם,מלחמותשתישביןהאירופיהמודרניזםאת

לידיבאהאשרבת-הדור,האינטליגנציהכלשל{ולחרדתההצעיראלתרמןשל

הגדולהכרךשלשקיעתומפנילזרמיה)המודרניסטיתבאמנותעזביטוי

שלהגותוברוחההומניזם,וקץהמערביתהתרבותשלשקיעתה(ה~גלופוליס),

 29בלוק.אלכסנדר
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הערות

 .) Bergson ] 1900 [('הצחוק'במסתוהקומי,שלמשמעואתברגסוןאנרישהגדירכפי

המאמר . 98-89 'עמ(תשל"ג),לאורבמיוחד:ראההבלאדיסטי,הז'אנראלאלתרמןשלזיקתועל
 71-59.עמ'(תשמ"ג),ערפלי ; 74-51עמ'(תשמ"ד),לאורבתרך:כונס
הדיוןלמשל, ,וראהרברת,ביציררתאלתרמןכתבהלבנהשלהפראדוקסליהכימריאופיהעל

 .להלןדבסעיף'לבדך',בשיר
כתבחיים,וגםמוותגםשהיאהשנה,כדוגמתייבנאליות",תופעות-חייםנוכחפליאתועל

בלחשחופזיםן Wהיחיייינפלאים :) 180-179(עמ' 'קיץ'חגיגתשלבשיר-הסיוםאלתרמן
תחתעורבעודהישןחיינפלאיםולחדםבמרוצתוהומהונושםשוקקוהכול ) ... (מפעפע

צומח".עור

למשל,וראה,רבים,בשיריםאלתרמןכתבימים)שני(ביןיבשותשתיביןנהרכעלהלילהעל 5
חופיועלאשרהיומייםנהרהואהלילהגם-"נדמה :בחוץ')('כוכביםבגשם''שדרותשירו

עמ'[תשלייט],(דורמןאשה''ניחוחהמוקדםבשירהמחוכםלק;נסיט(והשווהמיארות"ארצות
כאןמהומדהלילה ." ...מסרקוזוהבאתמעבירסהרהרין,ושביל-חלבלורליי"לילה :) 74
בהירהכפסוקתומאירהחוצהשביל-החלבואילו ,לשנייםהריןנהרמימיאתהמפלגהמסולעלאי
הבהיר).הסהרבאורבעצמוהסתם,מן(המואר,הריןלנהרכאןמדומההשיעראת

 72.עמ'(תשמ"ז),דורמןמ'שלבספרובמלואומצוטטטלפירשלמכתבו 6
 75-72.עמי(תשמ"ז),דורמןמ' ; 145עמ'(תשמ"ג),שביטז' 7
ות"אמרחביה ,אשירה,תרגומישלונסקי,א'כתביכל :ראהלעברית.תרגמוששלונסקי 8

 . 63עמ'תשלייב,
'קונצרט-הארוטיתבנועזותהמפתיעהמוסיקלית,פואמה[אלתרמן]בחרבנד'ה'ג'ז"לבעל 9

 .) 73-72עמ'[תשמ"ז],דורמן,(ראהלג'ינטה"'
כלולוהואורלן,פולשלהנודעיםמשיריושהוא , Fcoutez le chanson hien douceהשירלפתיחתהשווה 10

החדשה.הצרפתיתהשירהשלהאנתולוגיותברוב

תרגמההלקיןששמעוןמטרלינק,שלהכחולה''הציפורלאגדתאלתרמןיצירתשלזיקתהעל 11
זיקתעל . 24.3.1978'מעריב',הניגון",חוזרייעודברשימתיעמדתי ,תרפ"חבשנתלעברית
אמןייאלתרמןברשימהעמדתילאש','המלחמהברומאןהשיערכחולישללסיפורםיצירתו

אלהמושכיםאלתרמן,שלשיריושרובככלל,כאן,יצוין . 10.6.1977'מעריב',התרגום",
 .הימיםאחריתבחזוןפראדוקסליתגםםיעוסקהאדם,היותטרםשלימות-קדומים,

אלתרמן.של "ה"פריהיסטוריותביצירותיולרובנכרכיםועתידנותהיסטוריוסופיה
פונהשלפנינוובשירכפל-המשמעות,אתמכיל- vlelle-שבמקורהתוארייהזקנה";אוייהעתיקה" 12

 .הזקן"אתהייהיודעבלשון-הפנייה:העתיקהביתאלאלתרמן
שנתפרסםעיר','בשטףהשירהואבדפוס,שבאאלתרמןשלהראשוןבשירולנאמרהשווה . 13

עיףלעורבהערבמדומהזהבשיר .) 15-13עמ'[תשלייט],דורמן(ראה 12.3.1931 ,ב'כתובים'
הרובצתלבהמהמדומה ,הימההנוטהשמשכמוהשוקעת,המערביתהעירותרבותושמוט-כנף

נוצה-נוצהמשכמו, .ייעףערבכםמוצאטרופימנדודים ] ... [הערבמוטלגגות(ייעלארבעעל
יפנופך t;Iמני / ...נתיבסיום ,ארחמךמה /גדול!ירידשלי!כרכי ] ... [ / /כנף.מוטותנשרו
 .ריב!") ,Vו::זרבץהכול.

משלייארדיכליים"שיריםלסדרתשייךישן,ביתכלפיהמופניתכאפוסטרופה,הבנוי ,זהשיר 14
ההיסטורית-האירופיתהמציא~תמןהעירבשוליכביתראשוןבמבטנראההבית .אלתרמןנתן
מזקין,ביתלמצואלמשוררלואי-אפשרהשלושיםשנותשלבתל-אביבשהרי-בת-הזמןאו

פיעלאףבחצרה.דורותשלובארונקלפיםמתפורריםוקמרונותיוכרכוביומשקופיו,שפיתוחי
כבררואהשהמשוררהנמנע,מןזהא:יןאלתרמן,שלהאוקסימורוניתהפואטיקהאתביודענוכן,

אךשזהטרי",ייצבעשלריחבעליבתיםאותםבליהשלדורותכמהמקץייראוכיצדרוחובעיני
אתמעלהאףבלבןא'רבי-יומרה.אירופייםאדריכליםבידיהחדשההעבריתבעיראזנבנו

שאינםמאלהדווקא,תל-אביביאםכיאירופי,ביתשלהריסתואתלאמתארשהשיר ,ההשערה
עמ'[תשמ"ב],בלבן(ראהדתל-אביביות',סקיצות'בהמתוארהביתכדוגמתהאפנה,עםצועדים

א-כרונוסשלתמונהבעיקרבחוץ',יכוכביםימשירכברביםהכול,ככלותהיא,התמונהאך .) 51

הרבההמוקדמת,בשירתואתר.ובכלדורשבכלמתפורריםבתיםלתיאורהמתאימהו~-טופוס,

השירמןלמשל,עולה,פאריסשלהניאוקלסיהארדיכליאופיהמובהקים:מקוםבסממניאלתרמן

1 
2 

3 

4 
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(היאריסינדה"מקיפיליה"ניגרהמינפרנסשיבלאתהפנתיאין,אתהמתארחג','ערבהגניז
בדמיתהעשיייסימרזביהס,הפריזאייסהבתיסכרכיבייאתההר)שבראשהמרשימההכנסיה

;רקאךמיפיעיסה"קאנינייס",בשירייחי~רה").גרביסרגהזקנהדס(ייניטריכימריתגירגינית
ביתבמקביל:כאןעיליספיאטייסנישאיסגםמיגדרים.וזהיתגילחסריאבסטרקטיים,בתים
עלההישעניתימכאןהשיר,מבתיביתסטרופה,גםאםכימלבנים,מבנהרקלאהריהי

משמע:(תרתיייהמראית"ייפיתוחים",כגיןהאנישית,יהתרביתהכתבמתילדיתאיבייקטיס
הבנייהסגביניתשנייהמגילה).(החרטיקלף"ייברזליימר~ה"),שליריבייה" $Iיימרשלריביי

בנייה,סגביניתשנירקאינםי"ייניס",יידירות"המליסמןאוליהנרמזיםי"ייני,,,(יידירי"
יבגיבה).ביגיןאיפבישבישינים,מיסיקלייססילמיתשניגסאלאהבית,עמידיבצירתהמתבטאיס

מזיקן,שבלישירדרכיעל-שבישנהפיאטיקהעלגסאלתרמןמדברישן"ייביתעללדברבביאי
חלפיכברתפארתישימיזקןשלמראהיכעלרחמיס,שמתיךראשבידגסאךגעגיעיסהמעירריס

להס.עברי
כחילמאידכחול'משהוהגביזבשירהחייסמשיליהתיאטרליהמיפעאתאלתרמןמכבהכך 15

כאחת.ידקדבטיתאידיליתמציאותהמתאר
האירבנישבשיריהאפיסטרופהאתמזכירהיתיק,רעכאלהבית,אלהאיבטימיתהפנייהדרך 16

 ) ... (בי!הביטהבושן,ארמין ) ... (הקשב!רידם,ייהיכלבדצמבר':'בגןאלתרמןשלהמיקדס
המלאכותיתהאבניתהמציאיתמדימההמיקדסבשירגסחליל."כהמיתניהרתביעצבךהגית

משקל(עלכחילים"מראהכ"נאותהעירשמיתיאורחליל").("כהמיתפסטורליתלמציאות
ואספלטהעירגגווזביןהשקיעה,צבועהשביעירוני','ערבהגנוזבשירמצוימרעה")"נאות

סבטימבטליסטיותבאמירותמרוככתהאבושיתוהשקיעהילדיתייס,ורוד-תכולבצבעיהמדרכות,
מתוארתהעירוביתהמציאותכיראינוכבר .חלומיכחולבגווןצבועהגן-עדבית,מציאותבדבר

אופרציותשתי .) 49עמ'[תשמ"ב],בלבן(ראהכפריטבעשלבתמובותתכופותאלתרמןבשירת
אתמשקפתהאורבביתהמציאותאחת:ובעונהבעתכאןפועלותמכאביסטיתפיוטיתטכביקהשל

להיפך).(וגסהארץפניעלהמתרחשאתמשקףבשמיסוהמתרחשלהיפך),(וגסהכפריהטבע

 • 28.9.1983 ,)'אשמ'('דבר'תורה",למקוםיגלה"בניבוידבשלמאמרולמשל,ראה, 17

בפזמוביובמיוחדרביס,בשיריסאלתרמןכתבהלאומי-הציובי,לפאתוסלהיעבותאי-יכולתועל 18

ריס','טוהכפולות",המרכאותייסודבמאמרוופירוטהרחבהוביתרשלו,והעתון""העתוכשירי
ורשימות(מאמריס'במעגל'באסופהכונסזהמאמר .) 19.10.1933 (תרצ"חבתשרי'כ'ה

 . 31-27עמ'תשלייא,תל-אביבתרצ"ב-תשכ"ח),

 . 60-58עמ'(תשמ"ב),בלבןא'עמדכךעל 19
ומדבריוגודל",ואלבשאתיוביבהאלהשיר,"זהשירו-ילדו:עלאומרהזר'ב'השירהדובר 20

לשאתואושכס,עללקחתווהנבוןהרךלילדהמבטיחיםרביס,יידייסשירי-עסשלהדיהסעוליס
לעיל,הזר',ב'השירדיון(ראהולגדולהלביבהויגיעיחכיסילמ,דשבותורה,למקוסכפייסעל

האמבותסמלהרחמיס,חסרתלגבירהאומרקץ'לאיןב'פגישהייהטרובאדור"המשורר .)דסעיף
אלשנתגלגלההחכמה,שלהמואנשת(דמותהסופיהשלהקולוסליתדמותהומעיןהתובעבית,

לעולליךשאתציווניייאלוהייסולוביוב):ולאדימירשלמהגותובלוקאלכסנדרשלשירתו
הנכריתהגבירהשלהרגשהעדרזהמולזהמוצביסזובאמירהוצימוקיס".שקדיסהרבמעוניי

הרך'בניערש'תחתהרגשנישיר-הערשכדוגמתרביס,יידייסשירי-עסשלוהסנטימנטליזס
בשקדיסלמענוולסחורלצאתהרך,לילדהגדימבטיחשבווויגעלע'),קינד'סמיין('אונטער

שקדיסלוויביאיצאשהגדילילד,האםמבטיחההשיר,שלאחרותובגרסאותוכצימוקיס,
שלל~רותיהוסמלמצומקתבבואההעגומה,הגלותיתבמציאותומא~והיקר(מצרךוצימוקים

שלהמצומקתבבואתהשהיאלאמנות,סמלגםפואטי"ה"~רסובהקשרהחלומה,ארץ-ישראל

היידייסלמקורותאלהשורותשלבזיקתןתורה.לתלמודלהתפנותהילדשיוכלכדיהמציאות),
א"בלראשובה,הבחיןהסבטימבטליסטיהגולדפאדביהתיאטרוןשלהתחלותיוולזיכרוןהעממיים

 ,) 1975 (ישן'מול'חדשבספרוושכונסהמשוררלפטירתשלושיםבמלאותשכתבבמאמריפה,
('ידיעותאלתרמן"עלפתיחהיישיחותבמאמרומירון,דןאחריוהחרה-החזיק . 222-211עמ'

העממיתהיצירהשהדואחרים,אלהבצירופים .) 7.9.1983 ,תשמ"דבאלולכ"טאחרובות',
זהאלתרמןהצמידאירופאית,א~רננביתאווירהבעליבשיריםוהמשולביםמהם,עולההיידית

ואתהפמיליאריאת ,השכלתביואתהסנטימנטליאתייהמרחף",האוקסימורוןבמתכונתלזה,
 .הקוסמופוליטיואתהפרובינציאליאתהמנוכר,

העלאתלקראתשלונסקי,שלבתרגומופזמוניםעשריםהתפרסמו , 1933שנתשלב'טורים' 21
שנהאותהשלבקיץייהאוהל".תיאטרוןבימתעלויילוקורטננרכטברטולטשלבגרוש''אופרה
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תמוזכ"זה,גיל'א,('טורים',השמנה'למרגווי;ןמאתל'הבלאדהתרגומואתאלתרמןפרסם
ודמות-אבמקורשימשוי;ןייפרנס~אכיהשאר,ביןהעיר,התרגוםבשולי .) 21.7.1933תרצ"ג,

פזמונותהמשורר-הפייטןמשירתששאלבגרוש','אופרההמחזהבעלנרכט,למשוררגם

וסמלים".
הבא'"ליומנושםלארובכדיהטבע,אלעמםלצאתלדיברהדוביםקוראיםאחים'שלושהב'שיר 22

הקרונותעםחולףאכןוהזמןהזהב",שותתיכקרובות"למשכולהםלסייעוכדיהשוקע)(הזורח,
בשירלנאמרלמשל,והשווה,וערביים").ויוםלילהועוד /המשאקריבותעםמתנודדיום(ייעבר

הובילוהוושביר.יקרהואהזמן.נוסעכך ) ... (שביםהדרךאלהמטעןקרובות"לאהלילה':'עד
והקרונותבזהירות,בולנהוגשישושביר,יקרלאורלוגיןהזמןמדומהכאןלאט".הובילוהולאט.
שוב.לבליוחולףלאטוהנוסע(כרונוק-סרונוס),לזמןנרדףשםהם

וכזונהמסורק,שיערבעלתכילדהבגשם'.'שדרותבשירהעיר,שלהדואליסטילתיאורההשווה 23
אתהשקיעהמחליפהוזיכרון'שני'גשםבשירשמלתה.אתהמרכסתופרומת-בג,דפרומת-שיער

בריוניהעמודים,מלוויםלרווחה''שעריםובשירלנשף,היוצאתכאשת-תענוגותשמלותיה,
העוברתנערהשלתמונתההיאהתמונההפרוורה".ושריקהייבשירהרוח-האשהאתהברזל,
הקלסהשריקותלקולבהילוכה,המעכסתזונת-רחוב,שלאוהמעריצים,שריקותלקולבשדרה,

להתגודדהנוהגיםהשכונה,פרחחישלדמותםאתועוטיםכאןהמואנשיםהברזל,עמודישל
עכודי-הברזל.עלשע~ניםכשהם

שהעירניכפיקלון",לייביתנרדףשםהוא Freudenhaus-משוש"ייביתלמשל,הגרמנית,בשפה 24
 .טרטנרשמואלמרעמיתי

כאןעוליםוטילטילמירטיל-מטרלינקשלהדראמטיתהפנטאסיהמןהילדיםשלשמותיהם 25
יזליפוייתלתליםהאביב:ברוחהמיטהרתהנערהשלהטלולגופהמתיאורהצלילברובדבעקיפין

אוליהשפיעהשחר-ילדות,טלולפת rהטילטיל,שלוהבתוליתהתלתליתדמותהייאמן".לאפז
השחרכעמודאדומות"שמחלפותיהטלולותששפתיההנצחית,,לעלמהלחמוטלשםמתןעלגם

(ראה'מלכודת'בשירטלית",יימטלהדשנהתלית",ייהתלהארץלתיאורוהשווההמפציע.
יצירתעלמטרלינקשלהסימבוליסטיתהפנטזיההשפעתעל .) 151עמ'(תשלייט],דורמן,

המבוסס ,) 22עמ'[תשמ"א],דורמן(ראה'הי~ה'לשירגםוהשווהלעיל. 11הערהראהאלתרמן,
תצאיל I5 ) ... (ה!?טלת I5~בל ) ... (טולטלהכפרכל ) ... (תלתלמצחךייעל :/ TALהחרזעלכולו

 .תוטל"סכיןפן ) ... (בטל
דמיון-צליליםבשלגםנרדפות,כבמליםו"תריסים"ייריסים"במליםתכופותהשתמשאלתרמן 26

וראה,הלילה).בואעםונסגריםהבוקראורעםנפתחיםאלהוגם(אלהסמנטידמיוןבשלוגם
ארימה").בצבתריסיומתכת(ייאתהזר'ב'השירלמשל,

שביןהתגדקכמהואביןייראיתיךעניים':'שמחתמתוךמצור''לילבשירלנאמרהשווה 27
וערב-חג".טרם-שואה

ז,וראה"לנאות :) 147עמ'[תשל"ט],דורמן(ראהעירוני''ערבהמוקדםבשירלנאמרהשווה 28
 .תלחכנה"עשבדשאשםהבלותנשמותינוכלנא,נלךכחולים

אתבליקהביע ,)]ד"פרת[אחיב'ג,ב'הדים',עבריבתרגים(נתפרסםההימניזם'קץ'במאמרו 29
למןהמערבית.התרבותשלסופהבדברהמערב',ב'שקיעתשפנגלרהשמיעןשאחר-כךהדעות,

מהפכת .והליברליזםההומניזםבסימןאירופהחייתהטען,הבולשביזם,לעלייתועדהרינסנסימי
ההומניזם.ערכישלקצםאתהמסמןהאנושות,בתולדותמפנההיאאוקטובר
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חמישיפרק

ולבך-עינייםשעראדוםע.לה
ה"מהבהבת"האליפטיתוהרמיזהאלתרמן·שירת

המקראיתייהמליצה"אלאלתרמןשליחסוא.

מבני-אחריםלמשורריםבהשוואהואףהעברית,בשירהלקודמיובהשוואה

לסיפוריוברמיזותפסוקיםבשיבוצישימושלערוךאלתרמןהרבהלאדורו,

כמעטהמנוטרליםשירים,מעטלאלמשל,בחוץ','כוכביםשיריביןישקדומים.

השלושים.שנותשלהעבריתבשירהכמקובלשלאוזאתהעבר,ממטענילגמרי

לשירתםהאופייניתוהמר~ננדת,המע~ננההבין-טקסטואלית,הלשוןשלבמקומה

(ששירתםהצעירה''שירתנוהנודעתמסתוגיבוריביאליק,ממשיכירובשל

הקוראלפגיעל-פי-רובאלתרמןשירימציביםבחייהם),עודלקלאסיקההייתה

מקצביםבעלתבעיקרה,אידיוסינקרטיתומקורית,חדשהציוריתלשון

לך"_ j:ה"של(עולמועולמהואשרכאחד,ופרועיםסדוריםנועזים,ומצלולים

ומפתיע.זררחוקה)עירשעריאלהדרכיםבאבקהחותרהטר~ננאדור,

היאהעברואוצרותהמקורותלשוןמניצוליחסיתהתנזרותשלזותופעהגם

למשל,רחל,לשירתהאופייניל"רזון"דומהאינההיאעיון.הצריכהתופעה

הפשטותבזכותהמדברתפואטית,לאידיאולוגיהמאונסההתנזרותאתשעשתה

לשוןשלבידיעתהחסךמתוךלאנובעתאלתרמןשלהתנזרותווהישירות.

הבין-טקסטואלית,הלשוןשלביתרונותיההתמצאותחוסרמתוךאוהמקורות,

גילויכלנגדחוצץלצאתהמודרנהסופרישלהמוצהרתמגמתםאלנקשרתאלא

שלמרידתםאלוכןבלשון,אםובמוטיביקה,בתימטיקהאםכביל~ת,של

זהפרקואולם,קודמיהם.שלהמכובדיםה"קלאסיים"בגינוניםהמודרניסטים

מעניינתתופעהשהיאהזו,המכ~ונתההתנזרותבתופעתלאיעסוק

אלתרמןביכרשבהןהמיוחדות,בדרכיםדווקאאםכיכשלעצמה,וסימפטומטית

הלשוןשליהאפשרויותבקשתלהשתמשזאתבכלבחרכאשרללכת,

 .העבראוצרותבכובדהטעונההעשירה,ה~לוסיבית

מקורותזכריבשיריולהעלותאלתרמןבחרכאשרכיכאן,להראותבדעתי

שירתםאללגרורשלאהמודרנהסופרישלהמוצהרתמגמתםחרף(וזאת
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הסופריםמביןאלהשלכמנהגםהלאומי,העברמןובמיוחדהעבר,מןמטענים

בשםה"צעירים"בפיכונוואשרבחיים,בעודםקלאסיקוניםהפכואשר

גילויייתרבאמצעותואםוהרמיזההשיבוץבדרךאםנושנות"),יימחויקי

אשרבמינם,ומיוחדיםמקורייםבאמצעיםזאתעשההואהבין-טקסטואליות,

שמקצתןחדשות,מודרניסטיותדרכיםאלהקלאסי-רומנטיהנוסחמןהפליגו

נוסחהלאומית,העבריתהשירהאתכיעוד,יצויןהדברים.בהמשךכאןתידונה

השלושיםבשנותשלטועדייןשלההפואטיקהמעקרונותשכמהוביאליק,ילייג

לפעמיםכיעדהקדומים,העברייםלטקסטיםברמיזותהרבתהשכה(זורמהביד

מכולהמודרנהמשורריפסלופסוקים),שברישלפסיפסקוראיהלפניהציבה

אותילייגיזם", IIהמזלזלבכינויחסידיה,ואתאותהלכנותה,ונהגווכול,

 1כלח.עליואבדשכברותפל,ע~שלקלאסיציזם

בשירתושםפההמשובצותיחסי,באופןהמעטותברמיזותנעייןבטרםאך

ראויערכן),ואתחינןאתשאתביתרדווקאמדגישאלהשל(ומיעוטןאלתרמן

חבריושליחסםכמוהמשורר,שליחסוכיהדברים,בראשיתכברשיודגש

יחסהיהלאהנרמזים,הקאנונייםהטקסטיםאלהמודרניסטיים,המשוררים

הנבתר-מקראיתהספרותהתנ"ך,בפסוקיגלגלושיריואדרבה,שבקדושה.

הבריתהיוונית-רומית,המיתולוגיהבימי-הביניים),העבריתהשירה(לרבות

העם,(אגדותוהפולקלורהגרמניתהמיתולוגיההעולמית,הדראמההחדשה,

מעמדבעליעבורםאלהכלהיוכאילוהפזמונים),העם,שיריהילדים,אגדות

בשירהכמקובלהמקראית,לרמיזההבכורהזכותבהםשתינתןבלאזהה,

והלאהקאנונייםהנרמזים,הטקסטיםיתרואלהמקראאלביחסוהעברית.

קודמיו,לו.שקדמוהעבריםהמשורריםמרובאלתרמןאפואנבדלקאנוניים,

מהלעצמםהתירוואפילוהמקרא,אלהקדושהיחסאתאחתלאהפרואפילו

כלפיזאתבכלגילושמיא",כלפי"חוצפהבחינתהקודמיםבדורותשנחשב

ובדת,באלשמרדוהגםהספרים":"ספרבושראומתוךמועדף,יחסהתנ"ך

האוונגליונים,אללפנותהעזוולאמקראיות,רמיזותלרובלרמוזהללוהמשיכו

נרמזים.טקסטיםכאללמשל,

מילולי,אופיבעלות-רמיזותושםפהבשיריו~ללאלתרמןלעומתם,

ולגיבוריהלעלילותיההיוונית-רומית,לקלאסיקההן-סיטואציוניאו;לוגי Sטי

רמיזותיו 2הברית-החדשה.מןכבוליםולצירופיםלסיפוריםוהןהמיתולוגיים,

ובדת.באלמרדשלתולדהאינן-ופגאנייםנוצריים-יהודייםלאלטקסטים

הפרומתאיהמרדשהריוכלל,כלללבוואתראשואתהעסיקלאכזהמרד

בבחינתילייגשלבימיושהיהביירון,נוסחאדמות,עליובנציגיובאלהנשגב

שביאליקזה,מרדמכבר.זההחידושטעםממנוניטלומדהימה,נועזתהפתעה
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למרידהוהשלושיםהעשריםבשנותמקומופינההבולטים,ממשיכיוביןהיה

בטיבה,"לאומית"אינהואף"דתית"שאינהלגמרי,אחרמסוגיותר,מודרנית

לידילהביאשביקשהמרידהבמהןתה:ואוניברסליתפואטית""~רסאםכי

(ולגביב"ישן"המלחמהאגבלמוסכמה.והיהשנשתגרמהכלשלגמורההזרה

הרומנטית;בזווהןהקלאסיתביצירההןה"ישן"התגלםהסופריםצעירי

ביאליק),לביןילייגביןפדותהללושמולאהעברבגילויימלחמתםלביסוס

מןיינמוכים"שירלחומרילגיטימימעמדלהשיגהמודרניסטיהמרדביקש

השירהשלהממושךשלטונהבהשראתרבים,בעינישנחשבוהמקובל,

ראוייםשאינם-ומופקריםפרוצים-"וןלגריים"לחומריםהקלאסי-רומנטית,

השירה.היכלבשערילבוא

להטיחכדילאובברית-החדשה,במיתולוגיהכן,אםהשתמש,אלתרמן

נרמזיםטקסטיםהםהללושהמקורותמתוךאםכישמים,כלפיבאמצעותם

רמיזהכבחומריבהםלהשתמשונוחקלכןועללכול,וידועיםאוניברסליים

העבריתהשירהבלשוןאזעדהיהלאהללולטקסטיםכן,עליתרבין-אישיים.

רמיזות-19ההמאהבשירתאפילולמצואשניתן(אףנרמזיםטקסטיםשלמעמד

:כזרהלידילהביאאליהםהרמיזהבכוחהיהכןועללאוונגליונים),אקראיות

עיניונשאמודרניסטמשוררשכלהאיכויות,מןכידועהייתהוההזרהוהפתעה,

באופןאותםהכשירהאףהללוהטקסטיםשלהאוניברסליתאיכותםאליהן.

הלאומייםהמעגליםמןלחרוגששאפההמודרניסטית,השירהלצורכימיוחד

אתר.ובכלדורבכליפהשכוחםוהמוכללים,הכללייםהנושאיםעבראלהצרים

הפולקלורמןקאנוניים:לארביםלטקסטיםאףאלתרמןשלשירתורמזהלפיכך

והאופרטה,האופרההקלה,הבמהומןהרךהגילבנישלמדקלומיםהאותנטי,

הטקסטים~גווןאתהרחיבהוא 3המערבית.התרבותארצותבכלידועיםשהיו

שעולמובלבדזולאשיערום:לאשקודמיורבים,באלמנטיםהנרמזים

המיוחדים,הביוגרפייםנתוניועקבקודמיו,משלורחבשונההיההאסוציאטיבי

חבריובקרבשרווחוהפוטוריסטיים-מרדניים,הלכי-הרוחשבהשראתאלא

והפעילדרור,לעצמוקראאףהואשלונסקי,חבורתבניהמשוררים,

למוסכמותבהשוואהוה"העזה",ה"חוצפה"ממידתבהןשהיהאפשרויות,

השלושים.שנותשלהעבריתבספרותשרווחו

לו,שקדמההעבריתבספרותנרחבותבחטיבותלמקובל,בניגודועודזאת

לדליית(תיזאורוס)אוצרין Vכמלאלתרמןשימשולאהקאנונייםהטקסטים

ואףכבולים,צירופיםשללאינ.~ונטרנזקקלאהואשכןהמוכן,מןצירופים

עמושאיןאוטומטי,בשימושבמיוחדהכבול,בצירוףלשימושנמרצותהתנגד

שימושזאתבכלעשהשבהםמקרים,באותםוהתעוזה.ההפתעהממידת
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בטיבםשוניםלכת,מרחיקיסמנטייםשינוייםבהםנתןהואכבולים,בצירופים

בצירופיםערכווממשיכיוביאליק(גםקודמיושהפעילומאלהובמהותם

אתזQעבדושבעזרתןומדהימות,מג~ונותסמנטיותאופרציותהכבולים

לאלתרמןהאופייניותהסמנטיות,האופרציות .שלהם)לצרכיהםה"פסוק"

הפואטיקהעםאחדבקנהעלושלהן,האפקטיםקשתוכןהמודרנה,ולסופרי

כל .העבריתבשירההמודרניזםביססשאותההאוקסימורונית-זא~גמטית,

השיבוציתהלשוןעלתיגרקראוהמקורותבלשוןאלתרמןשלשימושיו

מוחלטתלדיאוטומטיזציהלגרוםהמכ~וןהניסיוןשירתובלשוןוניכרהמ~כרת,

המהפכה,מאווירתהשאר,ביןנבעה,אףבישןמרידתו .והידועהשגורשל

נמנה,הואהפרט.חייואתהקולקטיבחייאתהחיים,תחומיכלאתשהקיפה

שפתלאהעבריתהשפההייתהשעבורםהמשוררים,ראשוניעםלמשל,

חוויותהןחווהובהנתחנךבהאשרוטבעית,חיהשפהאםכיה"ספר",

חוץ-ספרותיות.ראשוניות,חוויותוהןתלויות-תרבות

המקורותלשוןואלהמקורותאלגישתושלשורשיהכילהבין,נקללכך,אי

שלהמיוחדהביוגרפיברקעגםאםכיהמודרניזם,בתכתיבירקלאנעוצים

מראשוניהיהאלתרמן .העבריתבשירהקודמיומשלשונהשהיההמשורר,

המתכונתעל-פיעבריתחינוךבמערכתשנתחנכוהעברית,בספרותהמשוררים

בית-הספרגן-הילדים,הם:ששלביההזה,היוםעצםעדהנהוגההחדשה,

היושלאמביניהםאלהאףקודמיו,והאוניברסיטה.התיכוןבית-הספרהעממי,

בשחרנתחנכווהאוניברסיטה,הגימנסיהבשעריבאווכברישיבה,תלמידי

שהיהאלתרמן,יצחקהמשורר,שלאביובגן-הילדים.ולאב"חדר"ילדותם

תרומההריםועד-החינוך,מטעםכמפקחבארץופעלהעבריהילדים-גןמחלוצי

חדש,דורשלולהיווצרותובעבריתהמודרניהחינוךשללביסוסוממששל

שלארטוש,יונתןאלתרמן,בתן 4והטבעית.הראשונהשפתוהייתהשהעברית

הגם-הארץמילידייותרצעיריםמשורריםובעקבותיהםבארץאמנםנולדו

נטעוו~-מימטית,מיכאניתמניאריסטית,מסוגננת,שירהבעיקרשכתבו

ה"ילידית"בעבריתשמקורורושםשחרור,ושלייטבעיות"שלרושםבקוראים

הבלתי-אמצעיתלשונםו"הפסוק"."הספר"שלבתיו~כםנקנתהשלאשלהם,

(עםהימיםברבותורקעז,רושםבזמנהעשתהומאילוציםמכבליםוהמשוחררת

הארצישראליתהלשוןשלוהשתגרותהה"יליד~ת"תופעתשלהתרחבותה

וההפתעה.החידושעוקץהזוהלשוןמןניטלהטבעית),

שירהשלרושםהיהקוראיהםעלבחוץ''כוכביםשירישעשוהרושם ,ואכן

ביןהתבססזהשרושםנראהבעברית.האוזןשמעהטרםשכמוהורעבנה,חדשה

הקוראלאוזןוהמוזריםהזריםה"נמוכים",היסודותשלמשקלםעלגםהיתר
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שלוה"מרוממת"ה"גבוהה"המשובצתהשירהבלשוןהורגלאשרבן~הדור,

מבנילקהל~הקוראים,כביכולנמצאהאלתרמןבשירתוממשיכיו.ביאליק

יום-יוםלשוןאםכיפסוקים,שברישלפסיפסלאהעברי,היישוב

ידעלאואשרב"חדר"נתחנךשלאהדורשלללשונוהאופייניתארצישראלית,

רבהיההללוהחדשיםהיסודותשלמשקלםהתפילה.פרקיאתעל~פה

בהקשריםהתלוייםהמ~נרים,ה~לוסיבייםהיסודותשלממשקלםלאין~שיעור

שלהמקובלתוהתבניותהחומריםקשת(ואתהגלות""עקתאתהתרבותיים.

הזיהשירההמירהבמזרח~אירופה)ניצוקושדפוסיההעברית,השירה

גםהשאר,ביןהן,אלה(מה~יותו"הקרקס""השוק"שלובתוגותיובשמחותיו

השירהללשוןמטפורהגםאךהעולם,שלותופעותיוצבעיולריבוימטפורה

מאידךוהמונית,ופשוטהגיסא,מחדולוליינית,מתוחכמתשהיאהמודרנית,

אלתרמן,שלשירתולשוןשהביאהוהחידוש,הרעננותתחושתאתגיסא).

כמעטברוחהכתובהאימפרסיוניסטית,ברצנזיהבת-מרים,יוכבדביטאה

'כוכביםהשיריםקובץעלהראשונההביקורתיתהתגובהאולישהיאאקסטטית,

בחוץ':

ונובטתעולההמשוחררת,פשטותהאת(העברית)חוגגתאצלו

אי-שםלמרום.ומזנקתומשתרבבתואורלשדשרויתמהקרקע

-ארץ~ישראלילדישפתצליליגי-זהב,כדמשחקיםבמעמקיה,
 5מולדת.בןשרכךוזקופים.בהיריםושוגיםגמישים

לשוןשאיןעלהקוראהפתעתאתלבטאהשאר,ביןנתכוונה,בת~מריםי'

ייחיה"פניםכל(עלוטבעיתחיהלשוךאםכי"הספר",לשוןאלתרמךשלשירתו

כתריםקושרתהיאהעברית).בשירהאזעדמקובלתשהייתהמזוו"טבעית"

לאפשרויותיהגבולאיךואשרומאולצתכבולהשאינההספר,שלללשונו

שללשונוייפשטות"ואגב,ולהפתיעו.הקוראאתלהקסיםיכולתהולכושר

אוצר~מדומה:פשטותכמובך,היא,לכתוב,מבקריוהרבושעליהאלתרמך,

למילוןפנייהמחייבואינולכול,ומובןפשוטאמנםהואשלוהמלים

אתו~דעיכירילדשכלויומיומיות,פשוטותמליםבעזרתאךולקונקורדנציה;

עיקר,כללהבנהקליםשאינםוחידתייםמקורייםצירופיםאלתרמךיצרפשרן,

הקומפוזיציהביצירתלשכניהםמצטרפיםכשהםוהןבבידודםעומדיםכשהםהך

וסבוכותקשותפילוסופיותאמירותהפשוטההמלהבאמצעיתאמרכךהשיר.של

ושלפרשניםשלדורותעמליםהבנתךשעלוסתירות),רפאדוקסים(רו~יות

פתרונן.לסודיגיעובנקלולאחוקרים,
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המיורניסטיתה~ל~זיהלביןהקלאסי·רימנטיתה~ל~זיהביןב.
בשירהקודמיהםכללביןוהמודרניסטיםאלתרמןביןההבדלחידודלשם

בתולדותשוניםדורותשליחסםבדברביאליקשלאבחנתואלנחזורהעברית,

שיבצוהשכההדרךובדברהמקראיתייהמליצה"כלפיהעבריתהספרות

מסופריחלקגםמהםפחותהובמידהההשכלה,סופריכאמור,בכתביהם,

הטקסטיםאלפנועברית,ולאיידישהייתההטבעיתשלשונםייהתחייה",

השפהדלותבשלוזאתכבולים,צירופיםשללדלייתםמקורכאלהקאנוניים

תפקידהעלהחיים,צורכיעלשיענהוגמיש,חימילוןלהעמידידהקוצרובשל

ז;כספרביאליקקבעהתשע-עשרההמאהשלהעבריתבשירההרמיזהשל

ולשונןהערטילאיתהאימפרסיוניסטיתחזותןלמרותאשרהכללות,

גםבהןישהמבע,עושראלהלבתשומתאתהמושכתהעמוסה,הפיגורטיבית

הנתוניםבבדיקתהמחמירזההמחקרי,העיוןמןהמתבקשהאבחנהמדיוק

 :ובתיעודם

ה'פסוק'ה'מליצה',ממשלתנתמעטהדורו)ובנימנדלי(שלבימיהם

ומכשכשהיהרץאלאהסומא,לפניכמקללפניהםמהלךהיהלא

ורחבהגמורהעבריתלשוןידםעללנונוצרהבינתיים ,אחריהם

שלטעמוהשביחובינתייםחיים,ריחבהשישלשוןגוונים,ורבת

ספרותיותלמשאלותמקוםנתפנהובלבםהעבריהסופרושלהקורא

אחתבבתצדדיםמשניהיויונקיםאלושלרוחם~רות ) .. ,(חדשות,

באפלהואובדיםבוקעיםיצירותיהםשורשיהיומלמטה ) .. ,(

מקוםהעבר,שלהיהדותקרקעתחתהלאומית,נשמתנובמעמקי

התנ"ךאתלהיניקם:אבנים"יישתיהקדוש-ברוך-הואלהםשזימן

מתפשטיםענפיהןהיוומלמעלהוהקבלית;התלמודיתהאגדהואת

ומחייהעם,מחייהאורומןהאווירמןנזוניסהעולם,לחללויוצאים

 6האדם,

שלאלסופר,משענתין .vמהמקראיתהרמיזהשימשהההשכלהבשירתמשמע,

המקורותכוונותיו,אתנמרץבדיוקשיבטאוגמיש,חילקסיקוןבידוהיה

ין .vכמהמשכילילמשוררלושימשוהתנ"ך,ספריובמיוחדהקדומים,העבריים

קרובותלעתיםהייתההשיריתוהתוצאההמוכן,מןצירופיםלדלייתאוצר

הלשוןלכך,אי ,שוניםבסירוסיםוחלקםכנתינתםחלקםפסוקים,שלפסיפס

כןועלרפרנציאליות,איכויותבההיולאאר~בוקטיבית,לשוןאמנםהייתה

סופריהתקשובמיוחדקירובה,אתאלאהמדויקת,הכוונהאתהביעהלאהיא
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מתאימותדנוטציותהעדרבשלהחיים"יימןפשוטיםבנושאיםלהתבטאהדור

בגמישותלבטאהיכולתאי 7היום-יום.חיישליםהטריוויאלילענייניםבעברית

הספרותיהמליצי,האופיאתהשאר,ביןשיצרה,היאהכוונהאתובדייקנות

דורשבסופריהטוביםזאת,לעומתההשכלה.שירתשליתר-על-המידה,

בפסוקלשלוטלמדואםכילמשענת,הנזקקיםכעיווריםהיולאכברהתחייה

כלומר,אדונו.לידככלבאחריהםוכשכשהפסוקרץעתה,לרצונם.ולשעבדו

אחרלקסיקוןלרשותםעמדשלאמשוםלאה"פסוקים"למאגרנזקקוהללו

לשוןרובדיגםוהכילהספרותיהלקסיקוןחבנתאלהשל(בימיהםזולתו

משוםאלאלעברית),מתורגמיםיזמיםוברבריידישיזמיםואפילובתר-מקראיים

אתהמבטאהקולע,הצירוףלדלייתכבמאגרבוולהשתמשבולשלוטשלמדו

אותושיתאימואינ.כורסיות,מיניערכובוואףפשרה,וללאבדיוקכוונתם

ב"קרקענעוציםהיוהללוהסופריםשליישורשיהם"הבלעדית.לכוונתם

ואלההשכלה""אוראלשאפוו"ענפיהם"היהדות,ממקורותוינקוהאומה"

יחסולאאדנ~ת,שליחסהיהה"פסוק"כלפייחסםאירופה.תרבותשלאוויר:ו

התבטלות.ושלשעבודשל

לכאורהנזקקהלאכברבימיהםקדימה:אחדצעדצעדודורוובניאלתרמן

הייתהכברהעבריתהשפהתחייתשכןהמקורות,אתלאזכרהשירהלשון

ונדירספוראדיבאופןאלאהעבר,למטמוניותנזקקולאוסופריהקיימת,עובדה

הסופרהשתמשלעתים,מיוחדות.קומפוזיציוניותמטרותולשםלמדי

ומ~כר,בולטצירוףבעזרתהטקסטרצףשבירתלשםב~לוזיההמודרניסט

באלוזיההשתמשהואלעתים,ונוצצת.יקרהכאבןתשומת-הלבאתהמושך

האישית,הלשוןבסבךלהתמצאיוכלשהלהכדיהקורא,בידימפתחותמתןלשם

גםולעתיםהסתום.אוהחידתיאופיהמפאתלונהירהשאינההאידיוסינקרטית,

הקליטההשהייתלשםדווקאבטקסטניתנהשה~לוזיהישהנכון:הואההיפך

 8 •וכבדסמיךייערפל"בפיזורהקוראשלדרכושיבושולשם

עלענתהוכברומג~ונת,גמישההייתהכברשבפיושהעבריתאלתרמן,

אוצרהנרמזיםבטקסטיםכןאםראהלאלפשרות,להזדקקבלאהשירהתביעות

עברייםכטקסטיםדווקאלאובהםהשתמשהואוצירופים.מליםלדליית

כבטקסטיםבעיקראםכיהאומה,ערכיואתהאומהעבראתהמייצגיםקדומים,

האנושי.המיןבניכלעלמזכריםחיותםבעובדתנעוץשערכםאוניברסליים,

ביקשלאואףנאיםבפסוקיםלהתהדרביקשלאהרמיזהבאמצעותבהעלאתם

אוהפסוקסביבהדורותבמרוצתשנטו~והמדרשים,הפירושיםאתלהעלןת

משתמששמשוררכדרךדרך",ייקיצורלעצמוביקשאםכיהנרמזים,הפרשה

לאביאליק,דורנוסחהאלוסיבית,השירהאתשגור.בפתגםאוידועבסמל
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וראהחיבבוה),לאהמודרניסטיםהמשורריםחבריושגם(כשםכאמורחיבב,

מזוקן,בלתהשכברהמשכילית,המליצהשלשרידבה

שנותבראשיתשנכתבוהמוקדמים,ממאמריושהוא'המליצה',במאמרו

[תרפ"ג],בב'הדים',התפרסם(המאמרכחלוץארצהלעלייתוסמוךהעשרים,

ואתאותושהדריכהזו,פואטיתלתפיסהביטוישלונסקיא'נתן ,) 190-189עמ'

הקלאסי-בנוסחהמרדנסאתשהניפומאלההמודרנה,סופרימקרבחבריו

קודמיושלה~לוסיביותהשירדרכיאתשלונסקיהוקיעכאןהשגור,רומנטי

ול"מליצה",ל"פסוק"המקורות,ללשוןתכופותנזקקואשרהעברית,בשירה

נגדכ~ונודבריוו"מכובדים",נאיםלשוןבחומרילהתהדרששאפומתוך

שלצפוףז;ברקםשירתםאתשעשוהרבים,חקייניונגדובמיוחדביאליק,

אךל"מיוחסת",השירהאתלטענתוהפכוכךומתוך~לוסיביים,צירופים

התחייהודורההשכלהשירתנוסחהמקראיתה"ייהמלישלכוחהחיים,לנטולת

והחושים:הרגשהמחשבה,אתלעוררכדיבהאיןושובדשלונסקי,אליבאתש,

חיי ) .. ,(כברמפהקתהמליצה-דוגמהמהיותחדלההמליצה

ההנאהאתמנווליםתמידחוליןהתקשרותבהםשישמשפזגה

שבאהבה,

ומתריסהיוצאתהמודרניתהמלהטעמה,וסרשנתיישנההמליצהלעומת

בחוצפה:

אך-ויחפהערומהממזרת,אסופית,פלונית-אלמונית,מלההנני-

נאה".

יענה:האספסוף,מןאלמוניפלוניזוגה,ובן

מוהר!רבמשליליישאבא?לימיאבאןלימה-

בליסגנון,שידוכיבלי-מליםביןחפשיתאהבהאזרחיים,נישואין

וקידושין!חופהבליוהעיקר:אסוציאציות,שלונדוניהאבותייחוס

בלשוננו!)טהרת-משפחהמדי(יותר

 ),' ,(אחד,לילכלולותהפקר,התמסרות-מליםצירוףכל
 9יפה,שעלהלשעהזיו~גחירות,הכלל:זה

שישפסוקים,שבריהמשובצתוה"עשירה",ה"מכובדת"השירהללשוןבניגוד

אתשלונסקיהעמיד-ושיעמוםכובדעובש,ריחגםאך-דורותשלייחוסעמם

הםומאפייניהעבר,לכלפרוצהשהיאחבריו,ושלשלוהמודרניתהשירהלשון
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נגדיצאשלונסקיההתרגשות.הארעיות,ההפקר,החוצפה,החירות,

שלוהקונוטציותהאסוציאציותשובלכלאתבשירתםהגורריםהמשוררים

אתהעמידכנגדההקונבנציונלית.בוציתהשישבלשוןהכביל~תונגדהדורות,

(שובריייממזרים"הםשצירופיהםהמודרניסטים,חבריושלולשונםלשונו

ובלתי-מופקרותבדרכיםנוהגיםותרבותיות,חברתיותומוסכמותחוקים

כצירופיםאמנםמיוחסיםשאינםמחייב),ולאבן-חלוףקשרפריצפויות,

שבעתיים.לדבריומהםומענייניםנועזיםאךהקלאסיים,

מורה-הדרךהשלושיםבשנותשהיהשלונסקי,אחרזובנקודהנטהאלתרמן

עמדהאלתרמןגילהדרכומראשיתאולם,הדור.משוררישלהטעםוקובע

שלגישתואחרנגררולאהעקרוניים,הפואטייםבנושאיםמשלועצמאית

עקביותגילהלאעצמושלונסקיגםדבר,של(לאמתועיוורכחסידשלונסקי

היהדות).ממקורותאלוסיבייםלשוןשימושיתכופותנמצאובשירתוזה,בעניין

ידכם'בקוצרשוב'ראיתיכםהשערורייתיהקונגרסשירבפרשתלמשל,כך,

בשלונסקי,אמנםשצידדהאיש-ביניים,שלבלתי-תלויהמדה .vאלתרמןגילה

משלועמדהגילהגםהוא Iשירתו.סובלשוןבביאליקגםלשבחטעםמצאהאך

ברמיזהלהשתמששלאהמאמץבכתיבתוניכרולשיבוץ:לרמיזהביחס

השירהשלוהרומנטיקוניםהקלאסיקוניםקודמיו,כדרךהקאנונייםלטקסטים

שאתהבין-טקסטואלית,הלשוןעללגמרילוותרשלאגםאךהעברית,

.אפילובהמשךשנראהכפיביצירתו,ולנסחםלמנותםידעואףהכיריתרונותיה

בקרית-ספר""חבריא-המודרניסטייםהצעיריםחבורתשליירשמי"בהמנון

כלפיהדו-ערכייחסואתהצעיראלתרמןגילה- ) 2 ~ 28עמ'[תשמ"א],(דורמן

שנשתחררוכמיהחבורהבניאתתיארהואהאח,דהצדמןוהכבילות:החופש

חג /אין,אמא ,ן~~(ייאבאוכבליההחברהמוסכמותומכלאבא-אמאמעול

הצדמןסברה-לצים").השתוללו, /אין.וגגזררצועה-- /בה?יגערמי lלנפש

למרותהטעוןהחדש,עלולברךמעינ;:ןדמעהלמחותלאםקראהואהשני,

על /יישהחייני"וברכי /הסימבכיה~ם,(ייהוי,העברבמטענימודרניותו

המודרני").דורנושל /הפסבדוקלסיךז' Wה

כאמור,בשירתו,נינכרכול,ראשיתאופנים.בכמההתבטאהמיוחדשימושו

שלעתיםהקודם,הדורבנישלבשירתםריבוילעומתרמיזות,שליחסימיעוט

כמהמהםאחדשלכלכבולים,צירופיםשלצפוף~רקםהםשיריהםקרובות

בשלוהפרשנית.המדרשיתהספרותבראיעצמןאתהמכפילותבבואות,וכמה

מפתחבנקודותשיבוצןבשלוכןהאלתרמניבטקסטהרמיזותשלהיחסימיעוטן

הקוראשללבותשומתאתאליהןומסבותבמיוחדבולטותהןהטקסט,ברצף

הבינטקסטואלייםהיחסיםבמערכתכיולקבוע,להכלילשניתןדומה,לאלתר.
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האגדה(המקרא,הנרמזהטקסטלביןהאלתרמני)(השירהרומזהטקסטבין

לוומשועבדהרומזאתהנרמזהטקסטמשרתוכד'),היוונית-רומיתאוהעברית

כן,עליתרמשלו.נכבדמעמדהנרמזלטקסטאיןמקרהובכלמוחלט,שעבוד

בכדהבכורהאתממנוונוטלהנרמזהטקסטשלמעמדואתמטשטשאלתרמן

זהבאספקטלוהמשיקיםנוספים,נרמזיםלטקסטיםומידתיכףמשעבדושהוא

לו.מחוצהאלומועברהנרמזהטקסטמןהכובדמרכזכלניטלכדאחר.או

ליצירההמקנהלייטמוטיבמשמשהנרמזהמקראישהסיפורישקודמיו,בשירת

ארעישרתכליאלאאינוהנרמזהמקראיהסיפוראלתרמן,בשירתאחדותה.את

בטקסטיימכבלב"הואאיןכןועלעצמאימעמדלושאיןומפורר,אליפטיוטפל,

האישיתהלשוןלטובתהבמה"מןיייורדהואומידבויימהבהב"להרף-עין,אלא

לטקסטיםשלהוברטוריקהבתחבירבלקסיקון,דומהשאינההאלתרמנית,

דורות.מדוריהקולקטיביתבתודעהנקבעושכברהמ~בלרים,

ביןהמיוחדתהמזיגהאתאלתרמןהביעמאין-כמוה,וקולעתתמציתיתבצורה

המחזורשירימביןהשמיניבשירבשיריו,להשיגביקששאותהלישן,חדש

ההגותתמציתאתבראשי-פרקיםהמכילמחזור 1lהרוח',רע~תעל'שירים

שלו:בדורואףיוצאת-דופןכתופעהוהןדורוכמייצגהןאלתרמן,שלהפואטית

ת, W:ק:ב~ח:בזדימרטססזש

-~זגהין,:ב~~ירססזש
ן, W ~ב:~ל~ךיף,חפ;מה

:בז.פ~~ים?עז:ויק~ל~.ךיף,

ח~שלנ~ה Wגנז~ןיעל
~מרא;תלדבריםלב~זל'א

T T : • • -: 

עבשבלמ;נע;לםשעל~
0 .' T T T : 0 ' " 

נאר;ת.נכתליהע;לה
T י,י: T : •• ן•• 

החופשאתלמעשה,והןלהלכההןהמשורר,ביקשפראדוקסלי,באורח

עלחדשיםחוקיםכפייתחופששלפירושואיןאלתרמן,לדעתשבכבילות.

מיושן,כחפץהצדהולהשליכהליימליצה"לבוזלמשל,יאלצוהו,אשרהאמן,

וליטולבעיניוכטובלבחוראמןלכלהרשותמתןפירושוחופשחפץ.בושאין

טרי","צבעשלריחנודפתשאמנותוהמודרנה,לאמןלומותרליד.הבאמכל

העמוםהישןאתלהציבלומותרעובש;שהעלוולמראותלדבריםלבוזשלא

חיזקכיצדלהיווכחמענייןחידוש.אומרשכולווהמבהיק,הנוצץבצדוהמועם,
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מפתיעים,לשוךבשימושיהאמירתיותה"תיאירטיות"הנחותיואתאלתרמן

אוקסימורוניבניסוחבמתכווךכאךבחר.הואנמרץבדיוקכוונתואתהמדגישים

המסמלוה"מבריק",ה"חדש"לחפץדווקאהשתאות:שלחיוךומעוררלולייני

המודרניסטייםחבריוושלשלוהחדשותהביטוידרכיאתגםהשארבין

משכיליםספרישלהמיושנתבלשונםהמנוסחתואר,מעניקהואהמהפכנים,

המאהשלהעבריתבלשוןהךכהכחושת").הממורט(ייהחדשיומיןעתיקי

במקורותיהשהוא(כפיהדמיוןכ"ףלאחרהידיעהה"אנשמטתהעשרים

שפתכדרךזו,בצדזובבידול,בהצבתךכאן,ואילוהעברית),שלהקלאסיים

מיושן,צייך-סגנוןבאובאלתרמןמעלהומליציה,ההשכלהסופרישלהכתיבה

האובייקטעלמדברשהואבשעהדווקא ,פראדוקסליבאורח(וזאת,זמנושעבר

ל"פגימה"המתלווההרב,החךאתלהבליטכדיגם,כךחידוש).מרובהנוצץ

בחרוז"לפגום"בחראףהואהחדש,שלהנוצצתבשלמותהישןשמטיל

הכבולהצירוףעםוזגהין"ייהצעירהצירוףאתלחרוזבמקום .במתכווך

לחרוזאלתרמןבחרהיומין"),("עתיקהתוכןולשםהחרוזלשםהמתבקש

הצירוףעלאמנםהמבוססהמומים"),("עתיקפרי-המצאתומקורי,בצירוף

ואףבחידושומפתיעגםאךאותו,ומזכירהיומין"ייעתיקוהשגורהנושןהכבול

חן.רבדיסוננטי"מום"בחריזהנותן

נותרהואהישן,עלסנגוריהאחריםובמקומותכאךלימדשאלתרמןאף

הקלאסי-לפואטיקהובזוהמפתיעהחדשאתהאוהבמודרניסט,בעיקרו

הואואולם,העברית.בשירהקודמיושלוהמעונבת,המכופתרתרומנטית,

יסודותגםשם,זעירפהזעירליטול,הבחירהחופשאתלעצמוביקש

אלהשיסודותבמקוםקודמיו,שלשירתםאתבעברששירתו"מיושנים",

וה~'כבד"ה"מיושן"בשיבוץהשתמשהואהספציפיות.למטרותיולויתאימו

גםומתכת,זכוכיתכולוהעשויומודרני,חדשריהוטבצדמציבשאדריכלכשם

פואטיקהכבעלאלתרמן,והדגשה.הבלטהלשםוזאתוכבדה,עתיקהעץשידת

ים,היזVנהעברחומריעללחלוטיןלוותרלוש~לנכון,אלידעמורונית,אוקס

שאוזנוהמודרניסטיים,לחומריםכמוהומאיןהילםקונטרסטמשמשיםהםשכן

זרים.צרימהצליליבהםשומעתהיאכךועלבהםהורגלהטרםהקוראשל

פהשפיזרהמעטים,האלוסיבייםהחומריםבבחירתדרכוהייתהזולמעשה,

בדרךקרובותלעתיםולהדגשתו,הרעיוךלהבלטתשימשוהוהללובשיריו.ושם

הדוברפונהבשמש','השוקבשירלמשל,כך,והאוקסימורון.הניגוד

הדורגל~ת!אתה,ייאדירוה"גויי":הוולגריהשוקאלנלהבתב~פוסטרופה

כאןהנזכרהפלישתי,הערלולבך-עיניים".אדום-שיערע,דה /גל~ת!אתה,

עלוהומה,המונישוקשלתחושהלהעלאתכמוהומאיך(והמתאיםבמפורש
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בדרךכאןהמאוזכרהעיניים,ויפההאדמונידודויריבושלו)הברזלחרשי

ואגרסיבי,שרירותיבאורחלזהזהכביכולכאןמוצמדיםעקיפה,~ריפרסטית

יתרלע"ן.בולטתשלההפנימיתשהסתירהאחת,ליישותכהרף-עיןוהופכים

הזה,השורותבצמדהכלוליםהאוקסימורוניים,הצירופיםויתרהאלוזיות

שהקשרמקראיות,פרשיותוכמהכמהו"מהבהבת"אליפטיתבדרךהמעלה

ה~לוסיביתולשונוהשירבניתוחבפירוט,כאןיידונוושרירותי,רופףביניהן

 .) 175-169עמ' ,'גסעיף(להלן,

פשוט,כעגלוןה"גויים",מנעריכנערהשוקמתוארהשוק''יוםבשירגם

הירידיוםאלהיוצאתהעיר,אוהנערהלמראהתגרנים,בגאוותחזהואתהמנפח

ביניהןשהגבולותוהעיר,היפהפייההנערהתיאוריגדולים".סל~יםעםייכמלכה

"היפהשיר-השירים:בנוסחרביםלשוןבצירופימשובציםלמדי,מטושטשים

שרתיעירי,ייהה,תעכסנה",היום"סוסותיךבנעלים"יישולמיתבשפחות",

אתהמסרסיםצירופים,באלהוכיוצאהמכולת"כהרימלכתי /נתתיךבשווקים

האורגניתהשירהעלהאמוניםהשמרניים,והפרשןהקוראשיר-השירים.פסוקי

השוק,לסמטאותבסליההיוצאתהשפחה,כילעצמםיאמרוהקלאסי-רומנטית,

בעיניה(גםותגרניועגלוניועלהשוק,בעיניאחד".ליוםיימלכהבבחינתהיא

איןדברשלשלאמתובעודונעלה,יפהלמלכהעראי,דרךכרמית,היאשלה,

משפלפשוטטיפוסבהיראההמפוכחשהמתבונןהמונית,נערהאלאהיא

חומריםבהצמדתהמודרניתהאמנותשלדרכיהאתהמכירפרשןהמדרגה).

אתהשפחה-המלכהבתמונתיחפשלאלאלה,אלהמתאימים"ו"בלתיייצורמים"

שלהתגלמותהמתוארתבדמותויראההפסיכולוגית,אוהריאליסטיתההנמקה

גםו~לגריות,וגםיפותגםהןוהנערההעירבניגודיותם:כאןהנותריםהפכים,

גםצבועות,וגםטבעיותגםנכנעות,וגםגאותגםפשוטות,וגםמלכותיות

הפיוטיים-לפסוקיםנזקקאלתרמןבמתכוון.מתגרותוגםספונטניות

נדיבבתהיפה,הרעיהאלבמקורםהמופניםשיר-השירים,שלרבוליים .Pההי

-ולשונייםתימטיים-קונטרסטכחומריפרעה,ברכבילסוסההמדומהבנעלים,
"השוק".שלוהיומיומ~םהפשוטיםהחומריםמוליוצבואשר

כמהלאלהאלהכביכולכאןמוצמדיםה~לוסיבית,הלשוןשימושיבאמצעות

ואקראית.שרירותיתהיאאלהבצדאלהשהעמדתםומנוגדים,סותריםעניינים

הלשוןבאמצעותגםכמוה~לוסיבית,הלשוןבאמצעותלהצמידנהגאלתרמן

והפראדוקסליותבעולםהדואליזםהדגשתלשםוניגודים,הפכיםהפיגורטיבית,

לגבילהכלילשניתןההכללות,שכלדומהוכמראותיו.הטבעבתופעותהטבועה

ה~לוסיביתהלשוןלגביגםותקפותשרירותאלתרמןשלהפיגורטיביתהלשון

אפואבחראלתרמןמישוריה.בכלאוקסימורונית,איכותבעלתשהיאשלו,
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לכלהמ~נריםמאלהלזיהוי,וקלבולטעלילתיז;ברקםבעלימובהקים,בסיפורים

העבריהחינוךברכיעלנתחנךשלאזר,אוקטןילדאפילוזהויהאקורא,

היסודותאתהנרמזיםהטקסטיםמןברמיזותיודלההואבדרך-כללהמסורתי.

מקרים,באותםשלהס.הספציפייםהלשוןחומריאתולאהבולטים,העלילתיים

עלילהבחומריענייהאוידועה,לאפרשהשלהלשוןחומריאתהעלהשבהם

אוקסימורוניתאיכותהקנייתולשםפראדוקסיצירתלשםכןעשההואחיצונית,

לשירתו.

האמביוולנטיות,תופעתלביןשלפנינוהתופעהביןולקשרלטעותאין

באמצעותמגלהביאליקה~לוסיבית.בלשוןביאליקשללשימושיוהאופיינית

לביןה"ספר"ביןהשלילה,לביןהחיובביןהפנימיתהתלבטותואתהרמיזה

בצירופים,בוחרהואלכך,איייהחוץ".לביןבית-המדרשעולםביןה"חיים",

הואהחיוביבצירוףפיו:עלוהופכומסוים,קונוטטיביבמטעןבמקורהטעונים

הקטביםביןהניגודאתממוססהואכךאגבולהיפך.שלילי,בהקשרמשתמש

אליחסוככלל,בינאריים).ניגודיםולאפולאריים,ניגודיםהם(ניגודיו

שליחסאחת,ובעונהבעתהוא,ביצירתוהמתואריםהאובייקטיםואלהתופעות

לאשאףדומהמשיכה.ושלרתיעהשלאהדה,ושלסלידהשלחיוב,ושלשלילה

תופעהכלפיאוכלשהואובייקטכלפיחד-ערכייחסבשיריויתגלהאחתפעם

כלשהי.

הקודשארוןעלהיוקדתה~הרתאתבתארו'המתמיד',בשירולמשל,כך,

היא(הבהרתונקלותפחותותקונוטציותבעלענייןביאליקנטלבבית-הישיבה,

שלבשירוהפוך:יחסהמחייבבהקשרונוטעוהצרעת),מנגעינגע ,כטירכתם

יג,ויקר'הצרעת;נגעשל(צבעיולבנבןאדמדםאירכתםהיאהבהרתביאליק

המקראותסירוסוהךקר.הקדושההתגלמותוכביכולשכינה","גילוימע.יןמב),

לרגשותכביטויגםהשאר,ביןויתפרש,שייתפשראויהבהרתבעניין

עולםכלפיהמובלעהמחברשלבלבוואףהדוברבלבהמתרוצציםהסותרים,

בשירתהמתוארותהתופעותכלכמוובית-הישיבה,המתמידוהמסורת.הדת

והדחייההמשיכהוהשלילה,החיובשבואמביוולנטי,באורמואריםביאליק,

בערבוביה.משמשים

הפרטשלהפנימימעולמוהכובדמרכזמועתקזאת,לעומתאלתרמן,בשירת

שלומאבקיולבטיואתמבטאתזושירהאיןלכאורה,החיצון.ייהעולם"אל

איכותהמתואריםלאובייקטיםמקנההיאואין ,המשוררשלאוהדובר

ואתהאנושיהקיוםשלהדואליזםאתמבטאתאלתרמןשירתאמביוולנטית.

שליחסואתמאשריותרהרבההטבעבתופעותהטבועההפראדוקסליות
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-"ךלך;ה"(והבידיוני-למחצההמסוגנןהמשוררשליחסו ·כלפיהןהמחבר

שליחסהשטח,פניעללפחותבדרך-כלל,הואהעולםכלפיהטר~נ1אדור)

ההתפעלות(מחוותולבטיםקרעשליחסולאגבול,ללאהערצהושלהתפעלות

ההי~רבולותעתירתהטר~נ1אדורית,השירהמןנטולותהעולםמןהנפרזת

תופעותכלפיהמובלעהמחברשליחסושלה).הרחבהבג'סטיקולציהוהידועה

יחסלכאירההוא-כפיויצירהמשורר-ייההלך",שלזהלעומת-הבריאה

שיתבונןלושראוילבינו,בינואומר,המשוררגמרכאילוומפוכח,יימדעי"

מכלכלפיהם.יחסואתשיביעבלאבו,המתגליםהפראדוקסיםאתויתארבטבע

התיאור,מושאכלפיאמביוולנטייחסמבטאהאלתרמניהאוקסימורוןאיןמקום,

חרףבניגודיותם,הבינארייםהניגודיםנותריםשבודואליסטי,יחסאםכי

הםשניגודיההרומנטית,כבשירהמתמוססיםגבולותיהםואיןלזה,זההצמדתם

פולאריים.ניגודים

ובאמבותשבטבעהדואליזם-בשמש''השוקג.
צי~ן-להלןשנראהכפי-הואזה,שירשלהשניבביתהקבועהרמיזות,פסיפס

 ,הקמאיבדו-קרבביטוילידיהבאהשיר,שלהארכיטיפילאופיוברור

(הטיפולוגיות,הללוהרמיזותאיןשבמרכזו.ורב-ההשלכות,רב-המשמעות

כלאתמעלותהןואיןלעצמן,תשומת-לבמושכותוהלשוניות)הסיטואטיביות

לשמשכדיעין,להרףיימהבהבות"אםכיהנרמז,הטקסטשלההקשריםמסכת

השירבמרכזהשיר.שלמהותואתבאחתיאיראשרזרקור,אותמרורין ,Vמבו

התרבותלביןהקמאייםהיצרייםהכוחותשביןהמאבקמתוארבשמש''השוק

זהדואליארכיטיפימאבקשלתיאורולשםהעיר.לביןהטבעביןהאנושית,

אחדשהוא-השוקבמינה:ומיוחדתצבעוניתזירהנבחרהדנא,שמקדמת

לואיןשלכאורההעיר,שלביותרוהיצרייםהטבעייםייהבריאים",מגילוייה

טומאה.שעריבמ"טהשקועההדקדנטית,הכרךתרבותאלזיקה

וכמהכמהאחת,ובעונהבעתכאן,משרתתהמלחמהכזירתהשוקשלבחירתו

ההיסטוריוסופיתהגותואתלבססלאלתרמןאפשרהבמרכזהעמדתותפקידים:

שמכרסמתכרסוםשלומתמשך,ארוךתהליךשהיאהאנושות,התפתחותעל

האתרהואהשוקוהריהטבע;אתהאנושית)התרבותשל(כהתגלמותההעיר

ובוהשדה,תנובתאתמוכריםבו-שב"עיר"ה"טבע"אתמכוליותרהמגלם

ואנשיחקלאיםשלבריאהפשטותהיאשפשטותםכפריים,טיפוסיםמתהלכים

הואהשוקהעיר.סוחרישלמשחיתותםזאת,עםלתוכם,חלחלהשכבראדמה,

הסדריםמןחלקב"עיר"נראה(ואםלייעיר""טבע"ביןהמפגשנקודתאפוא

ייטבע"הניגודהריה"טבע",עלהאדםכפהשאותם- artifice-ה"מלאכותיים"
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אלתרמןאתהעסיקשכה"אמנות",-ייטבע"נושןהישןכניגודכמוהו"עיר"

לסוגיה).ביצירתו

אףתזזית,בתנועתהכולנעיםשנווהצבעוני,הרעשניהשוקועוד,זאת

כמצוות-שחיבבהשלו,המודרניסטיתהפואטיקהאתלבססלאלתרמן~פשר

פוליפונית(ססגונית),פוליכרומיתשירה-הפוטוריסטייםהמניפסטים

אתלהדגיםלאלתרמן~פשראףהשוק 12תנועה).(רבתופולימורפית(ססקולית)

ולהעניקבדרגהלjדעלותםובאמנות,שבחייםוהו~לגרייםההמונייםהיסודות

הראשונה.המעלהמןאמנותכחומרילגיטימציהלהם

הפראדוקסלית,תפיסתואתלבססאלתרמןבידסייעהשוקזאת:ואף

עלההמוני,השוקדווקאהאוקפימורון.הואהחיצונישגילויההדואליסטית,

ושורקיםפיהםאתהמנבליםתונה, I1התהדיוטהשמןהו~לגריים,טיפופיו

כאןלייצגעשויהלחי","אדומותהנערותלמראהוקלסההתפעלותשלשריקות

האניןהאינטלקטואליזםמןדברבואיןאשרלמחצה,הכפריייהתום"עולםאת

ה"טבע"הואהשוקהעיר,מןחלקשהואאףוההשחתה.הטומאהסמל ,הכרךשל

הבריאהה"תמימות"אתמגלםהואומושחתים,המונייםשתגרניואףשב"עיר";

והמומ~סים,הלצנים-השוקאמני .והשוקעהחולניהכרךשלה"דקדנס"שבתוך

שכמםעלתוכיאוקוףעם ,ובמצלתייםנגינהבתבותומנגניםדוביםהמרקידים

הפשוט.האדםלבאתהמפעימהוהתמימה,הבסיסיתהאמנותאתמגלמים-

כנואגאנטאוכטר~נאדורערב,לעתהעיראלהמגיעהדובר,המשורראפילו

אמניעמיתיו,לפניהוקרהשלקידהוקדכובעואתמסירהחיים,בדרכיהנודד

 .קרסוליהם)עדמגיע,אינופראדוקסליבאורחהוא,(ואשרממנוהנחותיםהשוק

משתקפתבעירהטבעמלחמתמלחמה:בתוךמלחמהאףלפנינוולמעשה,

שלמאבקן-בלילההיוםמלחמתהיאאחרת,ארכיטיפיתמלחמהבאמצעות

כשהאורמוקדמת,שחרבשעתהמרצפת,שעלהלילהבצלליהשמשקרני

השיר:(וכלשוןבוקרלפנותהלילה.ממשלתאתולכבושלהפציעמתחיל

ייחודי(צירוףים"תניני"לקרבהמרצפותיוצאות ) 13השוקשלימיו"ייבשערי

השמשעםביניים")ייקרבהכבולהצירוףיסודעלשנקבעאלתרמן,של

הןהקמאיתהתפישהמרצפותיו.חשכתאתומביסההשוקאתהכובשתהאדירה,

אודרקוןתנין,שלבשיניוהשמששלככרסומהביוםהלילהמלחמתאתראתה

למפלצותמדומיםושניהםלזו,זהוהשמשהשוקדומיםוכאןעקלתון,נחש

שלפנינומכך,נובעהמנוגדיםהיסודותשנישלדמיונםבזו.זוונוגסותהנוגשות

לרשותהזוהמראותמחלחליםשבוהשמשות",ייביןשל , interregnumשלשיר

 ) art ,ה"מלאכותית"האמנותבעיר,מתבוללהטבעבלילה,מתבוללהיוםזו:של

) artifice הרחובבאמנותמתבוללתוהמכובדתהגבוההוהאמנותבטבעמתבוללת
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משכפליםשבושירהשתקפויות:שלשיראףלפנינוועו,דזאתהו~לגרית.

במרצפות,משתקפתהשמשבכואות.לריבואונשבריםאלהאתאלההמראות

התגרניותלחיאתמאדימהחיאבקדרות.הרוחשבשמןהפח,בגיגיות

הרותחהשמןבשקיפותמשתקפתואףהיצרים,עזותהכפרנערותוהמשרתות,

הקדרותוגםהרחובאמנישלהמצלתיים(גםהמתכתיותהמצלתייםובברק

השמשכמוועגולותזהובותהןבתו~ןהמבעבעהשמןעםהפחוגיגיות

 14בהן).המשתקפת

מתארהיוצרות,כלאתההופכתשלו,האוקסימורוניתלפואטיקהנאמן

לפניו,תיארוהלאין-ספורשמשורריםהזו,הארכיטיפיתהמלחמהאתאלתרמן

שנקבעוהקונבנציותאתהשוברותהמקובל,מןלחלוטיןשונותבדרכים

פניעלהמשתקףקרבלהיפך,אםכילפנינו,בשמיםהנערךקרבלאבאמנות:

אתומשכפליםהאוראתהקולטיםבאובייקטים,ניכריםהקרב(אותותהארץ

הרוחשובשמןהפחבגיגיותהרחוב,במרצפותהעולם:שלמראותיושפעת

~דיהשניביןקרבאםכילפניוו,מנוגדיםיריביםשניביןקרבלאבדוודים).

גםמתאימיםהמתואריםהאובייקכ"םשלה~פיתטיםכן,על 15אחת.יישותשל

צירוףהואלמשל,הלוהט",הז;רכולייכבשןהארץ:לתיאורוגםהשמיםלתיאור

לתיאורוגםהתכוליםהבוקרשמילתיאורגםהמתאים"דו-פרצופי",~ריפרסטי

אףהואזהצירוףעליהם.שפוכיםעדייןהלילהשצלליתכלכלות,ההרחובאבני

ייכנשיקתהלוהטהירחתיאורכדוגמתמטאפורי,מתחרו~יאוקסימורוני,צירוף

תכונותהקרהירחלאורדווקאמוענקותשםמהקץ'.לאין'פגישהבשירטבחת"

:מןופראדוקסליוסותרותתכונותלשוקמוענקותכאןאףלהט,ושלחוםשל

ביטוילידיבאות(אלההלילהשליותכונותאתעדייןמשמרהשוקהאחד,הצד

הואהשניהצדמןאךהמדרכה),מרצפותשלוהקרהכחולצבעןבאמצעות

הצדומןבשמש,ייעומד",השוקהאחדהצדמןמחום.הלוהטככבשןגםמתואר

הןשלווהדינאמיותהסטאטיותגם :) 6-5(שורותבשמש"שוצף"הואהשני,

ייעריץ",הואהשוקהאח,דהצדמןכן,עליתרלזו.זובסתירההעומדותתכונות

ההמוןכמוייהפכפך"הואהשני,הצדומןהפכפך,באספסוףהרודהשליטכמו

גםכלולהשוקשלוהפלבאי,האריסטוקרטיוההמוני,המלכותי(תיאורועצמו

השפחהוהןהעירהןהאוקסימורון,דרךעלמדומות,שבוהשוק','יוםבשיר

המכולת").בהריול"מלכתיגדולים"סלייםעםל"מלכההירידאלהיוצאת

היאוהמפורשתהגלויההרמיזההלילה,ותבוסתבלילהביוםמאבקבתיאור

לה v /גל~ת!אתה,הד~רגל~ת!אתה,(ייאדירבגליתדןדשללמאבקן

ומפורשתברורהכהשהיאזו,רמיזהגםאךולבן-עיניים").אדום-שיער

,הנערלדודכאןמדומההאדומהשהשמשייתכןוכלל:כללפשןטהאינהלמראה,
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מתוארתהן(השמשממדיווקטנותהצעירגילושחרףויפה-העיניים,האדמוני

 .הפלישתיהענקאתהביסבגבורתה)ולאבוקר,לפנותהיום",ב"שעריכאן

בזוזומתבוללות-וגליתדוד-היריביםשנישלשדמויותיהםגםייתכן

האדמוניתהשמששלוהאדירההענקיתדמותהאחת:בדמותכאןומופיעות

(מקוםהאדמונידודשלדמותואתוגםהפלישתיהענקשלדמותואתגםלובשת

שדמות"בכאבהצירוףמןכאןנרמז-בית-לחםשדמות-דודשלהולדתו

אתלהעלותעשויהואהיתרוביןורב-משמעי,~בוקטיביצירוףשהואהלחם",

לחם).ביתשדמותביןבשמןונמשחהצאןמעםשנלקחהנער,דודפרשתזכר

כאןהמוענקעיניים","לבןה~פיתטשכןתיתכנה,כאחתהאפשרויותשתי

פשטותו(אילוהמסמאת,השמששללתיאורהיותרמתאיםלי, Qהקולולגיבור

- " philisitine "-"פלישתי"(התוארהפלישתיהענקגליתשלה"פיליסק.רית"

וממנוהפשוט,ההמוןשלהאנינותלחוסרשם-נרדףאירופהבלשונותמשמש

ולמעשה,והו~לגרי.ההמוניהשוקלתיאורמתאימהייפיליסק.ר")המלהנגזרה

משתקפותהכובששלתכונותיוכןועלוכובשו,השוקאתמציףהשמשאור

נשקפותהמראותשבוהשתקפויות,שלשירלפנינוכאמור,הנכבשת.ביישות

 .בבואתןאתלזוזוומחזירותבזוזו

הללו,השורותמשתיהרמיזהבדרךעולהלבדהוגליתדודפרשתלאאך

 /גלית!אתה,הד~רגלית!אתה,(ייאדירהלוחםהגיבוראתומקלסותהמברכות

כאןעוליםנרמזיםטקסטיםוכמהכמהלמעשה,ולבן-עיניים").אדום-שיערע.וה

ב,(מלייבקרח""ע,והבאלישעהילדיםשלהתקלסותםגםכאןעולה :במקובץ

החרפותשיער").אדום-"ע,והאלתרמןבידיזוקריאהשללהיפוכהוהשווהכג;

והתגריםהעגלונים-הפשוטיםהשוקנעריאלהאתאלהשמחרפיםהטיפוסיות,

קדם.בימילקרבות-הבינייםהאופייניתהחרפות,בקריאתכאןמתבוללות-

המקראית,הלעגקריאתנבחרהוחרפות,קללותחילופישלאווירההעלאתלשם

אדום-שיער","ע.וההקללהברקעמהדהדתזובקללה.עליההשיבשאלישע

השיערהעדרתכונתשנוהמקראי,לצירוףאוקסימורוניבניגודעומדתאשר

שלהאדומהציהוהפיגמנטהשעירותתכונתולאלהתקלסות,בסיסמשמשת

האנכרוניזםמןהיתרביןהנובעהומור,יוצראףהזההאוקסימורוןהשיער.

יפהעם(ייאדמונילשבחכטעםנדרששבמקראמההפרשיות:ומערבוב

מןשלאמודרניות,נורמותגרירתמתוךלגנאי,כטעםכאןנדרשעיניים"),

אנו).כבימינובג'ינג'י,(התקלסותהעתיקהעולם

הצדמןחד-משמעי:איננוהפלישתיהגיבורכלפיהדוברשליחסוואולם,

הואהשניהצדמןאךפלישתים,מערכותחירףשדודכשםמחרפו,הואהאחד

הד~ר--אתה("אדירהגיבוראלהנרגשתבפנייתונס.עלומעלהומרוממו
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פןוהפאדיריםהפרופפיםהאלוהייםה~פיתטיםזכרבעקיפיןעולהאתה")

כן,אםפתברר,הוא").הד~ר--הוא("אדירהאקרוסטיכונייםהפיוטים

"פברך"הפליםשלהפשפעותבכפלופקלסו,הגיבוראתפברךשהדובר

פספרהלעגקריאתופגדפו.רפופגםאךופשבחו,פהללוהואו"פקלס":

שרירותיתבדרךלאלהאלהפוצפדיםהתפילהפפיוטיהאלושבחיפלכים

וחריף.חדאוקסיפורוןהיוצרתואגרסיבית,

להילחםשיצאוהשעיר,האדוםעשיו,פרשתגםעיןלהרףכאןפהבהבת

ה"גוי"יריבואתדוד,הנערכפו(שניצח,וה"תם"הצעיראחיוביעקב,

ששפושפשון,שלסיפורוגםלרגעכאןפהבהבכן,כפוערפה).בתחבולות

שי~כ;ךעלפעידדלילהשלששפ;ך(כשםקדפוןשפשאלפיןהיותועלפעיד

עלפעידיידגון"הפלישתיהאלשלששפווכשםהלילה,שלהשחורלכוחות

הפיתולוגיהפןלהרקולסהפקבילשפשון,הדגן).אלוהיאוהדגהאלוהיהיותו

ראשואתעוטרתפחלפותיושרעפתכפיובתחריטיםבציוריםפתוארהיוונית,

העינייםשלפ~זנורןהןדפותועולהכאןקרניה.בעטרתהעטורהכשפש

הנופליםהשפיםפ~זנורוהןפלישתים,בידשנוקרושפשוןכעיניהלבנות,

הבית.כעפודי

ופיתולוגיות,פקראיותפרשיותוכפהכפהפהבהבותשכוטקסטאפואלפנינו

שיידון'איגרת',בשיר(כפואוניברסליתארכיטיפיתתפונהיחדיוהבונות

יחדיוובונותופיתולוגיות,פקראיותפרשיותוכפהכפהפהבהבותשכולהלן,

אםכיהעיקר,הןהנרפזותהפרשירתלאהארכיטיפית).האח"יירצחתפונתאת

התרבותשלפאבקהבלילה,היוםפתפלבבסיסן:העופדהארכיטיפיהרעיון

לענקכאןפדופהעינייםהפספאתהשפשברגרסיה.הקדפהשלבבערות,

אתכהרגלו,אלתרפן,הפךשובסופא).(כלופר:ולבן-עינייםאדום-שיער

העופדהשוקעיניים"."לבןלסופאידיותחתהייתההפספאתוהשפשהיוצרות,

פרהיבענק,בריוןפיןהואאףהשפש,שלתכונותיהאתהואאףפקבלבשפש

 .כאחדעיןופספאעין
גביעלפתגלהשהיאכפיוהלילה,היוםפלחפתרעיוןשלהעלאתואגב

הואהזההכוחניהפאבק"~שניים":רעיונותוכפהכפהאלתרפןפבליעהשוק,

חלקדבקו(שכולשפשוןלגלית,לעשיו,היאהואלים,"גויי"פאבק

פשפעייפלישתי",הואהזההפאבקיריביו).הפלישתים,שלפתכונותיהם

וכאןהתיכון,היםבאגןהראשוניםהברזלחרשיהיו(הפלישתיםכוחורבו~לגרי

בשלח.בברזל,עליושבאוכאדםהנפח,שלפטישולפגעבזעקההברזלכורע

הפשוט,הציבורשללהפוניותונרדףשםלעיל,כנזכרהוא,ייפלישתי"והתואר

פייטניפוות".ייעדפושכיםוגםדוחיםגםהםוהו~לגריותהכוחהפיליסטרי).
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לחסריגרועהאמנותהמספקיםממוסחר,"קיטש"אמניגםהםוהתוכיהקוף

נגינההיאנגינתםומשובבת-נפש.צבעוניתחיות,מלאתתופעהגםוהםטעם,

כפרבנותהןהלחיאדומותהשוקנערותוצבע.צלילרבתגםאךוזולה,קלה

כמותן.מאיןומושכותיפותגםאךעירוני-תרבותי,עידוןוחסרותתאוותניות

'השוקבשירהרמיזותממקבץהעולהה"פלישתית",ה"גויית",האווירה

המסרמןחשובההאטמוספריתהאיכותהנרמזות.הפרשיותמןחשובהבשמש',

המדויק.הרפרנציאלי

השתאותהדוברבלבמעוררהנכרי,השוקשמייצגוהחומר,הפרנסהעולם

בפיוט),בנגינה,(בנוודות,בהבליםעוסקהמשורר,הוא,הןנחיתות:ורגש

החייםשלבבבואתםולאעצמם,בחייםובמוחש,בממשעוסקהשוקואילו

החיים,אתלחקותהמתיימרתה"נחשבת",באמנות-השארבין-(המתגלמת

בצירוףמתבטאתביותרהנחותהשצורתההחקיינית,באמנותדווקאולאו

אקזוטיותחיותעםהמהלכיםקרקס,ונגניחרזניםאותםוהתוכי":הקוףייפייטני

והמזויף).המתקתקה"קיטש"בסגנוןהמציאותאתומחקיםכתפיהם,על

לאחיוהערצתואתמביעהמפתן,עלהנדודיםשקאתמניחההלך-המשורר

כיבפניוומתוודההזולים,אמניולרבותשלו,ההמוניותגילוייוכלהשוקהגדול,

עדמגיעיםואהבתוהואאיןאךלבו,אלמתת-אהבתואתלשאתשאיפתוחרף

הענק.האחשלקרסוליו

פואטי"ה"ארסבשירביטוילידיבאהשכבראמירה,אותהכאןמתרמזת

ייהפשוטה"למציאותקידהקדהמשוררעליהם'.במלמולהעצים'הנההקצר

אלאשאינושיהא,ככל~ליטריאמנותי,ביטויכלעלעולההיאכילה,ומצדיע

ייהגיבור",לשוקוהפראדוקסליהמוזרהיחסבולטאלה,בכלשלה.פגוםחיקוי

קרסוליו.עדמגיעואינווהמךהדלהמשוררעומדשלידוגלית,שלדמותובן

היחסאדרבה,ארצה.אפייםלהפילולפגרושראויאויב,אלכיחסאיננוהיחס

נרגשת:במחווההענקאלפונההפשורראחווה.שלואפילוהערצהשלהוא

אלנשאתיאשראהבתיאליךמתשירנואחי.אתה,גדולבך.גאהאני Iייאחי

"לאללבו",יינגעהאידיופטייםהביטוייםקרסוליך".עדמגיעהאיננה Iלבך,

בתפונהכאןמתמפשיםשנשתחקו,לשוןפיגורותהמכיליםקרסוליו",עדהגיע

פנסההגיגנטי,אחיופולכננסניצבהדוברהגרוטסקה:גבולשעלפאתטית,

 .לקרסוליומגיעואינוההשאלה,דרךעלולאכמשמעו,פשוטוללבו,להגיע

אלוהייםבאפיתטיםכאןהמוצגוהמאיים,הנכריגליתשלהוויתוכלכאמור,

שהואלמרותיפית.הפנוהסתירההאוקסימורוןבסימןעומדתהתפילה,מלשון

כובעואתבפניוומסירגבול,בליעדמעריצוהמשוררפשמע,תרתיפלישתי,

מכנהו·הדובר-המשוררוזר,אויבשהואלמרותוהתבטלות.התגמדותמתוך
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התבטלותוומוגזמת.תיאטרליתאהבההצהרתכלפיומפנהואף"אחי",בכינוי

בשירתר;וחמוטיבהיאושאונם,המונםעלה"חיים",בפניהמשוררשל

הגיעשלאהשיער,ואדוםהקטןדודדווקאכיאלה,בכללשכוחאיןאךאלתרמן,

שלההתפעלות,מחוותלכןניצחת.תבוסה,הביס;הפלישתיהענקשללקרסוליו

צריכהאינההפלישתי,הענקשללקרסוליומגיעשאינוהנמוך,המשורר

בפניוהתבטלותוהאנייהמשוררשלהתחטאותובלב.דכפשוטהלהיתפס

ומרגשותהיוהרהממידתנןמהשישצניעותמבטאתהפלישתי,הענקייאחיו",

כמובן,עולה,האהבההצהרתשלפרצופי"ה"דואופיההמוסווים.העליונות

כאןהניכרתאלתרמן,שלהאוקסימורוניתהדואליסטיתתפישתועםאחדבקנה

המישורים.בכל

'איגרת'בשירכרמזיםטקסטיםשלאשכולו.

בולט,במקוםהאלתרמניבטקסטניתנתה"מהבהבת"שהרמיזהכה,עדראינו

אופיבעללפעמים(שהואוהחדיפעמיהאידיוסינקרטיהרצך.אתשוברתהיאוכי

שלרמיזותיוקורא.לכללכאורההמובנתבינאישית,באמירהכמוס)אישי

שלהן.המרחפיםהמסומניםאלאםכילעצמן,תשומת-לבמסבותאינןאלתרמן

הנרמזהספציפילמיקרו-טקסטאולטקסטנתונהאינההקוראשלל:בותשומת

לבודדשעליולתכונהאםכישלו,המקוריהקונטקסטעםשלוהיחסיםולמערכת

בשכנות.לומציבשהטקסטאחריםנרמזיםטקסטיםאללקשרוכדימתוכו

ובסיסיחשובארכיטיפיאספקטלהאירכדיבאהנרמזיםהסיפוריםייאשכול"

להםסיפקאלמלאגםהקוראיםמעיניחומקהיהאםהוארבשספקבשיר,

צח "סיפורעולה'איגרת',בשירלמשל,להבנתו.בין-אישימפתחהמשורר

וה"פשוטה",ה"גלויה"האמירהמתוךהןומסועפים,הסבוכיםהיבטיועלהאח",

שמתוודההווידוימןהעוליםמקראיים,סיפוריםשלאשכולמתוךוהן

 :אלוהיולפניהדובר-המשורר

י Y!שאלי .. . ... . , 
 .ן.ןמיםאני

:-• T • 

המךם,על~ש W ו::~רע;ת ,ר<;;;זא,~י

--ז;וא;~ים.~ייף Qדנ;לןן.ןי

 ,כzן;:הtזא,זpר ן~ו::ךr:ייןיף,~יזגת~י

:בשדה. ;ב:היתהידיאשר
:-',' 'T T:T -ד',' 

הכיתי.לאטלאטאלי.ן.ןמיםאני
:-• T • •• • : -: -•• • 

l\ ומאם.מ:ביתהממכראלררן.ןיו
:-:. ',' -• : T • -• •• •• 

-- .כן.ןנן.ן;יפשטן.ן
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כאןעולהוכבות:נוצצותזו,אחרבזוכאן,מהבהבותשונותמקראיותפרשיות

ומידתיכףכאן,עולההורתם;בבטןשהתרוצצוהתאומיםועשיו,יעקבפרשת

בןשנחשבלזקונים,שנולדוהיקר,האהובהבןיזחק,עקדתפרשתגםבהמשך,

האחמקוםאתהיוולדועםירשאשראהבת"),אשרהבן(יייחידולאביויחיד

כבשרשורכאןעולההנחותה;האמהאמועםשגורשישמעאל,הבכור

גםבהמשךכאןעולהבשדה");בוהיתה("ידיוהבלקיןפרשתגםאסוציאטיבי

כתונתואתוהסירוהממכראלגררוהושאחיוהמועדף,הבןיוסףפרשת

לוסיבי ttההמרקםמןבמרומזכאןעולותמקראיותפרשיותרקלאאך 16 •מעליו

זאוסשלהתאומיםבניוופולוקס,קסטורמסיפורהדגםכאןנשמעהזה.

שיניחנואביולפניהתחנןהשניואילוהומתשבהםשהראשון(ייהדיוסקורי"),

בשמיםלסירוגיןיהיושהשנייםפסקוזאוסלאחיו,להצטרףכדיכן,גםלמות

אלי,לרגליהם--לשוב!-דלתךעלידיהתחננו--איךראיתאך("לוובגיהנם

אליך").להיאותאותםבהביאי /השוערים,יפלו

אחתלאואףכשלעצמה,כאןחשובההללוהנרמזותהפרשיותמןאחתלאאף

מהבהבתבתורה,אחתכללעצמה.בכורהתובעתאובמלואהכאן~תפקדתמהן

ה"מהבהבות"הרמיזותכלהמלאה.התמונהנוצרתיחדיובהצטרפןורקוכבה,

בטיבה,דואליתפרובלמטית,יחסיםמערכתמעלותהןלהן:משותףמכנההאלה

שלגורלואתמעליםיוסףוסיפורהעקדה.סיפורלאחיואחביןאולבנו,אבבין

ועשיויעקבפרשתבמותו.ראהכמעטואביולזקוניםלאביושנולדמועדף,בן

(גםתאומיםביןוהאיבההאהבהיחסיאתמעלותופולוקסקסטורופרשת

והבלקיןסיפוראחיו-תאומו).אתהאחדהאחהרגורמוסרומולוסבפרשת

קיןפרשתאח".ל"רצחהתכוונותאואח""רצחשלפרשהמעליםיוסףוסיפור

האחעלהכפויההנצחי,היגוןקללתאתמעלותופולוקסקסטורופרשתוהבל

הדפוסאםכיוהדומיננטי,החשובהואכאןהנרמזהסיפורלאבחיים.שנותר

הבן",ייעקדתסיפוראוהאח"יירצחסיפורהנרמז.הסיפור,שמעלההארכיטיפי

ההתנהגותשלהתשתיתמדפוסיהםב'איגרת',המשוקעותה~לוזיותמןהעולים

ה~לוזיהכאן .הווידוייבשירולהעלותאלתרמןרוצהואותוהקמאית,האנושית

ועקרוניבסיסידברלהעלאתשרתכליאםכיקישוט,אינהלעצמה,תכליתאינה

 17 •הנרמזהסיפורמן

המיתולוגיהומןהמקראמןבמקובץאלהפרשיותשלהעלאתןבאמצעות

תדיר:אותושהעסיקועניינים,וכמהכמהאלתרמןכאןהעלה

והניסיוןהחוויהלעולםוהכניסההקדמוןהחטאעםהאדם,שלהתוםאבדן •

הקדמון,הרצחבהעלאתזהמוטיבמתבטאכאן .) innocence vs. experienceכ
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בהעלאתהשלמות),ואתהזוואתמשמע:(תרתיהתמימותאתשביטל

ובערמהב~קבהשוללשהולידהאהלים,ויושבהתםהאחשלסיפורו

הפראדוקסמוישהשדה.אישאחיואתתמימותו),עםמתיישבות(שאינן

הרצח,לאחרתמימותועלמכריזהואשהריייהרוצח",האחשלבווידויו

אתאיבדהרוצחהחטא:אחרנהרסהמשמע)(תרתיהתמימותוהרי

שלמותו.אתחייו,אתאיבדוהתאוםהתום,ואתהנאיביות

חיילביווהאחריותהקביעותחייביוהאמןבלבהמתחוללהקונפליקט •

קיושלבסיפורםביטוילידיהואאףבאזהקונפליקטוהנדודים.החופש

אדהנפש,בתווהמתחוללתפנימית,דראמהאמנםהיאהדראמהכאן,והבל.

עובדהתמים,(האדםהאיכרהשדה,אישמותהוהזוהפסיכומכיהתוצאות

(שנאלץהנוודשלו"נצחונו"-קללתווהאחריות)הקביעותאישהאדמה,

ושלההלושלדרכוהנצחית,הנדודיםלדרךולצאתהדלתרמילואתלקחת

והבל,קיןסיפורשלהיפוכוהואהדגםזו,מבחינההמשורר-הטר~ננדור.

נאלץהסטאטיעובד-האדמהואילונרצח,הנוודרועה-הצאןדווקאששם

הכלליהארכיטיפיהמסרשלמרותייתכו,מקל-הנדודים).אתבידוליטול

רצחמוטיבעלשונותוריאציותשהםקדומים,סיפוריםבצרורכאןהמועלה

בחרשעליהכמוסה,אישיתאמתגםאלתרמוכאומעלההאח,ורצחהבן

והאידיוסינקרטית.החד-פעמיתהפרסונליתבדרובגלוי,להתוודותשלא

כיהארכיטיפיים,הסיפוריםבאמצעותבסמוי,אלתרמוכאואומרכביכול

אורחאתביכרלו,שיעדוובייעודבדרובחרולאהוריופיאתשהמרההוא

והקביעותהאדמהאישאתהאחריות,אישאתו"רצח"הבוהמיאניהחיים

בחייהבורגניתוהמשמעתהקביעותאתשהמירבלבדזולא(אלתרמןשבו

ביותר,הליטרליבמובןשבוהאדמה"ייאישאתהחניקגםאלאנוו,דאמו

דווקאואוליש"רצח",פיעלואףאגרונום).להיותייעדוהוהוריושהרי

העולםאתלראותהמבורכתוביכולתובתמימותונותרהואש"רצח",משום

החיים.בזוהמתזוהםשטרםנאיבי,קדמווכאדם"כפתאומיים",

האמנותלביוהטהורההאמנותביוהאמןבלבהמתחוללהקונפליקט •

הדובר-מגוכאוולחם".אהבהעלבשוקיידבהמרקידהה"ממוסחרת",

אתהמבקשומזולזל,דחוילבוהמשולשבנפשו,חלקאותועלהמשורר

העתיישיריכיבסמוי,אלתרמןכאואומרכביכולתיקונו.ואתצידוקו

ידושלחשבהםמזולזלים,ז'אנריםושאר"המטאטא"פזמונישלו,יתוו"והע

בהגיעהערכתם,אתלקבלעתידיםעודהפרנסה,צורכיבכורחרקכביכול

אללהיכנסהםראוייםאםלשבט,אולחסדיישקלושבוהדיו,יוםלהם

יהאמנותה"צריפה"הליריקהצדהאהיב,הבורקלאלאי.אםההיכל
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שאינוה"רוצח",הבןגםאםכיולהערכהלשיפוטראוייםה"טהורה",

אביו-אלוהיו.רצוןאתמשביע

תבעה-הרוחוחייהמעשהחיי-מנוגדיםחייםאורחותשניביןהבחירה •

הדוברעלהיהייהזר",הלילהאללהימלטכדיקורבנותיה.אתותובעת

שבווהממושטרהאחראיאגו"ה"אלטראת-הגוטטייאחיו"אתלהותיר
',' ',. 

לשובהתחנןאףאחתלאווידוי".מים"בלילגוועלולהניחבמערכה,בודד

הגמולאתכימרמזהשירשלטופואךובמחילה,בטליחהולזכות"הביתה"

הזה.העולםבחייולאמות","לאחרלקבלעתידהוא

* 

בנוי'איגרת'השירגםבחוץ','כוכביםמשירירביםוכמובשמש','השוקכמו

מעגלואתהיממהמעגלאתאחתובעונהבעתהמקיפהמעגלית,במתכונת

שחרלעתהשמשקרניבהפצעתהאור,בבריאתבודה,נפתחהשירהחיים:

מטתייםהואתאומים"),לפניךנולדתי /המים,עלהשמשברעותזוכר,("אני

מטעלאחרבהתמוסטותאבל,לאותהמראיתבהטתרתבמוות,ערבית,בשעת

הכורכתהוויקונית,ההיטטוריוטופיתהתפיטההשוקעת.בדרךמתישנדודים

ומדיניות,לאומיותיישויותשלחייהןמעגלואתהאורגנייםהחייםמעגלאת

בווהטמלהממששגבולותהזה,הארכיטיפיהשירשלבבטיטוהמונחתהיא

פרייזרהאנתרופולוגשלומתורתוהדרוויניזםמןהדיםומטושטשים,רופסים

שריחפותורותכולןיונג,ושלפרוידשלמתורותיהםוכןהזהב'),'ענף(בטפרו

כאןנשמעיםהמודרנית,החשיבהפניאתועיצבוהמאהבראשיתהאווירבחלל

אתהמעלותה"מהבהבות",הרמיזותהטימנטי,עינויואתלשירומקנים

ואחיו,יוטףועשיו,יעקבוישמעאל,אברהםוהבל,קיןשלהקדומיםטיפוריהם

 ,הקמאיהארכיטיפלהעלאתככלי-שרתאלאכאןמשמשותאינןופולוקט,קטטור

למשוךלאמתפקידןהאנושי.המיןבנילכלהמשותפיםיטוד,מאבקיהחושף

במרכזהעומדורב-הפניםהחידתיהרעיוןאתלהדגיםאםכילעצמן,תשומת-לב

 ) filicide (הבן"יירצחומוטיב ) fratricide (האח""רצחמוטיבאשרהשיר,

מןחלקלהכחידהאישיות,מןחלקלרצוחהכורחמטאפורה:אךלומשמשים

לחיותואפשרותזכותהשנילחלקלתתכדי-שיהאככלואהוביקר-הטבע

ולהתפתח.
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הגרוליםלאהיוצירההמביאהצטירה.
טליהם'במלמולהטצים'חכהבשירטיון

'כוכביםשלד'חלקאתהפותחעליהם',במלמולהעצים'חנההקצרהשיר

בטיבה,ופראדוקסליתדואליסטיתפואטית","~רסהכרזהבתוכומכילבחוץ',

עצמם.הרפרנטיםאלולהגיעלמליםמעבראללחרוגהמשוררשלרצונובדבר

לערכהביחסהמילוליתהאמנותשלערכהאתלבטלניסיוןזהבשירלראותניתן

ואילוערטילאית,היאהמילוליתהאמנותהחיים:שלהטבע,שלהמציאות,של

אוצר-המליםופשטותהשירשלקיצוןןוממש.בולגעתוניתןמוחשיהואהטבע

כביכולועליונותההמליםשלכביכולאפסותןבדברההצהרהאתתומכיםשלו

הפנים-ספרותית.זועלהחוץ-ספרותיתהמציאותשל

לביןה"טבע"ביןהמחיצותאתלבטלניסיוןזהבשירלראותאףניתן

משמע,עליהם"."במלמולכאןמופיעיםשבטבעהעציםשהריה"אמנות",

כביכולכאןבזהואוהריאנושית,דיבוריכולתלהםוםעניקמאנישםהמשורר

ככיכולל;(שעדיפ~תה"טכע"נציגילעצים,זווקאוהנה,וליימלים".ליירוח"

יכולתמעניקהואהערטילאית),המילוליתהאמנותפניעלהמשוררבעיני

שתיעליהם").כמלמילהעצים("הנהבדרגהלהעלותםכדימילולית,

הערטילאיתהמילוליתלאמנות(הבוזכשירהגלומותהללו,האפשרויות

לזו.זותרתי-זסתריכעמדתלכאורההןהעלים)שלהאילםמלמולםוהערצת

ולאפראדוקסים,מאלשיראפואהואשלפנינוזהו"אלםנטרי"ייפשוט"שיר

כו.הכלולהוה"רגשנית"ה"תמימה"ההצהרהשלדעתהסוףאלנרדכנקל

ודווקאמלים,כמעטהכוללוםר,החותרואבסטרקטימינימליסטישירלפנינו

האופייניתוהשוצפתהגועשתלצבעוניותבניגודוצבע,גווןנטולותבמלים

ב"עלעול"כאןםופיעיםאינםהעציםאפילובחוץ'.'כוכביםמשירילרבים

ולארוחניותמעצמםמפיקיםהםאף ,כלוםרעליהם,ב"מלמול"אםכיעליהם,

שאףמגובה",הסחרחרייהאווירעלהדובר-המשוררמצביעבצדם,ממשות.

המלח(גבישיכדליוםיםכמלחפתנושאעצמוהמשוררואףצבע,נטולהוא

ויוצאצבעוניות),נטוליהםאףוהשקופיםהצלוליםוהמיםהשקופיםאוהלבנים

גםנינרהמינימליזםהירח).שלהלבן(מאורוילבינו"ש"הדרכיםבעתאחיואל

הבסיסייםהקיוםצורכי(אתלאחיולהביאהדוברשמבקשהמצרכיםמפירוט

מצרכיאתלפרשאףניתןורווחה.עושרכלבהםשאיןביותר,והעיקריים

לכריתתאותקזםכימישיםשהבמלחפתשלבצוותאאכילתהאחרת:הצידה

הוארוצהשאתםאחיו,לפנימתחטאשהדוברכביכולנרמזומכאןשלום,ברית

ישאליהםלכתובולאבעציםלגעתהדוברשלמשאלתועצםאפילולהתפייס).

שלהרטוריקהמקוםומכלבמועט,ההסתפקותומןהמינימליזםמןלכאורהבה
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דוברלפנינוכביכול,התבטלות.ושלהתחטאותשלרטוריקההיאהמשאלה

"אחיו"שלרגליהםעפרלהיותומוכןשבמועט,במועטהמסתפקומצטנע,צנוע

הגדולים.

משאלהדברשללאמתוהיאומצטנעתצנועהכההנשמעתהמשאלהואולם,

הואשאיןברגש,הפשורריכריזטעםמהאותה:שנבחןצדמכלבפקצת,תמוהה

כשםהעצים,"אל"לכתוברוצהאינואישהריהעצים"'?ייאללכתוברוצה

רבותאכלאיןגםלכאורה,האבנים".ואלהעצים"אללדבררוצהאינושאיש

הואאיןאםגםואח,זאחזכליכולבעץלגעתשהריבעצים,לגעתבמשאלתו

עשויהשהיאכפיכלל,צנועהאינההפשוררשלשבקשתואלאמשורר.

ובלבהעציםבלבלגעתברצונוהשיר:שלהמתחטאתהרטוריקהמןלהישמע

למצביםלהגיערצונומשמע,בעצים.לגעתסתםולאהסחרחר,האוויר

איןודם.בשראדםשלליכולתוומעברמעלשהםעל-טבעיים,טרנסצנדנטיים

אםכיהניב,שלהשחוקהבמשמעותהלב",אליינוגעתספרותלכתוברוצההוא

לב),שלתכונותהעץללינתנעניקכןאם(אלאהלבחסריהעצים,בלבלגעת

גםלגעת.ברצונומגובההסחרחרהאווירבלבשגםאלאבלב,זזוולא

לחייהםהדרושיםהמצרכיםאתלהםלהעניקאחיו,אתלהחיותבמשאלתו

משוררשלמבעלפנינושאיןנרמזדלה,מתתלהםלהביאסתםולאולמחייתם,

ואוליעצמוערךידיעתמתוךדווקאאוליאםכיופחיתות-ערך,נחיתותשמתוך

אםכיאחים,סתםאינםוהאחיםעליונות.רגשותומתוךויוהרהיומרהמתוךאף

הכרזתומשמע,והרוחב.האורהקוסמוס:שלוהחידתייםהנצחייםהענקממדי

ומתחטאתצנועההיאאיןמקוםומכללמצער,דו-ערכיתהכרזההיאהדוברשל

נרגשת,משאלהשבהבעתההתבטלותמןבהשישהרטורית,פדה ,Vהוכלל.כלל

האמירות.שלהעמוקלתוכנןסתירהשלביחסכןאםעומדת

בשיריםבדיוןשתוארהסוגמןיימהבהבת",אקלקטיתרמיזהמכילאףהשיר

ומיםבמלחפת"לשאתהדובר-המשוררמבקש ,כאןבשמש'.ו'השוק'איגרת'

עולותאבינו".בשדותולרוחבלאור /הגדוליםלאחיילהביאצידה--בדלי

מאחדן:שמכנה-משותףשונות,מקראיותפרשיותשתילפחותבמקבילכאן

צאןאתבדותןרעואשרהגדולים,אחיושלוםאתלראותשנשלחיוסףפרשת

הבוגריםהאחיםגמלושעליהתפים,אחשלמסירותואת(המבטאתאביהם

ונתבקשאביו,צאןאתשרעההנער,דודופרשתרצח),בניסיוןוהזידוניים

אשרנעריםשלסיפןריהםהםהסיפוריםשנילאחיו.ולהביאםולחםקלילקחת

יוסף .ושירהשררהורוח,כוחבחייהםלשלבהשכילוואשרלגדולה,לימיםעלו

 .בכינורידישלחגםהמלךידידלמלך,ילמשנהלמשבירנתמנההחלימיתאיש

לאחייצידהלהביאירקאךהיאכביכולרצונושכלהנכנע,הדיברשלבסיפירו
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ולהגיעבשירתולהרקיעהמבקשמשורר,שלמשאלהגםחבויההגדולים,

הסחרחרהאווירהנה--העצים("הנהוכללכללצנועיםשאינםלהישגים,

משאלהלאלנגוע").בלבםרוצה /אליהם.לכתוב /רוצהאיני /מגובה

שלוגדלותגדולהמשאלתאםכילפנינו,הנפרשתזוהיאומצטנעתמתחטאת

 18 •ממדיוכלעלומלואו,עולםלהקיףוביכולתובכוחוהמאמיןמשורר,

כגנבבלילה,הגדוליםל"אחיו"מתנתואתלהביאהמשוררצריךמדוע

שלהפראמטריםמןשניים-וה"רוחב"ייהאור"הםהאחיםוהריבמחתרת?

ביוםלאתרםהמשוררניסהלוהיהשטבעי-היקוםשלהמורכבתהרב-מערכת

אלתרמן.שירתשלהאסוציאטיביותדרכיהאתלהכירראויכאן,בלילה.ולא

בחוץ''כוכביםבשירתחוזרמוטיבהואשהלבינו","הלילותאולבנים","לילות

הפילים').'אלבשירשהלבינו",הלילותשירלהםאשירייאזלמשל:(וראה,

שפירושו ,' les nuits blanches 'הצרפתיהניבמןתרגום-שאילההואזהצירוף

המרכזיתלדמותהנקשרבספר,חוזרמוטיבשהםהנדודים,נדודים"."לילות

מתכווצתהנדודיםשדרךישאךתבל,במרחבינדודיםהם-ההלךדמות

נתיבתשבוהזר','השירבסוףלמשל,כך,פנימה.הנפשתוךאלומופנמת

ייביןהחלון,לביןהשולחןביןכותל,אלמכותלמשתרעתהנצחיתהנדודים

לנדודיםבבואההםהיוצרהאמןשלנה Wהנדודילזן!נה".כלותועינייםתמונות

מנחתועםנדודיו,לדרךהדובר-המשורריוצאכןועלרבה,תבלפניעל

הכתיבהילבינו".הדרכים"עתהמים,ודליהמלחהלחם,פתהדלה-העשירה,

המשוררשיביאהמת,תאתשתולידהיאנה, Wלכלותבעינייםהנ;קט~רנלית,

לאיןרביםנשכריםיצאוהאחדהמשוררשלהשנהונדודיהחושךמןלאחיו.

שלממתנתושיעורלאיןהגדוליםהקוסמוסממדי-ו"הרוחב"ייהאור"ספור:

בלילה.אליהםהנישאתהמשורר,

וצימוקים"יישקדיםלעתיםהיאהאנושיתולתרבותלתבלההלךשלמתנתו

ערבהתוספתשהיא.ביןבדליומלחבמלחפתהיאולעתים ,)'ץקלאין('פגישה

תמורה.ללאכתרומהנתפסתהיאאלמנטרי,קיוםצורךשהיאוביןלחיך

אלאלגמוליודעתשאינהתובענית,ישותלאיזוהדלהמנחתואתמעלההמשורר

ומסורה,קשהבעבודהדרך,ובסיכוניבקשייםכרוכהתרומתוועו.דעודדורשת

אחיהםאתלפקודשנשלחו,הנעריםולדודליוסףהרמיזותותוחלת.תכליתללא

וחיישלטוןלשלבוידעולגדולהעלוואחר-כךבעיניהםהמוותאתראוהגדולים,

לפתרוןאינדיקטיביציון-דרךמ~יןכאןמשמשותוחלום,שירהשררה,רוח,

שלותפקידוהאמנותמהותלגבימתחרוויוטקונפלישבמרכזוהשיר,חידת

בעולם.האמן
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הערות:

 ; 1עמ' ,) 9.1.1931 (תרצ"אבטבתי"טיג,גיל' ',השנהכתובים,"ילייגיזם~,'שלונסקי,א'ראה:
ועלילייגיובלייעלשטיינמן,א'גם:ראה . 2-1עמ' ,) 15.1.1931 (תרצ"אבטבתכ"וי,דגיל'שם,

תרצ"אבטבתי"טיג,גיל'שם,תרצ"א;בטבתד'יב,גיל'ה,שנהכתובים,בכלל,"יובלות
 . 2-1עמ' ,) 9.1.1931 (

בסער,הכבולהרועהתיאוראוהשמיםעלמת(תיאורהנצרותלגיבורילרמוז::זרבהאלתרמן 2
כלעם'הרוחבשירלקיסר"tזשרלקיסריייהילמשל,(כמו,האוונגליוניםמןולפסוקיםלמשל)

השתמשהמוקדמיםבשיריוהיוונית-רומית.למיתולוגיהלרמוזהרבהאףהואאחיותיה').
והסוואה.ציעוףללאהקדומיםגיבורישלבשמםונקבלמיתולוגיה,מפורשותברמיזותאלתרמן

בשירהתלי";זעוםיייופיטרנזכר ) 45עמ' ,] 1979 [(דורמןקרנבל''לילהגנוזבשירולמשל,כך,
הגנוזבשירלאפרודיטה":ייתהילותהשרהומרוסנזכר ) 79עמ'(שם,אישה''ניחוחהגנוז

הפכובחוץ''כוכביםבשירילברבור.הנושקתולדהונוסנזכרות ) 98(שם,ז,וק\;יה''ארמונות
להבחיןהקוראעליקשהכיעדטושטשו,הזיהוי,סימניויותריותרומרומזותאליפטיותהאלוזיות
המרומזת.המיתולוגיתבתשתית

השמיני.בפרקלהלן,ראה 3

(תשמ"ז)דורמן :) 1982 (יפהא"בכתבונתן,בנושלאישיותובעיצובאלתרמייצחקשלחלקועל 4
ועוד.

שירתוטלביקורתמאמרימבחראלתרמן:נתןבספרכלולהזורצנזיה . 25.2.1938'דבר', 5
משוםאיןמולדת")בישר(ייכךבת-מריםבדבריכידומה .) 28-27עמ' ,] 1971 [(באומגרטן

החידוש,לתחושתביטוימתןאםכי ,) 9עמ'(שם,העורכתכהנחתביוגרפיים,מנתוניםהתעלמות
ו"הפסוק",ה"ספר"בעבותותקודמיוכשירתכבולההייתהשלאאלתרמן,שירתעמהשהביאה

ה"ילידית".הלשוןאתמזכירההיאכיועל
רלר-לה.עמ'תרצ"ח),(דביר,ביאליקכתביכלבתוך:הצעירה','שירתנובמסה 6
 ,'בכרךהספרות,המליצה",שללמהותהלאמירה:אמורייביןבועז.שכביץ,ראההמליצה,על 7

 . 64(}-668עמ' ,) 1970(אוגוסט 3חוב'

חידותלפתרוןנוחיםמפתחותבידוולתתהקוראעללהקלראויכיגרסלאלמשל,אלתרמן, 8
ורשימות,מאמריםנל, Ilכמבספרוהכלול ,) 1933 (בשירה'הבלתי-מובן'עלמאמרווראההשיר.
 . 16-14עמ'תשלייא,המאוחד,הקיבוץהוצאת

 .) 155-154עמ'[תשכ"ה],(הרושובסקיבשירההסימבוליזםיורשיבאנתולוגיהנדפסהמאמר 9
הפוליטיהממסדבין-ידכם'בקוצרשוב'ראיתיכםביאליקשלהקונגרסיישירמאמריראה 10

עמ'תשמ"ג,תל-אביבאורון),מ'(ערכה:לספרותהיסטוריהביןבתוך:הספרות".וממסד

131-112 . 
לפרסוםסמוךלספרותמחברותבכתב-העתהתפרסמוהמחזורשירי . 180-161עמ'היונה,טיר 11

 .בחוץכוכביםהקובץ
 . 675עמ' , 4-3א,הספרות,ראה: .) 1912 (הפוטוריסטית'הספרותשלהטכני'המניפסט 12
לצירוףדמיוי(מתוךהיום"בראשיתהיום,ייבפתחכמובן,היא,היום"ייבשעריהצירוףהוראת 13

הפשוטה,הפריפרזהאתאחריםכבמקומותכאי,העדיףאלתרמןימיו").ייבשחרהשגורהכבול
והשגור.הכבולהצירוףפניעלוהמקורית,האישיתאך

מראותלאין-סוףומשתבריםבזה,זההמשתקפיםדומים,עצמיםבשירתולהציגהרבהאלתרמן 14

'עיר 1942משנתהגנוזבשירהזההטופוסמתגלהביותרוהפשוטההגלויהבצורתוובבואות.
הירחאתשלכדוחלם,חכמיבדברהמעשייהעלהבנוי ,) 35-30עמ'[תשמ"א],(דורמןהשוטים'

מיםרבתרחבה,בחביתמפורזלת-חישוק,בחביתירח-צעיר-מצלתיים!"הויחבית:בתוך

והמצלתייםוהעגולההזהובההשמשמשתקפתבשמש'ב'השוקגם ..בשוק"צדוהואישי-חלם

והמבעבע.הזהובהשמןרוחששבהיהעגולות,בגיגיותוהעגוליםהזהובים
צדיהשניאלאאינםולמעשהנפרדות,רשויותשתילכאורהשהםולילה,יוםשלזהשרעיוןדומה 15

בארכיוןבאקראילינמצאאשרהלבן',השחור'רעיהגנוזהשירבבסיסמונחאחת,מהותשל
אלתרמן·

האפרתייוסףפרופ'מפיבעל-פהשמעתיכאשכול,זהבשירהמקובצותהמקראיות,הרמיזותעל 16

ז"ל.

שביצע.רצחעלמתוודההדוברשבהםשירים,מעטלאישאלתרמןשלהגנוזיםשירי-הבוסרבין 17
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צייאראתששיסעעלהדיברמתיידה ) 39-35עמי ,] 1979 [(דירמןלגיינטהייקינצרטבשיר

באגדתעירימיםתיניקיתכצמדיגי-עדניתמיםלמסעמזמינההיאכיפיעליאףההיללת,אהיבתי
יבהברזל(תבת"איגרת"לבהלאהיבהאישהשילחת ) 65-63(שם,הנפשיימותבשירכשפים.

עמי(שם,יאיפליהיהגנוזיםהשיריםגםשמתה).אהבתיילזכרהאהיבלנשמתסמלחתיל,שלפגר
אהדדי.יאיבהאהבהמתיךהאהובה,שלבמותהמסתיימים )~ 89עמי(שם,יימזימהי ) 56-55

אדימה.כלילותבשמלתהמוית,שלאחרובנישיאיםהאהיבהראשבשיסיףמסתייםהטיבייהראש
כקרבןהזהובהאהובתיאתהקידרהאיהבנישא ) 103-99עמי(שם,חלומיתייתלייתבש""גם

רצח~חיירי).אליייחרש /ל;ר;תשהיההדרךאודאתהקריתבידייאשא("הלילהבזריעותיי
הריצחשבו ,) 125-124עמי , p.(שניגעתייידהגניזבשירמתואריפשר,מובןללאוניאל,סתמי

מתיידההיאהרג.אךשזההמת",גוףעללבביתבאלאאחדאףיימדיעמתפלאיהרחיםהאכזרי
דימיםשכהמאד.נדמה"ליכאח:ליקריביכהזרכההיההנרצחכיעצמי,אתלמעשהרצחכי

לאאיתניאישיבדרוהלכנוימיםריבהנהביאניעד /שוכב.אניזהכאילינדמהלי /אנחני,
בסמטהרקאזכהאניגםאביאחייסיףעדכזיבבדידות /המתנכרתגייייתיאתאניגם / / .ליטף

מסישיר Duellumהשירמןהמישפעזה,מיקדםשיר .בלבבי"ניגעתאחידלהרגיש /עייורת
xxxv יאיגרתי,שיר-הויידוישלהראשיןהגרעיןלהייתעשויבודליד)שלהריעייפרחימתוך
המתחטאיחידכבןהחוטא,הרוצחשלתמים-מיתמםמונולוגבתוךברצחהידאהכל"דהבושגם
האוהב.אביולפני

האידיומטיהצירוףיסודעלהבנויאלתרמן,לשירתאופייניזאוגמטיביטויהואולרוחב""לאור 18
ולרוחב"."לאורךהשגור
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שישיפרק

דובשניאופקמלקקתדרך
במוטיביםאלתרמןשלהשימושדרכי

קיטששלפוטנציאלבעלי

הקיטשתופעתשלמהותהא.

שלגילויכלאפילואוגרועה,אמנותשלגילויכלייקיטש"בשםהמכניםיש

כשםוהבהרה.תיקוןותובעבלתי-מדויקפשטני,הואזהזיהויגרוע.טעם

אחתאךהיאהקיטשתופעתהגרועה:האמנותגםכךלה,רבותצורותשהאמנות

גרועהלאמנותבניגודהכלל.עםהפרטיהמקרהאתלזהותואיןמצורותיה,

אולצופהלקורא,הגורמתזו-וחוסר-הטעםהכיעורמיסודבהשישוצורמת,

והואוהמשיכה,הקסםמיסודדווקאבקיטשיש-אינסטינקטיביתסלידהלמאזין

עלולאףבלתי-מיומןאמנותצרכניציבורבדיעבד.רקוסלידהדחייהמעורר

ההערכהיכולתאתהקיטשמשבשאכןותכופותאמת,אמנותבוולראותלטעות

גםהאיכותי.עםוה"יפה"ה"הרמוני"אתהמזהההנאיבי,הקהלשלוהשיפוט

אמן,שליומרהבעלא~מןהיותו)בשלדווקא(ואוליהיותוחרףהקיטש,"יצרן"

אמנותי,ערךחסרתוצרידיומתחתשהוציאבדרך-כלליודהלאאמת,אמןולא

היאשתוצרתומאמיןהואאלאדקורטיבי,בערךלהתברךיוכלהיותרשלכל

לשמ;ך.הראויהאמנותיצירת

ו"כיעור",יייופי"שוב:כאןיודגשעיוננושבמוקדהמושגיםחידודלשם

בנושאילשיפוטקריטריוניםלשמשכידוע,בכוחם,איןודיסהרמוניה,הרמוניה

שלדיסהרמוניה,שלשיסודותמפניאלאיחסיותם,בשלרקלאאסתטיקה,

הכעורההגרועה,האמנותאתלעתיםהמאפייניםעיו~ת,ושלדיספרופורציה

אדרבה,אמנותי.כישרוןחוסרושלחוסר-טעםשלסימןבהכרחאינםוהצורמת,

לכלליהנענותמופת,יצירותשלב~גווןלמכבירמצוייםהללוהיסודות

של~גווןכאמור,נמצא,בקיטשזאת,לעומתהבלתי-אסתטי".שלייהאסתטיקה

מדבריםאלהיסודותהאוזן.ואתהעיןאתהשוביםומפתים,הרמונייםיסודות

לביןאורגניתואחדותהרמוניהביןלהבדיליודעשאינוהציבור,לבאל

כלליםבמערכתדבקשהואמתוךהזיוף,גבולשעלמופרזתהרמוניה

הקיטשכלח.עליהשאבד , bienseanceושלטוב""טעםשלנושנהקלאסיציסטית
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בהשישאמת,אמנותביןמבחיןשאינולמיאסתטיתהנאהאפואמעניק

מתבלטבהואשרהטיפוסי,ושלהמ~נכרשלו;:ו!ךהמוסכמותשבירתבדרך-כלל

השחוקותהקונבנציותאלהפונהאמנותית,יומרהלביןהאמן,שלהגניוס

נמשכתהיאטיבהמעצםכימהן,לסטותכללמתכוונתואינהוהמשומשות,

והחביב".ייהמונכראלדווקא

לזיהוייותרהקלהוחמקמקה,נזילהתופעהכן,אםהיא,הקיטשתופעת

הנאיבית,בצורתהנורמטיבית.אותיאוריתלהגדרהמאשראינטואיטיבי

לביןהכוונהביןבולטבאי-תואםשמקורוהדוחה,ברושםכרוכההקיטשתופעת

שלושיפוטוהערכתולביןאמןלהיותשמתיימרמישלהביצועביןהתוצאה,

אחרות:ובמליםיצירה.ולאמוצרשלפניוהיודעוהביקורתי,המביןהמתבונן

אוהיצרןשלהלקויה,אךהטובה,כוונתוביןההתנגשותפריהואהקיטש

המתגלההעגומה,אוהמגוחכתהתוצאהלביןהטוב,בטעמוהמתברךהצרכן,

שראויעדינים,חרסינהבפסלוניעצמושיקיףאיכרלמשל,כך,המבינים.לעין

מתקשטהואכיבתמימותויאמיןמלכים,בארמוןמפוארבארוןלהציבם

והאינטלקטואליהמפוכחשהמתבונןבעודעוררין,ללאאסתטייםבאובייקטים

התוצאהאתויפטורגבהיגביה ) highbrowבשםהאנגליםבפיהקרוי(זה

שלהיחסיתמהותובשלאולם,"קיטש".-המזלזלב~פיתטלעיניושתתגלה

וישלתוצאה,הכוונהשביןהיחסיםמערכתבתיאורלהסתפקאפשראיהקיטש,

היואילועצמם,פסלוניםאותםההקשר.והואנוסף,בגורםלהתחשבצורך

אותההסתם,מןמעוררים,היולאהאריסטוקרטי,ה"טבעי"במקומםמוצבים

במפותכפריים,ברהיטיםעצמוהקיףאילועצמו,איכראותומזלזלת.תגובה

וביקורת,תרעומתנגדומעוררהיהלאפולקלורובחפצימשובציםובווילאות

ומחוספסיםכבדיםכפררהיטיאותםגיסא,מאידךטעם.כבעלאולינחשבוהיה

נחשביםהיווצפופהקטנהעירוניתבדירההוצבואילוכפרייםפולקלורובאזרי

דינאמיתהיאה"קיטש"הגדרתכינביןמכאןהבנה.חוסרושלקיטששלכגילוי

עלולטובטעםשלכגילויאחדבהקשרשייתפסאובייקטמשתנים.בכמהותלויה -. 
בשלהאסתטיקה.בכלליוב~רותטעםחוסרשלכגילויאחרבהקשרלהיחשב

נורמהלשוםנעניתשאינההדינאמית,איכותוובשלהקיטששלהיחסיתמהותו

ניןומובחניםברוריםגבולותתציבאשרהגדרה,לולהעניקקללאקבועה,

סר-טעםשימושלביןוהרגשנייםהמתקתקיםביסודות"לגיטימי"שימוש

עצמם.יסודותבאותם

הפשוט,הקהלשלזולביןהאניןהקהלהערכתביןהאבחנהגםולמעשה,

לזיהוימספיקקריטריוןאינהטעמים,בענייניוהבנהמיומנותרכששטרם

לקיטשנמשכיםהבלתי-מתוחכמיםהאמנותצרכנירקלאשהריהתופעה,
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מןמפלטהמחפשהמבין,הצרכןעלגםקסםמהלךהואלעתיםולאבזריו.

סימפטומטיתזהבהקשרו"המעודן".ייהטוב"הטעםומןהאניןהאינטלקטואליזם

לאיילהנריהבריטיתהאצולהאיששלהאלגנטיתמסתובמיוחדומעניינת

)] Lyell rI979 (, לחפציםהאובססיביתהתמכרותועלהמחברמתוודהבהאשר

המוגזםוהמסוגנן,הגרנדיוזימןהנאתובשלגמור,קיטשבבחינתשהםיייפים",

אחדלגביזונטאגסוזאןשטבעהמושג- ) camp (ה"קמפ"תופעתגםוהמלאכותי.

לייתורל"זבל",כמויפרוורטיתבאהבההניכרהקיטש,שלמסוגייהמשנה

האוכלוסיהבניאתאליהמושכת- ) Sontag ] 1966 [ 292--275(ראה:ולתחבולה

זוטעמים,לשינוייוהפתוחההאופנהלהלכיהמודעתהתרבות,עייפתהעירונית

 .הבורגנים"את"להדהיםהאוהבת

הואתרבות,הלםשספגהחדשים,המתעשריםציבוררקשלאאפואיוצא

שנתעייפומובהקים,אסתטיקוניםגםלעתיםהקיטש.תוצריאתהצורךהציבור

עשוייםחוגם,בניעלהמקובליםהאפנהתכתיביכלאתושבעומתחכוםיהיתר

אךגיסא,מחדוהמלאכותיות,המסוגננותאיכויותיובשללקיטש,להימשך

שכבותשבנימגלים,אנואחתלאגיסא.מאידךוהבלתיימתוחכמות,הנאיביות

למדי,ו~לגרילכשעצמושהואעניין,לאותונמשכיםשוניםמעמדותאושונות

שלהילהמשיכתםלמושאלשוותיודעיםוהמביןהאניןהמעמדשבניאלא

בןאתוגםהפלבאיהציידאתגםמושךבצידהעיסוקלדוגמה,אצילות.

מרעיוןסלידהבדרךיכללשיגלהלמשל,הבורגני,את(ולאהטעםאניןהאצילים

שהציידאלאמעליהן),עורןופשיטתלכידתןלשםיער,חיותאחרהמרדף

למשיכתולשוותעליפיירובידעהחברתי,הסולםמתחתיתלזהבניגודהאציל,

 .כמויאריסטוקרטיגווןעליההמאצילמיוחד,סגנוןהאטאוויסטיתההנאהאל
קצותמשנינציגיםשלהימשכותםלגבישווהגזרהולגזורלהקישניתןמכאן

האותנטיתההנאהביןהבדליהיהלעולםהקיטש:אלהמעמדיתהקשת

ובתמיםבאמתהמאמיןההדיוטות,ציבורשלהקיטשמןוהאינסטינקטיבית

האנין,הציבורשלהפרובוקטיביתימדעתהנאתולביןאמנות,יצירתשלפניו

בתוקףאליהםנמשךשהואאלאהקיטש,תוצרישלולוולגריותלנחיתותהער

 .ואופנותטעמיםחילופישלנפתלתדיאלקטיקה

שלהאטימולוגיהאףלהגדרה.וקשהחמקמקההקיטששלמהותורקלא

הסבורים,ישלגביה.הועלושונותוהשערותהצורך,דימחוורתאינההמלה

הגוזריםוישאמנותי)ערךחסרחטוף,(רישום sketch,האנגליתבמלשמקורה

שמקורהסבורים,אחריםזול).דבר(לעשות verkitschenהגרמניהפועלמןאותה

מקום,מכלטעונה,המלהמהרחוב).אשפה(ללקט kitschenהגרמניהפועלמן

שלתחומיהאלגנאישלכביטויבאהוהיאומובחנת,ברורהשליליתבמשמעות
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תמונהשלל~פיונההמלהמשמשתשבוהציור,מביקורתהספרותביקורת

המובכריםהדימוייםאלוהפונהדקורטיביסנטימנטלימתכוןעליפיהעשויה

שמהאתהתופעהקיבלהבאקראילאואגב,הטריוויאלי.הטעםואלוהידועים

עתיקתקיטשמסורתנתבססהבהאשר 1בגרמניה,דווקאאפיונה"התיאורטיואת

דריבכפרים,הבתיםאתהמקשטיםהגןופסליהפולקלוראבזרילמןיומין,

שללקיטשועדהשיכר,במסבאותהנ~עיםהסטיריאוטיפייםהעממייםהלחנים

שלהמובהקיםהמוטיביםהיטלר.שלטוןתחתבגרמניההרשמית,האמנות

נופיםולחלופיו,פסטורלייםיאידיליים,בונבוניירה"יינופיהם:החזותיהקיטש

לצבועאוהביםהקיטשאמנילזרא.עדעצמםעלהחוזריםמסוגננים,א~רנניים

גוניעליהםלהעטותאדמוניים,שקיעהובצבעיורודיםזריחהבצבעינופיהםאת

בקיטשר;וחיםהטיפולוגית,הבחינהמןקלים.שלגפתיתיאועזיםשלכת

ורדרדיםמלאכיםעיניים,עגומיאוחייכנייםילדיםשלדמויותיהםהחזותי

לצניםכתף,חשופותצועניותמבט,נוגיאציליםשלצמרירי,ענןגביעלורכים

זוגותדהרה,בעתפראסוסיפרוותיים,חתוליםנאמנים,כלביםעצובים,

הקורציםומוטיבים,נושאיםבאלהוכיוצאגוונים,עזתשקיעהרקעעלאוהבים

כההואזהמטעןדבר,שללאמתוהמיידי.הרגשימטענםבשלהקיטשליצרני

האופיינייםהמוטיביםאתלעצביתקשהאמתאמןאפילוכיעדובנאלי,אוטומטי

(לאראתהלאועיןכמוהושמעהלאשאוזוואידיוסינקרטי,מקוריעיצובלקיטש

הקיטש).תחומיאלכלללגלושבליופרוותיריחתוללעצבלמשל,קל,

עלהקיטשביצירותחוזריםהקיטששלהאבזרים"מ"מחסןהללוהמוטיבים

האסתטית.אוהפסיכולוגיתלהבנתנוחדשממדכלתורמיםהםואיועצמם,

לנויסייעויסודתנאישלושהכיטוען, ) 101-88עמ'(תשמ"ב,קולקהתומס

הנחשביםהנושאיםאלהפנייההואהראשוןהתנאיבאמנות:הקיטשלזיהוי

עלמיידיתהשפעה,המשפיעכבדרגשימטעולטעוניםאוליפיםבדרייכלל

אחריהםוהגורריםלזיהויהקליםהנושאיםאלהפנייההואהשניהתנאיצרכניו.

בסגנונותתמידמשתמשותהקיטשיצירותהאוטומטיות.הקונוטציותשובלאת

מןולחרוגחדשנילהיותלעולםינסהלאהקיטשלמדי,ושחוקיםמוסכמים

תורםאינוהקיטשקיטש:יצירותלזיהויקולקהמתנהאחדתנאיועודהמקובל,

יסודעלהמתואר.לאובייקטהקשורותהאסוציאציותשלמשמעותיתלהעשרה

הקיטשמאפייניאתולסכםלהכלילאפשרקולקהתומסשקבעהקריטריונים

סטנדרטי,רגשיבמטעןטעונההקיטשיצירותשלנושאיהקשתכלהלו:

האינדיווידואלי,האמןשלידומגעבהנינרולארגשיתתגובהבקלותמעוררת

ביצירתהמסרוהידוע.המונרהטיפוסי,אללפנותמשתדלהקיטשיצרןשכן

האסוציאציותמןוטפיליגוני~פיבאורחהניזוןטריוויאלי,מסרהואהקיטש
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ירבההקיטשיצרד .התיאורפושאלגביפכברזההקייפותוהקונוטציות,

כנתינתם.בסטיריאוטיפיםבקונבנציות,בקלישאות,להשתפשבדרךיכלל

שללדיאוטופטיזציהלגרוםישתדלאשרלשפו,הראויהאפדלעופת

הקבעתגובותאלגםופנותהקיטשיצרד,ישתדלוהסטיריאוטיפיהקונבנציונלי

) stock responses ( אולהפתיעינסהולאקהלו,שלביותרוהאוטופטיותהנוחות

שלתחושההנוטעורגשי,חושיעופסלרובישהקיטשביצירת .ציפיותלהפר

היסודותשלושתפבידכידופהובפזויף.בשקריהגובליםייתור,ושלהגזפה

ראויהאפנותביצירת ) Beardsley ] 1958 [ , 454-499 (בירסדליפונרושפנה

יסודבקיטשבדרךיכלליחסר-ואינטנסיביותפורכבותאחדות,-לשפה

האחריםהיסודותשלבביסוסםבדרךיכלליפריזהואזאתולעופתהפורכבות,

ולבסוף, .בקיטש)להיפצאעשוייםיחדגםהיסודותשלושתכיטועד,(קולקה

זולים~וונייחדפיניבאפצעותהקהל,אתלהרשיםהפאפץיורגשקיטשביצירת

 2לנגדם.חוטפםאתיעקפושהפביניםוהפוניים,

היאבאפנות,רבותואירוניותפארודיותתופעותכפוהפסוידויקיטש,תופעת

היאהפסוידויעפפיותתופעתוכפוהשילריאני,בפובןייסנטיפנטלית",תופעה

אלו"נחותים"ייהפוניים"יסודותשלהכנסתםשהתירההרופנטיקה,שלתוצר

אפניםהפשפשיםביסודות,שיפושעושותהתופעותשתיהספרות"."היכל

פכ~נהזה(סגנודפתפדתעידוקריצתפניםהעפדתאגבואלפוניים,נאיביים

 .) faux naif style-פסוידוינאיבי""סגנודבשםבצרפתהאפנותבביקורת

אידכאילופניםפעפידהאשליות,וחסרהתרבותשבעוהפפוכח,העירוניהאפד

הבריאהפגילוייולהתפעם.תרגשלהואפסוגלוכאילועצפית,פ~דעותכלבו

עפפיתביצירהכשהדוברנאיבי.כאיכראותפיםכילדקפאי,כפראפפש

ברצינות,לכךפתכוודאכדהואלגזרים","הנקרעלבועלפתלונדאותנטית

הפלאההי~רבולי,שהסגנודהגםכוונותיו,בכנותלרגעיפקפקלאוהקורא

פקווהשאותהלהזדהות,לגרוםבפקוםגיחוךלעוררעלולוהפרזות,הגזפות

(בשירזאתלעופתהפסוידויעפפית,ביצירההדוברלהשיג.הנאיביהפחבר

ייפ~לקסטיפ"הואהדוברשבהםהכפויעפפי,בסיפוראולפשל,האפנותי,העם

ריטורייםלצרכיםונבנתהעוצבהאשרבידיונית,דפותהואכפוינאיני)

קריצותיעיןופחליףוהפחוכםהפפוכחהפחברעופדופאחוריהפסויפים,

כאשרגםיציריכפיו.הדפות,שלתפיפותהחשבוןעלהקוראעםאירוניות

לניןבינוספויחוזהפעידיוצרהריהובפסבדויקיטש,פשתפשפתוחכםפחבר

גםבוישאךטיבו,פעצםטעםיוסרגרועהואשהקיטשלכולברורלפיוהקהל,

גדולכשאפדהאפקט.הגנרתלשםפסויפיםבהקשריםלנצלו,שניתןנאיביקסם

ואזאחרים,יסודותעםעליפיירובפנגידםאףהואקיטש,שלביסודותפשתפש
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לעיןיבלטווכו'המחוותהקישוטים,הטעמים,הגוונים,הרגשות,עודף

ביצירהלמשל,(כ,ךלהםהמנוגדיםהיסודותאתיבליטוואףשבעתיים

היסודותיבלטווהרמוניים,יפיםבתיאוריםגדושהכמו-אידילית,

 ,אחר)בז'אנרמאשריותרהטוב","הסדראתלהפרהמאיימיםהדיסהרמוניים,

שאינוכמעטהאינדיווידואליהאמןשלידו"יימגעשבהקיטש,יצירתלעומת

הראשונה,המעלהמןאמנותיצירתלהיותיכולהפסוידו-קיטששליצירהניכר,

 ,יוצרהשלאישיותובחותםהטבועה

הקיטשיסודותאללפבותאלתרמזאתשהביטוהסיכותב.

אלהמשיכהאתקרובותלעתיםמגליםאנואלתרמן,שירתשלהמוטיביםבאוצר

,מאותםלסוגיוהקיטשמןלבוהמוכריםוה"המובייס",ה"זולים"היסודותאותם

האש:כמפנימהםותתרחקמהםתתנזרלריבה"אמיתית"שהאמנותהיסודות

מתקzבקיםשקיעהצבעיותיאטרליות,מוגזמיתומסירות-נפשאהבהמחוות

הרחובנגנישלנגינהותיבווןמפוחיתניגוניוהדובדבן,הפטלבגוני

מנומנמיםותינוקות:קרבה 1הפרדהמדמעתלחותשעיניהןנשיםובית-הקפה,

מןעזיםמוגזמים,בגווניםמצוירתכתפאורההנראיםעירתיאוריבעריסותיהם,

גירוייםמיניביצירתולשלבאלתרמןמצאטעםמההשאלה,נשאלתהמציאות,

ומנקודתוסלידהזדחייהכלפיהםיגלההאניןהתרבותשאישו"נוחים",ייקלים"

טעםמהלקודמתה:בסתירהכביכולהעומדתנוספת,קושייהעולהאחרת,מוצא

שלממימושולהימלטקשהשב; ,פסוכןמוקשים"ב"שדהאלתרמןהילך

סתירהרקכמובן,היא,הסתירהשלוזהיקושבפחליפולוקלהקיטשפוטנציאל

ההרמוניות,המפתותאיכויותיובשלו"נוח",ייקל"גםהואהקיטשלכאורה:

לאמןו"קשה"פרובלמטיאףהואאךו"כיעור",ייצרימה"כלהצדההמסלקות

ואלהייתוראלהיצירהאתלגרורהמאיימותעצמן,איכויותאותןבשלאמת,

וכמהכמהחברולסוגיוהקיטשאלאלתרמןשלשבמשיכתולהניח,ישהזיוף,

איכותהאתאלתרמןליצירתהמקנהזואחת,למהותבדיעבדשהתלכדוסיבות,

לעולםהואאלתרמןביצירתשהקיטשלהניח,כמדומהאףמותרהמיוחדת,

חומרלהייתשהכשירוהוטרנספורמציות,שלt;כדרהשעברקיטשפסבדו-קיטש,

אמת,ליצירת

הסנטימנטלייםהיסודותאלאלתרמןשללפנייתוהקרדינליתהסיבהכיייתכן

שלליטרריה"ב"ביוגרפיהנעוצהלסוגיו,הקיטשעםהמזוהיםמתקתקים,יה

כוחומיטבאתלהקדישבחרשבהםהאמניתיים,העיסוקיםבמכלולהמשורר:

אלתרמןשביצירתהמוגזמותהתיאטרליותבמחוותלזהותקשהלאיכישרונו,

למןהוקסםאלתרמןלסוגיה,הבמהאמנותאלהמשוררשלהימשכותואת
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שלבחיבורםהדרמטורגיה:מקצועותבכלוהתנסההתיאטרון,מןדרכוראשית

וקומדיותטרגדיותמבחרבתרגוםכבדי-הגות,ואףקליליםמקוריים,מחזות

לבמתפזמוניםבחיבורהדורות,בכלהמחזאיםחשובימשלהעולם,מספרות

המחוותשלהאפקטיםקשתאתהיטבהכירהואכך,מתוךועוד.הקלההוווי~

מטענןשונה.באופןשוניםלצופיםהפונותהרגש,עתירותייהתיאטרליות"

הבלתי-מתוחכמים,האמנותצרכניאתמפעילאלהמחוותשלהעמוסהרגשי

מןומתרגשיםמתפעליםאלהלאלתר.לבםאתשובותוההגזמהשההפלגה

אוהבים,(זוגהקיטשאמנותשלהקבועהאינוונטרמןהישרהלקוחיםהמוטיבים

כדוגמתמתקמקיםתפאורהצבעירומנטית,שקיעהרקעעלנישא,אךשזה

שליצירתווכד').אופראיותמוגזמותאהבההצהרותפטל",שליישקיעות

אלשגישתו"הפשוט",הקהלאלמרבדיה,אחדברובדאפואפונהאלתרמן

ההיתוךכוראתעברהוטרםובלתי-אמצעית,בסיסיתהיאהאמנותואלהעולם

(כגוןייהפשוט"הקהלאללאפונהיצירתואחר,ברובדהאמנותי".ייהחינוךשל

שמילאוהעברי,היישובמבניובני-התשחורת,הפועליםבעלי-הבתים,ציבור

לקריצתהעריותר,האניןהקוראאלאלא'המטאטא'),בהצגותהעם""ביתאת

ובנישלונסקי(כגוןהמביןהקוראבסמוי.שולחתשהיצירההאירונית,העין

כילהבחין,נכוןאלידעלטעמם)וכיווןביקורתםאתהחשיבשאלתרמןחבורתו,

הקוראהסגנ~ן.וממלאכתהאמנותיתהאפקטציהמןחלקהםהקיטשיסודות

אמןשלאמנותופרילעצמו",מ~דעייקיטששלפניוהסתם,מןהבחין,אףהמיומן

מענייןומזולזלים.בזוייםביסודותמשתמששהואהיטבהיודענאיבי,לא

נטולהשאינהכינרת','כינרת,אלתרמןשלהמאוחרתביצירתוכילהיווכח,

שלבצייני-הסגנוןפארודישימושהסופרעשהבהואשראוטו-אירוני,יסוד

היהבעצמוהקיטששאפילוכ"תפאורההנוףמתוארהימים,משכבריצירתו

באמצעותכן,אםהשיג,אלתרמן .) 125עמ' ,] 1973 [(מחזותבה"מתבייש

שונים,לקהליםבו-ומניתפנייהבפסוידו-קיטש,דיוקוביתרבקיטש,השימוש

והאנינותמזההפופולאריותשמקנותהיתרונותשלמקסימליניצולתוך

מזה.האינטלקטואלית

האמנותי,באתגרנעוצהלסוגיובקיטשאלתרמןשללשימושוגוספתסיבה

הקאנוניתהספרותאתשימששטרם"נחות",אלמנטשלבהכנסתוכרוךשהיה

ביצירתוהביאאלתרמןוהנכבדת.הנחשבתהספרותשללבהלבאלהקלאסית,

ושלהלשוןשל-ולדיפמיליאריזציהלדיאוטומטיזציה-גמורהלהזרה

יסודות,אחרתרהואהמ~נכר,שלניכורולשםהטקסט.רמותבכלייהעולם",

(וליתרהנאיביאתהמציאותתמונתאליחזירואשרונתרפטו,נשתחקושטרם

ייהמוניים"באמצעיםאלתרמןשלשימושווידן-נאיבי).הפסאתדיוק
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האמצעיםבאותםמשימושולמשל,(להבדיל,הקאנוניתביצירתוו"פשוטים"

לבמהשהועידבפזמוניםוהעיתון,העתביישרייצירתו:שלהמשנייםבז'אנרים

הא~רנניהמשוררשלכשימושוכמוהווכד')שלוהילדיםבשיריהקלה,

לגילוייה,בעממיותאובפרימיטיוויזםהאינטלקטואל,הציירשלאוהמחוכם,

ייהבלתיהשולייםמןהקאנוניתהאמנותאלשנכנסוהיסודותביתרוכן

היכולת .) 46-45עמ' ,] 1974 [אבן-זהר(ראההאותנטיהפולקלורשלמכובדים"

כמו-נאיביים,ביסודותופארודי-אירונימחוכםוירטואוזישימושלהשתמש

היאואוטומטית,פשוטהקליטהבדרך-כללהמעודדיםו"גקלים",ייפחותים"

מאסיביתבצורההעבריתבספרותנתאפשרשלא ,אמיתילתחכוםעדות

יסודותשלבשילובםראהשאלתרמןדומהאלתרמן.להופעתעדוממשית

בולעמודהיהקלשלאלול"יני,אמנותיאתגרהקאנוניתהאמנותבתוךהקיטש

לגעתאהבאלתרמןבמיוחד.לוקסםהואכךמשוםודווקאלמעו,דמבלי

קיטש,שלפוטנציאלבחובםהטומניםה"מסוכנים",ובמוטיביםבנושאים

קיטש,דפוסיאותםכן,עליתרזה.פוטנציאלשלממימושולחמוקולהצליח

הזרהשלתהליךבעצמםעברווהזרה,הנגדהלשםמלכתחילהששימשוהו

העדותלפסוידו-קיטש.והיוהשגרתיתהאוטומטיתאיכותםאתלרובואיבדו

פסוידו-קיטשלעולםהואאלתרמןביצירתשה"קיטש"לכך,ביותרהברורה

ידוטביעתאתבהלהכירשאיןהקיטש,יצירתשלהסטנדרטיותשלעומתהיא,

הייחודי,בסגנונהלאלתרניכרתאלתרמןשליצירתוהאינדיווידואלי,האמןשל

בו.לטעותשקשה

לספרותכביכוליאיםשאינםההמוניים,הקיטשיסודותאתחיבבאלתרמן

האמנותתפיסתאתלבססבידוסייעושאלהמשוםגםהנחשבת,

בספרותהמודרניסטיםוחבריוהואחידשושאותההאוקסימורונית-גא~~מטית,

השירלתפיסתאנטיתיזההשאר,ביןלהם,שימשהזותפיסההעברית.

גםהןומחקיו.ביאליקלרבותהרומנטיקונים,שלוההרמוניתהאורגנית

שאינםיסודות,שרירותיבאורחלזהזהמצמידיםהגא~~מהוגםהאוקסימורון

שאינםהפכים,שנימצרףשהאוקסימורוןכשםזה.עםזהאחד.בקנהעולים

הגא~~מהגםכךאחת,ליישותלרגעומתיכםזה,עםזהבדרך-כללמתיישבים

שוניםענייניםשנישרירותיבאופןוהופכתמינו,בשאינומיןמצרפת

להצמידהנוהגתפואטיקה,כימוסגר,במאמרכאן,יצויךכביכול.לשווי-ערך

התמוטטותשללתקופותאופייניתשרירותי,באופןמנוגדיםאוזריםיסודות

אתהמותירותגדולות,מהפכותשלאידיאולוגיות,התנגשויותשלערכים,

אתביצירתולהצמידתכופותנהגאלתרמןמוחלטת.בדיסאוריינטציההאדם

העליזאתוהדקדנטי,המושחתעםוהתמיםהילדותיאתהתרבותי,עםההמוני
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עםוקל-הדעתהקונדסיאתהאריסטוקרטי,עםוהנחותהעממיאתהטראגי,עם

וכדומה.האליםעםהנעיםאתוהמקאברי,המרעםהמתוקאתוההגותי,הרציני

חומרלאלתרמןשימשובחילה,כדיעדוה"יפים"הזוליםהקיטש,יסודות

יצירתו:עיקרשהםהמנוגדים,היסודותשללהדגשתםכמותומאיןמתאים

השנייההעולםמלחמתערבשלהכיליוןפחדהטראגיקה,הכבדה,ההגות

(ובמיוחדבחוץ''כוכביםשלהראשונההחטיבהבשיריהשואה.ומוראות

ניכרתהזה')'הלילה'הנאיס','הדלקה',הפיליס','אלאדימה','כיפהבשיריס

ואימתנחשליםהמתהפאשיסטייםהמשטריםאימת ,-furor teutonicusהאימת

ועליזיתמימיםשירי-ילדיםשלחזותהשיריםכשלמקצתגםהסף,שעלמלחמה

אלהבשיריםשימשלאוה"רענן"ה"יפה"ה"תמים",הקיטשוצבע.צליל

יצירתלשםוהעשרה,עיבויכחימראליהםהובאאםכיעצמה,בפניתכלית

הקשות,ולאמירותהקודריםלצבעיםהצורמים,לצליליםהולםקונטראסט

 .ובסמויבגלוימכילים,אלהששירים

שבהם,ובייתורבהגזמהתכופותהמתאפייניםקיטש,שלביסודותהשימוש

סממןהיאאףאלתרמן,שלההיפרבוליתהאמנותתפישתעםגםאחדבקנהעלה

שלהמטונימיתהאמנותלתפישתכאנטיתיזההמודרנהמשוררישהציבו

אתמחבביםאלתרמןשיריבפרט.וממשיכיוביאליקושלבכלל,הרומנטיקה

מןייגדולהתמונההמציירותהפיגורות,יתרכלואתההגזמהואתההפלגה

מיניאחרבנהייההטקסט:רמיתבכלביכרתההיפרבוליתההגזמההחיים".

והמובחנים,העזיםוהצבעיםהחדיםהצליליםאלבמשיכה ,-fortissimOוהדגשות

"זעקהאלתרמןיאמרלמשל,כך,והרמות.ה"גדולות"האמירותבבחירת

הריוהמשוררכבול,צירוףהואשהאחרוןמשום(גםכבוש"ייבכיולאכבושה",

באמצעותולהעמידוהבנאלי,השגורשללהזרתוביצירתותדירלהביאשאף

בעלתהיא"זעקה"שהמלהמשוםגםאךומעניין,חדשניאוקסימורוןההקצנה

הצירוףגםהםומוגזמים~-מימטייםמ"בכי").יותרודראמטיחזקפוטנציאל

האילנות")יירשרושהשגורהצירוף(תחתהאילנות"ייצלצולהאידיוסינקרטי

חולה"ייסתיויותרהפשוטותההאנשות(תחתאנ~ש"ייסתיועז-המבעוהצירוף

להיווצרהעשוייםלמדי,בנאלייםפיגורטיבייםצירופיםשהןמצונן",ייסתיואו

אתלרובמבכראלתרמןדולף).סתיויוםלמראהאוטומטיוכמעטטבעיבאורח

המוגזמותהקיטשמחוותכלהזוהבחינהומןההיפרבוליים,הייתורואתהע~דף

להעמידהשואפתלפואטיקה,כמותןמאיןמתאימותשביצירתווהתיאטרליות

כינכון,אליודענאיביהלאהקוראואל-טבעיים.עזיםבצבעיםמציאותתמונת

המציאותתלשקףאי-יכולתשלתוצאהאינםוהמוגזמיםהעזיםהתיאורים
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ימזיסהכלליעלמדעתויתוראםכיהטבעיים,ובממדיהבצבעיהכהוויתה,

המודרנית,האמנותלצוויהיענותמתוךהמקובלים,

שהעמידהמציאות,בתמונתכרוכהבקיטשאלתרמןשללשימושונוסףמניע

באורחבההוצמדו ) art, artifice (ומלאכותיותשטבעזו,מציאותתמונתבשיריו,

מתוךוהעצמה,חיזוק-הקיטשבדפוסיהשימושבאמצעות-קיבלהשרירותי,

תכופותאלתרמןצבעשלו,האוקסימורונית-זאוגמטיתהשירלתפיסתנאמנות

השיגוכךססגונית,תיאטרוןתפאורתשלמלאכותייםבגווניםהטבעאת

אמירהלזה)זהמתאימים"ייבלתייסודותושלניגודיםשלהצמדתם(באמצעות

מןיביןספרות,יצירתבכלהמימזיסאתהמחפשהרומנטי,הקוראכפולה:

שאילונפרזת,מתיקותשלבגילוייםלעתיםמדהיםהטבעכיהמוגזםהתיאור

שותתלוחם(יירחובקיטששלכגילוייםלהיחשבעלוליםהיואמןבידעוצבו

היפהייברחובךהדובדבן",סליאתבדרךנשאהייהשקיעהפטל",שלשקיעות

ההתכוונויותואתלסוגיוהמודרניזםאתהמכירהקוראהמולד"),יזהיבעוד

המוותרתאמנותית,ז.tפקטציהלפניוכייביןבו,הגלומותהמרדניותהאמנותיות

שהיא","כמ;תהמציאותאתלשקףמתיימרתואינההישניםהמימזיסכלליעל

הקוראים:סוגישנישלציפיותיהםעלתענהבדרך-כללאלתרמןשליצירתו

אתואילולמיניהן,ריאליסטיותהנמקותתעניקהיאהשמרניהטעםבעללקורא

מפוררותתמונותועםאמירותעםתפגישהיאחדשניותלתמורותהפתוחהקורא

בשפע,ובלתי-מנומקות

שלוהמופרזותהמוגזמותבמחוותובמיוחדבקיטש,לשימושנוספתוסיבה

ביצירתו,בראשאלתרמןהאמן,שלבדמותוקשורההמלודראמטי,הקיטש

ההפקר,לאנשיהמשתייךנוו,דטר~נאדורמעיןהשאר,ביןהוא,שלוה"הלך"

והיפוכהשלונסקי,שירתשלהבגדקרועיהמשוררים(כדוגמתהענייםליחפנים

ה"ארסבשירהעוצבהשזוכפיהרומנטי,המשוררשלהארכיטיפיתדמותושל

שירתלרבותהעשרים,המאהראשיתושלעשרההתשעהמאהשלפואטית"

שהואהמודרניסטית,בשירההמשוררשלהארכיטיפיתדמותוומחקיו),ביאליק

כשהואגםה"גולה"המודרניסטי,המשוררשלדמותושלוטרנספ;זיציההשלכה

אםכיזעם,נביאשללאואףבמקדשכהןשלדמותאינהביתו,כותליביןיושב

אוזובעירקבעשליתדלפעםמפעםותוקעבדרכיםההולךאביון,באגאנטשל

המואנשתדמותהאריסטוקרטית,ייגבירה"לאיזוגבולללאנאמןהואאחרת,

גמולמבקשהואואיןולדורסנותה,לאכזריותהגבולשאיןהאמנות,של

למינסטרלים,לטר~נאדורים,-הבינימייםלמשורריםדמיונולנאמנותו,

שלוהמחוותהדפוסיםאתלהחיותמחייבו-למייסטרזינגריםלז'ונגלרים,

(שכןמימושתקוותללאמוות,עדאהבהללא-סייג,נאמנותהצהרותשירתם:
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שעברואלה,מחוותתרתי-משמע).נשואה,הגבירהואילוונחות,עניהמשורר

עלחזרושדפוסיהןקות, lJ.המתקהרומנאנסותאלהטרונאדוריתהשירהמן

עטרהמחזיראלתרמןגמור,לקיטשהדורותברבותהיולזרא,עדעצמם

תוךלגיטימי,פיוטילחומרונתרפטושנתיישנוהללוהמחוותאתוהופךליושנה,

שללהזרתוהמביאותשונות,וטרנספורמציותאופרציותבהןעורךשהוא

והידוע.המוכר

אלאלתרמןאתמשכואחרות,רבותסיבותשגםלוודאיוקרובאלה,סיבות

אלהמעידהמןלהימנעהצליחהואכאחד,והמסוכניםהנוחיםהקיטשיסודות

השארוביןזה,פרקשלג'-הבסעיפיםשתידונהשונות,בדרכיםהזולהקיטש

אירוני,אורעליהםולשפוךהקיטשבנושאיחדשתוכןלנסוךבידושעלהמתוך

גורמתאלתרמןשליצירתוהמצויה,הקיטשיצירתשלהאוטומטיותלעומת

משירידוגמאותכמהאביאלהלן,הבנאלי,שלולהפלאההמוכרשללהזרהתמיד

האמצעיםמצדוהןשלהןה~טיולוגיהמצדהןלאפיינן,ואנסהבחוץ''כוכבים

נמצאהדוגמאותביןההמוני,הקיטשאלהגלישהמןלהימלטכדיהמחבר,שנקט

מאינוונטרדמויותונפרזים;עזיםבגווניםצבועיםמלאכותיים,טבעתיאורי

היישרכאילוהלקוחותמופלגות,מלודרמטיותמחוותוכןלסוגיההקיטשאמנות

עזיגלהבוחנתעיןוהפוקחקשובהאוזןהכורה,הקוראוהמחזמרהאופרהמתוך

הרועשתהצבעוניותוכןכביכול,והעליזההמיכאניתהמוסיקליותכימהרה,

לכאורההיפההאלתרמני,השירשלוהנוצץהשטחימעטהורקהןוהתוססת,

והמחוותהרפליקותעלהתיאטרון,כוכבישלתחפושותיהםמאחורינפש,לכל

סוגיותההגותי,והעומקהטראגיותהקיוםבעיותמתגלותשלהם,התיאטרליות

בשיריואלתרמןששיקעוספרותה,הלשוןשלוהפילוסופיהההיסטוריוסופיה

כביכול.הקלילים

אמנותילפסויוו·קיטשהזולהקיטששלהפיכתוג.
פרוור'של'זוויתכשירtניון

תיאטרליותובמחוות"יפיפיות"נוףבתמונותכאמור,עשירה,אלתרמןשירת

הנחותהבאמנות(וגםייבחיים"תיחשבנהאשרוברגשנותן,במתיקותןמופרזות

גדולאמןורקגמור,לקיטשהחיים"),יייפיאתלשקףבדרך-כללהמתיימרת

להבדליםערשאינוקוראלמשל,כך,לגיטימיים.אמנותלחומרילהופכןיכול

שלפסיפספרוור'של'זוויתבשירלראותעלוללפסוידו-קיtנש,קיטששבין

הנוטהקרקסוהמוני:זולקיטשבבחינתשהםוסכאריניים,וולגרייםמוטיבים

צליליהולעומתהצליל,עגומתמנדולינהמנגינתהעיר,בפאתיאהליואת

(יישובהעירשבגןהנשיפהכליתזמורתשלוחסרי-האנינותהמאז'וריים
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פרדותולעומתןנרגשותאהבהפגישותפותחת"),המתכתגןאתתזמורת

הקבועהמאגרמןומחוותתיאוריםבאלהוכיוצאמטפחת,שלבנפנוףרומנטיות

הביתוהמתיפייףהמתק.סקבטיבובמיוחדכאןבולטהקיטש".ייתרבותשל

ההגזמהאת " ...פה ...פה ...ייפהבאנאפורההשימושבעזרתהמדגישהחמישי,

הפרוור:סמטאותשלהאנושייםובנופיםשבמראותהאופראית-מלודרמטית

 ,ד;~~מ~ Rרה .Pא;ל Wמ~ם Wפה

ר::זסח,::ז:;;גדילל W ב~;כז::סא;רפה

 ,ת;;;ח.רסת W ~~ה, 9 ~ ה~~~t.זפה

 ...ר fל- fק.ת tp ~~לר~י;ן,י;~את

נחשבשאינומקובל,דברהיאולבילוילפגישהצאתהלפנינערהשלהתבשמות

והתמצאותהבנהשללגילוינחשבתכזופעולהאדרבה,טעם.חוסרשלגילוי

והיאחופשי,ערבלהשניתןב"משרתת",מדוברכאן,אולםהעולם.בהוויות

הניקיוןוחומריהמטבחריחותעליתרהבהתבשמותלחפותהסתם,מןכתאמצת,

במיוחדהקיטש,שלהמובהקיםמגילוייוהןוההגזמהההפרזה 3בה.שדבקו

באשליהשמקורהאי-הבנההאסתטיקה,בחוקיאי-הבנהשלתוצאהכשהן

דיכאילוטעמים,בענייניהנ~רושלהפרובינציאלשלהפיליסטר,שלהעצמית

מעודנותלתוצאותלהגיעכדיהחברתיתהנןליתשלךק;ר~ם.הכלליבחיקוי

ואלהולהפרזה,יתרלהשתדלותאחתלאכובילהכזועצמיתאשליה .ואסתטיות

תמונתהיחד.גםועגוכהכגוחכתאועגומה,אומגוחכתלתוצאהכצדןכביאות

כנגדרומנטי, rendezvousלקראתבהגזמה,מבושכתהנערכת,האקציה,של

וכבאיפוראופרהכבתפאורתכוגזמים,שקיעהבצבעיהצבועיםהשכים

חרף :גיחוךוגםחמלהגםהמעוררתפאתטית,תמונההיאכבד,תיאטרלי

אריסטוקרטיות,גבירותכאותןלהיראותהאקציהתצליחלאהשתדלותה,

זולהבצורהלחקותמנסההיאגינוניהןאתואשרעובדתהיאשבשירותן

ככללהצפוינרגשת,לתכונהלההגורמתהקרבה,הפגישהחרףונפרזת.

טועהשהיאהאסתטית,הטעותובשלהגדולותציפיותיהבשלמפח-נפש,הנראה

מדעת.שלא

והומור,~כפתיהנטולהשאינהאירונית,התבוננותאםכילפנינו,קיטשלא

מפוכח,מחברשלבעיניונוצר,הואשבהןובדרכיםהקיטששלותובהמוני

אולי(ובכללםוהפשוטיםהנאיבייםהטיפוסיםשלהשוואניסיונותעלהכלגלג

המובלעהמחברבדרגה.ולעלותהזולתבעינילהתנאותהנחות)האמןשלגם

לגלוגמתוךוהנאיביות,הפשטותבגילויי"מגבוה"מתבונןפרוור'שלב'זווית
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בהכרתוהיתר,ביןמקורה,האהדהוביקורתי.עויןלגלוגמתוךולאאהדה,של

ביצירתוחזרשעליוהבדוק,ההיסטוריוסופיבעיקרוןאיש-ההגותאלתרמןשל

יסודותשלהיתוךהםוספרות,לשוןומדינה,חברהתהליכיולפיולסו~יה,

החיים",וב"שוקבפרוורבנעשהלזלזלאיןכןועליח,דגםו~ליטרייםו~לגריים

ימצאהאניןהתרבותשאישוכיעור,גיחוךשלצדדיםלמרותושאונם,המונםעל

הפרוורשללגיחוכוהמידהעליתרהמבושמתהאקציהשלגיחוכהדומהבהם.

שעוני /גבוהירח(יימולרבתיכרךלהיותמתיימרהואגםופחוניו;צריפיןעל

חרףהעיר.שבשוליפשוטפרווראלאשאיננולמרותמהלכים"),הקריה

שלותרומתואתתורםהואאףהפרוור,שלופחיתות-ערכועליבותו

דיאלקטייםתהליכיםבתוקףשלה,ההוויהולמלא~תהעירשללהיווצרותה

כן,אםכאן,ישבו.גםלהתחשבראויכןועל-ותרבותייםחברתייםהיסטוריים

הקיטשממלכודתהיצירהאתהמחלץלעצמו",מ~דעייקיטששלמובהקתדוגמה

הרעיוני(הקיטשהסמויהההגותבאמצעותוביניהםשונים,באמצעיםהזול

המשוררהסוואה).אמצעיכלבלאכסף",שלמגשייעלהגותואתיגישלעולם

עליתרמתוקיםיינחותים",יסודותשירתולתוךמשרבבהואכיאפואיודע

שלאכדיבהםלנהוגאיךיודעוגםבשפע,להםנזקקהואכןפיעלואףהמידה,

היתרה.ממתיקותםלהינזק

התמונהאתמתאיםשהואמתוךגםהקיטשממעקשיכאןני~לאלתרמן

ולקוראהשמרןלקוראממנו,הסולדולקהלקיטשאוהבילקהלשונים,לקוראים

הנראיתוהתיאטרלית,המסוגננתהתמונהמאחוריולהפתעות.לחידושיםהפתוח

אקציהפשוטה:בוטאניתאמתגםלמעשהמסתתרתומלאכותית,א-מימטיתכה

משמשוהואריחניים,פרחיםהעטורענפים,וכפוףנמוךעץהיאשיטה)(או

כמשוכהבושעושיםוהשימושקומתושפלותולכרמים.לפרדסיםכמשוכות

כמשרתתה"פלבאי",לדימויואותומכשיריםה"מכובדים",הפריעצילהגנת

הואנשלמשל,'ירח',(בשירקומהוזקופתרמת-יחשכגבירהולאכפופה,

כידוןעלייוהירח-ראששומרלמ~יןוהיההקומהוזקוףהגבוההברוש

השירהעקרונותעלהאמוןיותר,השמרניהטעםבעלהקוראהברוש").

ויראההריאליסטיתההנמקהאתבשירימצאהאורגנית,הקלאסי-רומנטית

שלדרכהאתהיודעיותר,המתקדםהקורארציוזי. Qגנדורהמסוגנןבתיאור

ההנמקהאתיחפשלאומוסכמות,כלליםבשבירתהמודרניתהאמנות

מןלמשל,יתפעל,הלה .וההפלאהההזרהדרכיאתאםכיהריאליסטית,

תמונתבדרגהלהעלותאלתרמןהשכילשבאמצעותההמופלאה,ה"אלכימיה"

אינדיווידואלייופיעליהולהעטותההמוני,הטעםאלהפונהפשוטה,קיטש

הבנאלי.שלהפלאתובאמצעותחד-פעמי,
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שלו,המיוחדיםהמליםשימושימצדזהבשירלהתבוננותמקוםאףיש

אלמגלישההתמונהאתבדרכםהםאףומציליםהלשון,שגרתאתהשוברים

בפלאותכאןמחוללתהמלים"שלה"מאגיה .והבנאליהזולהקיטשתחומי

האקציה-המשרתתקיבלהמדועבמינו:מיוחדאסוציאטיבירשור Wבאמצעות

באוהלנקשרהןהקרקסהעירה;הלילהבאשקרקסמשוםהבית?מעולחופשה

עלמרחפתשהיאאףכלל,כאןנזכרתאיננהיימיתרים"המלהאךובמיתריו,

~~עגהאוהלים"ונוטההמשוואהבאמצעותפרוור',של'זוויתהשיר

המנדולינהומיתריומיתרים,יתדותבעזרתאוהליםנוטההקרקסמנדולינות".

(במקוםלבוצובטתמתקתקהמנגינהמשמיעיםהזוליםהקיטשאמנישל

יימענהמשלואישיצירוףאלתרמןמבכרלב","צובטהשחוקבניבלהשתמש

והמהניםהמעניםהםצליליהולאהמעונה,היאהמנדולינהכאילומנדולינות",

היפוכהשהםואידיוסינקרטיים,ייחודייםלשוןשימושיאפואלפנינוהלב).את

לקיטש.האופייניתוהנדושה,האוטומטיתהאמירהשלהגמור

צועניםשלקרקסאווירתשראינו,כפימעמיד,פרוור'של'זוויתהשיר

כמשרתת 4האקציהמסתפחתשאליההקיטש),דפוסיממאגרמ~נכר;ס e ;ט(

גמור,קיטשלפנינולכאורה,הפאתטי.לגיחוכהמ~דעתובלתיתמימהחוגגת,

החומרים,מןחומרהואהקיטששבומחוכם,פסוידו-קיטשלפנינוולמעשה,

כאןמופיעההאקציהשלדמותהסאטירי-אירוני.אורהמחברשופךשעליהם

בוודאיהיאהקיטש.אמנותשלצרכניהציבורשלייאידיאלית"כנציגה

מןלולייגיו,שלהווירטואוזיותמןהקרקס,שלהתזזיתממראותמתפעמת

ואשרלההמצפההאהבהביםומלילהמסוכניםהפעלוליםשלהנרגשתהאווירה

לעליבותכללערההיאאיןהמידה.עליתרנתבשמההסתם,מןלקראתו,

שאיננווהמפוכח,האינטלקטואלישהמחברהקלעים,מאחוריהקרקס

הלילהבאנושנים("בקרונותלתארהיודעואףהיטבלהערכמוה,פרובינציאלי

הנזטרןריחותעםכלביו,נזם /וקריאות,בנזמעוםמתנוד,דקרקסבא /העירה

היצירותמןברבותכמוהאקציה-המשרתת,שלדמותהוכו').וה:;וירה"

העלוב " eה"פ~לקסטידמותשלהקריקטוריגילומההיאהפסבדו-עממיות,

עלאירוניותעיןקריצותביניהםמחליפיםוהקוראשהמחברדמות,והנאיבי,

המחברשלהנורמותניצבותלמולהשלה.ההבנהוחוסרתמימותהחשבון

בשירויוצרהנורמותמערכותשתישלעימותןעיקר.כלתמיםשאינוהמובלע,

אתאםכיהקיטש,יצירתאתמאפיינתשאינהמורכבות,אלתרמןשל

המתוחכם.הפסוידו-קיטש
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האוקסימורונית:האיכותבטזרתהקיטשיסווותשל~טרולםו.
קץ'לאין'פגישהכשירוהיפוכןרגשנותמתיקות,

לכאורהדומהפרוור'של'זוויתבשירהמידהעליתרהמבושמתהאקציהתיאור

קץ',לאין'פגישהמתוךהידועלביתהרטוריותובמחוותיובתוכנולהפליא

שלפנינו:לאנאפורה(והשווה " ....שם ...שם ...יישםבאנאפורהשימושהעושה
T T T 

 :)" ...פה ...פה ...ייפה

טגמת,י~ת Wננ~רחל;;ךטזVם

מרעים,ע~ל; WאתלחרקיעזVם

ן;כ~~חת fליף 1 ~ת!iנילשק~הזVם
 .-:-ואני

לה~קד
וארים.

' T 

מבושמת,כגברתלפגישההיוצאתה"משרתת",האקציהבתיאורכמוכאן,גם

השקמה,לגבירה.להידמות,המנסהשפל-תוארעץשלתיאורו-האנשתומופיע

אתהמזהמיםסרי-טעםו~רותומעוקליםעביםענפיםבעלגזע,עקוםעץשהיא

[ירוש'שקמה"שלייגרופית(והשווהוהכיעורהנחיתותסמלהריהיסביבתם,

אולם,החברתי).הסולםמתחתיתשפל-ערךלאדםנרדףככינויה"א]פ"ב,ע"ז

(שאינהשפלת-התוארהשקמהכביכולעולהקץ'לאיןב'פגישה

בנשימהאתההנזכרתוהלוהטת,הלהוטההטבחתמןיותר"אריסטוקרטית"

למשרתתאונ~ב;-רישית,גבירהלמעיןקסמים"כבמטהו"הופכתבדרגה,אחת)

היאיםנושנים,אצילותגינונימפגינהשהיאכךמתוךגבירה,פניהמעמידה

מןובטלועברושכברבלבדזולאאלה,גינוניםמכבר.זהשנכחדהלתרבות

אלאהםאיןכךומשוםה"טבעי",מהקשרםכאןמ~צאיםאףשהםאלאהעולם,

האביריהמחזרמןומצפה"כמטפחת",ענףמפילההשקמהגיחוך.מעוררי

התרבותמןעלובופליטשרידה"טר~ננאדור",ההלךוהוא,למענו;שירימנה

לפנייתהנענה.הואכןעושהאכןהעולם,מןחלפהשכברהמפוארת,החצרונית

ומריםהימים,כבמשכברקידהקדהבלתי-כתובים,הנימוסולחוקישבלא-מלים

הגינוניםתחילה.בכוונההופלהאשרהמטפחת,אתגלאנטיתבמחווה

שקמה,עץשללתמונתומתאימיםשאינםבוודאיהללווהפרציוזייםהמסוגננים

החדשההמציאותעםהקטנה","תל-אביבנופיעםאוטומטיתכמעטהנקשר

ת"קהרחוקההחולות,עלבמזרחהנבניתהחדשה,העירשלוחסרת-המסורת

האירופית.החצרוניתהתרבותמן-והיסטוריתגיאוגרפית-פרסהת"קעל
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יוצרתהלחהרקיעשלשיעולולתיאורהמטפחתתיאוראסמכתכן,עליתר

מטפחתתמונתביןסתירהכביכולמתגלעתמעניין:ואוקסימורוןמטאפורימתח

תמונתהלביןהאריסטוקרטיותהטרקליןגבירותשלהמעודנתהמלמלה

הליחה.ומרקיקתהאףמקינוחהמטונפתהפשוטה,המטפחתשלהמשתמעת

ואתהעדיןאתוגרוטסקיצורםאוקסימורוניעימותאפואמעמתתהמטאפורה

הדקורטיביאתהפלבאי,ואתהאריסטוקרטיאתהמבחיל,ואתהאניןאתהדוחה,

המנוטרלותוסנטימנטליות,מתיקותאםכילפנינו,קיטשלאהשימושי.ואת

ביצירתיופיעולאשלעולםוהצורמים,המבחיליםניגודיהןבאמצעותונסתרות

הופך(אשרמושלם""קסםקהלועללהפעילשואףהקיטשיצרןשכןקיטש,

ודחייה,משיכהלקהלשתגרוםתמונה,לפנינודוחה).לדברפראדוקסליבאורח

אחת.ובעונהבעתוסלידה,התפעלות

שרירותיתהצמדהוהדוחההנעיםאתהמצמידהזו,מדהימהפיגורהולמעשה,

אוקסימורוניים,צירופיםשלסדרהמתודאחדאוקסימורוןרקהיאומקוטבת,

קצרזימוןבדרך-כללשהיאהפגישהקץ':לאין'פגישההשיראתהמבריחה

שטיבוהירח, .)"ץק("לאיןנצחיואפילוארודלענייןזהבשירהופכתומרגש

יאורתקר.רקיעכנגדכשמשכאן"לוהט"דווקאובהיר,קראורזורעשהוא

תיאורוגםמדםועקובאליםתיאורהואפטל"שלשקיעותה"שותתהרחוב,

גםהיאהארוכה,האפ;סטרופהמופניתשאליההנמענת, Sו"ילדותי".יימתוק"

עוניוחרףההלך,ואילולעולליה,רחומהאםוגםומשוחררסעוריצור

יישקדיסוהפריון)העושרהתגלמות(שהיאהנעלהלגבירתומביאוערירותו,

כמושהיא,(מנחהולפריוןלשפעסמלגםשהיאיקרה,מנחה-וצימוקים"

ייהטבע").שלומצומקתמיובשתבבואהייהאמנות",

מזהרת,בבדידותהשרויהמלכותית,כגבירההמתוארתהנמענת,לעומת

אגףכאןמוצגמגשת","הנסוגיםואביריםארצותומרכבות,וחומהגןמוקפת

(בשיקהארציתחייםשמחתשכולוכמקוסהתחתונהשבדיוטההמשרתים

המשרתותאגףשלהרומאניםגםיצרית).אהבהורמזיחיזורגינונילוהטת,

שירימכלולמעשה,בסמוי.אלתרמןכאןאומרהאמנות,היכלאללבואראויות

המוטיביקה,מבחינתלמדיהומוגניקובץ(שהואבחץר''כוכביםהקובץ

הסימבוליסטית,ההנחהבמובלעעולהשלו),והאידיאולוגיההתימאטיקה

בעברבחשבואשרביסודות,ולהעשירוייהיפה"גבולותאתלהרחיביששלפיה

המכובדתהקאנונית,הליריקהשלהקבעדפוסירקלאוהכיעור.הרועלפרחי

שנשארו(השחקניס)ה"כוכביס"גםאםכיערך,בעליהםוהאריסטוקרטית

המתיקות,הקיטש,הארובות;ומנקההר~בהמשרתת,הטבחת,"בחוץ":

המפוחיתצליליוהחצוצרה,התוףקולהמארשיס,שלהמאז'וריותהצבעוניות,
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שבחייםהפשטותוהשוק.הקרקסהמולתוהקוף,התוכיפייטניוהאקורדיון,

שלהאופיינייםחופריולרבותהחופרים,באפנות:פשטותבהכרחפולידהאינה

איכותםאתלהםשפקנההואוהקשרםצירופםורקניטרליים,הםהקיטש,

ין .vלפאותהוהופכתפטאפורפוזהשבחייםבפשטותפחוללתהאפנותהאסתטית.

בדרגהעוליםהפציאותשלוהפשטותהקיטשההיכל.אללבואהראויהגבירה,

פתוךאך 6והנחשבים.האריסטוקרטייםליסודותשווי-ערךונעשיםבאפנות

של'זוויתהשירלעופתהשוני:צדדיגםבולטיםהשירים,ביןשלכאורההדפיון

תחבולותשלהפעלתןבשלבעיקרהקיטשפוטנציאלפפיפושהניצלפרוור',

באפצעותבעיקרהקיטשפןקץ'לאין'פגישההשירנחלץשונות,אירוניה

ניגודיהםפולוהפתוקהיפההצבתבאפצעותהאוקסיפודונית:איכותו

ניגודיםבבחינתנותריםוהםפתפזגים,הניגודיםאיןכיאףהפוחלטים.

ה"פתוק"ודהיאיןשובהאגפים,שנישביןהקונטרסטבולטשבהםבינאריים,

 .הפקאבדיאוהפבחילהאלים,הפר,היסודבצדושהוצבלאחרכשהיה,פתוק

שליסודותבעזרתוהסנטיפנטליהסכאריניהקיטשאתתכופות~טרלאלתרפן

-הילדותיאתוהפאיים,האליםבאפצעותלנטרלנהגהואהפתוקאתהנגדה:
-היפהאתהפקאברי,באפצעותולעתיםוהדקאדנטי,הפושחתבאפצעות
באפצעותלהפרנהגהואוההרפוניהסיפטריאתוהפבחיל,הפכוערבאפצעות

הואוהקרקסיהעליזאתדיסהרפוניה,ושל~-סיפטריהשלצריפה,שליסודות

לאירוניהנזקקהואתכופותוהרציני.ההגותיעםפזופנותלעתיםעיפת

אתשחיבבוניבורהפחבר,עפלבנייתהשעלהאשליהאתהפנפצתהרופנטית,

"קיטשלעולםהואביצירתוהקיטשהאבסורד.ושלהאירוניהשלהעיןקריצת

תפיםקיטששלפר~הפולפלוטשתפר~ההאפןפציבכאילולעצפו",פ~דע

בכלהיתפפות,פתודופשקפו,אפת),אפנותפניתפיפות,פתודפצדו,(הפעפיד

שלפוטנציאלבעליבפוטיביםפשתפשתאלתרפןשליצירתווגיחוכו.חינו

העפוקה,ההגותבאפצעותגםפפיפושםהרףללאלחפוקופצליחהקיטש,

עלעוטים,שהםהפסכהפאחוריפכיליםאלהששיריםעל-פי-רוב,הפסיפית

הפדופה.עליצותה

והבאתוםההומורבאמצטותהקיטשגטרולה.

הסנטיפנטליסטייםתיאוריהעללסו~יה,שירתואתאלתרפןהצילאחתלא

גילוייואירוניה.הופורשלשוניםגילוייםבאפצעותהפתקzכקות,ופחוותיה

אלהגלישהפןופתקתקהרגשניתיצירהלהצילעשוייםשהםטיבםההופיר,

יצירתשלויצרנההופורפשולללעולםהואהאותנטיהקיטששהריהקיטש,

אוטו-אירוניהיתרה.ברציניתעצפו,אתובפיוחדהפציאות,אתתופשהקיטש
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(שהנחות-היסודזוביצירההגיבורשבבןלסוגיו,בקיטשבל-יימצאבבחינתהיא

להתגלותמבקשהמחבר)שללאלהבדרך-כללחופפותשלוותפישת-העולם

מזוהפוכהתגובהדברשלבסופומשיגאךחן,ולשאתלהרשיםייבמיטבו",

להשיג.מקווהשהוא

עדשנבחנולתיאוריםובאווירתובמרכיביוהדומהסנטימנטליסטי,תיאור

(דורמןלבנה''שעההמוקדםבשירבחוץ','כוכביםשירילפניעודמצויכה,

הפואטיקהשלגילוייהרובכברמצוייםשבו ,) 163-161עמ'[תשלייט],

העלילהכגוןאחדים,גילויים(ורקאלתרמןשלהראשוןשיריולספרהאופיינית

החודששלהמסומנן,המפורש,~זבבורםגם,כמוהשירשלהלינאריתהסיפורית

האופיינייםהדרך""סוףשיריוביןבינוחוצציםהאסטמהמחלתושלניבמבר

הואלבנה''שעההשירמקרי:איננוהמ~בבריםלשיריםהדמיוןבחוץ').ל'כוכבים

בעיתון 1935(בשנתאלתרמןשפרסםהאחרונים,השיריםשלושתמביןאחז

(להבדילשלוהליריקהאתמלפרסםשניםשלושלמשךשפסקלפני'הארץ'),

כמואלה,שבשיריםדומההראשון.שיריוקובץלהופעתעדברבים,מפזמוניו)

'ה~םפרוור',של('זוויתב'גזית'העתבאותהשבתפרסמוהשיריםבשלושת

המודוסאתאלתרמן,גילהבקובץלימיםנכללוואשר 7ראשון')ו'חיוךהשלישית'

מצוייםזהבוסרבשירלראשונה.גיבש;אףוכאןהרציניתלשירתוהמתאים

אתלפרנסהיושעתידיםורגשנות,רגשרוויימוטיביםאותםכלכאמור,ככר,

קיטש:שלמדומהחזותשיריועללפרקיםמגזטים,ואשרבעתידאלתרמןשירת

נגינהכליתוגה,מלאותרומנטיותופרדותנרגשיםאוהביםשלפגישות

מרמיעי-העין,הרגשניים,ניגוניהםאתהרחובנגנימנגניםשבהםפשוטים,

גם--עינינו.כפרמנצנץמפוחית,(ייבסמ~תללבנוגעתשתמימותםכפריים

באלהוכיוצאנרגשת")לאקציהטבעותמודדאו /בזקן,נכרשותהתולההטל

האקציהשתיאורבעודאךהקיטש.א~מנותשלהאבזרים"מ"מחסןמוטיבים

האירוניתההתבוננותבעזרתהקיטשמןניצלפרוור'של'זוויתבשיר

והמתיק,הרךהתיאורניצלכאיהמלים"),של("המאגיההמילוליתוהלוליינות

יותר:ואלמנטרייםפשוטיםבאמצעיםהקיטש,מןגדותיו,עלעולהשרגשנותי

הפאתוסאתההופךשבסיפו,והמובהקהחדההומוריסטיה~פנהכאמצעות

לכאתוס:

 ,ה~כ:~ידןכר T ~רק .ה~ו;:~א·ל~צ~ברק

ל;ף, OוצלולזVטסליל;תן Wגז~ידן

rנ~יו~ת י~~~ה 1~ךמ P: י~~~~ידן

~ K ניס;יוזקזךת;תוגור;ת,~ניr~. 
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 ,;גהך::~ל fר~ל-:כ:הךי tt~זכררק
וגביעונגיעהשהיופגאורכלעל

-T T '  '-· T :ד:י :

:כרrכ;גה,:כ~י~ית, לגי::r.כ:זו~ת

-- כ:יג;:~ יג;:,א~:גד~ע;ת~;גרך

זואת--היהאיךנזכור("רקהאחרוןשבביתהחגיגיתהשבועה,אוההבטחה,

מתודהגדותיועלגואהבלב-האורטוריהבסגנון-הנישאתנברך")--התבל

לבוראשיר-הודיהלפנינואיןלחלוטין.השניהביתבסוףמתנפצתומהתפעלות,

ידבמחיהברכהאתהופךהדבריםנוסחשכןרבה,תבלשלגילוייהקשתעל

לבאתוסהופךההודיהשלהפאתוסלקלסה.וקילוסמשבחלייברכה",אחת

יומיומית,ולפשטותגסלריאליזםהופכתהשבועהשלהנפשוהתעלותיינמוך",

בטוןהפתאומיהשינוימןשצחקלאחרבדיעבד,להם.הדרולאתוארשלא

איןכיהמלים,שללהשתמעויות-הלוואיאוזןהכורההקורא,ימצאובאווירה,

המנוגדיםהשימושיםשניוכיממש,פיהעלהקערהאתהופךיה:פאטטהז;נפנה

ולנאץ","לקלל(בהוראתההפוךוהשימושהשגורהשימושבר"ך,השורששל

"ברךאיוב:אשתכבדברינקייה,לשוןלנקוטכוונהישכאשרלשורשהניתנת

אביה"ייבאביהצירוףאחד,מצדזו:בצדזובטקסטנותרותומות"),אלהים

הפאתוסעםמתיישבותשאינןה"נמוך",העממיבז'רגוןשגורותקללותמזכיר

הנישאתשהברכה,שני,מצדלשכוח,איןאךשיר-ההודיה,שלוהמרומםה~ן

בוראכלפיתבל,שלאביה"ייאביכלפיבחרפות,ולאייבדמעות",נישאתכאן,

אחת.ובעונהבעתוהוקרה,תודהמלאבלבוברכהשמיאכלפיהטחהזוהי .עולם

שלבמפנהמתנפצתוהפאתטיתהמוגבהתהאמירהשבהםדומים,גילויים

ה"קאנוניות"בחטיבותיההןאלתרמן,בשירתלמכבירמצוייםבאתוס,

'הנאום',ה"קאנוני"בשיר .הפזמוניותהקלילות,בחטיבותיהוהןהנחשבות

שלהאורטוריםנאומיאתהדורות,שבכלהנאוםהוויתאתאחדבהעלםהלוכד

וגוברתעולה 8החדש,שבזמןהפוליטיקאיםשלנאומיהםואתהעתיקהעולם

הקהלשלוזוהנואםשלהתרגשותועםבבדבדהדוברשלהתרגשותו

מןלרטוריקניםהמתאימות ,פאתטיותיי:כה"בקריאותהנתמכת(התרגשות

ומותוחייותפארת:כה, /המים.,כוסהשולחןהימים,גדולת ,הכ:" :הישן)הנוסח

ומהודר,מופשט(צירוףהימים"ייגדולתאתהמצרפתה!אוגמה,הנאום".של

"אולמיאוהא~פות,באולמינואמיםשלממליצותיהםהישרכאילוהלקוח

מביאהוהבנאלית,המוחשיתהמים"לייכוסבשיר)נקראיסשהםכפיהסופות"

והןהתימהבאמצעותהןבשיר,הנוצרהמתחולפריקתהפאתוסשללניפוצו

(ייהה,הזאוגמהבעזרתהפאתוסאתממוטטהבאתוס .העיצובדרכיבאמצעות
T 

202 



מתמוטטים,ונואמושהנאוםלפניעודהמים")כוסהשולחן,הימים,גדולת

הכפייםמחיאותוממפולתהבינייםמקריאותהמציאות",יידמויבמישור

הימים"ייגדולת-לכאורההמקביליםהצירופיםכילשכוח.ואיןההידדוקריאות

זהבצדזהעומדיםוהםעיקר,כלמקביליםאינם-החיים"ו"תפארת

לאמחוכם:רטוריכבתכסיסשולל,הקוראאתלהוליךכדירקכבתקבולת,

הנאומיםאתהמלווהסטנדרטית,תפאורה-ייתפארת"אםכילפנינוייתפ~.רת"

 .אתרובכלדורבכלנואמיהםואת
בפזמוןגםמצויההבאתוסתהומותאלהפאתוסממרומינפילהשלזותחבולה

השיריםספרשללאורליציאתוסמוך , 1938בחורףשנכתב 9הבניין','מראה

החפוזהוהבנייהה"פרוספריטי"אווירתעלאלתרמןמלגלגכאן .הראשון

פליטיאתבחיפזוןאזשקלטהלושים, Tlהישנותשלבתל-אביבשאחזה"לגובה",

האווירהמןהנרגשתההתפעלותאתכאןמנפץאלתרמןהנאצי.המשטר

משמע:תרתיהקונסטרוקטיבית,

ונ;זןtם~r:זיייו:נ~:כל~מרr:זיב

 ..~נכ· i2ז'מהל~י,:כה,ול;וןש:
ההםימינ~שלהכייניריחםזה

 I ..-ד" ',' ...- T " 'ז'

 ,ן;ט~נ:ריס!ה

:נזpיס,

 ...הזפשננן.ןא
--: -: T 

שלהבנייהתנופתשלהטוביםבאותותהנזכרהקהל,שלהרגשניתהנוסטלגיה

שאינההמשכנתא,של~זנורהעל-ידיבאחתכאןמתבטלתהימים,משכבר

הזההחינניבפזמוןמתממשתהפאתוסממרומיהנפילהעיקר.כלמשובבת-נפש

ולעומק,לגובההבנייהאתהמשקפותשלו,המציאותדמויותבתבניותאפילו

השורותוהסטרופיות.הריתמיותתבניותיוכלעםלהפליאוהמשתלבות

הסיחפותומועצמות,מואצותהתפעלותיעלגשיתהתרעלהמעידותהמקוצרות,

מסתיימותלגובה,הנבנותהקומותשלושמרוםאלמעלה,כלפיהנפשאת

 /הפרטיתהיזמהבונהפה /בונה(ייפההמרתףמעמקיאלהבאתטיתכנפילה
שירתואתאפיאמציליםוהבאתוסההומיר )" ...ומרתף /קומיתשליש

לקיטשהאופייניתהאמיתית,ההתרגשותמןאלתרמןשלהרגשנית-כביכול

 .והסנטימנטליסטיהרכרוכי

203 



הקיטשממלכוותבחלץשלאשיר-בעוריםו.

[תשל"ט],(דירמןהטיב''הראש-אלתרמןשלבשיר-ביסרנעסיקזהבסעיף

אףהקיטש,ממלכידיתלהיחלץכמדימהאלתרמןהצליחלאשבנ;- ) 97-91עמ'

מתעתעת,פאסאדהאךדברשללא~תיהיאיהסנטימנטליתהמתיקהשהתמינה

~טרולטכניקתאותההפעלת(מתיךאפיקליפטיתאימהמאחוריההמסתירה

בחוץ').'כוכביםשיריבמיטבלימיםשהפעילאוקסימורונית,

במרכיביהשנוןהיפוךהעורכתפסבדו-עממית,בלאדהלמעשה,הוא,זהשיר

הג;תיתהאימהמאגדתכידועשנתגלגלהאדומה",ייכיפהאגדתשלהמבעיתים

פרחיםכאש~רה~ר~תראשואתנישאהתמיםהאיהבהילדים.ספרימדףאל

 ,סבת)ןלביתבדרךאדימהכיפהשקטפההפרחיםלזר(רמזהאכזריתלאהובתו
הראשאתנוטלתהאהיבההבת).לבחלףהחורגת,לאםשהיגשהכריתללבאי

לכבידהנישאהעריףשאהיבהשעהכבצעציע,בוימשתעשעתהכרית

 /הכתפייםשחםעלהשמלהאידם /האדימהבשמלתךבאה ר;נ~" :שיר-תהילה
לבןכבגדבשירמתיארהעריףהאהובראשהגרזן".עשתעלהדםכקטיפת

האכזרית,האהיבהשלבחיקהעתהמובחהחג,לקראתאמישהלבישתהי ,וטהיר

האיהבשלמידותייוטיהרתמימיתייאז,מדם.עקובההאדימהששמלתה

שללביתהשבהיאקרה:יבאכזרייתערפדיתברשעותמתחלפיםערוף-הראש

כתגמילבקרדימואותהוריצחהטירף,הזאבאלשבאכציידהאכזרית,האהיבה

מתקtוקאפיליגישהחלחלהומעוררהג;תילסיפירהתעלליתה.על

האיהביםזיגעלקינ~טישלגשםהשמיםממטיריםשביכביכיל,יסנטימבטליסטי

הואיהביםדובשביאופקמלקקתהדרךיהתהפוכית.התמירותכללאחרשנתאחד

אהבתשכיליאדמדם,שקיעהבוףאליחגיגיתבכרכרהיכלהכחתןנוסעים

דידים:

W ,וש;טג.וטW .עט

נ;סעת. ה~~ר~

 .ק;~~סים W;:Pנ;~ליםנו;~:גים
~נ;ר-'~ק,רא:ק;ל~~לי

עדיפה ...יפהגה
- TTזז

א;תי!ן.ןאהבינויר;צהשאני
 . .ר . °0° •ר °0°

 .וז:ברה;ד ,ז:בר
:בר!ה! y: ,ק~:בר! !ק~.ע

 . י~,~ןא~קק.ת .Rןקל,ורוד
כגזרת Wכ~ר
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-~רא~ןך~~ש~ת
 !י~'~tקז;נלתג.ור Q:ק:קב~לההיא

הריתמיתשעליצותההזו,ומרהיבת-העיןהמתקzכקההתמונהדבר,של~תול

עלמולודובסקהקדיהשלהמסוגנןשיר-הילדיםכדוגמת 10שירי-ילדים,מזכירה

שזהנאהבים,מרכבתובהעליזהחתונהסצנתשלתיאוראיננההזהב,מרכבת

תמונהאלאאינההתמונהשלהם.הדבש""ירחאליוצאיםוהםנישאו,ך

שמיעבראללסוסיםרתומהאשבמרכבתהנישאיםמתים,חתונתשלמקאברית

ככוכבינראיםורשפיהןשגיציהןאדמוניות,בהזדהרויותהבועריםהשקיעה,

האוהביםשלהסעורנתיבםעלהניתךצבעוני,קונפטיוכגשםנופליםשביט

הראש.רופי

אתהמבעית,עםהיפהאתושרירותיחדבאופןאפואכאןפחבראלתרפן

עושיםהאוהביםהקודר.עםהצבעוניהנורא,עםהעליזהפקאברי,עםהילדותי

אלפפליגיםהםולפעשההפשותפים,בחייהםהראשוניםצעדיהםאתכביכול

לפעשהאךהדבש",ב"ירחכזוגזהאתזהאוהביםכביכולהםהאחרונה.זרכם

אלהשנייםאתהביאהושנאה,קנאהרגשותבהשנתערבוהפטאלית,האהבה

אתמנטרלשאלתרפןולמרותחלחלה.מעורר crime passionnelב-הפרק,צם

היאאיןניגו,זתכליתלמתיקותהפנוגדיםביסודותהתמונהשלחיקותה

פארםעלאיים,האמריקחדרי-ההלוויותגםהקיטש.פןלהערכתי,ניצלת,

והמתיקות,הפקאבריותוהיופי,הכיעורניגודיאתזה,בצדזהפציבים,והדרם,

הפקאבריאתלנטרלבניסיוןאפואדילא IIהקיטש.תכליתהםכןפיעלראף

שב;קץ',לאין'פגישהכבשירושלאלהיפך.או"יופי",שליסודותבאמצעות

הנושאתופראדוקסלית,עמוקהלאפירהבסיסהאוקסיפורהשרשרתיפשה

בעולם,האמןשלמצבוולגביהאפנותדרכילגבימתחרוויקונפליקטבחובה

העולההאופיינית,ההתרגשותתחושתאתאלאפשרתיםהניגודיםאיןכאן

כאןמחלציםוהאוקסימורההפראדוקסיםאיןלדעתי,זוועה.סיפורילמקרא

אלאמעליםהםאיןשכןהקיטש,שלהזוליםהאפקטיםפןהתמונהאתלחלוטין

לא.ות~חלחלה,שלרטט

רהוט,מקצבביצירתאלתרמןשלכישרונונינרזהבשיר-נעוריםגםאפנם,

הפיגורטיביבצירוףלמשל,כך,פדהיפות.לשוןופיגורותוירטואוזייםצלולים

האופקאלהפוליכההדרךאתלתאר(שנועדדובשני"אופקפלקקת"זרד

טבעיבאורחהנקשרותמלים,משפשותאדמדם),שקיעהבאורהמוצף

בחושהנקלטחזותי,לתיאורדובשני),(פלקקת,הטעםבחושוסופאטין

הדבששלהצבעומתיקותהטעםמתיקותהופכותמכך,כתוצאההראייה.
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למעשה,בחושניותה.הקוראאתהמדהימהאחת,סינ~סתטיתליישותלכאורה

אתהמחפשהשמרן,הקורא :שונותבדרכיםשוניםקוראיםזוהאנשהתפעיל

כפיהטבעאתהמשקףומופרז,עזמראהלפניוכילעצמויאמרהמימטי,התיאור

מלודראמטייםבגווניםטבעיבאופןהטבע"נצבע"(לעתיםלפעמיםנראהשהוא

אתהמכירהקוראזאת,לעומתגמור).לקיטשייחשבושבאמנותומתוקים,

אתרוחובעיניאולייממשהמ~כר,שלבניכורוהמודרניתהאמנותשלדרכיה

כלקקהשוקעתהשמשאתהמלקקתוגרוטסקית,ארוכהלשוןבדמותהדרך

האופקאתהמלקקתהדרךתמונתומתוק.עגולדובשןאוכתומה,דבשסוכריית

(שתיהןקונפטיפתיתיבגשםשהומטרהאוהבים,זוגשלהתמונהכמוהדובשני,

מניפולטיביתכהשתעשעותכאןמתבררותלסוגיו),לקיטשאופייניותתמונות

ולמרותכן,פיעלאףמדהימה.הפתעהליצירתהקורא,שלבתגובותיוושנונה

כיזאת,איןהגנוז,הנעוריםבשירבושישמרשים,אמנותיכישרוןשלהבזקים

עלהלאוכיומשמעותית,עמוקהאמירההמכילשירהואאיןכיחש,אלתרמן

שיריו.באסופותאותוכלללאכןועלהקיטש,שלממוקשיובולהימלטבידו

הערות:

גילוראה:גרמנים.אסתטיקוניםשלמפרי-עטםהםהקיטשתופעתעלהראשוניםהחיבורים 1

עמ'דורפלס,של(בספרוברוךשלמאמרוראה:כמו-כן, .) Dorח es ] 1969 [ 303-304 (דורפלס
 . 23-21עמ' ,) 1985 (פרידלנדרגם:ראה .) 174-156עמ'(שם,גיץלודוויגשלומאמרו ,) 76-49

מרביםוסנטימנטלייםזוליםחתונותונגנישנייהממדרגהזמרים ,) Ehrenzweig (ארנצוויגלטענת 2
כמעט(ואףמכולכללאובאופןבאקראיהמופיעיםמאלהלישים,ותגתרטיטיםבהשמעתבמכ~ון
 . 101עמ'(תשמ"ג),צורוראהגדולים.אמניםאצלמוחש)בלתי

לראיוןיוצאתוצוחקתצעירה ,ה~~אקציה"פהכלהלן:היההאקציהתיאורשלהראשוןנוסחו 3

השוואתעל . 153עמ' ,) 1979 (דורמןוראההמטבח";כלאתבבשםוהוממתחוגגת:;כמשרתת
בדרךהמצמידהזה,המורחבהדימויאתוהשווה . 42-33עמ' ,) 1983 (קרטון-בלוםראההנוסחים,

שם ) ... (טבחתכנשיקתירחלוהטיישםלדימויהיחס,שפלואתהיחשרוםאתהאוקסימורון

שלונסקישלהמוקדםשיריובמחזורהנועזלדימויגםוהשווה .כמטפחת"ליענףתפילשקמה
הלילהפרצוףעלייבהרות-קיץתרפ"ז):-תרפ"בשיריס'בגלגל', ,'ז(שירייסתם"

לכללבן-אדוניה".הטרוטותעיניהקורצתלכלוכיתשפחה .באמצעותבלול-אדירים
ההיררכיותוהרסה"הפקר"בתחושתשמקורןופואטיות,מעמדיותהשלכותישהללוהדימויים

באמנות.המודרניזםמהפכתשלבעיצומההבולשביקית,למהפכהנתלוותהשהמקובלות,
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יכולהןייאקציה".-הלועזיתבדנוטציהכאןהשתמשמקצועו,לפיהאגרונוםאלתרמן,שמעניין 4

זאתובכלהריתמית,הסכימהשתיפגעבליחוגגת",כמשרתתריחנית,שיטהייפהלכתוב:היה
פרוזודייםששיקוליםייתכןחוגגת").כמשרתתיפה,אקציה(ייפההלועזיתהדנוטציהאתהעדיף

כמהשלצליליהןעםאחתברשתמשתלביםשצליליהייאקציה",במלההשימושאתהכתיבו

אתהעדיףשהואייתכןאףייהקטר").ייהקךץ",~רןריו",כלייעםייקטן",בשיר:המפתחממלות
הפרוורהלוקאלי:ומןהספציפימןמכ~ונתהתנזרותלשםהעברית,פניעלהלועזיתהדנוטציה

העולם"ייפרוור-בשירכנזכר-,ואפילוהפריזאי BANLIEUההתליאביבי,הפרוורלהיותיכול
ההאנשהיסודאתבשירמחזקתייאקציה"שהמלהאףייתכן .יכרונוס) I5ואיטופוסשל(פרוור

זובמלהשהשימושגםאפשרועוד,זאתומתיפייפת).נכרייהצעירה,ייגרציה"כמעין(האקציה
ביום'לאהפסוידויעממיבשירוביאליקשללשימושו(והשורההר;וחהשימושמןבידוללשםבא
תיאוראגב,ולהדגשה.להבלטהלהזרה,המביאבידולחידות"),פותרהייוהשיטהבלילה':ולא

דורמןראה:לבנה'.'שעההמוקדםבשירגםכלולונרגשת,מאוהבתכנערתיכפראקציה,של
 . 161עמ'(תשלייט),

כאןהמתנפצותשחוקות,מטפורותוכמהכמהעלמבוססהאדומההשקיעהשלזהתיאור 5
דמים"ייקצירהניבשלהןיופטל".שלשקיעותליישותתהופךדם"יישותתהניבלרסיסים:

הניבעלגםמתבססלאלומות"אותיייתאלפיהצירוףלאלופות.שנאלםההלך,פתיאורמתרפז
בכפיפהוהדומייה,הדםאתהאל~מה,ואתהאלםאתכורךשהואתוךדום","להיאלםהשחוק

אךכמויילדותית,איכותלהומשווההתפונהאתכאילופפתיקהב"פטל"ה"דם"המרתאחת.
להשתא~תבשוגגלוגרםמהבדיעבדפביןמשהואבעתה,לקוראגורפתגםהיאלפעשה

קיטשכתפונתראשוןבפבטלהיראותשעשויפטל",שלשקיעותיישותתהצירוףולהתקספות.
פטבעותישלונועזיםאגרסיבייםוכהחייאהכפימושמתבררצבע,ורו~יתמתקתקהטיפוסית,

והאוטומטי.המוכרה"יכלק",אתהמחבבהאותנטי,הקיטששלהיפוכושנשתחקו,לשון
המפארים~פיאיךראיתאך ~ל"'איגרת':בשירהכלולהווידוי,שלהאפירהתוכןזהולמעשה, 6

להרא;תאותםבהביאיהשוערים,ך~לואלי,לרגליהם,ולחם,אהבהעלבשוק,זבהרקידו

ייקיטש"בההרואהזההאנין,הציבורבעיניהנחותהסרתיהטעם,הפמוסחרת,האמנות~ליך".
והאולימפוס,הפרנסוסשלהשמים"בתייהשירהשללזהזההמעמדאלתרפןאצלמקבלתו"זבל",
האליטרית.השירהשלפניהעלמועדףמעפדואפילו

שלבפאמרהנדונו ,רפס'::לכינוסלהכשירםכדיאלתרמןבהםשהטילוהשינוייםאלה,שירים 7
-1977בשהתפרסםהאלתרמנית",בפואטיקהתמורותושני:-ראשוןייחיוךקרטוןיבלוםרות

עמ'(תשמ"ג],לאירוני'הנשגב'ביןבספרהכונס(המאפראלתרמן''פחברותשלא'בכרך
45-14 (. 

לעבריתתרגופוראה'ציצרו'.טיוצ'בפ"אשלמשירוהשראתואתאוליקיבל'הנאום'השיר 8
אתמתארסיוצ'בשלשירו . 17עמ'(תשלייב),שלונסקי'כתבי'כלשירה",ייתרגומישלא'בכרך
המהפכהלאווירתהיסטוריתאנלוגיה(מתיךלמרד"אזרחים(ברופא)בהייבסעורהנאוםשלכוחו

מלחפותשתיביןאירופהערישלבכיכרותיהןשהושפעוהלהבות,חוצביהנאופיםהדיברוסיה).
נאומיהםהדיולהבדיל,מזה,הפאשיזםושלמזההבולשביזםשלנישאייהדגלפפיהעולם,

ועוליםביקעיםלעצמאות,המאבקבשנותבארץיישראלהמפלגתייםהעסקניםשלרבייהפאתוס
העליזמנית.חזותולמרות'הנאום',השירפן

 . 47עמ'ב,כרך'רגעים',ראה .) 24.3.1938 (תרצ"חב'באדרכ"א'הארץ', 9
המבוגרשלאוהילדשלההתרגשותלהפחשתיותר,קצרותלשורותהביתשלדומהחלוקה 10

הך!סוסיך(ייעצורלמזכרת''אביבבשירנמצאילד),בעיניהעולםאתורואהפחדש"(יישנולד
הנודעשיריהילדיםבמתכונתבנויותלמזכרת''אביבפתוךאלהשורות .)"!ךסבעובריםתופים

(השיראלתרמןיצחקשלוחינוךעריכהלפפעלישותפוהיילפרין,יחיאלשחיברהאביב','בא
תליאביב'הגינה',הוצאתאנגל,יואלפאתפוסיקהעםמשחקשיריזווית','בקרןבאסופהכלול

ופספרותהילדיםפספרות(הדיםנושנות"אגדות"דפיבפרקבהרחבה,וראה . 8עמ'תרפ"ז),
אלתרפן).ביצירתהפולקלור

 • 22עפ' ,) 1985 (פרידלנדר 11
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שביעיפרק

היאורותומראותהרעמיםראמי
למנ~ר i2הואמנותאלתרמןשירת ..

השירהלשוןאלויחסןבמוורניזםשונותאסכולותא.

"ן;נפנהשלהרוחניבאקלימואירופה,במערבשנולדההמודרנית,האמנות

אזשהתגבשוהמהפכניות,התיאוריותמןהשראתהאתשאבהואשרהמאה",

שלהמעמקים""פסיכולוגית(הדרוויניזם,ומדעי-האדםמדעי-החברהבתחומי

מןוהמדעהדתהתפתחותבדברפרייזרשלהאנתרופולוגיתתורתופרוי,ד

נפשמצביאללהיסוגולקהלולאמןהתירהועוד),השבטיתהמאגיה

שאךקדמוןכאדםאוכילדהמלה,שלצליליהטעםעלולהתענגפרימיטיביים

מןאחת,ובעונהבעתמושפעת,גםבהיותהולהיפך,המילולית.יכולתואתגילה

המהירההטכנולוגיתההתפתחותומןמדעי-הטבעבתחומיוהתגליותההמצאות

שלמהנחות-היסודהחשמל,נורתשלמפיתוחההמתועשים,המרכזים(מגידול

בתר-רומנטית,ריאקציהכמתוךהתנערה,אףהיאועוד),היחסותתורת

והבסיסייםהפשוטיםערכיועלשהתרפקוהקמאיות,שוחרישלהטבעמתפישת

עולמואלה"טהור",הילד~תעולםאלהרומנטיתהנהייהשל.במקומההעברשל

הטבעבחיקוה"הרמוניים"ה"שלווים"חייואתהחיהאיכר,שלה"שאנן"

ואוטופיים,נוסטלגיים(עולמותהאציל"ייהפראשלעולמואלאוהכפרי,

בזוהמתהזדהמושלאאבודים,כמיההכמחוזותהרומנטיתבהגותשתוארו

אחרדווקאהמודרנהמאמנירביםנהוהחברתית),והצביעותהכרכיתהתרבות

(ה"~גלןפןליס"),ורב-הרבעיםההומההמטרופוליטניהכרךשלהעכשוויעולמו

מסממניההמודרניתהאמנותברחהבמקביל,וקדחתני.מהירהישגיושקצב

שאותםוהצבע,הצלילהצורה,ומיפיההרמוניהמןהרומנטיקה:שלהצורניים

המכאניים,במקצביםהצליל,שלותוובמתכתיבקרירותובדיסהרמוניה,המירה

שלמשיכתוניכרהאלהבכלחדןת-הן;נתאר.ובצורותהמובחניםבצבעים

עלהמבוססיםהן;נבניםאלמנוגדים:כיווניםשנימביןאחדאלהאוואנגרד

הכמו-האקסטזהואלגיסא,מחדהרציונלי,והתכנוןה"קר"האינטלקט

הקמאייםממעמקיההפורציםההיוליים,ברגשותכביכולשמקורהפרימיטיבית,
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אתדחוכאחדהללוהמודרניסטייםהכיווניםשניגיסא.מאידרהאדם,נפששל

הרומנטיתהפואטיקהאתשאפיינהבטבע,השהויההקונטמפלטיביתההתבוננות

כמהשלבדבריהםשנקבעהכפיוהןגופם,השיריםמןעלתהשזוכפי(הד

הרומנטית).הפואטיתההגותשלממנסחיה

שכלתניעל-פי-רובונעשההלרוצירופיההמלהכלפיהיחסגםמכר,כתוצאה

האסכולותמבבירביםמשורריםאצלפחות)ספונטניגםלרובכן(ועליותריותר

האקסטטית-כביכול,הפרימיטיביסטית,בשירהאפילוהבתר-סימבוליסטיות.

מבניםהאירציונלית,אוהקדם-לוגיתהחזותמאחוריבדרר-כלל,ניכרו

כביכולהמעטההמודרני,האמןשלהשקולהפרי-חשיבתווהגיוניים,שכלתניים

הא;רקל.שלהמאנטיתפקידואתאוהשבט"יימכשףמסכתאתעצמועל

מסובכים,מילולייםמבניםבשיריוקרובותלעתיםהציבהמודרניהמשורר

נסוהללוכרופשוםותכנוד,התכוונותפרילעצפו,פ~דעתוצרלקוראיושנראו

"מדנובעשאינוופחושב,פתוכנןחידודביצירתעיניים:באחיזתלהאשיפו

קוהרנטיתאפירה-הפכולכלתשכלתניותוחרף-אפילובושאיןהלב",

עלהפודרניהאפןאתהקהלשללהאשפותיובפקבילופשפעותית.

אתתכופותלהוקיעהרחבהציבורנהגהפיפזיס,בתחומיייכישלונותיו"

ובריתפוסבצלילזדישחקכבלהטים,במליםעושהשהואעלהפודרניהפשורר

הפודרנית,השירהשלהקסןחסידיהציבוררקועקר.קרשרירותי,פשחק

פוסכפותושובריאנטי-בורגנייםערכיםשוחריצעיריםשלקבוצהבתחילה

יכולתואתנסעלוהעלופלים,שלרב-פגהפודרניבמשוררראולתיאבון,

ובעוגהבעתפקדת ljהפוהיחידה,האחתהקולעת,בפלהלבחורהאקרובסית

כלאתלהרוסמבליבאחרתלהפיר)ןשאי-אפשרזוהטקסס;פישוריבכלאחת

כולו.הפבנה

לתפישתופשיקהחופפתהפודרניתבאפנותהלשוןתפישתלפעשה,

אשליהליצירתישיר,לפיפזיסחותראינוהןהפודרניזםככלל,שלה:המציאות

בעיו~תביטאהשקפתואת"הסבע".שלרפרודוקציהליצירתאומציאותשל

 "הרז':''שלשונותסכניקותבחיפושהסבעיים,האובייקסיםצורתשלפכ~ון

 .הלשוןשלה"טבעיים"כלליהבסירוסאף-ובפקבילדיאוסופסיזציה,ושל
הק~בניזם,הפוסוריזם,הסימבוליזם,-בפודרניזםוהאסכולותהזרפיםכלכמעט

עורףפנו-ועודהסוריאליזםהדדאיזם,האקספרסיוניזם,הקונססרוקסיביזם,

אשר-לאיפפרסיוניזםלרופנטיקה,(לקלאסיציזם,באפנותהפיפסייםלזרמים

האמן).עיןדררמסתנןשהואכפיאושהוא","כמ;תהטבעאתלשקףביקשו

בעיניהםשזוהוההרמוניה,ומןהפיפזיספןובפתכווןביודעיןבבריחתם

המודרנייםהמשורריםהסתייגובת-העבר,ה"שמרנית"האמנותשלכסגולותיה
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האמפיריתבמציאותר~רנטכמסמנתהמלהשלמתפישתהגםבמקביל

שלכרשתהפיוטיתהמלהשללתפישתהחתרוהםזאת,תחתהחוץ-ספרותית.

עדלפחןת~בוקטיביות,משמעויות-לוואישלכאשכולאוסוגסטיבייםצלילים

שלמבית-מדרשםשיצאההאנטי-סימבוליסטית,התביעהשללהתעוררותה

הדנוטטיביערב;ןאתלמלהלהחזירביקשוהללוהרוסים.זגאיסטים Kה~

דווקאביותרוהקולעתהברורהבצורההתנסחהזותביעתםהאובייקטיבי.

סטיין:גרטרודה"גולה"האמריקאיתהסופרתשלהידועהמחאהבםשפט

הסיסמהםהדהדתשממנושושנה",היאשושנההיאשושנההיאיישושנה

 1החיה!".השושנהתחיהסיםבוליזם!ייהלאההאקמאיסטית

עלשרירותיתבצורההמתבססיםהםודרנית,השירהשלהםליםםשחקי

בםשםעיהןודראמטייםחדיםםעתקיםועלהםליםשלהפונטיותתכונותיהן

שםצאווםגמות,כיווניםםכםהאחדשלתולדההםשלהן,ובהשתמעויות-הלוואי

לעילשתוארוהמגםותשתיולאסכולותיו.לזרםיובםודרניזםביטויםאת

ואלגיסא,םחדהקדם-אינטלקטואלי,ואלהפריםיטיביאל(הכםיהה

לכאורה,רקזואתזוהסותרותגיסא),מאידךוהםכולכל,הקרהאינטלקטואליזם

אףלםצואניתןבצדןהמודרנית.באםנותשהתרוצצוהיחידותהםגמותאינן

מהםובאחדיםהםטאפיזי,אלאקסטטיתכמיהההםודרניסטייםהזרםיםםןבכםה

ביטויהאתשםצאההישן,הנוסחםןהאםןשלהאםוטיביתלגישהריאקציה

נס" 9ה"נ;נאלהאירוניה,ואלהפראדוקסליותאלהםודרניהאםןשלבחתירתו

הםשורריםשליחסםעלבדרכההקרינהאלהםםגםותאחתכלהאבסורד.ואל

צירופיה.ואלהםלהאל

בהגותנעוצההפיוטיתהםלהאלהםודרניתהגישהשלראשיתה

כםהואחרים.םלארםהורלן,בודליר,שלבשירתםובםיםושההסיםבוליסטית

האנגלו-אמריקאיתהםודרנהסופרישלהצהרותיהםנשםעובטרםשניםעשרות

שירהשלבזכותהואחריםבלוקבריוסוב,אליוט,של(דבריהםוהרוסית

מנסחיהקבעו ,) 2המ~ברלהזרתוגורמתהםציאותקליטתאתהםשההייקשה",

וכיומובחן,ברורהיגדלהיותחייבהשיראיןכיהסיםבוליסטית,הפואטיקהשל

בטקסטנוצריםאםגם~בוקטיבית.עמיםותשלתחושחלקוראשיםסורדי

מליםבאםצעותהפיצויבאבלתי-םובנים,או~ליפטייםתחבירייםםבנים

אתהםשחזרתמוסיקלית,איכותובאםצעותאווירההיוצרותסוגסטיביות

אלחתרבודלירהמלים").של(ה"םאגיההםחשבהםהלךאתאוהתחושות

באםצעותהגורמתבסינ~סתזה,התכוףהשיםושבאםצעותהסוגסטיביות

כאשרגםוםצועפת,עםומהאווירהשלליצירתההחושיםביןהגבולותטשטוש

השורותמןלמשל,שעולה,(כפילחלוטיןתקיןוהתחבירלוגיתהיאהאםירה
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המלנכולייםשיריו .) Correspondances (-"~תאמים"הנודעשירואתהחותמות

הסדרהרסאתהמתירהחדש,האידיאלאתמדגימיםורלדשלוהמעורפלים

גבולשעל"הטהורה",המוסיקליתהאטמוספריתהאיכותעלוהמסתמךהלוגי

מחושבתלא~מנותמובהקתדוגמהמלארמהשירימהווים(לעומתםהתודעה

ורלדהאיץ ,) Art Poetique (פואטיקה' סר$&'בשירוהיצירה).לתהליכיומודעת

לדידו,הוא,השירמיטבש~דמעורפלות,במליםלבחוריחשושלבלבידידו

 .לדיוקעמימותשכידהמפגשבנקודת

מפורשתזיקהזובנקודהאלתרמדגילה 3פואטיקה,בנושאיממסותיוכמתברר

התשע-עשרההמאהשלהשנייהבמחציתששורשיההסימבוליסטית,להגות

מספריהםלמשל,שהשתקף,כפיהעשרים,המאהבןהמודרני,(בגלגולה

אולם,המהפכה).טרםשלהשניםמדומנדלשטם,פסטרנקבלוק,שלהראשונים

מתגליםבשירים,למעשההלכהנבחנתזומוצהרתסימבוליסטיתכשהגות

האמדשלזכותועללהגןאמנםיצאאלתרמן :למעשההתיאוריהביןפערים

דבר,שללאמתואךומילולית,אידאיתבעמימותדבריואתלנסחהמודרני

לאמירההחותרתומכולכלת,מ~דעתעשייהפריגםאחתובעונהבעתהםשיריו

ברורהרפרנציאליתפונקציהבעלתלאמירהפניםכל(ועללמדיצלולה

החופשיתהאסוציאציהפרישהםרבים,צדדיםגםכמובד,בהם,ישומובחנת).

ברורלמסרמכ~ונתשאינה(זוהתודעהכזרוםהזורמתוהבלתי-מחייבת,

כפונקציהשמקורדורגשיות,אטמוספריותאיכויותיוצרתאלאוחד-משמעי,

שלהן).הרפרנציאליתבפונקציהולאה~מוטיביובמטענןהמליםשלהפואטית

פרוזודית,-מובחנ~תושל ) rnarkedness (מסומננ~תשלצדגםבהםהיהאלמלא

אםהוארבספק-וכו'תימטיתמוסיבית,פיגורטיבית,תחבירית,לקסיקלית,

תכונתאתנסעלמעליםהיואלתרמןשירתשלהאימפרסיוניסטיםמבקריה

משירתאותהומייחדתלהערכתםאותההמאפיינתשלה,והצלילותהבהירות

 4קודמיו.

אימז'יניסטןאופוטוריסט-אלתרמןכ.

אתבתוכהממזגתהיאכיתגלה,אףאלתרמןשלשירתולשודשלשהויהבדיקה

שקולםהשוניםהזרמיםנציגיהמודרניסטית,ההגותמנסחישלתביעותיהם

דבקההיאשאידהגםהעשרים,המאהשלהראשוניםבעשוריםברמהנשמע

גםכמושלו,הלשוןבשימושיהללו.ממערכות-הציווייםבאחתלאאףבעקביות

ומעשהלחודתאורטייםשעקרונותאלתרמדהראהאחרים,פואטייםבתחומים

לאסכולותזיקהסימנימתגליםעצמו)שירבאותואפילו(לפעמיםבשיריולחוד:

משקפתששירתוומאחרזו,אתזושצררולכאלהאףרבות,מודרניסטיות
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בדרך-כללחוקריואףנמנעוסותרים-לכאורה,אוסותרים,פואטייםעקרונות

מכילהלמשל,כך,המודרנית,באמנותהמקובליםהזרמיםמןבזרםמשיבוצו

בריסיכדמעות"אבניםכגוןומגובשים,קצריםיםאימאז'אלתרמןשירת

קיץ'),('לילהצעיף"הריסיםאתפגישהכמו"טלאולמנגינה'),בר .v מ'(העולם"

מאגית,אווירהכבהרף-עיןולוכדיםמג~וניםחושייםמטעניםהמשלבים

אלתרמן,חוקרימביןהיחידישהואהרושובסקי,ב'כי(עדוחמקמקהחד-פעמית

כבדרך-אגבהעלההכללית,הספרותבמפתהמשורראתלשבץניסהזאתשבכל

בשירההאימאז'יסטיהזרםאלהללוהשיריםזיקתבדברההשערהאת

אףלפעמים-אלתרמןבשירתתכופותלמצואניתןזאת,לעומת ,) 5המודרנית

האימז'יזםבנוסחומצומצמיםמגובשיםצירופיםהמכיליםשיריםבאותם

באמצעיהחיסכוןואתהאיפוקאתלא-הרוסיהאימז'יניזםאוהמערב-אירופי

המודרניתהאמנותשלהאינטרוספקטיבייםלזרמיםהאופייניההבעה,

אלה:שלהיפוכםאתדווקאאםכיועוד),האימאז'יזםהאקמאיזם,(הסימבוליזם,

ועזת-הגוון,הרמההאמירהאתהאקסטנסיבי,הדיבוראתהמילולי,הגודשאת

הזרמיםשלהמאפייניםשארואתהתזזיתתנועתאתההיפרבולי,הגעשאת

לגוניהם).והאקספרסיוניזם(הפוטוריזםהמודרניזםשלהאקסטר;.ררטיים

אלתרמןשירתשמגלההזיקה,מסימניכמהתבחןשלהלןגםה~דבדיקת

הזרםאלדיוק,וליתרדווקא,המודרניזםשלררטיים.האקסטר;לזרמים

במחלוקתוהשנויהמותקףגםכןועל-ביותרהקיצוניהזרםשהואהפוטוריסטי,

שיגהצעירלאלתרמןהיהש~תםיסטיים,המודרנהזרמיםכלמבין-ביותר

ההגותעקרונותאתהןברביםפרסמוהפוטוריזםשלנושאי-דברוכידוע,ושיח.

אחרהמעקבכןועלהספציפיות,הטכניותתביעותיהםאתוהןשלהםהכלליים

התביעותשלהחלתןמבדיקתנוחאלהמוגדרותתביעותשלהחלתן

ומעורפל.אימפרסיוניסטיבסגנוןבדרך-כללנוסחואשרהאחרות,האסכולתיות

בשלביהבמיוחד-אלתרמןשלשירתולשוןכיבעלילמוכיחהכזובדיקה

זיקהסימנימגלהאכן-בלבדבהםלאאךבספרים,כונסושלאהראשונים,

חדרוהפוטוריזםשלמאפייניוהפוטוריסטיים.המניפסטיםלתביעותברורים

שלהעברימנוסחהוהןהרוסית,הפוטוריסטיתהשירהמןהןאלתרמןלשירת

פיעלאףשלונסקי.שלבתיו~כוהארצישראליתלשירהשנתגלגלכפיזו,שירה

מפורשים,פוטוריסטייםציווייםלכמההצעיראלתרמןשלהיענותוולמרותכן,

שלו,החניכהבשלבילאאף-לזהותואופןבשוםאפשראילהלן,יפורטואשר

להשתמשוהרבה 6המדרגותבדגםשורותיואתלשבורשנהגבעת

ה~וטוריזםעם- 7פרי-המצאתוובצורותנדיריםבצירופיםבנאולוגיזמים,

המצוייםואחרים,אלהפוטוריסטייםסממניםבצדוהארצישראלי.האירופי
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סממניגםתמידבהישלפעם,מפעםבהומבצבציםבמוחשאלתרמןבשירת

לומר,צריךאיןלאלתר.הפוטוריסטיהרושםאתהמבטליםאנטי-פוטוריסטיים,

יםאסכולתיבמחוזותאלתרמןשירתאתמצדםקובעיםאלהמנוגדיםשסממנים

אתהקובעכן,אםהוא,אחראוזהציין-סגנוןשלאיתורולאלגמרי.אחרים

ביןומעמדוהטקסטבתוךמשקלואםכילאסכולה,אולזרםהיצירהשלשיוכה

שזרמיםהגם :הנכוןהואההיפךגםולעתים .הקרדינלייםצייני-הסגנוןיתר

והשפיעואלתרמןיצירתעלאותותיהםאתחרתוהאירופיבמודרניזםרבים

יחסיבאופןקלהפוטוריסטייםסימני-ההיכראתהפוטוריזם,מןיותראףעליה

שלמזהמובהקאלהשלשרישומםנגלהאחתלאכןועלולזהות,לבודד

 .יותררבהיחסישמשקלםאלהמשלאףהאחרים,

היענותהעללהצביעובראשונהבראשאפשרהזו,הטענהשללחיזוקה

בעלתהשירהשתהאהבסיסי,הפוטוריסטילציוויאלתרמןשירתשלהמופגנת

פוליכרומי(ססקולי),פוליפוניאחת,ובעונהבעת ,שהוארחב,תזמורתיסגנון

גימותמדבחוץ''כוכביםבשירירבותשורות 8 .תנועה)(רבופולימורפי(ססגוני)

וברעשהדראמטייםהצבעיםבניגודישלהן,ההיפרבוליבגעשזותביעה

 9ברויטיסטית",יישירהבשםהפוטוריסטיםשכינולמההאופייניים ,והתזזית

'יוםכדוגמתוקדחתניים,שוצפיםשיריםבצרפתית).רעש- bruit(מלשון

תזמורהמגליםועוד,הנאום'' ,''הדלקההפילים','אלשלב'פרקפתאומי',

השורותלמכביר.אלתרמןבשירתמצוייםצבעים,שלרחבוספקטרוםעשיר

עתיק','סתיובשירהכלולוהרעשני,הססגוניהטבעתיאורמתוךשלהלן,

לשמשעשויותאףהןלעיל.הנזכרהפוטוריסטיהעיקרוןאתבמובהקמממשות

השירה][לשוןשהיאהואהכרחיש"אםהפוטוריסטים,שללטענתםגמההדכעין

 lס:פרא"שלהמורעללחצואולמשורשתדמהעדיףלדבר-מה,תדמה

:;וtקנכה~גךר~תן! 1W ~ה'~יעור
נ~ער,השבטשלהצבעיםמסכת

-•• --: T ' ',' -••••• 

הt;כנכו,!הזכ~ה , IJזכרוז;יזכךzכה

ו~ראלרח~ת Wזכ~רם ;נ~!ה

ו~rכיו.~ע;לם:כ~ד;ל ר~~ W ת~.

 ,:כtקzכו!היזכ~ה
 ,רי .P:כ~דלק;ת
נראשהפ;סעיםרעמיונראמי

.: ••• , : T T -. : : 1 

.רא, .Pהנ~ריכב:כש;tוים,ת i2~'רי

W=il כך~חי:K ן;יז:ריר;ש:כ~חור;ת:;נים-
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הסתו!זהוהיה
: T T °0 ' T : -

ר~ןת, ?Oiזובל~ל

~דלסךם,r;רךיt;כיםזו!לוכלוכלהת Iא,ח~

 בז:;·!נ:t;כדיגי~תר~ Vג:נ~רקים

גים 1V ~עכ;t 1,י

 .ךדןמ;לד;סזג~רצ;ת

קדמוני,פראבדמותהשירמתגלהשבווטרוף,קודחפראי,תיאוריתזזיתלפנינו

עזים,ברק)ואורלילהשלכת,(צבעישצבעיוונזמים",בנוצותייהלוהט

מאותהשאינםמנוגדים,צבעיםשל(צירופיהםמאודעדואסתטייםדראמטיים

ויוצריםאלהעםאלההיטבהמשתלבים-ארום-שחור-זהוב-משפחתיגוונים

התיאוראתהכסגבריםהצלילים,צירופיומרהיבתיעין).ססגוניתתמונה

קול",קרועיייעופותכדוגמתלכנ~רים, Kוה(האליטרציותאותוומעשירים

התיאורואכן,~וירטואוזיים.רהוטיםהשוטים")ייבשריקתרעמיו",ייבראמי

שבהםהימיםמן IIהצעיר,פסטרנקשלמשיריוכמהמזכירעתיק''סתיומתוך

 .מיאקובסקישלבהנהגתושוברייהכוסכמות,הפוטוריסטיםחבורתאלהסתפח

אינההמוקדם,פסטרנקנוסחהפוטוריזם,אלאלתרכןשלזיקתואולם,

הכחייבתהכללית,הפוטוריסטיתלאידאולוגיההקשובהבהאזנתורקכתבטאת

אינםומצלול,גווןעזיתזזית,תיאוריוהריגדותיו.עלעולהמילולישצףיקצף

ואינםהפוטוריזם,שלכביתימדרשוהרועכת,המהפכהלשירתבלעדיים

שלהתיאורטיהרעיוניבתלםהצעיראלתרכןשלהליכתועלבהכרחמעידים

דוכיםאוכאלה,תיאוריםהפוטוריסטים.חבריהםושלמיאקובסקישלכרינטי,

הזרמיםביתרוגםהאקספרסיוניסטיתבשירהגםכצוייםלאלה,

אלתרכןשלהיענותודווקאהכודרנית.האמנותשלררטיים.האקסטר;

הפוטוריסטיים,המניפסטיםשלוהספציפיותהכצומצכותהטכניותלתביעותיהם

וכדיכמה,פיזוזיקהעלמעידהוהרחבות,הכלליותכתביעותיהםלהבדיל

הללוהטכניותהתביעותמןשתייםשלהחלתןאתכאןנבדוקהאוזן,אתלשנר

בחוץ':'כוכביםבשירי

התביעה,הועלתה ) 1912 (הפוטוריסטיתהספרותשלהטכניבמניפסט •

שמיד(ייצריךכפיללהםשישכשמותיעצםכורכבתהשירהלשוןשתהא

למשל: ) ... (עמוהקשורשםיעצםיבואכלתיחיבור,בלאשםיהעצם,לאחר

 .) 12דלת-ברז"כיכרמ-שפך,נחשול,-המוןאשהמ-פרץ,גברס-רפדה,

וחליל /לביאה,-ייהמולה :אלתרמןכתבהזה,לציוויההיענותמתוךכאילו

ייפtנמוןפתאומי');('יוםאדירה"כתףעלהשוקהרכיבני-אילת!
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הטריצה"האורגת-תוססתייכיכר('הדלקה');הגפו"אשכול-שרפותינו

('הםהמרצפת"איילתינחלצההדולקהזהביימרשתותשרב');('ליל

זהאנאלוגייםשמות-עצםשניהמסמיכיםצירופים,באלהוכיוצאלבדם'),

 .ומאייךמחברסימןכלבלאלזה,
בשימושבפועלהשימושאתלהמירהדרישההובעהאףמניפסטבאותו •

אלתרמן,בשירתתכופותנענתהזוספציפיתתביעהואף 13בשמות-פעולה,

במקוםמופשטים,בשמותאובשמות-פעולהשימושתכופותנמצאשננה

אתוראה"בואכדוגמתצירוףבשמות-תואר.להשתמשטבעיבאופןשנהוג

שגרתיתיאורבמקוםבאאחיותיה')כלעם('הרוחמ~נה"כטמטוםעירי

בהלמות /יצאו,"~רב-נ::זםהצירוףעמומה.מגןמתכתשליותרובנאלי

(נהם,שמות-פעולהשלשוהמכילהפילים')('אלעפעפיים"במחיאתהכפות

אובשם-התואריותרה"טבעי"השימושאתהממיריםמחיאה),הלמות,

הברבור"כלבנת ) ... ("לבדההצירוףמוחאים).הולמים,(נוהמים,בפו~ל

הצירוףלבן;ברבורשליותרופשוטשגורתיאורבמקוםבא-('הדלקה')

חצוצרהשלתיאורבמקום-('הנאום')חצוצרת"כבשורת ) ... (יידומייה

במקום-הזה')('הלילההאלה"הקירותייהתנכרותהצירוףמבשרת;

של('ייןפנסים"ייבפקחוןהצירוףומנוכרים;קריםקירותשלתיאורם

במלמולהעצים"הנההצירוף ;פקוחיםפנסיםשלתיאורבמקום-סתיו')

בעליהםהעציםשלתיאורםבמקום-אלה)במליםהפותח(בשירעליהם"

במקום-הגזולה')('בדרךירוקות"בארות"דומייתהצירוףהממלמלים;

-למזכרת')('אביבהקר"סוכרוייבו::זקהצירוףזוממות;בארותשלתיאורן
דוגמאות,וכהנהבכהנהועודוהבוהק,הקרהסוכרשלתיאורובמקום

או"טבעי"צירוףכללהמיראלתרמןשלכוונתועלמעידהריננ~~ןשעובדת

הודחושננההציפיות,אתבמקצתהשוברתיימוזרה",בגרסהייבנאלי"

מתוךוזאתהרומנטית,בשירהלושהיההנכבדהמעמדמןשם-התואר

התחבירשלמכ~וןהרסבדברהפוטוריסטייםלרעיונותאלתרמןשלהאזנתו

וסמנטית.דקדוקיתבמהפכההצורךובדברהקונבנציונלי

העקרונייםמכללי-היסודלכמהאלתרמןהתכחשאחתובעונהבעתאולם,

דמותאתלמשל,עצמו,עלקיבללאהוא .הפוטוריזםשלהציוויים-שבמערכת

המאמינההגדל~ת,ומחשבתהמהפכניהפתוסחדורתהמיאקובסקאית,ה"אני"

הצעירלאלתרמןשימשהששירתושלונסקי,האנושות.גורלאתלעצבבכוחה

דמות-מיאקובסקינוסח"אני"בשיריואזגיבשדרכו,בראשיתמוזל

רםב"קרשצ'נדו"דבריהאתהנושאתוביכולתה,בכוחהובטוחהררטית.אקסטרר

אגוצנטריותבכותרותהוכתרומיאקובסקישלהגדולותשיצירותיוכשםורועם.
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שיריוגםכךמיאקובסקי',ו'ולאדימיר'אני'כדוגמת-ז.וגלומאניותלומרשלא

האותנטיים,הביוגרפייםנתוניוואתשמואתאחתלאמכיליםשלונסקישל

צייני-סגנוןהמוקדמתבשירתוששילבשלונסקי,כסמליים.שנתפשו

בתאריך-משלדרך-ראהחדשניים,פוטוריסטייםוהלכי-רוחסימבוליסטיים

הרה-גורלסימן ) 1900היאתר"ס,(בשנתחדשהמאהשלt;ופהעלהולדתו,

הפרטי.הענייןמןחורגתשמשמעותוורב-סמליות,

ה"אני"אתאלתרמןסילקהעברית,המודרנהבקרבלקודמיובניגוד

ה"אני"את,והןשלונסקי,נוסחהפוטוריסטיהמהפכניה"אני"אתהןמיצירתו,

ושירתמזהגרינברגא"צשירתנוסחוהמיוסר,הרועםהאקספרסיוניסטי,

הלירי,ה"אני"עצמועלקיבלשלאלומר,צריךאין 14מזה.המאיריאביגדור

בראהואזאתתחתוממשיכיו.ביאליקשלהרומנטיהאינדיווידואליזםבנוסח

הימים,משכברהנוודהמשוררשלבן-דמותולמחצה,בדויייאני"ביצירותיו

המציאותשלהמואנשתדמותהתרתי-משמע,הנשואה,גבירתולפניהמתחטא

האשהעלומה:נשיתכ~שותהמוצגתהפנים-ספרותית,וזוהחוץ-ספרותית(זו

עלתבלהשונים,היבטיהעלהאנושיתהתרבותבת-השיר,הגדולה,הקוסמית

בדמותומשמשיםוהמצאהשמציאותהמשורר-ההלך,שלנדודיוגילוייה).כל

וחסרת-האינדיווידואליסטיתלעמדתוביטוי-השארבין-הםבערבוביה,

לאמנותלו:אחתשמחויבות"המקולל",הגולההמודרני,האמןשלהמחויבות

הנוסחיםמןאחרות,רבותבחריגותוכןזו,עקרוניתבסטייהולכלליה.

ומיוחדתאישיתסינתיזהבשירתויצרוהאקספרסיוניסטיים,הפוטוריסטיים

 "ו;rא"השלה,ש"סופיה"בלוק,אלכסנדרמשירתהיתר(ביןמודליםוכמהמכמה

שלהגותובהשראתנוצרההמשורר,כמסשאליהוהמסתורית,הסמלית

אפואדומהאינהאלתרמןשלהאישיתהסינתזהדבר,שלבסיכומוסולוביוב).

כאמור,לקוחים,ממאפייניהכמהכיאף~רטית,.האקסטר;המהפכניתלשירה

המניפסטיםהמליצושעליהןהנועזות,המילוליותהטכניקותמןהישר

הפוטוריסטיים.

המאפייניםהטרוגניים,יסודותבשירתולערבאלתרמןשלנטייתובשל

בצדבה,נמצאלאלה,אלהמנוגדיםשעקרונותיהןבמודרניזם,שונותאסכולות

דברעל('שירואלםדומייהשיריגםורועשים,קולניים"ברויטיסטיים",שירים

פוליכרומייםשיריםובצדועוד),הדומיות''בהר'ירח',למנגינה','מעברפניך',

אוומונוכרומטייםסטאטייםשיריםגםותנועה),צבע(עתיריופולימורפיים

שלהקרלובנואוה~תרשלשקיפותושלטתשבהםשיריםלגמרי,חסרי-גוון

דומםוסופווצבעוניקולניהשירשלהראשוןחלקולפעמיםאור-הירח.

היענותמתוךכאילושנכתב'הדוקה',הצבעונישיר-התזזיתבסוףוחסר-צבע:
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שלומפוחםשחורתיאורלמצואהיהשצפויבמקום-הפוטוריסטייםלציוריים

ואוורירי,צחתיאורפראדוקסליבאורחהקוראימצא-ורמץאודיםאפר,

ובצחיתדבבה /ושמיםאויירכאובדתלבדה-- " :שקיפותובלובןהמבהיק

וילדההאם /שיששלאנדרטהרצהעוד /רצה,עוד /הברבור,כובנת

(בהישוךפשוטהריאליסטיתמשמעותכולקודםנושאהתיאורהשבור".

השיש,פסלירקבעולםנותריםהברזל,אתוהתיכההעץאתשליחכההדוקה,

כלנצחית:פואטית""ו5רסאמתנושאאףזהתיאורבמקביל, .באש)א~נלושלא

(סוףנשארת"לעולםייהאמנותורקבתוהו,לבסוףעוליםהאדםשלמעשיו

פסלמתוארשבו'האמנות',גוטייהתיאופילשלשירוסוףאתמזכירהשיר

גוטייה,שלשיריוהאדמה;פנימעלהעירהימחותאחרהשורדובנההבתולה

שלהמוקדמיםשיריועלהשפיעומאז'ור',בלבןו'סימפוניה'קרנבל'כגון

פילוסופירעיוןבעיקרנושא'הדוקה'שבסוףהלבןהתיאורואולם,אלתרמן).

האנושי:הניסיוןשלתמצית-תמציתולהבנתהחותרעמוק,אקזיסטנציאליסטי

במבחןעומדיםהנפגעלבנהאםכאהבתנצחייםערכיםרקנורא,קטקליזםבזמן

וב'שיריעניים'ב'שמחתלחזורהיהעתידזה(רעיוןמועביםאונכתמיםואינם

ומתגוונות).שונותבווריאציותמצרים'מכות

החומר":ב"דלותהואאףמתאפייןהזה''הלילההכמו-סוריאליסטיהשיר

הנוףאתהמקפיאהירח,ואורהסלבנרצבעיהם(צבעיווקולצבעבהעדר

העצים'הנהוהמונוכרומטיהקצרהשירגםכמוהושעווה).מסכותעליוומלביש

המקפיאובאורווהמיםהמלחבצבעיובלובן:בשקיפותייצבוע"עליהם'במלמול

הפוליפוניותאתממיר'ירח'השירגםהדרכים.אתהמלביןהירח,שלוהמאכן

(שכהגיו~ןוחסרתסטאטיתבתמונההפוטוריסטיתהשירהשלוהפוליכרומיות

אווירת-אתלבטאהצרצרים"בבכיטבילהייעירהפיגורטיביהצירוףעשוי

שרואהמיכלומר,בלילה).העירשרויהשבהוהמונוטונית,הסטאטיתהנכאים

אתרקבהרואהוהססקוליות,הססגוניותתכונותיהאתרקאלתרמןבשירת

נוסחה"ברויטיסטית",השירהצדאתרקבהשרואהומיהאחד,צדה

שלהגמורהיפוכהאתגםוימצאבה,ויהפוךבהשיהפוךהראוימןהפוטוריזם,

 .זוורעשניתקולניתפואטיקה

במינה,מיוחדתאישיתסינתזהאלתרמןערךהפיוטית,המלהאלבגישתוגם

כלעםאוהשירה,לשוןכלפיהפוטוריסטיתהגישהעםאחדבקנהעולהשאינה

,נטהדרכובראשיתהמודרניזם.שלהשונותבאסכולותשרווחוהגישותמןאחת

שיריוהסימבוליזם.שלספיחיובנוסחהסמנטית,העמימותואלהחידושאל

ולשםוהחרוזהצליללתפארתשנבחרונדירות,בצורותגדושיםהראשונים

אפקים ן~ט~"השורות:למשל,הן,אופייניותמעורפלת.אווירהשליצירתה
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ל-ק.ד"מני~סנוורת-עריהפרץעד ] ... [באין-יהביחמקזגוגיות~לבין ] ... [חנצה

אלגהרושבילים /רקיעציותנבקוייפשטו,וכן: 15'גולגולת';שיר-הבוסרמתוך

השורותגםהןאופייניות 16לג'ינטה'.'קונצרטהמוקדםהשירמןאין-תום",

 ] ... [ /רקיע-~~ר!~ש~ת~ן ] ... [ /ראש,הפוכותותתל-ין /ריםאלנטו"נברשות
האקספרימנטליהשירמן " ...זג~בגדועיםבהיותכם /מסמן,שבאחדשהוא

(אשרשלונסקישלהמוקדמתשירתובהשראתשנכתב 17קרנבל','לילהנועז

מאפייניםשלמקורישילובובוחדש,שירינוסחשניםבאותןכאמור,העמידה,

הפוטוריזםומןהצרפתי-רוסיהסימבוליזםמןוצייני-סגנוןתימטיים

 .המיאקובסקאי)

צורותבחידושימלים,בחידושיכאמור,אלתרמן,הרבהעדייןזהבשלב

בשיריםהקליטה.אתהמשהיםואידיוסינקרטיים,ייחודייםלשוןשימושיוביתר

נאולוגיזמיםשחיבבשלונסקי,שלוכממשיך-דרכוכתלמידוכאמור,נהג,אלה

קבל 18שלונסקי",עם"פגישותיימאמריובסדרתועמומות.נדירותוצורות

שלונסקישללדעתו,המיותריםהחדשניים,צירופיועלאבינריי'הלשונאי

שהתפרסםבמכתב,להגיבמיהרשלונסקי .וכדומה)"~י-כאן" ,"םעפ-י~"(כגון

טבעוכיהללו,הצירופיםאתשחידשהואכיהסביר,שבוהזו,הסדרהבתוך

הסבירכןלסתמי.הוודאיאתההופכיםברוסית,דומיםצירופיםיסודעלאותם

המודרנית,הרוסיתהשירהשלתביעתהבעקבותנתעוררבחידושהצורךכי

-ואז ] ... [מעורפליםורגשותדבריםיישהשנוינהליסטיים,יהניההיסודותבעלת
לשם 'י~'בצירופינסתייעתי-האולישלהתהייה,שלהספק,שלשלטונםבימי

הפרדהעם-בחוץ''כוכביםבשיריבמקור].אינה[ההדגשההדכרים"םיתום

הקשותהצורותאמנםנעלמו-שלוהאסכולתיותהתביעותומןמשלונסקי

שובריםצירופיהןאךוצלולות,פשוטותהןכשלעצמןוהמליםוהנדירות,

אתמעכביםמאליהם,כאילוהמתבקשיםה"טבעיים",הכלליםאתבדרך-כלל

 19האמירה.אתומערפליםהקליטה

ושלניפוישלתהליךהסתם,מןעבר,בחוץ''כוכביםבשיריהמליםאוצר

ממלותאחתכל :צורותוחידושינאולוגיזמיםבדרך-כללבויימצאוולאסינוו,

משמעהאתיביןקוראוכלובהירה,פשוטהמלההיאלעצמה,כשהיאהשיר,

ובהירהפשוטהפשוטות,ממליםשנבנתהשהאמירה,אומרתזאת(איןהמילוני

השימושיםהםהאלתרמניאוצר-המליםבתוךיוצאי-דופןהיא).אף

"פתאומיים", :במליםכגוןהזוגי,בצורתוהחדשנייםהאידיוסינקרטיים

אינםאלהחידושים .ייצוואריים"ייסליים",ייסכיגיים","תניגיים",יים", Q"רי

העולםתפישתאתלבססמטרתםולהדהים.לחדשהרצוןמןנובעים

ושלייתאומים"שלעולםאלה,בשיריואלתרמןשבנההמיוחדת,הדואליסטית
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נתחדשהבמקרה(לאהמשוררשלהתימהוןמלאותבעיניוהנקלטייבבואות",

המשורר,ה"אני"שלבקרבוהמתרוצציםתאומיםעלבשירייפתאוזגיים"המלה

שלהזוגיבצורתשימושתוךבתוכה,ונתמזגההותכהכאילוייתאומים"והמלה

תכופותמסתייעאףאלתרמןשלהתאומיםעולםהמופתעות).העיניים

המרצפת,אבניעםלקרב-בינייםהיוצאת(השמשהשתקפויותשלבפואטיקה

שנלחמתכמיבשמש''השוקבשירמתוארתהלילה,צלליאתעדייןהמשמרות

רב Rבנבראשהעולםהקדמונים,לאמונתרמיזהתוךוזאתים",תניניב"קרב

מלחמהמתרחשתאלתרמןשלבשירוכתנין;בשמשמכרסםושהחושךתנינים

הנוצציםש"אבזריה"הארץ,גביועלבשמיםהחושך:לביןהאורביוכפולה

ושרירותיים,חדיםחידושיםאפואאלהאיןהשמים).מראותאתמשקפים

"טבעיים"חידושיםאםכיטרי",ייצבעשלריחוהמדיפיםלעיןמידהמזדקרים

שלמאלהפחות)ודיסוננטיים"מודרניים"כו(ועלפחותובולטיםיותר

היצירהשלהפנימיתהחוקיותמתוקףתמידהמתבקשיםחידושיםשלונסקי,

 20לעצמם.תשומת-לבתובעיםואינם

ושלהאימז'יניסטיםכשלאפואהיהלאהמלהאלאלתרמןשליחסו

אליחסועליון.מוסריכציוויודיוקבהירותהמשוררמןשתבעוהאקמאיסטים,

שלבצליליהבמיוחדשהתעניינוהפוטוריסטים,כשלהיהלאאףהפיוטיתהמלה

מודרניסטיםשלכאבותיהםבמלהנהגלאאףהואהגראפית.ובצורתההמלה

העולההעמומה,בתחושהרקמעונייניםשהיוהמיסטיים,הסימבוליסטיםאלה,

לאאףהפיוטיתהמלהאליחסוברי,שלה.האינפורמטיביבמטעןולאהמלה,מן

 .פיוטיערךלמעלתה"נונסנס"אתשהעלוהדדאיסטים,שללזהוכללכללדמה
מןהיתר,ביומקוריותה,אתהשואבתמקורית,אישיתסינתזהמתגלהביצירתו

יסודותלאלהאלההוצמדושבהוהדיסוננטית,ה"שרירותית"הדרך

מנוגדות.פואטיותאסכולותבניסותרים,מודרניסטיים

והמוררניתהרומנטיתהנאוקלאסית,כשירהמשחקי-המליםב.

שלממשחקי-המליםהמודרנהמשוררישלמשחקי-המליםאתהמייחדמהו

פונטיותבתחבולותלהרבותנוהגתהשירהשלשוןהוא,כללוהריקודמיהם?

יסודותשלומשקלםהמבע,אלתשומת-הלבאתהמרכזותוסמנטיות,

גםאמנםלסו~יה.הפרוזהמלשוןהיתר,ביןהמייחדה,הואבתוכהה~ר;נ;זגזיה

הרחובבלשוןהעיתון,בלשוווהדיסקורסיבית,הבלטריססיתהפרוזהבלשון

שלשונותבתחבולותשימושאחתלאנעשהרגיסטרים,.הבשארוכןוהשוק,

האמירהבתוךמשקלןגםכמואלה,שלאיכותןאך ,לשון-נופל-על-לשוו

נודעשנההשירה,בלשוןהמקובלמןשוניםשלהן,האפקטיביותומידתהכוללת
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היסודשלמשקלו(אמנםומרכזיאינטגרליתפקידובצליליהןבמליםלמשחק

מתקופהלאסכולה,מאסכולהלמשנהו,אחדפיוטימז'אנרמשתנההפרונומסטי

כןאםמההשירה).שלמאבני-היסודהריהודבר,שלבעיקרואךלתקופה,

בכפל--למיניהןחידודבתחבולותהמודרניסטיםשלבשימושםהרבותא

ה"טבעי"השימושאתהמסרסהסמנטיבמעתקבק;גנדר~ם,למנג~ר, Kבההוראה,

בלשוןמצוייםיחדגםשכולם-וtוזרהןאוטומטיזציהלידיומביאהמלהשל

ומתמידןמאזהשירה

האופיינייםצייני-הסגנון,שאתבעודקלה:אינהזושאלהעלהתשובה

המכאני,(הריתמוסלהשקדמההשירהמןאותהוהמייחדיםהמודרניתלשירה

הריולתאר;להגדירלבוד,דיחסיבאופןקלועוד)ה!א~גמההאוקסימורון,

נדרשותבכלל,השירהלשוןאתהמאפייניםצייני-סגנון,אותםשלבתיאורם

עלולאודגש,פרופורציההבדליעלאחתלאהמבוססותיותר,דקותאבחנות

משחק-לביןהקלאסיציסטימשחק-המליםביןההבדללדוגמה,מהות.הבדלי

איננואינטואיטיבי,באורחבולחושהקוראעליקשהשלאהמודרניסטי,המלים

מבלבליםוהמחקרשהביקורתתכופותנמצאגםכןעלוכלל.כללבנקלמתנסח

האינטלקטואליהיסודמןהנובעיםמסוימים,דמיוןקווישחרףאףהשניים,בין

עצמה.התופעהאותהשלכגילוייהאופןבשוםלראותםאיןלשניהם,האופייני

המודרניסטיתהשירהוהןילייג)שירת(ובמיוחדההשכלהשירתהןלכאורה,

אלילייגיותנורמותלגרירתדווקאשהתנגדשלונסקי,שלשירתו(ובמיוחד

סביבובנואףולפעמיםלמנג~ר, Kהבתחבולתתכופותהשתמשו ) 21השירהלשון

מןהןשונה,שיריתתופעהזאתבכליצרמהםאחדכלאולם,כולו.השיראת

וחוזרתהנתפשים,האפקטיםקשתשלמבחינתהוהןהאטיולוגיתהבחינה

משוררישללמנג~ר Kלהילייגילמנג~ר Kהביןההבדליםמהםלמקומה:הקושיה

המודרנהן

תהליךאתבקצרהכאןלסקורהראוימןזו,לשאלהתשובהלתתלנסותכדי

שלמבדיקתןמתגלהזהשתהליךכפיהעברית,בשירהלמנג~ר Kהשלהתפתחותו

ובשירההמאה~פנהשלבשירההתשע-עשרה,המאהבשירתבולטותדוגמאות

לפתוחונהגהקלמבור,בתחבולתלהשתמשכידוע,הרבה,ילייגהמודרניסטית.

למשל,ים','במצולותשירואתהפותחתהסטרופהכלשיריו.מיטבאתבה

לשירהמקניםאחרים,שעשועי-לשוןושלקלמנג~ריםשלצפוף~רקםעשויה

המורכבתזו,נודעתבאקספוזיציהאפואנתבונןושנון.מחוכםשכלתני,אופי

צי;ןגווי:שבורנגים":מיםהדורים:קלאסיציסטייםמקלמבוריםבעיקרה

ומנוחתםשיבתם\?רבבגזרב /בחצי-אי-השפנים;אירופהנגב:;גקצה /שאננים

כלהמספרדיעקבבת:כ~לת /--מהמה;אצלולאמr:י~זשכלמr:ימדובני /נע.~ה
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ו;ופז:גהרקלמו,~תחהקבררק /דסוכה;אותםהיאגםבאהשערי·גליה /הגלוכה

 ."--ק~ 1וךהזודמם,הזוובאזיה /התפךק~עצמותםאפריקהסלעיעל /וכלא!
נעוץמודרניסטיההחידודלביןהמשכיליהחידודביןביותרהבולטההבדל

ומסומנןחד·משמעיחידודקרובותלעתיםהראשוןשלהיותובעובדת

) marked (, שלידוכףעלמונחשהפתרוןמרגעהאתגר":ייחידתבדגםהבנוי

"איהמחבר.שלדעתולסוףוירדהמטרהאלשקלעלוברי ,הקורא·הפותר

לייאישפניה"העממית)האטימולוגיה(על·דרךשנוך,כינויכמובןהוא,השפנים"

ייפורטוגל",השםשלמילוליתרגום-גליה"ו"שעריספרד),-ייהיספניה"(היא

האליטרטיבי:בשרשורכאיברגםממפקדזה(כינוייישער"- porteמלשון

שלהפתיחהבשורותמשחקי-המליםיתרגליה"). ] ... [הגלתה ] ... [ייהגלת
T T 

"מחמד"-לא:ות~ ,לשוך-נופל-על-לשוןעלורקאךמבוססים 'ים'במצולות

כולהשהאקספוזיציהאףייאזיה"-"היז~"."אפריקה"-ייהתפרקו",יימחמד",
T 

הרעיוןובצלילים,במשמעויותהשתעשעותעלמשחקי-מלים,עלמבוססת

תולדותשלשיטתיתסקירהבהמוצגתומובחן:ברורהואמבטאתשהיאהבסיסי

 ,מוחמדבנישלבחסותם ,"הזהבב"תורהשפנים",איב"חציהישיבהלמןהעם,
אפריקה(אירופה,ארץקצוויאלהגוליםשלולהתגלגלותםספרדלגירושעד

מכלוכלא").תפתהרק ] ... [קבר"רקהעםלפניופתחושעריהן,אתנעלוואסיה

צירופיםעלכביכולמבוססתהיותהשלמרותקוהרנטית,אמירהלפנינומקום,

לעברנטייהכלבהאיךהנאה,שלחיוךהקוראאצלהמעליםשרירותיים,

ואיןותכנון,כלכולומ~דעות,שכלתנותסדר,אומרתכולהלהיפך,ה"נונסנס".

בשירותהםשבתוכהשעשועי-המליםהספונטני.ומןהאינטואיטיבימןדברבה

זאת,לעומתאותה.מחדדיםאםכיהכוונהאתמערפליםהםאיןכןועלהרעיון,

לאי-הקוהרנטישביןהרצףגביעלאי-שםמצויהמודרניסטיהקלמבור

גםלרובאךומובחנת,מובנתלאמירהחותראינוהואקרובותלעתיםקוהרנטי:

הואוברור,חדנראהכשהואגםיינונסנס".כדיהדבריםאתמערפלאינו

הכוונהאתלמצותאפשראימקוםומכל ,ורב·אנפיןפראדוקסליבדרך-כלל

 .החד·ערכיהפתרוןבעלתהאתגר"ייחידתכדרךאחת,במלהבוהגלומה
אתמניחהפראפרזהאףלהעניקניתןלעיל,שהובאוגורדון,שללשורותיו

אמנםהמעניקים-שלווהמבולבליםהשכלתנייםהקלמבוריםבליגםכיהדעת,

אתזאת,לעומתנפגמת.הבסיסיתהכוונהאין-שנינותשללוויית·חןלאמירה

 .ממנואינטגרליחלקהואכיהטקסט,מןלנטרלאפשראיהמודרניסטיהחידוד
שאיננוכציריףאחת,ובעונהבעתאותו,בונהוגםהרעיוןמןנבנהגםהוא

(החידודהשמעחושעלהחושים:עלגםאםכיבלב,זהשכלעלמבוסס

המבוססתהמודרנית,השירהשלהפרוזודיבעושרהמשתלבהמדורניסטי
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משתלבאףהואהאורתוגרפיותובצורותיווצליל,ריתמוספעלוליעלתכופות

בדרךלנסחניסיוןכלגםלפיכך,זו).שירהשלהמיוחדותהחזותיותבמגמותיה

לשון-בתחבולותאובכפל-דבריםהמרבההמודרני,השיראתהפראפראזה

בשירתהן 22יפה.יעלהלאהמחודד,אוהעמוםסגנונועלנופל-על-לשון,

והםלעין,ומזדקריםמשחקי-המליםבולטיםהמודרניתבשירהוהדההשכלה

ישההשכלהבשירתאולםושנינות.חידודשלאינטלקטואליתרגילכמידנראים

להתהדרהרצודמדהקלאסיציסטית:האורנמנטיקהמיסודבקלמבורבו

במליםלהתהדרזושירהשללנטייתה(בדומהומפואריםנאיםבקישוטים

כבודהדרתולמחברולוומקניםהשיראתאמנםהמפאריםקישוטיםיחידאיות,

שגםהמודרניסטית,השירהזאת,לעומתבלעדיהם).גםעומדהשיראךייקר,

עיקרהסיגור,ובשורתהפתיחהבשורתתכופותהקלמבוריםמוצביםבה

לקלמבורלויש(אםוהסיוםהפתיחהלתפארתאיננובקלמבורשימושה

בצדושולי,צדדיתפקידהריהואורנמנטלי,תפקידלעתיםמודרניסטיה

נוצרעל-פי-רובהדיסוננס.בדרךרעיודגשתהדלשםאםכיאחרים),תפקידים

קלילותשלרושםהמעוררמשחק-המלים,בידייצורם"אוקסימורונייחסבה

מןדברבדרך-כללבהדשאידהשיר,שלהאידאהאוהזו~הלבידמשועשעת,

ה"איפכאמיסודגםהמודרניסטיבקלמבורישההיתול.מדאוההומור

מיתרלהפרדהניתדשאינואינטגרלי,שילובבטקסטמשולבוהואמסתברא",

בעתהטקסטרמותבכלמספקדהואהמודרניסטיותהמופתביצירותהמרכיבים:

גםשאפשרויקרנדירקישוטבבחינתלעולםהואאידוככללאחת,ובעונה

בלעדיו.

לשימושדוגמאותלמצואניתדילייגבשירתגםדבר,שללאמתואולם,

ה"שטחי",השכלתניהשימושמדיותר(מורכבב~למנ~ריותרומעודדמורכב

לעיל).שהובאים','במצולותשירושלהאורנמנטליהפתיחהבפרקהמתגלה

המשוכלליםבז'אנריםמעובי-משמעותלמנ~רים Kיל"גשיבץמיוחדבאופד

המוכתב-מראשהפורמלישצמצומםשלו,הזהב"יישיריכדוגמתוהמהוקצעים,

תחבולותאינםמשחקי-המליםכאד,רבה.סמנטיתדחיסותגםתבע

אתוקובעיםאינטגרליבאופדבטקסטמשתלביםוהםגרידא,אורנמנטליות

השנוולמנ~ר Kבתימצא'מאיד'השירההסונטהפותחתלמשל,כך,דמות-דיוקנו.

ייתופסהמקראיהצירוףעלהמבוססישבתי",ולשולחניקסתיאת"תפשתי

שלבהמשכהבת-השירמתוארתלכך,בהתאם 23לציי.דכשם-נרדףקשת"

 jflרודפמידיהבורחתחומקנית,אשהאוחמקמקהחית-צךדבדמותהסונטה

היושבהסופר,שללסטאטיותמשעשעאוקסימורוניבניגודהעומדתתמונה

התחכמותלפנינואידמלים.שלציידאלאואיננוהמכתבה,אצלמשכיתובחדר
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אמנםשנותן ,לקלמבורדוגמהאםכיים','במצולותשלהפתיחהקטעבנוסח

ממנוועיקרי:ראשיכמוטיבבומוכפקדגםאדשלו,הפתיחה"ייאקורדאתלשיר

לצורביהפרנסהצורביביןהתלבטותוהמשורר,שלהכתיבהקשיינרמזים

אלהיושבהמשוררשלבדידותוהמעשה",ייעולםבתחומיכישלונותיוהכתיבה,

ורוח,קדיםהרודףהסופרשלהקלה-הקשהעבודתוכתלים,ארבעהביןשולחנו

ב"אקורדכברומקופליםבשירהמתפתחיםרעיונות,וכהנהכהנהועוד

שלו.הפתיחה"

עשויביאליקבשירתדומהלמננ~ר Kעםהזההיל"גילמנ1~ר Kהשלעימותו

ובדורההשכלהבתקופתהפרינומזיהיסודיתביןהבסיסיההבדלאתלהאיר

כימדבר','מתיבשירנאמרהחילותגביעלהשרועיםהענקיםעלביאליק.

רמחים("במהנופצי"קשתובנינשברורמחיםייכמהמעידההמצולקתחזותם

גםייקסת").משקלעלו"קשת"נשברו"קולמוסיםייכמהדרדעלנשברו"

שלתחבולהבאמצעותלרוחכוחשביןהניגודאתאפואביססביאליק

השונייסודזאת,עםילייג.שלכבשירו(ייקשת"-ייקסת"),לשון-נופל-על-לשון

כקלאסיציסטיל"גהדמיון:מיסודרבהביאליקאילשימושהילייגיהשימושבין

הראשונה,השורהבראשבטקסט,ביותרהבולטבמקוםלמננ~ר i2האתהציב

שילובושילב;בטקסטהבליע;כרומנטיקוזשביאליקבעודהפתיחה,לתפארת

ביצירההעוברהבתב,אותיותמוטיבהואחוזר,ממוטיבכחלקיותר,אינטגרלי

להבלטתבמשחק-המליםהשתמשילייג 24לסופה.ועדמתחילתההשבי,כחוט

מתמוססיםביאליקשלבשירוואילובינארי,כניגוד"כוח"-"רוח"הניגוד

בולטיםילייגשלשבשירובעוד .לעיןכדכלמזדקרהניגודצדואיןהקטבים

יסודותנבלעביאליקשלבשירווההומור,ההתחכמותהחידוד,יסודות

ועוליםמתבלטיםותחתיהםלמנ1~ר, Kבלרובהמצוייםוהשנינות,השעשוע

המכ~נהזוהחידוד",ליימסורתאופיינייםשאינםוהרוממות,השגביסודות

למננ~ר Kבמשתמשילייגשלשירו . The Line of Witבשםהאנגליתבביקורת

אווירהליצירתבומשתמשביאליקואילוואילוסטרציה,הבהרהכבתחבולת

 .הבהירעלרבבהשהמסתוריומעורפלת,עמומה
החדשות,לדרכיםלמכבירדיגמאותלספקיבולהביאליקשירתלמעשה,

שהיוהנושנים,חידודבשעשועיומקוריחדששימושהרומבטיקוניםעשושבהן

בכתיבתםטשטשושבהםולאמצעיםהתשע-עשרה,המאהמשורריעלחביבים

למשל,מיכ"ל,המשכילי:הקלמבורשלהמבולכלהשכלתניאופיואתשלהם

אטימולוגיים,ושעשועיםמשחקי-מליםעלוסיסרא'ב'יעלתיאוריואתביסס

חידת-אתגר.לפתרוןהמתלווהזומעיןאינטלקטואלית,הנאהלקוראהמעניקים

משמעוו"קין"קיןמצאצאיהואש"הקיני"ומאחרחבר",ייאשתהיאיעל
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אותתו:כתווהעיניהו"ביןבסיסראהולמתבידה,וחרבהיעלעומדתייחרב",

מתנוססקיןשלמצחועלשהותווההאות .המצח"הודנכתםשפכהובדם /הרצח

כאלתלקרבדבורהיוצאתשירבאותו .הקיניחבראשתיעל,שלמצחהעלגם

ויבקעעלמהקולירעם /מלחמהלשדהתבורהר"ממרומיקדמונית:מלחמה

 /באההיאבאשמפיה,וברקים /יצאהלקרבארצהרומסלקראת /אדמה
- I)שמלוהטת".אשבקרבלפידותאשת /שופטתבישורוןהיאהיא!ודבורה

מכולכליםבקלמבוריםומתממשפשוטו,מידיכאןמ~צא-לפידותאשתדבורה

שברקיםהקרב,באשהלוהטתאשהדמותהפרטים:לאחרוןעדלמתוכננים

ייהנביאה"האפיתט ;» l)ל~דהלוחםברק,שלשמוגםכאן(נרמזמפיהיוצאים

ללביאה-לשון-נופל-על-לשוןבעזרת-אותההופרהנביאה"יידבורהבצירוף

כשעשעוגםדתמספאמירהכלכמעטגופה.עלמתמולליםשהr:וציםזועמת,

שכלתנית.הנאהלקוראיםלהסבשאמורמילולי,

דבורהשלבשמותיהםשנוןשימושבשיריוכביכולעשהכמיכ"לביאליקגם

נשיתדמותתיארשבנ;הנעלם','לנתיברשלוהידועהפרדהבשירברק,ושל

אףהשירשלהטיוטהבשולילדבורה.בתכונותיההדומהואקטיבית,נמרצת

בשירתהכתובאתבהזכירושולח",בעמקברקכןייודבורההמליםאתרשם

ברגליו",לחבעמקברקכןויששכרדבורהעםביששכר"ושרידבורה:

בסדרתמתממשלפידות"ייאשתדבורהשלשמהכאן,גםטו).ה,(שופטים

להטבערה,מוק,דשלהבת,הלב,מדורותגיל,להבותהאש:מתחוםמטפורות

בדימוייםמתממשהנביאה-הלביאה,כעקבותהנגרר ,ברשלשמוגםועוד.

בגשמייואחייהו /ורעמייבברקייעולםלב("אפלחוהגשםהענניםמתחום

המחושבהקלמבורבדררההשכלהבשידתשנעשהמהאולםובשירי").

דרכיבלאעממיותאטימולוגיותהומעלההאינטלקטעלהמסתמרוהמכולכל,

בשירתנעשהעבר",יישפתחובבימשכיליםשלפילולוגיככדיוןעקיפין,

עקבותנמחקואילומעין.כמעטוסמויהעקיפהסוגסטיבית,בדררביאליק

היהניתןאםספהטיוטה,שרדהלאואילודבורהמשירתהמקראיתהמובאה

המקראיתהיסודתמונתמשנחשפהרקהמרומזת.המקראיתבתמונהלהבחין

מנוסהבוישהנרמז:המקראילסיפורנוספיםסימוכיןבשירלמצואאפשר

וסערתביתדופילוחוהקדקודמחיקתוברגל,במרכבההאוהלים,ביןו~רדף

ביאליק 25ממסילותיהם.השמיםוגרמיהטבעאיתניכלחלקנוטליםשבהגשמים

האחדצדהאתשהותיראלאמיכ"ל,שללאלהדומיםבמרכיביםאפואהשתמש

אבלהטקסט,פניעליימרחפת"דבודהשלדמותה .העיןמןנעלםהמשויאהשל

החסרותתכונותהןוהאבוקטיביותוהסוגסטיביותממש,בונזכרתאינה

 .ומובחןברודכהשהואהמשכילי,בקלמביר
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ועלהמשכילי,לחידודביאליק,שהוסיףמתכונות-היסודאפואהואהערפול

איןלמכביר)מליםמשחקילמצואניתן(ובשיריוהביאליקאיהמליםבמשחקכי
שמרגעהמשכילי,הקלמבוראתשמאפייןוהחדהקרהאינטלקטואליהברקאותו

(מהקנקנועללתהותצריךאינךשובבוהגלומותהכוונותואתאותושהבנת

רב-אנפין,לסמלביאליקבשירתהפךוחידודשעשועההשכלהבשירתשהיה
כלשהיהפרזהביאליקחששבומקום,בכלולעומקו).לעושרוגבולשאין

אינטלקטאומוגזמיםוסימטריהסדרבהתחכמות,הפלגהבפאתוס,(הפרזה

שלה.והמובחניםהחדיםהאפקטיםאתוטשטשההפרזהאת~טרלמידמופרז)

שהואעלרבניצקיי"חאותוהאשיםמאזדרך,כברתעשהביאליקכיזאתאין
מתקופתישנותסגנוןנורמותובלתי-מנוסה,צעירכמשוררשיריו,לתוךגורר

 26שולמן.קלמןשלהנעימים"ובנאומיםהנאוויםב"ניביםומתקשטההשכלה,

עםשלונסקי-אלתרמן,מאסכולתמודרניסטי,הלמננ~ר Kהאתלעמתבבואנו

השימושביןשמנינוההבדליםשלמרותלנויתחוורהעברית,בשירהתקדימיו

אותומציביםאינםכאחדשניהםהרילמננ~ר, Kבהביאליקאילשימושהמשכילי
הפתיחהקטעאפילוהשיר.מתקייםבלעדיוגםוכיהטקסט,בבניןכאבי-יסוד

בבנייןהבולטתפקידוחרףלהשמטה,ניתןלעיל,שנזכרים','במצולותשל
אופןבשוםתהפכהולאאךהטקסט,מןחשובמרכיבאמנםתיטולזוהשיר.

למננ~ר i2סביבשירואתבונהשלונסקיכאשרזאת,לעומתלחסר-משמעות.

אתבונההריהודינ'),'לרהשיריםמחזורמתוךאנו''קרועיםשירולמשל,(ראה,
טוב"יוםלכבוד--אנוייקרועיםשביןהאוקסימורוניהיחסעלכולוהטקסט

אפשראיועל-כןברקע,המהדהדלמועד",אנוייקרואיםהמנוגדהצירוףלבין

הטקסט.מן flלנטרלאפשרואיפראפרזההזוהפרונומסטיתלאמירהלערוך

שירובראשהקלמבוראתממקםהקלאסיציסט,ילייג,כמוהמודרניסטישלונסקי

אךבטקסט,ומרכזיחשובמעמדבכךלוומעניקאחר)בולטבמקום(לפעמים

עלורקאךמבוססתשלונסקישלאמירתואייהילייגי,למננ~ר i2לבניגוד

החידודמיסודאוההומורמיסודבושישחד-משמעי,משחק-מלים

ההומופונייםהמושגיםשלמשמעיהםריבויעלאםכיהאינטלקטואלי,
איןהמילולית,האקרובטיקהמיסודזובאמירהשישאףייקריאה"-ייקריעה".

ואיןאיש-הטרקלין,שלאלגנטיתהתחכמותאוילדותייינונסנס"בבחינתהיא

הרציניתההגותיתהאמירהאלהיפוכו:אלאםכיההיתול,אלשואפתהיא

היאוש.ומיהטראגיקהמיבהשישוהמע~ננה,

ה~פ;סםרופהבקריאתהמסתיים~לאת','עלהקובץמן'ס~פה'בשירוגםכך

אתייאחותנו,הברכהעלהמבוסס(קלמבוריבבה"לאלפיהיית ו;ז~"הסופה:אל

(הואבולטבמקוםהקלמבורמיצבכאןגם 27סט).כד,בר'רבבה",לאלפיהיי
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כןועל'ויהי',השיריםמחזורבראשהמוצבהשיר,שלהסיום"כ"אקורדמשמש

לאיל"ג,שלכבשיריושלאאךכאחד),הסיוםומאפקטהפתיחהמאפקטבויש

אורנמנטלית,חןבלווייתהטקסטאתולקשטהרעיוןאתלהבהירהקלמבורנועד

קליטתאתולהשהותעזיםאוקסימורונייםבצירופיםהקוראאתלהדהיםאםכי

(ייtויי")לעתידהייחולאתהמבטאהמקראי,שבמקורהא;פטטיבצורתהקורא.

מצבאין-אוניםתחושתמתוךהמתארתהעבר,לצורתשלונסקיאצלהפכה

רבבה")לאלפי("הייהאופטימיותמלאתהפריוןברכת(ייהיית");הושלםשכבר
T 

יל"גיבבה").לאלפי(ייהייתוכאבאבדןשלופסימיטראגימצבלתיאורהפכה

מאודנפוץהיהקסתי"אתייתפשתי(הצירוףהמוכןמןבקלמבורהשתמש

קלמבורבראשלונסקיואילוכהן),ח'העורךשהעירניכפיהרבנית,בספרות

 .החידודמסורתשלברזלצאןנכסיעלנסמךשאינומשלו,

כהבמקוםשלוהקלמבוריםאתלהציבאלתרמןנהגלאשלונסקי,לעומת

מוצנעיםשלוומשחקי-הלשוןהקלמבוריםרובסיומו.אוהשירכפתיחתבולט

בשיריו.אלתרמןשמציגהכוללתהעולםלתמונתתמידמשועבדיםוהםיותר,

הנחותיםהאפיגונייםמגילוייהכבכמהלשמם,אקרובטייםתעלוליםלפנינואין

שמקורהעמוקה,במשמעותטעונהאמירהאםכיהמודרנית,השירהשל

האמירהכאשרגםמגובשת.היסטוריוסופיתאופילוסופיתבתפיסהעל-פי-רוב

החזותאיןוחסר-מחויבות,אלגנטישעשועאו"נונסנס"שלתעלולנראית

האידיאולוגיהאתלחפשעליוככלל,הקורא:אתלהטעותצריכההקלילה

::ורבהלמשל,כ,ךוהצבעונית.הקלההמסכהמאחוריהמסתתרתהמוצקה,

פונטידמיוןעלהמתבססות ,לשון-נופל-על-לשוןבתחבולותלהשתמשאלתרמן

כאשרגםאךו"אור","יער"יייאור",ייראי","עיר",המליםביןואורתוגרפי

האקסטזה,אלהקרובהמובהקת,אירציונליתאיכותכבעלתנראיתהאמירה

אלאכןהדבראיןמשקל,איןהמליםשלהרפרנציאליתלמשמעותשפה

לכאורה.

מבקשת'),דעתבליאותךהיד('אוליבחוץ''כוכביםמשיריבשירלמשל,כך,

נולדהאשר /לקשב.היותהעדחדהדומייהייישהשנוןהפראדוקסליהניסוחבא

ה"יאור"לא:ות~מילוליתלוליינותלפנינולכאורה,ראי".-ונהפכה /יאור-

וה"יער"שה"עיר"בשםזעיר,ואורתוגרפיפונטיהיפוךמתוךייראי"הופך

מאשריותרכאןממלאהקלמבורואולם, 28אחרים.בשיריםביניהןמתחלפות

בשיריוהעקרונייםהמרכזייםהרעיונותלאחדמשועבדהואפנים-לשוני.תפקיד

תמידבהשישהשירה,והבבואות.ההשתקפויותרעיוןהואבחוץ','כוכבים

אתמקפיאההמניאריזם,שלהמלאכותיתהפואטיקהמיסודאלתרמןביצירת
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בין(שהוא,המבהיקלציפוימתחתאךמלוטש,ראיצורתלוומזעווההטבע

חיים,ורוחשיםרוטטיםהמלוטשת)והחריזההסדורהריתמיהציפויגםהיתר,

יסודכלאלתרמןבשירתוהגועשת.החיההמציאותסמלרוגשים,יאורגלי

חזותומקבליםמרוסניםהגועשיםהגלים(כאןסטאטיתחזותמקבלדינאמי

יסודכל 29דינאמית.חזותמקבלסטאטייסודכלולהיפך:ומלוטשת),שקטה

מביןפורציםהספרותגיבוריולהיפך:מסוגננת,מלאכותיתחזותמקבלטבעי

שלהקלמבוראמנותאתנבחןלהלן 30לאמנות.שמחוץחייםומקבליםהספרדפי

צירופיהן,ועלהמליםעלשהפעילהסמנטיותהאופרציותמקצתאתאלתרמן,

לאיכויותיהכללדומהשאינהומיוחדת,זרהאיכותשיריוללשוןלהקנותכדי

אינןשנבחרוהקטגוריותשמונה-עשרהלו.שקדמההעבריתהשירהשל

אףוחלקןבכללה,אלתרמןלשירתהטיפוסיותהטכניקותקשתאתמשקפות

עלאףאתר.ובכלדורשבכלללשוןואףהמודרניסטיתהשירהללשוןאופייניות

ריבויועלהפיוטיתהמלהאלאלתרמןשליחסועלמושגמהןלקבלניתןכן,פי

אוזנםאתשהרגילוהקוראים,מביןאותםשלציפיותיהםבשבירתאמצעיו

שימוש.מרובשנשחקואוטומטיים,לשוןבשימושי

האלתרמניתהחירורלשוןשלהאופייניותורביהו.

שלומג~ונתרחבהקשתמתוךכאןשנבחרוהקטגוריות,שמונה-עשרה

סמנטיותתמורותשלמייצג~דגםמעמידותוכפל-לשון,חידודתחבולות

מןולהרחיקהומקוריתאישיתלעשותהכדיבלשון,אלתרמןשערךטיפוסיות,

השירהללשוןאופייניאלהמתחבולותחלקכאמור,השגרה.ומןהבנאליות

שימושכידוע,שעשתה,בכללה,המודרניתלשירהאופייניוחלקןהיא,באשר

ותחבולותמשחקי-מליםויתרלמננ~רים Kוחיבבהובמקצב,במצלולבולט

ספציפיותתחבולותאותןעלכמובן,כאן,הושםמיוחדדגשחידוד.

בתחומיאלתרמןשערךהאישיותהסינתזותאתהמשקפותואידיוסינקרטיות,

תחבולהלמשל,היא,ריבוי-משמעיםועלכפל-משמעיםעלההתבססותהלשון.

ובהיותהבלבד,המודרניסטיתלפואטיקהאופייניתשאינהונפוצה,פשוטה

מליםשלהנבדליםמשמעיהן(שהריומלאכותיתשרירותיתשאינהתחבולה

העין)מןהיוםנסתרהואאםגםכלשהו,פנימיהיגיוןמתוךבדרך-כללנוצרו

זאת,לעומתוזרמיה.סגנונותיהלכלכולה,בשירהלמכבירמצויההיא

לעיל,שנזכרוהנאולוגיזמיםכגוןאלתרמן,שלבלשונומעטיםלאמאפיינים

ודומיהם),"תניביים"ים","סלי("פתאומיים",הזוגיבצורתאלתרמןשטבע

החידודתחבולותשלהקטגוריותמשמונה-עשרהוכמהכמהגםוכמוהם

המשתייךכפרטרקולאכפרט,אלתרמןשללשונואתמייחדיםשלהלן,
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המייחדעלהדגשבדרך-כללהושםשלהלןבדוגמאותלאסכולה.אולקבוצה
הפרטיקולרי.ועל

בשיריותכופותצירףאלתרמןכימגלה,שלוהלשוןבצירופיהתבוננות

ופנים-פנים-לשוניתשהיא(תכונהצליליםדמיוןעל-סמךלאלהאלהמלים
לאהחוץ-טקסטואלית).האובייקטיביתהמציאותעםקשרלהואיןספרותית,

יותרהמליםשלהפונטיותתכונותיהןסמךעלנעשוהצירופיםכינראה,אחת

ה~מפיריתהמציאותאתהמסמנותהרפרנציאליות,תכונותיהןעל-סמךמאשר
זהבחוט /בפלךהעלמהטוותה"דוםבשורותלמשל,כך,לטקסט.שמחוץ
הצבעשבהןהיונה'),'עירמתוך'העלמה'השיראת(הפותחותשחוט"כרימון

הרימוןשלמצבעווגםיידום"למלההפונטיהדמיוןמןגםעולההאדום

שחוט");"זהבמשקל(עלשחוט"יירימוןהצירוףמןעולההזהבצבעהמבוקע;

כאלהצירופיםל"פלח".פונטידמיוןהדומהייפלך",המלהמן-הרימוןופלח
לענייןקרובותלעתיםויהפכוהחד-פעמית,איכותםאתבתרגוםכמובן,יאכדו,

המליםצירופינראיםאלתרמןמשיריבכמהה"נונסנס".גבולשעלחסר-פשר,

וכאילוהמלים"שלה"מאגיהמתוךאירציונליתנביעההםנובעיםכאילו
הטקסטצליליהן.לקסםמשועבדתאלהמליםבעזרתהנבראתהמציאות

האובייקטיבי.בעולםבהכרחמעוגןשאיננואוטונומי,עולםיוצרהללובשיריס

האיכותבעלה"מאנטי",האלתרמניבשירבוכלולהכן,פיעלאף
אתתכופותמפתיעשתוכנ:רומשמעותית,קוהרנטיתאמירהגםה"היפנוטית",

בנאליכתוכןמצעיפיו,בערפלהל~טהשיראתלערטלוהצליחשטרחהקורא,

ומופלא.מיסטידוקעליוהעטהשהמשוררויומיומי,

שלתיאורהכדוגמתכמואקסטטית,איכותבעלתתיאוריתשורהאפילו

הנראיתעשת"),כמואליליתאש.כמו(ייחתוליתהשוק''יוםבשירהעיר

"מאגית"כאמירהשלה,האינטנסיביתהפנימיתהחריזהבזכותלכאורה,
שתוכנהומדודה,שקולהאמירהגםלמדימפתיעבאופןמכילהואירציונלית,

אקסטזהכמבטאראשוןממבטהקוראאתשמרשיםמה 31 •ומובחןברורפשוט,

הדנוטטיביתלמשמעותכביכולאיןשכ:ררטוש,שירתבנוסח"קמאית"

ומתוכננת,רציונליתכאמירהגםמתבררעליונה,חשיבותהמליםשלהמדויקת

(איןעיקרכלועמומהמעורפלתשאינהבהירה,משמעותומלהמלהלכלשכ;:ו
ושלהמליםההיוליהקסםאחרספונטנית-אקסטטיתהיסחפותרקלפנינו

האובייקטיביותלתכונותיהומדויקיביאינפורמביטוימתןגםאםכיצליליהן,
ואףוחמהחייתיתלהיותהבלילה,וסטאטיתביוסדינאמיתלהיותההעיר:של

כמוקרובהוזרה,מתרפקתכבו,דיראתומעוררתזנותיתקרה,דוממת

שגםאפוא,יוצאונסגדת).מרוחקת~להכמוומנוכרתונכריתחית-בית
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אלהאמירהאתהגוררותאלתרםן,שלשירתובלשןןהחידודתחבולות

שלהם,הרפרנציאליבאי-הדיוקכביכולוהניכרותהםלים"שלה"םאגיה

םאי-הדיוקהאםירהאתהםרחיקםובהק,אינפורםטיבייסודגםתםידמכילות

ה"נונסנס".וםן

םתוך ,כאםור(שנבחרו,הללוהתחבולותבשםונה-עשרהלראותשאיןברי

לשוןותחוםות.אקסקלוסיביותקטגוריותלשון),תחבולןתשלרחבהקשת

םעםידהביצירתו,שנבודדםאפייןוככלתחוםככלהאלתרםנית,החידוד

גבולותחד-משמעיבאורחבהלתתניסיוןוכלורבת-אנפין,מורכבתמערכת

הדוגםאות,םןגדולשחלקנםצא,כךיפה.יעלהלאוםחייביםםובחנים

בעתםשתייכות,אםכיבלב,זאחתלקטגוריהםתייחדותאינןלהלך,שתובאנה

יותר.אוקטגוריותלשתיאחת,ובעונה

כריכוי·משמעים:אוככפל·משמעיםהשימוש • 1

םפעילהפילים','אלהשירבפתחהםוצבלםשל,לקישוט",כסילייאיןהצירוף

השעיר",ייבגנךהצירוףכוכב).(אוויל;"כסיל"הםלהשלההוראהכפלאת

(בעליישעיר"הםלהשלםשםעיהריבויעלםבוססויונים'ישן'ביתשבשיר

בםליםהפותחהשיר 32ועוד).םגודליםעשביםםטר,סאטיר,זו!,זתיש,שיער,

"סף"הםלהשלבדו-הםשמעותםשחקכבות"בשפתייםפך Qאלאבואייעוד

בשירהםרצפת",איילתינחלצההדולקהזהב"םרשתותבצירוףספל);(מפתך;

אףרודף).באש;(עולהשלהההוראהבכפליידולק"הםלהםשםשתלבדם','הם

דו-המשםעותעלבנויהשיר,באותוהכלולייטרף",הרועהחלילייגםהצירוף

כפולות-הוראהםליםיש .) 33טירוףלידייגיעלטרף;(יהיהייייטרף"הםלהשל

ייציר"ייעין",יירוח",ייעלה","שפה",ייקרך",כגון-םרובות-םשםעיםאו

שלורבגוניםתוחכםניצולתוךאלתרםן,ביצירתושובשובהחוזרות-רעוד

כדידו-םשםעית,כםלהאלתרםןםשתםשלעתים,שלהן.הפוליסםיהתכונת

לםשל,כך,חדשים.חייםבהולנסוךהכבולאוהשגורםשםעהאתםםנהלנטרל

הםשםעםנוטרלהסף'),על('סערובזםר"ברוחנרדףשםליייהייבמשפט

(םשבשהרןחרדרף,לענייןוהופךנרדף",יישםהבלשניהםונחשלהשגור

היפוכההספיריטואליתהםהותהשחת,םערלםהדםרנייםהיצרריםאחדהארריר,

אלתרםןעשהלרווחה''שעריםבשירלהשיגו.אחריודולק"החומר")של

השדרותשפתי"ונעורו :"."שפהםלהשלהפוליסםיהבתכונתםענייןשימוש

בעתכאןעוליםיזו!ניםשפתישלויקיצתםהיםשפתהםדרכה,(שפתוהמים"

אחת).ובעונה
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וליםמי:שורשלמצורותיוכמהשללזוזוה"שרירותית"אםמכתן . 2

גםבהמתעמורכבותהשעקבאחת,אופייניתבדוגמהכאןנסתפק

דוגמה'ףוהיהלאתרמנית,החידודללשוןהטיפוסיותנוספותקטגוריות

רב" ,V "'םהשללזוזואסמכתןאחת:מפעםיותראלתרמןבשירתהחוזרת

.רב Vנושב (אחיותיה'כלעם'הרוחשבשירהרחובבתיאורכגוןו"עורב",

להניח,ום i,Jמישהעופרת").בנתיבתהפנסאדוםמה /תרניועלועורביםאפור

אסמכהלייעופרת",ור""א(וכןל"עורב"ייערב"כאןהסמיךשאלתרמן
דמיוןבשלבעיקרהאלתרמנית)החידודבלשוןאחרתקטגוריההמייצגת

אינהייעורב"המלהבצבעם.הנקשרויזואלי,דמיוןבשלגםאךצלילים,

(~'ראנהשמיותבשפותגםייערב".למלהגלויאטימולוגיבקשרנקשרת

באנגלית, ravcn (ההודו-אירופיותבשפותוגםועוד)בארמיתע;ר~אבערבית,

rabe ,בגרמניתcorbeau אונומטופאית,איכותלמלהישועוד),בצרפתית

העורב.קריאתשלהצרחנייםצליליהאתהמשחזרת

השורשיסודעלבעיקרלייערב"ה"עורבים"נקשריםאלתרמןאצלאולם,

שאמנם ,)םי(יימערב"המלהגםנגזרהזהשמשורשומאחרער"ב,המשותף

אנייה,שלימיתתמונהגםאסוציאטיביתעולהכלל,כאןנזכרתאינה

עלועורביםאפורערב("נושבתרניהעלעומדיםהשחוריםשבעלי-הכנף

ים,עוףאיננושחור-הכנףהעורבמעניין:אוקסימורוןגםכאןנוצרתרניו").

בעלשהאמןלבני-הכנפיים,השחפיםמקוםאתלמלאלכאורהיכולואינו

עלהמוסכמות,שגרתומתוךאגב-גרראבוודאי,מציבהיההמימטיותהמגמות

בכלהמורדתהמודרניסטית,הפנים-לשוניתבמציאות(אךהאנייהתורן

התורן).עלעורבלתמונתגםמקוםישהקונבנציות,

המציבהזה,ייהמרחף"לאוקסימורוןגםלמצואניתןאלתרמן,בשירתכרגיל

רקלאהסתם,מןמייצגת,"תרנים"המלהריאליסטית.הנמקהתורן,עלעורב

הרחובעמודיאתהאורבניים:ה"תרנים"אתגםאםכיהאנייה,תורןאת

האנטנות,תרניהדגלים,(תרניגגות-העירשעלהתרניםאתאוכתורןהזקופים

איןכן,פיעלאףוכדומה).בתי-החרושתשלארובותיהםהבתים,מעשנות

אתגםמייצגיםזאתבכלהתרניםכליל:נעלמותהספנותמתחוםהקונוטציות

לאאםהפיגורטיבי,(במישורלמרחקיםהמפליגותספינותיהעלהימיתהתמונה

ואפרוריתערביתסערהתמונתאבוקטיביתומעליםהמציאות),דמויבמישור

התמונותשתישלמיזוגגםייתכןהכרכית.אוהעירוניתהתמונהבצדים,בלב

מתועלתעיראועיר-נמל,שלהאפשריתבתמונתהכגון-והכרכיתהימית-

לידעוגנותתרניהןעלשאניותועוד),אמשטרדםפריז,(כדוגמתמיםבתעלות

לרציפים.הסמוכיםוהזנות,הפשעאיזוריאתמאיריםאדומיםופנסיםרציפיה,
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למודוסשייכתמהןאחתוכלהקורא,אצלכאןלעלותעשויותתמונותכמה

 ,העירמשוליאיזוריםשלייפשוטה"נטורליסטיתתמונהאחר:מימטי
אופנטסטיתתמונהוחלחלה;סכנהתחושתבהם,המהלךבלבהמעוררים

תמונהאומופלאות;תכונותלוומעניקההערבאתהמאנישהסוריאליסטית,

יצירתשלהמסוגנןהריאליזםבנוסחמוגזמים,אפקטיםנב,לתדם,מקפיאת

הקלושיםאורותיהפנסיה,המעורפלים,רחובותיהעלעירשל ,;פאלןאדגר

(ולאויזואליתגםכאןנמזגיםוה"עופרת"ה"אפור"מבשרי-הרעות.ועורביה

מקבלתנוגהסתיושלומדכדכתאפרוריתותמונהצלילים),דמיוןבזכותרק

כאלהאךועז,חדניגודמנוגדיםצבעיםבאמצעותו"צבע"ייחיים"כאן

 34והאדום.האפורצבעי-מרשיםאסתטישילובהמשתלבים

הגנוזהשירמןגםבעקיפיןעולהלייעורב""ערב"המסמיךזה,משחק-מרים

טרופי"מנדודיםבמפורש:נזכרתאינה"עורב"המלהאמנםשבועיר','בשטף

כעורבהערבכנף".מוטותנשרו,נוצה-נוצה,משכמוייעףערבכם /מוצא

ושטופתהעליזההעיראתומכהההאפורות-השחורותנוצותיואתמשירעייף

עייף,כעורבכמוהוההומייהלעירערבלעתהמגיעההלךגםוהצבע.הצליל

עייף-כנף,כעורבכתפומעלהתרמילעולאתמסירהואנדודיו.מדרךשבא

'שעריםםתוךלשורותוהשווההכהות.נוצותיואתשקיעהשללאורההמשיר

עלמתמוסטהאחרוןוהאור /שילחבהעורניואתהקרהערנ"כילרווחה':

קביים".

השורש:אותיותשיכ~ל . 3

באותיותיהם,לזהזההדומיםמשורשים,שנגזרומלים,אלתרמןצירףתכופות

אחת.בכפיפהקרובותלעתיםאצלוהםופיעותו"יער","עיר"המליםכגון

הנמקהלהויששרירותית,אסמכהאינהליייער"ייעיר"שאסמכתבעודאולם

במקריםהנההפנים-לשונית,המציאותמןהחורגתומובחנת,ברורהאידיאית

מקרידמיוןמתוךלמדי,שרירותיבאורחלחברתהמלהאלתרמןצירףאחרים

בבלואיו"ולוהבזקןייוהביתבצירוףנמצאלמשל,כך,השורש.אותיותשל

נלייה),-(לה"נהשורשאותיותשוכלושבהןבמליםשימוש('הדלקה')

גםשייכותזולקסגוריההפנים-לשוני.במישורקשריהןבתוקףלזוזושצורפו

פעםרקקורע,רקיעואתהמרחבפעם(יירקשדות''תחנתמתוךהשורות

קר"ע-(רק"עהשורשאותיותבחילופיהםשתעשעותנעקרים"),מלבוידוייו

אינוהזה,בםשחק-המליםחלקהנוסליםהשורשים,אחדלפעמים,עק"ר).-

אתולפענחפעריםלמלאהקוראאתמחייבה~ליפסיסואזבטקסס,כללנזכר

השיריםבפונדק'ערבהשירבסוףלמשל,כך,כבחידה.הנסתרתהכוונה
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אלמגיעוהואשתה,ולאאכלשלאועייף,רעבכהלךהערבמתוארהנושן',

השורשאותיותשיכול(מתורהדרךמעמלבוומתמוטטאדופותבעיניםהפונדק

אךבטקסט,נזכרתאינהאמנםהאחרונההמלהו"רעב";"ערב"המליםשל

בלחםלא--הערבבא"מתמוטטה~ריפרזה:בדרךעקיפין,בדרכיממנועולה

העייףלעורבדומהאףזהרעבהלךכילהיווכח,ניתןפונק").בייןלאהטוב,

'בשטףהמוקדםהשירמןטרופי-המוצא,מנדודיוהעירההמגיעהנוצה,ומרוט

'שעריםה"קאנוני"השירפןקבייםעלהפתפוטטלאור-הערבוכןעיר',

לעיל). 2קטגוריה(ראהלרווחה'

'~תךהמוקדםבשירנמצאהשורשאותיותבשיכולומורכבמענייןשימוש

כברבווניכריםהמוקדמים,שבשיריםוהיפיםהבשליםמןשהואבלען~ך',

מתוארתזהבשירהגומל.אלהבוסרמןוהמעברההבשלהסימניבעליל

ער"גהשורשיםבאמצעותהתשוקהשלושכיכתההאהובהאלההשתוקקות

מתוארתבתחילהכאחת.וסמנטיותפונטיותמסיבותבזהזהשהוצפדוורג"ע,

נפשיכןמיםאפיקיעלתערגייכאילהפסוקסירוס(מתוךהאהובהאלהערגה

האורשקרניהאישונים,צמדובההעין, .)במב,תהל'אלהים";אליךתערג

השורשוערגה".מרגועייבסבךנאחזתהאיל"קרניייכשתיפתוכםבוקעות

רג"עהשורשאלהשורש,אותיותטריפתמתוךמצטרף,דלעילהפסוקמןער"ג

(וראהער"גלשורשפונטידמיוןהדומהאר"ג,השורשאלגםומצטרף

הלבנותהאצבעותשלהשתלבותןאתרמתאר"גהשורשלהלן). 15קטגוריה

בצבעיםוערבשתישלכשילובהאהובשלתלתלי-הלילהבשחורהאהובהשל

אתגםאבוקטיביתמעלהבארגונתפשבקרניובסבךהנאחזהאילמנוגדים.

אהבתם.מזבחעלקרבנותהנאהביםאתוהופךהעקדה,פרשת

חורזת:כמלהמלההחלפת . 4

הואהמליםמבחרשבוכבול,אושגורצירוףלנפץאלתרמןנהגתכופות

חורזת,במלה"מתבקשת"או"טבעית"מלהבהמירומאליו,ומובןאוטומטי

"נטפוהסינ~סתטיבצירוףמשתמשהואלמשל,כך,וכלל.כללצפויהשאינה

במקוםהאש'),'מערומיהמחזורשלהחמישיהשיר(בפתחאור"המשעולים

מור;נטפו"וידיהפסוקיםיסוד(עליימור"המלהטבעיבאופןשמתבקשת

שלהרביעיבשיריג).ה;ה,(שה"שעבר"פורנטפותשושניםשפתותיו

אני--חלונהייאתמשקל:(עלפותח"אניהחםחרונהאתייושובנכתבהמחזור

(עלהאורה ,Vגובחוץ','כוכביםשלג'פרקאתהפותח'האור',בשירפותח").

נחושת(ייאתייריסיוהמלהבאההזר','השירובשירגועה"),יישורמשקל

'הנהבשיר 35ייתריסיו".הפלהשמתבקשתבמקוםארימה")בצבתריסיו
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בעודייעלעול",המלהאתיימלמול"המלהממירהעליהם'במלמולהעצים

הזאת')העיר('בשםשמנו"את /מעלעלעודהעץשפתותיוייבאלףשבצירוף

הפנים-לשונית,במציאותייממלמל".המלהאתיימעלעל"המלהממירה

נרדפותכבמליסו"מלמול""עלעול"החורזותבמליםאלתרמןאפואמשתמש

שימושבפועלהשתמששלעילהדוגמאותובשתיבנות-המרה,כבמליםאו

מעיןעלהמבוססתלשון-נופל-על-לשון,תחבולתאוטומטי.אושגורשאינו

הצירוףבמקוםהסופות",ייאולפינאפרשבו'הנאום',בשירנפצאחרוז,

האספות"),(ייאולפיהפוליטי-האוראטוריבהקשרוה"מתבקש"ה"טבעי"

"אותידרך:(עלשטפה"צווארעדייאותימוצאיםאנופרוור'של'זוויתובשיר

רדפה").צווארעז

אלתרפןהשתפשהקודפת,בקטגוריהשנזכרבלעזךך','~תךהמוקדםבשיר

זהשירפתארעליו,פעידהשכותרתוכשםהזו.החידודבתחבולתרבבתחכום

שבוומצבפוחשי,וקיופהאיננההאהובהשבופצבפראדוקסליים:פצביםשני

יוצרהראשוןהביתערטילאית.היאכןפיעלואףאהוב:ובקרבתנפצאתהיא

אפנםבונאפרהאהובה.שלגופהעלהדוברמתערסלכאילוסוגסטיבי,רישם

הפשפטאתבמקבילשומעאףהקוראאךמתגעגע",גופיגופךערפלייעל

משפט-פתנענע"גופיגופךערסלייעל-הסוגסטיהבדרך,העולההבלתי-הגוי

ואירוני,פראדוקסליבאורחבמוחש.בטקסטמצויההפרוזודיתתבניתושרק

דרךסוגסטיביבאורחפפנווהעולהבפוחשבטקסט(הפצויהצירופיםשני

טיפלעלהפתגעגעאוהבשהריוהיפוכו,דברלפעשההםה"פרחף")החרוז

ערטילאית,~שותעלאהבתם,זכרעלדברשללאפתופתרפקאהובתושלניפה

בפוחש.פצויהשאיננה

שלה:ההומופוזושלמלהשלסימולטניתהפטלה-"לשוז·נופל·טל·לשיז" . 5

ה"פתבקשת"המלהשלההופופוןמהדהדאלתרפןשבשירינפצא,תכופות

למדי.שרירותיקשרלעתיסהואהנאפראלשלושהקשראףהדבריס,ברקע

 /ובציריה,יבולהבחגי"ובז,דנאמראחים'שלושהב'שירלפשל,נך,
המלהאחת,ובעולהבעתפופעלות,שבוהדגן",בלדותאדפההתהפכה

שלהריבוי(צורתשלהוההומופון )"ריצ~"שלהריבוי(צורתייבציריה"

נאמר:האש''מערופיהמחזורפןהרביעיבשיר 36היחס).ב'בתוספת"ציר"

 ,"היפ~"המלהאתרקלאלשפועעשויהקוראכיבה".אלוהיי~ק.י:ככלאתול~

ייים").שלרביס ,"הימ~"(שלהההופופוןאתגםאםכייייוס",שלכרבים

פימיוואתהיםאתדווקאשלפיהאבסורדית,תמונהבטקסטיוצרזההומופון

כאןפדוברולפעשה,הדלקה.אתהפכביסהםומיפיוהיסולאאלוהיס,מככה
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השקיעה.בשעתערבבכלוכבההביצתתהיום,שלהמטאפוריתהאשכיבויעל

שהשירמאחרומראות".בשעריםעובריםייאנחנובאמרבגשם''שדרותבשיר

נראהזגוגית),ברזל,(אבן,העירנבניתשממנההיסו,דחומריעלמדבר

המלהברקעאךהזגוגית,מראותהןוהמראותהברזלשעריהםשהשערים

(צורתשלהההומופוןגםמהדהדראי")יימר~ה,שלהרבים(צורתיימראות"

עובריםייאנחנונוף:מראהמעיןהואההמשךואכן ,)"ה~רמ"שלהרבים

חופיועלאשר /היומייםנהרהואהלילהגם-נדמה /ומראות,בשערים

מוארות".ארצות

אואטימולוגיאסוציאטיבי,קשרבההנקשרתבמלההצפויההמלההמרת . 6

פונטי:

מליםקרובותלעתיםהןהפונטית,הבחינהמןדומותמליםשהן ,"ה Wו"אייאש"

האש""מערומיכדוגמתצירוףמוצאיםאנוכך,אלתרמן.בשירתבנות-המרה

 .)"ה,pזאייניחוחיסוד:(עלה" Wאייניחוחאוהאשה")יימערומימשקל:(על

הןו"דלקה""אשה"גםאזיהיינו-הך,כביכולהןה" Wו"אש"אש"ומאחר

בתיאור'הדלקה',בשירוכך,להלן). 9קטגוריה(ראהנרדפיםמושגיםכביכול

ועליזות,צעירותכנשיםהביתאתולכתרללחךהיוצאותהאש,לשונות

 /ייצוחקות,בשיר:נאמרוהבציר,הקטיףבחגיסוערת,בבכחנליההמחוללות

כדוגמת:בצירוףהדיןהואלקטיף".הדלקותיצאוהקיטור,בחגייחפות,

(בשירוכסת"כריםשלהאודםלהבותאתגזוזטרות,מגבהי~שךך,"~זךרנערות

נקשרתוהאשב"אש"אסוציאטיביתנקשרותהנשיםאביב').'מראות

נשיםשלובנאליתיומיומיתתמונהמתנסחתוכךב"להבה",אסוציאטיבית

וההפלאה,ההזרהעל-דרךהמרפסת,עלהבדאדומיהכריםאתהמאווררות

מופעלתדומהתחבולההגזוזטרה.מגבהיאשלהבותהזורקותנשיםכתמינת

במתכתומציפה /אבודותעירי,רקיעיך,"ופסגותלרווחה':'שעריםבשיר

העולםשלגגוכיהקדמוניםבאמונתמקורהיירקיע"המלההן ."ר;r~שקיעה

שלהטבעיהזהוב(האורהמתכתלציפויהרקיענקשרוכאןבמתכת,רקוע

משמשתזהבשירהזהב).מתכתשלוהמנוכרהקרבאורכאןמוחלףהשקיעה

אונומטופאית,איכותבעלמצלול,שלמרכיביוכאחדגםיירקיעיך"המלה

הערב"כי :)"!ערק("קרע,העורביםשלמבשרת-הרעותקריאתםאתהמשחזר

קטגוריות(וראהאבודות"עירירקיtניך,ופסגות--שילחבהעורביואתהקר

להלן). 11 , 10



השקיעה.בשעתערבבכלוכבההניצתתהיום,שלהמטאפוריתהאשכיבויעל

שהשירמאחרומראות".בשעריםעובריםייאנחנונאמרבגשם''שדרותבשיר

נראהזגוגית),ברזל,(אבד,העירנבניתשממנההיסו,דחומריעלמדבר

המלהברקעאךהזגוגית,מראותהדוהמראותהברזלשעריהםשהשערים

(צורתשלהההומופודגםמהדהדראי")"מר~ה,שלהרבים(צורת"מראות"

עובריםייאנחנונוף:מראהמעידהואההמשךואכדיימר~ה"),שלהרבים

חופיועלאשר /היומייםנהרהואהלילהגם-נדמה /ומראות,בשערים

מוארות".ארצות

אואטימולוגיאסוציאטיבי,קשרבההנקשרתלהבהצפויההמלההמרת . 6

פונטי:

מליםקרובותלעתיםהדהפונטית,הבחינהמדדומותמליםשהדו"אזvה",ייאש"

האש""מערומיכדוגמתצירוףמוצאיםאנוכך,אלתרמד.בשירתבנות-המרה

 .)"הpזאייניחוחיסוד:(עלאזvה"ייניחוחאוהאשה")"מערומימשקל:(על

הדו"דלקה"ייאשה"גםאזיהיינו-הך,כביכולהדו"אזvה"ש"אש"ומאחר

בתיאור'הדלקה',בשירוכך, .להלד) 9קטגוריה(ראהנרדפיםמושגיםכביכול

ועליזות,צעירותכנשיםהביתאתולכתרללחךהיוצאותהאש,לשונות

"צוחקות,בשיר:נאמרוהבציר,הקטיףבחגיסוערת,בבכחנליההמחוללות

כדוגמת:בצירוףהדידהואלקטיף".הדלקותיצאו /הקיטור,בחגי /יחפות,

(בשירוכסת"כריםשלהאודםלחבותאתגזוזטרות,מגבהישךך, 1נערות ?7 ~"

נקשרתוהאשב"אש"אסוציאטיביתנקשרותהנשיםאביב').'מראות

נשיםשלובנאליתיומיומיתתמונהמתנסחתוכךב"להבה",אסוציאטיבית

וההפלאה,ההזרהעל-דרךהמרפסת,עלהבדאדומיהכריםאתהמאווררות

מופעלתדומהתחבולההגזוזטרה.מגבהיאשלהבותהזורקותנשיםכתמונת

במתכתומצופה /אבודותעירי,רקיעיך,ייופסגותלרווחה':'שעריםבשיר

העולםשלגגוכיהקדמוניםבאמונתמקורהיירקיע"המלההד ."ו;ז~שקיעה

שלהטבעיהזהוב(האורהמתכתלציפויהרקיענקשרוכאדבמתכת,רקוע

משמשתזהבשירהזהב).מתכתשלוהמנוכרהקרבאורכאדמוחלףהשקיעה

אונומטופאית,איכותבעלמצלול,שלמרכיביוכאחדגםיירקיעיך"המלה

הערב"כי :)"!ערק(ייקרע,העורביםשלמבשרת-הרעותקריאתםאתהמשחזר

קטגוריות(וראהאבודות"עירירקיtניך,ופסגות--שילחבהעורביואתהקר

להלד). 11 , 10
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אחרתבמלהבבול)בצירוףאומלאה(בתקבולתהצפויההמלההמרת .ך

פונטי:רמיוילההרומה

הדוםהצפויה,לאבםלה'הנאום'בשירהםלאההתקבולתנשברתלםשל,כך,

הה, /הםיםכוסהשולחן,היםים,גדולת"הה,פונטי:דםיוןהצפויהלםלה

תפארתועלגדולהעללאהנאוס".שלוםותוחייוייתפ~.רת")(ולאתפארת

רקעהםשםשתםים),וכוס(שולחןעלובהתפאורהעלאםכיכאן,םדובר

הםעונההעירההיסטוריה.גורלאתלפעםיםהחורציםלהבות,חוצבילנאוםים

הואהזוהר"ה"םולךשראשהשבויה,כבת-םלךםתוארתהרחוב''הולדתבשיר

כיעיניי,'נשבעתי,השירבשםן).םשוחםלךםשקל:(עלבשםש""םשוחראש

הלובשתלעירו /ותהילהשירנשא"והסתיובםליםםסתייםונראנה'נשוב

הנזכרהגדישלכצםרושיער,[אדרת]הלובשתלעירוםשקל:(עלסער"

בשיר).

שלה:ונימיהבמטהבבולבצירוףהצפויהאוהשגורההמלההמרת . 8

ברק,לכלוא(אפשרהקשב"ברשתהרעםאתייהכולאנאםר:'הנאום'בשיר

הזאת'העיר'בשםבשיריירעם").-שלהבםטוניםיה"ברק"הםלההוםרהוכאן

הםלהבפז")."הםסולאים(ולאבתכלת"הםסולעיםנזכור,"והיםיםנאםר:

ואילו("םסולעים"),שלהבהוםופוןכאןהוםרההכבולשבצירוףייםסולאים"

נאםר:בהיר''בקרבשיר .)"תלכת"(שלהבםטוניםיההוםרה"פז"הםלה

אולהכותלדפוק,נהוגהדלת".אתםלביותולש /הפשוטצחוקךביייוםכה

הםקובלהצירוףשלניפוצו(םתוךהפנים-לשוניתבםציאותאךבדלת,לצלצל

עלהבנויובלתי-שגור,חדשצירוףלברואגםניתןםצלצל")ייצחוקוהשגור

הסף'על'סערבשירבדלת.הצלצולשלהםטוניםיהשהיאבדלת,ההכאה

לעיפה".ושירםרחבועםוסותלקראתנו,תלכנהגדולות,"והדרכים,נאםר:

בדרכיםההולכותלעייפההעםוסותהעגלותלאהפוכה:אופרציההופעלהכאן

שנוהגיםאפיתטיס,כאןםקבלותעצםןהדרכיםאםכישלהן),םטוניםיה(שהן

לעגלות-םשא.שגרהדרךלהצםיד

טבעית:ואינהצפויהשאינהנררפתבמלההצפויההמלההמרת . 9

ושגורים:כבוליםצירופיםעלתכופותבשירתואלתרםוהפעילזוהתחבולהאת

ולהםירוםאיבריו,אחדאתוהםקובלהטבעיהצירוףםתוך"לשלוף"נהגהוא

ובלתי-שגורה.םוזרהחדשה,םילוליתסינתיזההיוצרשלו,(סינונים)בחרדיף

לםזכרת''אביבובשירוהאור",ייאלוםותהכבולהצירוףאתפירקלםשל,כך,

השחת"כערםותהאורייערםותוהאידיוסינקרטי:הםוזרהזיםויאתחיבר
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הגורםאלתרמן,שלמקוריצירוףהואהאור""ערמות(הצירוף

ה"אלומה"איןשבוהאור",ייאלומותהשגורהצירוףשללדיאוטומטיזציה

בסוףאלתרמןצירףזרה"ייאשהכבולהצירוףבמקוםשחת).כערמתנתפשת

"להבת"או"להבה"בהחליפוזר","להבהמקוריהצירוףאתשרב''לילשירו

שמשמעה ,)"בהל"(השורשאותושלאחרתבנגזרתייאש")של(במקומה

חצוצרותיימולאלתרמןכתבבדומה,דווקא.האשמתחוםאינובטקסטהמופעל

ש"קרניאלאכלי-נשיפה,שניהםו"חצוצרה"ייקרן" .)'זומת'(אלך!" /האור

האור",ב"חצוצרותלהמירוהעדיףואלתרמןובנאלי,רגילצירוףהואהאור"

כמההיא!ענפהמהייאלי,המוזג':'בתבשירגםכר,ההזרה.מטעםבושיש

(מלשוןיימפוארת"המלהאתאחריהלגרורעשויהייענפה"המלההד~רה!".

לשדהגלויקשרלהשאין"הד~רה",הנרדפתהמלהבאהובמקומהייפארות"),

השדהאלקשרמקצתישלייהדר"שגם(למרותהעץבענפישעניינוהסמאנטי

הזה).הסמאנטי

השורשיםלדרכים':'מזכרתבשירתכופותהופעלהכזוסמאנטיתאופרציה

הליטרליבמובןבליעה,שעניינםאחים,שורשיםכידוע,הם,וגמ"עגמ"א

נוזלים,בליעתעניינההקונקרטיתההוראהוהכופשט.הקונקטיוהמטאפורי,

ורוגזייברעשעל-פידרך,בליעתעניינההשאולה-הכטאפוריתההוראהואילו

לשתיהנקשריםהמושאים,שניאתמקשראלתרמןכד).לט,(איובארץ"יגמא

כדישמגמאלכישבדרכיםההלךאתוהופךו"דרך"),("נוזלים"הפועלהוראת

כמיצחוקה",ייבדלייהדרך,אםשעלהפונדקיבתכאןמופיעהכןעל 37חלב.

חלב,כדיאומיםאגניאפואהןהדרכיםהקר.מודלב::וההלךאתשכגמיעה

אתכן(ייאניבדליאותןלשאובגםאםכילגמאן,אולגמעןרקלאניתןולפיכך

האקטיביהפןביןההיפוךתחבולתגםכאןמתפקדתשאבתי).עינייבמודרכים,

שניתןמים,מקורוגםהמראות,אתהשואבראייה,איברהיאהעין.והפאסיבי

בדליים.מתוכולשאוב

באליtכרציה:השימיש • 10

הפוליפוניים,השיריםמןברביםר;וחיםעשיריםאליטרטיבייםצירופים

עתיק','סתיובשירכגוןהראשון,השיריםקובץשלהאחדלצדוהאופייניים

ושי"ןרי"שהעיצוריםשלריבויבאמצעותרעשתחושתאלתרמןהקנהשבו

השחורותהיקביםבשפתי--השוטיםבשריקת--רעמיו(ייבראמי

פונטייםאמצעיםבאותםאלתרמןהקנהאחריםבהקשריםכיאםירוש"),מת

השוק''יוםבשירהאווזים').('רועתהדומייהסףשעלרשרוששלתחושה

שריקתשלתחושהשי"ן,בעיצורהמתחילותמליםשלריבויבאמצעותהקנה,
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פניך'דברעלשב'שירבעודוהשוט"),והשירהרב(ייוהשעטוהשוטיםהרגבים

שביריםוזגוגית"משקט :)" ...(יישששהיסויתחושתצלילאותובעזרתהקנה

לפעמיםנמצאבאליטרציהבמקצת,גרוטסקימופרז,שימושסיון".לילות

 /קולנו,יישמעהמערכת':'מטעםבפזמוןלמשל,כך,אלתרמן.שלבפזמוניו
 /קולנו,קל /וקלקולים.קללהכלאלקלון,כלאלקליעהכלי /כלינו,כלאלה
 38קולעים!".כולולקהלבקולנוכולנוכי /קולנו, _קללצליל

האקספרסיבי:אוהממקרבמצלולהשימוש • 11

רציהאליטשלשילובבאמצעותאלתרמן,הקנהלמשל,האווזים','רועתבשירו

(וכן ] R [הצלילשלהדו-ערכיתהפעלתועלבעיקרהמתבססשילובומצלול,

קושיכגוןמנוגדות,תכונותהמצמידיםאוקסימורוניים,צירופיםבאמצעות

ומחריש-אוזנייםצורםרעששלדואליסטיתתחושהודומייה)צרימהורגות,

שלרגערקרך.הרעשרב."הרעשהדממה:גבולשעללחשנירשרושושל

הרבהמצרים'מכות יריש''::.גם ." __מרחבאדירתוארץ /צורמת.דממה

אתפונטייםבאמצעיםומעצימיםהמעשיריםבמצלולים,להשתמשאלתרמן

אוהקוראשללבותשומתאתוהממקדיםהאמירהשלהסמאנטייםהאספקטים

שלבולטריבויהקוראיגלה'דם'השירבפתחלמשל,כ,ךהמבע.אלהמאזין

השוררתהקדחתנית,האווירהשלבשחזורהלסייעהעשוייםשורקים,צלילים

מכיל,זהשירשל(סופובשצף-קצףסביבותיהאתהמכלהשרפהבעתבעיר

חרחוראתסוגסטיביבאורחהמעלים ,] Xבצלילישלבולטריבויזאת,לעומת

תורםהצמא,תיאורלאחרמידהבא'צפרדע',בשירהגווע).הבןשלהצמא

והמאוס,הלחהיצורשלהנגרשתהריריותלתחושת ] Rבצלילישלבולטריבוי

קריקטורית,בהגזמהזותחבולהמשמשתהקלהבשירההיאור.גליעלהרוכב

"כאלהבפזמוןלמשל,כך,גרוטסקטיים.אונומטופאייםאפקטיםעםבשילוב

 /רוננתהעתטק,טיקטק,"טיקהשעון:תקתוקלקצבהמזןמזמרהזמנים",
 39ומעתיק".חוזראני /נושנתאחתמעשייה /עתיק.עתיקתיקהואתיקי

קצובשזמנו"המיניסטר"שלותיקו _החולףהזמןסמל _השעוןתקתוק

הלשון.באמצעותשרירותיבאופןכאןמוצמדים

התואר:אוהפוטלשלה"טבטית"צורתואיה"טבטי"בבייבושיבוי . 12

שירואתהלשון:שגרתשלל.ךאוטומטיזציהאלתרמןשלמדרכיואחתזוהיאף

שמתבקשותבמקוםעליי",סערתייכיבמליםאלתרמןפתחקץ',לאין'פגישה

(שאותןעליי"הסתטרתייכיאואותי"הסטרתייכיהצורותייטבעי"באופןאולי

אתהופךאףב"עליי"השימושהאוטומטי; Ifה"קונבנציונליהשימושמכתיב
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מסחרייערינזכרותזהשירשלבסופויוצא).לפועלעומדמפועלסע"רהפועל

כגוןהשורש,מאותואחרותלצורותלצפותהיהש"טבעי"במקוםחרשות",

הזהיריםייחייונזכריםהזה''הלילהבשיר 40 .אוזניים"מחרישותמסחרייערי

השורשמןאחריםלשמות-תוארלצפותהיהש"טבעי"במקוםהחלב",נרשל

עוד"מעפיללצירוףגם(והשווה"הזוהרים"אוייהמזהירים"כגון:זה"ר,

שהשימושבמקוםהשוק','יוםשלהראשוןהשירמתוךוזהיר",אכזרהשמש,

הזית''עץבשיריימזהיר").או"זוהר"הצורותאתאולימכתיבהיההאוטומטי

 /עורקיובלהבתהנפתל,"בגזעוהאשה-האדמה-המולדת:שלכיבוש;ןמתואר

דווקאמדוברייכיבוש"המלהומתבקשתשצפויה(במקוםבכ~ך"וכבושמשומר

התאריםשלהשילובגםומענייןבכיו";אתייכבשדרךעלייכבוש",בכיעל

למאכל).העץפריהכשרתבתחוםגםמשמעותלושישייכבוש",עםיימשומר"

נזכרתהדרך,אתהכובשהמכבששלתיאורובתוךהרחוב','יוםבשירגם

השוק','יוםבשירלעיל).כנזכרכבוש","בכידרך(עלכבושה"--ייזעקה

אםכיכזהב",הקורןייאורכדוגמתורגיל,בנאליבצירוףלאאלתרמןהשתמש

קרני(כאילובזהב"המקריןהאורייר~םכדוגמתשגור,ולאמקוריבצירוף

כאןלהעירוראוילעיל. 1קטגוריהוראההך,היינוהםה~קרוקרניהשמש

לב).סט,תהליםועייןהבקר,קרנילענייןהעבריתהצורהאכןהיאש"מקרין"

חזקפוטנציאלבטלתנררפתבמלהוהשגורהה"טבטית"המלההמרת • 13

יותר:

במלהובנאלישגורצירוףשלמרכיביואחדאתאלתרמןהמירקרובותלעתים

עזותהבשלתכופות,היוצרת-וחד-פעמיתמיוחדתעזה,-הי~רנ1;לית

כבושה"--ייזעקהכתבלמשל,כך,ומוזר.מענייןאוקסימורוןאףונועזותה,

ייכבשיסוד(עלכבוש"ייבכיכדוגמתיותררגילצירוףבמקוםהרחוב'),('יום

(בשירהאילנות""צלצולהמיוחדכצירוףגםהשתמשבדומה,בכיו").את

יותרוהשגורהמקובלהצירוףבמקום ,)'ת;אגאביב'מראותבמליםהפותח

האזיקים"בזהבהאילנות"צלצולכתב:אלאעודולאהאילנות",יירשרוש

~רותאתהמתארתייאזיקים",המלהממירהשבועשיר,פיגורטיבי(ציריף

"טבעות",כגוןהאינפורמטיביבמטענןדומותמליםוהזהובים,העגוליםהאילן

 .האילןל~רותמטאפורותתכופותאלתרמןאצלהמשמשות"עגילים",או
לזהזה,המצמידמענייןאוקסימורוןגםכשלעצמוהואהאזיקים"ייזהבהצירוף

כזוהיפרבוליתהעזמההאסיר).שלשפלותוואתהמלךשלהיחסרוםאת

('האםאנ~ש"ייסתיוהייחודיהאלתרמניבצירוףנמצאאףכאןשתוארה

חולה"ייסתיוכדוגמתורגילים,בנאלייםההאנשהצירופיהממירהשלישית'),
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צעדכלעלהילדים,בספריתובמיוחדבספרות,המצוייםמצונן",ייסתיואו

הצירוףבאהשוק''יוםבשירייחודם).אתאיבדוכברשכיחותם(ומחמתושעל

"ארוחתוהיומיימיהשגורהצירוףבמקוםצהריים""~רתההיפרבולי

נראותשהןכפיומקרייתשרירותיותאינןברובןהללוההמכותצהריים".

בהנמקהאוריאליסטיתבהנמקההיטבלנמקןניתןובדרך-כללראשון,ממבט

אסתטית.

מופשט:בשם-טצםשם-תוארהחלפת • 14

במודרניזםשונותאסכולותשלביחסןהדןזה,פרקשלהראשוןבסעיףראינו

שללתביעותיהםעקיפהאוישירההיענותמתוךכיהשירה,לשוןאל

מופשטים.בשמותשמות-תוארקרובותלעתיםאלתרמןהמירהפוטוריסטים,

פניעלהגדולה')('בדרךבארות"יידומייתכדוגמתצירופיםהעדיףלמשל,כך,

הצירוףאתבינורגםכךדוממות"."בארותכדוגמתושכיחיםרגיליםצירופים

אתוכןכסכין";מבהיקהחתוליםייעיןפניעלהחתולים"בעיןהסכיןייבוזנק

העדיףכךוהקר".הבו:רקייסוכרופניעללמזכרת')('אביבהקר"סוכרוייבוזנק

עין",פקוחיייפנסיםפניעלסתיו')של('ייןפנסים"ייבפיקחוןכגוןצירוףגם

ומנוכרים".קריםייקירותפניעלהזה')('הלילההקירות"ייהתנכרותוכגון

עדותהםואףבחוץ','כוכביםבשירילמכבירמצוייםאלהכגוןצירופים

שלסילוקיולידיהלשוןשלןאוטומטיזציהלידילהביאאלתרמןשללניסיונו

שימוש.מרובוחבוטשגרתיגורםכל

פונטי:רמיוןלזהזההרומיםבשורשיםשימוש • 15

"מהוזיכרון':שני'גשםהשירשלהפתיחהשורתלמשל,שייכות,זולקטגוריה

שדות:'תחנתהשירשלהפתיחהושורתשארב", ,שטברהיוסהוארחוק

דמיוןהדומיםשורשיםלזהזההוצמדושבהןאורבת",הטרבההעצים"לצעד

מידתאךמקודמותיה,לכמהבמקצתהדומהקטגוריהלפנינופונטי.

בהיש 3לקטגוריהבדומהבהן:המתגלהמזויותררבהשפrוהשרירותיות

השורש.אותיותשל(ולאהשירשצלילישלחילוףאושיכולקרובותלעתים

המשתייכותמלים,חלקלעתיםנוטלות 3בקטגוריההכלולההחידודבתחבולת

מזופחותהשבתחבולההשרירותיותמידתכןועלאחת,שורשיםלמשפחת

מליםשלמקבץלפנינו 11 , 10לקטגוריותבדומהלפנינו).כאןהמתגלה

לחקותיומרהכלבדרך-כללאיןלצליליהן(אולםפונטידמיוןלזוזוהדומות

בדרךאוהישירההאונומטופיאהבדרךשב"טבע",הקולותאתולשחזר

בשורשילמדישרירותיתפונטיתהשתעשעיתלפנינוהאבוקטיבי).המצלול
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לךקוראעודהסתיו,בורטייעודסתיו':של'ייןמתוךבשורות(כגוןהמלים

השדרהשמלותאתזיקרט--הבהירותהשמלותבתי,לךיפותכי--הסתיו

והגובה").

הצלילברובדהקשורותהקטגוריותלביןשלפנינוהתחבולהביןשילוב

בוקר',לפנותפהעבר'הסערוהפשוטהקצרבשירנמצא ) 11 , 10(קטגוריות

 ,פעליםשרשרתשלהשורשאותיותשלובמשמעיהןבצליליהןהמשתעשע
ברעשוהשוקתיאוראתהבונים ,'ש ,'עג: ,'רהעיצוריםאתהמכילה

מבוססזהצירוףהשוק".נרגע /גוששיירעועבמליםמתחילהשירוברגיעתו.

ההתרגשותאתלבטאהעשוייםהצלילים(ועלג"עורגש"שרע"ע,הפעליםעל

השורשמאותיותאחתאותשלשחילוףיוצאכךרגיעה.שטרםהרעשואת

השוקקהשוקשלרגיעתוקצה).אלמקצההמשמעותאתהופךרג"שר-ג"ע

נקשרתשגו,החקלאיהיבולומערמותהקרונותמהפיכתומרעשו,מהתרגשותו

שעוני("שוביירגע"-רג"עהשורשמןהנגזרתאחרת,למלהאסוציאטיבית

 2קטגוריהוראהשחר";עדהאחרונים /רגעיהםאת /בחיקםיניעוהעיר

לעיל).

שובים:ריברבחלקיהמשמשותכצורותהשימוש • 16

בשמותיפעולההשימושאתהעדיףאלתרמןכיראינו, 14בקטגזריה

צירופיםלפיכך,בשמותיתואר.השימושפניעלמופשטיםובשמותיעצם

אולם,למכביר.בשיריומצויים )'חרי'(עגיליו"באודםהעץיישוקטכדוגמת

שלהאדמומיותתכונתאתהמצייןמופשט,שםיעצםרקאינהייאודם"המלה

אדוסה),(אבןיחןקונקרטימשמעאףמכילההמלהפרחיו.שלאוהאילןפרי

גם(וראהשונותלאינטרפרטציותהפתוחדוימשמעיצירוףלפנינוכןועל

פונהכחול'מאודכחול,'משהוהגנוזבשירלמשל,כך,להלן). 20קטגוריה

 /אודם-סנדלךךכיבובה,את,גםייגשיבמלים:הנונתיתהפרוצהאלהדונר

המליםשלבכפליהמשמעותשימושתוךשן",וירכךךלךשחוריםריסיםכי

יקרייערך,חומריםהמצייניםקונקרטיים,שמותיעצםגם(שהםו"אודם"יישן"

הלביצבעילתיאורכפריפרזותכאןהמ.r.:ופקדיםמופשטים,שמותיעצםוגם

הואוחלודה")אזוב(ייטלולתשדות''תחנתהשירמתוךהצירוףגםוהאדום).

והןכשםיתוארהןלהתפרשיכולהייחלודה"המלהשבודוימשמעי,צירוף

גםשהיאמסילהאוחלודה,ובכתמיאזובבכתמיהמכוסה(מסילהכשםיעצם

העירייעלנאמר:נפרדת',הזמרה'תיבתבשירומוחלדת).וגםמכוסתיאזוב

מניפהזרוע /ומרצפות,עריםאור, /ביחד,שטיםימייכל /עפות,יונים

כםיהאחרונה,השורהשגםלהתרשם,עשויזהשירלביצועהמאזיןמטפחת".
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הפרדהסצינתשלמטונימיותנפרדים,עצמיםשלשוהמכילהשלפניה,זו

נושא,המכילמשפטלפנינושלמעשהבעודמטפחת),מניפה,(זרוע,הרומנטית

שם-עצם).ולאפועלהיאכאןיימניפה"(המלהומושאנשוא

והסביל:הפטילכצורותרו-תכליתישימשו • 17

וידמרבצוקם--גחחושד"אזנאמר:מצרים')מכות('שירי'חושד'בשיר

לפחות:דברים,שנילהביןניתןהזוהמעורפלתהאמירהמןהסומים".בשבט

גלימהבעלשקוסםכשםבמקל-העיוורים,סביבותיועלהיכההחושד )א(

המוכה(בשבט)בעםמכותיוהפליאהחושד )ב(במטה-הקוסמים;מכהשחורה

יישבט"המלהשלבכפל-ההוראהשימושכאןשנעשהבלבדזולאבעיוורון.

הפעולהמקבלגםאחת,ובעונהבעתהוא,שהשבטאלאאנשים),קבוצת(מקל;

 1בקטגוריהשהובאהלבדם','הםהשירמתודהדוגמהגם .הפעולהמעניקוגם

ייייטרף"המלהשלבכפל-ההוראהשימושהעושהייטרף"),הרועהחליל(ייגם

והסבילהפעילתפקידיעירובאתמדגימהטירוף)לידייגיעלטרף;(יהיה

 .האלתרמנייםהלשוןמשימושיברבים

ושלילי:חיוכישמטטבםכפולי·הוראהוכצירופיםכמליםהשימוש • 18

לעיןהגלויהאמוטיבישמטענםבצירופים,בשיריואלתרמןהשתמשתכופות

ושלילהשחיובדו-ערכי,מטעןהואמטענםשלמעשהבעודחיובי,מטעןהוא

בכינויהפילים''אלבשירהאדמהאתהואמכנהלמשל,כד, .כאחדבומשמשים

חומלתמהותעלהואמדברלכאורה,נית".עטירחומה, /רחומה,ייתבל

שלאםמכתואדייאהבה"),עניינורח"ם(השורשאהובהמהותעלוגםואוהבת

שרחםנשית,יישותהאדמההיותעלמלמדתלייעטינית""רחומה"האפיתט

וגםומניבהמולידהרחםגםהיאהאדמהשלשרחמז-דלשכוחואידלה.ועטינים

אחת,למהותאפואמותכתסופםושלהחייםראשיתשלהדואליותקבר.בור

"עירהצירוףגםהואכזהרחומה".ייתבלהדו-ערכיבצירוףהמתבטאת

 .)אג,(צפ'והונאהעושקמלאהעירהוא:המקוריהמקראישפירושוהיונה",

היונה,שלהחיוביותהקונוטציותאתבאמצעותוהפעילאלתרמדאולם,

שחור-הכנפייםהעורבשלהארכיטיפיוניגודובעירהמקננתכבעלת-כנף

גםובצדדמיונים),הומיםהא~ר:בנייםמשיריוברביםהבתיםוכרכובי(הכיכרות

צירופיםומרמה.תודכאמור,שעניינו,הצירוף,שלהשליליותהקונוטציותאת

נטייתואתמאפייניםוהםלמכביד,אלתרמןבשירתמצוייםכאלהדואליסטיים

כד,אחת:בכריכהוהמוותהחייםוהסוף,הראשיתוהרע,הטובהפכיאתלכרוד

אתהמתארמצרים',מכות'שידימחזוראתהחותםהדו-ערכי,הצירוףלמשל,
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ביגודיםעוליםממבושגםותולעת",רמשייעםוהעלמההאבשלשחוקם

המלמדאופטימי,צירוףגםהואזהצירוףוהכיליון.הבריאהכניגודיגמורים,

הראשונותהבריותהןוהתולעת(הרמשהתוהומןותקומתםהחייםבריאתעל

העץותולעה.רימהשכולולמוות,המרמזמקאבריצירוףוגםהאבולוציה),של

מקושטתנשיתדמותשלהאנשהלשמשיכול )'חרי'(עגיליו"ייבאודםהשוקט

אתזו:דמותשלהמוחלטהיפוכהאתואףלילי,לבילויהיוצאתומפורכסת,

כןועלהחולה,לילדהמדאגהמעיניה,שיבהשהחסירהאםשלהמיוסרתדמותה

הכינהשלתיאורהגםלתנומה.הכלותעיניהסביבמסתמניםאדומיםעיגולים

המתאיםדו-ערכי,כינויהואחלומה")(ייזהבהבתמצרים'מכותב'שירי

שללתיאורומכ~וןהואשלמעשהבעודזהובת-שיער,יפהפייהשללתיאורה

הצמיזובדומיהםאלהבצירופיםהבעתה.בחלומותהמופיעמאוס,יצור

את-לוהאופייניתהאוקסימורונית-זא~גמטיתהפואטיקהבמתכונת-אלתרמן

המתבונןושרירותית-למראה.חדהבדרךלאלה,אלההמנוגדיםהקטבים

האובייקטיביתהאמתאתבדרך-כלליזההמקרוב,אלהדואלייםבצירופים

והמעורפלת.הפראדוקסליתהחזותמאחוריבהםהחבויהה"פשוטה"

* 

אינםומרכיביהחלקית,רשימהכאמור,היא,שלעילהתחבולותרשימת

לאלהאלהשהצמידהאלתרמן,שלהמודרניסטיתהפואטיקהלעצמם.תחומים

וההרגלים,המוסכמותכלאתושברהדיסוננטיים,מרכיביםשרירותיבאופן

תכונותיהןעלהמסתמכותייחודיות,לשוןתחבולותוכהנהכהבהעודהעמידה

והאנטונימיותההומונימיותהפוליסמיות,תכונתעלוכןהמלים,שלהפונטיות

אוקסימורוביות,סמיכויותאלתרמןביצירתרווחותלמשל,כך,שלהן.

האדכה,חרוןשלתיאורוכגוןושרירותי,חדבאופןהפכיםכביכולהמלכדות

זו,אוקסימורוביתסמיכותהאש').('כערוכימלך""כעבדנקמותיואתההוזה

מנוגדות,איבטרפרטטיביותאפשרויותבתוכהמאחדתייהמת-החי",שלזוכמו

תחתשחתרעבדכאןשמתואראפשרזו:עםזולהתלכדיכולותאינןשלכאורה

הארוכותהשפלתושנותאתלנקוםוחולםהכלוכהאלשואףהואועתהאדוניו,

כלך,שלתמונתוהיאשהתכונהשלהיפך,ואפשרימלוך").כיייעבד(בחינת

אתויקחכתרואתלעצמויחזירשבוהיוםעלחולםהואועתהמגדולתו,שירד

המנוגדותהאפשרויותלשתיהמשותףככסאו.שהפילוהוהמורדים,מןנקמתו

תחושתושלהנקמהתאוותשלהאמוציונליותועזותןגןצמתןהיאהללו

עפרעדשדוכאוהכודח,המלךאוהברצעהעבדמטפחיםשאותן,שפלה,ה
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כאלהמאפייניםהאדמה).מןהארץ,מןהעוליםהחרוןאדיעםעולה(ושזעמם

אלתרמן,ליצירתהטיפוסיתהאוקסימורונית-ד.א~גמטית,הפואטיקהשלואחרים

באוקסימורוןהעוסקיםהשלישיובפרקהשניבפרקפירוטביתרזונים

נזאוגמה.

('קרקס')וה~קרובטיהזית')('טץה~קסטטיהשירה.

שתישלבתיאורןפתחנוהמודרנית,בשירההלשוןתפישתעלהדיוןאת

האוונגארדמשורריהפליגושמהןנקודות-מוצא,שתיאוגמות-יסו,ד

המודרניתשהיצירהההנחה,מןיצאהאחתמגמת-יסודלדרכו.יש-איש

הדומיםקדם-הכרתיים,מצביםאלקהלה,ואתיוצרהאתהלשון,אתסיגה

האדםשלאינטואיטיביותהאסוציאטיביותהחשיבהדרכיאתהמאפייניםלאלה

האחרתמגמת-היסוד 41למשל.קסירר,ארנסטשתיארןכפיהפרימיטיבי,

הקיצוניותובצורותיהפיוטי,ערךלמעלתהרציונליהתכנוןאתהעלתהדווקא

שלהפיכתהתוךוה"מנוכרים",ה"קרים"הגורמיםאתבמכ~וןהבליטהאף

שירתטכניים.פעלוליםושלמילוליתלוליינותשלוירטואוזילמפגןהיצירה

הללו:מגמות-היסודשתיביןומג~ונותשונותסינתזותכדרכה,ערכה,אלתרמן

האקסטטיקהשלוהספונטני-כביכולהאירציונליהקוטבאלנוטהשירתולעתים

אךהאקרובטיקה,שלהאחרוןלפרטעדוהמכולכלהרציונליהקוטבאלולעתים

המתוכנניםהלולייניים,בגילוייהנחרצת.חד-ערכיותמגלההיאאיןלעולם

 ,לחלוטיןמסולקיםהזימוטיבייםהגורמיםאיןהפרטים,לאחרוןעדכאילו
אי-סדירותשלועקבותיהרעיוניתמבוכהשלסימניהגםאחתלאוניכרים

ומתוכנן.מחושבאקרובטישירכביכולהולמיםשאינםקומפוזיציונית,

מאחוריתמיד,בהיימצאוזאת,לעומתההיוליים,האקסטטייםבגילוייה

ברזל".שלגיוןו"היסדורהמחשבהגםהגועשת,הסטיכיה

האסוציאטיביים,הקישוריםכיצדונראההזית','עץבשירלמשל,נתבונן,

יותרנכבדלמעמדלמעשהזוכיםשלו,הפנים-לשוניתבמציאותבוהפועלים

שמחוץה"אובייקטיבית"המציאותאתהמשקףהמימטי,המישורשלמזה

זופניעלהפנים-לשוניתהמציאותשלעליונותהאיןזאת,עםיחדלטקסט.

 .השירשלהרפרנציאליותהאיכותאתלחלוטיןכאןמנטרלתהחוץ-טקסטואלית
ועקיבותחזותיתרציפותמתגלותהמציאות""דמויבמישורגםהוא,נהפוך

הסדורההאמירהועלהשלמההתמונהעלמדומהויתורחרףהגיונית,

מצדדיהכוחהאתשואבתשלושהתמטיקהמיתי,שירלפנינווהרציונלית.

"קמאיות"כעיןבוניכרתבלשוןוגםהמשוחזרת,המציאותשלהארכיטיפליים

המסוגננת"קמאיותו"אלאזושאיןמאחראולם,ופראית.פרועהבראשיתית,
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שלההיולייםוהפערהסערמןהאמירהרחוקההמודרני,התרבותאיששל

המוחלטת.האקסטזה

אלתרמן,אצלכרגילהזית.עץשלהמופלגתזקנתובתיאורפותחהשיר

העץ,שלהמופלגגילודברעלישירהקביעהותחתהיוצרות,כאןנהפכו

הטרשיםבאדמתשורששנהשבעיםמזהוהמכהוהתמדה,עקשנותהמגלה

עלנפתלות,וב~ריפרזיתבדרכי-עקיפיןסחור-סחור,כאןמדוברהיגשה,

והאמיץ,הנאמןהחיילעלצבאםיכלהשמיםשאסרוהשנה,שבעיםמלחמת

הקיץ,נלחםש:בfזזו,סרמהמלחמתשלתיאורהולייעודי.לתפקידוהמסור

המגןכחיילמשמרתועלהזיתעומדובההאדמה,אויבתו,נגדועויןאכזרכמלך

 /~לך.ךץ Kה /שנהבעים W "הפתיחה:בשורותכלולהאדמת-המולדת,על
שלמקוריצירוףהואנקמות""אורהצירוףבקריו".סיממונקמותבאור

דמיוןנקמות").ו"אליקרות"(ייאורצירופיםשנישלפרי-הכלאתםאלתרמן,

קטגוריה(ראההנראהככלשהולידו,הואו"נקמות"יייקרות"ביןמסויםפונטי

ועוליםצפים-רמזהוהןהרומזהן-כאחדהללוהצירופיםשנילעיל). 7

ענפיובתיאורבמרומזמתממשיקרות"ייאורהצירוףהשיר:שלבהמשכו

כאןמתוארהשמים(צבאוירחבכוכביםעמוסיםשאינםהעץ,שלהשחורים

המרומםהמושגואילובקרב);המנצחיםבידייקרותאבני-חןכשללכמדומה

שלהמונמכת-במתכווןבדמותובמסורסכאזםתממשנקמות"ייאלוההרואי

שלמימושהמתוךהנראה(ככלחשבונות"ייכרואהספרגביעלהרכוזהאל

 .)]זטג,[אבותכותבת"והידפתוח"הפנקסהמימרה

כאזמחליףבאור")("לסמאהלשוזכללימבחינתוהטבעיהשכיחהצירוףאת

סיממו--ייבאורבאור"):("לסמםוהמקוריהםיוחדהסינ~סתטי,הצירוף

המלךשללחייליוהבקריםאתכביכולהופךזהאידיוסינקרטיצירוף:;נקריו".

(ואוליזדוןבתחבילותהאויבאתולהביסבארותלהרעילשנשלחוהאכזר,

ב"סיממו"ייסימאו"החלפתבמזיד).שהורעלובני-בקראולבני-צאןלהיפך:

קטגוריהראהבמשמעיו.לגמריממנושונהאךהפונטית,הבחינהמןלו(הדומה

קרבה,סכנהשלמאיימתולתחושהוזדוז,רשעשללאווירהתורמתלעיל) 15

בשירהמשולבהאדום,הנץאודותהאגדיהמיתילסיפורהמתלווהזויז .vמ

דומותבמליםאלתרמןהשתמשכאז,וגםכאז 42לג'ינטה'.'קונצרטהגנוז

עלועמומי-משמעותמקורייםצירופיםהעדיףהואהשיריםובשניובצירופיהן,

אועיניים"ייםסמאהכבוליםהצירופיםבמקוםוםובנים.שגוריםצירופיםפני

הועדפוהטבעיים,הלשוןכללישלשבירהכלבהםשאיזאוזניים","מחריש

המקוריהצירוףכגוןשגורים,ולארגיליםלאסינ~סתטייםצירופיםתמידכאן

הגנוז.השירמןאוזניים""מסמם
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טרשים,אדמתובומיושב,בלתיחקלאינוףקדומים:נוףהואהשירשלנופו

וג;ועיםשאיננולגשםהגועיםעדריםואבנים,הריםנפתל,גזעבעליזיתעצי

בארות,הרעלתשלקונוטציותסימום-העינייםפעולתמקבלתלפיכך,בשרב.

כיולהכניעוהאויבאתלהביסרקלאשנועדקדם,שמימיזדונילוחמהטכסיס

המכילהעיניים", /ייעיןהמלהאמנםובמרמה.בשפלותחייואתליטולגםאם

כאןנזכרתאינההמים,מקורותמתחוםמשמעהאתגםתמידאלתרמןאצל

המסמם-האורשלהסינ~סתטיבתיאורבטקסטיימרחפת"היאאךבפועל,

אוקשיםבמראותהעיןהרעלתאתמדמהאלתרמןשירת(ככלל,המסמא

בטבעהמתחוללתהדראמה .) 43מיםמקורותושארבארותלהרעלתאכזריים

ומכלההנקמהמשתוללתשבfוועזת-יצרים,קמאיתייונזטה"לפעולתהופכת

בדבקותבמערכהועומדלאחורנסוגאינולבדוהזיתעץורקסביבותיה,את

ערכיואתהתבונהאתמסמללבדוהואהיצרי,הקמאיהעולםבתוךובמסירות.

לאלוהיו,נזירשבועתהיאהקדושה""שבועתובמועט.וההסתפקותהנזירות

האדמה.למלכתואבירשבועתלמלכו,חיילשבועת

מסתתרתביצריותו,והגועשהעזהזה,הייחודיהתיאורמאחורילמעשה,

אקליםבתנאיבעמידותוהידועעץהואהזיתוידועה:פשוטהבוטאניתאמת

ושורדעומדלבדוהואההררית,בצמחייהשמותעושהשהשרבבשעהקשים.

וגזעודבר,לשםהיאאףהייתההזיתעץשלימיואריכותהעתים.חליפותבכל

ולעורוהכפוףלגו;ומשלסמלתכופותשימשהזמןבאותותוהמחורץהנפתל

תהפוכותיהם.כלעלהחייםאתכברששבעהזקן,האדםשלחרוש-הקמטים

ציעףהזוהבנאליתהריאליסטיתהאמתואתמשלה,חיקיםכאןשללשוןאלא

השמיםמנסיםשבfוקדמונית,מלחמהשלמיתייאורבעזרתאלתרמןכאן

נאמןכחיילהוא,ואילישפלים,בטכסיסיםהעץשלכוח-סבלואתהעוינים

שלבתיאורהמלכתו-האדמה.אתלשמורממשיךחת,וללאלאותללאהנאבק

הפנים-לשונית,המציאותשלומשקלהחלקהרכהזו,הארכיטיפליתהמלחמה

זולאעיקרה:אתלאבדמבליאחרתשפהלשוםלהיתרגםיכולהשאיננהזי

הנוגהותהבוקרקרניגםעיניים-בארות,לסמםנשלחושהבקריםכלבד

המלחמהכאילישכמוהםהנוגחות,הבקרלקרניאסוציאטיביתכאןנקשרים

כמהלעץ,כאןהמוענק"נידח",התיאראותה.ומקעקעיםבחומההנוגחים

מןהדחתואתיישוב,ממקוםהעץשלריחוקואתלצייןיכולהואלו:משמעים

עלונותרנסוגלאהמלכה-האדמהשלחייליהמכלהוא(רקוהממלכההצבא

הבקרבקרניבקרניו-ענפיוהנלחםמודח,צכיכעיןהיותייאתמשמרתו),

ייכמוהאדמהאתמפלחיםהעץשלשורשיובו.הנוגחיםהמלחמהובאילי

("שבועתי"העץשלשבועתוקודשאתנסעלמעלהוהדוברשיר-השירים",
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 .)גב,יר'תבואתה";ראשיתלה'ישראל:ייקודשוהשווה"תבואתו",משקלעל

שוםעלקדושה,למעלתהזיתעץשלשבועתואתמעלהאלתרמןשלשירו

שינצנצרכרכבים,עמוסיםאינםהזיתשלענפיוהתמדתו:וכושרהנזיריעוניר

בחשכתבדד,הנזיריתעמידתוסמלהםהשחורים"("ענפיויקרותבאורבו

כיבנדריו,הדבקכנזיררקלאכאןמתוארהזיתוכוכבים).ירחאורבלאהליל,

וידיראחורנסרגלאהשנהשבעיםמלחמתשבכלבמערכה,בודדכחיילגםאם

שנשבעכמיבמערכה,לעמודהמשיךהשניםכלובמעל.בשללהוכתמולא

(אינןוירח"כוכביםעמסו"לאידיו-ענפיומשבועתר.לסוריכולואינואמונים

לזכותכדילקרבהיוצאשכיר-חרב,שלכידיויקרות,אבניםבשללעמוסות

באהבתהאדמהאתלכבושרצונוכלכילשלל,עיניונושאהואאיןבשלל).

כובששגברכשםלכבשהמשמע:תרתי("לכבוש"בדברתלויהשאינהאמת

אתולרטשהשממהאתלכבושארוכות;אמוניםשנותלאחראהובתולבאת

לתיאררגםשבטבע).ההמשכיותאתלבשרשעתידבנבט,ההרחזה

ריאליסטית-הנמקהלהעניקניתןהשחוריםענפי-העץשלהכמו-סוריאליסטי

בזיתיםהעמוסיםבענפיםכאןשהמדובראפשרובנאלית:פשוטהבוטאנית

שאינההזית,שלוהבלתי-מרשימההצנועהבפריחהאווהשחירו,שבשלו

הנשירים,העציםשל(כפריחתםכוכביםכשללבלילהסביבותיהאתמאירה

אולבנותיוניםכלהקתבחוץ''כוכביםבשיריהמתוארתוהדובדבן,התפוח

צניעותוושובשובכאןמודגשותכך,אוכךמאיירים).כוכביםכשלל

האדמהשללבות-האבניםאתפולחשעוניוהעץ,שלבמועטוהסתפקותו

חסרתהגבירההמלכה,שללב-האבןאתהפיגורטיבי,במישור(ובמקביל,

הרחמים):

ה~ח;ריםיו Q ~,ע !;ת~וב~ה Wקד;זגה

וירח.נ;כביםעמסול'א
: T • T T: " 

שיר-ה~ירים,:קמ;~ד~נירי, ,;יד~רק

 . nפ;ל.~~נךיןלנ;ת~ת

שיר-השירים"),כמו--(ייעוניוכביכולושרירותימוזרדימוילפנינולכאורה,

אתבוולתלותמבקריו-מקטרגיו,תרעומתאתאלתרמןנגדלעוררשעשוי

 44 •והחרוזהמשקללצורכיומאולציםסתמייםצירופיםשלחיבורםאשמת

אסוציאציאטיביתזרימהשלתולדהשהואזה,ו"מאולץ""מוזר"לדימויאולם,

לנסותוכדאיהפנים-לשונית,במציאותוהגיוניתעקביתמשמעותישחופשית,

הריבמפורש,בטקסטנאמרהדברשאיןאףמהלכיה.מקצתאחרלהתחקות
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ואתהטרשיםאדמתאתהמפלחיםהעץ,שלשורשיועלבמרומזכאןמסופר

השרשורדרךעל-נתחלפהיישורשים"המלהאולם, .האבניםלבות

נכנסהשירים"ש"שירומכיווןהשירים";ב"שיר-הפונטיהאסוציאטיבי

אסוציאטיביצעדאלתרמןכאןערךיישורשים",במקוםאגב-גררא,לטקסט

והמכאיבה,הקשההפעולהאתשירו:לביןשיר-השיריםביןהקושרנוסף,

הואההר,אבניאתובפילוחםהטרשיתלקרקעהשורשיםבחדירתהכרוכה

אהבהשיריכהשמעתונעיםרךלעניין-האוקסימורוןדרךעל-כאןהמשיל

שיר-השירים,מפסוקירקתך",הרימון"כפלחשהפסוקאפשר(אףוכלולות

במועטוהמסתפקהעני(הזיתפשוטהבוטאניתאמתהדברים).ברקעמהדהד
; 

היפרבוליתבהעצמהכאןמתוארתהטרשים)באדמתשורשלהכותמצליח

האבירמצליחוברישובעוניורקוסבוכות:עקיפותפריפרסטיותובאמירות

שיר-אהבהלהשמשמיעכמיוהריהומלכתו,שללב-האבןתלהמיסהגלמוד

לה.מכאיביםהחודריםשורשיושלמעשהבעודונעים,רך

המציאותמתוךורקאךכאילושנולדשיר-השירים")(ייכמוזהדימויכו,אם

במציאותהיטבהמעוגןוהגיוני,מנומקצירוףגםהואהפנים-לשונית,

אףבהיותומורכבת,אסתטיתהנמקהגםלוישכן,עליתרהחוץ-טקסטואלית.

הנזיריהעץעתה:ועדשמאזוהעבריות,האירופיותהתרבות,במסורותמעוגן

מתוךחייוכלאתהמקדישהמסור,כאיש-הן;כשמרנרצע,כעבדכמוהו

נפשבחירוףוגגןהואשעליההאדמה,למלכתובלתי-מופרת,שבועת-אמונים

ללא-גבולמסירותואתבמעטלאהמזכירהזו,יחסיםמערכת .אבירי

גםבהישקץ',לאיןב'פגישההנישאהלייגבירה"ה:::ולךשלוללא-תנאי

המלכהשננההרומאנסית,החצרוניתכבאהבהבלתי-ממומשתארוטיקה

הפסררקיים,האהבהמושגיבלתי-מושגת.תישארלעולםאךונערצתנחשקת

העולםתולדתמשיר-השירים,האהבהומושגיוהרנסנס,ימי-הבינייםפרי

יקרות,מתנותלמלכתולהמביאהשומראיןאחת.מקשהכאןהופכיםהעתיק,

ההלך-המשורר,שלהידוע(כעוניועוניודווקאאךבקרב,השיגשאותם

לבאתמפלח ) 45הביניימיהטרובאדורשלגלגולושהואהמודרני,הוואגאנט

רגש.בוונוטעמרככוהנישאה,המלכהשלהאבן

יותררחביםלעולםהםהאסוציאציותתחומיאלתרמןבשירתואולם,

מתוארהעץלהציע.הפיוטיתהקונבנציהשיכולהממהיותרופראדוקסליים

אתוהאוהבהמעריץהשומרשנוןהגלמוד",ייחתנדהאוקסימורוןבאמצעותכאן

ערירינזירגםאחת,ובעונהבעתהוא,בה,יגעלאשלעולםלמרותמלכתו,

נזירותואת ר~ו:::שכברדמים","חתןוגםנדרו,אתיפרלאשלעולםוגלמו,ד

השירשלהאחרוניםבתיו(שניהאשהאתהגברככבושהאדמהאתוכבש
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מגשששחתנהכלולותיה,בלילככלההרעיה-האדמהאתכמדומה,מתארים,

בודד(בכפל-הוראה:גלמודגםאפואהואהעץהדומעות),פניהעלבמבוכה

לדמותוכאיהנקשרייערירי",הדו-משמעיל~פויתטוהשווהבנים,וחשוך

האדמה-אתמפרהגםאךבנים),וחשוךגלמודהאל:שלהמונמכת-במתכווי

הוויתואתלנמקניתיכיצדההר,אדמתאתהמבקיעבנבטהאשה

דמים,חתןוגםמשמרתועלבודדשומרגםשהואהזית,עץשלהפראדוקסלית

בפגעילבדוהעוןבדהערירי,העץוההמשכיות?הפריוןסמלוגםערירינזירגם

(ומסמל,הטרשיםאדמתאתבשורשיומפלחהעתים,חליפותבכלוהטבעהזמן

אתהאנושי,המיןאתלהכחידשאייםהמבול,בפרשתתפקידובשלאולי

ואוליהנזירית,חזותולמרותהאנושי),הגזעשלנצחיותואתההמשכיות,

מעניקאףוהואארוכה,העץשלתוחלת-חייוופריון:חייםבוישבגללה,דווקא

ולשדם,~רותיובזכותלאדם,חיים

נרגשת:השבעהבכמעיןהאשה-האדמהאלהדוברפונההרביעיבבית

נפשך"תשאליהכבולהצירוףיסוד(עללמות"הרךךאתתשאלי"כאשר

נפשבחירוףעליךזגגיהעץהואמשמע,בכפו",נפשךייכילךדעילמות"),

לשיםומוכןמוותעדאהבהאוהבךהואבחומה;משמרתועלהניצבכשוםר

ולשאתךבכפונפשואתולטרוףחייךאתליטולגםאךלמענך,בכפונפשו

אהבהשלפטאליתיחסיםמערכתדומה,כלתלאשההנושאדמיםכחתןלאשה

ה"בודלירי"בשיראלתרמן,משיריברביםמתוארתממוותעזהואיבהמוותעד

אתוהפרשברחהחתןסמלהגב,מעוקלהחתולמזנקלמשל,הנפש','מותהגנוז

מחיקתעםבוש,עדוהמתינהבעלומיהשנזנחההמרומה,האשהעלהבטחותיו,

הרבה,אלתרמןישוב,לאכברהאהובכיהאותניתןבקרדום,וריצוצוהקדקוד

סייגיםוללאמוסרשלגבולותללאואפלה,יצריתאהבהשלבתיאורהכאמור,

קרבמתוךשנה,שבעיםזהמשמרתועלהעומדהזית,עץגם 46ומוות,חייםשל

ומקווהמוותעדאותהאוהבאהובתו-רעייתו-האדמה,שלאויביהנגדנואש

לז?,נטית,אלימותגםישבאהבתואךנאמנותו,שנותכלחלףלאשה,לשאתה

כבעל-חייםהשרבמתוארשבוהשיר,שלהמעירפלבסופוהיטבהמתבטאת

(הדםלעיניוהנגליתבדםהמגואלתהתמונהמןלאחורהנרתעמדברי

"מרטש"),"אדום","שותת",האפיתטיםמןנרמזיםוהאלימות

ייתכןלאחור?ומרתיעוהאדוםהשרבלעיניהנגלהמראהאותוומהו

האוהביםשלומהוססתראשונהביאהשלזההואלעיניוהנגלהשהמראה

כאןשמתוארתשלהיפך,וייתכןארוכות,אמוניםשנותלאחרשהתאחדו

מתוךאותההבועליםהעץ,בשורשידםזובעדהאישה-האדםהשלפציעתה

נחלץהנאמןשהשומרגםאפשרהממושכת,ההמתנהפריהעורקים,התלהבות
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טרידאתתשאלי(ייכאשרבכפהנפשהאתלטררףשניסתהמלכתר,אתלהציל

אתסרף-סרףבהנקםשמאארהחיים.אללהחזירהכדיבכפרנפשוושם ,)"ת~מל

שבהםהלדה,רגעיכאןשמתראריםגםראפשרהאררכרת.שנות-ערירותרעלברן

 .העתידנבטיאתרמנביטהבדמיההמרלדת-הירלדתמתברססת
כבכלרבלתי-פתרר."פתוח"השירשלסרפראתאלתרמןהרתירבמתכרון

אמיררתבוונותררתתום,עדרמלרטשמתוכנןהשיראיןהאקסטטיים,שיריר

קרסמי-אובעלי-האובשלרהרב-משמעייםהקריפטייםכבדבריהםותמעררפ

המציאותמקבלתהזית''עץבשירכיגם,כאןראינרהקדמונים.השבט

המציאותשלםשקלהאתכלילמבטלתהיאאיןאדמשקל,עודףהלשונית

אסוציאציותבכוחלזוזומצטרפותהאםירותמןשרבותלמרותהחרץ-לשונית.

המליםשלוהאלוסיביותהסמנטיותהפרנטיות,התכונותעל(הנסמכותלשוניות

עמומהכהאמירהדבר,שלבסופרכאן,נרקמתלאהצירופים),ושל

האמירהמאחררירעוד,זאתלתרגום.כללניתנתשאיננהר"היפנוטית",

עםובסיסיות.פשוטותאמתותמסתתרותהקליטה,אתהמשהההעמומה,

נפתלרת,~ריפרזרתבעזרתכאןשתרארמהכימתברראלה,שלחשיפתן

הכולככלרתמתגלהרתחבולרת-זדרן,סיכרניםרבתרמסתררית,מיתיתכמלחמה

באדמתבשמיםהקבועההשמששלרהבלתי-פרסקתהירמירמיתכמלחמתה

בה.הנערץרבעץהיבשההטרשים

* 

"קמאיים"שיריםשהםהאש',ר'מעררמיהזית','עץכגרןשיריםלערמת

שיריביןמצוייםשלהם,הלשרןבתפישתרהןבנרשאיהםהןאקסטטיים,

חררזוכלציררףכלשבהםרמכרלכלים,קרים"אקררבטיים"שיריםגםאלתרמן

השירכמוב[,הרא,שבהםהברלטהמטרה.אלשכ~רןשנרן,כחץקרלעים

רפעלרלי-לשרןלרלייניתתמטיקהבתרכרהמאחד'קרקס',הררירטרארזי

תיאטרלית,'~מלאכותירת"עלמעיד'קרקס'השירשלהגלריצדרלרלייניים.

כבתיאטררןקבוע,ריטראליבסדרלהרפיעזרכרתהטבעתופעותאפילרשננה

לראשרנהכאןמצריעונה.בכלארערבבכלשלררפרטואר-הקבעאתהמעלה

הלרליין''קפיצתהאקררבטיבשירלפיתרחשזכההמסרגנן,המניאריסטיהרעירן

שננ;הירנה'),'עירשבקובץגרזמארת'שירי'שלרשהמביןהשלישי(השיר

האמנרתבמחשבת 47הלוליין.שלניתורובחיקויכרחםאתהחרגרליםמנסים

האמנות:שבמעשההמציאותחיקריעללדברנהוגוהרומנטיתהקלאסית

מעשי-אתמחקההררמאןהטבעית,האנושיתההתנהגרתאתמחקההשחקו
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 ,המימטיתהמגמהבעליל, Qהפושלהציירשליצירותיהםש"בחיים",האהבים
לעומתאלתרמן,שלהאנטי-מימטית.ביצירתווהאנושיהטבעיהנוףאתמחקות

בהמדוברומלאכותימכאניסטיובאופןהיוצרות,קרובותלעתיםנהפכותזאת,

האמןמןפרקלומדהטבעדווקאשבמציאות:האמנותחיקויעלתכופות

הטבע.מןמלאכתואתהלומדהואהאמןולאה"מלאכותי",וממעשה-האמנות

מעשיהםכאילוומלאכותית,קפואהחזותבשיריוכןעלמקבליםוגילוייוהטבע

הןאותוהפוקדותהטבעותופעותגדול,קרקסכאוהלהואהעולםאדם.ידי

אתמציליםהוריםהלוליין,מןהניתורמלאכתאתלומדהחרגולקרקס.כמופעי

גיבוריהעיר,בכיכרבאבןהמסותתתהאםכמוהדלקהמןהפגועיםילדיהם

אלועורגיםהספר,דפישביןהקפואות,ממסגרותיהםחורגיםהרומאנים

ברחוב.המהלכתהנערה

למראהוהמתרגשתהאקרובטיקהבקסמיהשבויההנפש'קרקס',בשיר

הןמתוארתוכדומה)הברדהברקים,(הרעמים,הספקטקולרייםהטבעאיתני

היציע.מןובפעלוליובוהצופהכמטרוניתהוהןבקרקס,,המתאבקשבויכלודר

היאהחוגגת,וגםהסובלתגםהיאהנהנית,וגםהמעונהגםהיאהנפשכלומר,

היציע:ובגבהיהיחסברוםוגםהמדרגהבשפלגם

~ן;כנ:יא~קת, ה~~

 ,םי~~ב'ז::ר~~ייףכין

צ;חקת~יףג~tזiי

השביעי!ה~ציעעד
 .. :-- 'ד--

השתאותמעוררי(כוכבים)כשחקניםהםושובי-הלבהמרשימיםהטבעאיתני

לאתלטיםהןבעקיפיןמזומיםהםהקרקסית,במציאותהתיאטרון.במתעל

עזבטיסת-נדנדותהמנתריםללוליינייםוהןבזירת-ההיאבקות,המתגוששים

היאאי-הבריאהפשלהמרשימהההופעהעלהמתענגתהנפשהיציעים.גובהי

המוצגיםהמרשימיםהאקרובטיקהבתעלוליהקרקס,בפעלוליהחוזהכקהל

אתהקולטתהנפשביןהיוצרותכמובן,כאן,מתחלפיםלשעשעה.לפניה

היאהזירה,שעלבמתאבקתחזהשהנפשבמקוםהנקלט:המראהלביןהמראה

 ; 12תחבולה(ראהבתוכהמתרחשפנימימאבקשהריה"מתאבקת",עצמה

הנפשאולם,"נאבקת").הצורהפניעל,יימתאבקת"הצורהכאןהועדפה

הצופהוגםבזירההנאבקהמתגוששגםהיאהנהנית:הנפשגםהיאהמעונה

הרקיעייעדמשקל(עלהשביעי"היציעייעדהמראהמןבהנאההצוחק

בשמים).בעיקרומתרחשתהטבעשלהיאהזוהאקרובטיקהשהריהשביעי",
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באלומתהמאירהקרקס,בימתשלכזרקורכמוהוהעולם,אתהמאירהברק

המתבונןבפניכאגרוףהאוראלומתהולמתכאילוההלומות,הפניםאתאורו

בה:

פ~גייף Q~רעם

~רף!ל:פו.rכינ~~ת

גייף 9 ה~~(זרקור!)

זגאור

~זג~~רוף.

 ,כאןמתחלפיםשובכןועלעצמו,ה'קרקס'הואהזוה~פוסטרופהשלה"נמען"
(וראהוהסבילהפעילוהנקלט,הקולטתפקידיומכ~ונת,מכאניתהחלפה

והתרועותהצחוקרעמיאוהשמים,(רעמייםהסיפונרעםלעיל). 17תחבולה

אתשיגרוףהקרקסמןהדוברמבקשוכאןהקרקס,אתשגורףהואשביציעים)

עיניובדרו-כללשמליטזוא Iקהל-הצופיםסיפוניו.ברעםהמתבונניםלבות

הקרקסמןהדוברמבקשוכאןהקרקס,חאורנישלהמסמאהזרקוראורלמראה

פניואתלכסותלקרקסמייעץואףהמסמאת,האורמאלומתפניואתשיליט

פונטי,דמיוןבשלכאןנקשרותהאגרוףומהלומתהאור(אלומתהולםכמאגרוף

פניועלתכופותמגונןבזירההמתאבקגםוהרילעיל). 15קטגוריהוראה

מכסיםשהצופיםכשםעליהם,להנחיתיריבושעתידהאגרוף,מןאותןומכסה

אתהדוברמאנישכאןאדומהלומת-האגרוף,אלומת-האורלמראהעיניהםאת

היהכאילופניו,עלההולמתהאוראלומתמפניפניולהליטומבקשוהקרקס,

 .בזירהמתאבקהוא

חרוזיוואףלתרגום,ניתניםשאינםרבים,מליםמשחקיעלאפואבנויהשיר

קרס"("כקירלתרגוםניתנתשאינהוייחודית,חד-פעמיתוירטואוזיותמגלים

"נונסנס"בבחינתאינםהדבריםאדייזרעונים"),-יונים" ר~"ייהקרקס",

מופעיברורה:רפרנציאליתופונקציהמובחנתריאליסטיתהנמקהלהםויש

קירוקריסתהמוות","קירכדוגמתונועזים,מסוכניםמופעיםכולליםהקרקס

שלמורכבמבנההתמוטטותלהיותגםיכולההקרקסי-הלולייניבהקשר

שקוסמיקרקסי,מופעהיאאףיוניםהפרחתזה.גביעלזההעומדיםאתלטים,

רקכאןשאינםזרעונים,מפצחיםאכןוביציעבו,מרביםולהטוטניוהקרקס

אתהאוהבוהנרגש,הפשוטהקהלשלמאכלוגםאםכיהיונים,שלמאכלם

זוהמליםשלשבהצמדתןהשרירותיותבקביעות.אותםופוקדהקרקסמופעי

כאןשישהעשירההפונטיתהאיכותובצדמדומה,שרירותיותאפואהיאלזו
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ומובחנים.מובהקיםרפרנציאלייםתבניםגםמבילותהןולצירופיהן,למלים

שלוהמבולבלהמהודקהמבנהאתבמפתיעו"פורע""פורם"השירשלסופו

האחרוןהביתשלנימתוהמדויק.במקומהמוצבתומלהמלהבלשבנ;השיר,

שהנשיםאפשרעוצר-נשימה.וירטואוזימפגןשלבבסופופורקן,שלנימההיא

ומדושנות-העונגהשבעותהמטרוניתותהןהשיר,שלבסופוהנזכרותהעבות,

(לעתוההתגוששותההיאבקותלמופעיומשתוקקותהצמאותהיציעים,מן

הממתינותלסוסים,רתומותבברברותלדרבןיוצאותהןהמופע,תוםעםערב,

עתירותהבשן"ייפרותהןאלהעבותשנשיםגםאפשרבאורוות).להן

בקרונותיילהםהממתינותהצוענים,והאתלטיםהאקרובטיםנשותהמשמנים,

איובהתרגשותן,בלהטןבבהמתיותן,כאןנקשרותאלהוגםאלההמסע.

אורוות:שהסוסיםנחראלשלהן,התנומהבנחירת

להטע;דף Wנ;כח~ץ

~ W ה~ב;ת.ייף

עת, Kש;קר;נ;ת~~ןת

הארו;ת.נחר
 : ...ז--

הקרונות,שלהמשאלבובדרקלאנקשרתהמסייםהביתשלהשקיעהאווירת

געיברגםנקשרהסוףהמופע.ובתוםהיוםבסוףהשמשלשקיעתגםאםכי

העיראלבדרכםהאחתהעירמןהנודדהקרקסשלהמסעקרונותשליציאתם

היום,סוףשל-והרעיוניהתימטיהדימינ~~נדוהבא.המופעלקראתהאחרת,

גםזובה-תופעות-הטבעשלהמרהיבה"ספקטקל"סוףושלהמופעסוףשל

הטרימטרשלהראשונהההשפלהבחיסורהמתבטאצורני,לאנטי-קליימקס

עשויההחתימהשורתשלהמטריתשבס;?מההפגימההאחרונה.בשורההיאפבי

ה"אקרובטיים",הבתיםאתהפאפייןההדוקהסדרשללהתפוררותולרפז

עוצריייפעלוליםפפגיניםאףובמקבילמרשיפים,לוליינותפופעיהפתארים

מילולית.לוליינותשלנשימה
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 .לעילהחמישי,הפרק

ולנורמותיל"גליצירתבכלל,המודרנהסופרישלוהתנגדותםשלונסקי,שלהתנגדותועל 21
תרצ"אבטבתי"טיג,גיל' ,'השנה'כתוביםי,ייילייגיזם",שלובסקיאיראה ,שלההפיוטיות

א'גםוראה . 2-1עמי ,) 15.1.1931 (תרצ"אבטבתכ"ויד,גיל'שם, ; 1עמ' ,) 9.1.1931 (
תרצ"אבטבתד'יב,גיל'ה,שנהיכתובים',בכלל",יובלותועליל"גיובלייעלשטיינמן,
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לקלמבוריםלבהושםלאכיעדמושלמת,כךכלהיאההבלעה .ה~רלבליכמעטבטקסטהבליע
ומעורפל.רומנטיבהםהשימושאךילייג,שלהשפעתומהדהדתאמנםשברקעםהללו,

 . 242-235עמ' ,) 1987 (שמירראה 25
שהואועלשירתואלהזוהמשכיליתהנורמהאתגםגוררשהואעלבביאליקהתרהרבניצקי 26

קראהואכך-ומחקיושולמןקלמןשלהנאווים"ובניביםהנעימיםב"נאומיםמשתמש
להשיגברצונושאיןלעררכוהסבירוביאליק ,-19ההמאהספרותשלהפרונומסטיותלתחבולות
בשיר-המספדהמליםמשחקילהיפך,התהדרות.ושלקישוטשלאפקטיםהקלמבורבאמצעות

הכוונהההשכלה.סופרישללחידודיםדומים,אינםטעןכךהמת',האריה'אלילייגלמותשכתב
(ראהוהדרפארעליהןולהעמיסאותןלקשטולאפארותלקצץהיאפארות"כלתפארתב"לפאר
ואורנמנטלייםאליטרטיבייםאינםשצירופיוכן,אםטען,ביאליקנז).עמ'א,ביאליק,אגרות

אםיודעתאינניהרעיון,דיוקולשםסמנטיתהעשרהלשםנועדואםכיהמליצה""לתפארת
המאזין,אתאוהקוראאתתשכנעאכןפארות")כלתפארת("לפארהמת'האריהמ'אלהדוגמה
אבלשינוי,תכליתשונהקלמבורוהעמידההשכלהמספרותדרךכברתעשהביאליקשאכן

ציין-סגנוןולעשותולצרכיוהקלמבוראתלשעבדביאליקלמדאכןכמשורר,דרכובהמשך
הקוראשלדעתועליותריתקבלושלוהקלמבוריםכן,ועללעיןומזדקרבולטולאומובלעטבעי

 .-19ההמאהסופרישלמאלההמודרני
 . 147-126עמ'(תשמ"ג),צור 27
האדםואתהיערשלמודרניכגלגולהעיראתהרואההמעגלית,ההיסטוריוסופיתתפיסתומתוך 28

ה"עיר"אתקרובותלעתיםאלתרמןהסמיךהג'ונגל,אישהקדמון,הפראשלכגלגולוהמודרני
פרא");יערעלהעיר,על /יונים,עפותהעיר(ייעלנפרדת'הזמרה'תבתבשירוכגוןליייער",
בשירווחודש");משנהויערות"מערים /כדמעהנמחההפראיומנו(ייעתאדומה''כיפהבשירו

("בעריםאחים'שלושה'שירבשירופרוע");באהקטרויערות(יימעריםפרוור'של'זווית
 .) 102--105עמ' ,] 1981 [בלבן(וראהנוספיםרביםכמקומותוכןכאן"),עדנסענווביער

באמצעותהיאשירתו,שלהאינהרטיתהפראדוקסליותאתאלתרמןיצרשבהןהדרכים,מןאחת 29
ושפסלישהעציםבשירתונמצאתכופותוהדינאמי.הסטאטיתפקידיביןלמדימכאניסטיהיפוך

בדרכים,לנדודשמתפקידוהוא,ואילוההלך,פניעלעובריםהשווקיםבמרוצה,נתוניםהעיר
גןנשימתכבדה"מהנאמר:אחיותיה'כלעם'הרוחבשירלמשל,כך, .במקומומסומרנותר
רודפתוהרוחהגנים,חשכתאלהנספושענמלט,אדםשלתכונותיומקבלהגןהנרדף",העיר
התיאור,אלמחלחלתאלימותושלרועשלתחושהנפשו.אתמבקשתהייתהכאילואותו

אחתשהיאאלתרמן,משירירביםשלה"קשה"הקריאהעםאחדבקנהעולהזוותחושה
 .לשיריוהמחברשהעניקהאופציות

והופכיםוגידיםעורקורמיםהספר,דפימביןהספריםגיבוריפורציםאלתרמןמשיריברבים 30
אדומה','כיפהשירולמשל,וראה,בדרכים.המהלכיםבשר-ודם,לבעלי-חייםאולבני-אדם

דמותהיאאףאדומה,כיפהאחריבשורהוהולכיםמספרי-הילדיםהאגדותגיבורייוצאיםשבו
הרומניםגיבוריכמהיםשבובהיר','בוקרבשירגםראהוגידים.עורשקרמההספרים,מן

כפריותבשמלותעברי ,הה"(כמקובלאליהם,הכמהההיאולאברחוב,העוברתהפשוטהלנערה
עלרומנים").שלנשכחיםגיבוריםספריותמאבקכליםלך /שרימניהמראותבטרקלין /

וה"טורים".הפזמוניםלרבותלסוגיה,ביצירתואלתרמןחוזרזותחבולה

אתהפותחתהשורהאושיר,מאותוהילולים"אשכוליתבנעלים,"שולמיתהשורהגםכמוה 31
-חגפה"ובריתועגפה"הורתו :היונה')'עירבקובץאחים',עשרה'שירהמחזור(מן'היין'שירו

לאיכותהפנימיתהחריזהתורמת'היין'בשירמודגשת.פנימיתבחריזההןאףהמצטיינות

הנושא,מן,כמתחייבהדיכאוןתהומותואלההתעלותגובהיאלהמושכתהשיר,שלהאקסטטית
אירציונלית,גילופיןאווירתהיוצרתה"ההיפנוטית",האמירהבצד'היין',בשירגםאולם,
השירהעלקוהרנטית,משמעותמלהלכלשבהומובחנת,ברורהרציונלית,אמירהכלולה

 .) 1988 (צורר'ראהקסם",חבליה"אורגתה"היפנוטית",
(בסדרת'הגלבים'השנוןבשירואלתרמןהשתמשזומית qפ;לימלהשלממשמעיהבכמה 32
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מספרייםמסרק,בידנו /לולאהגלבים:ייאמרו :) 87עמ'י'יץ,חביבתשבאמצע','דבריםהשירים
יער".חיתושארעםוצפיריםשעירים /מלאהרחובאזכי /ותער,

(רבעים,'מעשייה'בשירומחוכםשימושאלתרמןעשהטר"ףהשורששלהזהבכפל-המשמעות 33
יריביהםאתלחסלהטוטליטרייםהמשטריםשלמנהגםאתבסרקזםהמתאר ,) 187-177עמ'ב,

 /בדםכתונתנאנטבול /חכם:ילדאחרייויאמרבבית-משוגעים:אותםלכלואאוהפוליטיים
 /ונגיד: /חבריםמבהגברשננהגמוטבלא! /אחרים:ילדיםויאמרו /טורף.טרוףכיונגיד

תש"א;באיירי"טמיוםב'הארץ'אב"כבחתימתזהשירהתפרסם(לראשונהמטורף"מטורף,
16.5.1941 (. 

"אפור",המליםעםאחתצליליםברשתמשתלבת"עופרת"(המלההעופרת""בתיבתהצירוף 34
הנקשרדומה,רקונוטטיביחושימטעןמכילותואףדומיםצליליםהמכילותייעורבים",ייערב",
רחובאספלט,שלכבישלסתםמועצמת~ריפרזהכנראהשהואהאפור-שחור),בצבעי

כשלעצמושהרא ,)'ץקלאין('פגישהברזל""רחובותהצירוףאתמזכירהעיר,שלמרחובותיה
כעיןשצבעהדרךשונים:חזותייםתכניםלתוכולצקתשניתןורב-משמעי,חידתיצירוף

 .ועודמוגפיםשלוהברזלשתריסימסחרי,אזורשלריקהדרךאפור,כבישהמתכת,
עולהבושאףוזיכרון'),שני('גשםמתאפללת"ריסיםבצמרמורת"ועירולצירוף:והשווה 35

אתמגיפיםשיושביהבעתבאפלה,מתכסה(העירייתריסים"החורזתהמלה~בוקטיביבאורח
הןמרמזתייצמרמורת"המלהאויב.פלישתלפביאוגשמיםסערתבטרםערב,לפנותתריסיהם,

לפחד).והןלקור

הבציר,בעת(שפירושו:השוק''יוםמתוךבבציריד"הינךמתהפכת"כאשרלצירוף:והשווה 36
בתוכהמכילהייבבציריד"המלהבציריה).המתהפכתכיולדהענבים,דםהאדמהשותתתכאשר

 .ייבציריך"המלהשלהסמאנטימטעבהאתגםאםכיצליליהאתרקלא

זהתכופותאלתרמןבשירתמתחלפיםהאססרליהחלבושבילמיםבתיביהעפר,שדרכימשוםגם 37
חלבושביללורליי"לילהפתאומי'),('יוםיעבור"חלבךבנתיבות"מיבצירופים:כגוןבזה,

ועו.דאשה')('ניחוחהריין"

הוצאתא,זמר,ושיריפזמונים . 21.12.1935מיוםקולנו",יישמע'המטאטא',שללייסמתכבית 38
 .) 61-60עמ'תשל"ז,המאוח,דהקיבוץ

.ד 5-73מ' l 'שם, , 17.11.1936מיוםמ"א,תכניתויורדים','עוליםהתכניתמן 39
ב"וךרש"השימושבאכאן(גם'תמוז'השירמןכרעם"וחרשהאורהוארביייעןלצירוףוהשווה 40

 .אזניים")ב"מחרישהשימושיותררצפוישסבעיבמקום

41 ) 1960 ( Shumaker . 

השורותכגוןשלו,משיר-הבוסרובצירופי-לשוןבתמונותכמדומה,כאן,השתמשאלתרמן 42
מסמם--סיפורי~טףייאלילעומתמשקיעה"שותתערבו"עםבקריו"סיממונקמות"באור

 .ועודדם"שותתתכחוליו"דרוראוזניים"
לאאםייהגידישהןרעלו:לבארותהעיבייםמדומותשבוהפילים','אלהשירלסוףהשווה 43

כלעל /לי,ווית Vשחסאעלפנייאתכפרי /שלד!שקיעוtנ~ד /לעינייחגים /:~יתיכיאוריך
- ,סלח!".-הגידיבישהרעלתבאר

באוניברסיטתתשכ"זבשנה"לשהושמעהזד,נ'שלבהרצאההובאאכןאלתרמןשלזהחרוזו 44
ההקשר.מןנובעשאיבווסתמי,מאולץלחרוזכדוגמהתל-אביב

קץ':לאין'פגישהבשירהימים)משכברהסר~נאדורשל j(גלגולהאביההלךלדבריהשווה 45
וצימוקים".שקדיםהרבמעוניי /לעולל~ךשאתציווניייאלוהיי

דרדחלומות','תלייתכגוןהמוקדמים,השיריםלמןאלתרמן,בשירתמאודרווחזהמוסיב 46
החתןשלכאחדוהאליםהארוסיהתיאורקיץ'.ב'חגיגתהפארודילעיצובוועדעניים''שמחת

מסמרהג;תיהתיאוראתמזכירדמים,כחתןאותה,מרטשוגםהאדמהאתהאוהבהגלמוד,
עלבאיגרתחתנהלפניהכלהמתוודהשבוהנפש','מותהגנוזה"בודלירי"בשירהכלולהשיער,
מעוקלת /ורועאוןבושפתוהתייצבהייישאהבים:למזכרתלהשבתןהחתול,ראשאתשרוצצה

זכרתידמהעדחתני, /לתקוע;כפירציפורן ...חיקעד ...צווארעד /עליי!עוט-ופתעגב

-בקרב-לילבאי /עוד?האבינה-עשיתיהולמה /לפשעןתסלחהאםחתבי!אויה /בדמיי!/
 .) 64עמ'[תשל"ס],(דורמןקדקוד"וארוץהנפתיקרדומי /נואשתבפחדנות

 .) 55עמ' ,] 1971 [באומגרסן(בתוך:כנעניד' 47
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שמיניפרק

נושנותאגדותדפי
אלתרמןבשירתהפולקלורומןהילדיםמספרותהדים

N . לגיטימיים"שירכבחומרי"~שכיים"בחומריםהשימוש"
היווילדייםעממייםשירשחומריהעברית,בשירההראשוןאוליהיהאלתרמן

בחומריםמשורריםהשתמשולפניוגם.אמנם,השירימעולמובלתי-נפרדלחלק

העבריתוהביניימית,(העתיקההאגדהמן-ה"~שניות"הספרותממערכות

מהאולם 1הילדים.בסיפוריומגלגוליהוהמסוגננת)האותנטיתוהאירופית,

לענייןאלתרמןבשירתהפך~רי~רליים,רקעחומריבחינתקודמיואצלשהיה

שירי(ביןו IIשירשלהנתפשהאפקטאתרבהבמידהשקבעורב-חשיבות,מרכזי

הנושאיםהאווזים',ו'רועתאדומה''כיפהכגוןשירים,אפילוישבחוץ''כוכבים

שירתעלהגדולהמקטרגזך,נתן 2 .נודעות)ילדיםאגדותשלשמותיהן

ובשירהברגסוןאצלוריתמוס'זמןלספרובאפילוגהתוודהאלתרמן,

שלאשוםעלבנעוריו,קסמיםעליוהילכהאלתרמןששירתהמודרנית',

מאבקהשם,(קידושוהרות-הגורלהגדולותהלאומיותבבעיותהתחבטה

הססגונישעולמהמשוםגםאךוכו'),בית-המדרששלעולמווהגויים,היהודים

ביופיו:הלבאתלכדוהנעורים,הילדותאגדותשלעולמןוהקסום,

רמזשוםכאןהיה,שלאבלבדזהלאכאן!התפאורההייתהיפהומה

יופיהרבהגםהיהשבעינינואלאהמ~נר,הקבצנים"לייכיעור

ואתגריםהאחיםאתלכולנושהזכירזה,אגדיבעולםססגוני

יפההייתההעירנעורינו.אגדותשארוכלויילדואוסקראנדרסן

והפנסיםאדומה,וכיפהובת-המוזגהפונדקיתגםוכמותהואהובה,

עםהאפילוהייןהצהובים,החשמלאפרוחיאתבנורותיהםהושיבו

החליפהוהשקיעההגעגועים,בעקבייצאהוהדרךהאחרון,הצער

עורגחלון,סמטה,בפנס-כיסלהאירהתעצללאוהערבשמלותיה,

בפרוורנו,ומתופף",ייצולעסיבובו,אתשהשליםלאחרהגדר,על
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הרוצחדורעלהקובלשלונסקילשוואשיחראותוהאגדה,עולםכל

 3והיה.כאןקםאגדותיו,את

מסהשלובמסגרתהאירוניתבסלחנותנאמרוכיאףזך,נ'שלדבריו

אתולבססמגדולתואלתרמןאתלהורידנתכוונהאשראיק;נ;קלסטית,

לשוןאת(שהעדיפהחדשהמודרניסטיתםשםרתשלהפואטייםעקרונותיה

שלונסקי-אלתרמן),לאסכולתהאופייניההי~רגולי,הגעשפניעלההמעטה

אלהשיריםשלעולמםבחוץ'.'כוכביםשירישלהכובשבקסםלהודותנאלצו

זולרבותהליםודים,תכניתשלהעבריתבספרותהםקובלםןשונהכההיה

האלתרםניבשוקשראהםיגםכיעדהישן,בית-המדרששל ;פ(;!משנפרדה

שלחריף-הריחקסםהכלםהםשנתעלםלאחרגריםהאחיםספרימתוךיישוק

'כוכביםדפיםתוךשנשבהמשובת-הנעורים,כיברירה,בדליתהודה 4האגדה",

להתפכחלימיםהוצרךזהושמקסםלגו,אתבאחתבשעתהלכדהוץ',ב

ולהשתחרר.

שלאבחוץ','כוכביםדפימביןהעולההאגדות,עולםשלוססגוניותויופיו

הםאהשלהראשונההמחציתמןהעבריתשירהבכלכמותםלזךלונפצאו

אפנםאיןהיוםבכדי.ולא .הכובשקספםסודלגביוכן,אםהיו,העשרים,

אךלילדים,שנועדויצירותמתוךספרותייםו~זנכוריםפוטיביםבשילוברבותא

כללבתוךלפדיצעירענףלמעשה,היא,הילדיםספרותכיולהזכיר,לזכורראוי

אתנחשיבלא(אםילדיםלפעןלכתובהחלוהעבריתבספרותוכיהיצירה,ענפי

רקולנוער)לילדיםגםשנועדוהתשע-עשרה,הפאהבניהדידקטיים,הפשלים

בפוטיבים,השלושיםםשנותבשיריובהשתפשו 5 .העשריםהמאהשל הפ(;!על

שלבשהפולקלורלרבותלסוגיה,הילדיםלספרותהאופיינייםותבניות,דםויות

פודרניסטןפשוררשלונועזחדשניצעדאלתרפןצעדלילדים,אגדהצודת

אפילולראותלעצפווםרשהייאקספריפנטים"פיניבכלהפתנסהופרדן,

ראויזהחדשניצעדולרפיזות.לשאילותלגיטיםיפקורהילדיםבספרות

ברוסיה,הפוטוריסטייםהפשורריםשגילוהחידוש,תעוזתעםלמשל,להשוותו,

פהפכהשיריפתוךופקצביםשורותבשיריהםלשלבלעצפםשהתירושעה

בשירהאזעדהכירםלאשפקוםםלפיניהם,סלנגוביטוייו~לגריזפיםוכןידועים

 6והנחשבת.ה"רצינית"

רטורייםובדפוסיםטיפוסיותתחביריותבתבניותלהשתפשהרבהאלתרמן

פחוותפקובלות,פשחקנוסחאותשלהדיהןהילד:פעולםהשאוליםאופייניים,

שירי-ערשדקלומים,שלנוסחהדפוסיסיופן,ושלאגדותפתיחתשלטיפוסיות

עללהעלותקשהשיריו.פטורילרביםפתלוויםהרךלגילוחידותלפעוטות
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ואשר"למבוגרים",בשירהכזוחירותשנהגלפניו,אחרעברימשוררהדעת

זךונ'רביקוביץד'עמיחי,י'-החמישיםשנותלמשורריכמוהוהדרךאתסלל

שלאבשירים,ילדיותשירתבניותשלו,בדרכואיש-איששילבו,אשרעצמו,

טקסטיםכאלהילדיםאגדותאלדווקאאלתרמןפנהמדועלילדים.כללנועדו

במידת-מהתרמוהמיוחדיםהביוגרפייםנתוניושאףלהניח,יסודישנרמזים?

הפולקלור-ה"~שניות"הספרותמערכותכלפיזווחדשניתמקוריתלגישה

נתןשלאכמיבגלוי,בכךהודהלאעצמוהמשורראםגם-הילדיםוספרות

עולמושלהיניקהולמקורותשלוהרוחניתהדינסטיהלרזיפומביביטוימעולם

הפנימי.

הציבורמעינילהצניעוביכראוטוביוגרפית,שירהכתבלאכידוע,אלתרמן,

סיפרלאהמ~נכרתביצירתו 7המוחלט.טשטושוכדיכמעטהפרסונלי,הממדאת

-הרוחניועולמומאווייותולדותיו,על-חייועלירה,ויגלויהבצורהמעולם,

עקיפותבדרכיםאלאכןעשהלאהכמוס,הפרטימעולמוטפחגילהואם

רומנטיים,למשורריםבניגודהנגלה.עלבהןרבשהמכוסהומרומזות,

אלתרמןהעדיףהכול,חז~תבהרואיםוהםשירתםבמרכזשלהםשהביוגרפיה

סממניםכלבהןשאיןרסונליות ,pאימדמויותומופשטים,מוכלליםנושאים

ה"אב"הקונקרטית.הביוגרפיהמןאחרתאוזודמותעםלזהותןואיןמייחדים

שלהטרנסצנדנטליתדמותועםיותרהמזוההלגמרי,ארכיטיפיאבהואבשיריו

עםמאשרוהתכליתיות,האחריותתכונתשלהמופשטת"דמותה"עםאוה~ל,

ההלך-המשורר,הבת,הרעיה,האם,גםכמוהו 8הביולוגי.האבשלדמותו

אלאמלמדותשאינןואבסטרקטיות,כלליותדמויותהןוכד'הפונדקית

המחבר.שלמוצאותיועלבעקיפי-עקיפין

ירושהמאביונחלהמשוררכיבנקל,יבחיןאלתרמןבשיריהמעייןאולם,

מורשתםעלהכריזואשררבים,רומנטייםמשורריםשנחלומזוורבהנכבדה

ה"גנן"כידוע,היה,-המשורראבי-אלתרמןיצחקומפורש:גלויבאורח

בבית-הספרלימדבעלומיודפוסיו.ומקובעיהעבריהילדיםגןמחלוציהראשון,

הראשוןשהיה 9 ,לובושיצקיאהרןהמשוררשלמיסודובוורשה,המתוקןהעברי

בשנת 10הרך.לגילושקוליםמחורזישיריםהעבריתבשפהופרסםשכתב

הראשוניםאחדאוהראשוןבוורשה,עבריגן-ילדיםהאבאלתרמןפתח 1909

משחקיםשעיקרה~.רנל,שיטתעל-פיהרכיסחניכיואתלימדובומסוגו,

קבוע.מחזוריסדרעל-פיוריקודים,מחזותחידות,ודקלומים,שיריםסמליים,

פרבליים"ייקורסיםיסדאלתרמן,נתןשלהולדתושנתהיא , 1910בשנת

לאבוורשהעבריים.ילדיםגנישלרשתהקימוואלהבוורשה,עבריותלגננות

שהטילהעברי,החינוךעלחמורותהגבלותאותןכלעתאותהבתוקףהיו
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מובהקים,אנשי-חיניךאליהנדדוועל-כןהמלחמה,ימיטרםשלהרופףהמשטר

אתבהוהקימוהלפרין,ויחיאלאלתרמןיצחקכדוגמתברוסיה,ונתחנכושגדלו

הראשונה,העולםמלחמתפרוץעםעברית,ששפתםהראשוניםגני-הילדים

הייתהשבהלמוסקבה,הפרבליים"ייהקורסיםאתאלתרמןיצחקהעביר

עבראחר-כךבה,שפעלייתרבות"לסניףהודותמפותחת,התרבותיתהפעילות

הואשאףרטוש,יונתןהמשוררשלאביו-הלפריןיחיאלעםוביחדלאודסה,

ערכואףהשנייםלגננות,סמינריסד- 1909בשנתביורשהעבריגן-ילדיםפתח

(אודסה,'הגנה'דו-ירחון-גן-הילדיםלעניינימיוחדכתב-עתלאורוהוציאו

תרע"ח),

וספרותהרךלגילהחינוךבתחומיהאבשלעיסוקיובמסכתדילאואם

ז'בכינויוהידועלייבוביץ,זלמןאלתרמן,נתןשלאמואחיגםהריהילדים,

שנתלמןשנפוצוספר,לבתי'מקראות'ספריקיפניסלויןעםביחדערךאריאל,

מעשיותשלרביםספרוניםגםתרגםאריאלז'רבות,במהדורותואילךתרצ"ג

חוברותסדרת'עיינות'עורכיביןגםוהיההספר','קופתלהוצאתלילדים

כפופולריזטורשמונודעוהמחנכיםהסופריםבחוגיהנמוכות,הכיתותלתלמידי

אירופהמלשונותשתרגםמעשיותעשרותבזכותהילדיםאגדותשלנלהב

להכשירןכדיומושכת-לבייקלה"לעבריתשעיבדחז"למאגדותועשרות

משלו,ספרהוציאבטרםעודהצעיר,אלתרמןנתןשגםאפואתימ:ואיןלילדים,

לילדיםספריםבתרגוםהילדים,סיפורישלהנודעהמתרגםכדודו,ידו,שלח

תרצ"גבשנתשטיבלבהוצאתשיצארוני,ז"המאתלאש''המלחמהולנוער:

 ) 1935 (תרצ"הבשנתשיצאמריאט,פרדריקמאתהזקן',',רדיוכן ,) 1933 (

שטיבלמ-צפה,הוצאתשללילדיםמנוקדתספרייהם" w "בספריית

הטבטוכיתוהאימהארומה''כיפהב.

ייעודםאתראואשרהדוד,ושלהאבשלממורשתםשחלחלוהיסודותעל

הביתמאווירתוכןהרך,הגיללבניוהרגליםערכיםובהקניתפעוטותבחינוך

נתןשלהרביםשיריויעידוונוער,ילדיםלספרותאהבהספוגהשהייתה

אולםלסוגיה,הילדיםמספרותלרובודפוסיםתבניותשבתשתיתםאלתרמן,

אלתרמןוכלל:כללדידקטיאונאיביאינוכאןהילדייםהשירבחומריהשימוש

אזעדשימשושלאיסודותכאל";ךזרה",חומריכאלהללוהחומריםאלפנה

ביסודות IIנרמזים,כטקסטיםאזעדשימשושלאטקסטיםוכאלשירכחומרי

פראדוקסים,יצירתלצורךהנגדה,חומרימצאאףהואהילדיםמספרות

המוטיביםעםאחדבקנהעולותשאינןומסויטות,קשותאמירותהכוללים

אוקסימורונית-פואטיקההיאאלתרמןשלהפואטיקהככלל,הילדיים,
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ודיסהרמינייס,"צירמים"חימריםשללאלהאלהציריפםעלהבנייה!א~גמטית,

עסשירתומעמתתהניראאתאחת:בכפיפהלהביאםטבעיבאיפןניהגיםשאין

ימעיררהמבעיתאתיהמתקתק,הרגשניעםהאינטלקטואליאתהילדיתי,

 ,הילדיסספריתהעליז.עםיהטראגיהמעיקאתוהתמים,ההרמוניעםהחלחלה
התאימההטובות,הכויניתיגדושהרגשרי~יהמערגל,הנאיבי,איפיהבשל

והבלתי-מתפשרותהבוטיתהאמירותשלריכוכןם ;Vללאלתרמן,גמורההתאמה

שהיו-וההיסטוריוסופיית-אקטואליסטיותהפילוסופיותהפסיכולוגיות,-

באירופהנכתבושירתושביכוריומרדן,צעירמודרניסטןבתורתבאמתחתו,

השנייה.העולםמלחמתערבוהבולשביזם,הפאשיזםכוחותביןהקרועה

בהקשריםהילדייםהחומריםשולבווהמרגיע,המרכךטיבןבשלולהיפך,

והדהמה.הפתעהלצורכימרגיע,בסםו"סימומו"הקוראהטעיתלשםמבעיתים

ליקיצההמתלווההבעתה,יסודאתומחריפהמחדדתשהיאטיבההתרדמה

ולהתפכחות.

הואואכןלהטעות,עלולהילדיםמספרותבמוטיביםאלתרמןשלשימושו

מתקתקרושםבקוראנוטעיםשהםדרכםילדייםמוטיביםממבקריו.כמההטעה

דווקאהטרנספוזיציה,דרךעלמשולבים,הםאלתרמןבשירתאךורגשני,

אלתרמןמכול.פחותו"מתאים"צפויוהנעיםהרךהרושםשבהםבמומנטים,

קליטתה.אתולעכבהקשההאמירהאתלערפלכדיביודעיןעל-פי-רובשילבם

לכאורה,ומאולףמבויתהרועשבואדומה','כיפהה"ילדותי"בשירלמשל,כך,

ובשורההסדיריםבמקצביוקוראיואתהשירמרגיעהילדים,כבאגדות

ממושטרתבצורההעולותוהצבעוניות,התמימותהדמויותשלהמסודרת

סטיכיאםכיעיקר,כלמרגיעאינובוהטמוןהמסראךהספר,דפימביןומסודרת

והבלהה.הבעתהמחוזותאלומושךופרוע

הפרה-היסטוריהעידןשלהקמאיתאכזריותואתכביכול,מעמת,זהשיר

היא-היאהפרה-היסטוריהולמעשה,הילדות;סיפורישלתומתםעםהפראי

להתבגרותומקבילהפראי-הקמאיהגורםשלוהיעלמוהאנושות,שלילדותה

הפרה-היסטוריההחטא"."ניסיוןעולםאל"התום"מעולםוליציאתוהע·וללשל

משמעויותהמכילאדומה','כיפהבשירהךהיינואפואהןוהילד~ת

שיר-ילזיםפניהמעמידאךומאיימות,קשותואקטואליסטיותהיסטוריוסופיות

 12ובמקצביו:בתמונותיונאיבי,

כדמעהנמחההפראי;מנ~עת
•• •• -••••• • • : ',' :. : T 

וחדש,ה 1 '~ר;ת, 7\ריוים 7\זג
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:כצ~ות. ה~,כr ר~~ך;:ז~ה

ב~דימרקדחדשואביבעולםשלמעינוכדמעהנמחהבראשיתישמבולשעה

הילדים,מסיפוריטיפוסיותחיותשלשורהו~מהאדומה,כיפהיוצאתהדרכים,

"הפראאלרומנטיוכיסופיםגעגועיםשירכביכול,זהו,בחורש.פרחי-ברללקט

מזכירנוהשירהיא!ולא .אגדותיהזכרואלהילדותתומתאלהר~ס;אי,האציל"

והסטריאוטיפהמוסכמהבשקרהילדותואלהטבעאלהרומנטייםהגעגועיםכי

הפראאתהמעמתתאוקסימורונית,בשורההשירפותחבמקרהלאיסודם.

לארצופההילדותהילד.דמעתשלהעדינהרכותהעםוה~ליםהמחוספסהקמאי

העיןבתמונתכאן(המתמחשיםופחדיםצערגםאםכיותמימותרנכ~תרק

לעתהבדידות~פחדאצבעוומוצץדמעההמוחהעירום,עוללשלהדומעת

היער,בעולםמעוגנתהאנושותשלילדותהסיפורי-הערש);שעתבתוםלילה,

בטבעגםההומניזם.תמוטתעםהעולםאללחזורעלוליםוחוקיושהוא

ייכלשלהדרווינייםהחוקיםשולטיםהרומנטיקונים,עורגיםשאליוייההרמוני",

המפרפרהדשאבתמונתכאן(המתממשיםוהמכאובה.ישעורביםגבר",דאלים

במלכודת).ניצודהכחיהברשת,

התקרבעםולילה:יוםביןורצוףהדרגתימעברכאןמתוארהמצומצםבמעגל

אגדות.שלדמויות-הקבעבשורהמתייצבותסיפורי-הערש,ושעתהלילה
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יהיאאבא,בחיקאצבעהמוצץתזג)!,כעוללבמולדוירחמשקיףועליהןהילדים,

רחכיסבמעגליםהחשכה.מפחדמעין,דמעההמוחההנפחד,לילדכבבואה

עינתוסוףהשנהחודשי(נקיפתהשנהעונותגםבמקבילכאןמתוארותיותר,

וחווש"),משנהויערות,מעריםכומטהנמחההפראיומנוייעת-הגשמים

וזקנתו,בגרותולימיועדהתמימיםילדותוימי(למןהאדםחיישלשונותפאזות

"ילד~ת(למןהאנושותחיישלשונותפאזותוכןוהחרדות),הספקותאכולי

העירבעידןההומניזםלגסיסתועדהתרבות,בשחרבג'ונגל,האדם"

כיערדרכהאתהאנושותהחלהלפיהמעגלית,בתבניתבנויהשירהמודרנית).

מנגדאליהניבטתשובהחשוכההצמרתאךהקדמה,עבראלמתוכווצעדהאפל

מתקרבים.הבינייםימי-

אליצאההןגריםהאחיםשלהגותיותאוהטבטוניותמאגדותיהםאדומהכיפה

ולסבת)ן,לאמ)ןלסייענכונותמתוךגמורה,בנאיביותואופטימי,קלבצעדהיער

הנקשרוההתנסות,החיייהעולםאלהילדותימישלהתוםמןיצאהכךואגב

אתפגשההיאבדרכהעיקר.כלטוהרושלתוםשלצבעשאינובגדיהלצבע

כמיןהעשבשלבפרפורוכאמור,כאן,המתמחשביקום,השולטהקיומיה,רשע

הריסיסבירקרק /עשבית"אדמההפיגורטיביבצירוףלכודה.חית-יער

('ערכבטלליו"מפרפרהחיהדשא"כיהפיגורטיביבצירוףכמומפרפרת",

חיהשלדמהוצבעהדשאשלהירוקהצבעבמרומזנמסכיםהישן'),בפונדק

אדומה''כיפהבשיראמנם,מדומה,המלכודתכי(אףברשתהמפרפרתלכודה,

מאגדות-הילדים,פחדאוהלילהמןפחד-פחדמתוךהנאבקילד,שללריסיו

השיריםבפונדק'ערבובשירלישון,הטבעיבצורך-לילהלעתלספרןשנהוג

פניעלזגוגיתכרשתהפרושהטל,שלמלכודתאלאלכאורההיאאיןהנושן'

אדומה','כיפההשירשלוההרמוניתהילדותיתלחזותובניגודהדשאים).

בניגודהטבע:שלוהדיסהרמוניהאנטי-רומנטיאופיובדברהנחהבומובלעת

שלההרמוניהבזכותהמדבריםהקונבנציונליים,הרומנטייםטבעלתיאורי

כאב,שלאותותלחברו,אדםביןביחסיםכמובטבע,בכאןניכריםהבריאה,

ונפש.גוףועינויימצוקה

עלינו,ומתרגשיםהבאיםהזמן,אימימולבסמוי:אלתרמןכאןאומרכביכול

אגדותאתאעמידבעולמנו,הטבטוני")(ייהזעם-furor teutonicusהבהשתרר

מקוריהןגםוהריה"ההרמוני".הטבעואתו"המרגיעות"ייהתמימות"הילדות

אמגדתהזאבגםהןוזדון.רועמחלחליםבהןוגםהטבטוניים,העממייםביצרים

שלובזדוןברשענקשריםמשענתעלהמדדההצולע,החתולוגםאדומה''כיפה

שלומרוכךרחוקשיקוףשהןשבאגדות-הילדים,אלאייהניסיון",עולם

אדומה''כיפהבשירובלתי-מסוכן.מאולףמבוקר,הרועהאמיתית,המציאות
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נמריולאומאורגנתמסודרתבשורההצועדותבית,חיותכביכול,הן,החיות

שהחתולאףבחוץ',שב'כוכביםהג'ונגלכבשיריהאש,מביבריהמזנקיםטרף,

בנומעוררהואאיןוזדון,ערמהחדור'פינוקיו')(מגיבוריקביועלהמדדה

הרועשלביותוזאת,עםונושנת",בשכחהצחוקייבתאםכיופחד,חלחלה

הללוהקמאייתהבסיסיותהתכונותאתמשניםאינםהפראותשלואילופה

הילדשלהמרובותשאלותיולשוואבלב.דכמותיבאורחאםכימהותי,באורח

משתניםאינםהחוקיםאיפנו,עלסובבהעילםכיהרבות,ותמיהותיוהסקרן

הנזכריםו"היער","העיר"ומודרני.חדשבמסווהאלינוחיזרנושןהישןוהרוע

(דיהכסותבשינויעצמהתופעהאותהלמעשההםהשיר,שלהשנייהבשורה

שלהחשוכהוצמרתואחת),למהותללכדםכדיזעיראורתוגרפיבשינויאפילו

היותטרםשלהראשוניםכבימיםהעירוניים,חיינועלמקדירההג'ונגל"ייעילם

האדם,

'כיפהבשירנפרצים ) nature vs. art «ידי·האדםלמעשההטבעשביןהגבילית

הג'ינגל(מןומיערמעירכדמעה"נמחההפרא"יומנואחת:מפעםייתראדימה'

יימשנהגםאךהאנושות),שלידיהמעשהוהמלט,הבטוןמג'ונגלגםאךהקמאי

ידימעשההקלנדרית,המחזוריותמןגםאךהטבעית,המחזיריות(מןוחידש"

ידימעשישהםירים,והאיהדפוסמןהאגדית,מספרייוצאיתהחייתהאדם),

עלאהובה(תחבולההטבעמרחביאלויוצאותוגידיםעורקירמיתאדם,

 /ספריותמאבק~לים"ליבהיר':'כקרלשירילמשל,והשווה,אלתרמן,
אתמחקההאדמה,וגםהשמיםגםכילו,הטבערומנים"),שלנשכחיםגיבורים

הילדכמובריסיה,מפרפרתיהאדמהאצבעומוצץהירחהאדם:שלהתנהגותי

-ייטבע"הניגודאתהמותירההמודרניסטית,(ההאנשההשינהבחבליהנאבק
ביןהגבולותאתהמטשטשתהרומנטית,כהאנשהאינהבקוטביותוייאמנות"

הדומם),אוהצומחהחי,לביןהאדם

נובעתשבוהאופטימיותאחת,ובעונהבעתופסימיאופטימישירלפניני

שנה,רודפתשנהחודש,רודףחודשיום,רודףיוםההמשכיות:מרעיין

שלחוויותיהםאתח;והילדכלמחדש.פעםבכלנולדיםהנושניםוהמראית

מרעיוןנובעתהיאאףהפסימיותנולדו.אךזהכאילוהילדים,סיפורי

לפנישהיהומימחדש,פעםבכלנילדיםהםאףוהזדיןהרועההמשכיות:

פוקחאביו,שלסיפורי·הערשלמשמעדומעתעיןשעצםתמים,עוללגע·קטר

וכשכהכבר"ו::זבההעולם:מןופרדתושקיעתולפניניצבהואוכברעיניולפתע

 , 13הוויקונית,ההיסטוריוסופיתהתפישהמשוקעתהדבריםברקעהצמרת".

שלהחייםמחזורלביןהאורגנייםהחייםשלמחזורםביןהתאמההגורסת

במונחיםאומותשלתולדותיהןעלוהמדברתומדיניות,לארמיותיישויית
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בשירההמשכיותומוות.גסיסהזקנה,בגרות,נעורים,ילד~ת,ל.דה,ביולוגיים:

מןומתרחבים,ההולכיםקונצנטרייםבמעגליםהניכרתמחזורית,המשכיותהיא

ימיתולדותשלהגדוללמעגלועדהפרטחייושלהיממהשלהמצומצםהמעגל

כולה.האנושותחייושלעולם

המטאפוריתוהרלקההנוהםהטנקהאווזים','רוטתנ.

'כוכביםמתוךאחריםובשיריםהאווזים'ב'רועתכמואדומה','כיפהבשיר

להתחולל,שעתידהשואה,מתרמזת 14נודעות,ילדיםלאגדותהרומזיםבחוץ',

כברוהנה j~ביט("ולפתעאדומה''כיפההשירסוףהדברים.ברקעקודרת

האדםשלולשקיעתוהיוםבסוףהשמשלשקיעתרקלאמרמזהצמרת")חשכה

בשירתוקבע(מוטיבהמערבלשקיעתגםאםכיהחיים,שלהטבעיבסופם

ומןהשירהמןהיתר,ביןאליה,שנתגלגלאלתרמן,שלהמוקדמת

בחוץ','כוכביםשיריאתשכתבבזמןבלוק).אלכסנדרשלהפובליציסטיקה

לתופעההמאה,מראשיתעליההתריעושסופריםההומניזם,שקיעתהפכה

מלחמתוהתקרבהטבטונייםהיצריםשלהתפרצותםעםומ~בכרת,מוחשית

הקרבההסערהשלעננ"החשרותמעיבותאדומה'ב'כיפהוהשואה.העולם

שלאגדותיהםדפימביןהעולההעולם,שתמימותו-כביכולרקעעלשבעתיים

אתלהסתירכדיבהאיןאלהאגדותשלהקסומהשצבעוניותןהגםגרים,האחים

גריםהאחיםבאגדותכיכאן,ייזכרצמחו.שממנווהמבעית,האפלהג;תי,הרקע

עלבגלוישדיברההאקטואליסטית,בשירתומרובהשימושאלתרמןעשה

הג;תיים-המבעיתיםבגילוייהעולהאדומה''כיפהאגדתוכי 15הנאצית,גרמניה

'הראשהבוסרבשיר'שלגייה')אגדתעםובמלוכדאמנםהשנוןההיפוך(בדרך

 .) 206-204(עמ'לעילבפירוט-מהשנדוןהטוב',

אקספרסיביים, jRjבצליליעשירהאווזים''רועתהקצרהאליטרטיביהשיר

עולםיוצרת(זוהשעירהענקשלהמפחידהנהמתואתלחקותכדיבהםשיש

הרדומיםהילדיםשלהרכהלתמונהכלליימתאים"שאינוומס~יט,מא~ים

האגדותדפימבייהניבטתהחייכנית,ריעת-האווזיםשלהחביבהילתמינתה

אחדבקנהדווקאעולהזהמפחידעולםהנכון,הואההיפךוגםטובה;אומנתכמין

לאתורמותהילדיםשאגדותוהחרדות,הפחדיםרדוףהילדי,הדמיוןעולםעם

אופייניאליטרטיביצירוףהוארד"(ייהרעשהסערהבשכודלהיווצרותו).מעט

רוחבאהאחת),ובעונהבעתסינ~סתיזהוגםאוקסימורוןגםוהואלאלתרמן,

החזותיהנועםשעממו,השדותשלהרמץ"וזוהבהסתו"סומקאתומל~הלילית

דל.קהמע.יןמחוללתהרוחהאי~ם:אתמסתיראינוהתמונהשלוהמוזיקלי

אווזיה:עלהעיראתשתציתשרפה,ותתלקחמעטעודמטאפורית.
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וגסל.פ~~ים O iוג~'רנר; ,ת~'ז::יריק

ף WiJ~תר p:הרזיםר /V ~::זו;רמ~נ;ת~ר Q ~רד

ונזל,~דיד~תוגרבנ;הם~:כרע;להזנןירנןנק

ורף.דף~ין~ליr:וךןה:כ~,זיםר;עת ל~~

התמימההאווזיםרועתשלתמונתהרקעעלבמיוחדבולסברקעהמתרמזהאסון

שהסףלאחרלדף,דףביןהדובראלורב-משמעיחידתיחיוךהמחייכתוהסובה,

חד(אוקסימורוןצורמת""דממהשלרגעהואהמתוארהרגענדם.והביתנרדם

שניתןקיץ','לילהשירשבראששורקת"במרחביםמ"דומייהיותרומובהק

סערביןמתרחשהואשכן ,) 16ומובחנתברורהריאליססיתבהנמקהלנמקו

הצורמתהדממהלהתחילל.שעתידוצורם,רועשסעדלביןששכךוצורםרועש

הסיזיפי,הענקבהר:העולהבדרךלהתחוללשעתידההרעה,אתאףמבשרת

לשיםהסתם,מןעתידים,איתניםגורלשכוחותיודעאינוההר,במעלההעולה

פגעי-הססיכייםהכוחותבאיםההיססוריה,מפרקיפרקבכלעמלו.אתל~ל

עמל,ברובשהושגוהדורות,הישגיאתומחריבות-המלחמותהאסונות,הסבע,

לאווזיםהדוקהשלאסמכתהוכאן 17לסיפור',ו(פרה'ביןבמאמרואלתרמןאמר

כולו,העתיקהעולםושלרומאשלחורבנהסיפוראתאסוציאסיביתמעלה

מאהשלוההומניזםוערכיהמערבשללשקיעתםומשלסמלאחתלאששימש

חיוךגםתמידבעולםומתגלהעולההצפויים,האסונותחרףואולם,העשרים.

גילוייםניסיון,וחסריחדשיםכוחותמגציםודורדורבכלתמימה:תקווהשל

והאופסימיהפשוסחיוכםאתהמחייכיםנפסק,הבלתיהאנושיהקיוםשלרעננים

העשןמאודיהחיים.בערכידכקותמתוךהכפרית,האווזיםרועתשלכחיוכה

חדשים.חייםתמידלבלביםומתמתלכיםוהרמץ

לביןרב"יירעשביןהסער,בהישוךכאןמתרחש(ה)צורמת"ה"דממהרגע

ה"רמץ"אתהרוחשמלבהמחודש,ליבוילביןה"אש"דעיכתבידרך",יירעש

כדלסערה,סערהשבידוכדומייההאדומים-זהובים.הסתיועלישלהעומם

שלהדורותבמעלההתקדמותהפרקיוכןלדף,דףבידהאווזיםרועתשלחיוכה

המניעותהסערותהםההיססוריהספרישלהקודריםהפרקיםהאנושות.

הענקשלוהמייאשיםהקשיםההידרדרותורגעיהריקהביתוכותל,סיפונים

השיר.שלהאחרונההשורהאתהפותחתייאבל",תיבתשלפשרהזהוהסיזיפי.

ולהיבנות,לבנותהאנושותשללמאמציהומשלסמלהואבהדהעולההענק

מל~והשאינהוהבלתי-נלאית,האחראיתהעבודהשלגילומההיאודמותו

לאאבלובדידות.נהישכולהעצובה,בנהמהאםכיובקלות-דעת,כשחוק

לדף,דףביןשסות,שלחיוךההיססוריה:פרקימ~נעיםכלבדקשהבעבודה
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יירע~תשהיאהאמנותשל(כחשיבותהבהרהעולההאנושותלחייהואאףחשוב

נותנתוהרצינית,הקונסטרוקטיביתהמלאכהדווקאולאו ,היאזאתועםרוח"

יצירהשלהולדתהוכמוחדשיםחייםשלהולדתםכמוהחיוך,טעמם).אתלחיים

היסטוריוסופירעיוןלסערה.סערהביןחיינוחשכתאתמאירחדשה,

רציניותביצירותלסוגיה,אלתרמןביצירתהשניכחוטעוברזהפסימי-אופטימי

הקלה:הבמהלמעןשנכתבלפזמוןועדעניים'ו'שמחת 'מצריםמכותכ'שירי

יlךדגlד~הז:ו~גlר~ה~:כר"~קיע;ת
 .ן.רפרחנהנולנבl;תן.רמידאבל

 T :-ז· 'ז- · Tג"ז

ה, 1וlךt;כגlרה 1סהןקלרבס~פ;ת

---ה 1ז:ו~גlר ת;Iב~ך~זגrכןש~י:ן

ג~ר,~ליח;ל~ים~~ים;ר;ת 1' ז:;~י:ן

 .ו!~ר~ל~ב;ת;ר 1'ל~ל~י:ן
ורגlםס~פ;ת~ין W:כ~יש~~רי

 ."םlג~רקל~~ל~יתל;~רrכה

נתפשת'כלניות'בפזמוןוגםהאווזים'ב'רועתגםאדומה','כיפהכבשיר

היורדתהילדהעלהפשוט""הסיפורלמןוגדלים,הולכיםבמעגליםהמציאות

לסיפורועדהילדיםאגדותלמקראערבלעתהנרדםהילדעלאוהגיאאל

הרחוקיםבראשיתמימותהאנושות,חייכלאתהמקיףהסמוי,ההיסטוריוסופי

ו'רועתאדומה''כיפהשבשיריםהדמויותתהלוכתהמודרניים.לזמניםועד

שורתאתמזכירהאףנושנות,ילדותאגדותשלדפיהןמתוךהעולותהאווזים',

בלאטלייינהמואחים':שלושה'שירשבפתיחתוהארקדיתהצבעוניתהתמונות

בשדמותיפה,ברכבת /איתםולנסועלצאתוביקשוני /הגדולים.הדובים

כרעיעלקטן,ביתבתוך /אחותם,בתשלידיהאתלנשק /השיבולת,

וארנבת".סנאיעםהבאליומנו /העב,ביערלפנות-שחר,לארוב /תרנגולת.

אגדותשלבקסמןשנלכדילד,שלכפנטזיהראשוןממבטכאןשנראהמה

לדובישבחדר-הילדיםהכונניתגבישעלהדוביםאתלרגעוהמדמההילדים,

ההוזההילדשלאמירתומשמע",ייתרתישלכאמירהמתבררגדלי-מידות,יער

(כפיגיסאמאידךערש-דווי,עללמותהנוטהושלגיסא,מחדבערישת-ילדותו,

אלתרמןבשירתוהשקיעההחוליוכידוע,לעיל). 143בעמ'בפירוטשהראיתי

מישוריםעבראלוהקונקרטיהאינדיווידואליהמישורמןבדרך-כללחורגים

 .המודרניהכרךבעידןכולההאנושותבגורלהקשוריםמופשטים,אידאיים
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דעתאתלהסיעלולותבחוץ''כוכביםשירישלהססגוניותזמויותיהם

מעטהורקשהיאהחוגגת,הקרקססחרחרתאלאותוולסחוףהעיקרמןוראה

הלבידיםבדמויותמקרובהמתבונןאך .האלתרמניהשירשלוהנוצץהשטחי

המסכהאללקלףומנסההנודעות,הילדיםמאגדותהללו,הצבעוניות

-ההגותיהעומקואתהטראגיותהקיוםבעיותאתמגלהפניהן,מעלהזו-ממדית

והעליזיםהילדותייםבשיריואלתרמןששיקע-וההיסטוריוסופיהפילוסופי

הואמסיפורי-הטףהצבעוניותדמויותיועלוהמסחרר,החוגגה"רבי~"לכאורה.

ובערכיהם),בחייםדגקותמתוךפראדוקסלית(הנערךד:;גר"ערביימשתהמע.ין

 18השואה.ומוראותהשנייההעולםמלחמתערבעולם,סדריבהימוט

טביים''שמחתואלהבלההבלדתאלהזקןכחולמאגדת .ר

בכמהומתוחכםמקורישימושבהעשהשאלתרמןמאגדות-הילזים,אחרתזמות

מאגדותבאירופההאגדותלספרישהגיעההזקן",ייכחולשלדמותוהיאמשיריו

וראה,המוקדמים,לשיריוכחומריםאלתרמןהשתמשבאלה(אףדווקאהמזרח

אגדותעלבדיוןכיזה,~שר Jבהלהעירראוי .) 19'היתד'המוקדםשירולמשל,

ורובהפולקלור,וספרותיםהילדספרותביןהגבוללפעמיםמיטשטשהילדים,

שלוקטוסיפורי-עםלמעשההןהרך,לגילכסיפוריםכיוםהידועותהאגדות,

שלהאגדותאוסףלדוגמה,ומושכת.נעימהבלשוןהצעירלקהל-היעדועובדו

'סיפורי-השבע-עשרההמאהבןהיזועהפולקלורחוקר ,) Perrault ( ;י~שארל

'כחולאדומה','כיפההנמה','היפהפייההבאות:האגדותאתכלל-אווזה'אמא

אגדתו'אצבעוני'.הזכוכית'וסנדל'לכלוכיתיות', P'הבמגפיים','החתולהזקן',

במרתפו,נשותיואתהקוברהקטלניהבעלעל ,) La barbe bleu (הזקן''כחול

ובהןאחרות,אגדותשגם(כשםמרגיעערשכסיפורמתאימהאינההדעותשלכל

היוםעדמשמשתילד),מעינישינהלהדידעלולותאדומה',ו'כיפה'שלגייה'

באיורי-ילדיםמעוטרומקובל,נפוץסיפור-ילדיםאירופהלשונותברובהזה

ססגוניים.

כדוגמתאלתרמן,שלהג;תייםהחלחלהבתיאוריקבעאבזרהואהכחולהזקן

שלהכחלחללאורוברוח,מתבדרשזקנוהערב','תמציתבשירוהעץתיאור

הבלדותנוסחהגדר,עלמבשר-רעותעורבובהאפלהבסמטההמבליחהערב,

אדרומזאלתרמןאיןכדרכו,אולם, .;םאלןאדגרשלוהאימההמסתוריןאפופות

שלהכחוללשיערגםבשיריונקשרהכחולהזקןאח.זספרותילמקורורק

הדוקומנטרי-ההרפתקאותמסיפורשאלשאותו(ייאבזר"בג'ונגלהפראים

הפולקלורמאגדתמעורר-החלחלההכחוללשיערוגם ) 20לאש''המלחמהלמחצה

הזקן'.'כחולהמקאברית
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הזקן''כחולאגדתביןבשיריואלתרמןנתןעריבמיוחדמענייןייקולאז'''

מתויעיניים'שמחתל'שירהדומה 21 ,עיניים'מאורבושירהזקן''אדוםואגדת

העיירותבכללילהלעת,העוברהדמוניהזקןאתמתארזהשירעניים'.'שמחת

בעייררתערברהחכלילי,בזקנוהוא,שבשדה.הדחליליםאףסומריםולמראהו

 ,עינייםרמאירישןמחרלשלזמרהמנגןהכנר-הסומא,כליו",יינושאבלורית
לידבעברר 22המחול").זמרומאור-עיניים("ישןכברקהנרדמיםאתהמקיץ

בכלמדם.עקובהאדומה,מטפחתפעםבכלהסבשולףכחולשביסעטויותנשים

קידושעלהורגהשםכלבנה,יפהייכלתנושוכבתהשניים,עובריםשבהעיירה,

ערישרקעןהרב',ר'בת'הפעמונים'טשרניחובסקישארלשלכבבלאדותהשם",

בימי-הביניים:אשכנז

:כךאורותריכ~כ~ךדדי:;כיב 1נו

ודחלילים.שדהוסמר~
: : T T י,י:-:. • 

:כ~~רותל fזP.ללז;בך..ן~ןיר Wן.ה

 .:כrנ~לילילז~נורן.~ר

נחלשביסאם-אמנ~נבעדות
-:-••• •• T • T , 

:כי!קן~כר

ס~מא.ננרעם
• -T T 

:כ~חול, ר~!~ז;באור-~יגךם ן~~

שולףב 9:כא,~ל

--אדמהמטפחת
• : --:-." T 

(גםברברוסהפרידרירשלהאדוםלזקנוהנראה,ככלכאן,מרמזהחכליליהזקן

שיצאהגרמנית),הפולקלורספררתשלבצבעי-המנסרהשנצבעהדמות,הוא

טבטוניתבעקשנותולחםועיירותעריםהחריבהשלישי,הצלבמסעבראש

הכחול,לשביסבסמיכות I'ל I'החכלהזקןשל~זנורוארמרותו.השלטתלמען

והופכםשמות-הצבעיםשניביןההבדליםאתהפונטיהדמיוןבאמצעותמטשטש

~רנבללג'ינטה''קונצרטהמוקדםשירובסוףגם(ואגב,כביכולאחת,לאיכות

שתישלגברלותיהןאתבטשטשוהאדום,הצבעואתהכחרלהצבעאתאלתרמן

אדומת-האש','ציפורואגדתמטרלינקשלהכחולה''הציפוראגדתאגדות:

 23סטרווינסקי).שלהמודרניסטיתהסימפוניהאלהפולקלורמןשהגיעההכנף,

הטקסט:פניעלה"מרחפת"מדרמה,משוואהמעיןבשיריוצרהפונטיהדמיון

ונרצחו,נאנסושנשיהןעיירותשלמחריבןהחכלילי,הזקןבעלגרמניה,קיסר
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ואגב,קבר.להןוכורהנשותיואתההורגהזקן",לייכחולבמרומזכאןמדומה

הדימוישלומטענורקעוגםהיאברברוסהפרידריךעלהביניימיתהאגדה

כיבושחייליתמונתהמעלההשלישית','האםבבלאדהזקן"אדומיייפנסים

ברברוסה),שלהאכזריים(כחייליולפידיםנושאיצלבניםאואדומייזקן,

בחלון".נר"בלימסתתריםשיושביהןמפוחדות,עריםעלוהרסשואההמביאים

עוליםאלה,שיריםשלהיכתבםבזמןהנאציזםלמוראותהאקטואלייםהרמזים

 .השירטורימביןמאליהם

יימאור(שהריבגללהדווקאואוליכותרתולמרותמאוריעינים','שיר

קודרשירכו,אםהוא,נהור),סגיבלשוו,סומא",ייעיוורגםפירושועיניים"

ביןהזקושלנדודיוהבהיר.עלרבבהשהסתוםאפלה,גותיתבלאדהומעורפל,

עדהזקן("ויהלךגילוגםכמו ,עתיק)ניגווהמנגוסומאכנר(בלוויתהעיירות

משמיעשהואהאחווהדבריפרעה),לפניבבואומשהשלכגילושמונים",שנים

מרמזים,אלהכל- )" ...אחותאחותלה("ויאמרהשםקידושעלשהורגהלכלה

אתבידענוואולם,ומרצח.אויבולאברית,מבניהואהזקוכי ,לכאורה

עניים',ב'שמחת(במיוחדאלתרמןשלוהדואליסטיתהפראדוקסליתהפואטיקה

בהייתכנולפעמים),ברוריםאינםהנצוריםלביןהצר-הצוררביוהגבולותשבה

ייאהבתכדוגמתהאמוציונלית,הבחינהמולקולטםקלשלאפראדוקסים,גם

כחולשלדמויותיהםכאןשנתלכדוכשם 25זאבה'ן."רעותוכדוגמת 24העיט"

המלווההזקן,אדוםהיהודישלדמויותיהםכאונתלכדוכןהזקן,אדוםושלהזקן

פרידריךעלשהאגדהכאן,ייזכר .הזקואדוםמרצחושלודמותונודד,בכנר

וקיים""חיאםכימתלאשמלכםהגרמני,העםאמונתאתהמבטאתברברוסה,

המלךדודעללאגדהעיקר,כלמקרישאיננורב,דמיוןדומהבמערה,

 26האדמוני.

ימיו,כלואיש-המוסרההומניסטאלתרמןאתרדףזהסתירותאפוףרעיון

שלוהפציפיסטייםשירי-הבוסרלמןלסוגיה,ביצירתוהשניכחוטעוברוהוא

גםשםבאדם,האדםידתהיהאשרבכלו'הגיליוטינה'.רובים'להםתתנו'אל

שקין(כשםבני-אדםשניהםוהנרצחהרוצחשכןשלו,בנפשוידאדםשולח

שלעיניוניבטיםהקרבןשלומעיניותרתי-משמע),אדם,בנישניהםהיווהבל

זה,רעיון .הקרבןשלהמתחננותעיניוניבטותהרוצחשמעיניכשם ,רוצחו

צלמיב'שירהעםשלמתיאורובמפורשעולהלכאורה,רקפראדוקסלישהוא

היונה':'עירבקובץוהעמוקיםהמענייניםהשיריםמןשהואפנים',

גרה~אנשאאמ;תשבעיםח;תם
T T •• 

זVל~ח~סה~א:;גנןים Wוזגר;ד~ים
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דמוש;פכיר;דפיושבעים~פני
: •• : • : T .' : T 

 .~למ;~ת;רע~זpוצ;פ;תה~ה

 ,שבעים""מרודפיםנפשואתושמילטגלויותמשבעיםנפשועלשנמלטהעם,
נפשומבקשיאויביו,ניבטיםשמהםפרצופים,שלבלילהחדשהלארצוגומונשא

שלקלסתרי-פניהםכיונאמר,נדגיםהאוזן,אתלשנר(וכדידמוושופכי

ואנסוביושביהןטבחועיירות,שהרסולמשל,המרצחים,ומרעיוחמלניצקי

ממזרח-אירופהבהירי-השיערהעוליםשלמתווי-פניהםניבטיםיהודיות,נשים

להגירתםשהביאהנאציזם,אתגםבלתי-מפורשתבדרךאלתרמןמוקיעכךוכו'.

עקרונותיהיסודעלממקום-הולדתםגרמניהיהודישלוהחפוזהההמונית

שלוצלמוהרוצחשלצלמוהנאצית).הגזע""תורתשלוהמעורעריםהמסופקים

אחת,דואליתלמהותוהופכיםלו,יאנוסשפניאח,דלדיוקןמתלכדיםהנרצח

ב'עיראלתרמןכמאמרהנחצות",פניהדמותהןחרנ:ךואבחתהיונהש"פני

חרבהמניףכלעתה,ועדומאזעשיו,אףוכמוהולהורגואחיועלבאקיןהיונה'.

הריהופראדוקסלי,באופןובעצם,מבשרו,בבשרבאחיו,ידשולחרעהועל

המשובצים ) fratricide (אח"יירחצשלהרביםהסיפוריםשלו.בנפשוידשולח

 175בעמ'בפירוטשנדון'איגרת',בשירהדיוןבמיוחד(ראהאלתרמןבשירי

כאשרוכיהפנימית,השלמותאתמפרשהרצחהרעיוןאלתמידמוביליםלעיל)

שלאישיפירושמעיןמנפשו,חלקמאישיותו,חלקהרוצחמצמיתרצח,מתחולל

אתבראאלהיםבצלםכיישפךדמובאדםהאדםדםיישופךלפסוקאלתרמן

 .)וט,(בר'האדם"

מבהילמוטיבליטולאלתרמןהיהיכולכיצדמוכיחעיניים'מאור'שיר

שימושבוולהשתמשילדים,לספרותשנתגלגלהפולקלור,מןופאתטי

שלמעולמוהן~חוקותהג~תיות,אינטלקטואליותלמטרותומפתיע,בלתי-צפוי

ניסיוןמעיןשהואזה,שירהילד.שלומעולמו(פ~לקסטיפ)העממיהטיפוס

פרולוגשימשמאורות","ליקויבעתהשרויהקודר,לעולםרלטיב.ק;למצוא

הפראדוקסליותאתאלתרמןהראהשבהם ,'עניים'שמחתשירילחיבור

ביןלקרבנו,הרוצחביןהגבולותשבועולםבעולמנו,הטבועההאימננטית,

 .ומסופקיםגמטיים~ניגבולותל~צערהםלנראההרואהביןלחי,המת

זוגדיוק,(וליתרזהשירשימשכיצדנראהזהספרשלהאחרוןלפרקבמבוא

עניים')'שמחתכתיבתבזמן , 1940בינוארשנתפרסםהזה,הבלאדייםהשירים

שלהתזזיתשירילרבותהמוקדמת,השירהחטיבתביןחלויית-מעברמעין

'שמחתשירילביןוהפולימורפית,הפוליפוניתהפואטיקהפריבחוץ','כוכבים

מצטייןהראשונה,החטיבהכשיריוהקודרת.המסוגפתהפואטיקהפריעניים',
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באיכותהטעוניםואדום,כחולניגודיעזים,צבעיםבניגודיעיניים'מאור'שיר

שלמסויטעולםבוישעניים''שמחתכבשיריכאחת.סמליתובמשמעותחושיית

גםהחטיבותכבשתיהלילה.שלהקודריםבצבעיוהצבועביניימית,בלאדה

לאלהאלההמצמידיםואוקסימורה,פראדוקסיםעיניים'מאורב'שירישיחד,

 .וצורמיםזריםיסודות

צירוףוגםאוקסימורוןגםהיא-עניים''שמחת-העליזה-הקודרתהכותרת

משמעותגםמכילההן"שמחה"המלה 27לוגית.סתירהכלבושאיןניטרלי,

(כשםקונקרטיתמשמעותוגםוכדומה)"גיל"ל"ששון",נרדף(כשםמופשטת

אתלהביןאפשרלכןוכדומה).חגיגהחתונה,כדוגמתמשמח,לאירוענרדף

למחולםעניים,שללחתונתםעניים,שללשמחתם~ריפרזהבתורתגםהכותרת

ו"מחולהמתים""חתונתמיסודגםעניים"ב"שמחתאפוא,יש,עניים.של

עניכידוע,שהרי,כאח,דוהיהודיהאירופילפולקלורהאופיינייםהשחת",

שננו , danse macabreמעיןגםהיאבכללותהעניים''שמחתהיצירהכמת.חשוב

ובנגינה.במחולקברפיעבריעדלמיתההנדוניםאתהמוותמלאךמוביל

("ותישאהפתיחהשירהםהזוהפולקלוריסטיתהתשתיתאלהמושכיםהשירים

מחול','שיראור',של'שיר'המשתה',כדוגמתושיריםעניים")שמחתכינוריה

במעוננו").שמחהכימספד,(ייקרעהסיוםושיר'הטנבור'

ליהודיסמלמשמשהסומאהכברשבועיניים',מאור'שירהגנוזכנשיר

המובילהמוות,למלאךסמלגםאךבגולה),היהודישלסמלוהוא(הכינורהנודד

סמליםאלתרמןעירבעניים'ב'שמחתגם 28 ,ורקבקנראליבנגינתוד~מהכלות

ומטבעות-הלשוןסמליםשלילי,במטעןהטעוניםוכאלהחיובינמטעןהטעונים

לוהאופייניתבדרךהאירופית.המקאננריתהבלאדהשלוסמלי-הקבעענריים

הנלאדהאתהתיךהמיוח,דטעמהאתהבלאדיסטיתליצירתווהמעניקהנלבד,

הבלההעולםאת 29בימי-הביניים,העבריתהשירהואתהצרפתיתהביניימית

 .היידיהפולקלורשלוהרחוםהחנוועולמוואתהגרמניהפולקלורשלהאכזר
ייאהכבולהצירוף-ביידישמקבילהמעיןלהישעניים""שמחתהכותרתאפילו

בומשמשיםודמעששחוקצירוף-שזגחה")(יידלות 30דל~ת"ל~סטיקער

המזרח-אירופיהיהודיובפולקלורהיידייםבפתגמי-העםכמקובלבערבובייה,

בכלל.

הפולקלורמןרביםיסודותשתיהןמכילותהמ~נרתוהיצירההגנוזההנלאדה

ינוכלות(ייושמעומאור-עיניים'ב'שירהחוזרהצירוף .המזרח-אירופיהיהודי

יידיתמימרהשלתרגוםהואכלבנה")יפהכלתנושכבהשם--כלבנהיפות

החוזרשהפזמוןכשם ,) 31לבנה"דירוי(יישייןהכלהבשבחהמדברתיזועה,

בשינוייםמזכיר,בסכיניה")בתי(יייפה 'עביים'שמחתמתוךאור'שלכ'שיר
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בשבחיהמספריםביידיש,עממייםחתינהבשיריהשבחדבריאתמסיימים,

הניצציםבסכינים,כאןנחלפישהעדייםאלאעדייה,ריפיירפיהבשבחהכלה,

בעירברכיםכלבים(ייאםארתרת'שלב'שירהחרזרתהמימרהגםכדכתכשיטים.

היא ,)א"עס(ב"קחז"לדבריעלהמברססתבעיר"),ערברמלאדכיארתהלא /

איינעראיזרראיעטה~נט ~ ז~"(העםבפיהשגררהביידיש,רררחתמימרהגם

פרלקלרררשלמזרח-איררפייהרדיפולקלררשלעיררבם .) 32געשט~רכן"

שאיןהמירחד,ארפ~םאתהאלהלשיריםכאמרר,מעניק,עבכר"מימערב-איררפי

וי;ןפרבס~~משירתרדפוסיםמוטיביםשלעירוב .העבריתבשירהלודומה

שילר,שלהבלאדרתרמןמזרח-אירופייםחתובהמשיריעזרא,אבןרמשירת

בשירתורקאדכמדרמה,הקררא,ימצאגריםהאחיםומאגדותחז"למאגדרת

 33אלתרמן.

מוררכיכלכושהכיכיימיתהכלארה-עתיק''כינוןה.
שנתגלגלההעם,באגדתשמקוררהזקן"ייכחולמוטיבכיצדראינרהקרדםבסעיף

 .כאחדרחכליליכחולשצבערדואלי,לסמלאלתרמןביצירתהפדהילדים,לספרי
הדמותאתאלתרמןייייהד"ויידיים,עברייםפולקלורחומרישלבסיועם

דיוקןואשרלה,יאבוסשפנילדמותוהפכההמערב-אירופיות,מאגדות-הבלהה

בלאדהשלגלגולהאחרנעקובעתהממנה.נשקפיםקרבנוודיוקןהרוצח

הצרפתי,מקורהכיעדאלתרמן,בשירתש"נתייהדה"מימי-הביניים,צרפתית

הואעיוננושבמרכזהשיר .כלילשאבדוכמעטניטשטשהנהנתנית,פריצותועל

מצריםללאנרצעת,אהבההמתארזמוני,שיר-שבועהעתיק','ניגוןהבלאדה

סמורנכתבזהשירומותו.חייואתלאהובתולתתהמוכןאוהבשלוסייגים,

'עירבקובץלערדשנהעשרהשלושמקץרקונכללעניים','שמחתלפרסום

היונה'.

מליםהןגלגוליהבכלאלתרמןשלביצירתומפתחמלות-ו"נגינה""ניגון"

מלודיתבהטעמהעתיקים,קודשבספריקריאהשלהדיםהשאר,ביןהמעלות,

הרקעאללאאותנושולחאלתרמןשלעתיק"ייניגוןידוע.ובנוסחמיוחדת

שעשויממהלחלוטיןשונותטריטוריותעבראלאםכי 34אבא,ביתשלהחב"די

אחרוןעלובנגינהבמחולהמל~והייניגון",אותומהובנפשו.לשוותהקורא

האהבה,הצהרתשלמשמעותהמהעתיק'?'ניגוןהשירמןהעולההמיתרים,

 , crime passionnelב-קשה:בפורענותשתסתייםשאפשראהבהבו,הכלולה

לשאלהמפתחבידינונותןאינוכשלעצמוהשיריחד?גםבשניהםאובהתאבדות

עםגלויקשרלוואיןבלבד,בכותרתמפורשותנזכרייהניגון"שהריזו,

לאהובתו:האוהבשמנטיחהנואשתההבטחה
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ך~ע;ונ:דן,כלילה 1ז.ורן~ם

tק~rכz:זו~י· ר;ר~~א~~ירלדן יר
 ןד,:כz;מ~~~קרה 1ז:ררו:ו~~ם

 .~גן~לר~,iכבא.כ~דן

לרות,~ח;ל~לתא~רי~ם

 .לדןא.נגןוגיסריר;ן Qא~ל
וגז;ונת-חו.זת,לדןר Qזוס~ם

 .לדן~ז.ון~מ;נ:דיו:ו~י~ת

 , ן:~א;תא:;ביל.סםר~ם

~ם Wפ~ף f א~~סג:ת~ן

הש.rויםעיניאתואמנור
: °0 ° : °0 ° ..--: -• 

ל.סם.~ם ן:~ם \lלדןר~:;ביא

צ;סקתז:ר:;ז:י ם~~~םאדן

 ,וגר~:דןגת Q ~~די V~ל
קת Uש; יר:z~ 1קzנגזנר

ל:דן. V~יזודן~תרנ:דזvרף

שלשירתוראשיתאלמובילהעתיק'שב'ניגוןה"ניגון"מקורותאחרההתחקות

מעשה-טירוןבוסרשיריכתבכשעדייןהמוקדמות,השלושיםבשנותאלתרמן,

עצמוראהעדייןאלהבשנים'הארץ'.ובעיתוןב'גזית'ב'טורים',ב'כתובים',

ותיקבעל-אכסניהשלמקנקניוושותהמr;כתוהאוכלבקרית-ספר,אורח-עראי

דייר-קבעליהפךכידוע,אלתרמן,היהעתידאחד,מעשורפחותתוךכשלונסקי.

אביהםבעצמוולהיותוממלמדיוממוריולהינתקהארצישראלית,בעיתונות

לעצמאות.המאבקדורבנייותר,הצעירההמשמרתסופרישלהרוחני

שנתשלב'טורים'שלונסקי:שללאורועדייןהלךהשלושיםשנותבראשית

'אופרההעלאת,לקראתשלונסקישלבתרגומופזמוניםעשריםהתפרסמו 1933

שלמפזמוניוחלק"האוהל".תיאטרוןבימתעלברכטברטולדשלבגרוש'

עיבודלמעשההםלעברית,שניתרגמוקודםבלבדשניםחמששחוברוברכט,

שניהלהט"ו,המאהבןהנוודהפריסאיהמשוררוי;ן,פרנס~אשירישלמודרני

שק~רטאלה,פזמוניםופרוצות.שודדיםעםוהתרועעוסועריםמפוקפקיםחיים

השלושיםובשנותבינלאומיים,ללהיטיםמהרהעדהפכוהלחינם,וייל
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בשלישה'האיפרהמילילי:(יבתרגיםבגריש''אופרההיצגההמוקדמות

בשנתהמחזהבהעלאתאירופה.בימותכלעלדרייגרושן-אופר')-'דיגרושים'

בתחוםבעולםהמתרחשקצבהדבקתמשוםלמעשה,היה,ב"האוהל" 1933

 ,"האוהל"בימתעלהמחזההועלהבטרםעודמפתיעה.במהירותהבמהאמנות
וי;ומאת'הבלאדהאת,תרגםוי;ןשלשירתובקסמיהצעיראלתרמןגם~שננה

בפתחהערותבלווית , 1933בקיץב'טורים'אותהופרסםהשמנה'גולמר

ודמותמקורש"שימשהנווד,המשוררשלבמחלוקתהשנויהדמותועלהתרגום

השודד-משירתששאלבגרוש','אופרההמחזהכעלכרכט,למשוררגםאכ

התבטאההתיאטרוןעולםאחראלתרמןשלנהייתו 35וסמלים".פזמונותהפייטן

"המטאטא"פזמוניככתיכתפעילחלקליטולשהחללפניעודכעליל,אפוא

 36ו"לי-לה-לו".

דכריםשלשראשיתםעדים,כאלףמעידזוידועהכלאדהשלהתרגוםמעשה

איו,כפתיחתו.ולאוכחתימתוכסיכומוהמעשהושעיקרהיא,~צערהגדולים

פריכתרגום,זהקל-ערך~טיודעל-פיככללהאלתרמןשירתאתלדוןכמוכן,

שיריוחמישהעשריםעל-פיאותהלדוןשאיןכשםהמתחיל,המשוררשלעטו

שלשכתרגומוהעתיקה,לכלאדהואולם,התרגום.למעשהקודםשפרסםכוסר,

מןהעוליםלצלילי-הלוואי,אוזנוהכורהשירתו:לחוקרירכערךישאלתרמן,

כדוגמתשירבמאוחרועלהבקעשמתוכוכמקור,להכחיןיוכלהמתורגם,השיר

ל'ניגוו(שקדמועניים'ו'שמחתכחוץ''כוככיםמשיריכמהוכועתיק''ניגון

באופים).לווהדומיםעתיק'
T 

מתארתהדוכר-הסרסור,חירווחיהשעלהשמנה,למרגוהמוקדשתהכלאדה

המציאותמןקונקרטיתלדמותסייגים,וללאגכולותללאקץ","לאיןאהכה

-השמנה"יימרגו-שמהאתהנושאשפונדק-דרכיםהט"ו,המאהשלהפריסאית

) La grosse Margot ( שלבשירוהדוכרדאם"."נוטרמכנסייתהרחקלאהתנוסס

כלאתלסבולומוכןהשמנה,גולמרנאמן"ייעכדהואכיעצמו,עלמעידויון

לחם,להםומביאחיש-קלקופץהואאליה,אורחיםבכואומעלליה.משוגותיה

מוכןואףמרגו,שללמשמעתהסרהואכצאתם.אותםמכרךואףוגבינה,יין

מתלקחתאזיפרוטה,ללאהמשותפתמיטתםאלכאהכשהיאאךשתרמסנו,

עיניה:ביןשרטתכהושורטכהמתעללוהואחמתו

t$ ;;אא;הבא,נים 1 ב;zד~~ל~א,~י ·~כ ~~ i? ·ן

-- ?ן~כ;t~ו~ריל ~ Wפ;!ה~~לל:כz:וקרא~~י
 .ח;~ןל rj2:ויש-ן R ~ j2 ז::~ת .ק;~ץא,~יא;רr:וים~כ;א

~ןי;רכש iר~לים, ?iרץ-ז~::ז~ךן ת;Iננ;:כr~ל
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 ,יכz;ר~~זגימי ,יר:Q rלהם,~~ישנרי 1 יו;.:~~ת
יהי!של;םייצאתכם- :אמרלש':וםייטיב~~באם

: •••• : -•• -.':'," T : • 

א,ד;גי, ,ה~ vא r1:וזר~ש~ב ר~~ו:: ם.קר;z~~z;רקף

והיא".אביפארש;כביםבג;אשרבגית-הבנשתאל
' °0 •• -' 0 ' -: ",' : • : •• :. • •• 

העממית,הצרפתיתהבלאדהמןשיבויתכליתכמובן,שובה,עתיק''ביגון

הקלוןביתשלבטורליסטייםתיאוריםוהמכילהייבמוכה" argotבעגתהכתובה

הלקסיקון,שיבוייגםמכד,(וכתוצאהוהאווירההטוןהמודוס,שיבוייהפריסאי.

כאמור,ביתן,כן,פיעלאףלעין.ובולטיםיסודייםהםועוד)הריתמוסהתחביר,

המוטיביםבביצניהזוהביביימיתלבלאדהאלתרמןשלבתרגומולהבחין

הקאנונייםבשיריםבבשלותםלהתגלותהיושעתידיםהרטוריות,והמחוות

שלבכותרתוכיווןשאלתרמןאפילוייתכןעתיק'.'ניגוןכדוגמתהמ~נרים,

לאותההשנייה,העולםמלחמתשלבעיצומהשנכתבעתיק','ניגוןהשיר

עצמושהואוי;ן,פרנס~~שלעטופריביניימי,"ניגון"לאותועתיקה,בלאדה

לפזמוןגםבסיסשימשואשרלכן,קודםשניםכשלוש-עשרהתרגמ;

 37בגרוש'.ל'אופרהשלונסקישלבתרגומוברכטשל'טאנגו-בלאדה'

מימי-הבינייםעתיקהבבלאדהנראה,כדכן,אםמקורו,העתיקהניגון

שאלתרמןאלא .ופרוצותסרסוריםשודדים,גנבים,שלמעולמםהאירופיים,

אופיהמעשהלסיפורוהקנהה"גויי",שבמקורהבוטההטוןאתוציעףריכד

הפריסאית,הבלאדהשללתיאבוןוהגסההמתגרההלשוןבמקום .לחלוטיןשונה

ולבסוףלמרעהושניתנההפלישתית,ואשתושמשוןזכראתהמעלהשירלפנינו

טו,ובפרטידס-ו,(שופטיםאביהביתואתאותהבאש,הפלישתיםאותהשרפו

אחרשנפתהשמשוןזכראתאףמעלההשתיים"עינייאתייואמכורהצירוף .)ו

נקמתאתהבגידה,למעשהדלילהאתשהדיחובפלישתים,לנקוםוביקשדלילה,

קדום,עבריאופילטקסטמשוויםזומקראיתלפרשההרמזיםהמנוקרות.עיניו

הביניימי.הפריזאיהמקורמןפרסהת"קעלת"קעתיק''ניגוןאתומרחיקים

יותרהמתאיםעממי-חסידי,אופימעיןלנלאדהזקשווהאףייניגון"המלה

לבמהמאשרפרץי"לאוגולדפאדןשלהעממיהיהודילתיאטרון

 38נייל.וק~רטברכטברטולדשלמיסודםהבוטההאקספרסיוניסטית

עלבתרגומודילגשאלתרמןהעובדה,היאבמיוחדוסימפטומטיתמעניינת

מכנההיאואהונה.מרגומתפייסיםזהבבית .וי;ןשלבבלאדההשלישיהבית

ירכיו;ועלראשועלומתופפתייגוגו"בשם-החיבהובמשובהבעליצותאותו

אתמעריםהםובבוקרבולי-עץ,כשנייחדיולישוןוהולכיםמשתכריםהשניים

חשוףהזההניתשלסגנונורעבונם.אתומשקיטיםרעותובזרועותאישאהבתם
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סיבתמהינקייה.לשוןשלבתחבולותהגסותאתלעקוףמנסהואיבהומפורש,

קומנ~רכיוםהמצריכהוקשה,עתיקהבצרפתיתכתובשהשיראףההשמטהן

שלבתרגומוהתקשההתרגום,אמןשאלתרמן,הדעתעללהעלותאיןסבוך,

עיבודוגםלפניומונחהיההתרגוםשבעתאפשרהשמיטו.כןועלזהבית

 ,הבוטההתיאורעלהואאףפסחוברכטזו,עתיקהלבלאדהברכטשלהמודרני
שעברהבית,שלהפרוץההדוניסטימאופיונרתעשאלתרמן.ייתכןשלומטעמיו

השלושים.שנותראשיתשלוהאסתטיהמוסריהקודקסגבולותאתלטעמואולי

ו"כבשתוייהרועה"שרוייםשבוהזה,הביתעלשהוויתורדומהאולם,

לשיטתו,אלתרמןשלנאמנותועלמכליותרמעידגמורה,בהרמוניההתמה"

לכללבשיריוזוג-האוהביםאתלהביאשלא 39הביקורת,הבחינהשכברכפי

אףהכולללמשל,לג'יבטה','קונצרטהמוקדםשירוהמוות.לאחראלאאיחוד

ומתעבאוהבהואשאותהפריסאית,בפרוצהשהתעללרוצח,שלוידויהוא

שנתגלגלווהרוצחהפרוצהעלמטרלינקנוסחפנטסיהבמיןמסתייםכאחד,

הכחולה').'הציפורמאגדתוטילטילמירטיל(כדוגמתהאגדהמןתינוקותבצמד

שלבדמיונונרקמתבידידהאוחזיםעולליםשנישלה"אידילית"התמונה

שללבלאדהותרגומו-1932בפורסםאלתרמןשל(שירוהחרטהמוכההרוצח

'במבוך','סנוורים','אופליה',('ציפייה',אחריםבוסרשיריגם .)-1933בוי;ן

כולםמסתיימיםועוד)אפור''ערבחלומות','תלייתהטוב','הראשהנפש','מות

(שיריםהסוף-הטובואתכוזבתלאידיליההאידיליהאתההופךטראגי,בסיום

שאינומעורר-חלחלה,לסוףדמיוני)כלולותבטקסלפרקיםמסתיימיםאלה

בהינומתעטויהוכלהראשערוףחתןהמוות:שלאחרכלולותאלאמתאר

תכריך·

ל"אהובתו"לתתהמוכןייאוהב"(שלהעיט"ייאהבתשלרבי-אימהתיאורים

למכבירמצוייםהםאףאהבתו)חלףחייה,אתלקחתמאייםגםאךחייו,את

הרעיוןאתאלתרמןניסחשלו,הבוסרבשיריכברלסוגיה.אלתרמןביצירת

שללעורוכביכולכניסהתוךאבסורדום", ד~"ניסוחמוות"עדייאהבהשלהזה

הואלמשל,הגיליוטינה','שירמחשבותיו.ומהלךמניעיוהבנתם Wלרוצח,

אחותקדמונית,אלהכמוהיודעתעצמה,החרבשלמפיההמושמעמונולוג

'אמרהבשירגםכךיולדת".בכורהבנהאתלמעני~םעוד"היוםכילמוו,ך

לספרות'ב'מחברותהרוח''רעותשירייתרעםנתפרסםאשרהנצורים',חרב

לפעמיםמתחטאהחרבשלוהנוקםהאוהבפיההחרב.שלמפיההנישא ,) 1941 (

ומ~ווה:שולטתגבירהמנהגנוהגגםלפעמיםאךנרצעת,זt~השלכשפתיה
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 ·~י~ייףה 'pך~רזזדייף
 ) 183-181עמ'היינה',('עיר

לעשותהמוכןומתחטא,מתרפסאוהבשלמונולוגמכיליםהללוהשיריםכל

בשיריוכמוידיו).במוחייהאתליטול(גםעליוהאהובההדמותלמעןהכול

מתוךמתוודה,ורפה-השכל"התמים"הרוצחשבהםאלתרמן,שלהמוקדמים

גםכךועוד),הטוב''הראש'מזימה',('במבוך',הנוראמעשהועלמתנצלטמטום

חרב('אמרההמלחמהבשנותשנכתבועתיק','ניגוןכדוגמתבבלאדות

מוות,עדאהבהשלזהרעיוןעולהמזה)עניים''שמחתושירימזההנצורים'

בהשישהרעיה,לסןהקנאה .הרעיהשלמבקש-נפשהשלדבריומתוךהעולה

הביניימיות,בבלאדות-כמדומה-מקורהכאחת,ההתעללותומןהאהבהמן

ברכט.שלבתיווכואלתרמןלשירתשנתגלגלו

עלגםאלתרמןויתרהשמנה,למרגוהמוקדשת ,ויוןשלהבלאדהבתרגום

אלה,קצריםבבתיםהעתיק.השיראתהחותמים ,הקצריםהמכתמייםהבתים

שלאלהאתהאחרים,פריזפונדקיכלאתזה,אחרבזהבעליצות,ויוןסוקר

לסיכום,המהתלהדרךעלומגיעועוד,מבריטניהגדולהז'אןשלד'אידול,מריון

מגיעאףהואמכאן .קלוןביתבעצםהואהכלל,מןיוצאללאבפריז,ביתשכל

למעןפרסומתבשלטיצורךיהיהלאשבקרובהגרוטסקית,המסקנהאל

כנראה,נבע,אלהקצריםבתיםעלאלתרמןשלויתורווהשבים.העוברים

הצבעבעלי ,אלהבתיםוהאוניברסלי.המוכלללעברהמשוררשללבומנטיית

עםאחדבקנהעלולאוהמקומות,השמותריבויעםהקונקרטי,והאופיהלוקאלי

לטובתוהמימטיהחד-פעמיעלבהדרגהשוויתרההאלתרמנית,הפואטיקה

 .והעל-מקומיהעל-זמני

השאר,ביןהיא,והקטגוריאליהכללילעבראלתרמןשלזונטיית-לב

 , 1938-1931השניםמןשיריושלהאריחלקאתלפסוללימיםאותושאילצה

הראשוןבספרולכינוסשלו,פריז''שיריואתהנעוריםשיריאתלומרצריךואין

ריאליהופרטימקומותשמות,מכיליםאלהמשניםשיריובחוץ'.'כוכבים

השיריםשלוהכלליתה~-מימטיתבמגמהעיקרכלמשתלביםשאינםאחרים,

הבאהזוכמוצרפתיות,בארנערותשלארציות-קונקרטיותדמויותהמקובצים.
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ויון,שלמארגיכדוגמתפריזאיות,ופרוצותלג'ינטה''קונצרטהגנוזבשיר

כלליתלדמותמקומןאתבהדרגהפינואשה','ניחוחהגנוזבשירהנזכרת

-הפונדקיתשלוהדיחההקיסמתדמיתהיאל-אנושית,על-אנושיתיארכיטיפית,
לתלפיות,בנויהגיפהשקיסרותקיץ",שלאישר,שליופי,שליימפלצתאותה

ביצירתמדפויות-הקבעאחתשהיאהפינדקית,הפילים".1נייהדרוהנהדרת

ונערתהמלצריתשלהמופשטהאידאיגלגולהובדראמה,בשירהאלתרמן,

המשורר-הנוודבמשךואליהותיבות-הבגינה,הדרכיםלעולםשייכתהבאר,

קספוואתאותהלזנוחניסיונותיווכלפרצון,ושלאפרציןנעלפים,בעבותות

הניגון.חוזרעודכלבתוהו,עוליםשלהעולם-המדוחיםשלהפתעתע

למזכרת''אביבבשירtנירןגן-הילוים":שלר"הריתמיקה.אלתרמןר

היטבזךנ'הבחיןהפודרנית',ובשירהברגסוןאצלוריתמוס'זפןבספרו

גילוייובקשתהפכאני,לריתפוסלייחסשניתןוהאפקטים,הפונקציותבפכלול

עשויההיאובהפנונות,לכתבשיריביטחוןלנסוךכדיבהיש(הפכאניותהרחבה

ושנוניםשכלתנייםאפקטיםליצורההיפנוטית,בשירהומרגועקסםלנסוך

פשטנייםילדותייםאפקטיםלידילהביאהאינטלקטואלית,החידודבשירת

הקל,בפזפוןופשעשעיםקופייםלאפקטיםלגרוםלילדים,ובדקלופיםבשירים

הכירלאזךהםכאני,הריתםוסתופעתשלפניהריבויוחרףוכהנה).כהנהועוד

פן,היה,בספרתיארשאותווהאפקטים,הפונקציותשםכלולבעובדה,כםדומה

הללווכישלונסקי-אלתרםן,מאסכולתהםשורריםלקודםיו,אףם~נרהסתם,

בםודעדיסהרםוניופונקציונלי,םכולכלשיםושעל-פי-רובבולעשותידעו

ובםתכוון·

אתלהתאיםכביכול,השכילה,שלאעלזךנ'תקףקודפיושירתאת

ס~םההשיריתהאפירהעלבחוסר-רגישותכפתהועל-כןלייצורות",ה"תכנים"

חצות','תיקוןשלונסקישלשירוילדים.שללדקלוםיהםהיאהפשטנית,םטרית

בםצעדהיוצאטר;~י,חוטאכםהייעדרםבקוללפבצעוםהרהעדפגלהזך,קבל

עלהחצות,תיקוןשלוהפסתוריהקודרלהלוך-הרוחגן-הילדים,םתוךטופפני

ריתםוסםפרידכיצדולהיווכח,לחזורניתןגםכאןשלו.והאיןהאופלספליכל

טופפניייםצעדדווקאםדוע 40זה".כנגדזהעתההפוניםוצורה,תוכןביןחיצוני

-בחיבורושםנה,פכאני,הריתפוסשלהאפקטיםכללםתוךגן-הילדים",םתוך
וםודעותעירנותלגלותגםידעששלונסקילכך,כראיהאךזך.פירשלאזאתאת

יצאהובכלליהבפרוזודיהנורותםתוךולאלתוכן,ריתפוסשביןלק;ל.ציה

לעיל,שצוטטושלו,הקטרוגלדבריבהערת-שולייםזךהביאמלפניו,השגגה

רוסיה':שירת'ילקוטאוסףלבהקדמההעורך,שלונסקישלדבריואת
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השחר')עלות'לפנידווקאהנקרא(בשירוהשקיעהלקראתצועד"מרז'קובסקי

שלריתמוסכמעטהריידבר.שעליוחורבןלאותוכלליאהשאינובקצב

משירו".אלינועילהעליזשיר-ילדים

שלונסקי,שלאזלת-ידואתבעזרתהלהוכיחכדיזךשהביאהראיה-לכאורה,

שיצאוהמודרנהמשורריגם(וכמוהוהאחרוןכיבעליל,להוכיחעשויה

הפראדוקסליותומןהרוסיהמודרניזםמןברובםשהושפעומבית-מדרשו,

מרז'קובסקישלהאוקסימורוניבשירכמודווקא,עשהשלו)האימננטית

"גן-שלהסדירהטרוכאיבריתמוסומכולכלמושכלשימוששבתרגומו,

פנההתוהו",ייעולםשלהניהיליסטיתהתחושהאתלבטאכדיהילדים".

"מחולבשיריתכופותהמופיעוהממושטר,הסדירהטרוכיאלדווקאשלונסקי

שלהקודר-העולץכבשירוגן-הילדים),שלהטופףבמחולרק(ולjיוהשחת"

"זהבמובהקוה"צורה"ה"תוכן"פוניםבושגם 41למשל,'בתשובתי',ביאליק

לרובהנוטעותבכלל,הריתמיותבסדירויותשלונסקישלשימושוזה".כנגד

שלתחושההמקנהבפרט,הטרוכאיתובסדירותוביטחון,קביעותשלתחושה

הקודרת,לאמירהוחריףחדקונטרסטמתוךנעשהמדומה,אואמיתיתעליצות,

ואוקסימורה.פראדוקסיםהמחבבתהמניאריסטית,החידודבשירתכמקובל

בגנותזךשהביאהראיותנגדצורר'יצאעברית'היפנוטית'שירהבספרו

שלשמקצתהבטענה'ירח',אלתרמןשלבשירוהרגילמןהסדירהריתמוס

מןבריתמוסישאםגםוכיהמבצע,לושאימץהמסירה,בסגנוןמקורההסדירות

להשייחסהפשטנות,מןהרחוקהפונקציונלית,מכאניותזוהריהמכאניות,

העבירשבהםמובהקים,מקריםבאותםגםכיכאן,להראותבדעתי 42זך.

"למבוגרים",שיריותוךאלהילדים"גןיישלריתמייםסממניםביודעיןאלתרמן

הפרוזודיותבסדירויותהותירשלאמושכל,פונקציונלישימושבהםעשההוא

הרך.לגילשנועדולשיריםהאופייניתהס~מטיות,מןדבר

בחרתיהדברים,להוכחתאלתרמןשירתשםציעההדוגמאות,ז;כגווןמתוך

הקצרות,(השורותודייםהפרוזהסמםניםמןכמהשנבולמזכרת','אביבבשירו

אלואתלהלן,שנראהכפיבבירור,מזכיריםועוד)החריזההסטרופית,החלוקה

משיריהוא(שכןספקללאהכירו,שאלתרםןהאביב,עלידועשיר-ילדיםשל

שלשותפורטוש],יונתןהמשוררשל[אביוהלפריןיחיאלשחיברגן-הילדים,

במיוחדמתאיםלםזכרת''אביבהשירהחינוכית).לעשייהאלתרמןיצחק

שלהריתמיקהלביןאלתרמןשלהקאנוניתשירתושביןהקו.רלציהלהדגמת

אותוקושריםאףשלוהשורותחלוקתוטכניקתשמקצביומאחרגן-הילדים,

הקצרותהשורותמחקותבהםשגםאלתרמן,שלהבלתי-מכונסיםמשיריולכמה

הסוסים,דהרתאתונשייםגברייםמחרוזיםהמסורגתוהחריזההרגילמן
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במעשהכצפוימתגלהשבשירי-הבוסר(הגםנודעיםשירי-ילדיםשלבמתכונתם

הניכרתמזובריתמוספחותהשליטההבולטים,הכישרוןסימניחרףהחיקוי,

הקאנוני).בשיר

שבתיולמזכרת','אביבהשירשלוהמטריתהסטרופיתבס~מהנתבונן

הביתשלהשניבטוראךהימכי,ההקסמטרבמתכונתבנוייםהמרובעים

הקבוע,הטורכביכולנפרץההר,במורדהסוסיםשעיטתאתהמתארהשלישי,

קצרים:טוריםלשלושהו"נשבר"הרגליים,ששבן

כשפ~עכזמראתםלהרררר
: .-: •• • T : •••••• -• 

ייף! 9ס~ע,צר

 !ךז::

ך! 9געו:;גרים.זר!;נים

 ...ע,~י-תפ~חן~יםזt:;גיבזלקות~תוך

ז#,לך!~:;גי:גך~תר~ני:כא,ן~ה,

מהדהדותלמזכרת''אביבבשירהאביבבתיאורכילהוכיח,יקשהשלאדומה

הלפרין,יחיאלשלפרי-עטוהאביב','באהנודעשיר-הילדיםשלשורותיו

יצחקשל(ושותפודפוסיוומקובעיהעבריגן-הילדיםממייסדיכאמורשהיה

שיר- .'הגינה')ובכתב-העתהפרכלייםבקורסיםהמשורר,אביאלתרמן,

שירי-כמוהארצישראלית,ה"ספרדית",בהטעמהנכתבהלפריןשלהילדים

ששימשואלתרמן,יצחקשלהרוחניאביול~כושיצקי,אהדןשלהילדים

נתפרסםשבו 43זווית','בקרןהאסופהשירייתר(וכמומודלולהלפריןלאלתרמן

ועדמאזבגני-הילדים,רבהלפופולריותזכההשירהעשרים).שנותבסוףהשיר

אנו,~שחקיםאנו,~שחקים 1וחום.אוריפיץחביב,שמשהאביב,"באעתה:

מושכותנשמה!בםעודכל 1רצים,רציםנאים,סוסים 11היום.כל~סוסים

j( ,בגןהילדיםאתמדהירהאביב''באהשירהאדמה!".תרעד 1הך,~רגלח

אתהפוקדתלשמחהביטויונותןמהירה,בדהירההשועטיםצעירים,כסייחים

בלחנורקלאל~וההשירהאביבית.השמשבאורהמופזהטבעלמראההלב

לחריזה(החופפתרגלייםברקיעתגםאםכיאנגל,יואלשללאוזןהערב

פרכל.שללשיטתוההולךכבמשחק-ילדיםייקח!"-ייהר!"),הפנימית:

האביבשמחתאתמסמיכיםשניהםמקרי:אינוהשיריםשניביןהדמיון

הגבריבחרוזשימושעושיםשניהםהאדמה.אתהמרעידההסוסים,לדהרת

והחרוזאלתרמן,שלבשירוייבסך!",-(ייהך!"החריזהיוצרתבשניהם ;"!ךז::יי

אךלמארשים.,האופיינימאז'וריצוהל,טוןבשיר-הילדים) "ךז::"-"חק"הפנימי
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שלששורותיווכיןכפודעואנגלהלפריןשלכשירםהשתפששאלתרפןבין

נרפזככטקסטכשיר-הילדיםשהשתפשכיןפאליהם,לוהתנגנושיר-הילדים

טוןשליצירתםם rqללוהאופיינייםכצייני-הסגנוןלהסתייערצהשרקובין

פשטניפשיר-ילדיםפרכיכיםלקחאלתרפןכרור:אחדדברויפים,פסואווירה

 .וירטואוזיפופתלשירכסיסועשאםפגפיםופלא

שלבתיאורםנותרשיר-הילדיםשלהפגופההפשטנותפןשרידלאאף

הספפניםכלזאת,ולעופתאלתרפן,שלבשירובאביבהדוהריםהסוסים

אפילוהזה.ה"ילדותי"התיאוראלוחדרונסתננוהטיפוסייםהאלתרפניים

האוקסיפורוןבדרךוהיפוכו,דברכאןלבטאיכולהקצרותלשורותהחלוקה

קצרותשורותלשלושהגראפיתהחלוקהאתבתשופת-לבהבוחןהאלתרפני.

פוחלטבאורחלאאךהשיר,שלביצועועלאפנםפשפיעהשהחלוקהיגלה,

וליצירתהקצבלהאצתאותהשורותבחלוקתשיראהפייהיהוחד-ערכי.

ולהאטתלפיתוןלריסון,אותבהשיראהפי;יהיהבכורדהידרדרותשלתחושה

כאחת,האינטרפרטטיביותהאפשרויותשתיאתכעודדהשורותשלתוכנןקצב.

עלכאןפדוברהאחד,הצדכןזו.עםזוכביכולפתיישבותאינןשהללואף

עלהשני,הצדופןבשיפוע"),בזפר~תם("להידרדרריצהועלהידרדרות

החריזהשלך").אביבךאתרסניהאדפה--סוסיך(ייעצורריסוןועלעצירה

אקטיביגורםשלכהכנסתולהתפרשיכולההיאאףייבסך!")-(ייהך!"הפניכית

כאןודיההפרוזפשרתת.לפיכךלאחורופסיגכרסןגורםשלכהכנסתואווכאיץ

כוצפזיםוהעצירהההתקדפותוהריסון,ההתפרצותשבואוקסיפורוני,תפקיד

ביןחפיפהכללבדרךיששבוכבשיר-הילדים,שלאשרירותי.כאורחלזהזה

באפצעיםהזוהחפיפהאתאלתרפןשלשירושוברהכלה,לביןהריתכיתהרגל

מנוגדים:אופניםבשניכאןלהתפרשעשויהה"גלישה"תכונתואףכתוחכפים,

להאטה.כביטויוהןלהאצהכביטויהן

השיר,שלהדואליתודיהכפרוזהיאאףתוככתהאוקסיכורוניתהכטאפוריקה

שעיטתביןהקבלהשלקואחד,פצדפושכת,זופכנה.עוליםוהיפוכושזבר

בכיכרשהוצבההצבאית,התזמורתשלהתיפוףפעיפתלביןבפורדהסוסים

שחוקותפטאפורותאלאהסתם,פןאינן,אלהאךחצוצרות,בלהטלראווה

כדהירתשכפוהבאביב,הפריחהלפראההלבפעיפתשלהפואץהקצכלתיאור

הבנאליות,כןהזוהשחוקההפטאפוריקהאתלהצילכדיתופים.וכפעיכתסוסים

הכירשכהםבחוץ','כוכביםכשיריכברביםהיוצרות.אתאלתרפןבההפך

בתהליךבאלה,אלהוהדינאכיהסטאטיתפקידיאתכזוכנותלעתיםאלתרפן

התפוח,עציכדוכיםכאןגםהפוך",ייעולםשלתחושההנוטעפכ~ון,ככאני
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מפחדבהלהמנוסתהנסיםלעציםיוקדים,אביבפרחיבשללה"דולקים"

ה"דוקה".

אפשרפנים.בשתילפרשניתןכאביב ·העציםשבתיאורדלייקהשורשאת

גםאפשרארהפרי,אוהפריחהבבערת"כוערים"כאש,יידולקים"שהעצים

"הציתו",עצמםשהםהדוקה,מפחדונמלטיםיירצים"ההרבמורדשהעצים

כדרךיירצה"'הדוקה'בשירהשכורוילדההאםשלהשיששאנדרטתבשם

הבאים:בצירופיםינגזריידל"קהשירששלהדי-משמעילשימיש(יהשייה

אולבדם':'הםשבשירהמרצפת"אילתינחלצההודלקהזהב"מרשתות

כיקודאותרזיבריהוא / .תרנגוליוודלקיםשחורותבחצרות /ברבולתייעירומי

של'ייוכשירתפוחיה"ולקדייבדרבירוכןהסף':על'סערכשירתפוח"עצי

ריאליסטיתהנמקההזההסטאטי-הדינאמילמראהלהעניקכמוכן,ניתן,סתיד').

העציםדומיםההר,בשיפיעסוסגביעלשועטכשרוכב~מפlירית:כדררולתרצד

נאמןבמקומי.מסומרהואואילוכמירוץ,נתוניםהםכאילוכעינייהסטאטיים

פינהלדומם,החיכיןוכןלדינאמי,הסטאטיכיןהיוצריתאתלהפירלשיטתו,

לא .שלד"אכיבראתרסני"האדמהומכקשה:האדמהאלהדובר-המשיררכאן

האדמה.מןאלארסן,לשיםמכקשהואמריכבםולאריסוןתובעהואהסוסיםמן

מוהאמירהאתהמרחיקההנמקה,ישזיכמד-אבסורדיתלפנייהגםאולם,

היצריםאתלרסוכדיהפריחה,אתלרסןהאדמהמןמבקשהדוברהןהאבסורד:

עו.זיגאולבל

השירלשניים.הימבניההקסמטראתאלתרמןשוברהשירשלבהמשכוגם

אףנשברשבהםשבראשוןמקוצרות,שורותבניבתיםבחמישהמסתיים

עלהחלוקהמעידהכאןגםחלקים.לשניהשנייהשבשורההימבניהטרימטר

דבריםשלבולמוסשנתקףאומפיו,נעתקשהדיבורהדובר,שלהתרגשותו

שלהדו-פרצופית,הכפולה,בזהותונעוצההאפשרותכפלומקוטעים.מהירים

שלהתפעליתקריאתלפנינואחדמצדוהיפוכו.דבראומריםשפניוזה,דובר

ארובה!עליונים /בראי!סוסיםבובה! /-ראי,טובה,~ם , 1:יי::ילאמו:ילד

למיהבןאתוהפךהיוצרות,אתכאןהפךשאלתרמןמובן,עירי!".שלי,עירי

בפעםהרואההעולל,היאכאילושמסביב,במראותלהתבינןבאמושמאיץ

אתאליהםהמפנההמבוגרוהואבשם,להםוקוראהמראדתאתהראשינה

וההתלהבותההתפעלותאתמזכירההןהדבריםשלהרטוריקה .תשימת-הלב

הגדילים.המראותאתקטןלילדהמראההמבוגר,שלהמעושה

יוצרתהשירפתיחתהבלעדית:האפשרותאיננהה"ילדותית"האפשרותאך

האחתזו.אתזולכאירההסותריתמקבילות,תמונותכמההפיגורטיביבמישור

לפניונחטףחצוצרות,בלהטהעירכיכראלשהובאלמוות,נדוןשלתמונתוהיא
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סיסיאלאיתימשיהכיכר,עלשהסתערנישא-כליי,ידידיעל-ידיהתלייה

להייתעשייהזיתמינהיהצבעיני.המסחררהטבעאללעיר,מחיץאלעמיישעט

 .הזההעילםמןלהיפרדימסרבבחייםהדבקאדם",ייכלשללתיאירימטאפירה

קרקסנפעםילדשלרשמיישליצבעינית,ילדיתיתתמינההיאאחרתתמינה

יביהקהמלצריתהסיסים,סחרחרתהחציצרית,להטהעיר:בכיכרשהיצב

בקצבהמהיר,הריתמיסבקרקס.לילדיהםההיריםשקיניםהמיקצף,הסיכר

נילדהתלייהמןשירדמיגםכייחד,גםהתמיניתלשתימתאיםהסחרחרת

נילדיםשבוהאביב,מןכמוהוומשתכרילדשלבעיניוהעולםאתרואהמחדש,

הומיתעידןהעייפותייעינייכגוןהשיר,מציריפיכמהמחדש.הטבעמראית

האפשרותאתמחזקיתשריד"בליעדצבעייכלאתהמרחב,את /לקחת

חרף ,מהםלהיפרדומסרבהזההעילםבהבליניאשותהנאחזאדם,שלפנינו

עלואנגלהלפריןשלשיר-הילדיםשל~זנורוזאת,לעומתהקרבה.השקיעה

ראי,טיבה,אם(ייהה,הקצרותבשוריתהילדותיותהקריאותיבןוסוסיו,האביב

אתמחזקיםעירי!")שלי,עירי,ארובה!עליונים /בראי!סוסים /ביבה! /-

 .השירהבנתשלה"תמימה"האפשרות

כינקלה,עלייווכחבחוץ''כוכביםשירישלהסטרופייםבמבניםהמתבונן

הרגליים,ששאוחמשבתהקבועה,השירהאתאלתרמןחילקמזומנותלנןתים

אוהקצבהאטתשלמסויםאפקטליצורכיונהמתוךקצרות,שוריתלכמה

נהגבספר,כינסםשלאהשלושים,משנותשלוהבוסרבשיריכברהאצתו.

הימביההקסמטרמחולקהטוב','הראשהמוקדםבשירוכן:לעשותאלתרמן

קצבןלחיקויואףהשעיטהקצבלהאצתהגורםימבי,טרימטרשלטוריםלשני

כגשםנופליםכוכבים /נוסעתמרכבהושעטשוט"שעטהסוסים:פרסותשל

אופקמלקקתדרי /הר!בקעה!הר!עמק!ודהרהודדהר ) ... ( /קונפטי

דובשני".

שלהמטריתהסכמהומןהסטרופיתהסכמהמןסטייהכלכאןאיןלמעשה

עשרהשתיםבתשלפנינו,הסטרופהמרובעים.בתיםהבנזיכולו,השיר

באותההבניייםמריבעים,בתיםשנישלגראפיתשבירהלמעשההיאהשורות,

לשנימחולקתלא-זוגיתשורהשכלאלאכולו,השירבניישבהמטריתמתכונת

בשוריתימביהקסמטרכלגברית.פנימיתחריזההיוצריםהמיסטיכים,

בשלמותהנותרתזוגיתשורהוכלטרימטרים,שניאפואיוצרהלא-זוגיות

באמצעיםאפואכאןמסתייעיםוהדהירההשעיטה .נשיבחרוזומסתיימת

ו"דהרת"הסוסיםדהרתמתקתק.ילדיםכבשירבטיבם,סימטרייםפרוזודיים,

אחת.למקשהכאןהופכיםהכלה,למראהמואצתשפעימתוהאוהב,שללבו

גבולשעלהמתקתקהוהתפאורהנאיבישיר-ילדיםבנוסחהסימטריהאולם,
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שלפניוהעובדה,אתממנוומשכיחותהקוראתודעתאתמרדימותהקיטש

חתונתהיאהחתונההמוות.לאחרהתאחדותשלומקאבריתאכזריתתמונה

אחרים.עולמותעבראלבמרכבתםהשועטיםמתים,

"דהר'מזימה':הגנוזבשירגםמצויהסוסיםדהרתחיקוילשםהשורהחלוקת

הגראפיהסידורבסופה".טסהצללינונשיקתפורח,ימיםאבקשוטדהר

מתוחכמיםבאמצעיםניצלהשאלתרמןדהרה,שלתחושהמקנההשורותשל

שבהםהמוקדמים,כבשיריםשלאלמזכרת'.'אביבבשירפחותוסימטרייםיותר

עירנותאתלטשטשגן-הילדיםשלושובת-הלבהמתקתקההריתמיקהנועדה

הואשבולרגעעדשלפניו,התמונהנוראהכמהעדממנוולהשכיחהקורא

הניגודאיןהקאנוניבשירהמרה,האמתאתלחרדתוומגלההמתיקותמןמתפכח

הילדותיתהפרוזודיהכאן,והדהמה.הפתעהלשםבאלתוכןריתמוסשבין

 .ורבות-אנפיןמורכבותאידאיותמטרותמשרתת

הפתעהלשםהילדיםגןשלבריתמוסתכופותהשתמשאלתרמןאמנם,

החידודלתחבולותהתאיםשיר-הילדיםשלהסדירויותואתוקונטרסט,

המבעיתאתהאוקסימורון,דרךעלתכופות,עימתואשרשלו,השנונות

התאיםאףה"ילדותי"הריתמוסאולם,והמפוכח.התמיםאתוההרמוני,

טבעכשיריאואהבהכשירינראיםכשהםגםשיריו,הגותו:לביסוסלאלתרמן

שלחייהמהלךבדברהיסטוריוסופייםרעיונותנושאיםתמידהריהםפשוטים,

עתידנייםרעיונותוכןהמודרניים,לזמניםועדהפרה-היסטוריהלמןהאנושות,

ספקתכופותהואבשיריוהגיבור .הבאותבשניםהאנושותשלגורלהבדבר

האנושותלילדותומשלסמל-דוויערשעלנואשזקןספקבערשו,נרדםתינוק

אלתרמןנזקקשלופואטית"ה"~רסההגותשלביסוסהלשםגם .ולשקיעתה

הואאלתרמן,לפיהמשורר,גם :הילדים")ייגןשל(ולריתמוסהילדלדמות

אךכאילוהמציאותאתהרואההאנושות,משחרהפרה-היסטוריכפראאוכילד,

גםובראשיתית.חדשהבראייה"כפתאומיים",מופתעותבעינייםנולדה,

עולםאתהמחבבליךנס"),(ייהומוהמשחק"ייהאדםהואהיל,דכמוהמשורר,

ו"רצינית"."תכליתית"אינהושתכליתוהרוח"ו"רעותייהשטותים"

הערות

יימאחורימאמריראהאנדרסן,מאגדותומבניםתימותבמוטיבים,ביאליקשלשימושודרכיעל 1

 . 24 19עמ'תשמ"ה),ניסן(אדר 9-{)1גיל' ,נח ,''מאזנים ,"הפוךעולםהגדר

284 



עלההסתמכותבולטתבחוץ',כוכבים'לשיריבמקבילשנכתבו ,השביעי'ו'הטור ''רגעיםבשירי 2
םספריגרםניתייאגדהבמליםפותחביער"ילדיםעל"אגדהשירו .יותרעודהילדיםסיפורי
29.11 ,תרצ"טבכסלוו('רגעיס',גרים"אחים ייאגדהבשם 'השביעי'הטורבספריכונס : 1938.
ספרי, I,Iהשכי(הטור "סםהדודייאהלשירו .) 7עמ'שלישי,ספר ,ביערות"שנדדוםיילדעל

תש"ג,בסיווןכ"ב ,'רבד'(תום"הדודאהלאוטייידטרובמקורובקרא ) 63עמ'שלישי,
 ) 173 'עמשלישי,ספר ,'השביעי('הטורתל-אביב"מאגדותאופיבוייימשפטשירו .) 25.6.1943

 .) 22.10.1943תש"ד,בתשריג"כ ,('דבר'אבדרסן"מאגדותאופינוי"משפטבמקורובקרא
 .) 3(664עמ' ,] 1966 [זך 'ב(אלתרמן"שירתשל"לקסמהבםסתו 3
עמ' ,) 1959 (תשי"טאביב , 4-3'עכשיו',אלתרמן",שירתעלייהרהוריםבמאמרוזךב'כדברי 4

 .לגנאיםיהילדספרותשללעולמהאלתרמןשירתשלקרבתהאתזךדרשזהבמאמר . 120

ולסמיוטיקה,לפואטיקהפורטרמכוןההתחלה',-העבריתהילדיםספרות'אופק,א'ראה 5
המיועדתספרותלכתובהחלוייהתחייה"בתקופתרקכיעולה,זהממחקר . 1979תל-אביב
בתקופתגם ,כמובןבעברית,היוהדידקטיתהספרותשלסוגיםושארמשליםהרך.לגילביודעין

ההשכלה.
 . 6.10.1976המשמר','עלהמהפכות",בריתמוס"פואמותיביב, 'שראה 6
הצעיראלתרמןכותבכאןביכרת:במידהזהרושםמשנהאלתרמןשלפריז""שיריעםהפגישהך

 .עקיפיןודרכיהסוואהללאובמישרין,בגלויועו'ד)סבתולאה,אחותו ,(הוריומשפחתובביעל
דורמן 'מ(תשמ"ב),יפהא"ב(תשכ"א),גולומבה'כתבו:אלתרמןביצירתהאבשלדמותועל 8

 .ועודז)"(תשמ
 . 1407-1406עמ'ג,ובוניו,היישובלחלוציאנציקלופריהתדהר,ד'ראה 9

 . 35-30עמ' ,תשמ"חתל-אביבא, , 1948-1900ברית I,Iההילריםרותפסאופק,א' 10

שלהמוקדםתבשירתובמיוחדבולטתברמזיםספרותייםטקסטיםכאלהילדיםספרותאלהיהפני 11
בדצמבר''בגןבשיר :אלתרמן)מהבררתשלב'בכרךאור(שראוןוהעיזבמןבשיריואלתרמן·

אגדותנרמזות'יתד'בשיר :דימאמאת 'השחורהצבעוני'סיפורנרמז ) 18-16עמ'(שם,

 , 665,662 'עמב, ,] 1988 [(אופקלעבריתתרגםאריאלשזלמןמאלהלילדים,רבותינטליותיאור
'קונצרטהשירנודעים:ערששיריבנוסחפותחלאם'-שופר'בעתהשירשלשלישיפרק :) 685

וטילטילמירטילשלתמונתםכגוןכשפים"באגדתתינוקותייצמדבתמונתמסתייםלג'ינטה'

הג;תייםבגילוייהמשתמשהטוב''הראשהשירמטרלינק:של 'הכחולההציפור'גיבורי
מקאברייםשתכניועליז,שיר-ילדיסשלבמקצביוומסתייםאדומה'כיפה'אגדתשלהמבעיתים
ויתרהפרטייםהשמותאתאלתרמןמחקשבהםבחוץ','כוכביםבשיריגםאך .אימהומעוררי

שאפילולכאורה,ופשוטיםקצרים ,שיריםשני ,כאמורהותיר, ,) marked (המסומבנותהמלים
רועת'ו 'אדומהכיפה'-נודעותילדיםלאגדותישירהזיקהעלללמודניתןמכותרותיהם

בשנותשכתבבפרוזה-פיוטית,ברשימותיואלתרמןשנקט ,לכאורה-הילדותיהטוןעלהאווזים.'

כגיבוריהילדים,מאגדותבעלי-החייםעל : 88-85עמ'(תשל"ד),צורית 'אראה ,השלושים
 . 46עמ'(תשמ"ג),בלבןוראה ,''לגמלברשימהכתבילדותו,

('הארץ',החדשה"העבריתבשירהבחוץ'כוכביםיי'במאמרוקצנלסוןג'כמדומהצדק 12

שלראשוביתלקליטהכמיההאלא ) ... (לפרימיטיביותכמיההכאןייאיןכיבקבעו ,)] 5.8.1960 [
אתבפרשובידושטעותדומהואולם, ".הקדמוניםגם ,לילדיםבדומה ,בהשנצטיינומראות

םעולםבכוחאותנוהמרחיקאכזרי,"כמשהו ,'אדומהכיפה'בשירהפרא""יומנוהצירוף
ולאסינונימיותמליםתכופותהןאלתרמןבשירתוהתמימותהפראותהיא!לאהתמימות".

כאותההעולם,מןונעלמתנמחיתהתמימותכי ,כדמעהכאןנמחההפראיומנוות:יאנטונימ
שליחסוכיולקבועקילדיראויזאת,עםהקדמון.הפראשלופריסטיניתראשוניתמותיתמ

שלהתוםאבדןעלמצרהואאחד,מצדדואליסטי:יחסהואהקדמהואלהקמאי~תאלאלתרמן

הכרךוגסיסתההומניזםשקיעתעםהגו'נגל",עולםיישלהמחודשתמהופעתופוחדגםאךהפרא,
שלחולייואתיודעגםאךוהקדמה,המדעיםהתפתחותלנוכחהשתאותמלאהוא .המנ~וןהמערבי
 .הקדמהשלכפיה-יצירהגדול,הכרך

-1744 (ויקוג'האיטלקיוהפילוסוףההיסטוריוןעל-שםהוויקונית",ייהתפישה 13 שפיתח ,) 1668
השפעההייתהלתפישתוהאנושית.ההיסטוריהשלהאורגניתהמחזוריותבדברתיאוריה

 .והיהודיתהכלליתההיססוריוגפיהעלמרחיקת-לכת
האגדהעלכמדומההמבוססהדומיות','בהרבשירלראותוחדלושתעוהילדיס,תיאירכגון 14

אתוהובילשכרי,אתלולשלםשסירבועלהעירבפרנסישנקםםהמלין,החלילןאודותהגרמנית
 .לנצחנעלמושסההר,כתףמאחוריאלחלילולצליליהעירילדי
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במקבילשנכתביהשביעי',י'הטיר'רגעים'בשירילמכבירמציייםהגיתיהפילקלירמןמיטיבים 15
"אגדהבמליםפותח ) 1938 (ביערית"שנדדיילדיםעל"אגדהשיריבחץר'.'כיכביםלשירי
תש"ג,באבג'('רגעים','לי.רליי'שיריגםיראהלעיל), 2הע'(יראהגרים"אחיםמספריגרמנית

של'שחרירהישירי ) 15עמ'שלישי,ספרהשביעי','הטירשיריביןנאסףהשיר ; 17.7.1942
עמ'שם,השביעי','הטירשיריביןנאסףהשיר ; 22.9.1944תש"ה,בתשריה' ,'רבד'(לירליי,

42 (. 
ראתהאקיסטית)האיכיתשלהעדרה(שהיאהדממהאתלזיזוהמצמידיםהאלה,האיקסימירהשני 16

איקסימרררנייםציריפיםשלפיריקםעלמביססיםהצרימה,שלהאינטנסיביתהאקיסטיתהאיכית
 . 115-106עמ' ,] 1971 [הרישיבסקיב'(יראהריעמת"י"שתיקהרעומת"יידממהכדוגמתכבילים

 . SBO-561עמ'תשלייג,תל-אביבמחזית,אלתרמן,נ'בתיך:פיתגורס',ל'משפטדבראחרית 17
שניתבסיףכברהיישוב,בהנהגתכמיהמידרנה,בסיפריפיעמהמלחמהערבשלהתחישה 18

בשאלה'טורים'סיפרישלתםהתחבטיעלזמירהישראלכתב , 25.9.1938מייםביימביהשלישים.
"שצריךזמירהמספראימר","שליבסקימלחמה.תפריץאםכתב-העתשלבגירלייעלהמה

"קטעיםזמירה, 'י(המלחמה!'''אחרירגעיםעשרה'להתראיתהאחרין:בגילייןילכתיבלסגרם
 .) 393-392עמ'תש'לייג],[איירלי , 6'מאזנים',שלינסקי",א'עלמיימני

כברכליליהואאלתרמן,שלהמיקדמיםמשירייהיאזהשיר . 25-19עמ'(תשל"ט),דירמןראה 19
פריז"."שיריבמחברתבלדה)התאימים':'מערתהכותרתיתחתמעטיםלאבשיבייים(אמנם

 . 10.6.1977'מעריב',התרגים",אמןייאלתרמןברשימתישהראיתיכפי 20
 .) 27-26עמ'[תשמ"א],דירמןגם(ראה 1940תש"ט,שבט-אב,לספרית','מחברית 21
("כאןאשה''ניחיחאלתרמןשלהמיקדםבשירימיפיעההעיויר,המשורראיהעיייר,הנגןדמות 22

- / /אקירדיאין.ברכייעלכורע,סימאבזייית /לאפרידיטה.תהיליתשרמייתרהימריס
 .העיוורין"מזמיריתרע,לני, flשירסבה,

באמצעיםהצבעיםביןהעזהביגידאתלטשטשנהגלעתיםאךעזים,צבעיםניגידיאהבאלתרמן 23
גםכךיחכלילי.כחילהצבעיםאתשכינהבכךאדיםכחילהניגידאתטשטשלמשל,כך,פינטיים.
בםיאיפירייחיטיבהאליטרטיביבציריףיהשחירהזהבצבעישביןהעזהקינטרסטאתטשטש

ייאיפיר"ביןהפינטיהדמייןבשלבזהזההצבעיםשנינבלליםשבובדצמבר'),('בגןעיפרת"
ל"עופרת".

 .עניים''שמחתשלהשנייהבחטיבההרביעיהשירמחיל','שירראה 24
עניים:ישמחתשלהשלישיתבחטיבההשניהשיררעירי,אתזרכריהזרראה 25

הםל,יידרד .עלייסיף,ראה:אדים-הזקן,המלךדידאגדתלביןברברוסהאגדתביןהזיקהעל 26
איניברסיטתתשלייט),(סייין 6חיב'קריאה,''םעגליהאמניתית),האגדהשל(לאיפיהבמערה"

 • 50-39עמ'חיפה,
ערפליראהעניים'.ל'שמחתכיליהמיקדשבחיבורערפלי,ב'עמדהכיתרת,שלמשמעיהריבעל 27

 • 111-100 ; 73-72עמ'(תשמ"ג),

מסעיתיי,בכלהזקןלאדיםהמתלייההנצחי,הנידדליהידי,לרמזאמנםעשייהכינירבעלהעיייר 28
אףבייישהמיית"),("מחולהמחול"ייזמראתהמנגןעיניים,שכולימלאך-המוות,גםהיאאך

האדםינידודשלהמסירסתמבביאתיכצל),מתלווההוא(שאלייהזקןאדיםשלמתכיבותיושמץ
לעיל. , 26הע'וראהבכינור,שאחז

 . 66-33עמ'(תשל"ז),ליין "ראה 29
 • 527עמ' , 498סימן ,) 1950 (סטיצ'קובנ'ראה 30
 • 573עמ' , 520סיםן ,שםראה 31
 . 188עמ' , 243סימןשם,ראה 32
 .(תשלייז)לייןי' ,) 1969 (נתןא'ראההיצירה,שלממקורותיהחלקעל 33
אהרןשלבמאמרו .(תשמ"ז)דורמן :ראהאלתרמן,משפחתשלהחב"דיהחסידיהרקעעל 34

 ) 28.5.1954'פארווערטס',פרייטאג",ביזפרייטאג(ייפיןאלתרמןיצחקשלביתימבאיצייטלין,
,יצחקשותפישלהחב"דיתהחייםישמחתהלפריןיחיאלשלהאלגיהטמפרמנטלזהזהמינגדים
אלתרמן·

 • 8עמ' ,) 21.7.1933 (תרצ"גבתמיזכ"זה,גיל'א,'טורים', 35
אלהשירים .הבמהלעולםגלייהזיקהתכופיתהקוראימצאאלתרמןשלהביסרבשיריגם 36

אידיתיאגנר,שלבעיבודוואיזילדה''טריסטןכדיגמתידעוות,אופרותיעלמחזיתעלמסתמכים
שלמחזהיעלחלומות');('תלייתניראהדלירייםבאויירתבמותםהמתאחדיםהאיהביםזיג

מישג,הבלתיאחרהמחפשיםיטילטיל,מירטילהילדיםגירלעלהכחילה''הציפורמטרלינק
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הלקיןש'שלתרפ"חמשנתתרגרמרבעקברתארמםרלינקשלפרי-עםרהצרפתיהמקררבעקברת
מתרךמרםיביםעלמתבסם'ארפליה'המרקדםהשיריםלג'ינםה').('קרנצרםזרפםימיתלפנםםיה
'לררל'''הארפרהמןמרםיביםהבוםרבשירישזוריםכן .םקרלםישלבעיבודו'אופליה'האומרה

 .אופנבךשלהופמן''םיפוריומתךובר;ךמקםמאת
הבמה.עלהעולהשהמחזהפעםבכלבגרוש''אופרהלפזמוניתרגומיואתמחדשעיבדשלובםקי 37

םפרייתשלונםקי),אברהםעברי:(נוםחברכסמאתבגררש'ל'ארפרהאהררניא'שלהקדמתרראה
שם,הזרנות',רעוהעל'הבלאדהברכםשללפזמונרריוןשלהבלאדהאתרהשררה . 1983פרעלים,

 • 44-43עמ'
גבירהחלקנרםליםשננהקץ',לאין'פגישהכדרגמתאירופית,א~רננניתמציארתבעלבשיראפילר 38

 /הלילעינרתעדהעצבקצוי(ייעדגלותיתיהודיתנימהמתגנבתרכד',מרכברתסבחת,בארמרן,
רצימוקים").שקדיםהרבמערניי Jלערלליךשאתציררניאהלים /ואררכיםריקיםברזלברחוברת

הבחיןהגרלדפאדניהתיאםררןשלהתחלותיררלזיכררןהעממייםלמקוררתאלהשרררתשלבזיקה
מרל'חדשבםפרררשכרנםהמשורר,לפםירתשלרשיםלמלאתשנכתבבמאמריפה,א"בלראשרנה

 .) 222-211עמ' ,] 1975 [מםדהישן',
 . 93-69עמ'(תשל"ה),מירון ; 11עמ'(תשל"ד),צרריתא' 39
 . 43עמ' ,) 1966 (זינ' 40
הרצאתטהב",האבימןיהזפרהרבפסררבםעותמיררןד'שניתחכפייאמבי,בריתמוםרלא 41

 . 129עמ'(תשמ"ר),הפתרחההארניברםיסה
 . 26-10עמ'(תשמ"ח),צררר' 42
עורפרת),חיות(שיריראשוןחלקאנגל,יראלמאתהמוםיקההלפרין.יחיאלמאתמשחקשירי 43

 . 8עמ'תרפ"ז,תל-אביב,'הגינה',הרצאת
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תשיעיפרק

לסדרכאוסבין
מצרים'מכותב'שיריעיון

הצורביהפישוטאלהחתירההצמצום":ייסורא.

 ,התמורותואתהתהליכיםאת-אלתרמןשלהתפתחותומסלולאתהבוחן
משלכישלבבכלכייגלה-לקובץמקובץבמעברשלובפואטיקהשהסתמנו

העושרעלמדעתויתורתודחדשות,ח~מרותעצמועלהמשוררהטילכתיבתו,

לראותאוליאפשרהמוקדמת.כתיבתואתש~פייןגדותיו,עלהעולההשוצף,

אלתרםןשלבכתיבתושנינכרהובחומרים,באמצעיםזו,הדרגתיתבהצטמצמות

ועיבספר,כונסושלאהכוסר,(משיריונשתכללההלכהשזוככלהצעיר,

םביתשיצאהרעיון,להדגמתחתירהין .vממצרים'),מכות'שירילהופעת

לוש~לועוד),מרי~נה;ףאנטולי~~נין,(סרגייהאימז'יניסטיםשלמדרשם

וטענוקיצוניבצמצוםדגלוהללו 1מיותרת.אחתבמלהול~להשתמשלמשורר

סתירותיועלהמכסההמלוטשת,ובחזותושבנוהפנימיבמתחנינכרשהשיר

אוםרשאינובדברים-ב"שתיקותיו"לדבריהם,השיר,נינכרכןהפנימיות.

בוהמצוייםבדבריםמאשרפחותלא-כללאומרשאינובדבריםאובמפורש,

האקסטר;~רטיהמללעלבאמנות,הפוטוריסטישהזרםאלתרמן,במוחש.

עםלפחותלהזדהותהיהיכולממש,ללבוקרובהיהלאמעולםשלו,והצווחני

וממשיכייסניןשלחסידיושהשמיעוהאנטי-פוטוריסטיות,ההנחותמןחלק

שנותאמצעעדהשלושיםשנות(מאמצעאלתרמןהתרחקבמקביל .דרכו

שעשוימהמכליצירתואת~רטלהמי~טית,השירהמןויותריותרהארבעים)

השלדייםהארכיטיפיםאלויותריותרופנהריאליסטית,כמלא~תלהתפרשהיה

מרזכן,בעשותוממעמקים.ההיוליהחומראתהמעליםהחשוף,המיתוסואל

פ;ליפונית,השירהשתהאהמפורשת,הפוטוריסטיתבתביעהכביכול

בשירירשלובדרכולהנענהעצמושהואתביעה 2ופ;לימורפית,פ;ליכרומית

והמבקרהמו"ל .כנתינתםהפוטוריזםבעיקרידבקלאמעולםכיאףהראשונים,

שםהמשוררכיעליו,כתבמקרוב,אלתרמןאתשהכירזמורה,ישראל

ולהגיעלכובשםעליהם,להתגברכדישירו,בדרדמכ~וניםיימכשולים"
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כעושרהכראשיתהחריזתוהתאפיינהמשל,דרדאם,חדשים.להישגים

כדייותר,ולמונוטוניתיותרל"דלה"כיודעיןוהפכהאלתרמןהלדהמופלג,

אתיישהרנינוכספרד,ישראלמשוררישלישנהגמישותאותהין .vמלהלהקנות

 3ומקהלה".תזמורתכחינתאחדחרוזשעשוהחד-גוניות,

ורכת-האנפיןהחידתיתיצירתואתלדפוסאלתרמןמסר , 1940כדצמכר

כ'כיעדכחוץ',מ'כוככיםוכמרכיכיהכרוחהכדכלהשונהעניים','שמחת

הםעניים'ו'שמחתכחוץ''כוככיםכיקכעשלם,ספרלפירושהשהקדישערפלי,

משורר,אותועל-ידישנכתבושספריםככלבתכלית,מזהזהשוניםייספרים

עולםשלוהעליצותהקלילותבמקוםואכן, 4מזה".זהשוניםלהיותיכולים

ספרי-ילדים,שלהצבעונייםדפיהםמביןכאילוהלקוחוהפרוור,השוקהקרקס,

והגותהקודרשעולמהוקשה,קריפטיתיצירהידיומתחתייזלתרמןהפעםהוציא

קוייעלהחיאדםשלהסיכוםכדברימגובשתזאת(ועםורבת-סתירותסבוכה

סימנהאכןהיצירהצווארו).עלמונחתשחרבמישלכמחשבותיווחדההקץ"

אתשהרגילמיכלאתוהפתיעההאלתרמנית,בפואטיקהרב-השלכות~פנה

ובפרוזהבפזמוןבשיר,-הצעיראלתרמןשלהפוליפוניתליצירתואוזנו

פיוטית.

עניים'ב'שמחתנתגלתהלסוגי::יהמוקדמתביצירההר;וחותלמגמותבניגוד

המשיקיםרבים,בתחומיםולהינזרותלמינימליזםאלתרמןשלחתירתו

איןבחוץ';כב'כוככיםומסחררתמדהימהצבעוניותבהאיןלזה:זהוהחופפים

עלובמ~דעבמכ~וןמבוססתוחריזתהודיסוננסים,וננסיםאסשלמרהיב~פגןבה

נופים,כמעטבהאיןהחורזות.המליםשלוההומופוניותההומונימיותתכונת

הטבעלגילויי~כרהםהברק)הקול,(האור,טבעגילויישלמצומצםמספרורק

נטייהאלאשוצפת,דינאמיותבהאיןבחוץ'.'כוכביםשלהספקטק~לריים

בעולםהאל-אנושית,אוהאנושיתס~רהבהמתרחשהרובהג~תית.לסטאטיות

לאידאה.אידאהביןל~לו,אדםביןלאדם,אדםשבין

אלהעניים':'שמחתלשיריבחוץ''כוכביםשיריביןמקשרסמויחוטזאת,עם

הד.א~גמההאוקסימורון,-יסודפיגורותאותןשלבסימנןעומדיםאףאלהוגם

בהצמדתםוה"צרימה"הפראדוקסליותמתבטאתבחוץ'ב'כוכביםוהפראדוקס.

שלהמכאניותגילויישלמשל,דרדבהצמדתם,בלתי-מתפשרים:ניגודיםשל

הפרימיטיבי;השבטיהשירשלהמכאניהתוףקצבעםהעשריםבמאההעולם

הקטנההעירתיאוריעםהשוקעהמערבשלהמודרניהא~רננניזםבהצמדת

לתמונת-העולםהמודרניתתמונת-העולםבהצמדתעברו;ימיםשלוהציורית

"סופיישכןועלשטוחהכיריעהפרושההארץלפיההקדומה,התלמאית

'כוכביםשירינכללושננוהספר,שלמכותרתואפילותבל".ו"קצווידרכים"

289 



יהמידרניהעכשוויאתאימננטי:פראדוקסעולהמשכבר'),('שיריםבחוץ'

 ,החדשנייםלשיריםוהבדוק;הישןבאמצעותלתאראלתרמןבחרביותר
הסדורה(חזותסבעבריתאזעדשנכתבוביותר,והסטיכייסהפרועיס

תחושההנוטעתכותרתהעניקמטעה),מסכהאלאאינסאלהשלוהמאורגנת

 ,"פעם"שלוהטוביסהישניסהסדריסאלחזרה-כביכולמשוםבהשישמרגיעה,
הימיס.משכברשלוהספרותהמציאותשלערכיהאל

הםכאןאךה"צורס",ורדוהדיסקהפראדוקסשליטיםעניים'ב'שמחתגם

המדהימהבהופעתהועיקרםשחורל-בן,בצבעיצבועיםיותר,וחריפיםחדים

בלתי-לכאורהשהםניגודים,בתוכחהמכילהדמותהמת-החי,דמותשל

כולוהקובץעלועוד,זאתאחת).מדרךביותרלנמקםשניתן(הגסאפשריים

ושלהאקטואליהשלבהצמדתןהמתבטאבלתי-הגוי,אוקסימורוןמרחף

הביניימית.הבלאדהשלנושןהישןלעולמהבת-הזמןהמודרניתהמציאות

לביןבועריםאקטואליהענייניעלהמהירההתגובהשביןוהנועזהעזהניגוד

בבלאדותלמשל,(כמו,דנאמקדמתעתיק,ייא;נסוליטי"בכליהשימוש

המת',החיילעלו'אגדהמודרנית''אגדהברכטשלהארכאיות-אקטואליסטיות

מעלהמרחףלניגודמסוימתבמידהדומהומופת)דוגמהלאלתרמןששימשו

המודרניאתשרירותיתהצמדהמצמידיםשיריושאףבחוץ','כוכביםלקובץ

שלהדיסהרמוניתה"צורמת"מהצבתםהמתגלעתהסתירה-כביכול,הישן.ואת

מסוימתבמידהאףדומהטרי,צבעשלריחהנודףבצדעובששלריחהנודף

-ה"ז;בשניים"הז'אנריםאלהמוקדמיםבשיריואלתרמןשלהדיסוננטיתלפנייתו

היסטוריוסופייםהרהוריםהעלאתס oל-הפולקלורואלהילדיםספרותאל

והמכובדיםהרצינייםהז'אנריםכביכוליאיםשלהםרצינייס,ואקטואליסטיים

עניים'ב'שמחתלהגיבאלתרמןשל(בחירתוהזוהבחירהבתשתיתיותר.

בחוץ'ב'כוכביםכמומונחת,יומין)עתיקבלבושהאקטואליהעלתגובה

הוויקונית,ההיסטוריוסופיתהתפישה-בספרכונסושלאהמוקדמיםובשירים

רתהמתהמחזורית,התפישה(היאהצעיראלתרמןשלהגותואתהמאפיינת

האורגניים).החייםמעגלשלבמונחיםומדיניים,חברתייםאידאיים,תהליכים

ש"ימיתחושהמתוךגםהקדום,ואתהמודרניאתתכופותכורכיםאלהשירים

יצריואלחוזרשהאדםובאה,קרבההמערבששקיעתמתקרבים",הביניים

הזאבימותל"מןהג'ונגל,מעידןנןמונושאהואשאותםהקמאיים,האטוויסטיים

 5האבודים".

השינויהריהקבצים,שניביןמסוימיםדמיוןצדדיוחרףכן,פיעלאף

התמורה,יסודואכןההמשכיות;גורםעלובחשיבותסבמשקלםעוליםוהתמורה

ציפיותאתושיבשהפתיעעניים','שמחתשירישללאוריציאתםעםשנתגלה
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כמההירהזההפואטילמהפךלילה:ביןאירעהלאהתמורהאולםהקוראים.

אחרגםשעקבלמיאלאלהתגלותלהםהיהשאי-אפשרמטרימים,סימנים

באסופותשנדפסבמההסתפקולאהספרותית,בפריודיקהשנתפרסמושירים

להיווכחניתןלמשל, 6עיניים',מאור'שירהבלאדותבזוגהעיון~ן .השירים

הללוה"גותיות"(הבלאדותהקודרתעליצותםעלשנגנזו,השיריםבנקל,

הםבספר),כונסוולאעניים','שמחתכתיבתבזמןבלבד,בעיתונותנתפרסמו

החטיבהאלה"פיזית"החטיבהמןבמעברוסימפטומטיתמעניינתחוליהלמעשה

ארצייםביסודותהעשירההמוקדמת,השירהמחטיבתבמעבר :ה"מטאפיזית"

והאובסק~רנטית,המסוגפתהפואטיקהפריעניים','שמחתהפואמהאלחושיים,

ובלתי-שגורות:מוזרות ,יימהופכות"מנקודות-תצפיתהזההעולםאתהבוחנת

מצטיינותגיסא,מחדועו.זהעיטשלהחרב,שלהמתים,שלמנקודת-תצפיתם

ססגונית-בפואטיקהאלתרמן,שלהראשוניםשיריוכמוהגנוזות,הבלאדות

להבינםשיש-ואדוםכחולניגודי-עזיםניגודי-צבעיםבהן(ישפוליכרומית

סמליים).כמושגיםוהןבחושים,הנתפשה~מפירי,העולםשלכגילוייםגם

תמונהעניים','שמחתשיריכמומכילות,הללוהגנוזותהבלאדותגיסא,מאידך

מעולמהכאילוהלקוחהדואליסטי,חידתיאופיבעלתחלחלה,ומעוררתמס~יטת

פניוושב;ןהלילהשלהקודריםצבעיוהםצבעיהאשרהביניימית,הבלאדהשל

מאור'שירשלעקבותיואתולהיפך.הצורר,מפנילפעמיםמבזיקיםהנצורשל

מחול'ו'שיראור'של'שירעיניים',שמחת'שירבשיריםלמצואניתןעיניים'

עניים'.'שמחתמתוך

נתבררכבר ,)ד"שת(מצרים'מכות'שיריאתלדפוסאלתרמןהביאכאשר

לנבואתווכיימי-הביניים,חשכתאתלאירופההחזירההיסטוריהשגלגללכול

מולעמדאלתרמן .מימושעתהגיעה 7ההומניזם""קץבדברבלוקאלכסנדרשל

האם :ומעולםמאזהעבריתהספרותלפנישניצבוביותרהקשותהבעיותאחת

לזוועות,אסתטיביטוילתתניתןהאםהשואה?עלייפספרותלכתובניתן

שלבסימנןמראשיתושעמדהאלתרמני,הסגנוןסובלתן?אינהשהדעת

שנביעתןוהאוקסימורוןה!א~גמה-ה"צורמות"הדיסהרמוניות,הפיגורות

הפתרונותאחדאתסיפקיצירתו,שבתשתיתהאידיאולוגיהמןגםבוודאי

הפראדוקסליותבחותםטיבהמעצםהטבועהזו,לבעיההאפשרייםהיחידים

בעקיפיגםול~הזוועה,פןהנאהיפיקדהואשמןהדעתעל(היעלההצורמת

 .לקהלה)הנאהגםהשאר,ביןמסבה,שהיאהיצירהשלטיבהזהוהריעקיפין?

רד~קציהאלתרמןכאןערךהללו,סודילשאלות-ההתשובותאחרבחתירתו

בשעתבעולםהנותריםביותר,הבסיסייםהערכיםאלשהגיעעדרד~קציה,אחר

משברבשעתהאדםאתהמנr:ויםביותר,המופשטיםהעקרונותואל ,קטקליזם
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ברמתבכורו.לבנואבשביןהקשרלהרגו:עליומונפתכשחרבהרת-גורל,

האחרוןגםשהואברואיו,לראשוןהאלשביןהקשרזהויותר,גבוהההפשטה

בכורות':'מכתבשירמכ~~ה(הבןהמסכתש~למהלאחרבעולמו,שנותר

הצעיראלתרמןתיארקרנבל','לילהמוקדםבשירואגב,זקוניי".ובןייבכורי

אשרלתבל--זקוניםכ"בןהגוועתהמערבתרבותשל,בנההמודרניהאדםאת

עניים''שמחתביןהמשותףהצדמתגלהכאןשהוביש").לרקיע /הזקינה

הנותריםערכי-היסו,דלחישוףחותרותהיצירותשתימצרים':מכותו'שירי

המתיחסיאתאלתרמןבחןבראשונההקץ".קועלייחייםשלבזמןבעולם

כוללתראייההרואההאבביןבכורו:לבנוהאבביןהקשראתוכאןוהרעיה,

הנגועקצר-הראות,הבןלביןשבתוהוהחוקיותאתלנסחומסוגלומכלילה

לבנו,האבביןהמתחוללתהדראמהבאמצעותהאימים,למראהבפאניקה

הפסימיתשואה:בעתהמתגלותהשקפות-העולם,שתיביצירהמתנסחות

אלהיצירהמגיעהאףבאמצעותהוהמאמינה,הניהיליסטיתוהאופטימית,

וחסר-שחר,סתמיקרבןאמנםהיאהחייםשהקרבתקרועת-הסתירות,המסקנה

שחרףהקוסמית,בדינאמיקהתפקידממלאתאףהיאפראדוקסלי,באורחאך

לתוהו",יינחקקושלאנצחיים,ברזל""חוקיאותהמנחיםהסטיכית,חזותה

הןהאמנות:שללתפקידהובאשרודור,דורבכלמחדשהמתגליםחוקים,

~ר gקפואי-ההמוצגיםמןאלינוניבטיםהעתיקהזמןשללאומייםאסונות

משמע,אסתטית,הנאההפראדוקס,למרבהלנו,ומסביםשבבתי-הנכות

חדש"איןשלזההואמצרים'מכות'שירימחזוראתהמנחההלוך-המחשבה,

בשואהלראותנטושהכולבשעהוזאתמעולם",דבריםהיוו"כברהשמש"תחת

האנושות,בתולדותחסר-תקדיםאירוע

הואהמוסכמות:כלאתושיבשהיוצרותאתזוביצירהאלתרמןהפךלמעשה,

לכתיבתההמוטיבציהשהריהיהודי,בגורלכביכולהעוסקתפואמה,כתב

היהודי,לעםאי-פעםשאירעהביותרהגדולההטרגדיהמןהשואה,מןנובעת

מצ~והועליההאומה,בתולדותמעוגנת-מצריםמכותסיפור-שלהוהתימטיקה

המוטיבציהחרףמצרים',מכות'שיריאולם,אחריו.לבניולספרדורכל

-הםוהמדרשיים,המקראייםהעבריים,מקורותיהםוחרףלכתיבתםהלאומית
גורלעלהמספריםאוניברסליים,שירים- 8שבידא'בפירוטהראהשכברכפי

ובכלדורשבכלהסטיכיהובחוקיהציוויליזציהבחוקיועוסקיםכולה,האנושות
עלכליההמביאובהרסההרסמתוךהצומחתבבריאהעוסקתהיצירהאתר,

ליצירהדווקא~תרגמההיהודיהעםשלביותרהגדולההטראגדיההבריאה.

בעברהאנושותאתשפקדובאסונותאםכיביהדות,נוגעתשאינהאוניברסלית,

אלאלתרמןפנהזמנו,אירועיאתלהביןכדיעתה.ועדמאזאותהושפוקדים
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ה Oנהרשננ:ןהראשונההפעםאללבאות:הדגםאתשקבעההיסטורי,התקדים

 :דורותבעמלשהושגוורוח,חומרקנייניעתירתעירבאחת

וע~ש~ו;~ים י;ר~ז~~

ן~ים~ה )i ~ד~ה W ו;:
i2 ~ך:;ווי י;זו;~~-י;זtV ע~ש,~דןטיל

עןפים.נתיב;תראשיתעל -... : . -. 

ב

עם ivדזק;ו~יד .v-ל~~ז;ד

v ו~י ת;ש~~פ;קדים. 
T __ 1רעםת~צפנהנכיערי-איש ; - ., . "T 

 .~ר~יע~~ן~תר;א;ת~דן

עלאפואכאינהפכותפצרים'מכות'שיריהכותרתמיהמתבקשותהציפיות

ספיקתאםכיהפקראי,כבסיפורלפנינו,המובסהאויבלאידשמחהלאפיהן:

פדותשםשאינועמוק,הומניזםפתוךהאנושות,שלאסונהלנוכחנואשתכפיים

פנםנרמזתהכלל-אנושיתההופניסטיתהגישה(ואפנם,לצוררבי-בריתביי

ואתםביםטובעיםידיייימעשיהמימרה:אתהבוראבפיהשםבמדרש,כבר

לחלוטיןשונהבכוונהפצריםפכותבסיפורמשתפשתהיצירה .שירה")אוכרים

עלצודקגמולהןאיןלכאורה;רקהגמול"ייחזיוןהןמצריםמכותהצפוי:כן

אתהאשם,אתהקוטלושרירותי,סתפיהרסאםכיהאומה,אויבישלרשעתם

המבוססתשלו,הפודרניסטיתבפואפהלפיכך,אבחנה.בלאהתם,יאתהצזיק

אלתרמןהתנזרהעתיקה,בספרותנוביותרהתאוצנטרייםהסיפוריםאחדעל

שלהאחד~דהזהוואולם, 9אלוהים.שםמהזכרתבפכ~ון,שאףודומהכעקביות,

דבר,שללא~תופוגדר.כיווןוכלחד-ערכיפירושכלמס~נכלשננ:ןהיצירה,

פערכתושלקוספיסדרשלקיומםבדברהפוכות,פסקנותממנהלהסיקאףניחן

למשל,השלח",בדינוצזיקייכיהאמירהותגמול.גמולשלומוגדרתברורה

האפונהאתהמשקפתכנה,כאמירהוהןאירוניתכאפירההןלהתפרשעשויה

להלן).שיבואר(כפיהכאוסמןונוצרהעולהכקוסמוס

הסטיכיתהניהיליסטית,כיצירהלהתפרשיכוליםמצרים'מכות'שירי

חזותהלמרותמעודה,העבריתהספרותשידעהביותרוהאנרכית

המתמטיתהברורה,המכאניסטיתחוקיותהולמרותהמושלמתהארכיטקטונית

מסודרבסגנוןוהבריאה,התוהוחוקיעלבהמדבראלתרמן .בטיבהככעט
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שאתאלאוהצמיחה,ההרסשלהאוניברסליתהחוקיותאתהמדגיםוממושטר,

לסדרהמנוגדיםסטיכיים,כוחותפראדוקסליבאורחעיםימנהבריאהחוקי

שליטהלאדםלוואיוושרירותייםסתמייםואלהלהורסם,וחותריםולמשטר

בתויגםפראדוקס,בתוךפראדוקסבחינת ,פראדוקסליבאופוושוב,עליהם.

תרבותבכל :משלוהיגיווישלשיגעוווגםקבועיםחוקיםפועליםהסטיכיה

חדשים.חייםצומחיםהרסומכל ,כליהושלהרסשליסודותבכוחגלומים

כחוטעוברתלעיל,נזכרהשכברהוויקונית,בתפישהשיסודהזו,פעגליות

'כוכביםלשיריועדשנגנזו,הפוקדפיםשיריולפואלתרמן:שיריבכלהשני

בעצםשני,פצדהאח.דהצדזהומצרים'.פכותו'שיריעניים''שפחתבחוץ',

עפוקההופניסטיתאפונהגםפתרמזתהקוספוסשלחוקי-היסודאחרהחתירה

ההשקפהועל-כווהאסתטיקה,האתיקהבערכיהחיים,במשפעותב"יש",

 .פיהעלכאונהפכתגםהניהיליסטית

פכות'שיריפרסוםעםבפפתיעלציבורשנתגלתההפואטית,התפורה

ובסגנונםשלהםצלולת-הז;כתאריםבארכיטקטוניקהכך,כל(השוניםפצרים'

השירהפחטיבותוכווהקודרים,הקשיםעניים','שמחתפשיריהבהיר-לכאורה,

שלקוראיושיכלוכפילילה,ביוהיאאףנתחוללהלאעניים'),ל'שפחתשקדפו

הפושלפתפטריההסיבעלהזה,השיריםלמחזורבטעות.להתרשםאלתרפו

ס~מהבעלשיריםפחזורלכתיבתניסיונותכפהקדפוהצלולה,והאמירה

פבנהבעלפחזורבאפנות:הקוביסטיהזרםלכלליכפוףשיהאאריתפטית,

מספריתלתבניתשיותאםפוגדר,פרקיםפספרבעלופכולכל,פחושב

הבלתי-גפור,הפחזורבולטביניהם,פראש.שנקבעהפסויפת,טיפולוגית

בכתיבתוהחלשאלתרמועירם,גורלועלחלם''חכפיסיפוריעלהמבוסס

משירכפשתפעפחורזים,סיפוריםתריסרלהכילהיהושאפור ,-1942ב

ובתכניוהפרוזודיתבתבניתו ,נינורדפייוהדופה 10השוטים','עירהפתיחה

שתכניתוזה,פחזוראפוו').נוא('בדרךמצרים'פכות'שירישלהפתיחהלשיר

-1957בזכהשלושיר-הפתיחהורקונגנז,הושלםלאיפה,עלתהלאהמקורית

ובסופוהיונה','עירבקובץלהיכללהייתהשאפורהופאוחרת,פתוקנתלגרסה

 IIהיא:אףנגנזהדברשל

המחלדתדלתםליתפתח
 I ·.··.··ז- T :- •ז-'

;נזז;כית,ת~~ג:וםךע reז:ו

r;ר K ודןג~י~IJ תv ל.ךת;~

 .תפידמעננרתסכל~תשל
 • T ••י.י. "י : :. ', 0
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ואכזרתן.ןמימת-לבמסורה--
: T :.-•• : -:'.-,' 

W ולוכם.ל~ריל::ו~חוקל
 ,תר.~ Qןקt;ופ~ריםר Q~י:ררי

 .~ם V.7 ~ל~~חים ה~ל~~

כיצדדלעיל,המובאהמןכמשתמעלהדגים,היואמוריםהסיפוריםתריסר

אווילית.סכמהמתוךאויגכמהטפשותמתוךהאבדון,אלשלמהעירצועדת

שלתולדההיאהבלתי-גמורה,ביצירהאלתרמןטעןהאנושי,המיןשלסכלותו

" W הסיגהוהחכמה,הדעתרו~יתאירופה,דווקאאחרות:ובמליםחכמות";בע

מחזורשללכתיבתוהתכניתהשוטים".ייכחביתאותווגלגלהלאחורהעולםאת

להחליףהנראה,ככלהחליט,המשוררכינתממשה,לאחלםחכמיעלהשירים

'שירישלהגבוהבמודוסייהחלמאית"היצירהשלהנמוך-אירוניהמודוסאת

החדשהזמןשלהמזרח-אירופיתהמציאותמןחלםאתולהמירמצרים',מכות

 .אתרובכלדורשבכללעיראב-טיפוסוהנצחית,הישנהאמוןבנוא

כאןומובהקת:ברורהמצרים'מכותל'שיריהבלתי-גמורההיצירהביןהזיקה

העתמןאוהעתיקהזמןמןעיר,שלקורותיהסיפוראתאלתרמןנטלכאןרגם

בבתיםלהראות,כדיהעממית,האגדהמןאווההגדההמקראמןהחדשה,

שלושהבניובטוריםלחלופין,וגבריתנשיתמסורגת,חריזהבעלימרובעים

בנויהאנפסטי,הטרימטרשלהאחרונהברגלקליםבשינוייםגם,(כך~נ~סטים

הדמיון.עלבהפלגותיההמציאותעולהכיצדמצרים'),'מכותשלהפתיחהשיר

זהדומיםאףמצרים'),'מכותשלהפתיחה(שיראמון'נואו'בזרךהשוטים'עיר'

 12האפוסטרופה,במתכונתבנוייםשניהםהרטורית:הבחינהמןנינרדמיוןלזה

עומדתהיאכאילונוכחת,בלשוןהשמים,מתחתנמחתהשכברהעיר,אלהפרנה

דלתבפתיחתאומציריושער-העירבתלישתפותחיםשניהםתלוו.עלעזיין

הדלתפתיחתואתהיולדהלציריהזלתציריאתמסמיכיםשניהםהחלודה.

קוהלתיתעמדההיאהדוברעמדתבשניהם .היצירהולהולדתהע~:פרלהולדת

 .לונהיריםשביליהוכללפניופרושהההיסטוריהמפתשכלמישלמסכמת

הק~ביסטיתהיצירהלקראתכ.

חלםעלהקומי,הגווןבעלתהפסוידו-עממית,היצירהעלאפואויתראלתרמן

העתמעכיעולהשגורלהאמון,נואשלהטראגיבסיפורהובחרוחכמיה,

כמניןהיום,שעותכמניןהתריסרית,הס~מהתחתמגשת".רחוקה"כזלקה

בנה,כזוס~מה(לפיישושלשליחיווכמניןהשבטיםכמניןהשנה,חוזשי

כאיבחרעשר'),'שניםהנודעהק~:פיסטישירואתבלוקאלכסנדרלמשל,
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מהודקתארדיכליתשלמותליצירההיאאףהמקנההעשרונית,בס~מהאלתרמן

(שהריאחתובעונהבעתהטבעיות,ומןהמלאכותיותמןבהשישומהוקצעת,

באורחכפהושאותםהאדםקבעכלליהשאתהעשרונית,החישובשיטת

מספרידיו,אצבעותשלמספרןעלהכול,ככלותמבוססת,הטבע,עלשרירותי

הקומפוזיציוניתלתבניתאחרתאינטרפרטציהאףתיתכןטבעי).נתוןשהוא

שיר-הסירםואתשיר-הפתיחהאתנצרףאםמצרים':מכות'שירישבתשתית

לעיל.שתוארתריסרי,ההמבנהזאתבכליתקבלאזיהמכות,שירילעשרת

לאבחןניתן 13אחים'עשרה'שירהדקאמרונית-מודרניסטיתבפואמהגםואגב,

ו'פתיחהישנה'('פתיחההפתיחהשירישנישלצירופםעםתריסרי,מבנה

 .המחזורשלהשיריםעשרתאלחדשה')

שיכולהמצרים',מכות'שיריבפואמהכילהיווכח,מענייןכך,אוכך

שלביותרהניהיליסטית,כיצירתופסימיפרשןשלתצפיתומנקודתלהתפרש,

שימושנעשהלחלוטין,אנרכייםמצביםהמשוררעיצבשבהפואמהאלתרמן,

העלאתםלצורךדווקאברק.עדוהמלוטשתהמהוקצעתבצורהומכולכלמכוון

וממושטרות,תחומותלמסגרותאלתרמןנזקקופרועים,סטיכייםמצביםשל

עצמםעלהחוזריםקבועים,סדריםמשתמעיםשמהםומהודק,קפדנילארגון

הכאוסמןהמשמעותאתלהעלותגםבהביקשהמשוררשהרימופתית,בחוקיות

המובהקתהקוביסטיתיצירתוכמדומה,היא,זויצירה ."ן~~"ללהיכנעושלא

אריתמטיתלחוקיותיותרוכפותהיותרמהודקתשלה(הארכיסקטוניקהביותר

אוליאףניתןלמשל).אחים',עשרה'שירשלמזומראששנקבעהגאומטריתאו

המודרנית.העבריתבספרותהידיעהבה"אהקוביסטית~יצירהלתארה

מודרניות,ספרותיצירותשללתיאורןתכופותמשמשאינו"קוביזם"המושג

מעטפתאתשחילקההמודרנית,הפלסטיתהאמנותמןכמובן,שאול,והוא

פניעלעזות-הביטויואתהפשטותאתוביכרה ,) faccts (לפנים-פניםהאובייקט

ובפיסול,בציורקוביסטיותביצירותכמוהמפורט.והתיאורהמי~סיהשיקוף

היצירה,מןשיעלהומרשים,עזלמבעמצרים'מכותב'שיריאלתרמןגםחתר

החרטלאמניבדומהבשלו.דווקאואולישלה,המכווןהצורניהפישוטחרף

ההקצעותבעלהאפריקני,הפיסולמןשהושפעוהקוביסטי,הזרםמןוהמכחול

בעתצדדיםמכמהאחתדמותהמתארהמצרי,הציורומןוהישרות,הפשוטות

המדוקזקהעיוןמןכמתגלההשאר,ביןאלתרמן,גםהושפעאחת,ובעונה

בראשיתלעבריתשנתרגמההעתיקה,המצריתהפיוטמאמנותהללו,בשירים

לפרימיטיביותבשיריוחתרהקוביסטיס,לצייריםבדומה 14השלושים.שנות

וברורות,פשוטותהבראותוישירות,חשופותלאמירותומסוגננת,מדומה
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הואכמוהם,ופענוח.הבנהמאמציהפרשןומןהקוראמןדורשותהןולמעשה

לגורמים.פירוקהתוךצדדיה,מכלהתופעהאתבוחן

שללפירושןתביאאבסטרקטיתקוביסטיתכיצירההיצירהשלתפישתה

העולםמלחמתשלהמבעיתיםגילוייהלקשתוכמשלכסמלהמכותעשר

בדולחית~מננל.מהין .vמהיאומכהמכהכל .לסיומהאזשהגיעההשנייה,

הגמורהוהאובייקטיביזציההקיצוניתהאסתטיזציהבדרך-המייצגתומזוקקת,

'דם'השירה'צירה.היכתבמזמןאסתטית,לאוכללגועשתקונקרטית,תופעה-

 ,במיםלמחסורובעיקרהבסיסיים,הקיוםבמצרכילמחסורבבואהמעיןהוא

ולכיבושלפלישהמטאפוריביטוימשוםיש'צפרדע'בשירהחיים.יסוד

אובמדיוהצבא,מראהאתהדעתעלמעליםהירוקוצבעהאחדותה(ריבויה,

'~נים'השירמספ;ר").רבהוהיאאחתכולה"והיאאחידי-המראה:רכבובכלי

התחתונההדיוטהמןבזויים,אנשיםשלהפיכתםלתופעתמשלמשמש

למושליםלמשל)שחור",יישוקוסוחריעלוקותשוליים,קבוצותשל(מנהיגיהן

אתהמכווניםאדירים,כלכלייםלכוחותאולמרותם,סריםשהכול ,אבסולוטיים

ושידוד-מערכותגדולותמהפכותבעת(כלומר,מחסורבעתהאוכלוסיהחיי

יכולה).כולמלכהין .vלמ-והמתועבתהחרופההשפחה-הכינההופכתחברתי,

אבדןעםבעולםהמשתררתהבסטיאלית,האווירהאתמתאר'ערוב'השיר

בשיר .יעשה"בעיניוהישרו"אישזאב"לאדםש"אדםבעתוהתבונה,המוסר

הקללוחצוצרותהצבאתופילקולהנערךדבר",ערביימשתהמתואר'ך;ור'

'~חיז'שהשיראפשרנמות".מחרכיושתה"אכולאווירתבוומשתקפתשלו,

"צרועהאפילושמפחדםמלחמה,בעתוההלשנהההסגרהמעשיאתלשקףנועד

פח,דמרובהשפתייםקפוצותחבריםבין(גם~תם"ייןצרוערעים.שתיקת

כבראיבדפןמחששהמר~ה,מןאליוהנשקפתמבבואתו,פניואתמסבוהאדם

מלחמה;בעתיושביהןעלעריםלהפגזתבבואההוא'ברד'השיר .אנוש)צלם

אתשאיבדוהמולדת,אדמתושלהביתשלמאונסלנטישתם- ''ארבההשיר

עמלושלהתרבותאוצרותשללטמיוןלירידתם-'חושך'השירלחס;ואתתוכם

-בכורות''מכתוהשירלתלים,מתחתמלחמהבעתהנקבריםהדורות,כל
כאמור,שהיא,כולה,היצירהבקרב.עולי-ימיםחייליםשלעתבטרםלמותם

ראילשמשעשויהוהמשטר,הסדרעקרונותושלכאוטייםיסודותשלעירוב

אותותיונתןאךשזהההפכים,שלהמדהיםלמיזוגםאובייקטיביקורלטיבומעין

התפרצות-היצריםביןהמיזוג :ההיסטוריהבמתמעללרדתהספיקוכבר

עצמו.עםאותושלהמופתיתהסדראהבתלביןהגרמניהעםשלהאנרכית

אםכימפורשים,אקטואלייםדבריםכאןלהעלותביקשלאאלתרמןאך

אסתטיתחזותהעניקהואכךלשם .ניכורושלריחוקשלמרביתבמידהלשקפם
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למראותוהפכםוסלידה,פחדמעליםשהםשטיבםונוראים,איומיםלמראות

הכיעורשלוהאסתטיזציההסגנ~ןבתהליכיביופיים.ומרשימיםמלוטשים

ואשדםבצבעיהעירהצפתהבימתיים:הא;פסיסגורמיכלחלקכאןנוטלים

אבן-חןשלגווןהואשגונואדום,בזרקורהבמהכהצפתלמשל,מתוארת,

כיהלוםאמוןכשופה:ייוקמתוסהרוריתמכושפתהעירמהלכתושלאורואדומה,

והקריסטליזציההאסתטיזציהדרךעלכאד,ן;כנכרגמיםוהכיעורהאימהשני".

מלוטשתחזותכאןמקבלתופרועהסטיכיתתופעהכלמדהים:ליופיהקיצוניות,

הצפרדעמכתוירטואוזיים.ולמצלוליםמושלמתריתמיתלסדירותזוכהכיהלום,

אןיצפויוהחלקלקהמאוסהיצורוהדר:תוארשלמלכותייםבמונחיםמתוארת

והופעתוושרביטם"),עמיםתירשי~ת--מחכהלך("מלכותוכתרמלכות

הכינהבהודו"."כמלךהחיזיוןשלבסופושיבואהמוותהופעתאתמטרימה

זהובתנחשקת,ליפהפייהיותרהמתאיםתיאורחלומה",כ"זהבהבת,מתוארת

תיארעיר','בשטףהראשון,(בשירווהמתועבהמאוסליצורמאשרשיער,

ואדומת-שפתיים:בלונדיניתכזמרת-באריםהמושחתתהעיראתאלתרמן

" T כאןהמוענק"חלומה",התואראתששר").שפתימביןשיריוצקתהנהנה

בחלומותחולמיםהכינהעל )א(משמעות:בכפלכאןלהביןישלכינה,

יחלמם");ערשעל--פגי::ו(ייהרואה'ערוב'בשירהחולדהעלכמוהביעותים,

ומבחילהאסתטיתוהיאדק,חלמונימעטהעטויהכחלמון,צהובהאףהכינה )ב(

עזהאסתטית,חזותמקבל'ערוב'השירמןהנחירייםקרועהפר 15כאחת.

הפחם");עלכאש-הדםעורושחור(ייעלשחור-אדוםבצבעיצבועהומרשימה,

דבר"),ערב(יימשתהצבעוניתאופראיתכחגיגהכאמור,מתוארת,הדברקללת

ודק,ורודכציפוימתוארהשחיןקלל.וחצוצרותתופיםלקולעם,ברובהנערכת

עדינות-המראה.הפניניםכעיןועינוהביתקירותפניועלהעורפניעלהמנץ

נוטשיהבלבצחורהיונהדמותלובשתהארבהשלבעטיונמחהשצלמההארץ

צחורה").יונהכמוהיאבוננושובשחורהאודיםכמוהיאלעינינו(ייעת

קוסמיקוסםשלבידיושחורהמאגיהשלכמעשהמתוארתהחושךנפילת

בתלבושותיהםהשחקנים,כלשלהקידהכמעמד-ומכת-בכורותענק-מידות,

רב-משתתפים.מחזהשלהאחרונההמערכהכתוםוההדורות,הצבעוניות

האירועיםולאובייקטיביזציה:לריחוק ,כאמורתורמת,הגמורההאסתטיזציה

לאחרהדורות,בפרספקטיבתכביכולכאןנתפשיםהגועשיםהאקטואליים

יכולההאמנותמקום,מכלהעזה.האמוטיביתאיכותםאתואיבדושנצטללו

מופלא.יופיביותרוהזוועתייםהמבחיליםהמראותעלגםול~עטותנס,לחולל

ירדהוכברההיסטוריהבמתעלעלתהשאךה"דראמה",שלה~ל;סצדדיגם

צליליםריבויהגמור:ולניכורהגמורהלאסטתיזציהתרומתםאתתורמיםממנה,
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ואתההמולהאתלהעלותכדיבויש'דם'השירשלהראשוןבחלקושורקים

ונסיםבחוצותיהדולקיםשתושביהבאש,דולקתעירשלהשצףיקצףאווירת

את~ב;קטיביתלהעלותכדיבויש-השניבחלקו / X /צליליריבוינפשם.על

'צפרדע'בשיר / R /צליליריבויניחר.שגרונוהבןשלהצפאחרחורשלהדיו

כשאורותופחהפתרבההחלק,היצורשלוהנגרשהריריהרושםליצירתתורם

שלהדיסהרפונייםשצליליהםכשםו"פרכבים".ייפרשים"צורתכאןוהלובש , .., 
הרושםאתפחזקים )/ S ,C ,Z /(צליליכולוהשיריםפחזורשלהפתיחהשורות

נתלשושעריםציריךפברזל(יינאיאפון,וציריוהשעריללתשלהצורם

 R, X ,/בצלילי('איילת')שיריהסיוםשלוסופותחילתופשופעיםכךבילל"),

H / העשוייםריסיים"),רחופת--ופבוהלתחוצפת--ע~ףהגביההפה(ייאך

ופיוס.רנכ~תפע.יןלדבריםלהעניק

באובהעלהאףאלתרפן-והניכורהריחוק-האובייקטיביזציהיצירתלשם

ההיסטוריה.שפשחרהקדפוניותהשירדרכיואתהקדופיםסיפוריאת

גםהקוביסטית,ליצירתוופ'פתדוגפהששיפשוהקדופים,הפצרייםכהפנונות

:כגר",כוכבדרךזזפ;ן,ליור("נחשףכוכבבזריחתפותחיםפצרים'פכות'שירי

העירפניאתהכוכבאורפציףאלתרפןשלהפודרניסטיתבפואפה .)'םד'בשיר

אדופה.דוקהכלאורוסהרורית,כשופהפשנתהבלילהקפהוזואדום,באור

תהליךשלתחילתוואתהעירשלבגורלההמפנהאתפספנתהכוכבשלדריכתו

כוכב,אפוןנואבשפיזורחפצרים,פכותפשתפוהתהליך,שלבסופוגםההרס.

אםכיפאדים,כוכבשלוהפאייםעזיהגווןבאורופוארהעולםאיןהפעם,אך

הפכ~נההשחר,איילתשלוהפהוססתהחיוורתבהתנוצצותהובגילבחילצופה
T 

ריסיים".ו"רחופתאווריריתכ~שותוהפתוארתילדה"ייכוכבבכינויכאן

יישיריחטיבתשלטוריהםגםכןהעתיקים,הפצרייםבהפנונותכטורייהשיר

חלקישניבין~ז~רהפפרידהאלתרפן(אצלפסוקיותפשתיבנוייםהפכות"

~ל bכהפשפט,שלבנשואבדרךיכללפותחיםהשירטוריכאן,וגםכאןהטור).

עיר"נופלת " ...החיריסי"דולקים ," ...זוהרני Wייהנכה ," ...הדלי("ועף

יינוצץבזאב",ערוב"דורךעלפה",וגםזקןפניהםעוראתייקורעיםהפלך",

הפתיחהבשירלאאך-הפכותשיריבחטיבתטוריסעשרותוכדופה.קל"הסהר

לנושא).הנשואאתהפקדיםזה,פסוגנןתחביריבסדרבנויים-הסיוםובשיר

חיוויבפשפטיפקובלתשאינההזו,התחביריתהאינוורסיהשלהנינכרתתפוצתה

הפחזור.שלוהכבולהה"פלאכותית"הסגנוניתלאיכותותורפתבעברית,

פכות'שיריביןדפיוןקווינינכריםוהתיפטית,הרטוריתהבחינהפןגם

פכיליםאלה,וגםאלההעתיקים:הפצרייםההפנונותלביןאלתרפןשלפצרים'
האוויל,ושלהחכםשלהתנהגותםבדברפשלי,ספרבנוסחפ~סר,פכתפי
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כמכטלהיראותהעשוייםאלתרמן,ש?ביצירתוהמכתמים 16והבער.המשכיל

ומזוקק,גבישידידקטי,שסגנינםוחסודים,צדקנייםמ~סרכמכתמיראשון

גיסא,מחדהמחקים,ומעורפלי-מסר,פארודייםכמכתמיםבדרך-כללמתגלים

תכונותגיסא,מאידךבהם,מנפציםגםאךהעתיקים,המכתמיםשלתבניתםאת

הופכתהמוסריותפיה:עלהמקוריתהאמירהנהפכתכךוחשובות.יסודיות

מתפצלתוהנחרצתהאחתהמשמעותלע,רפל,הופכתהבהירותל~-מורליות,

('כדרךהפתיחהחטיבתשלהרביעיבשירלמשל,נעיין,משמעים.שללריבוי

דידקטיאופיבעלילכאורהשהם~כתמים,כמהכלוליםשנואמון'),נוא

"צידוקשלומיושןחס~דשריחזקנים""חכמתשלאמירותין Vמכמו-קלאסי,

כביכול:מהם,עולההדיו"

ן, r~~ Wflכרי::ז~וח
 .ם~~ייליאה~אנ;~ין~י:ן

י:ן, Wכחזגתס;~דיו~ים,:;ני

עינם.בדםהאיר~ה~
~ . :-" T 

-לח, W ז::~דינ;~דיק:;ני
ש;זית, ;רו;~~zכ~יד~י:ן

~לח,טעםמ; p:זגשאיר,ה~א

מחטא.החפיםדמעתאת
 : •-- •• '.י

השלח",בדינוצדיק"כידוגמתודידקטי,שמרניבניסוחפסבדו-קלאסי,~כתם

עלכאונהפךהואדכרשלבסופואךהדיו",ל"צידוקציפיותמעלהשהואטיבו

האבחנה,וחסרהסתמיהקטלבדברומרה,ציניתכהערהלהתגלותועשויפיו

שתישביוהסתירהאתליישבניתוכיצד(וכיארץביושביהחרבלחת Wשמ

לביוהשלחשלהחד-משמעיתהצדקתוביןבערב.וביה:כאןהמשמשותהעמדות

העובריםהתמימים,הקרבנותשלוחסר-הצידוקהמרמגורלםההזדעזעות

ושלהקדומהה"תיאודי~יאה"שלהפאתוסממרומיבכפם?).עווללאעלבשלח

אלהאמירהנופלתדרכיהובצדקתהעליונהבהשגחההבלתי-מעורערתהאמונה

הנצחיותהא~תותכלנתערערושנ;ךהמודרנית,הספקנותשלהנאתוסתהומות

אמונתשלמודרניתלגרסהעד~תגםכאןישפראדוקסלי,ובאופושמקדם.

בשלחעוברדברשלבסופואותושמניףמיכיהשלח",בדינו"צדיקהגמול:

ייחזיוובתוךאולםהיסוד).עדנהרסושעריההמובסת,גרמניהשל(גורלה

אםלפנינו,מחטא.החפיםגם-הצערלמרבה-נענשיםהיצירה,מודההגמול",
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וכנות,ציניותורצינות,אירוניהאחת,ובעונהבעתבה,שישאמירהכן,

היצירהאתהואתופש(אםהקורא-המפרששלהמוצאבנקודתתלויהוהבנתה

-ורציונליזציההבנההמבקשהשכלתני,מ~דהאוהניהיליסטיהכאוטימ~דה

במוחש).בההמצוייםצדדיםשני

שצבעוהישן,הפרחאודותהפאתוס"יירו~יתההצהרהכימתברראףלקורא

והנרגשות,הסנטימנטליסטיותהאמירותמסוגאיננהמועם,ואינונוצץ

דבר,שללא~תוזוהי,הנושנים.ולשירי-האהבהלספרי-הזיכרונותהאופייניות

אתבחושך";מתייסופדישלעינם"ייבדםמוארהפרחשהריומרה,קשהאמירה

"~רסתאורטיתהנחהוגםהכאב.ומןהסבלמןמקבלהואהאדוםצבעוואתיופיו

לביןהאמנותיהחיקוימעשהשביןהיחסבדבררבת-השלכות,פואטית"

ה"תמימה"באמירהכלולהבו,המשתקפתהחוץ-אמנותיתהמציאות

האמנותשלהאסתטי,האובייקט(שלהפרחשלצבעוהזו:וה"סנטימנטלית"

העינייםשלהשתקפותאלאאינוהאדוםהצבעובו;ממנואיננובכללה)

אשרסבלאלאהיופיאיןכלומר, .מתיהםעלהמקונניםשלוהדומעותהאדומות

אוליטמוןכאןיצירת-האמנות).או(השירהפרחאלחזותואתוהאצילנתגבש

בעתאמותיובדלייתאמנותובמעשההממשיךהאמן,שללמעשהוהצידוק

מנציחלתקופתו,אילמתבבואהמשמשהואגדולים:אסונותמתחולליםשבחוץ

וחסראינדיפרנטיאובייקטלמעשההואהשיר,אוהפרח,זמנו.צבעיאתלדורות

שמר~ה(כשםמתווךוגורםקיבולכליאלאאינואשרעצמו,משלצבע

גווניו).ואתצורתואתומקבלתהחיים"יימןמר~המשקפתחסרת-צבע

עלמוסרנייםחכמהמכתמינהפכיםשבהןרבות,דוגמאותעודלהביאניתן

נביאהיריעה,קוצרבשלהמקורית.איכותםאתלגמרימאבדיםשהםתוךפיהם,

ש"נוקבותכדמותההאנשה,בדרךמתוארת,אמוןנוספת:אחתדוגמהרקכאן

אתהדין(יייקובהמקוריהפתגם .המחריוםאלצופהשהיאבעתהר",עיניה

בשער,עומדיום-הדיןשהריעקיפין,בדרכיאמנםעוליםוהשתמעויותיוההר")

היא-ההלכתיכבמקורשלא-הזהה"מע~ות"במכתםהכלולהשהאמירהאלא

 :גווניסלכמההמתהפכתרב-משמעית,אמירה

 .~רמ;ן ל~כ;:ב;א 1~זולא;ר~ל ,ינ;:~
 .~מ;ןנרא;רז;רזכר~א;ר-~לא;ת~כ;רי,

 .בכר~יגיבכנ;קבות . ינ;:~ה, 9צ;.~מ;ן
 .ז;רזכרלליל::זנ;ן ,~כ;רילילך,ז;רזכר

בהשישואופטימיות,פליאהמלאת"היכון"קריאתשלבטוןכביכולשנאמרמה
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ונרגשתדרוכהייהיכון"כאמירתמתבררלבאות,ציפייהשלכבושהשמחה

ל"אוריקרות"ייאורהכבולהצירוףכאןנהפךבמקרהלאמכול.הרעלקראת

ולאהפלאות"),"קץהאסכטולוגיהגווןבעלהצירוףעל(המבוסספלאות"

הוסופוניומשמעאו"ר)(סלשוןחיובימשמע"ז.וא;ר"המלהמכילהבמקרה

ומשוםקללהמשוםבוישבשערהעולההמוותשהריאר"ר),(מלשוןשלילי

מכתמיםהואאףמעוררפלאותבאורהמוארהארמוןאחת.ובעונהבעתהקלה

לטרקליןפרוזדוראךהעולם-הזהשלהיותובדבראסכטולוגיאופיבעלי

שלהפארודייםמכתמיולצדיקים.שםהשסורהגנוז,האורובדברלעולם-הבא,

למכתמיםנאמניםהםובכךבשער,האורבלמוותאמנםמרמזיםאלתרמן

בשללשוללהקוראאתמוליכיםהםאךרומזים,הםשאליהםהמקוריים,

זאת,לעומתפיהן.עלחוזרתבקריאההנהפכותשלהם,החיוביותהקונוטציות

קשות,בקונוטציותהטעוןהלכתיביטוישהואההר",אתהדין"יקובהפתגם

לנוכחחמלהרוויתלאמירהוהופךהנוקשההנורמטיביתאיכותואתכאןמאבד

בלאהדיןאתלגזורשישהגישהאתבמקורוהסייצגזה,פתגםהעיר.שלאסונה

כלשהיפשרהבדרךאוהדיןמשורתלפניםלנהוגומבליפנים,משואובלאחמלה

לסימרהבניגודשלו.הנוקשההמורליזםאתכאןמשיל ,)ב"עו,סנהדרין(ראה

סרסזתלאור,יצאשהצדקובלבדבדיןלהחמירנחרצותהדורשתהמקורית,

כאב,עלאםכיקטגוריתתביעהעללאהאלתרמניבטקסטהמעובדתהמימרה

הקשההגורלאתביודעואמון,לנואבראשונדהדובראזלת-יד:ועלרחמיםעל

בטקסטעולהגםהמקוריתשהמימרהיוצאוכךדינה,גזרשייביוםלההצפוי

אופיהאתמקום,מכלבו,מאבדתהיאובה.סינהבונסתרתוגםהאלתרמני

המואנשתהעירשלהרנטגן"ייעיניבתיאורולהמחזהלמימושוזוכההכבול

גזר-דינהאתהצופהדראמטיתכדמותכאןהניצבת ,)"רהעיניה(יינוקבות

בעולםשנביעתןמימרות,נטלאלתרמןיום.מבעודוחסר-הצידוקהשרירותי

אלשמיים,מוראבושאיןהמודרני,העולםאלוהעבירןתמימה,אמונהשלקדום

ממנו.ניטלההתאוצנטרי,בסובנההגסול,שאמונתעולם

אםכיחכמה,במכתמירקלאמשובציםהעתיקיםהמצרייםההמנונות

(כגוןמשהבפניהחרטומיםלמעשיהדוסיםכשפים,מעשיאודותעלבסיפורים

עוברהעיוורים,מקלהואהס~סים,שבטוכאן, 17וכו'),לנחשהמ~ההפיכת

הוא,קדם:מימיהחרטומיםלהטישלפארודיהיפוךשהיאמטאמורפוזה,

דרךועלפראדוקסליבאורח-הופךהילוכו,בדרךהעיווראתלהנחותשתפקידו

כללנסאיננושלמעשה ,"סנ"המחוללקסמים","מטהלמעין-המרההאירוניה

חושך"אזבדרכם:הפיכחיםאתומכשיללחושךהיוםאוראתהופךהואוכלל:

'חושך').(בשירהסומים"בשבטויךסרבצוקםודמדוסיםצלבליאסון.גח,
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שללדרכונוספתכעד~תלשמשאףיכולות'חושך'השירשלהפתיחהמלות

מגובשתעתיקהאמירהשלבהפיכתהלעיל,שתוארוכבמימרותאלתרמן,

האקטואליהלסוגיותכבואההמשמשתרב-משמעית,מעורפלתלאמירהוצלולה

והמכההמגיחהחושךשלתיאורואתשהעסיקוהו.והמסוכסכותהגועשות

על-החושךאתלממשניתןשונות:דרכיםבכמהלהביןניתןהסומים"ייבשבט

(האנשתוושחור-גלימהגדול-מידותקוסמימכשףשלבדמותו-ההפלאהדרך

הארץ.עיןאתומחשיךבמטהומכהרבצו,ממקוםהמגיחהלילה),שלהמיתית

מחשיךהבמה,אלהמגיחתיאטרלי,קוסםבוולראותהמודוס,אתלהנמיךניתן

אתלנטרלגםאפשרהמסך.להורדתומביאדרמאטיתידבתנועתהבמהאת

דהיינו,ייכפשוטה":האמירהאתולהביןהמאגית,מאיכותהלגמריהתמונה

שהיהבעםהעיוורים),בציבור(כלומר,סומיםשאנשיובשבטמכהשהחושך

על"ובהכותבשיר-הפתיחה:לנאמר(והשווהבזמןקראםולאלאותותעיוור

הואייהשבט"כזו,קריאהלפיכשחוק").שנראוהאותותכאבן,ראשים,

והמזיק.המכהולאוהניזוקהמוכההואמבצע-הפעולה,ולאמקבל-הפעולה

מןותוכןצורהדפוסינטלאלתרמןכיולקבוע,להכלילכן,אםניתן,

-המצריתהפלאסטיתלאמנותבדומה-אשרהקדומים,המצרייםההמנונות
שינוייםהטלתאגב-ועשאםוקונבנציונליים,קפואיםדפוסי-קבעהכילו

והפשטנותהמוסכמותשהסדר,אקטואליים,לענייניםיסודאבני-בהםיסודיים

המשוררנזקקאנרכיים,מצביםשלהעלאתםלצורךכאמור,והלאה.מהם

שכותרתכשםהסטיכיה.בתוךסדרהנותנותוברורות,נוקשותלמסגרות

בוהו"ייאבניהמקראיבצירוףעשתהשלונסקישל-1934מאסופת-שיריו

והבנייה,הסתירהוהבריאה,התוהוהםשרכיביואוקסימורונימודרנישימוש

ניסומצרים'מכות'שיריגםכך 18והסדר,האנרכיהוהממש,אי-הממשות

אותםלתפוסיוכללאהאנושישהמוחפרועים,למצביםוסדרממשותלהקנות

לגורמים,מפרקהאלאהמציאות,אתמחקהאינוהקוביסטישהאמןכשםכנקל.

לעיןנראיםהבלתימצדדיווגםמחזיתושלפניובאובייקטלהתבונןשיוכלכדי

וישרים),חלקיםבקצעיםועל-טבעיים,אל-טבעייםובמשמעתבסדרזאת(וכל

תחומיםבמבניםמופתי,בסדרוהציבםלגורמיוהתוהואתאלתרמןפירקכך

ביןלדמיוני,הממשיביןלהיפותטי,המימטיביןחיץלתתמבליוממושמעים,

למת").ברוצונהפך /שעראלרץאשר("והחילמוותהחיים

מכ~ונתדלותכנראההיאגםלמשל,הפיגורטיבית,הלשוןשליידלותה'ו

לשםכמו-פרימיטיבי,רושםליצירתדלותשלאפקטציהלעצמה:ומ~דעת

ועזות.פשוטותובאמירותבקומפקטיותהמצטיינתהקדמונית,לשירההידמ~ת

שלאוכדיהעקרוני,ואתהעיקריאתתשיגשהיצירהכדימדעת,פישוטכאןיש

303 



האמניתביןהמפרידהקילמעשה,זהי,טפלים.פרטיםשלסבךבתיךתטשטשם

תכיניתיהמקצתהמחקההקיביסטית,האמניתלביןהאיתנטיתהפרימיטיבית

מדעתשלאמוותרהנאיביהפרימיטיבישהאמןבעודהפרימיטיבית:האמבותשל

הקיביסטיהאמןהריאליסטית,המלאותבאמצעותלהשיגשניתןההישגיםעל

והחליטובפרטנית,במלאיתהתנסהשכברלאחרלרובמדעת,עליהםמיותר

 19העיקר.יאלהתמציתאללהגיעכדימנכסיו","להתפרק

מראשצפייהכוראמהאמיזביאשלהטראבויהכמה":הtנילםייכלב.
תופעותשלהקבועההמחזוריותבדברההיסטוריוסופיתההנחהאתלבססכדי

קורותיהסיפוראתאלתרפןהפשילהאנושות,שלבתולדותיהוהתקופהההרס

וכלשונו,ככתבוושובשובשיוצגידוע,פחזהשלבכורה,להצגתאפוןנואשל

בפותעללעלותשעתידפגףון,רפרטוארבעלתאטרוןשלראשוןלפופעאו

פשולותהמכותההיסטוריה.לאורךמתגוון,ובליהוקשוניםבווריאנטיםשונות,

עלפעםבכליתדהתוקעיםבקרקס,לקוסמיםאונודדבתיאטרוןלשחקניםכאן

העיר,בחוצותהוצגולפשל,הביניימיות,(הפיסק,ריותאחרתעירשלגבולה

פיוחדיםאתריםהוקצו-~ו'ייקפילדקו~נטרי~'סטר,יורק,-אנגליהובערי

שלתחילתההתנ"כית).התיפטיקהבעליהללו,ה"חזיונות"שלהעלאתםלשם

הפשחקיםשלהקתשעההמסך,פתיחתקודםהפנחה,שלבדבריוהדראמה

להצגה:הקלעיםמאחורינערכת

~Z;ל~ ר-v. לדW כך~ר,רב

 ,ל~ב~~לזt:כלם::ונו~ים

כחברתבלאלויוצאים
::. '.' .... ' :'.' '.' , 

::ו~פףל,חזיוןלהל::ו~יג

ופחויבת-הצפויהזאת(ועםהשרירותיתהדראפהשלהאחרונההפערכהכתום

שניבגדיולובשת-הפלכותיתאפון-הראשיתהגיבורהחוזרתהזו,הפציאות)

הקלאסית,הטראגדיהפןמלכותיתכגיבורההריהיכן,בעשותהכבתחילה.

שלבסיופה-ועתהפמנה,נגזלווששלמת-הפלוכהשכתרהמגדולתה,שירדה

לשםהשני,גליפתאתשובולובשת~פרה,מא~דיקמההיא-הפחזהעלילת

באפצעיםהאיפהשלטשטושהלפנינושוב,המריע,הקהללפניקידה

שיריבסדרתהראשוןבשירנכבד:תפקידהאופסיסלגורפישבהםרראמטיים,

הבנים,דםמציףבכורות''מכתובשירהארץעיןאתהדםפכתמציפההמכות

עלכאן,מתורגפתפרםהעקובההאימהתפונתהעיר.פניאתבמלחפה,שמתו
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בטוןמרשימה.שניגלימתשללתמונתההקיצונית,האסתטיזציהדרך

הבמהעללהתייצבהפועלותהנפשותלכלהמנחהקוראחגיגי,דקלמטורי

ייאתמשתתפים:רבבמחזהשחקניםשלגדולהכקבוצההקהל,לפניולהשתחוות

ארבה /חנית.עלכמלךנשעןעמודבר,ד /בשנית.נאהרםשחיןעפע~יי,

השירורב".גדולקהלעמדו,במקומואיש-- /ש~רעלכבנותבואווחושך,

כלשבהבמחזה,האחרונהכס~נהכן,אםכמוהו,המכותבשיריהאחרון

עלכמלךבנו,גווייתעלהאבצונחמעמ,דבאותוהבמה.אלחוזריםהשחקנים

ניתןלחלופין,הקלאסית.הטראגדיהשלהחמישיתהמערכהכבתוםחרבו,

ס~נהמעיןגםבכורות''מכתבשירפרסונה"ה"דראמטיסבהתכנסותלראות

לצורךהבמהאלהפועלותהנפשותכלנקראותשבהס~נההמסך,רדתשלאחר

לרסןהקהלמןמבקשואףזהאחרבזהלעלותהשחקניםמןמבקשהמנחהקידה,

המכותקדותהמרה,האירוניהלמרבהבמקומו.ולעמודהנלהבותתגובותיואת

השחקניםקהלשלההשתחוויהמעמדאךמלאכתן,אתשהשלימולאחרקידה

'מכתבשירורב"גדול"קהל(הצירוףומריעגדולקהלמולאללאנערךהרב

ריקב"א~לם"אםכיהצופים),קהלעלולאהמשחקים,קהלעלנאמרהןבכורות'

 20התוהו.פנימולאלמאדם,ריקבעולםמאדם,

ובנו,האבואילושלפנינו,הטראגדיהשל(הפרוטגוניסט)הגיבורההיאאמון

המכות,משירישירכלשלהשנייהבמחציתושלהם,הקבועותשה.רפליקות

ושיר),שירכלשלהראשונהבמחצית(המתוארהנוראהמראהאתמפרשות

הקלאסיקהמןהדראמטיתהמקהלהשממלאתהתפקידמעיןהואתפקידם

שונותתפישות-עולםשתיכאמור,המייצגים,דבריהם,היוונית-רומית.

לשלוטהמסוגליםשלוזובפאניקההנתקפיםשל(זומשברבעתהמתגלות

הדיאלוגובאמצעותלמראותקומנטרמשמשיםהתוהו),כלליאתולהביןבעצמם

אףהםמתגוונות,בווריאציותהטקסטלאורךהחוזרהדואלי,האופיבעל

 21דראמטית.איכותליצירהמעניקים

הקוסמיתבדראמההיחידיםה"שחקנים"אינםובנו,האבובתוכהאמון,העיר

יודעתשאינהההנהגה,מןהאירוניותהערותיואתחוסךאינואלתרמןשלפנינו.

מלחעוזזורהאם(כיעירוכחורבןעםכרצחטוטאליואסוןמשברבזמןלסייע

ביקורתחציהואשולחכןשלה).חסרי-התועלתההטפהבנאומיהפצעיםעל

ההמוניםוכלפיבוערת,שהעירבשעהנבלעלהפורטיםהמשוררים,כלפי

בדראמהשלהם.בהתנהגותםולאבהנהגה,ורקאךם Wהאאתהמבקשים

אםכיוהמקהלה,הפרוטגוניסטרקלאחלקאפואנוטליםהזווהמודרניתהנושבת

האמניםמתניים"),שונסיםחוזיה(ייאזהפוליטיקאיםשחקבי-ה~שנה:גם

הפלך"),אספסוף("ונקבץהציבורקטן-עין"),השירזהניבט(ייבךויצירותיהם
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גילומיםכאותםהמופיעותייהמכות",עשרשלהמואנשותדמויותיהןוכמובן

מ"פחזה ) The Seven Deadly Sins (הממיתים"החםאיםיישבעתשלסכמםיים

שלאלגורייםמימושיםהםשגיבוריוהביניימי,הנס"פ"מחזהאוהפוסר"

ב"מחזה-הפוסר"סםאםיסםיםאלאאינםאלהכלאך .פופשםותתכונות

בפירקישירתפליל-פשתתפיוריבוילפרות-הנותןשלפנינו,ה~-מוראלי

ובנו.האב

צירוףאלתרפןצירףאףפצרים'פכותב'שיריכיולקבוע,להכלילניתן

הפצריתהאפנות(נוסחזםהפריפיםיבאתביודעין,וצורםדיסהרפוניחד-פעפי,

הקלאסיהפארעםוהסכפםי)הפשםניהפוסר"ייפחזהונוסחהקדופה

העתיקהזפןשלהקלאסיתהםראגדיה(נוסחוההד~רהקפדניוהקלאסיציסםי

שלםראגדיהלפנינוהפלכים).חצרותשלהצרפתיתבפהנות-האםונוסח

דםותהחורבנה.אלבהדרגהוהולכתפגדולתההיורדתםלכותית,"גיבורה"

פדרה(כדוגפתקלאסיתכגיבורההעירובשערהיצירהבפתחניצבתהפואנשת

לםשל,ראסין,שלפדרה(כדוגפתנאוקלאסיתכדפותאולפשל)אוורפידס,של

ייבשלםהעםויהשלו),והםלכותיותהפונופנםליותהגיבורותפןאחתכלאו

שלההרואיתדפותהאתלםשל,הדעת,עללהעלותעשויההיאדפים".עקובה

שעוצבהכפידפותהאתשילר),שלבפחזהופאורליאנס"(ייהעלמהד'ארקז'אן

הלוחפתשלדפותהאתאו ) 1924 (שוברנרדג'ורג'פאתהקדושה''ז'אןבפחזה

קל;ךלפולשלהפודרניתבאורטוריההפוקד,עלעלותהבעתההרואית,

כןועלההיסםוריה,תקופותכלאתאחדבהעלםהלוכדתיצירה,לפנינו .) 1937 (

ועדהפריפיםיביתהאפנותלפןוחדשים,עתיקיםצייני-סגנוןפכילההיא

שלפנינוב"פחזה"הפריםיםיביזם.אללפעפיםהנוםההםודרניסםית,לדראפה

הפופשםת,הפודרניתהדראפהשלפתכונותיהשפץאפילויש

בדוםהספל,לדרגתהביפתיתהדפותאתתכופותהפעלההאקספרסיוניסםית,

ארוכות,שתיקותרפליקות,שלםיעוטבה(ישיפי-הבינייםשללפיסםריות

אפילובהיש .) 22הזרקורשלהתאורהפעלוליעלוהסתפכותפועםהתפאורה

ביןהגבולותתכופותנבלעיםשב;האבסור,דתיאםרוןשלפתכונותיושפץ

 .לפסובבסיבה

לוקלולאבערבוביה,כאןפשפשיםהתקופותפכלהדראפהפןיסודות

שללפראה-עיניים)רק(אפנםהפושלפתהסיפםריהאםלהחליםלקורא-הפרשן

הפונחתהקפואה,החברתיתוההיררכיהוהגדולות,הקםנותיחידותה-םקסם,כל

האפנותשלה"פריפיםיבי"הצורניבפישוםפקורןהיצירה,שלבבסיסה

הפורפליותבתביעותאוהעתיק,הזפןשלהכבולהחברתיובסולםהקדופה
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גינוניהעלהאריסםוקרטית,הקלאסיציסםיתהאמנותשלוהמוקפדותשותהנו

שבתשתיתה.הקפואההמעמדיתההיררכייהועלהמלאכותייםהחצרוניים

שלבסגנונההרואה(זוהללוהאינטרפרםטיביותהאפשרויותששתימתברר

בעתבמוחש,ביצירהמצויותצורני)שכלולבוהרואהוזוצורניפישוטהיצירה

פנהביקום,המתחוללתהאנושית,הדראמהאתלתארבבואואחת:ובעונה

הקמאיים,המצרייםההמנונות(אלהפרימיטיביתהאמנותאלרקלאאלתרמן

היפוכהאלגםאםבידנא,שמקדמתהנוקשותמוסכמותיהואללעיל)כמתואר

הצורניבתהתביעותבעלתהחצרוניתהאמנותאל-הפרימיטיביתהאמנותשל

אלזופנייההמלוכני.הפארופריהאירופאיתהפורמלי~תשל flשיאהנוקשות,

המכותשיריבעשרתאלתרמןשעשהבשימושלמשל,מתבטאת,הקלאסיציזם

ותחבירייםפרוזודייםחוקיםיששלהםובשיר-הסיום,בשיר-הפתיחהלא(אר

אתסימםריבאורחהמחלקתהקבועה,הצזורהבעלהימבגיבהקסמטרמשלהם)

עלשהקפידהקלאסיציסםי,לאלעסנדריןתחליףין .v(ממיסטיבים ryלשניהטור

בתופעתמסתייעאףהנוקשההצורניההדרהששית).ההברהאחריצזורה

ועוד.והמדויקתהצמודההגבריתבחריזהוהמלה,הריתמיתהרגלביןהחפיפה

המרובות,הרטוריותהחזרותחרףבריתמוס,מבאניהכמעטהשימושוחרף

לברהמרמזיםורטורי,פרוזוךיגיווןסימניגםהקבועההתבניתבתורניערים

וממונוטוניות.מסכמטיותרחוקהשהיצירה

 23ובמחקר.בביקורתרבותנכתבכברוהמבולבל,המחושבהיצירה,מבנהעל

בלהבנוייםהמבות,שבשיריהמוחלטת-במעטהחוקיותלעיןבולטתבמיוחד

שישהבןהואטורובלמרובעים),בתים(שישהטוריםוארבעהמעשריםאחד

הקלאסיציסטילאל.עסנדריןט;ני-סיובגיתחליףכמיןבאמצעו,~ז~רהעם~מבגים

 : 16(שורהזההשורהמבילאלהמשיריםאחדבלההברות.שתים-עשרהבן

שורותחורגותאלהמשיריםאחךבכל .)".באהעונהבכורי,הבן.קוראייאבי,

במלהומסתיימותעודפתהברהומבילרתהקבועההמםריתהס~מהמן 18-17

במלה 21שורהמתחילהאלהמשיריםאחדבכלקלים).סמנטיים(בשינוייםזהה

חוזרתהמכותשירימעשרתאחדבכל ."ן;מ~"במלהמסתיימת 22ושורהייאבי"

בכלהראשוניתהשורות 11עצמה:עלהקומפוזיציונית-רטוריתהסכמהאותה

באמור,היא , 12שורההכל-יודע.המספרשלמטעמוהמכה,אתמתארותשיר

שלהדראמטיסציואתומכינהמםרימהוהיאשיר,בבלהחוזרתזהה,שורה

האחרונים:בתיושבשלושתהקבועההתבניתבעלבשיחהמתבטאהשיר,

המופנההבן,שלמונילוגכוללותושירשירבבלהרביעי)(הבית 16-13שורות

האבתשובתאתבוללותשירבבלהחמישי)(הבית 20-17שורותאביו.כלפי

הבןביןמואץדיאלוגבוללותשירבכלהשישי)(הבית 24-21שורותלבנו.
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אחתשורהבנותוקצרות,מהירותב.רפליקותהאב,ומענההבזפנייתואביו;

לסרוגיו.כלב,ד

המניעיםהקבועיםהעקרונותאל-העיקראלחותריםמצרים'מכות'שירי

החוקיםלביובינםהיחסואלבכללו,הטבעואתהאנושיתההיסטוריהגלגליאת

מכות'שירילפיבמה,העולםכלאלה.עקרונותעלהאדםשכופההמלאכותיים,

כב"עולםהאדם,ידימעשיאתהתיאטרון,אתמחקההטבע(כלומר,מצרים'

-נוודיםאמניםכלהקת-והמכות ,) 24כמקובלהטבע,אתהאדםולאהפוך",
ודור.דורבכלעצמועלהחוזרהנצחי,הגמולחזיוואתלתבללהציגבאות

התקופהמוהתקופות:מכלהדראמהסגנונותביורשויותעירובכאןישלפיכך,

ההשכלהמתקופתהאליזבתנית,התקופהמומימי-הביניים,הקדומה,

סגנונותשלעירובכאןישבמקביל,המודרניסטית.לדראמהועדהנאוקלאסית

ומספרותהמקראמספרותהעברית:הספרותשלההיסטוריהמורבדיםושל

אחרונישללשירתםועדההשכלהומספרותימי-הבינייםמשירתחז"ל,

הלוכדתהרחבה,הסגנוניתהפריסהרטוש.ויונתושלונסקיאברהם-האחרונים

ואתהתימטיהרובדאתגםמשרתתההיסטוריה,תקופותכלאתסימולטניבאופו

להשאיונצחיתלמעגליותחוזר",לייגלגלהמרמזיםהיצירה,שלהאידאיהרובד

סוף.להואיוהתחלה

האבסוררשלחוקיואשמראי:ואידאלוהיםאיז .ר

הןלהתפרשיכולהמצרים'מכותב'שיריאלתרמןשלההיסטוריוסופיתתפישתו

שהיאבמידהבהאופטימיתהיאדיאלקטית:כתפישהוהןמעגליתכתפישה

איבו-"איילת"-האפילוגשירבזה.זהבהאחוזיםוהצמיחהההרסכיפסימית,

בוטעתשהאיילתהתקווהבצדההריסות.מאפרמחודשתצמיחהעלרקמעיד

קצר,חייהתוחלתמשמע,תסוף",יוםייבטרםכילנומזכירהדוברהאדם,בלב

עדיימשוהאבשלשחוקווחטא".ודיןחטא"ביולהיטלטלתוסיףוהאנושות

דואלי,שחוקהואותולעת",רמשייעםוהעלמההאבשלשחוקםציפורניים",

הבריאה,שלביותרהנחותותהבריותעםראשית,שלשחוקספקדו-ערכי:

מופרפרהיוולד("וכפלאהדרוויניתהאבולוציהתחילתאתהמסמלות

בשיריותולעה.רימהאכולשלדשלאחרית,שלשחוקספקהתולעת");

במוטיבהשימושומכאןהפרד,ללאבזה,זהאחוזיםוהאחריתהראשיתאלתרמן

ואתההתחלהאתהנעילה,ואתהפתיחהאת,המסמלהדואליהאופי,בעלהשער

אתמסמלתהיאלה:פניםכפלהציריםיללתגםוהתולעת,הרמשכמוהחתימה.

הבאיםהשפטים,ואתהשעריםתלישתאתהעיר,אלהמכותפריצתאת-הסוף

התקווהאת-הראשיתאתגםמסמלתהציריםיללתיושביה.ועלהעירעל
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זווהאחריתהראשיתאחוזותושוב('איילת'),וחבלים"ציריםייבלילהנולדת

 25המוות.לביןהחייםביןלהפרידואיןבזו,

באותהמכותגבולותיהן:אתכאןמאבדותומסובבסיבהשלהקטגוריותגם

השרים,אךהמון",בגידתלהולהאיר /שריהייבגידתאתלתבללהאיר

במקוםהשכל.מוסרשלעונשואתבהלהכותמצדםמוסיפיםהפוליטיקאים,

מוסיפיםהםבת-עמם,שבראתלרפאבמקוםבאשמה,ולהודותחטאעללהכות

עלשלהםמנכתםאתמוסיפיםהםפצעיו.עלמלחוזוריםהעםשלשברועל

האספסוףאךבגידתו,אתלהאירבאוהמכותבהמון:הדיןהואתבל.שלמדוויה

והשריםשלו,מצווארוהאשםאתופורקומלך"ייבשריםהאשמהאתתולהמצדו

אתתולהאחדכלגדיא":ייחדשלבטכניקה-מקל"ייבבדלבתבלחובטיםהן

'מכתהשיר 26 •כולןהמכותאתסופגתמפשעהחפהותבל ,במשבהוהאשמה

שהניחרגשות-האשם,בעלהעוקדהאבספקהואשהאבמלמדנו,אףבכורות'

האבספקכעץ"),עליירועשאבי,בכיו,(יירקהעקדהעציעלבכורובנואת

ובכיכוכב(ייעפר,טורףטרוףהפסיםכתובתבעלשבן-זקוניוהמקונן,השכול

 .זקוניי"ובןייבכורי :בפירושבנואתמכנההאבואכןהפסים").,כתונתהם

היאמצרים',מכותב'שיריעצמועלאלתרמןשהטילהח~מרות,אחת

פראדוקסליבאופן .אלוהיםשםמ~זנכ~ריתוהשיטתהמכ~ונתההינזרות

בתקופהועובשובחטאלכאורההעוסקתזו,יצירהו"אנכרוניסטי",

אתהמניעיםהכוחותהאל.מציאותאתכללמזכירהאיבההקדומה,התאוצנטרית

שוםבהםשאיןסתמיים,סטיכייםכוחותהםדאלתרמן,אליבאהאנושי,הגורל

שלהאשמתוכיאלה,חורבןבשיריבנמצאאינוהשטןגם .קד~שהושוםכוונה

ובתגמול,בגמולאמונהבושישקוסמי,לסדרלרמזעשויהובחורבןבמעלזה

כאןאיןולמעשה, .אשמדאיואיןאלוהיםאיןשלפנינוהניהיליסטייםובשירים

התרבותבשחרמעוגנתהיצירהשכןאנכרוניסטית,שגגהאוסתירהכל

בסמוידבה,היאולמעשהלכאורה,רקהקדומהאמוןנואשלגורלהאתיומתארת

זאתהחילונית.המציאותשלהאקטואליה,שלהבועריםבאירועיהובגלוי,

למי-להתפרשגםעשויניהיליזם,שלכגילויבהלהיראותשעשוימהועוד,

שלכגילוי-שכ;:ןהתוהומצדולאהקונסטרוקטיבימ~דהביצירהשמתבונן

ואתהיקוםאתהמנחיםהנצחייםבחוקיםאיש-מדע,שלאמונתומודרנית,אמונה

חדשים.חייםולכובןההריסותמןפעםבכללקוםכיצדיושביו

הצדמןעולם?סדרימתמוטטיםשבהכזו,בעתהאמנותשלתפקידהמה

השירידום".ההיאבעת"והמשכיל :הפסוקכמאמרבוהגהמשוררהאחד,

-בנוגווייתעלהאבבכיאתהשומעחורו,מחשכתהניבטלעכברוהופךמתגמד

ביותר,והבסיסייםהאלמנטרייםהדבריםכאלה,ברגעיםמשמיע.ואינושומע
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אףהשכילאלתדמןהשני,הצדמןיצידה.מכלעזיםשבנ~ל,אבשלבכיוכמו

כזובעתהאמנותשלתפקידהומשמעות:תפקידמלחמהבזמןלאמנותלהעניק

ערךלהקנותכלומרהאלמוות,מפרחילאחדולהיפכוהבכייסידאתלבידדהוא

משיריהתשיעיבשידלדורות.ולהנציחםהזמןצבעיאתלשקףולאסון,לכאב

הנכות",בבתיבזלתשבדימשחור /המלאכותלגמדייכעדהחושדניבטהמכות,

"בדדדבפרקהשלישי(בשירחורומחשכתהניבטכעכברהמציץלשירבמקביל

לערךולהפכןאומותשלאסונןלהנציחיכולההאמנותכיאותאמון"),נוא

עיןמהםתתענגלמעןבמוזיאונים,שמוראומותשלחורבנןשרידי .אסתטי

נותןאלתרמןנורא.לקטקליזםושרידעדותשלפניואולישיחושמבליהצופה,

ביןשעשויהליצירהאמנות,למדרגתאסוןשבהפיכתלפראדוקסביטויכאן

עללהעלותניתןכיצדהשאלה:כאןעלתהכברלקולטה.הנאהלגרוםהשאר

שלותשובתובעקיפין?ואפילוהשואה,מןהנאהיפיקדהואשמןהדעת,

זהומעולם;דבריםהיוכברהיא:האפרמאודיהעלייהבעתשניתנהאלתרמן,

ומפיקהקודמיםהדורותשלחורבותיהםעלנבנהשהואדור,כלשלדרכו

המיןעלשעברומאסונותהנאה,אף-נפתלדיאלקטיבאופן-ואוליתועלת,

מחשכתהניבטנפחדכעכברהאסון,בזמןהשירלהסתתרותבניגודהאנושי.

יקיריולשלוםומתפלללעורווחוששבמקלטמסתורהמחפשכאדםחורו,

המלאכותלגמרואלמותיאילםכעדהאסון,תוםלאחרהחושדניבטולשלמותם,

לנצחיעידכךהיצירה).מלאכתלגמרוכעדוהסתירהההריסהמלאכת(לגמר

שהפכוואמנות,מלאכהמסחר,חייבעברששקקוגדולות,עריםעלנצחים

לחקירהמושאולמתבוננים,לחוקריםענייןנכות,בבתיבזלתלוחותלשברי

אסתטית.ולהנאהאקדמית

יללת .ההתחלהנעוצהובסיפההסוףנעוץהיצירהבהתחלתבמעגל,כמו

ציריהםאתהעיר,בקיעתאת-הסוףאתמציינתשבשיר-הפתיחההצירים

הצירים,יללתהתרבות.חיישלקצםתחילתואתהעירשערישלהשבורים

מןחדשיםחייםשלבקיעתםואתהיולדהציריאתכאמורמציינתהסיום,בשיר

ההתחלה;בנצבוציומסיימתהסוף,בהתחלתאפוא,פותחת,היצירהההריסות.

ומסתיימתאדוםאורשלבנחשולהבמהובהצפתהגרכוכבבדריכתפותחת

שלהנודעתיצירתוכמוומהוסס,חיוורבאורהשחר,איילתשלבהבהוביה

שלהארגמןגלימתובתיאורהשרפהבתיאורהפותחתהאש','מגילתביאליק

היצירה .השחראיילתשלהחיוורבנצנוצהוהמסתיימת(הפורפוריה)האל

 365לאאףבמעגל,המעלותכמנייןטורים, 360מכילהאינהשלפנינוהמעגלית

כאןהמתפרקבאורגניזם,(שס"ה)הגידיםכמנייןאובשנההימיםכמנייןטורים,

 368מכילהאלתרמן,יצירותמביןוהמתוכננתהמחושבתזו,יצירה .קצואל
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שירסורי 48המכות:שירישלסיריהם 240הפתיחה:שירסירי 80 (סירים

הסמיןהרעייןמעיברת.שונהפשיטהשנהביןהימיםכממוצעהחתימה),

היאהקלנדריתהמחזורייתגםזה:כנראההיאהזההמלכאיתיהמספרמאחורי

החוקייתאתלהביןישנועדהטבע,עלהאדםשכופהחיקמלאכיתי,עניין

מתמסיפתרוןמלאכיתי,ענייךהיאמעיברתשנהגםמסגרת.להולתתשבטבע

היאאםיודעאינוהןהטבעמעוברת.לשנהפשוטהשנהשביןהפערלתיקון

קבועהבמחזוריותכמנהגויניהגמעוברת,בשנהאופשוטהבשנהשריי

האורךהריהנצח,עלנסתכלאםשנים,שלעצוםבטווחנתבונןאםונצחית.

שלהקבעכלליאתה"אמיתית",המחזורייתאתלמעשההקובעהיאהממיצע

זו,ביצירהחתרוכמשוררכהיסטוריוסוףמדעי-הטבע,כאישאלתרמןהטבע.

שלהסטיכיהמתוךובידודםאלהכלליםהבנתאליצירתו,חטיבותכבכל

 27האקראיים.הפרטים

העדות

אתהרוסייםוהוגי-הדעותהמשורריםהמשיכוזו.בנקודה 7 6-י0 3עמ'(תשכ"ה),הרושובסקיראה 1

 . 204-199עמ'שם,ראההאנגלו-צרפתיים.האימז'יסטים
 . 205בעמ'ב'סעיףשל 4הע'וראה ; 10עמ'שם,ראה 2
 . 244-240עמ' ,)ס"שת(זמורהראה 3
 . 122עמ'(תשמ"ג),ערפליראה 4
מסמלתשבו ,) 1931 (שופר''בעתהמוקדםבשירוהפרה-היסטוריהאתהצעיראלתרמןכינהכר 5

העולםאלהג'ונגלעידןאתשובוואתהמלחמהבואאתוהןהחגיםבואאתהןהשופרתרועת
ראה ."ר~דערביימשתהבחינתהחג,עםהאסוןאתתכופותכורכיםאלתרפןשל.שיריוהמודרני
 . 32עמ'[תש'לייט]),(דורפןבאלתרמן,מחברות

לעיל.השמיני,הפרקשלהבסעיףאלהבשיריםדיוןראה 6

באספת 1919באפריללראשונההושמעהמהפכהאחריהרוםיהסימבוליזםשלזהמניפסט 7
האגודהשלהפתיחהבמעמדגםבלוקקרא;אחר-כרבפסרוגרד.העולם''ספרותבית-ההוצאה
בידילעבריתתרגופו . 1921בשנתלראשונהנדפסהוא . 1919בנובמברהחופשיתהפילוסופית

(תרפ"ד).אחוב' ,'גכררב'הדים',נדפסההומניסמוס','כישלוןהכותרתתחת(שלונסקי),שי-
בשירההסימביליזםיירשיבאנתולרגיהההומניזם''התמרטסרתהכרתרתתחתשוב,נדפס

 . 208-207עפ'שם,הערות,וראה .) 54-39עמ'[תשכ"ב],(הרושובסקי
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 . 148-145עמ' ,) 1971 (באומגרסןבתךו:כונסמצרים''מכותבשיריהעוסקהחלק .) 1962 (שביד 8
חילוניתנהייהאמנםהמבסאותלאלוהים,נרגשותבפניותעשירהאלתרמןשלהמוקדמתשירתו 9

שםושםפהנזכרעניים'ב'שמחתגםרליגיוזית.תחושהפריפניםבשוםואינןהסרנצנדנסיאל
 ,העליתהההשגחהשלמקומהשאלתמאליהעולהשבהםמצרים',מכותב'שירירקאלוהים.
אתולפרששכנג,דסענהלסעוןאמנם,יוכל,יונגיאניפרשןמהזכרתה.בעקביותאלתרמןהתנזר
תבלפניעלהנשאריםאחרוןגםכאןשהואברואיו,וראשוןהאלכיחסיבכורוובנוהאביחסי

 .לעילנזכרשכברככפי
 • 32-30עמ' ,)]א"משת((דורמןגאלתרמן,מחברות 10
ביצירהלראותאףשניתן'יתכןלהלן.ב'סעיףראההמודרניססית,בשירהייקוביזם"המושגעל 11

מירזיינעןברידערגוטע'צעהןהמקאבריהעממיהשירבמתכונתהבנויאחים',עשרה'שיר

 ) 130סימן , 1901פסרבורג,רק,.מאופ'גינצבורגש"משלהיהודייםהעםשירי(אסופתגעווען'
זהניסיוןהקוביססית.כבשירהמראש,מוגדרעשרוני,מבנהבעלתפואמהלכתיבתראשוןניסיון
עשרה'שירשלהפתיחהשירישנוןעניים','שמחתאתואפילומצרים',מכות'שיריאתהסרים

 . 1940בשנתנתפרסמואחים'
ושינההיובה,tוירבספרכינוסם Wל , 1957בשנתהשוסים''עירשיר-הפתיחהאתהתקיןאלתרמן 11

במקום . 35-33עמ' ,)]א"משת((דורמןגאלתרמן,מחברותראההשוטים';ל'בדיחתכותרתואת
של,שיבגוףהעירעלהמתוקנת,בגרסתוהשיר,מדברואיננה,שנמחתההעיראל~פוססרופה

כדיהמאוחרת,בגירסההזההשינויאתהסילשאלתרמןדומה .נמענתכאלהכריחהאלופונה
('בדרךמצרים'מכות'שירישלשיר-הפתיחהלבין 'השוטים'עירהשירביןהדמיוןאתלסשסש

אתשראהמשוםהיונה',ב'עירהשיראתלהכלילהרעיוןמןבושחזראףדומהאמון').נוא
לישיתלייבלאוחכמיה,חלםעלמחזור-השיריםשלשיר-הפתיחהשלבפרסומוחיסר-הטעם

היהכתבם,של~שהבין,אונפנה,שלאאואלהשללחיבורםבו.המובסחיםהסיפוריםתריסר
ההיססוריתפקידהאתשמילאהמצרים',מכות'שירילפואמהיקלושמאוחרהדידיומתחחמוציא

ואפקסיבית.עזהבצורהבשעתה,

פראדוקסלמצבלנוכחהיסטוריוסופייםבהרהוריםהמלווה~פ;ססרופהשלדומהרסוריתעמדה 12
אראההרוסית'.'למהפכהבריוסובואלרישלבשירומצויאבדן-כיוונים,שלתחושהמתוך

 . 55-54עמ'א,שירה,תרגומישלונסקי,
תכופותהנינורתוהמעניינת,המוזרהתרכובת-הניגודיםאתלהדגיםכדיבהישזוציקליתפואמה 13

(למחזוראירופהתרבותשלוהרינסאנסיתהבינימיתהיצירהמןיסודותבהישאלתרמן:ביצירת
היהודיתהפולקלורמיצירתיסודותבהישרבים);ממשיכיםהיובוקצ'ו,נוסחהעשרוני,

אחים('עשרהגעווען'מירזיינעןברידערגוסע'צעהןהיידימשיר-העםובמיוחדבמזרח-אירופה,

אתהמחלקתהמודרנית,הקוביסטיתהאמנותמןיסודותבויש .לעיל) 11הע'וראההיינו';סובים
'הבקתה',הפשסה:רמתמאותהשאינםיסודותבאלואלוובוללתקצעים,לקצעיםהאוביקספני

וכו'.'הדרכים''האב','הספרים','היין',

ההימנוןשלביותרוהמונורהשלםהתרגוםפעמים.כמהלעבריתניתרגמההמצריתהפיוסאמנות 14
 . 1905משנת ) Brea led (ברסטדשלמתרגומישנעשהטשרניחובסקי,שלהואלמשל,לאל-השמש,

מצריםמספרותומשליםמזמוריםסיפירים,גרינזיהושעשלבספרומצויהזוהספרותמןמבחר
תשלייה.ירושליםהtותיקה,

והמבחילהאסתטיבשירורמב;,ארתורשלהנודעותלשורותיוהדהכיניםבתיאורשיש'יתכן 15
עדיבהכפעולההכיניםפלייתמתוארתשבו- ) l..e hercheuses de poux (הכינים''פולות-כאחד

אחת.ובעונהבעתואיומה,

 . 207-169עמ'לעיל), 14(הע'גרינזראההקדום,המצריהפיוסבתוךהחכמהמשלישלחלקםעל 16
הידועבהמנוןהחושך.אתלגרשהיודעהאל,בשבחלדברמרביםהקדומיםהמצרייםההמנונות 17

ייתניסבמליםאלוהיואתהמשורר-המתפללמהלל ,) 136עמ'שם,(גרינז,השמשאללאתון,
הואהחושךעיקר:כלנסשאינומהופך,יינס"מתבצע'חושך'בשירואילוזהרוריך",ותתןחושך

 .האוראתהמגרש

 . 65-60עמ' ,) 1985 (צורראההמניאריססי,ובאופיובוהו"ייאבניבצירוףדיון 18
 l..emailreראהבספרות,הקוביזםעל .) Bell (1972ראההמודרנית,באמנותהפרימיסיביזםעל 19

) 1941 (. 
שלפניוהוראות-במאיגנרלית"ייחזרה ,) 55עמ'(תשל"א],(באומגרסןכנעניכדעתלפנינו,אם 20

אתכמדומה,כאן,כרךאלתרמןריאליססית.הנמקהגםישמקהלהריקלאולםאזיפתיחת-המסך,
ההשתחוויה.ומעמדהאחרונההסצנהואתהבכורהלהצגתהציפייהאתהאחריתואחהראשית
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הראשית,שלאוהקץשלסימניםלפנינואםבבירורלדעתאיןאלתרמן,ביצירתכרגיל
שלההגדהמודלרקעעללבנוהאבביןהדיאלוגאתפירש , 116-112עמ'(תשלייד),בלאטא' 21

פסח,

תאורה,בפעלוליאינטנסיבישימושלעשותכידוע,נהגה,האקספרסיוניסטיתהדראמה 22
תמורותצבעוני)צלופןבנירהזרקורעטיפתכגוןביותר,צנועים(באמצעיםהמחוללים
תכוףשימושאלתרמןעשהשלפנינו,ביצירההנזירית,התפאורהבעלתבבמהדראמטיות

הפועלותהנפשותאתומכשףהמדהיםאדום,זרקורבאורהבמהמוצפת'דם'בשירב"זרקור":
עוטההבמה,עלשחיןמכתעולהשבהבמערכהשני"),כיהלםאמוןכשופה(ייוקמתהקהלואת

פניעלהנפרשירחשלהכסוףאורוחיוור,פניניאורהגדרותהבתים,קירות-התפאורה
בשירוהאש,הקרחכעיןשעינוברק,אורשלבזיקוקיםהאפלהמוארת'ברד'בשירהארץ,

תולדותייעליהמסדאתהמורידלבוש-שחורים,כקוסםרבצוממקוםהחושדמגיח'חושד',
האולם,עלגמורהחשכהומפילגויים",

ועוד, , 86-85עמ'(תשל"א),ברזל : 167-157עמ' ,) 1964 (גורפיין 23
(ראהכנעניולתקופותיה,לסו;יהאלתרמןביצירתהמקובלת"הזרה",שלטכניקהזוהי 24

גוזמאות'שירי'שלושה(מתודהלוליין''קפיצתבשירכיהראה ) 55-54עמ'[תשלייא],באומגרטן
בוהפודייעולםמעשהלוליין-הקרקס,שלקפיצתואתהחרגוליםמחקיםהיונה),טידשבקובץ

מחקיו",אתקה IJמהטבע

 ; 167עמ' ,] 1964 [גורפיין(ראהכביכולהאופטימיסופהאתלהטעיםהרבוהיצירהפרשני 25
כיפסימית,שהיאמידהבאותהאופטימיתהיצירהלמעשה, ,) 169עמ' ,] 1966 [כצנלסון-שז"ר

כבמעגל,בזה,זהבהאחוזיםוהקץהראשית
הפסיכולובי,בספרוהאספסוף,התנהגותאתפרוידשלמתיאורוכמדומה,המושפע,זה,תיאור 26

בטכניקתמכות-מצרים,לסיפורמודרניתגרסההמעמידהליצירהכיאה-בנויההמונים,של
 ,פסחשלההגדהמןגדיא''חדלשירהאופייניתהשרשור

לידיבאלסיפור',ספרה'ביןבמאמראלתרמןהסבירשאותוהסטיכיה,לביןהחוקיותשביןהיחס 27
ושתיים"החמישיםבפרסהשמה,"איהאוקסימורוןבאמצעותכחוץכוככיםבשירימוקדםביטוי

מספרהוא 52 (הקלנדריהמעגלבסוףהדרד,בסוףכלשהובמקוםשפירושו:לדרכים'),('מזכרת
האמירהאתזה,בהקשרולהזכיר,לחזורראויבחפיסה),הקלפיםמספרואףבשנההשבועות

אשרהפלדותייסדרבערבוביה:בטבעהשורריםוהמקריותהברזלחוקיבדברקיץחביבתמתוד
לעיל). 55עמ'(וראהוהקוביה"הכוכבדריאתמתוויםחוקיו
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נספח

אלתרמןשלפריז''שירימחברתמתוך

מצויים , 1931-1930בשניםובננסיבפריזשנכתבואלתרמן,שלהעלומיםשירי

זכוםשיריהאחדיםשרקהשנים,םאותןבמחברתהםשוררשלבארכיונו

מעטים,שיריםאותםרקזוםחברתמתוךנתפרסמוכהעדלמעשה,להידפס.

לעיתונותושלחםזקכללםעיבדם,הצעירשאלתרמןבדרך-כלל,רבי-טורים

עלהבוסרבהםמרובהכיאור,ראולאהללוהשיריםרובהארצישראלית.

עלביותרםעניינותעדויותבהםכלולותאי-בשלותם,חרףאךהגומל,

עלמהםללמודניתןלמשל,כך,הצעיר.המשוררשלהפואטיתהתגבשותו

אלהכדוגמתגלויים,אוטוביוגרפייםמסממניםאלתרמןשלמדעתהינתקותו

המחקרלצורכילינמסרוהללוהבוסרשיריהםוקדםת.בשירהתכופותששובצו

סוניהגב'הספרניתושלאלתרמן,מוסדמנהלדורמן,מנחםמרשלבאדיבותם

הראויהבהצלחהשהתמודדהמירקין,הדסהגב'פענחההשיריםאתרוזנברג.

שבוורעד-ידהמשוררשלאיטרותישמחמתהקשה,כתב-הידעםשבחלכל

שירים,אותםרקיובאולהלןלחלוטין.קריאבלתיקרובותלעתיםהיאלקה,

מחברתלכשתתפרסםזה.ספרבפרקישהועלוהאבחנות,להארתהדרושים

בנדבךלהתעשראלתרמןחקרעתידשיריה,עשריתעלבמלואה,פריז''שירי

בראשיתה.האלתרמניתהפואטיקההתהוותאתהמאירחשוב

• 
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121 , 147 , 217 , 237 , 242-241 , 
266 , 313-288 
 , 142 , 139,128-124,9פרזישירי
277 , 286 

 , 217 , 155 , 142 , 42ענייםשמחת
266 , 268 , 269 , 271-270 , 274 , 
277 , 286 , 292-289 , 294 , 312 

 , 68-66,62,57 , 45 , 26אמביוולנטיות
74 , 168 , 169 

 , 51 , 47 , 44 , 27 , 25 , 24 , 14~-מיק.טי
56 , 159 , 192 , 196 

 32 , 20אמפיריזם
 287 , 280 , 207 , 131יואלאנגל,

 124(התוודעות)אנגנוריזיס
 284 , 256כריסטיאןהנסאנדרסן,
חידה)(ראהאניגמה

 289,72 , 71,13אסוננס
 , 197 , 158 , 140 , 103אסוציאטיביות

234 , 247 
 302 , 134 , 128 , 35~סכטולוגיה
 298 , 296 , 214 , 45אסתטיזציה
 24אסתטיציזם

 130 , 118גיוםאפולינר,
 , 154 , 153 , 129,127 , 82~פוסטרופה

199 , 225 , 295 , 312 
 204 , 117 , 32~פוקליפסה

 187 , 69 , 10וניות~פיג
 t104זפיגרמה
 309 , 256 , 204 , 147~פילוג
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184 , 189 , 208 , 262 , 278 
 , 166 , 91 , 72 , 68 , 62 , 46 , 14דיסוננס
219 , 222 , 242 , 289 
 47דיסקורד

 87-82האשהדמות
 194-193 , 45ההלידמות
 290 , 129 , 47המת-החידמות

 207 , 162 , 118,108דנוטציה
 15דמיסטיפיקציה
הזרה)(ראהדפמיליאריזציה

 , 46 , 41 , 35 , 10דקדנטי~תדקדנס,
128 , 130 , 149-146 , 169 , 170 , 
191 
 257 , 158דקלוס
 , 147 , 96 , 90דרוויניזסצירלז,דרוויו,

178 , 208 , 261 

 274 , 154תאטרוו(ה)יאוהלי,
 , 251 , 238 , 192 , 132 , 66 , 40האנשה
263 
 182 , 119 , 102 , 58יוסףהאפרתי,
 , 255 , 201 , 89 , 56 , 16עיתווהארץ,
273 
 280 , 259 , 97 )ע"כ(הננה
 311 , 163 , 16 )ע"כ(הדים



 253אבנרהולצמן,
 284 , 56 , 19לןונסייהומי

 242 , 135הימינים
 302,253,234-233,225,135הימיפיו
 203-200 , 195 , 123 , 29הומור

 , 269 , 265 , 147 , 53 , 46 , 35הומניזם
293 
 182הומרוס

P 19- , 15-14(ךפמיליאריזציה)זרה 

59 , 86-85 , 101 , 140 , 158 , 185 , 
191,190,190 , 259,209,194 

 190(ןאוטומטיזציה)החיאה
אלתרמן)(ראההשביעיהטור

 , 24 , 21 , 15היtיטוריוסופיההיסטוריה,
194,178,169,152,44,42,35 , 

196 , 260 , 266-265 , 284 
 249שירההיפנוטית,
 , 192,188,167 , 145,72 , 13הי~ר.נולה

212 , 213 , 239-238 , 247 , 257 

יונתן)רטוש,(ראה:אוריאלהלפרין,
 , 259 , 207 , 131 , 97יחיאלהלפרין,
279 , 280 , 283 

c 
 286 , 153שמעוןהלקיו,

 253 , 216אביגדורהמאירי,
 , 177 , 58 , 55 , 19תיאטרוןיהמטאטאי,

190 , 255 
 312 , 304-299 , 106המנון
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