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זיוה שמיר

"ֵחי הספרים ומלכתם החנוטה"
ֶקֶׁשת המשמעים של מושג 'הספרים' ביצירת אלתרמן לסּוֶגיָה

א. המציאּות הנולדת מן הספרים

רוב שירי קובץ הבכורה של אלתרמן כוכבים בחוץ )1938( הם שירים ש'עלילתם' מתרחשת 
בחוץ — בחוצות העיר ומחוץ לעיר — ומיעוטם בדל"ת אמות ובין ארבעה כתלים. בין האחרונים 
בולט השיר הַאְרס־פואטי המורכב "השיר הָּזר", המותח קווים של אקבלה בין  ָּבתי השיר ובין 
שירה  שלפנינו  הגם  האסורים.  בבית  המעצר  ותאי  החולים  בית  של  חדריהם  הבית,  חדרי 
אּורּבנית, רוב שירי הקובץ כוללים תיאורים ָא־ִמיֶמטיים לא של העיר בלבד אלא גם של היער 
וכן של הדרכים הנמתחות בין שערי עיר ובין אבק דרכים. בצד הדרכים משתרעים השדות, 
החורשות והיערות של הטבע הפתוח, שאף הם חלק בלתי נפרד מתמונת העולם האלתרמנית.
ובמאמר מוסגר: ראוי לזכור ולהזכיר כי הציור האימפרסיוניסטי שהתפתח בצרפת במאה 
התשע־עשרה, אשר שבר את האקדמיזם הכמו־קלאסי ובישר את רוחם של 'זמנים מודרניים', 
דגל ב־pleinairism, כלומר בשיטת 'האוויר המלא', שמשמעּה העדפת ההתרשמות הבלתי 
ֶרפלקטיבית בנופי הטבע  והאוויר שבטבע על פני התבוננות  אמצעית של האמן מן האור 
האמן  של  ַמׂשִּכיתו  בחדר  השוררות  המחנק  ובאווירת  באפלולית  שחזורם  תוך  ובמראותיו 
)אלתרמן הושפע מִמגוון של זרמים מודרניים: מן הנאו־סימבוליזם, מן הִאימּפרסיוניזם, מן 
הֶאקסּפרסיוניזם, מן הפּוטּוריזם, ועוד. מאלה יצר סינתזה אישית משלו, שטביעת אצבעותיו 

הייחודית ניּכרת בה לאלַתר(. 
בין שירי הקובץ בולטת קבוצת שירים שבהם הטבע פולש לתוך העיר באמצעות רוח 
שווקיה,  דוכני  שעל  והירק  הפרי  ֲעֵרמות  באמצעות  או  העיר  בתי  בין  החולפת  הסערה 
המפגישים את העיר עם יבולי השדה. הסערה בכל משמעיה פורעת את הסדר המֹופתי של 
כוכבים  העיר, פרי תכנונם וביצועם של אדריכלים, מהנדסים ובנאים.1 ואף על פי ששירי 

הסדר מתבטא בשירים אלה תכופות באמצעות המילה האּורָּבנית 'ׂשדרות', שנגזרה מן השורש ֹשד"ר,   1
אחי השורש סד"ר. מן המילה 'פוליס' )המציינת את העיר היוונית, אחותן הבכירה של ערי אירופה( 

נגזרו מילים של סדר, משטר ומשמעת, כגון ‘police’ )משטרה( ו'פוליסת ביטוח' )שטר ביטוח(.
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בחוץ הם ברּוּבם שירי טבע, המייצגים את הבריאה האלוהית ולא את מעשי ידי אדם, המילה 
את  המייצגת  ספרים,  המילה  זאת,  לעומת  אחת.  פעם  אפילו  זה  בקובץ  נזכרת  אינה  טבע 
עולם האמנות ואת מעשה ידי אדם, נזכרת בשירים הללו מפעם לפעם כביטוי של האידאה 
האפלטונית, העולה בטיבה ובערכה על כל מציאּות ֶאמּפירית הנתפסת בחושים. כך, למשל, 
בשיר "פגישה לאין קץ" נכתב "ַלְּסָפִרים ַרק ַאְּת ַהֵחְטא ְוַהּׁשֹוֶפֶטת"; בשיר "בת המוזג" נכתב 
ַּבְּסָפִרים". לפעמים נזכרות נגזרותיה של מילה זו, כגון בשיר "בוקר  ָהְיָתה ָּכמֹוָה  "וֵאין ְוֹלא 
בהיר" שּבֹו נכתב "ָלְך ָּכִלים ֵמֲאַבק ִסְפִרּיֹות / ִּגּבֹוִרים ִנְׁשָּכִחים ֶׁשל רֹוָמִנים", ועוד ועוד. שירי 
כוכבים בחוץ מציגים אפוא גישה דיכוטומית ורבת סתירות כלפי המושגים המנוגדים 'טבע' 

ו'אמנות' )"הספרים" ו"הניגון" הם נציגיה הקרדינליים של 'האמנות' בשירים אלה(.
שירת אלתרמן, לסּוֶגיָה ולתקופותיה, מחבבת את המילה הדּו־משמעית "מראות", שהיא 
צורת הריבוי של 'מרֶאה' )ִממראות הטבע, מעשי ידי בורא עולם(, אך גם צורת הרבים של 
'מרָאה' )האספקלריה, מעשה ידי אדם, המַׁשקפת את ָּבבּואת המתבונן בה, או את המרֶאה 
הטבעי, ומקפיאה אותו(. כך התיכו שירים אלה וִהלחימו את המרֶאה הטבעי שנוצר בששת 
ימי הבריאה עם המרָאה המלאכותית שאותה יצר האדם כדי לשקף את הטבע )כשם שיצירת 
האמנות ְמַחקה את הטבע ומַׁשקפת אותו(. בכך ָהַלך אלתרמן בעקבות ביאליק, שּברא בשירו 
"הְּבֵרכה" את הצירוף הטעון והרב־משמעי "ְלׁשֹון ַהַּמְראֹות", שָּבה, אליבא דביאליק, "ִיְתַוַּדע 
ֵאל ִלְבִחיֵרי רּוחֹו" ויוצר־ָאָמן "ִיְגֹלם ָּבּה ֲהִגיג ְלָבבֹו / ּוָמָצא ִפְתרֹון ָּבּה ַלֲחלֹום ֹלא ָהגּוי". בשירת 
ביאליק הטבע צרּור בתוך הספר. בעבּור היהודי הגלותי, שימיו עברו עליו בבית המדרש 
ֶהֵּכרות בלתי אמצעית —  ובבית הכנסת — שאיסורי חז"ל2 מנעו ממנו  מלהכיר את הטבע 
הספרים  ארון  לנוכח  עומד  האני־הדובר  ביאליק  של  גנוז  )בשיר  הטבע  הם־הם  הספרים 
היהודי ופונה לספרים בקריאה נרגשת: "ַאֶּתם ְלַבְּדֶכם ֱהִייֶתם עֹוָלִמי ַהָּיִחיד ֵמעֹוִדי: / ַאֵּויִרי, 
ְׁשֵמי ָׁשַמי, ְיֵרִחי ְוִׁשְמִׁשי ]...[ ַּבַּקִיץ ֱהִייֶתם ַּפְרֵּדִסי ְוַגן ַׁשֲעׁשּוַעי" )ראו בשירו הגנוז "עומד אני 

ומפשפש", תקדימו של השיר ה'קנוני' של ביאליק "לפני ארון הספרים"(.
אצל אלתרמן, לעומת זאת, הספרים אינם מַׁשקפים את הטבע, כי אם להפך — הטבע נברא 
ניסח  "האור"  אור" קדמו למעשה בראשית. בשיר  "יהי  מן הספרים, ממש כשם שהמילים 
 ]...[ ַמהּו עֹוֶׂשה   / ִעיֵרנּו,  / אֹור  "ָהאֹור  אלתרמן את השאלה הפילוסופית והמדעית כאחת: 
ם ַלָּמָסְך ָהָאֹדם / ֶׁשל ַעְפַעַּפי ַהְּדבּוִקים" )כלומר, האם הטבע, ובכלל זה תופעת האור,   ֵמֵעֶבר ִמּׁשָ
קיים  בכלל ִמּבלי שייקלט בעין אנוש או בתודעה האנושית(. כאן ובשירים אחרים העלה 
אלתרמן למעשה את אחת הסוגיות הסבוכות והחידתיות ביותר שבה התחבטו ספרי הגּות 
אין־ספור: מה קדם למה? ההוויה לתודעה או התודעה להוויה. תשובתו של המקובל בעל 
ספר יצירה המיסטי ותשובתם של פילוסופים רציונליים בני ימינו, עם כל המרחק שביניהם, 
דומות זו לזו. אלה ואלה מניחים כי בלי תודעה אין הוויה. המקורות התאוצנטריים תלו סוגיה 

"המהֵלך בדרך ושונה ומפסיק מִמשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב   2
כאלו מתחייב בנפשו" )אבות ג, ז(. את הִמשנה הזאת פירשו סופרי ההשכלה כאיסור על הסחת  הדעת 

מתלמוד תורה וכביטוי של העדפת ההתעמקות בֵּספר על פני ההתבוננות החווייתית בטבע.
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זו בעקרון 'הלוגוס' — הוא הצו האלוהי, דבר ה' הבורא את המציאּות — את השַמִים ואת הארץ 
)כבמילים הראשונות של ספר בראשית, המתארות את בריאת העולם ב"מאמר", או כבמזמור 
ַנֲעׂשּו"; תהלים לג, ו(. הפילוסופיה החילונית המודרנית תלתה  הקובע כי "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים 
סוגיה זו בשאלת התודעה, והגיעה למסקנה שלפיה יש אין־ספור מציאּויות, וכי 'המציאּות' 

היא פרי תודעתם של קולטיה, ומכאן שבלי תודעה אין הוויה.
הבחין בכך המבקר דויד כנעני, כשקבע במאמרו המכונן "על קו הקץ" ששירי אלתרמן 
העמידו עולם הפוך ש"ּבֹו הטבע ְמַחֶּקה את ְמַחָּקיו".3 אפילו בחגיגת קיץ, כשָּכתב אלתרמן 
בהתרסה נגד אותם מבקרים המחפשים ביצירה כוונות נסתרות, והודיע להם חגיגית  ש"ָהִעיר 
)"ַהֲחֵׁשָכה  וטען בשולי דבריו הערה אוקסימורונית  הוא הוסיף  ְרחֹוב",   — ָהְרחֹוב  ִעיר,  ִהיא 
הטענות  את  העמיד  כך  פיהם.  על  שלו  ההתרסה  דברי  את  ההופכת  ֶמׁש"(,  ַּכּׁשֶ ְּברּוָרה 
המוחלטות, שאותן זה אך השמיע, ְּבאֹור יחסי וחסר ודאות, והראה שהכלל המחייב היחיד 
”!‘Never say ’never“. תמיד שיקף ביצירתו מציאּות  השורר בשירתו הוא הכלל הקובע: 
ניתן לאתר  ָּפָרדוקסים, שָּבּה האמנות קודמת למציאּות ושולטת בה. את הרעיון הזה  רבת 
ביצירת אלתרמן מראשיתה ועד סופה, ולמעשה כבר בשירים מוקדמים כדוגמת "סקיצות תל 
יר ַהִּנְׁשַּכַחת / רֹוֶעֶדת ִמְּכֵאב ְּכִפיֶלֶגׁש ]...[  אביביות" נמצא שורות כגון: "ּוְבֶקֶרן ָזִוית ַּבת ַהּׁשִ
ַּפְּיָטִנים ֵמעֹוָלם ֹלא ָלְמדּו ִמן ַהּמּוזֹות, / ַהַּפְּיָטִנים ָּתִמיד ִלְּמדּו אֹוָתן" )"שירה אִמתית"(.4 בשירה 
הקלאסית מקובל לתאר את המשורר כמי מקבל את שירו מן המּוזות לאחר שהוא מעורר 
אותן בסיוע שיר־עוררּות )invocation( המקיץ אותן מתרדמתן; ואילו אצל אלתרמן המשורר 
מלמד את המּוזֹות לשיר )כלומר, האמנות מאלפת את הטבע כשם שהלוליין בשירו "קפיצת 
הלוליין" מלמד את החרגולים לקפוץ(. כאן וכאן, הֳאמנּות קודמת לטבע ומאלפת אותו בינה. 
במילים אחרות, אצל אלתרמן "עץ הדעת" קודם לכול, ובלעדיו אין ל"עץ החיים" קיום.  עם 
זאת אלתרמן מעמיד את הדמיון לפני התבונה והדעת, כפי שנרמז ממאמרו "על הבלתי מובן 
בשירה" ומשירו המוקדם "הָּיֵתד" )שבַמחּברת השירים המוקדמת שירים מפריז נקרא עדיין 

"מערת התאומים"(.
בכוחות  וְמַהלכים  וגידים   עור  קורמים  הספרים,  מן  יוצאים  הגיבורים  אלתרמן  בשירי 
עצמם בדרך הגדולה. אפשר לראות בכך המחשה של הצירוף הכבול הנאמר תכופות על 
 ,nature ובין art גיבורי ספרות )שהם "כמו חיים"(. אלתרמן שובר תכופות את הגבולות בין
או  על מדפי הספרייה,  מוות"  "עד  לחרוג מבין הדפים, לאהוב  לגיבורים הספרותיים  נותן 
לצאת לשוח בין משעולי היער. תחבולה כזאת אופיינית לסרטי אנימציה מצוירים שהחלו 
להתאזרח בבתי הקולנוע של סוף שנות העשרים וראשית שנות השלושים )הקשר שבין אמני 
המודרנה ובין "האמנות השביעית" — אמנות הקולנוע — הוא עניין הראוי לבחינה מחקרית 
ועל כך כתב אלתרמן הצעיר בקצרה ברשימתו "העשירי למניין" הכלול בקובץ  מעמיקה, 
מאמריו במעגל(. מכיוּון אחר: אפשר לראות בתחבולה זאת גם מימוש והמחשה של הרעיון 

דויד כנעני, בינם לבין זמנם, מרחביה 1955, עמ' 45–75.  3
"סקיצות תל־אביביות", הארץ מיום כ"ז ניסן תרצ"ה )30.4.1935(.   4
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שהאמנות  המּוּכרת:  המציאּות  של  הָּפָרֶמטרים  כל  את  ההופכים  שיריו,  כל  בבסיס  שעמד 
קדמה לבריאת הטבע; הטבע למד מן האמנות, ואינו יכול להתקיים בלעדיה. 

אלתרמן השתמש במושג 'הספרים' במשמעותו הרחבה והכוללת ביותר: לִמן כתבי הקודש 
ביאליק  בעבור  העממית.  והספרות  הילדים  ספרות  לרבות  לסוֶגיָה,  החילונית  לִספרות  ועד 
'ארון הספרים' הוא ארון הספרים היהודי כפי שניתן להבין משירו "לפני ארון הספרים", מן 
"ארון  הגנוז  הזיכרונות  קטע  ומתוך  סבא־זקני"  ספרי  בארון  ומפשפש  אני  "עומד  הפרגמנט 
הספרים". אף על פי כן, שיריו על ארון הספרים, לרבות "לפני ארון הספרים", שנכתב לאחר 
שהושלמה העבודה על ספר האגדה, כוללים רמיזות לספרות שנכתבה בקצה מערב — לדון 
)ה'ֶהּבראיסט' במונחי  ול"המלט" של שקספיר.5 ביאליק העברי־היהודי  קישוט של סרוונטס 
פרידריך ניטשה( לא התנזר מן הספרות המערבית, אך את רוב הזרקורים ִּכיוון אל הספרות 
הלאומית. לעומתו, טשרניחובסקי הזכיר בשירו המוקדם "שרטוטים" את חדר העלייה הדל 
שּבֹו הוא מתגורר, ובו "ַקְרֵני־ַהְּנֹגהֹות ]...[ עֹוְברֹות ַּכַחְׁשַמל ַעל ְזַהב ְּכִריכֹות ֶׁשל ֵּגיֶטה ְוהֹוֵמר", 
ובִצדם תמונת הרצל, ובשירו המאוחר "אני — לי אין משלי ולא כלום" ביקש שולחן שעליו יוצב 
פסל משה או גטה או פסלו של "ּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב, ְוֵאין ִּבְלּתֹו — ֶשְקְסִּפיר". טשרניחובסקי ה'יווני' 
לא התנכר אפוא לתרבות הלאומית, ותמיד ניּכרים אצלו משקעי ה'גירסא דינקותא' ואותות 
העניין שגילה בכתביהם של קברניטי הציונות. אצל אלתרמן מושג 'הספרים' כולל גם טקסטים 

לא קנוניים — יהודיים ונוכריים, בעברית ובשפות ֵנכר — עממיים, ילדיים וז'ורנליסטיים.
בשיר "כיפה אדומה", למשל, גיבוריה של ספרות הילדים — גיבורים אנושיים ובעלי חיים 
שעברו תהליכי האנשה — מסתדרים בשורה, ככיתת פעוטות של גן־ילדים היוצאת לטיול 
ָנה ָוֹחֶדׁש / הֹוֶלֶכת ַּבֶּדֶרְך  בחיק הטבע: "ֵעת יֹוֵמנּו ַהֶּפֶרא ִנְמֶחה ְּכִדְמָעה / ֵמָעִרים ִויָערֹות, ִמּׁשָ
ִּכָּפה ֲאֻדָּמה / ִלְלֹקט ֶּפַרח-ָּבר ַּבֹחֶרׁש.// ְויֹוְצִאים ַאֲחֶריָה ָּפָרה ְוַאָּוז / ְוָחתּול ְמַדֶּדה ַעל ִמְׁשֶעֶנת 
– – / ְּכִסּפּור ֶׁשָאַבד, ְּכִנּגּון ִמִּני ָאז, / ְּכַבת ְׂשחֹוק ִנְׁשָּכָחה ְונֹוֶׁשֶנת". לכאורה השיר מציג תמונה 
גן־ מהוויי  האידילית  שהתמונה  נרמז  השיטין  ִמּבין  אך  נפש,  ומשובבת  צבעונית  תמימה, 
)כך כינה  ולמעשה לפנינו תמונה מאיימת של "אידיליית כזב"  הילדים אינה אלא אשליה, 
כחול,  "משהו  הגנוז  והמאיים למעשה שבסוף שירו  הילדותי להלכה  אלתרמן את המרֶאה 
מאוד כחול"(.6 גם ממילות הסיום של השיר "כיפה אדומה" )"ּוְלֶפַתע ַנִּביט / ְוִהֵּנה ְּכָבר ָחְׁשָכה 
יערות הפרא עומדת להקדיר את חייה של  ניתן להבין כי הצמרת החשוכה של  ַהַּצֶּמֶרת"( 
האנושות, כבימים הראשונים של טרם היות האדם. בשירי רגעים, שנכתבו במקביל לשירי 
כוכבים בחוץ, השתמש אלתרמן באותם מוטיבים מאגדות האחים גרים, השזורים בין דפי 
קובץ הבכורה שלו. שירו הז'ורנליסטי "אגדה על ילדים שנדדו ביערות" )1938(,7 שנכתב בד 

טז-יז  כרך  תעודה,  העברי",  הספר  לגווילי  השקספירי  הקווארטו  בין   — לילה  "בואה  מאמרי  ראו   5
)תשס"א(, אוניברסיטת תל־אביב, עמ' 655–696.  

"משהו כחול, מאוד כחול", טורים, כרך א, חוברת מג-מד, ט"ז בתמוז תרצ"ד )29.6.1934(, עמ' 3. השיר   6
כונס בספר נתן אלתרמן: שירים 1931–1935, תל־אביב תשמ"ד, עמ' 127–135.

על  "אגדה  הטור השביעי בשם  בכרכי  כונס   .)29.11.1938( בכסלו תרצ"ט  ו'  מיום  הארץ  "רגעים",   7
ילדים שנדדו ביערות".
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ְּגִרים, / ַעל אֹודֹות ֵּבן  ֶגְרָמִנית ִמִּסְפֵרי ַאִחים  בבד עם "כיפה אדומה" פותח במילים: "ַאָּגָדה 
ּוַבת ֶׁשָּתעּו ַּבַּיַער, / ַעל ְּדַבר ֶהְנְזל ּוְגֶרְטל, ַעל ְׁשֵני ְמַהְּגִרים, / ֶׁשֵּגְרׁשּום ֶאל ַהַּיַער ִלְלֹקט ַּגְרְּגִרים / 

ַּבַּלְיָלה, ַּבַּפַחד, ַּבַּסַער". 
של  מודרניים'  ב'זמנים  שלפיו  הרעיון  עולה  ה'קל'  השיר  מן  וגם  ה'קנוני'  השיר  מן  גם 
סוף שנות השלושים, בשעה שרוחות מלחמה מנשבות בכל עוז, כבר אי־אפשר לברוח מן 
"כיפה  כגון  אגדות  ולמעשה,  והמרגיעות.  התמימות  הילדים  אגדות  אל  הקשה  המציאּות 
אדומה" ו"הנזל וגרטל" הן פרי הדמיון הטבטוני, וֵמהן אפשר ללמוד על הצפוי לעם ולעולם 
מידיהם של הָּפָגנים המודרניים המטפחים רעיונות אטביסטיים המחזירים את האנושות אל 
חשכת היער. רעיון זה עולה גם מהשיר "רועת האווזים": "ְוַרק ְּבֵסֶפר ַהְּתמּונֹות ֲאֶׁשר ִהְרִּדים 
ִחְּיָכה  ָהַאָּוִזים  ֲאָבל רֹוַעת   / ָוֹגֶדל,  ְּבִדידּות  ֵמֹרב  ָּבָהר נֹוֵהם  ֲעָנק ָׂשִעיר עֹוֶלה   / ַהַּטף  ְּכָבר ֶאת 
ֵאַלי ֵּבין ַּדף ְלַדף". שיר זה מלמדנו בסגנונו האוקסימורוני שכל העולם רועש וגועש )"ָהַרַעׁש 
ַרב ]...[ ַרק ֶרַגע ֶׁשל ְּדָמָמה צֹוֶרֶמת"(, ואם יש מציאּות נעימה ותמימה, הרי שהיא נותרה רק 
בספרי הילדים המצוירים, וגם היא אינה תמימה ואידילית אם מקלפים מעליה את המעטה 
הילדי. השירים הכמו־ילדיים והכמו־נאיביים שבקובץ כוכבים בחוץ )"כיפה אדומה", "רועת 
האווזים"( הם לאמיתו של דבר שירי אימה המבטאים למעשה את החשש מפני השתלטות 
הזעם הטבטוני )furor teutonicus( על העולם, חשש שהלך וגבר באותו הזמן שּבֹו יצא לאור 

ספר ביכוריו של אלתרמן.
מושג 'הספרים' ביצירת אלתרמן אף זכה לשיר ארוך בן עשרים בתים )אם מביאים בחשבון 
את השיר "הספרים" — שיר שלישי במחזור "שיר עשרה אחים" שבקובץ עיר היונה )1957( 
 ,natureו־ art ואת הזֶמר המצורף לִצדו של שיר זה(. כאן פרׂש אלתרמן את הגותו בנושאי
תוך הבלעת הגבולין שּבין עולם הגווילים שבספרייה ובארכיון לבין החיים המנהמים בחוץ, 
מֵעבר לכותל: "ִנְׁשַּבְעִּתי, ַּגם ַּבִּסְפִרּיֹות ֶאְפָׁשר, ֶאְפָשר ֹלאַהב ַעד ָמֶות, / ֵחי ַהְּגִויִלים ּוַמְחָׁשְבָּתם 
ִׂשְפֵתי  ְּכמֹו  ָטלּול   / ַוֲחַצְרָמֶות,  ֻחְרבֹות  ִקיר  ַעל  ַהַּקְדמֹוִני,  ֲאזֹוָבם  ַּגם   / ַהֲחנּוָטה  ַמְלָּכָתם  ִהיא 
ַהֲחמּוָטל". משמע, גם אותם סיפורי חיים החנוטים בתוך הגווילים העֵבשים עשויים להתגלות 
כסיפורים מלאי חיים ועזי יצר, לא פחות מאלה שבמציאּות )העובש שלהם טלול ממש כמו 
ׂשפתיה של הנערה הִּיצרית, התוססת והמושכת(. יש שהגבולות בין האמנות למציאּות החוץ־
ספרותית מיטשטים וקֹורסים עד כי אין לדעת אם האמנות מַשקפת את החיים, או שהחיים 

מַחקים את האמנות. 
השיר "הספרים" אף מטעים את רעיון קדמותה של האמנות )ובכללה "הספרים"( לטבע. 
האמנות היא שסיתתה את פניה של תבל: "ַקְדמֹון הּוא ֹּכַח ַהְּסָפִרים ְוֵאין ָּבֶהם חֹוֵבק ָיַדִים. / 
ַאִחים ֵהָּמה ַלַּסָּתִתים, ִלְׁשֹלֶׁשת ְּבֵני ָהֵאל: / ַלֲחִליפֹות ַהּקֹר־ָוֹחם, ִלְגאֹון ָהרּוַח ְוַלַּמִים, / ְלַפָּסֵלי 
ָּפֶניָה ֶׁשל ֵּתֵבל". במקום לַהֵּלל ולַׁשֵּבח את הרעיונות המופשטים שבספרים, שיבח כאן אלתרמן 
את "ַמְחַׁשְבָּתם ָהֵעיֻרָּמה" של הספרים )כלומר, דווקא את הרעיונות המופשטים(, ואף דימה 
את המחשבה המופשטת, הֵערומה, לאישה דמויית איילה, או לאיילה הדומה לאישה הנגלית 
קושר  "הספרים"  שיר  עֹוָלם".  ְּבֹרא  ִּכְבֶרַגע  ּוְדרּוָכה  "רֹוֶטֶטת  והיא  היער,  עצי  מבין  לפתע 
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כתרים של תהילה לטבע הרחב וההדור, אך מדגיש שאת נשמתם קיבלו הָׂשדות והֲאָפרים 
שבטבע מן הספרים:

ֳּבִלים ַלֹּטַהר, ִּכי ַעז ָהרּוַח ֶּבָהִרים ְוֵאין ַּכּׁשִ
ְוֵאין ָּבִהיר ַּכֵּצל ַהּטֹוב

ֲאֶׁשר ַעל ֲאָפִרים.
ֶמְרֲחֵביֶהם ַוֲהָדָרם ֵהם ַנְחָלָתם ֵמִעם ֱאֹלַּה,

ַאך ִנְׁשָמָתם, ַאַחי, ֻלְּקָחה ִמן ַהְּסָפִרים.

נֹוַפַחת  ושוב הטעים כאן אלתרמן את הרעיון שהאמנות הולידה את הטבע; האמנות  שוב 
חיים ונשמה בטבע הגולמי שבלי התודעה האנושית אין בו כלום. במשתמע אפשר להבין 
משיר זה שהטבע והאמנות משלימים זה את זו כאיש ואישה, שהרי המילים "ִנְׁשָמָתם ]...[ 
ה ִּכי ֵמִאיׁש  ֻלְּקָחה ִמן ַהְּסָפִרים" רומזים לפסוק המתאר את בריאת האישה )"ְלֹזאת ִיָּקֵרא ִאּׁשָ
ֻלְּקָחה-ֹּזאת", בראשית ב, כג(. הרמיזה לבריאת האנושות נועדה לחזק את הרעיון בדבר חלקה 
של האמנות )ובכללה "הספרים"( בבריאת הטבע. באותו שורש נדיר השתמש אלתרמן בשיר 
בין שירי  זה, המוצב  כי שיר  ֻלַּקְחנּו"(  ַהִּלּמּוִדים  ּוִמַּסְפַסל  ַהֹּצאן/  )"ֵמַאֲחֵרי  "דף של מיכאל" 
הפתיחה של הקובץ עיר היונה,  מתאר הולדתם ובריאתם של עם חדש ושל ארץ חדשה )ואף 
אין לשכוח ששיר זה תבניתו תבנית מכתב או תבנית של דף מתוך יומן, שעשוי להתגלגל 
ולהיות דף ִמֵּספר שבכתובים(. "הספרים" הולידו אפוא את הטבע — את המציאּות החוץ־
ספרותית — ובהמשך הדברים נראה כיצד הולידו "הספרים" את העיר העברית הראשונה 
ואת המדינה, אף נראה כיצד בוראים "הספרים" את המיתוס המוליד מציאּות חדשה ורוטטת, 

עד שהיא מתקבעת ב"ספרים" ושוב הופכת למיתוס.
לא אחת שאל אלתרמן את עצמו בשיריו  כיצד נולדת אגדה וכיצד נוצר מיתוס. בטורו 
זו  שאלה  אלתרמן  שאל  השנייה,  לעלייה  שנה  חמישים  במלאת  שנכתב  השחר",  "האיר 
שאינה  לשירה  רחל  כשירת  פשוטה  שירה  של  היהפכה  שאלת  לגבי  ותשובתו  במפורש, 
מתיישנת: 'ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי'. ִמי ֵיַדע ַמה ּקֹוֵבַע / ֶאת ִנְצָחם ֶׁשל ִׁשיִרים? ְּדמּות ּגֹוֶלֶׁשת ִמֵּתל: / ִּכְצִליל 
ִיְׂשָרֵאל". משמע, המרֶאה שנקלט בעיני  ִנְׁשַּתְּלָבה ִהיא ָלַעד ְּבִׁשיַרת  ְוגֹוֵוַע /  ֵנֶבל רֹוֵנן ְורֹוֵחק 
המתבונן )זלמן רובשוב־שז"ר(, שנעשה לתיאור ספרותי, נתקבע בזיכרון הקולקטיבי וקבע 
הפלמ"ח"  כינוס  "עם  טורו  ָנס.  לא  שֵלָחּה  לאגדה  שירתה  ואת  המשוררת  של  דמותה  את 
מסתיים באמירה רבת הפרדוקסים לכאורה, שלפיה "ַרִּבים עֹוד ַיַהְפכּו ַּבֵּסֶפר ַהָּלֶזה / ַאְך הּוא 
ַעְצמֹו ַּכּיֹום יּוָבא ָנא ֶאל ֵמֵעֶבר / ִלְׁשֵני ְּכָרָכיו, ֶאל ּתֹוְך עֹוָלם ַהַמֲעֶׂשה..../ ַרק ָאז אּוַלי נּוַכל ׁשּוב 
ְלָקְראֹו ְּבֵסֶפר". למעשה, לא פרדוקס לפנינו, כי אם אמת פשוטה: הספר והמעשים המסופרים 
בו משפיעים על החיים ויוצרים מציאּות חדשה, ולימים המציאות החדשה מעלה ָּפטיָנה של 

יוׁשן ומונצחת בספרים.
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ב. העיר שנולדה מן הספרים

השם "תל־אביב" היה כידוע שם של ספר בטרם הוקמה העיר שעל חולות הזהב, ועיר זו הייתה 
כאמור לגבי דידו של המשורר עיר שנולדה מן הספרים )"ֹלא ָׁשְוא ִנְכְּתבּו ְסָפִרים / ְּבֶטֶרם קּום 
איך  ובפזמוניו  בטוריו  בשיריו,  להראות  אהב  אלתרמן  בחגיגת קיץ(.  ככתוב  חֹול",  ַעל  ִעיר 
קרסו בתולדות ַעם ישראל הגבולות בין האבן והנייר, ואיך מילה שנהגתה ונכתבה על דּפי 

למת בטון ומלט. הספר הפכה מִספרּות למציאּות חוץ־ספרותית, שהלבישוה ֹשַ
המרּכבֹות, הטרּוּבדורים והפונדקים שבשירי כוכבים בחוץ מעניקים לשירים אלה חזּות 
אפשריים,  בלתי  ניגודים  המפגישה  אלתרמן,  של  האוקסימורונית  ביצירתו  אבל  אירופית, 
ֵגאוגרפית  מוטיבים אלה ודומיהם אינם אלא סמלים על־זמניים, שאינם קשורים ִּבמציאּות 
וָמַדי של תקופת המקרא,  דווקא. הנה, במחזה "אסתר המלכה", המתרחש בפרס  מסוימת 
מכּכב טרּוּבדור בשם מונדריש )שם מזרח אירופי, הלקוח, מתוך ָאַנכרוניזם גמור, ממחזהו של 
י"ל פרץ "בלילה בשוק הישן"(. דמותו של משורר חצר זה, המנצח על תזמורת המלך )רמז 
אֹוטֹו־אירוני לאלתרמן גופא, שאויביו תלו באותה עת על דש בגדו את תווית הגנאי "משורר 
חצר"(, לקוחה מצד אחד הייֵשר מן השירה החצרונית של ימי הביניים ותקופת הרנסנס, אך — 
מתוך ָאַנכרוניזמם גמור כב"שירי המגילה" של איציק מַאנגר — גיבורנו חי בעולם המזרחי 
ְוָׁשָלל"(.  העתיק, ובה בעת שר ַמדריגל מערבי לגִברתו המלכה )"ִּכי ַרק ָלְך ְנָׂשאִתיהּו ַמָּתת 
המוכן  קץ",  לאין  "פגישה  השיר  מן  הטרּוּבדור־הֵהלך  של  הקדום  בן־דמותו  הוא  מונדריש 
להביא למלכתו ולעולליה "שקדים וצימוקים" ולשוטט בארצותיה בלי מתחרים )"ְלַבִּדי ֶאְהֶיה 
ְּבַאְרצֹוַתִיְך ֵהֶלְך"(. התרפסותו של מונדריש לפני המלכה )"ֲאִני מֹוְנְדִריׁש ַהֵהֶלְך, ֲעֹקם ַהָּכֵתף / 
ּוְמתֹוֵפף"( מזכירה  ְטרּוָּבדּור  ז'ֹוְנְגֶלר,  ֶׁשל  ְּבַתְפִקיד   / ֵקיָסִריָנה  ִמְׁשַּתֲחֶוה  ַמְלָּכה,  ָלְך  ִמְׁשַּתֲחֶוה 
את התרפסותו של הֵהלך, גיבור "פגישה לאין קץ", לפני "המלכה" הנעלה והעריצה, שאליה 
הנגלית  האּורּבנית העשירה,  לפני המציאּות  קידה  קד  אלה  בשירים  שירו. המשורר  מושר 

לנגד עיניו, וכורע ֶּברך לָפֶניָה, מתוך נכונּות לַשמש לה עבד נרצע ונאמן עד אחרית ימיו.
מכאן שהימצאותו של משורר־ֵהלך )בן דמותו של הטרּוּבדור( בשירי כוכבים בחוץ אינה 
מעידה דבר על זהותם הגאוגרפית וההיסטורית של שירים אלה. לשון אחר: שירי כוכבים 
בחוץ אינם חייבים להיות שירים 'עתיקים' או 'אירופיים' רק משום שיש בהם ריבוי של פרטי 
מציאּות כמו־אירופיים שָּפֵטינה של יושן נסוכה על פניהם )הֵהלך האלתרמני דומה אמנם 
לטרּוּבדור, למינסטרל ולשנסונייר מ'איי הים' שבקצה מערב, אך הוא יכול בהחלט להיות 
נוף ארץ־ ְּפריט  גם בן־דמותו הארץ־ישראלי(. בו־בזמן, עץ הזית בשיריו אינו חייב להיות 
ישראלי בהכרח, שּכן עץ זה הוא ִסמלּה של אֵתנה, ֵאלת הָחכמה היוונית, שעל שמה נקראת 
הפוליס  של  )מהותו  המערבית  התרבות  וערֹש  בעולם  העתיקות  הערים  מן  אתונה,  העיר 
היווני, מקום הולדתה של הדמוקרטיה המערבית, העסיקה את אלתרמן בכל תחנות חייו(. 
הוא בחן את מרכיביו של הּפֹוליס ושל כל אחד מגלגוליו לאורך ההיסטוריה כמשורר בעל 
מזג היסטוריוסופי שהעמיד את העיר — פסגתה של התרבות האנושית — במרכז כל אחד 
מספריו — לרבות מחזהו האחרון שנמצא במֵגירתו, שהוכתר בשם ימי אּור האחרונים, על 
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1834 אשר  בולוור-ליטון משנת  אדוארד  כותרת ספרו של  ימי פומפיי האחרונים,  משקל 
עּוּבד לימים לקולנוע(.

לִמן שיר הפתיחה של כוכבים בחוץ נזכרת הדרך המוליכה אל העיר הבלתי מאופיינת, 
והמקום  הזמן  כביכול את סממני  הְּבכורה שלו מחק אלתרמן  גיבורת הספר. בספר  שהיא 
והעמיד לכאורה עיר טיּפּוסית, הדומה לכאורה לכל הערים של ההיסטוריה האנושית. אופָיּה 
הכמו־אירופי של עיר זו )עיר שּבּה יש ִמגדל שעון ואנדרטות על הגשר( מופר לִעתים ומופרע 
פה ושם ביסודות ארץ־ישראליים, שאינם מתיישבים עם הציפוי המיושן המַצּפה את תיאוריה 
מזדקר  אירופיים,  מלכּות  וגינוני  טּבחת  ֶמרּכבֹות,  שּבֹו  שיר  בתוך  למשל,  כך,  העיר.  של 
לפתע ב'ָזרותו' עץ הִשקמה התל־אביבי שבשורות התאטרליות: "ָׁשם ִׁשְקָמה ַּתִּפיל ָעָנף ִלי 
ְּכִמְטַּפַחת / ַוֲאִני / ֶאֹּקד ָלּה / ְוָאִרים". הנה כי כן, כבר בשיר השני של כוכבים בחוץ — "פגישה 
לאין קץ", החשוב שבשירי הקובץ — נזכר עץ הִשקמה התל־אביבי, סימן ההיּכר המובהק של 
"עיר היהודים" )כך כינה אלתרמן את תל־אביב בספרו עיר היונה, כשם שּכינה את המדינה 
שבדרך ב"מגש הכסף", משירי הטור השביעי, בשם "מדינת היהודים"(.8 כך ָרמז שהצירוף 
"העיר העברית הראשונה" ניתן לה על שום רצונם של בוניה להיּפרד מיפו הערבית ולהקים 

עיר יהודית )'עברי' או 'ייבֵריי' ]еврей[ פירושו ברוסית 'יהודי'(. 
ִלי  ָעָנף  ַּתִּפיל  ִׁשְקָמה  )"ָׁשם  קץ"  לאין  "פגישה  בשיר  המופיע  התל־אביבי,  השקמה  עץ 
ְּכִמְטַּפַחת"(, המוצב בראש הספר, אחרי שיר הפתיחה הקצר "עוד חוזר הניגון", מכּכב גם 
ֶקט ָהָיה ָאז. / ָיֵרַח ִקֵּטר ְּבִׁשְקִמים ְצֻהּבֹות ]...[  בהמשכו, בשיר "ליל שרב" )"רֹוֵעם ְוׁשֹוֵקַע ַהּׁשֶ
 / ַהָּיֵרַח  ִהְתַאֵּבְך  ְקִמים  ַהּׁשִ ְּבָכל   / ַוִּיֹּקד.  ַהָּיָׁשן  ִּכּנֹורֹו  ָנָׂשא   / ִׁשֵּלַח  ָלּה  ַצָּוארֹו  ַהֵּתל  ַעל  ָנָחׁש 
ַער ִנְּצבּו ָׁשִנים ַעִּתיקֹות"(. ִאזּכורו של עץ הִשקמה, ִסמלּה של העיר החדשה, שטרם מלאו  ַּבּׁשַ
לה שלושים, בנשימה אחת עם השנים העתיקות הניצבות בשער, יש בו כמובן מטעמו של 
אוקסימורון. ואולם לצירופים האוקסימורוניים ביצירת אלתרמן יש תמיד הנמקה, וכאן נעוצה 
ההנמקה בהיות העיר תל־אביב ֵׁשם חדש וֵׁשם מקראי כאחד, וכשנחום סוקולוב הכתיר בו 
את תרגומו לאלטנוילנד של הרצל, נועדה המילה "תל" לסֵמל את היסוד הישן והעתיק ואילו 
"אביב" — את היסוד החדש )מלשון 'ֵאב', צורת היחיד של 'ִאּבים' — צמח חדש ורענן(. גם עץ 
הִשקמה היה כאן בימי המקרא שהרי הנביא עמוס הציג את עצמו כ"בֹוֵלס ִׁשְקִמים", והעיר 
העברית הראשונה מזה אלּפיים שנה החייתה מציאּות שהייתה ונמֲחתה, עד שחזרה והופיעה  

באמצעות הספרים על במת ההיסטוריה.
ביטוָיה  את  שמצאה  העברית,  והתרבות  העברית  השפה  התפתחות  שבין  הקשר  את 
בספריהם של סופרי ההשכלה, ובין התפתחות העיר העברית הראשונה )כלומר את הולדת 
הכלול  הרוח",  ְרעּות  על  "שירים  שיריו  במחזור  גם  אלתרמן  הטעים  הספרים(  מן  העיר 
לשון  את  עתה  יולדת  והספרים,  החלומות  מן  שנולדה  זו,  עיר   .)1957( היונה  עיר  בספרו 
של  היעשותה  אחר  גם  בהשתאות  עקב  אלתרמן  הקלה.  והבמה  העיתונות  והשוק,  הרחוב 

ראו בספרי ֵהלך ומלך: אלתרמן — בוהמיין ומשורר לאומי, תל־אביב 2010, עמ' 137–154.  8



263"ֵחי הספרים ומלכתם החנוטה"

בסדנאות  שוליות  של  שפתם  המשתנה,  היום־יום  לשפת  והקבועה  הקפואה  הקודש  לשון 
ושל אוהבים בשדרות העיר. ב"שלושה שירים בפרוור" נאמר: "ַּפְרָור צֹוֵעק, צֹוֵען, ָּפתּוַח ]…[ 
ֵמִעְבִריְתָך ַהִּמְתַחְנֶחֶנת/ ּוִמְּפסּוֶקיָך ַהַּדִּקים / ִיְרַחב ִלָּבן ֶׁשל ְּבנֹות ַהֶחֶמד / ְוִיְסְמרּו ַהְמַדְקְּדִקים.// 
ַאָּתה ְוֹלא ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש / ְוֹלא ִׁשיֵרנּו ַהָּצמּוק / זֹוֵרע ַעל ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש / ֶאת ַהַּכּמֹון ְוַהִצּמּוק.//]…[ 
לּו ָּבא ִמיַכ"ל ְּבָך ָלׂשּוַח / ְולּו ָׁשַמע אֹוְתָך ְיַל"ג". במילים אחרות, אלמלא עוררו סופרי ההשכלה 
בספריהם את העברית החיה )להבדיל מ'לשון הקודש'( מתרדמה בת אלפיים שנות גולה, גם 
לא הייתה קמה העיר העברית על ִּתלּה. ואולם, אילו נקלעו יל"ג ומיכ"ל, שעוררו את העברית 
מתרדמתה, לשּוק התל־אביבי ושמעו במו־אוזניהם את העברית הפשוטה של הרוכלים, הם 
ועד הזמן המודרני. העברית  נדהמים מכברת הדרך שעשתה השפה העברית מימיהם  היו 

המדוברת אינה דומה כלל לעברית שבספרים, אך קשורה בה כפתילה בשלהבת.
בשיר "פגישה לאין־קץ", בשורה שצוטטה לעיל )"ָׁשם ִׁשְקָמה ַּתִּפיל ָעָנף ִלי ְּכִמְטַּפַחת"( 
כרך אלתרמן את עלי העץ ואת עלי הספר. מטפחת עשויה בד, ו'בד' הוא ענף מענפי העץ. 
כך כרך אלתרמן בהעלם אחד את מושגי 'הטבע', מעשי ידי בורא עולם, ואת האמנות, מעשי 
ידי האדם. רעיון דומה עולה מ"שיר האב" מן המחזור "שיר עשרה אחים" )הכלול בקובץ עיר 
היונה(. כאן הטעים אלתרמן את ערכיו של האב )בכל משמעיה של מילה טעונה זו(: בינה, 
לדור ההמשך.  וחרדה  אין־סופיים, שיקול דעת, דאגה  וטרדה  יגע  וחובה,  תחושת אחריות 
ְּכעֹוְרֵקי   / ָּבֶאֶבן.  ַהֶּפֶלג  ֶׁשל  ְּכַקּוֹו  ָּבעֹוָלם.  חֹוָתְמָך  "ֶהֱעִמיק  פונה אל האב במילים:  המשורר 
ֶהָעֶלה ַּבֶּפָחם, הּוא שֹוֵמר ַעד ַעָּתה ַעל ַקֶּויָך".  גם כאן כרך אלתרמן את הטבע — את כללי 
המּוסר הטבעי המבוסס על חוקים ביולוגיים כמו קשר דם בין הורים לילדיהם — עם צורת 
ֶהָעֶלה הטבועה בפחם והמעידה על חיים שרחשו על פני כדור הארץ לפני אלפי שנים, חיים 
שעקרונותיהם הבסיסיים לא נשתנו מאז ועד עתה. ניתן להבין כי ֶהָעלים הם גם עלי העץ וגם 
עלי הֵּספר, שּכן בכל הדימויים של שיר זה הצמיד אלתרמן הצמדה אוקסימורונית את מלאכת 
יָרה  הכפיים של עולם החומר ואת מלאכת האמנות של עולם הרוח: האב הוא "ַקְדמֹוִני ַּכּׁשִ
ְוַכֶּפֶרְך", והוא נתון "ַּביִגיָעה ֶׁשָּתֶגיָה ִעָּקר, ְּכִדיֶניָה ֶׁשל ְמֶלאֶכת ַמֲחֶׁשֶבת". הגבולות שבין 'טבע' 
ל'אמנות', בין חומר לרוח, בין 'עולם המעשים' לבין 'עולם האצילּות' מיטשטשים וקורסים. 

ג. המדינה שנולדה מן הספרים 

לא אחת רמז אלתרמן בשיריו שלמילים יש כוח לחולל שינויים ֲהֵרי גורל במציאּות החוץ 
ספרותית — בחינת "חיים ומוות ביד הלשון" — וכי לִעתים ישנם ספרים שאינם מַׁשקפים 
"יהי אור" קדמו  כי אם בוראים מציאּות חדשה, ממש כשם שהמילים  מציאּות קיימת, 
לבריאת העולם וגרמו להיווצרותו. מיתרֹון הּפרסּפקטיבה ההיסטורית מותר היום לשֵער 
שאלמלא נכתבו יצירות ספרות פרוטו־ציֹוניות כדוגמת ארץ הגלעד של לורנס אוליפנט, 
דניאל דירונדה של ג'ורג' אליוט ו"מנגינות ישראל" של הלורד ביירון, ספק אם הייתה 
מבשילה באנגליה אותה אווירה שהביאה בסופו של דבר להצהרת בלפור, שהייתה יריית 
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הּפתיחה לתהליך בן שלושים שנה, שהגיע להבשלתו בכ"ט בנובמבר. חיים וייצמן )אשר 
רבות להשגתה של הצהרת  הן עשה  "מגש הכסף"9(  נכתב השיר  הציֹוני  נאומו  בזכות 
בלפור, שבישרה את ראשיתו של המנדט הְּבריטי על ארץ ישראל, ועם הישמע ההכרזה 
על סיום המנדט הְּבריטי הוא עשה רבות להקמת המדינה. כאמור, לכן  כתב אלתרמן 
ח  )שיר  חֹול"  ַעל  ִעיר  קּום  ְּבֶטֶרם   / ְסָפִרים  ִנְכְּתבּו  ָׁשְוא  "ֹלא  בחגיגת קיץ את המילים: 

במחזור "שוק הֵּפרות"(.
אלמלא ספר הספרים לא היה העם חוזר לארצו, ועל כן היה חשוב לשמור על כל תו ותג 
בספרו  הכלול  המלך",  "ספני שלמה  לילדים  בשירו  אפילו  אלתרמן  רמז  כך  על  שבתורה. 
לילדים ולנוער ספר התבה המזמרת )1957(. שיר המקהלה הרם והגברתני, המַלווה כפזמון 
חוזר את שיר הילדים על "ספני שלמה המלך", מבוסס לאמיתו של דבר על חילופי מסורה — 
רק  עניין  בהם  ימצאו  שלכאורה   — המקראי  בטקסט  ערך'  ו'פחותי  דקים  נוסח  הבדלי  על 
אנשי אקדמיה יבשים או בטלנים המתפלפלים מאחורי התנור של בית המדרש, ולא ספנים 
זעיר  דקדוקי  שינוי  גמור:  אבסורד  לפנינו  ראשון  ממבט  ימים.  אוויר  הנושמים  שריריים 
כקוצו של יוד, שבו יבחינו רק למדנים מופלגים, משמש כאן בסיס לשיר מקהלה קולני מפי 
חבורה של מלחים אמיצי זרועות ורמי קול: "ֶעְציֹון ֶּגֶבר, ֶעְציֹון ָּגֶבר / ֶעְציֹון ָּגֶבר, ַים ֵאלֹות. / 
ְּבִסירֹות ַהָּים ֵיָעֶבר / ּוְבֳאִנּיֹות ְּגדֹולֹות" וגו'. ובמחשבה שנייה, הרי אין כאן שום אבסורד, כי אם 
אמירה היסטוריוסופית עמוקה: בעקיפין השיר רומז לכך, שלמילה הכתובה )קרי, לֵּתבה( יש 
בתולדות העם מקום של כבוד, וכי אין לזלזל אפילו בסימן ניקוד זעיר. בשנת העשור למדינה 
רמז אלתרמן לקוראיו הצעירים של שיר זה, שאלמלא המיתו עצמם למדנים באוהלה של 
תורה על כל תג ותו, ספק רב הוא אם היה העם חוזר לארצו שמקדם, וספק אם היה דורם 

זוכה  לראות במו־עיניו את תחיית השפה, העם והארץ.
בטור המכונן "מגש הכסף" רמז אלתרמן כי הספרים הולידו לא רק את העיר, אלא 
גם את המדינה. המילים "ַהֵּנס ָהֶאָחד ֵאין ֵׁשִני" משמשות כאן בכפל משמעיו של 'נס' זה 
)מסירת סיפורה הפלאי של הקמת המדינה, מסירת דגל המדינה, סמל הריבונות היהודית 
המתחדשת, כבטקסים לאומיים ממלכתיים(. דגל המדינה, כמו שמה של המדינה, שעדיין 
לא נקבע בעת היכתב השיר, היו נושא למחלוקת: כבר בקונגרס הציֹוני הראשון הונף 
הדגל בעל שני פסי התכלת על רקע לבן ובתוכו מגן דוד, כִצבעי הטלית הלבנה המעוטרת 
בפסים כחולים )לפי "ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת", במדבר טו, לח(, ונדחתה הצעתו 
של בנימין זאב הרצל בספרו מדינת היהודים — שראה בחזונו דגל עם שבעה כוכבי הזהב, 
המסמלים את שבע שעות העבודה המיטיבות עם אנשי העמל ומחזקות את שאיפת יהודי 

)תל־אביב  אלתרמן  נתן  של  האקטואליים  הטורים  בעקבות  היסטורי  מסע  השמיני:  הטור  בספרו   9
2006( התחקה מרדכי נאור ַאַחר ְמקור הצירוף "מגש הכסף" )silver platter, ככתוב בעיתון ניו יורק 
טיימס מיום 14.12.1947(, שנכלל בנאומו של חיים וייצמן בוועידת המגבית היהודית באטלנטיק סיטי 
)”No state has been handed to us on a silver platter“(, ומצא את ֶהקֵׁשריו  מיום 13.12.1947 

העיתונאיים האקטואליים. 
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דגל המדינה  לגבי  סוציאלי. ההחלטה הסופית  צדק  על  למדינה המבוססת  לעלות  העולם 
התקבלה רק בסוף אוקטובר 1948, חודשים אחדים לאחר קום המדינה. ראשי היישוב, ובהם 
משה שרת, נועצו בקהילות ישראל בעולם, והובעה המשאלה לכלול את שבעת כוכבי הזהב 
של הרצל על סמל המדינה  במקום על דגלה )בסופו של דבר נבחר סמל שלא ָּכלל אותם, 

והשריד היחיד לכוכבים אלה הוא בסמלי ערים בישראל(. 
משמע, אצל אומות העולם קודמים כלי האוכל וכלי המלחמה לספרים, ואילו אצל 
"ַעם הספר" הולידו ספרים כדוגמת מדינת היהודים את המציאּות 'הפשוטה' — את כלי 
האוכל וכלי המלחמה וכן את המדינה ואת מוסדותיה. ספרו של הרצל מדינת היהודים 
ורעיונות הריבונות וסמליהם הכלולים בו קדמו ביובל שנים להקמת המדינה. הכותרת 
תל אביב )תרגום ספרו של הרצל אלטנוילנד( התנוססה על ספרו של הרצל עוד בטרם 
הונחה אבן הפינה לעיר העברית הראשונה. משום כך לא השתמש לדעתי אלתרמן בשירו 
"מגש הכסף" בשּום ֵׁשם אחר מכל השמות שהוצעו למדינה שבדרך זולת השם  "מדינת 
היהודים" )כתרגום כותרת  ספרו של הרצל — Der Judenstaat(. הוא ביקש להראות כי 
המציאּות העכשווית נולדה מן הספרים, ועתידה בחלוף השנים להפוך למיתוס ולחזור 

אל הספרים. 
ואפופה  מעורפלת  עינינו,  מול  רוטטת  עדיין  המציאּות  במרומז,  השיר  אומר  כרגע, 
תימרות אש ועשן, אך בׁשֹוְך הְקָרבות היא תקבל צורה מוסכמת, תקפא, תתקּבע ותהיה 
ְיֻסַּפר  ָאר  "ְוַהּׁשְ במילים  שירו  את  סיים  כן  ועל  להיסטוריה.  לסיפור,  מכוֵנן,  למיתוס 
בבוא  ייכנס  והכול  סופרים,  של  בחלומותיהם  אפוא  התחיל  הכול  ִיְׂשָרֵאל".  ְּבתֹוְלדֹות 
היום אל הספרים — אל ספרי ההיסטוריה, אל אגדות הָעם, אל הפזמונים, ובמילה אחת 
‘art’ מציינת במחשבת השירה את הְּבריאה המלאכותית,  כוללת: אל האמנות )המילה 
 ,’nature‘ למילה  בניגוד  האדם,  של  ידיו  מעשה   ]artifice, artifact = [ הווירטואלית 

המציינת את מעשי ידי הבורא(.
אמנם הכותרת הראשית "מדינת היהודים קמה" התנוססה על עיתון דבר כבר ביום 
ואולם  בנובמבר,  כ"ט  מיום  יום אחרי החלטת האומות המאוחדות   ,1947 בנובמבר   30
היהודית"(,  "המדינה  על  דובר  )בשאר העיתונים  דבר  רק בעיתון  זו, שהופיעה  כותרת 
)דבר מיום 12.9.1947( שּבֹו  שאבה את השראתה מטורו של אלתרמן "מהו חג לאומי" 
השתמש לראשונה בצירוף "מדינת היהודים" כשם נרדף למדינה שבדרך, חודשיים וחצי 
לפני כ"ט בנובמבר. בטור זה, שנכתב לאחר שמעּפילי האונייה "יציאת אירופה תש"ז" 
הורדו בהמבורג חרף המאמצים למנוע את החזרת הניצולים לגרמניה, כתב אלתרמן את 
השורות העזות: "ַיַען ַחג ֵאינֹו יֹום ֶׁשָּידֹו ַמִּגיָׁשה / ַהְמָלַצת ְמִדיָנה ְמֻנֶּמֶקת ַּכִּדין, / ֶאָּלא יֹום 
ִמְּמִדיַנת  ְלָקְרָעם  ִיְרצּו  ה / ִאם  ְוִאּׁשָ ֶלֱאֹחז ְּבָכל ִאיׁש  ִיְצָטְרכּו  ה /  ַאְנְגִלים ֲחִמּׁשָ ִּכי  ַהַּמְרֶאה 

ַהְּיהּוִדים". 
והטעינוהו  היהודים",  "מדינת  בצירוף  שימוש  שעשו  אלתרמן  של  בעקבות טוריו 
בתכנים חדשים ברוח הזמן, השתמש גם העורך הרצל ברגר בצירוף זה ושיבצו בכותרת 
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הראשית של העיתון. חיים איזק, עורך הלילה של דבר, סיפר מקץ שנות דור איך נולדה 
הכותרת "מדינת היהודים קמה". לדבריו, כששאלו את העורך איך הקדים את ההלכה 
שהקמת  לציין  כדי  לא  "ָקָמה"  במילה  השתמש  שהוא  וטען  העורך  התחּכם  למעשה, 
המדינה היא כבר עובדה קיימת, כי בהדגשת ההברה השנייה של מילה זו, בלשון הֹווה, 
גם  זה  בצירוף  והשתמש  הוסיף  אלתרמן  ומוקמת.10  הולכת  היהודים  שמדינת  דהיינו: 
הּוִדים / ָאז ָמחּו ִמֶּלְחָים ְּבַׁשְרוּול /  בטורו "ויהי ערב", הפותח במילים "ְוַאְנֵׁשי ְמִדיַנת ַהיְֹּ
ְמָחה ֵאין־ֵעִדים, / ַוּיֹודּו ֵלאֹלֵהי ַהְּגמּול. / ַוְיָבְרכּו ִאיׁש־ָאִחיו ִּבְדָבִרים ְמַעִּטים /  ֶאת ִּדְמַעת ַהּׂשִ
ַוִיְפנּו ֶאל ֶעְמדֹות ַהְּגבּול".11 שבוע לפני פרסום "מגש הכסף" פרסם עזרא זוסמן בעיתון 
דבר את שירו "ליל כסֵלו", המסתיים במילים: "ְּבׂשֹוַרת ַהַּטל, ְּבׂשֹוַרת ַהֶּדֶׁשא / ִּפְרַצת ֶהָחג 
מּול ֹּתם ַהֵּלב — / ְמִדיַנת ַהְּיהּוִדים ִחֵּדָׁשה / ֶאת ַיְלדּוָתּה ְּבֵליל ִּכְסֵלו". כל השימושים הללו — 
הּפּוּבליציסטיים והפיוטיים — מקורם אפוא בטוריו של אלתרמן, גם אלה שהקדימו את 
"מגש הכסף". בעיתונים אחרים נכתב "מדינה יהודית" או "פלשתינה-א"י", ורק בעיתון 

דבר נעשה — בעקבות אלתרמן — שימוש במושג "מדינת היהודים".12
כדרכו, הצמיד אלתרמן למהות אוקסימורונית אחת את הפֵכי הציֹונות המדינית של 
הרצל והציֹונות הרוחנית של אחד־העם. הרצל הוא אבי רעיון המדינה היהודית והדגל 
נס  ביותר של הציֹונות,  )הנס(, סמל הריבונות הממלכתית, אך אחד מהישגיה הגדולים 
ומסיבות  הצילינדר  החליפה,  איש  המערבי,  המדינאי  של  בחזונו  נכלל  לא  השפה,  תחיית 
הדיפלומטים, שלא טרח ללמוד עברית, אף מיעט לחלום על מדינת היהודים כעל מרכז רוחני 
לכל תפוצות ישראל. ההישג הציֹוני הגדול של תחיית הלשון העברית, השייך אפוא לבית 
מדרשו של אחד־העם דווקא, אנשי הציֹונות הרוחנית, נדחק בהמולת הקונגרסים לקרן זווית 
)אם כי בן־יהודה, מַחֵיה העברית המדוברת בארץ ישראל, השתייך דווקא לאגף המדיני של 

הציֹונּות, ואלתרמן השתמש במילה "מגש" דווקא שהיא מחידושיו של בן־יהודה(.13 

ראו מאמרו של חיים איזק, "מדינת היהודים קמה", בעיתון דבר מיום 1.12.1972, עמ' 13.   10
בו  5.12.1947. הולדת המדינה מתוארת  מיום  דבר  "ויהי ערב" התפרסם בעיתון  טורו של אלתרמן   11
כהטלתו של ָוָלד שזה אך הגיח מרחם )"ְּכגּוף ֶיֶלד יּוָלד"( אל חיק האומה־הורתו, ובטור "מגש הכסף" 

עלתה תמונה מהּוּפכת של טקס פדיון הבן. 
אלתרמן עצמו השתמש בצירוף "מדינה יהודית" בטור שּכתב שבוע לפני כ"ט בנובמבר  )"על סיכויים   12
דבר מיום 21.11.47(, שּבֹו מחה נגד היחס הצונן שהפגינו אומות  למדינה יהודית ועל היחס אליה", 
העולם באו"ם לגבי סיכוייה של תכנית החלוקה והקמתה של מדינה יהודית )"ֹלא ִלְהיֹות ִאם ֶאְפָׁשר, 
ֹּכה צֹוֵנן ְוקֹוֵדר... / סֹוף-ָּכל-סֹוף ָהֻאָּמה, ָאח ְוָיִדיד / ְּכָבר ָעְמָדה ְּבָצרֹות, ֵּכן... ְּגדֹולֹות ְקָצת יֹוֵתר / ִמֵּלַדת 

ְמִדיָנה ְיהּוִדית"(.
אלתרמן השתמש במילה "מגש" שחידש אליעזר בן-יהודה, ולא ב'טס' או ב'קערה', כי המילה )כמו   13
מילים דומות מגזרת פ"נ — ַמָּסע, ַמָּבע, ַמָּתן, ַמָּפץ, ַמָּצע, ַמָּצג ועוד — היא גם שם עצם מוחשי וגם שם 
עצם מופשט )השיר מתאר את ההגשה ואת הכלי המוגש גם יחד(. בשיר המדגיש את אופָים העברי, 
הכמו־כנעני, של הנערים הלוחמים )"ְונֹוְטִפים ַטְלֵלי ְנעּוִרים ִעְבִרִּיים"( בחר אלתרמן להשתמש במילה 

מן העברית הארץ־ישראלית המתחדשת, ולא במילה מן המקורות הקדומים.



267"ֵחי הספרים ומלכתם החנוטה"

וכגורם  חדשה  מציאּות  מחולל  כגורם  הספרים  את  ראה  שאלתרמן  לראות  אפוא  ניתן 
ביצירתו  ההיסטוריה.  במת  מעל  ויורדת  מתיישנת  שהיא  לאחר  המציאּות  את  החותם 
להעניק  אלתרמן  ביקש   )1944( מצרים  מכות  שירי  כאחת  וההיסטוריוסופית  האקטואלית 
תפקיד ומשמעות לאמנות בעת מלחמה, ואת החושך המשתרר בעולם בעת איפול השכל 
תיאר "ְּכֵעד ִלְגַמר מָלאכֹות / ִמְּשׁחֹור ִׁשְבֵרי ַּבֶּזֶלת ְּבָבֵּתי־ַהְּנכֹות". משמע, שרידי חורבנן של 
אומות ושל תרבויות קדומות שמור במוזיאונים, למען תתענג מהם עין הצופה, מבלי שיחוש 
כאב על שלפניו עדות ושריד לקטקליזם נורא שעבר על האנושות. החושך ניבט אחרי האסון 
כעד אילם ואלמותי לגמר מלאכת ההריסה והסתירה וכעד לגמר מלאכת היצירה. כך יעידו 
גדולות ששקקו בעבר חיי מסחר,  )גרסתם הקדומה של הספרים( על ערים  לוחות הבזלת 
להנאה  ומקור  לחוקרים  אקדמי  עניין   — הנכות  בבתי  למוצגים  שהפכו  ואמנות,  מלאכה 
אסתטית לקהל המבקרים. הספרים בוראים אפוא את המציאּות וגם חותמים אותה כשמגיעה 

העת לסתום עליה את הגוֵלל.   




