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  א"צ גרינברג אלתרמן בעקבות 

  עיר היונהל רחובות הנהרבין 

  

  א. הקסם הקל של אישה ואילן

הרושם הראשון שיצירת א"צ גריברג לסוֶגיה ולתקופותיה משרה על קוראיה הוא 

י של משורר בדידות לפים בדידות. זהו מצבו הקיומ –רושם של בדידות גדולה 

שהוא "גוֶלה" בתוך עמו ומולדתו, ואיו מיודד אפילו עם ֵרעיו המשוררים ה"גולים", 

יתן  כלב ביתהמחזיקים כמוהו ברעיוות מודריסטיים מהפכיים. כבר בשירי 

להתוודע למצב זה, שלתוכו קלע המשורר את עצמו מתוך מּודעּות ובחירה. אולם 

את מצבו הקיומי לפי לקוראיו בימה מתוה , בחר להציג רחובות ההרבספרו 

ומהורהרת, שאיה דומה כלל לימה הצחית האופייית לאותם יתוחים עצמיים 

שערך המשורר בשירתו המוקדמת. בשירו "לֵאלי בארון: שיר התוודעות", המוצב 

ַּבמבוא" ו"ָּבאי במחתרת"), הוא ערך היכרות -(לאחר שירי "לוח רחובות ההרבפתח 

חודשת עם קוראיו, ויסה להבהיר להם את פשר הבדידות הזאת, שהייתה לגביו מ

אוַרח חיים ראוי למשורר עברי, ולא מצב אומלל ומיוסר שממו ביקש להיחלץ. לא 

אלא שהוא אף מדיר  –הסביר אצ"ג  –זו בלבד שהוא זר ומוזר לרוב אחיו, בי דורו 

"מקוללים", שאך טבעי היה אילו את רגליו מחברתם הצוהלת של ֵרעיו המשוררים ה

  התרועע אתם והסתופף בקהלם.

תשובות  –בלשון ברורה ורמזית כאחת ובקיצור לא אפייי  –שיר זה מעיק  

לשאלות רבות ומצטלבות, כגון: מדוע אין אצ"ג יכול להשתייך לחבורתם של 

של  המשוררים המודריסטים, שגם הם הסתפקו כמוהו במועט, ובזּו כמוהו לערכיו

אורח החיים הבורגי; מדוע מדיר הוא את רגליו מן הפרסות המקובלות של "קרית 

ספר" (הוראה, עיתואות, תרגום ועוד), המחייבות את הסופר להתערב בין הבריות 

ולעמוד בלוחות זמים קבועים מראש; מדוע אין הוא יושב כמותם בבתי הקפה 

                                                           
 )2007אילן, -אויברסיטת בר( "צבי גריברג : מחקרים ותעודות רחובות ההר לאורי: "מתוך 1



בחברת שים יפות תואר; מדוע  אביביים, ולוגם יחד ִאתם מן הטיפה המרה-התל

עברית, -אין הוא הולך כמותם שבי אחר הקסמים הקלים של השירה הרּוסֹו

המושכת את קוראיה כבחבלי קסם בעזרת "המאגיה של המילים"; מדוע אין הוא 

  כותב שירים ופזמוים מושרים למקהלות הזמר, לרדיו ולבמה הקלה: 

  ְוֹוְגִים ָלֵכן ֵאְׂשְט ִמְּמקֹום ַוַעד ָׁשִרים

  ַלְּקָסִמים ַהַּקִּלים ֵּבין ִאָּׁשה ְוִאיָלן,

  ִּכי ֵעיַי ְלַעִּמי ֶׁשְּדָרָכיו ְּבִצָּלן

  ֶׁשל ֵאימֹות ַמְלֻכּיֹות; ֶׁשְּבָכל ּגּוף ְיִכיָלן.

  

השקוע עד צוואר בבעיות  אצ"ג מכריז כאן מפורשות כי משורר לאומי כמוהו,

שטל על עצמו, איו יכול ליהות ממעמי האומה ובמשימות השליחות הציבורית 

מחייבת, אף איו יכול לכתוב -החיים. הוא איו יכול לחיות את חייו בקלילות בלתי

מחייבת בעוד עמו עולה על המוקד או מלט על פשו במוסת -שירה קלה ובלתי

ן ִאָּׁשה בהלה. תן אלתרמן הבין אל כון כי דברים אלה בדבר ה"ְּקָסִמים ַהַּקִּלים ֵּבי

ְוִאיָלן" אים מרמזים רק באופן כללי לשירה הקוסמופוליטית מ"אסכולת 

שלוסקי", שהרבתה בחידודים ובשעשועי מילים רבי קסם, והציבה עמדה המוגדת 

תכלית יגוד לשירתו הלאומית הבואית של אצ"ג (כידוע קלעו בי האגף 

 ה בימי מלחמת העולם לסבך שלויות סותרות, וכדי ה"שמאלי" של המודראמ

 1להיחלץ מסבך אידאולוגי זה החליטו ברוּבם להימע מכתיבת שירי מלחמה).

אלתרמן הבין היטב כי צירוף מילים זה של אצ"ג יורה חץ אירוי באותם שירים 

היפוטיים, עדרי מחויבות כביכול, השובים את לב קוראיהם, כגון שיר הפתיחה של 

ההלך בין "ִאיָלן ִּבְגָׁשָמיו" לבין "ִאָּׁשה ִּבְצחֹוָקּה", -ורר, שּבו ע המשכוכבים בחוץ

מּוער לכאורה לגמרי מכל הפרובלמטיקה הלאומית של שות המאורעות וערב 

אם הוגים את שלוש המילים הראשוות של אצ"ג בהגייה אשכזית, הרי  המלחמה.

על "עוד חוזר  אלתרמי שלו כתוב בטטרמטר אפסטי, בכעין פרודיה-שהבית האטי

  הגון".  

, גלגולו היהודי של הטרובדור כוכבים בחוץלך האלתרמי משיר הפתיחה של ההֵ     

מתפשרת -מסויגת ובלתי-ושל הבוהמיין, חובתו האחת והיחידה היא אמות בלתי

לאמות הצרופה ולדרך חייו של האמן. כך תפסה שירתו המוקדמת של אלתרמן 

רה העולה ובוקעת מתוך התיאורים האסתטיציסטיים בטרם הבחיו קוראיה באמי

למראה. מה לתפיסת עולם "דקדטית" כזו של "אמות לשם אמות" ולמצב 

הלאומי של שות מלחמת העולם, השואה והקמת המדיה?! אלתרמן קרא דברים 

, שבהם עיר היוהאלה של אצ"ג, ו"הרים את הכפפה". עד מהרה החל בכתיבת שירי 



ית ואידאולוגית שוה לחלוטין מזו שִאפייה את שירתו המוקדמת. קט עמדה שיר

הוא הבין כי "בשעה זו", שּבה עמו אבק על קיומו, שימורה של העמדה 

חסרת המחויבות, שִאפייה את שיריו משות השלושים, איה  האויברסליסטית,

ות מעידה על אחריות ציבורית, וכי אם יתמיד בה יש בכך כדי להעיד על רפיס

שהוציאו לו  כוכבים בחוץובמיוחד בשירי  –מוסרית. אם בשירתו המוקדמת 

קוליּות, תועת התזזית -שלטו הססגויות, הרב –מויטין וחיבבוהו על הקהל הרחב 

ודופק החיים המואץ של תבל רבה, עתה החליט "להסתפק" באמירה האפורה של 

  "יום קטות" שבשוֶליה של תקופה גדולה והרואית. 

את  –כל אחד בדרכו  –כן, שי ספרי השירה הגדולים והחשובים, ששיקפו א 

) 1951( רחובות ההרהמעבר ִמחורבן לתקומה, הם ספרו של אורי צבי גריברג 

). זה עיקרו בחורבן, במוראותיו ובחזון 1957( עיר היוהוספרו של תן אלתרמן 

, בגילוייה הגדולים בתקומה –הלאומי החדש שהלך ותרקם מעל המׁשּואות, וזה 

וב"זוטותיו" של "יום קַטות". עשור תמים צריך היה שיחלוף בטרם יעלה בידי 

אצ"ג ואלתרמן "לתעד" את האירועים שבמרכז ספריהם ולתת להם לבוש שירי 

הולם, הגם ששי הספרים הרשימו את קוראיהם כאילו כתבו בלהט, ללא כל 

המואצים של ימי השואה והתקומה כמין "דיסטץ", וכי הם מַלווים את האירועים 

יומן אישי, ההופך בדיעבד למסמך בעל חשיבות לאומית. אמם שי המשוררים לא 

הותירו עדויות רבות על תהליך ההתהוות של שי הספרים החשובים הללו, אך גם 

בלי ידיעות מדוקדקות על הגזיס הממושך שלהם, פרי לבטי יצירה והתחבטות 

ער שלשי המשוררים דרש אותו ריחוק מיימלי מן הסטיכיה פימית, יתן לש

הגועשת של אירועי הזמן והמקום, הדרש לשם התבוות כוחה, אסתטית 

ואמוטיבית, וגיבוש תובה אישית ובין אישית. שיהם העמידו, כל אחד בדרכו, 

סיתזה אישית של התבוות אליטית "מרוחקת" ושל זעקה אישית. כל אחד מהם 

ון, בסופם של לבטים, קורפוס שירי גדל ממדים ובעל מבה מוצק, שביקש לתת כ

לקוראיו אטומיה של כלל התופעות המשמעותיות שכוו את החיים הלאומיים 

  בפרק זמן תון. 

שי הספרים הללו, שיש בהם גם מן ה"דוקומט" האקטואלי וגם מן ה"מוומט"  

אור בעשור הראשון של המדיה, ושיהם המציח את אירועי הזמן לדורות, ראו 

ביקשו לתהות על טיבן של התמורות הרות הגורל שתחוללו בחיי עם ישראל; לבדוק 

המכון של המדיה הצעירה: מה דמות תהא לו  בכּור המצרף הפואטי את הֶאתוס

ליהודי המחדש ימיו כקדם? מה יהא יחסו לספר ולסיף לאחר ששתחרר מן היחס 

ה לו כלפי סמלי הרוח והכוח במהלך אלפיים שות גולה? מה צריך הַאומלי שהי

להיות יחסו לגולה ולגלותיות, שאחדים מאבות הציוות ביססו את שלילתה 



הגמורה, וזאת לאור המפגש עם המוי הפליטים שזה מקרוב באו? על אלו מיתוסים 

ה יהיה טיב עתיקי יומין עליו לכון את חייו, ואלו מהם עליו לסלק מעל דרכו? מ

יחסיו עם שכיו הערביים ועם אומות העולם בכלל, אלה שמפיהן מלט ואלה 

שבידיהן המפתח לביסוס עתידו? ראה ששי הספרים אף ביקשו להטביע את 

חותמם על כיון הֶאתוס החדש, ובלשוו של הבלשן רומאן יאקובסון שיהם דרשים 

להשפיע על הקורא ולהתוֹות לו  ל"פוקציה הקואטיבית" של הלשון, זו המבקשת

לשון אחר, שיהם מוכים להקריב "בשעה זו"  2דרכים רצויות בתוך אלה המצויות.

את "הפוקציה הפואטית" של הלשון למען מטרות עלות יותר מאותם "עיטורי 

  סופרים" ומאותם "ציצים ופרחים", היאים לאמות בזמים כתיקום.

ים בעיקרם בלשון "אחו", הגם שטיבה של לשון כתובעיר היוה ורחובות ההר  

זו ִמשתה תכלית שיוי מספר לספר: אצל אצ"ג לשון "אחו" היא שם רדף 

מאופיית, אידאלית, המייצגת את כלל עם ישראל בעבר, -לאחדות לאומית בלתי

בהווה ובעתיד, את ֶחציו שעלה למרומים במעלות קדושים וטהורים ואת חציו 

כגון "לישיבה של  –מת הארץ לַבּכות את ההולכים. אחדים משיריו שותר על אד

אמרים מפי מקהלה  –מטה", "כי זה כבר בכי", "שלוש מקהלות אומרות שיר" 

המכילה את כלל עם ישראל של כל הדורות, וכל אחד משירים אלה בוי על ֶחֶרז אחד 

צגת לשון ויחיד המבוסס על לשון "אחו". אצל אלתרמן, לעומת זאת, מיי

קולקטיבית זו דוברים שוים ומגּווים, הלקוחים מן המציאּות ה"פשוטה" 

והאקטואלית. המחבר המובלע גופא איו משתייך באופן מוחשי וממשי אף לא 

לאחד מהם, שּכן הוא שוה מהם בגילו ובתפקידים שהוא ממלא (שיריו אמרים מפי 

פי הפליטים הסחופים היושבים הלוחמים בי הארץ שלּוקחּו מספסל הלימודים, מ

בבטן האייה, מפי הזֵקים הישאים על גב הצעירים אל חוף, וכן מטעמם של 

ציבורים אחרים שהמחבר דובר כביכול מגרום). רק השיר "בסוב הרוח" (שיר ו מן 

המחזור "מלחמת ערים") עשוי לייצג את קֹולּה ההיפותטי של עדת המשוררים 

י הזמן ותוהה ביה לביה כיצד ראוי לכתוב "בשעה זו", העומדת בעורף מול אירוע

שּבה המעשה האפור ביותר פיוטי יותר מכל שיר, ועולה עליו בחשיבותו: איזו לשון 

ואיזו פואטיקה תשקף כראוי את שות המאבק על עצמאות ישראל והמאבק על 

  כיוה של התרבות הישראלית הצעירה.

גם דמות ה"אי", המזוהה פחות או יותר עם בצד ה"אחו" מופיעה בשירי אצ"ג  

הורמות של המחבר המובלע. זה "אי" המקון בזעקה על היתמות הכפולה שגזר 

עליו חורבה של יהדות אירופה והחוגר שק ואפר על אבדן משפחתו ועל שבר בת 

עמו, מקטרג על צרּות האופק של הציבור ושל "רועיו", אך גם משמיע בואות חמה 

לבוא (תחת בואות הזעם והתוכחה שהשמיע הדובר כמשורר וכביא בשים לעתיד 



שקדמו למלחמה ולחורבן יהדות אירופה). לפיו "אי" רועם, שוצף וגועש, חדור 

הכרת ערך עצמו, השואל את עצמו ואת קוראיו: "ִאם ְּכֶאְטָה ָהָהר ְיָלַדְתִי ִאִּמי/ 

ֹו?/ ַּגם ְּכֹתֶת ַּפִּסים ִלי ָתְפָרה ַוִּתֵּתן/ ֶאת ְּבָּה ְלַעָּמּה ְּבגֹוַרל ְּבִׂשיא-ּוָפז-ַוְּתִקיֵמִי ָבָעם ַהר

זהו "אי" יטשיאי ההולך בגדולות, הבז לרוכלים ולחווים בעלי  ְ3ִביאֹו".

החשבוות הזעירים ו"השכל הקטן", אלה המסרבים לראות את החשבון ההיסטורי 

ה" ו"לא תעשה" ברוח הזמן הרחב וגדל המידות, אף מסה לקבוע  מצוֹות "עשֵֹ

: זהו "אי" בעל רחובות ההרהחדש. בולטת גם מרכזיותו של ה"אי" בשירי 

ממדים עצומים, המאמין בכוחו לשות את פי המציאּות; "אי" שאיו מסה 

  להצטע או להציע את מחשבת הגדלּות שלו. 

, ומַפה את עיר היוהירי אלתרמן, לעומת אצ"ג, מסלק את ה"אי" לחלוטין מש 

הזירה לאותם גיבורים אלמוים הוטלים חלק פעיל בחזית המאבק הלאומי, אף 

(כגון הלוחמים הצעירים בשיר  ותן להם את הבכורה ואת זכות המילה הראשוה

הרואיות (כגון -"דף של מיכאל"). הוא אף ֹשם דברים בפיהם של אותן דמויות אטי

שתפקידם במאבק הוא  הצעירים ב"שיר של זֵקים"), הזֵקים הישאים על גב

תפקיד סביל בלבד. אגב כך, הוא ממעט להפות זרקור אל אלה המצאים בעורף, 

וכמעט שאיו מדבר בשמם. סילוקו של ה"אי" מחזיתם של שיריו תפתח אצל 

ידע אלתרמן אל כון כי אם ידבק  כוכבים בחוץאלתרמן בהדרגה: כבר בעת חיבור 

"אי" הֶמגלומי וסח מאיאקובסקי, שתפתח בבית מדרשו של שלוסקי, או בו ה

ה"אי" המקטרג והמזעיק שמים וארץ וסח אצ"ג, עתיד הוא להיחשב בעיי עצמו 

ובעיי זולתו ֶאּפיגון. גם מזגו ומבה הפש שלו לא תאמו את אלה של שלוסקי או 

ייו את "יוצרי הוסח" של אצ"ג, והיטוהו לאפיקים פואטיים אחרים מאלה שִאפ

הוא "אי" מצטע ותמים  כוכבים בחוץישראלית. ה"אי" בשירי -המודרה הארץ

עיר מתבל וממראותיה, והוא קד לפיהם אפיים ארצה. ב למראה, שעייו ְׁשכורות

רומטיות המתחטאות -טש אלתרמן כליל גם את המחוות הפסידוהיוה 

ב שירה טולת ֶאגו מכול וכול; שירה והמתפקות של שירתו המוקדמת, וכת

המרוכזת בתחייה המהוססת והכאובה שתחוללה לגד עייו, והיא חשופה בכל 

, התיר לעצמו לשרבב את חגיגת קיץרק בסוף דרכו השירית, ב 4יופייה וכיעורה.

עצמו כדמות אחת מבין "הפשות הפועלות" בתוך המלודרמה שתחוללה לגד עייו 

 –גיל העמידה  –אביב של אמצע שות השישים, שגילה -היא תל ב"סטמבול", הלא

  כגילו של רב משורריה.

כל אחד משי המשוררים הגדולים הכתיר את ספרו בכותרת הראית ממבט  

ראשון בעלת אופי אּורּבי (זו עייה ב"רחובות" וזו ב"עיר"); אולם כותרות אלה 

תהפכות לכל הגווים. לפי שרגא מתגלות עד מהרה ככותרות סמליות וחידתיות, המ



הם הופים הגדולים ההיקפיים: ההררי הגיגאטי, רהבו  רחובות ההראברי, "ופי 

של הים, שטפם של חלים והרות, היער בָעצמת תימוריו, שחקי ערבית וזריחה 

מהם מתמלא  –כל הֵּגאה והאדיר שסמלו תוֵאם את הכיסופים הועזים  –בוערים 

יות, עזות, עשירות".ביטויו של גריגם אברהם קריב  5ברג בריתמוס של מילים קיצו

מלשון זרימת ההר ורחבותו, תוך קישור הספר רחובות ההר הבין את הכותרת של 

בעיין זה כדאי גם להטות אוזן לדברי  6לכתיבתו רחבת השורות של וולט ויטמן.

את "מדע אבל" פה על כך שבספרו חתר לקר-המחבר עצמו, שהעיד בדבריו שבעל

  רציולי, השכלי והרגשי: -ו"דת כיסופים", תוך שילוב הרציולי והאי

ספר הִאיליֹות והכוח, מסר על ָידי לפרסום אחרי הרבה  רחובות ההר,הספר הזה 

שיקול דעת, היסוסים וחשבון פש; עבדתי על עמודיו כעל ספר מדעי: על יסוד מסה 

ם, וכדוקומטציה; ובאתי בו למסקות ויסיון לימוד דברים כהוויתם וכשורש

מסוימות וברורות. רציתי, אילו לא חששתי ב'חששות בוה' לקרוא לספר הזה 

'מדע אבל'. כי רק כך צריך, אחרי כריתת כל גופו הלאומי מאירופה, לגשת איש 

ואין  –הרוח, גם בצורה שירית, להעלאת המראות ולסיכום המאורעות. לא רציתי 

הוסיף ספר אבלות וסף לספרי האבלות המדומדמים שלו מכל ל –אי רוצה 

הדורות, שבסופם כל אשר בכו בהם ובע התהומה, ללא מוצא ליּבשת החיים של 

   7אומה חיה ושלטת על גורלה.

אצ"ג ביקש אפוא שלא תצלולה דמעותיו ודמעות זולתו תהומה כאותן דמעות 

מה כהר רחב אל יּבשת החיים ששפכון מקוי כל הדורות; הוא ביקש שהן תזרו

שעליה מכות האומה את חייה החדשים. תיבת "רחובות" שבכותרת יותר משהיא 

קשרת לצד האּורּבי, הריהי קשורה אפוא לרחבּות בכל משמעיה: לתפיסה הרחבה 

והמקפת של המציאּות, לריתמוס הרחבּות, ליכולת להקיף בהעלם אחד את 

ברים ששא בהזדמות אחרת טען אצ"ג גד קטּות ההיסטוריה היהודית כולה. בד

התפיסה וההשגה של הציבור ושל מהיגיו, תוך שהוא מדגיש פעם וספת את 

  שאיפתו לרחבּות הממדים:

אי כידוע איי קוסמופוליט. אי רואה את עמי לא כדרך המחשבה 

המקובלת, שהיא מחשבה מוכה ורחמית: 'עם קטן', 'ארץ קטה', אלא כעם 

גדול בעולם בכל שיעור קומתו ההיסטורית המלכותית הבואית, אף אם 

בגבולותיה הטבעיים היא ארץ  וארץ ישראלפחתו הגופים שלו בעולם. 

גדולה, אף שלא כל השטחים בידו. הו עם גדול אשר כל האקלימים בו, כל 

בארץ ישראל עד עולם, ועפיו  –הצבעים, כל היגוים שבעולם, שורשי העם 

הרוחיים הפורים לארבע רוחות העולם, כי ממו רוח הקודש מדברת על 

אין מתחרה לו. לרכוש זה קוראים  –הכול; ורכוש הביטויים העברי הקדמון 



כתבי קודש ולא ספרות. לעמים יש תחליף יפה במסכת הכתב שלהם, והוא 

  8הקרא ספרות.

  

, כי אם שילוב הררחובות הלא הממד האּורּבי הוא אפוא החשוב בכותרת של 

ממדי הזמן והמרחב: מעמקי ההיסטוריה והמרחבים הגאוגרפיים שעם ישראל חי 

: אלתרמן בחר אף הוא בכותרת אּורּבית עיר היוהופעל בהם. הוא הדין לגבי 

"איבית": זו מעלה ממבט ראשון תמוה תמימה ויפה של עיר לבה כיוה תמה 

בית. ֶשּבתיה החדשים בהקו על רקע אביב, עירו הצעירה וה-כתמותה של תל

חולות הזהב; עיר שיוים מקות בה ותושביה שלווים ושוחרי שלום, תוך סירוס 

במקביל, אף אין לשכוח שבמקור המקראי  9המשמעות המקורית (ראו צפיה ג, א).

אין הֶאּפיתט "עיר היוה" יתן אלא לירושלים, לבירה הצורה, שבאופן חידתי 

איה זכרת לכאורה בקובץ זה העוסק בימי מלחמת השחרור והקמת  ותמוה למדי

המדיה (למעט שי ִאזּכורים עקיפים שלא בקל יזהה בהם הקורא את ירושלים). 

בשירתו האּורּבית של אלתרמן, המעיקה למקום חשיבות עליוה, גם ירושלים, ולא 

אלתרמן הגה את אביב. אפשר ש-יפו לבדה, היא בבחית "כפיל יגודי" של תל

כותרת ספרו כמעה לשורות החותמות את שירו של אצ"ג "על סלע עיטם" המכילות 

ֶאל ִמְרֶּפֶסת ֵּביָתם/ ַעל ֵּכן ָּכל ִּכֵּסא  ְּכיֹוִים: "לֹא ִהְפַרְחִּתי ִׁשיַרי היוהואת  העיראת 

ת מקודת את המציאּושמחת עיים ִלי ְּכֶסַלע ֵעיָטם". לאחר שסקר אלתרמן בְּבִעיָרם 

תצפיתו של העיט העט על הגוויות, שקפו לו ימי הקמת המדיה ממעוף היוה 

  צחורת הכפיים ושוחרת השלום.

שי הספרים הגדולים הללו ועדו אפוא לשמש מעין "מורה בוכים" לדורם:  

לעורר בו מחשבות לגבי ההיסטוריה הלאומית, ולעוררו לעשייה קוסטרוקטיבית 

על סף עליית המשמרת  –דא עקא, בשל מועד הופעתם המאוחר בהווה ובעתיד. 

הם לא תאמו ככל הראה את אופק הציפיות של  –הצעירה של בי "דור המדיה" 

קהל הסופרים, המבקרים והקוראים. הציבור ביקש כבר להתער מן הׂשק ומן 

הֵאפר של ימי המלחמה והשואה, ותר אחר ושאים אקזיסטציאליסטיים 

ידואליסטיים, כאלה המעמידים את ה"אי", ולא את ה"אחו", במרכזם. ואידיוו

גם הרטוריקה הציוית, שעלתה ללא הרף בעשור הראשון של המדיה מעל במות 

האום מפי עסקים "ירחמיאליים" (כפי שקרא להם רטוש), ומַשמרי זכר השואה, 

האמירתיים הרחיקה את בי הדור הצעיר, חובב השירה החדשה, משי הספרים 

הללו כאחד, זה על הלהט המלחכו מכל עבר, וזה על השקלא וטריא המתון 

והמהורהר שּבו. אמם שי הספרים כאחד זיכו את מחבריהם בפרס ביאליק 

לספרות יפה, אות למעמדם המרכזי בעיי הִממסד הספרותי, אך הם לא עוררו הדים 



ליתוח שהוי ומקיף, ואף רבים בקרב הקהל הרחב. עד עצם היום הזה הם לא זכו 

לא העמידו חקייים או ממשיכי דרך בקרב דור המשוררים הצעיר (וזאת ביגוד 

לשיריהם המוקדמים של אצ"ג ושל אלתרמן, שהיו להם חקייים וממשיכי דרך לא 

  מעטים).

ככל הראה לא הייתה ההתפלגות בביקורת בין ברוך קורצווייל לדב סדן ביחס  

שבוות אישיים שאים ממין העיין: סדן, חברו של אלתרמן לספרים אלה טולה ח

), שיבח 1957למערכת דבר ויו"ר חבר השופטים, שזיכה את ספרו בפרס ביאליק (

וזאת למרות שלא היה  10, וכתב עליו דברים חמים ומלצים,עיר היוהכמובן את 

מבקר  קרוב לעולמו של אלתרמן, שהיה צעיר ממו בכעשור, ולמרות שחרף היותו

שירי ו שמחת עיים, כוכבים בחוץמרכזי ופורה לא דרש מעודו בעמקות לשירי 

, אך באותה משיכת רחובות ההר. לעומתו שיבח קורצווייל את מכות מצרים

בביקורת קשה ועוית, שחרצה במידת מה את גורל ספר  עיר היוהקולמוס זיכה את 

ברי היחיד ההופך במשב רוחו זה בקהיליה הספרותית: "גריברג הוא הליריקן הע

הגאוית את האקטואליה האפורה לשירה", כתב קורצווייל במאמר במדור הספרות 

, ואילו "הפזמון האלתרמי, בין חזון לבין האבסורדישלימים כוס בספרו  הארץשל 

  11על אף סגולותיו הרבות, איו עומד תמיד במבחן הזמן".

מתהווה על קרעיו ועל כיעורו, ולא באיזו , הוגעים בהווה העיר היוהאת שירי  

, הוריד אפוא קורצווייל רחובות ההראידאה אפלטוית של המצב הלאומי כשירי 

למדרגת "פזמוים" העוסקים ב"אקטואליה אפורה"; את כתיבתו האוקסימורוית 

עקיבּות -של אלתרמן, המצמידה זה לזה יגודים שאים מתפשרים, ֶהאשים באי

ת דבריו סיכם בקביעה החרצת: "היצירה הלירית הגדולה ביותר של ובסתירות, וא

דברי  12לאלתרמן". עיר היוהלא.צ. גריברג ולא  רחובות ההרתקופתו הוא הספר 

עלבון אלה של קורצווייל, שכּווו אישית גד אלתרמן וגד "פטרוו", מהיג הדור, 

מן אז, זעיר פה זעיר השתלבו יפה בביקורת השוללת על המשורר, שהחלה להסת

כך בחוגי ה"שמאל". רטוש וחבריו מתחו עליו -שם, תחילה בחוגי ה"ימין" ואחר

 14.סולםואילו אשי מפלגת "חירות" גיוהו מעל דפי  13אלףביקורת וקבת מעל דפי 

לא ארכו הימים, ותן זך הצעיר פרסם את מאמרו "הרהורים על שירת תן 

ארוכת טווח של זך ושל אחדים מבי דורו על  שפתח מתקפה 15),1959אלתרמן" (

  אלתרמן, האיש ויצירתו.

  

      

  



  ב. דיאלוג פואטי ופוליטי

אישיות עזות ואף -הפרספקטיבה שוצרה מאז ועד עתה ציה מחלוקות אישיות ובין

הורידה אותן מעל במת ההיסטוריה. היא מאפשרת כמדומה לבחון את שי הספרים 

ואובייקטיבי יותר, בחיה שאיה באה כדי להאדיר או  הגדולים הללו באופן שקול

לגֵמד את האחד על חשבון משהו, כי אם כדי לבחון ללא משוא פים שתי דרכים 

פואטיות שוות, פרי שתי השקפות עולם שוות, להתמודדות עם אותה מציאּות 

מעת שאלתרמן "מתכתב" עם א"צ -בחיה כזו מובילה למסקה הבלתי עצמה.

הל אתו דיאלוג סמוי  –ברג גריכפי  16באשר לעמדותיו הפוליטיות והפואטיות. –מ

היה משום  עיר היוהשראיו, אפילו בעצם הפייה לסגון החדש המאפיין את שירי 

היעות לאתגר שהטיל אצ"ג לפתחו של אלתרמן. בשעה זו של "חיים על קו הקץ", 

מחויבות, ובשירים אלה תקרב  האמין אלתרמן, אין הסופר רשאי לפטור עצמו מכל

 פדרהבמידה מסוימת אל הכתיבה הקלסיציסטית, שאותה הכיר מקרוב אגב תרגום 

של ז'ן רסין, ובמידה מסוימת תקרב גם אל הכתיבה האקספרסיויסטית 

האמירתית של אצ"ג, שלכדה את המחשבות והרגשות בעודם רוטטים, רחוקים 

  מליטוש עד ברק.

 כוכבים בחוץיכרת קודם כול בסגון, שהשתה מימי  היוהעיר השפעת אצ"ג על  

תכלית שיוי. הרצון להתמודד עם וסח אצ"ג יּכר לִעתים אפילו באמצעות ציין 

משמעות, כגון החריזה -סגון מיקרוסקופי וצדדי, פרט זעיר אך אידיקטיבי ורב

ל סטרופה , שּבה כעיר היוההמיוחדת שבשיר "חופת ימים", משירי הפתיחה של 

(כגון: "ִאָּתּה ַעל ַהִּסּפּון, ָלַעד ּוְלֵאין ָמֹוס,/ ָעַמְדּו  מסתיימת בשלושה חרוזים צמודים

ֲחבּוִרים ְלֵאֶבל ּוְלָמׂשֹוׂש,/ ְּכַתַחת ַהֻחָּפה ְּבִהָּׁשֵבר ַהּכֹוס"), או הבית "החזק" המוצב 

ֵחק  א לקראת סוף השיר "בן האובדת" ("ִעם ְָעִרים הּוא ְמשַֹ ְוִעם קֹוָלם קֹולֹו ִּשָֹ

ְמַגְלֵּגל ִחּׁשּוק ְוִעָּמֶהם הּוא ַּכּדּורֹו זֹוֵרק,/ ּוְסִביבֹוָתיו ִעּגּול ָסמּוי,  ַהְרֵחק/ ְוִעָּמֶהם הּוא

ָצּור ָוֵריק"). חריזה זו מושפעת כמדומה מן החריזה האופייית לאצ"ג, שהציב בסוף 

 ֹוָרדית, שלושה חרוזים גברייםאחדים משיריו הארוכים, בעלי החריזה הסּפ

  צמודים, כמי שמבקש לסיים את דבריו בסיגור "מוחץ" כבשלושה סימי קריאה:

  ֶאת ַהּגֹוי: ֵאיֹרָּפה ַיַער: ַׁשִליט ַהּקֹוף. –ִהֵּנה ְִרֵאהּו 

  ֶאת ַהַּיַּער ַהֶּזה ָעֵליּו ַלֲעֹקף

   – –ַעם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב 

  המגור במלואו")-זור "הה הגוי(סוף שיר א של המח 

  



בחרוזים צמודים, ככל  –במיוחד רחובות ההר וב –אצ"ג ִהרבה להשתמש בשירתו 

הראה מתוך מטרה מּודעת לעצמה, הכרוכה בשאיפתו ליצור וסח שירי חדש, 

שאיו דומה בלבושיו, ובמיוחד בפרוזודיה שלו, לשירה ההליסטית, יריבתה של 

מקרא, הפיוטים והקיות, התפילות והתחיות), אף איו השירה העברית (שירת ה

עברי של "אסכולת שלוסקי" (החרוזים -דומה בפרוזודיה שלו לוסח הרּוסֹו

ליטורגי). -הדקדוקיים ברבים מטורי שיריו של אצ"ג ִהקו לשירים אלה אופי כמו

סיגור  שימושו בשלושה חרוזים צמודים גבריים, כגון בדוגמה לעיל, אכן מקה לשיר

חזק ומרץ, של שיר עידוד, של המון או של תפילת ַהלל. הדבר יּכר למשל בחתימה 

החזוית האופטימית של "שיר מֵעבר לוף אבלו": "ִמִּגְבעֹול ֶאל ִּגְבעֹול, ֵמָעָף ֶאל 

ַצָּואר,/ ָיקּומּו ָעָף, ִמַּגל ֶאל ַּגל ַּבָּנָהר./ ְּבקּום ֲעֵלי ְּגבּול ָהאֹוֵיב ַלְחֹּתR ֶאת ַהַּקו ּכְ 

ֲעָמָלם ְּבֹכַח ַחִיל ְִסָער"; או בחתימה הבואית רוּוית הפתוס -ְּכֵלי- ַעל-ַהּבֹוְטִחים

שבשירו "אימת הדין": "ְֻאם ַהַּמְקִרין ְּגִוּיֹוָתיו ְּבִבְקַעת ְיֶחְזֵקאל/ ְוָׂשם ִלְמַרֲאׁשֹות 

עיר היוה ֵאל". הזדקקותו של אלתרמן בֵמַאְבֵי ַהָּמקֹום. ְּכֹחק ֵאל/ ְלָכל ֵּבית ִיְׂשָר 

לציין סגון ייחודי זה, המזוהה עם שירת הפתוס הלאומי של אצ"ג, מלמדת על 

לשות בשלב זה של מהלך יצירתו את הפואטיקה שלו כוכבים בחוץ שאיפתו של בעל 

מן הקצה אל הקצה. שאיפה זו תבטאה, בין השאר, בהידרשותו לצורות סטרופיות 

חדשים, חלקם יסיויים לחלוטין, שלתוכם ביקש לצקת את המראות 'רים ולזַ 

  הסטיכיים של התקופה החדשה כתיתם.

) רחובות ההרבולטת במיוחד השפעת אצ"ג (וליתר דיוק, השפעת  עיר היוהבתוך  

אופייי, על -צפוי ולא- על המחזור "ילודי האשה". כאן ויתר אלתרמן, באורח לא

בית מרובע "קובציולי" ובין שהוא בית מחומש, ססטיה, הבית האחיד (בין שהוא 

שגרתי, אך אחיד בגודלו, בן אחת עשרה שורות) לטובת -אוקטבה או אפילו בית לא

שורות, למעט השירים השלישי והחמישי  12, 8, 6, 4, 2בתים בעלי גודל מתגוון בי 

מן את האופי במחזור השומרים על סֵכמה סטרופית אחידה. במחזור זה טש אלתר

, ופה לפואטיקה עיר היוהשל רבים משירי  –המהורהר והשקול  –ה"קלסיציסטי" 

אקספרסיויסטית, חושפת קצות עצבים גרויים, כזו של אצ"ג, שאיה מותירה את 

הדברים לסיכום שכלתי מתון. שירו של אצ"ג "מעשה בשתי אימהות", על אופיו 

גון "האסופי" (מן המחזור "כחוט השי" הבלדי הקודר, השפיע לא רק על בלדה כ

אלא גם על המחזור שלפיו, הבוי אף הוא במתכות  17),עיר היוההכלול בספר 

מעיין להיווכח כי במחזור זה תן אלתרמן ביטוי לחוב שחב  הבלדה הגֹותית האפלה.

לשירת אצ"ג בהציגו סימן בן שי מקפים (גלגולו של הסימן הייחודי ששימש את 

ג לצורכי קיטוע: שתי קודות, במקום הסימן השגור של שלוש קודות). אצ"



הזדקקותו דווקא כאן, ולא בשום מקום אחר בקובץ, לסימן זה היא אידיקציה 

  וספת לחותם שהטביעה שירת אצ"ג על שירתו בשלב זה. 

, ואף הוא עיר היוהציין סגון וסף שהחל לבצבץ אצל אלתרמן לראשוה בשירי  

במובהק את חותמה של שירת אצ"ג, מתבטא בתחום הלקסיקלי: אצ"ג ִהרּבה  ושא

, מֵצבה שהציב לעולם אישי ולאומי שחרב, בשמות תואר רחובות ההרלהשתמש ב

בלתי שגורים, הראים כמתורגמים מן היידיש: כך למשל, כתב: "ְוִהיא ַׁשָּבִתית" 

 "געזַאגיק"); "ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ַהַּכְרִמית"("שבת'דיקע"); "ָאִבי ַהִּנּגּוִי" ("זיגעדיק", 

ְּבְַפׁשֹו" -ק", "ֿפַארשייטע"), "ַהִּכּנֹוִרייִ י("ווייגערטער"), "ַאְדַמת ֶהֶרג ַׁשְלִגית" ("שעי

ֲחרֹוִית" ("צָארדיק"), "ִהְִי ְמַרֵּקד ְׂששֹוִית" ("ַא -ִמִּלים- ("ֿפידלדיקע"), "ִקְלַלת

ַּתּמּוז" ("תמוז'דיק"). גם אלתרמן, בהשראת -ם ִמְתַהֵּלR ְּבִיחֹוחַ ֿפריילעכס"), "ֱאTִהי

אצ"ג, החל אז לשלב בשיריו שמות תואר כאלה, שאים מקובלים כל כך בעברית, 

אך לעומת זאת ראים כתרגום לעברית מן היידיש, כגון: "ַהְבלּוִלית" ("ֶהֿבלדיק"), 

חֹוִבית" ("גַאסיק", "גַאסדיק", או "ַקָּלה ַוֲחִליִלית" ("ֿפלייטיק") או "ְר 

"ּבולווַאריש"). אין זאת כי אלתרמן, שכתב באותן שים "טורים" מכמירי לב על 

ילדים יהודיים חיוורי מצח וחכמי עייים שהיו ואים עוד, הכיס לשירתו, זעיר פה 

כלל בשירתו -זעיר שם, סממים יהודיים "גלותיים", שמהם התער בדרך

  18ברסלית למראה.המוקדמת, האוי

ואף זאת: שירת אצ"ג, כדרכה של שירה אקספרסיויסטית, מרּבה במיי שמות  

- איברים, המזכירים במקצת את ה-תואר וֶאּפיתטים פיוטיים, מורכבים ורבי

Kenning גלוסקסית במיוחד. כבר -של השירה המערב אירופית העתיקה, וזו הא

אקספרסיויסטי, יתן למצוא -ובשירו של ביאליק "אבי", הכתוב בסגון כמ

 Rֶסֶ תיאורים רבי איברים כגון: "ִּבְמָעַרת ֲחִזיֵרי ָאָדם ּוְבֻטְמַאת ֵּבית ַמְרֵזַח, / ְּבֵאֵדי

ִּפּגּוִלים ּוְבַעְרִּפֵּלי ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה" (למעשה כל הסטרופה הראשוה, ובה תיאור בית 

ם המורכבים משי סמכים). המרזח והשיכורים המתגוללים בו, בוי מתיאורי

-יתן למצוא תיאורים רבי איברים למכביר, כגון: "ְוָהָיה ְּכגּוף רחובות ההרבשירי 

("מחזה  ַֹגּה ִּגּון"-ֻּכּלֹו-ְיגֹוִים" ("למצח לשי יהודים מזמור שיר"), "ַאָּבא גּוף-ֹאד

("ֶזמר מן הבית"), או  ַמֲאִפיִלים"ְּדַוי -ִמִּמין-עֹוף-שבת קודש בשמים"), או "ִּכְׁשֵי ְּבֵי

("שיר הָּפים מיערות המדווים  ַּבְּיקּום ִהיא"-ַהַּדַעת-ֶהַּסח-ֶׁשל-ָזִוית- ֶקֶרן-"ָאז ִּדְמַמת

הגבוהים"), ועוד כהה וכהה. אלתרמן, שמעולם לא זקק לציין סגון זה בשירתו 

המקפים  , אלא שעשה כן בלאעיר היוההמוקדמת, החל לפתע להשתמש בו ב

המחברים האופיייים לשירת אצ"ג, כגון בשירים "דף של מיכאל" ו"עוד דף": "ֵעָדה 

ֲאֶׁשר ָּפֶיָה ֹאֶפל ּוְלָהִבים", "ְוַכת טֹוְרֵפי ְקָלִפים ּגֹוֶחֶת ַעל ֵָרּה", "ִזְקַת ָהָעם ַהּנֹוָרָאה 



סּוק, ֲאכּול ֶׁשֶמׁש ָוָים", "ִמְּגָבב ַהְּצִריִפים ֶׁשּלֹא ֻחְּבָׁשה ְולֹא ֻרְּכָכה ַבֶּׁשֶמן", "ּוְכִלי ַׁשִיט ָר 

  ֶׁשל ַּתֲחֹות ַהְּגֻאָּלה ַהְּגדּורֹות ְּכמֹו ֹסַהר", ועוד.

  

  ג. תקופה חדשה תובעת כלים חדשים

טקסטואליים כאלה, כגון שאילתן של צורות חריזה אופיייות או -סממים מיקרו

כאורה סימי היכר בעלי מעמד הדהודים של שימושי מילים אופיייים, אים ל

מרכזי ומכריע לביסוסה של השפעה. אולם דווקא מסממים אלו למדת התמורה 

בצורה  רחובות ההרהפואטית שעברה אז על אלתרמן בהשראת ספרו של אצ"ג 

מידית ומובהקת יותר מאשר ביחידות הטקסט הגדולות. התרחקותו של אלתרמן מן 

פייה את כתיבתו המוקדמת, איה עיין טכי גרידא. עברית, שִא -הפרוזודיה הרּוסֹו

שלוסקי, חסר המחויבות  היא מלמדת על רצוו באותה עת להיפרד מוסח

המעורב עד צוואר בעייי הלאום.  –הלאומית, ועל רצוו להתמודד עם וסח חדש 

ישראל והקמת  עצמאותעל לשון אחר, את שות המלחמה והשואה, המאבק 

סימבוליסטית של "אסכולת -אלתרמן לשקף לא בפואטיקה הֶאוהמדיה ביקש 

שלוסקי", שהוא עצמו עה לה בעלומיו, כי אם בפואטיקה אמירתית יותר של 

  משורר כדוגמת אצ"ג, הצופה לבית ישראל, הכואב את כאב ַעמו והושא ִעמו בעול.

ואל  גאלתרמן חש שעליו להתקרב קמעה "בשעה זו" אל גישתו הלאומית של אצ" 

מקצת ערכיה של הפואטיקה האקספרסיויסטית, הוגעת ברגש והובעת ממעמקיה 

ההיוליים של הפש, ולהתרחק קמעה מגישתו האויברסלית של שלוסקי ומן 

הפואטיקה הֶאסתטיציסטית שלו. עם זאת, הוא חש שעליו להשתות מבלי שיסכים 

שיוותר על ההומיזם לקבל על עצמו את הבדלות הלאומית של הראשון ומבלי 

כול של הראשון -האויברסלי של השי; מבלי שיקבל במלואו את הפתוס הְמַאֵּכל

ומבלי שיוותר על שיקול הדעת השהוי והמרוחק של השי. התקרבות אין פירושה 

שהפואטיקה האלתרמית יכולה רחובות ההר זהות, ואכן מעטים הם השירים ב

מעשה, רק שירים מעטים, פשוטים למראה הייתה להזדהות ִאתם כמֹות שהם. ל

ועדרי פתוס, כגון "ארבעה שירי ביה", יכולים היו לשמש לאלתרמן מודל של ממש 

לחיקוי ומקור של השראה אִמתית. הוא ביקש להעמיד דרך שירית ואידאית משלו, 

כזו שאיה מושכת אל הקצוֹות כי אם אל שביל הזהב של הסיתזה (בעוד שאצ"ג 

שבלבו כלפי "קו הבייים" ו"שביל הזהב", וראה בהם חל אכזב ושטח  הודה בבוז

פוֶרה רוש, שמוגי לב תו להם שמות יפים, כיּכר משירו "צלמוות הדור ושביל 

בזו שּבה ה"אי" המשורר  –הזהב"). מעיין להיווכח כי בשתי ה"פאזות" של חייו 

י האש, ובזו שּבה ה"אי" מופיע בדמות ֵהלך "גוֶלה", המתרחק מן המעורבּות כמפ

הגיע  –המשורר הוא הצופה לבית ישראל, הוטל חלק פעיל במאבק על עצמאות עמו 



זו שבעקבות  –אלתרמן אל הזירה שי, ולא כפורץ דרך. בכל אחת מהופעותיו אלה 

הוא הצליח להציג וסח מקורי משלו, מעודן ומורכב  –שלוסקי וזו שבעקבות אצ"ג 

  יו.שבעתיים משל קודמ

תקופה חדשה תובעת "כלים" חדשים ופואטיקה חדשה. לשיריו ה"יָשים",  

, כאילו שירים שמכברשאותם אסף אז אלתרמן למהדורה מחודשת, הוא קרא אז 

ל"תקופת היישוב" שחלפה עברה לה.  –חש שהם שייכים כבר לתקופה אחרת 

א ִאפשרה המציאּות החדשה שוצרה מול עייו הרואות עם הקמת המדיה כבר ל

לכתוב כפי שכתבו הוא וחבריו ֵאי אז, בשיריהם שמכבר הימים. הוא חש שהשקפתה 

הפוליטית של "אסכולת שלוסקי", שלא עודדה הזדהות עם צרת העם, התפצה 

בִמפגש עם קרקע המציאּות, וכי שוב אין המשורר יכול להתגדר במגדל השן שלו 

ת החוטים פרומים ואת הגווים מן הראוי שישאיר א 19וללטש את שיריו בחת.

דלים ואפורים, ממש כבמציאּות שאותה הוא מבקש לשקף. הוא חש שכמו אצ"ג 

עליו להעמיד את הפרובלמטיקה הלאומית במרכז, ולא את הדאגה הערטילאית 

לכלל האושות, אך מבלי שיכתוב את שיריו הלאומיים באותו געש של הר פרצים 

פיין את כתיבתו של אצ"ג בשעה שתחוור לו כי בית המקיא מקרּבו לָּבה רותחת, שִא 

  ואיו.  אמא חרב-אבא

כך, למשל, בעוד אצ"ג מתמוגג למראה "ַיד ְיהּוִדי אֹוֶחֶזת ַּבֶחֶרב" ("שיר הפים  

הקדוש") והמליץ לבי עמו לבל ישכחו להצמידה לירכם, תהה אלתרמן, כמי ששוקל 

ה שבמיליטריזם האקטיביסטי, במאזיים דקים ומדויקים את החיוב והשליל

התוקף, מה יהא מחירה של התקרבותו מרצון ומכורח של עם הספר אל החרב ואל 

דרכי הגויים. יחסו של גריברג אל החרב מזכירה את זו של טשריחובסקי בשירו 

"בעָים רוחי" ושל ה"צעירים" היטשיאיים, אוהדי הרצל. הוא מאדיר את החרב, 

ֶׁשָּלּה ֵמֶאְתמֹול,/ ּתֹאֵחז -ֶחֶרב- רא ומייחל "ֶׁשָּיד זֹו ְיהּוִדית ַחְסַרתהוא ָׂשש אלי חרב, קו

ֶחֶרב ֶׁשָּלּה ֶּבָעִתיד, ְּכָכל ַעם ַהַּׁשִּליט,/ ּוְמֻקֶּדֶׁשת ְּתִהי ֶחֶרב זֹו, ִּכי ְקדֹוָׁשה ִהיא ַהָּיד/ ָּבּה 

עת" הוא קורא לבי עמו בפתוס ּתֹאֵחז ְּביֹום ְקָרב ִעם טֹוֵרף ֲעֵלי ְּגבּול". ב"שיר ֶלֶמד ד

כן וגועש לַקדש חרב ולאהוב ברזל, ושלא לשכוח לברזל ביום פדות את חסדיו, כי 

  אלמלא היה הברזל בידיהם ביום פקודה אזי חילל האויב את בשרם באין מפריע:

  ַהאי! ֲאִי ׁשּוב ִלְפֵיֶכם, ׁשּוב ִׁשיִרי קֹוֵרא: ַקְּדׁשּו ֶחֶרב!

  ֹקֶדׁש, ּכי ַרק ּבֹו ָלֶכם ְּפדּות.-ה ַאַהבֶאֱהבּו ַּבְרֶזל זֶ 

  הּוא ָקדֹוׁש",  –ַוֲאֶׁשר ֵמִביא ְּפדּות ְלגּוְפֶכם ַהְּיהּוִדי 

  ְוֵאין ֹקֶדׁש ִמֶּזה ּוִמְׁשֵתי ִמִּלים ְקדֹוׁשֹות: ְיהּוִדי ְוֵחרּות!

  



אלתרמן ייצג בשיריו גישה אחרת, אמביוולטית יותר, כלפי כוח המגן העברי. 

ם שבהן ביטא את השקפת עולמו היו מצועפות יותר, תוך שילובם של דברים הדרכי

האומרים לא אחת דבר והיפוכו בהעלם אחד. השימוש בכוח השק, ובצדו הצורך 

מתפשר לשמור על טוהר השק, הם שי עייים שהעסיקוהו בשיריו, -הבלתי

פיסטי "ַאל ִתתו בפזמויו וב"טוריו" ללא הרף. הוא שּכתב בעלומיו את השיר הפצי

) את 1939כתב כזכור מקץ שים אחדות ב"ֶזמר הפלוגות" ( 20)1934להם רובים" (

השורות ההימויות: "ֶאת ְׁשלֹום ַהַּמְחֵרָׁשה ְָׂשאּו ָלR ַּבחּוַרִיך, / ַהּיֹום ֵהם ָל Rֹוְׂשִאים 

ה הּוא ְּבֵַצח ַהֶחֶרב. / ָׁשלֹום ַעל ָהרֹוִבים" כתשובה לשורותיו של אצ"ג ("ֵַצח ַהַּמֲחֵרׁשָ 

כמי שמבין ששירו המוקדם עלול להתפרש  21ְולֹא ְלֵהֶפR ִמֶּזה. ֹחק עֹוָלם הּוא ָכֹון"),

בראי הֶאתוס של דור תש"ח כשיר תבוסתי הפוגע במורל הלוחמים לעצמאות 

ישראל. ביגוד לפזמויו, האומרים אמירה מפורשת, שיריו הם תערובת של הערצת 

  ושל סלידה מפיה בעת ובעוה אחת.החרב 

, מלמדת כי הוא ראה עיר היוהלמעשה, גישתו, כפי שהיא עולה משירי  

במיליטריזם ובאקטיביזם שתפתחו בימי מלחמת השחרור ולאחריה כורח בל 

יגוה, אפילו רצוי ומבורך, כי בלעדיו אין לעם עצמאות, ועם זאת הוא כלל לא 

גוריון. לא אחת -ת ולכוח שזכתה לעידוד בימי בןהתפעל מתופעת הסגידה לצבאיּו

אמון ב"שיוי הערכים" הגמור שהתחולל כביכול לגד עייו וכן בצורך -הביע אי

- בשיוי כזה. היהודי הגלותי, שהיה פטור מאוס מכל חובות הממלכה ומטרדות ה

raison d'étatו. עתה עלושכר בתחומי הרוח, שבהם השקיע את מיטב או לות , ָיצא

רוחיות שפותחו על ידו בשל הכורח  ריבוותו ועצמאותו ליטול ממו אותן איכויות

להרכין ראש בפי דין מלכּות. במילים אחרות, כשהיה העם בבחית "עבד" הוא היה 

הוא עלול ליהפך עבד כעי לצורכי  –משהשיג את ריבוותו  –"מלך", וכיום 

"ַצְלֵמי רֹוְדֶפיָה ָּבּה ִהֵּנה ָקִמים/ ְוַתו הממלכה. ב"שיר צלמי פים" טען אלתרמן: 

ִקְרָבה ֶׁשל ֵיֶצר ְּוְכֵלי ֹחֶמר/ ְִטֶוה ֵּביָם ְלֶצֶלם ַהְּקדּוִמים/ ֲאֶׁשר יּוַׁשב ָלּה ִעם ָמֵגן ָוֹרַמח/ 

ֶׁשל ִסְמֵלי ֶאֶרץ ּוַמְמֶלֶכת". משמע, באוחזה בחרב עשית האומה דומה לאויביה, 

דומים שלה שיטל ממה בזמן שיצאה לגלות. הגלות מבקשי פשה, ולצלם הק

הייתה תופעה יחידה במיה של עם שחי ללא "סמלי ארץ וממלכת", על ספר ולא על 

סיף. אצ"ג היכה על חטא אבדן סמלי הממלכה "ְוַעל ִּכי/ ִהְלַעְגּו ְגּוֵי ַמְלכּות, הֹוד 

"אימת הדין"), ואלתרמן תהה מה יעלה ֻאָּמה ַעל ַחְרָּבּה/ ָׁשַכְחּו ֶאת ֶחֶרב ָּדִוד" (

  בגורלו של עם המַשה את טיבו מן הקצה אל הקצה, וממיר את הספר בסיף.

השמיע אצ"ג את הרעיון שעתיד היה לחזור  22,חזון אחד הלגיוותכבר בספרו  

ֶלֶכת לָ  : "ְוַרק ַההֹוֵלR ַאֲחֵרי ַהּתֹוָתח ַּבָּׂשֶדה,/ זֹוֶכה ֵּכןרחובות ההרפעמים אחדות ב

רעיון המהפך את חזון אחרית הימים על פיו והמעמיד  –ַאֲחֵרי ַמֲחַרְׁשּתֹו ַהּטֹוָבה" 



מעה מוחץ לגורל היהודי העגום והפסיבי. תשובתו של אלתרמן היא תשובה 

חידתית וֶזאּוגמטית, שקוראים שוים יכולים לתלות בה כווות שוות. בשיר ו מן 

ם בשת תש"ח הפך עורו "ָלקּום ְּכׁשֹור ּוְכַמְבִעיר/ המחזור "ליל תמורה" אמר כי הע

ַעל ְּכֵלי חֹוְרִׁשים ּוְכֵלי ּכֹוֵבׁש". העם מתגבר כשור לאחוז בכלי החריש ולבצע את 

הוא איו מכתת את חיתותיו  23חובות היום יום, אך גם אוחז במבעיר ( = "ְּבֶרן").

הֵאת לחרב ולחית, כי אם אוחז לִאתים, כבחזון אחרית הימים, ואף איו מכתת את 

השימוש במילה "מבעיר" היא מילה אופייית  24במחרשה ובחרב בעת ובעוה אחת.

: שירו של אצ"ג "לאלי בארון" פותח במילים "ֱאTַהי ַהַּמְבִעיר רחובות ההרלשירי 

"חזון ְקֵצה ַׁשַחק", וראו גם בשירו "כתר קיה לכל בית ישראל" ("ּוָבא ַהַּמְבִעיר"); ב

גלֵעד לשבטי ישראל" ("ַעד ּבֹוא ַהּׁשֹוֵחט, ַהּכֹוֵרת, ַהַּמְבִעיר"); או ב"צלמוות הדור 

עדּות וספת להשראה  –ְוַהַּמְבֶעה ֵהַׁשם") -ושביל הזהב" ("ִמְׁשְּכֹוֵתיּו ֶׁשַהַּמְבִעיר

  שקיבל אלתרמן בשלב זה משירת רעהו, הבוגר ממו. 

ים", הודה אלתרמן בצורך לאחוז במחרשה ובחרב בשיר ג של "ספח לשיר צלמי פ 

כאחת, באומרו כי רק כך מובטח קיומו של העם, הגם שֵישות כפולת פים זו תובעת 

] ַקְמְּת ִַּצְבְּת ִלְהיֹות ְלֵיׁש". זהו …קרבות וסבל: "ְּבֹכח ְּכֵלי חֹוְרִׁשים ּוְכֵלי ָהֵאׁש[

הרעיון שצעירי ישראל  –כר לעיל למעשה הרעיון הזכר ב"ֶזמר הפלוגות" שכבר ז

אוחזים ברובים בשדות הקרב בשעה שכל רצום לאחוז במחרשה בשדות הקמה. על 

("ספח לשיר צלמי פים"), שּבו פוה  עיר היוהרעיון זה מושתת גם שיר הסיום של 

המשורר אל ה"ממלכה" (אל המדיה) מתוך אמוה צרופה בצדקת הדרך: -הדובר

ִּבַּקְׁשְּת ַעד ֵקץ ָלקּום ָּבֵאת/ ְולֹא ַּבֶחֶרב. ַאR ְצָמִדים/ ָעלּו  –/ְפַלִיR ָלR ֵעִדים ֹו –"ַרק ַאְּת 

ָּבR ַׁשַחר ְוכֹוֵרת". המילה "צמדים" קשרת אסוציאטיבית לצמדי הָּבקר החורשים 

בשדה, וכאן הם "שחר וכורת" (החיים והמוות, התקווה ואובדה). המדיה שקמה 

, הכורכת "שחר וכורת", ביקשה בכל מאודה לקום "ָּבֵאת ְולֹא בעקבות השואה

ַּבֶחֶרב", אך מבוקשה לא יתן לה למרבה הצער. במקום לחרוש בשדה בצמדי 

שוורים, צעיריה הולכים לשדות הקרב, ולפעמים אים חוזרים משם בחיים, על אף 

  שהם שוחרי שלום ומבקשים לדבוק בחיים בכל מאודם.

חת מי רבות להתמודדות של שי משוררים גדולים עם אותה לפיו דוגמה א 

סוגיה עצמה, ולתשובות השוות שהם מספקים לאותן שאלות עצמן. אצ"ג משך 

בדרך כלל אל התשובה הטוטלית, שאין בה כל היסוס וכל פקפוק, ואילו אלתרמן 

ו. משך אל התשובה הדואלית, הרואה בכל ושא וושא את מאזן החיוב והשלילה שּב

היא שגרמה לקורצווייל לזהות  עיר היוהאפשר שפסיחה זו על הסעיפים בשירי 

בכתיבתו של אלתרמן כתיבה "מלאת סתירות"; ואולם, הפרדוקסים וצירופיו 

האוקסימורויים הגלויים והסמויים של הקובץ הם הותים לו את איכותו 



מלחמת העולם, המורכבת והאמותית, החומקת מהגדרה. תגובתו של אצ"ג לימי 

השואה והקמת מדית ישראל היא תגובה אקספרסיויסטית עזה, שוצפת כַלּבה, 

ואילו תגובתו של אלתרמן לאותם אירועים עצמם היא תגובה הְמערבת להט 

אקספרסיויסטי עם מתיות קלסיציסטית. מצד אחד, זוהי תגובה חשופה וכואבת, 

י גם תגובה רפלקטיבית, זוה –בלא פרספקטיבה ורוחק אסתטי, ומצד שי 

המתבות באירועים כמתוך ריחוק, מעמדה של משקיף המסוגל לזהות בתמוה 

הגועשת לגד עייו את חוקיותה הקבועה, הצחית. לעומת זעקות השבר של אצ"ג, 

שאיבד בשות המלחמה את בי משפחתו, מהֵלך אלתרמן בשירים אלה על קצות 

  אבלים. האצבעות, כמי שרגליו דורכות בבית

  

  ד. העם והארץ

תמקד כאן אפוא בשי צמתים מרכזיים המהווים כעין אבן בוַחן להשקפתם 

הפואטית והפוליטית של שי המשוררים הגדולים האלה. ראיו כי עמדתם של 

השיים כלפי כוח המגן העברי איו יצב אמם משי ִצדי המתרס, אך בהחלט מלמד 

ת תפיסתו המתוה יותר והסיתטית יותר על תפיסתו הטוטלית של אצ"ג לעומ

(מלשון סיתזה) של אלתרמן. להלן בחן את עמדתם כלפי שיים מצלעותיו של 

העם והארץ. את עמדתם של שי המשוררים כלפי התרבות  25"החוט המשולש",

רחובות העברית המתהווה אין להשוות אלא על דרך ההיקש וההשערה, שּכן אין ב

בושא עיר היוה ת בושא זה. אלתרמן התבטא תכופות באמירות מפורשוההר 

התרבות המתהווה בארץ, ואילו אצ"ג מע מן העיסוק בושא רוטט זה. בהעדר 

את ספר הספרים  רחובות ההרפרספקטיבה לעסוק בו, הוא העדיף להזכיר בשירי 

 ואת סידור התפילה, ואף לרמוז להם. לעתים רחוקות כלל בשיריו אלה רמיזות של

ממש לשירה העברית החדשה (רק לשירי ביאליק רמז מפעם לפעם). הרמיזה חסרת 

, שאותה הבאו בפתח פרק זה, היא כוכבים בחוץה"דיסטץ" לשיר הפתיחה של 

בבחית יוצא מן הכלל שאיו מלמד על הכלל (ואכן היא כלולה בשיר מוקדם שכתב 

  לפי שות מלחמת העולם והשואה).

מהדהדים ביצירת אלתרמן הדים  –העם והארץ  –ולים הללו בשי הושאים הגד 

, אך הוא מביא אליהם מהשקפתו רחובות ההרמתיבת התהודה הגדולה של הקובץ 

שלו ומעצבם לפי רוחו. סימפטומטית היא העובדה שבמישור הלאומי העדיף אצ"ג 

ּ◌ַּכן גבוה, בעוד  לשקף את יחסי יהודים וגויים, תוך שהוא מציב את עמו על

שאלתרמן העדיף לשקף את היחסים בין הֵעדֹות, בין צעירים לזֵקים, בין בי העיר 

הגדולה לבי ההתיישבות העובדת. באופן מיוחד, הוא עקב בפליאה אחר היהפכו של 

היהודי הגלותי, אותו חווי שהג בעבר למות אחד לאחד את מטבעות מסחרו, 



ערכי חומר ומוכן למסור את פשו על ליהודי החדש של ימי המאבק לעצמאות, הבז ל

  מזבחם של ערכים אידאליסטיים מופשטים.

רחובות המגור במלואו" ו"שיר הָּפים הקדוש" עוסק -במחזורי השירים "הה הגוי 

בסוגיית יהודים וגויים, קרבות ורוצחיהם, ואגב כך מעיק מיי אטריבוטים  ההר

שהועלה כבר במשא "חזון גלֵעד חוזר הטיעון  המוכה והיגף. כאן לעם ישראל

לשבטי ישראל" בדבר היות הגויים חיות טרף (שגם אם יוציאו מקרבם דמויות מופת 

הם לא  –ִגלגולן המודרי של דמויות כדוגמת בטהובן, שקספיר, רמברדט או קט  –

יַשו לעולם את טיבם הֶּבסטיאלי), ובדבר היות העם היהודי "עם בחר", שמוצאו 

  מן הקוף, כי בצלם אלוהים ברא: מהאדם ולא

  ֱאTִהים ִראׁשֹון, ֶׁשַאֲחָריו ֵאין ֶהֵּכר ְוִג^ּוי ֲאֵחִרים;-ַעם ֶׁשִּנְבַחר ְלֶהֵּכר ּוְלִגּלּוי

  ַעם ֶׁשִּנְבַחר ְלַגְדלּות ֹמִחין ּוְלַגְדלּות ְּגבּורֹות ּוְלַאְדּות ָחזֹון ָּבעֹוָלם;

   – –ְדמֹון ַּכֲאִביֶהם ֶׁשל ַעִּמים ָהאֹוְמִרים זֹאת; ַעם ֶׁשּלֹא קֹוף ָהָיה ָאִביו ַהּקַ 

  

המגור במלואו" אמר: "ַּבּגֹוִיים ָקם מֹוֶרה ְוִלְּמָדם: ֲאִבי -בשיר א של "הה הגוי

אצ"ג האמין "ִּכי ִּבְפֹרם  ֲאְַחּו ַהְּיהּוִדים ַוַּדאי מֹוָצֵאּו ִמן ָהָאָדם". /…ָהָאָדם ָהָיה קֹוף

אֹור ָאז ֶעְרַות ַמהּוָתם ֶׁשֵמֵעֶבר ֹוָים"; כלומר, -ֶכת ּוְלבּוׁש ְיהּוִדים/ ָּבָאהְיֵדיֶהם ְּבָפרֹ 

ברגע שתשמישי הקדושה ופריטי הלבוש של הרצחים עברו לידי הרוצחים, הופשטו 

הרוצחים מכל היופי החיצוי שלהם (הגרמים ודעו תמיד בחוש האסתטי המפותח 

אלתרמן, שכמו אצ"ג מדבר בספרו על  חיה מיער.שלהם) והוצגו בערייתם, במערומי 

אירוית -"יהודים", ולא על "ישראלים" או על "כעים", תן את תשובתו הטרגי

המוותר כביכול  26למושג העם הבחר ב"טורו" הידוע "אתה בחרתו מכל העמים",

על רעיון הבחירה אם משמעותו היא היות העם שעיר לעזאזל צחי, ללא תכלה 

. ב"שיר צלמי פים" הוא מדבר לא על ֶצלם אלוהים שיבט מפיו של ותוחלת

הצופות עכשיו מתוך צלמו. משמע, העם שמלט  היהודי, אלא על פי שבעים רודפיו

על פשו "מרודפים ִׁשבעים", שא ִעמו לארצו החדשה בִליל של פרצופים, שמהם 

ן בדרך בלתי מפורשת יבטים אויביו, מבקשי פשו ושופכי דמו. כך מוקיע אלתרמ

גם את האציזם, שעקר את כל יהדות גרמיה ממקום הולדתה על יסוד עקרוותיה 

המפוקפקים של "תורת הגזע". צלמו של הרוצח וצלמו של הרצח מתלכדים לדיוקן 

אחד שפי יאוס לו, והופכים למהות דואלית ש"ְּפֵי ַהּיֹוָה ְוִאְבַחת ַחְרָּבּה ֵהן ְּדמּות 

ָה ַהֶּנְחצֹות". אלתרמן מגה כל המיף חרב על רעהו כמי ששולח יד באחיו, בבשר ָּפֶי

מבשרו, ובכך ותן כעין פירוש אישי משלו לפסוק "שופך דם האדם באדם דמו ישפך 

כי בצלם אלהים ברא את האדם" (בראשית ט, ו). זוהי תשובתו המושכלת, שלמרות 

שיאית החרצת של אצ"ג: "ְׁשֵי ִמיֵי מתיותה איה טולת רגש לאומי, לדעה היט



ֲעֵרִלים" ("שיר העּוָגָבר"). אלתרמן אף איו גורס "ֶׁשֵהם  –ָאָדם ָּבעֹוָלם: ִּמֹוִלים 

  ִמָּדִמים ַוֲאְַחּו ְצחֹוִרים/ ְּכֶׁשֶלג ֶחְרמֹון" ("שיר הפים הקדוש").-ַלְכלּוֵכי

אלתרמן, תמיד הייתה המהות  אף שאין היהדות "גזע", טוען "שיר צלמי פים" של 

היהודית ברורה, גם לאלה שמסרו פשם עליה וגם לאלה שהתכחשו לה. אולם 

דווקא עתה, כשמהות זו מגיעה אל השֵלמּות, אל התחה הסופית של דרך דודיה, 

היא הופכת חידתית ובעייתית מתמיד: "ַּכּיֹום, ְבַהִּגיָעּה ֶאל ַהְּׁשֵלמּות,/ ֲהלֹא ְִתֶהה ַמה 

ֶהֵּכר ְלַהְכִליָלּה ְוִהיא חֹוֶמֶקת/ לֹא -ֹּתַאר ָלּה ּוְדמּות.// ֶאל ַמהּוָתּה ְִדֹרש ִלְמצֹא ָלּה ַּתו /

ּוְכָתב/ לֹא ְיִכיֶלָּנה. ֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת". בארצות הפזורה היו קהילות -ָלׁשֹון-ְִתָּפָסה. ִיחּוד

אותן תפילות, פחות או ישראל המפוררות עם אחד, החוגג אותם חגים ומתפלל 

יותר; ואילו היום, בזמן "שיבת ציון", יש סכה שהעם יתפורר לשבטים שבטים, 

הופך בעייתי יותר ויותר להגדרה ולִמשמוע.  –יהדותם  –שהחוט המלכד בייהם 

פרצה בציבור מחלוקת סוערת בשאלת "מיהו  עיר היוהכשה לאחר פרסום 

אזרחית חילוית למושג זה. -גת הגדרה לאומיתגוריון בהה-יהודי?", ובה צידד בן

רק בעקבות התפטרות שרי המפד"ל מן הממשלה והסערה שקמה ביהדות הגולה 

  גוריון ממגמת השיוי של הקביעה המסורתית בסוגיה זו.-חזר בו בן

אצ"ג ואלתרמן עוררו אם כן את השאלה עוד בטרם עמדה על סדר היום הציבורי.  

תפיסה חדשה של "עם בחירה", החייאתה של התפיסה ר רחובות ההאצ"ג פיתח ב

המסורתית שרווחה בעם ישראל בכל הדורות למן ספרות חז"ל, תפיסה שבמרכזה 

"גזע" המתבדל מן העולם בשל עליוותו (וכדבריו ב"אחותי דוכיפז": "ְלַסף ַּבית ֶזה 

יר גזע אברהם", כמו גם בשירים ] ּבֹו ָגָרה ִמְׁשָּפָחה ִמן ָהָעם ַהִּנְבָחר ִמָּכל ַעם"). ב"ש…[

, הסביר את שאת ישראל כתוצאה הגיוית והכרחית של רחובות ההראחרים ב

עליוות העם על סובביו. אלתרמן, שראה כאמור בשבעים דיוקאותיו של העם 

תמות ראי מהופכת של שבעים רודפיו, ידע שמבחיה מדעית היהדות איה גזע. את 

עייים שברוח, ולא באותם קווי היכר המבדילים גזע אחד ייחודה יש לחפש אפוא ב

- ממשהו. ובעייי הרוח תפיסתו בושא זה הייתה ֶאבולוציוית ומתוה מזו של בן

גוריון, שאותו כביכול העריץ. מובן, יתן להיח במידה רבה של סבירות, שגם אצ"ג 

חד של העם מן פיזיולוגי, אלא למעמדו המיו-לא התכוון ל"גזע" במובן הפיזי

  הבחיה הרוחית.

- אלתרמן הבין היטב ששאלת "מיהו יהודי?" איה יכולה לקבל מעה פשוט וחד 

-לשון-ערכי. יש יהודים שאים יודעים עברית (ועל כן הגדרת מיהו יהודי "ייחוד

היודעים עברית היטב.  –וצרים ומוסלמים  –וכתב לא יכילה"), ויש שאים יהודים 

וחוקותיה איה יכולה להיות קריטריון מספק לשם הגדרת "מיהו  גם שמירת הדת

יהודי?", שּכן יהודים רבים אים שומרי מצוות. מצד אחד, המהות היהודית היא כה 



דבוקה בבעליה עד כי אפילו המשומדים אים יכולים להיפטר ממה: "ִעם ָהעֹוְבִרים 

ה ְּבִחּלּוף ֶּבֶגד/ ּוְבִׁשּנּוי ְּדמּות. ֻמְכֶחֶׁשת ּוְסמּוָיה/ ֶאת ַׁשַער ַהְּטִמיָעה/ ָעְבָרה ַּגם ִהיא. ָעְבָר 

ַעל ִּתָּלּה/ ִחְּכָתה ִּבְקֵצה ָּכל ֶּדֶרR  –ַאR ְּכָתִמיד ֻמְגֶּדֶרת ּוֻמְבֶהֶקת./ ְלָכל ַהָּנס ִמֶּמָּנה 

ּוְמִסָּלה". משמע, גם במותו של המשומד מחכה לו ישותו היהודית בסוף הדרך; גם 

מן הגורל היהודי, כי יש מי שטורחים להזכיר להם את  ים אים מלטיםהמתצר

תפס, החומק מכל הגדרה, ועם -יהדותם. מצד שי, יהדותו של אדם הוא עיין בלתי

יהודים. כשהוא מצוי "ִּבְקַהל ְׁשָוִקים ּוְבתֹוR -זאת קל לזהות יהודי בין לא

  ַהְּטַרְקִליִים" בשבריר של שייה או מזהים שיהודי לפיו,

  ֶׁשְּכֵסֶדר ֲעבֹוַדת ֹּכֲהִים ְּבִמְקַּדׁש ִיְׂשָרֵאל:

  ְלַמְלֵּכּו ָדִוד, ִּבְִגיַת ָהעּוָגב ּוְתִהִּלים

  ְּתִפָּלָתם;-ִהְִהיגּו גֹוִיים ּוַמְלָּכם ְּבֵהיַכל

  ְליֹום ַהְכָּתָרה ּוְליֹום ַאְׁשָּכָבה ּוְליֹום ִּדין

  ָתִמיד;ֱהִכיֹּו ָלֶהם ִאְמֵרי ֶׁשֶפר ֵמָאז לְ 

  ]…ְולֹא ָעְלָתה ָּבם ְתִפָּלה ֲעֵרָבה, לּוֵלא ֹחן ְׂשָפֵתיּו;[

  ֶאת ֶזה ֵהם יֹוְדִעים! …ְוֶאת ֶזה ֵהם יֹוְדִעים

  ֵאיR לֹא ִיְׂשְטמּוּו גֹוִיים ָהרֹוִדים?!

 

ואילו אלתרמן, בהידרשו לושא השפעת היהדות על תרבות העולם, אומר אמירות 

ֹוֲעֵדיֶהם ָהיּו ֵאיָדיו,/ ַאִ Rְתְּכּו ְּבֶצֶלם מֹוֲעָדיו"; כלומר חגיהם דואליֹות כגון "ְיֵמי מ

היו לעם ישראל ימי חג וחגא גם יחד, שכן חג כמו הפסחא למשל תכן בֶצלם מועדיו 

של עם ישראל (ודווקא בחג זה התאו הגויים לעם ישראל יותר מתמיד). באירויה 

והיגודים של יהודי הגטו, שהלכו אל טרגית הוא מעלה את מצבם רב הסתירות 

מותם באותן תפילות ששימשו את כוהי הדת של פורעיהם. אמירותיו של אלתרמן, 

למרות דמיון הרטורי והאידאי לאלה של אצ"ג, קשה יותר לתת להן פרפרזה מיחה 

וזה כוחם. בשורות הבאות (מתוך שיר ב של המחזור "שיר צלמי ָּפים")  27את הדעת,

  ת תשובתו של אלתרמן לשורותיו של אצ"ג המצוטטות לעיל:יּכר

  ֵעת ִּכי ָהיּו ֲהמֹוֵיֶהם עֹוִלים,

  ְלקֹול ַּפֲעמֹוָם, ֵמִעיר ָוַיַער,

  ָלִׂשים ָמצֹור ְּבֶהֶף ַּכִׁשיִלים

  ְוַקְרֻדּמֹות ַעל ְרחֹובֹו ַּבַּׁשַער,

  ָהָיה ִּכּנֹור ַמְלּכֹו, ִמְזמֹור ְּתִהִּלים,



  ֵיֶהם ְּבֹרֹאש ַעם ַּבַער,ִרַּנת ֹּכהֲ 

  ּוְבעֹוד ִאָּׁשם ׂשֹוְרָפה אֹותֹו ְלִׂשיד

  ַּגם הּוא ַּגם ֵהם ִזְּמרּו ְּתִהּלֹות ָּדִוד.

  

כהגדרתו של חוקר הספרות  28דוגמה זו מעידה כאלף עדים על "חרדת ההשפעה",

האמריקאי הרולד בלום: אלתרמן הכיר בחובו לאצ"ג בשיר זה (שהוא אולי היחיד 

שבו גע ביחסי יהודים גויים). הוא אף השתמש בו באותו טיעון,  עיר היוהבין שירי 

הפרדוקס הטרגי הצורם שלפיו היו הגויים  מורשת ההיסטוריוסופיה הציוית, בדבר

טובחים בעם ישראל עם מזמורי תהלים בפיהם (תרגומם של אותם מזמורים 

המקור, הסיט אלתרמן את  שלחשו יהודים על המוקד). ואולם, כדי להתרחק מן

ְלקֹול ַּפֲעמֹוָם,  רקע הדברים לימי הבייים החשוכים, שבהם "ָהיּו ֲהמֹוֵיֶהם עֹוִלים

ֵמִעיר ָוַיַער" (תוך שימוש בתמוות הלקוחות כאילו מן הבלדות הבייימיות של 

טשריחובסקי, כאילו האפיֶתט "ַעם ַּבַער" עשוי לתאר רק את ימי הבייים 

). הפואטיקה האלתרמית, המחבבת מיֵי ֶּפריפראזות ואמירות עקיפות הרחוקים

של לשון המעטה תעדיף כמובן את הביטוי העקיף "ִּכּנֹור ַמְלּכֹו" על פי הביטוי 

ְלַמְלֵּכּו ָדִוד"). בשל אופייה  ההדור והישיר של אצ"ג ("ְִגיַת ָהעּוָגב ּוְתִהִּלים

ת הביטוי המצמרר "ַּגם הּוא ַּגם ֵהם ִזְּמרּו האוקסימורוי הבירי היא תעדיף א

ְּתִהּלֹות ָּדִוד", המותח קו של אלוגיה מדומה בין הקרבות למרצחים, על פי הפתוס 

הישיר שבאמירת "ֵאיR לֹא ִיְׂשְטמּוּו גֹוִיים ָהרֹוִדים?!". חרף התקרבותו לוסחו 

תכוות השירה האמירתי הישיר של אצ"ג, שימר אלתרמן בכל זאת אחדות מ

סימבוליסטית, תקופה שבה המליץ -החידתית והמעורפלת שלו מן התקופה האו

  29בשיריו ובמאמריו על "הבלתי מובן בשירה".

על הגיוס היהודי אמר אצ"ג בשירו "ריקוד על קבר אבות" כי חוק הוא מי קדם:  

ַהֹּׁשֶרׁש, ְּכָלָיה - ִמן-סֹופֹו ֲעִקיָרה –/"ֶאת ֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ֵלב ּוְבָכל ֶֶפׁש ׂשֹוְִאים 

ְוָקלֹון". הוא מתאר את כוח שאתה של היהדות לאויביה ההיסטוריים ככוח מיתי 

החותר תחת אושיות תבל ומאּכל את כל סביבותיו. הגיוס היהודי, פרי אלפיים 

ְרֵכי קֹורֹות ַעִּמים שות גלות, לפי אלתרמן, הוא "ִיצֹוץ ֶׁשל ַסְרָּבּות ּוְמִרי/ ֳקָבל ּדַ 

ֵקֶצה/ ַעל ְּפֵי ָהִריב, -ְוֵיֶצר/ ַמְמְלכֹוָתם. הּוא ִזיק ֲאֶׁשר ִהְמִריא ִמָּגֻלּיֹות ְּבאֹור ֳחִלי ֵאין

ָהַרַהב ְוַהְיִרי,/ ֶׁשִּלְמִדיֹות ַהֶחֶרב ְוַהֶּנֶזר" (סוף שיר ב ב"שיר צלמי פים"). לא ארגיה 

ל כל העולם, לפי אלתרמן, כי אם ארגיה של של שאה שופעת מהיהודי ומשפיעה ע

סרבות ומרי כלפי "ָהִריב, ָהַרַהב ְוַהְיִרי" של המדיות הריבויות (רמז לחלקם 

הכבד של היהודים בכל התועות המהפכיות, ובמיוחד בתועות הסוציאליסטיות 

  שלחמו בעוולות שבין אדם לחברו ובין אדם לִממסד המדכא). 



ית השה לבדד" את היעלמותו של העולם היהודי על תפיסת אצ"ג מבכה ב"ק 

"תעודת ישראל בגויים" שרווחה בו ("ַאֲחֵרי ֶׁשָּיְצאּו ְקִהּלֹוַתי, ָּכָלה ֱאTִהים ְוָאְפסּו ָכל 

ִמּדֹות ָהַרֲחִמים/ ְוַהָּׁשַמִים ִמַּמַעל ֵאיָם ָׁשַמִים, ֶאָּלא ִכּסּוֵיי ַּתְרֵעָלה./ ּוָבאּו ֲעֵרִלים 

ְִכְסּו ָלגּור ַּבָּבִתים:/ ָּבם ֹוַלְדּו ִלְבָרָכה ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ּוְללֹא ֶחֶרב"). אלתרמן וְ 

לעומתו איו מתרפק על הגולה, ומתגד לאלה שהציבוה על ַּכן גבוה לאחר השואה. 

הוא איו מקבל את הקלישאות המקובלות של "אור לגויים". בשיר ב של המחזור 

] אֹו ִאם …[ הוא מתרה: "ַּבל ְַׁשֶּוה ִּתְפֶאֶרת ְמֻדָּמה/ ַלֲהָוַית ּגֹוָלה"צלמי פים" 

ָּבִאְצְטָלה ַהֲחסּוָדה/ (ֲאֶׁשר ִמְּכָבר ָאַבד ָעֶליָה ֶּכַלח)/ ֶׁשל ַטַעם ַהִּיעּוד ְוַהְּתעּוָדה/ ְִקֹׁשט 

] ָּדְמָתה …[ אֹור ַלּגֹוִיים? ֶקֶלס/ ֶאת ֶצֶלם ֶחְׁשָכָתּה, ֵלאֹמר: ָהְיָתה/- ּגֹוָלה, ָלֵתת ְלֶכֶפל

ָּכֲאָרִזים?". ואולם, ככלות הכול הוא שואל אם אין לשמר משהו מן היהודי הישן: 

תשובתו של אלתרמן  את מריו כגד "ָהִריב, ָהַרַהב ְוַהְיִרי,/ ֶׁשִּלְמִדיֹות ַהֶחֶרב ְוַהֶּנֶזר".

ממרומי המיתוס  לאצ"ג בעיין "תעודת ישראל בגויים" מורידה אפוא את הדיון

חסר הגבולות אל "שביל הזהב" שבין שלילת הגלות להבה כוחה של תפקידה 

ההיסטורי המיוחד, על אורותיו וצלליו. כמי שהכיר את שי ִצדי המטבע, אלתרמן 

עושה כן ללא כחל וסרק, תוך דחיית השלילה הגמורה של ה"כעים" מזה 

ההליכה ב"שביל הזהב" (וראו  וההאלהה הגמורה של אצ"ג מזה. אצ"ג מגה את

שירו "צלמוות הדור ושביל הזהב", שכבר זכר לעיל), ואלתרמן איו ממליץ 

העם לזו של -מפורשות, אך בכל עיין בוחר את שביל הזהב: בין ציויותו של אחד

הרצל, בין הבלגה לאקטיביזם, בין שלילת הגלות להתחשבות בה כבמרכיב חשוב 

  י החדש".בביית זהותו של "היהוד

אצ"ג רואה בחזון תמות אחדות מופלאה, שּבה העם שרוי באחדות גמורה, ובה  

מתלכדים כל פרודות העם ויצוליו כאגלי כספית הצמדים זה לזה, ומן הלכד 

 פורצת "ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַאִּדיָרה ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ִמִּסיַי עֹוד,/ ֶׁשִהיא ֶהְכָרִחית ְוֵאין ִּבְלָתּה"

המגור במלואו") על הגויים הוא אומר "ִּכי ָאְמָם ֶאָחד הּוא -ד מתוך "הה הגוי (שיר

ְוׁשֹוִתים", ועל היהודים: "ְוֶאָחד  –ַהַּׁשד/ ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיְקּו ְוַאַחת ִהיא ַהְּבֵאר ֶׁשִמֶּמָּנּה ָׁשתּו 

אלתרמן רחוק מלראות תמוה  הּוא ַהָּנָהר ַהָּדִמי ַהִּדְמִעי, ֶׁשּבֹו ָאּו חֹוִצים ְרחֹובֹות".

- אידילית ואידאלית כזו. להפך, הוא מתאר את מפגשם של השבטים ש"ִלְקָרבֹות

(בריבוי המשמעים של "טבע" ו"יב"), את סבך  ִּכְלַאִים/ ָקִמים ּבֹו ַהְּטָבִעים ְוַהִּניִבים"

משמע, רק  ת"."ַאַחת ַרק ַהְּבִדידּות. ֵאין ָלּה ְּגבּולֹו –העדֹות ואת ריחוקן זו מזו 

היא היא "המכה  –שהיא תכוה אידיווידואלית ואויברסלית  –הבדידות 

המשותף" הקולקטיבי בין כל בי ה"שבטים" היהודיים השוים, פליטי חרב, 

המרגישים כה זרים ודחויים במולדתם החדשה. ואף זאת: גם כשאלתרמן ותן 

") תשובתו מהורהרת, ….", "אחת היא…תשובה טוטלית וסח אצ"ג ("אחד הוא



אירוית ורצופת פרדוקסים: אחת היא רק הבדידות שאין לה גבולות, בכל משמעיה 

  של אמירה זו.

על איחוד כל הכוחות הלאומיים למחה מוצק  רחובות ההראצ"ג חולם בשירי  

בשורת היהודי הסלעי,  –אחד, שיעמוד מול שבעים זאבים, ובשורה אחת בפיו 

ֶּגְרָמן ַוֲעֵדי יֹום -ְּתהֹום ּוְרָׁשִפים ִמְּׂשדֹות ְקָרב ִמּיֹום רֹוָמא ֲעֵדי יֹוםשבעייו "ֲאֵפַלת 

ַוֲעָרב" ("שבועת ברית לבבות"). בלשון "אחו" הוא חוזה חזּות אופטימית, -ֱאדֹום

בין כל שרידי העם לבל יישה המחזה הורא  ְלָבבֹות"-ְּבִרית- שלפיה תתגבש "ְׁשבּוַעת

אל מותו בלי יכולת להשיב מלחמה שערה. "שיר ברית לבבות"  של יהודי ההולך

מסתיים בשבועה ובאמוה כי "לֹא ָגּור ָּגֻלּיֹות, לֹא ֵֵלR ְׁשלּוִלּיֹות. ְֵהא גּוׁש ְלֹאם ָׁשִליט 

י ָבעֹוָלם ֶאָחד./ ֵהיֵטב ֵַדע ַּפס ְּגבּול. ִטיב ַיֲחֵסי ְׁשֵכּות. ִּדין ְּבִריתֹות./ ְולֹא ְִהֶיה עֹוד ְרִא 

ְמָֻּפץ ְּבַהְרֵּבה ְמֹאד ְמִכּתֹות". חזות אופטימית -ֶׁשָּכל ּגֹוי ְמַיֶּדה בֹו ַאְבֹו/ ְוָהְרִאי ְמְַצֵץ

זו לא באמוה תמימה יסודה, כי אם במשאלת לב יוקדת שהאידאל יתממש מול 

עייו הרואות. אלתרמן איו משלה את עצמו שחלום מיזוג הגלויות והפיכת העם 

גוריון ושל מתגדיו כאחד, יתממש לאלָתר. -למקשה אחת, חלומם של בן

כהיסטוריוסוף וכמוסמך במדעי הטבע והחיים, הוא ידע שהתהליך יארך דורות, ועל 

כן תיאר את הגלויות כשבטים של פראים או של בעלי חיים, הבוחים את מרחב 

של מיכאל" אמר  המחיה החדש שלהם (כגון בשירים "ליל פים אל פים"). ב"דף

בטרם יפלו המעולים והמחיצות בין  במפורש כי "ִׁשְבָעה ְּבִריִחים ֵיׁש ַלֲעֹקר ִמַּׁשַער"

  שבט לשבט.

מעיין אף להיווכח כיצד רואים שי המשוררים הגדולים את תווי ההיכר  

חדשה. את -החיצויים של "היהודי החדש", שבא לחדש ימיו כקדם במולדתו הישה

צעירים כיה אצ"ג "דורות ארזים" שמתפקידם לֹשרות כלביאים זועפים הדורות ה

עם הגורל פים אל פים ("צלמוות הדור ושביל הזהב"), ובשירו "צוהר בען" הוא 

  תיארם בדימוי יטשיאי מובהק של יפי הבלורית והתואר:

  ַיַער ִלְבִים ָּבָאִביב, …ְוִהֵּנה ַהּדֹור ָהעֹוֶלה

  ַעז ַהֶּנֶפׁש ּוָבִהיר.ְיֵפה ַהּקֹוָמה וְ 

  ִמֶּכֶרם ְׁשTֹמה ֲעִסיָסם.

  ]…[ ֵעיִַים ְיֵעִלים ְָׁשִרים ּוְֵמִרים.

  ְכֹוִים ְלַהֲאִביב ִמְדָּבִרּיֹות;

  ְלַהֲעִסיס ְסָלִעים;

  ְלַהְלִּביׁש ָׁשִי ֶעְרַית ָהִרים;

  ּוְלַהְרִין ֹוֵפי דּוִמּיֹות;

   – – –ְכֹוִים ִלְכֹּבׁש ְוָלֶרֶׁשת 



  

אלתרמן, לעומתו, גילה ספקות לגבי דמותו של הדור הצעיר, ומכל מקום לא תפס 

לתיאורים אידאליים שכבר היו למצוות אשים מלומדה. הוא לא גרר אחר 

של בי  האידאל היטשיאי של "החיה הצהובה" (שתגלגלה בתיאורם הסטראוטיפי

בלורית בהירה, זהובה או הארץ כצעירים חסוים ושזופים, כחולי עין ובעלי 

אדמוית, היפוכם של יהודי הגלות הכפופים, החלושים והחיוורים, שחורי העין. 

) את מפגשם עיר היוההזכרו כבר כי כשתיאר אלתרמן בשיר "עיר גירוש" (מתוך 

של פליטי המחות עם קולטיהם ה"צברים", בי ההתיישבות העובדת, מסתיים 

ִּקּבּוץ ַהְמֻמְׁשָקף ִעם ַסְמכּות ַהִּׁשְלטֹון ּוַמְכִׁשיר ַהֶּקֶׁשר". לא התיאור במפגש עם "ֲחֵבר הַ 

דמות הרואית שיחה ביופי חיצוי סטראוטיפי מושלם מוצגת לפיו ברגע המפגש 

ההיסטורי שבין הגולה ליישוב, כי אם דמותו הריאלית וחסרת ההילה של חבר 

(שיר ג במחזור  30"עיר היהודים" קיבוץ ממושקף. גם תיאורו של הרופא בסוף השיר

"מלחמת ערים") מפץ ציפיות ומוסכמות: "ְוַאַחר ָּכך ִהִּגיַע ָהרֹוֵפא ּוְכֵלי ְמַלאְכתֹו 

ִעּמֹו. ִאיׁש ַאְדמֹוִי הּוא ְוָׂשִעיר". תיאורו הוא תיאור של עשיו איש השדה, ולא של 

דמוי ושעיר", רופא סטראוטיפי. "טבעי" היה יותר אילו היה חבר הקיבוץ "א

"ממושקף" ו"בעל סמכות", אך אלתרמן איו עה לסטראוטיפים אלא  –והרופא 

  שוברם ללא הרף.

ישראל, העולה משי הקבצים, איה אותה מפה עצמה: אצ"ג דרש -גם מפת ארץ   

למקומות קדושים או מיתיים, האומרים כולם גדּולה ושגב. בין כותרותיו מצא 

י בארון", "חזון גלעד לשבטי ישראל", "שיר על הר מכפלה", כותרות כדוגמת "לֵאל

"בסוד כירת וירדן", "בארה של מרים", "עם ראובי ומולכו בחצר המטרה 

בירושלים", "אצל הכותל" ו"בחל קדרון". אלתרמן כאילו מע מִאזכור ישיר של 

פריסין הזרה אתרים, ערים וחבלי ארץ, ומעדיף כיויים ֶּפריפרסטיים עקיפים, ורק ק

אביב ויפו זכרים כאן "הפרוור הדרומי", "קרית -זכרת בשמה המפורש. במקום תל

הסוחרים", "פרוורי החָרשים", "עיר היהודים" (וכאילו כדי להפר כל כלל ולהשאיר 

- הכלל הזכיר כאן אלתרמן בשיר "עיר קורסת" פעם אחת גם את תל-מן-בו יוצא

גם ירושלים איה זכרת כביכול בקובץ זה, וזוהי אביב ואת יפו גלויות ומפורשות). 

האומרת דרשי. האם התזר אלתרמן מאזכור ירושלים הצורה ומן  "לאקּוה"

הקרבות הרי הגורל שהתחוללו בה ובדרך אליה? לאו דווקא. בשיר א של המחזור 

"בטרם יום" זכרים קרבות לטרון שאליהם הובאו צעירי גח"ל "בפחז רב" כדי 

בהרי אל ובאילון", ובשיר ד של אותו מחזור זכרת "ֲחִטיַבת ָהַרְגִלים "ליפול 

ַהְּשִביִעית", ש"ֹוֲעָדה ְלָהִסיַח/ ֶאל ּגּוָפּה ֶאת ֹּכחֹות ָהאֹוֵיב ִמן ַהַּקו ַהִּתיכֹון ַּבְּׁשֵפָלה/ ַּגם 

בערי הארץ, מתרחשים  עיר היוהֵמִעיר ַהִּביָרה ְלָמְׁשָכם ּוְלָהֵקל ַהָּמצֹור". רוב שירי 



לרבות עיירות העולים ומעברותיהן, אך הם גם חולפים ביעף על פי ופי ההתיישבות 

ופים של חורשות הזית, גבעות חול וחלים  –העובדת ועל פי ופי הארץ הפתוחים 

  "ֲחׂשּוֵפי ַחָּלִמיׁש".

ישראל -ערכי של אלתרמן לחיבור שירי ארץ-תיארו בפרק השי את יחסו הדו 

לים. קשה שלא לשער שהתזרותו של אלתרמן מאזכור ירושלים בשירתו לא וירוש

בעה מאדישות, כי אם להפך. כשם שהתקא באלה הכותבים "ארצי" על אתר, "ְּבִלי 

ָלחּוׁש ִּכי ָּדְרכּו ַעל ָָחׁש" (ראו שיר ז במחזור "שירים על ְרעּות הרוח"), כך התקא 

על ירושלים, אגב שימוש בשלל כיוייה במשורר כדוגמת אצ"ג שלא חדל מלכתוב 

הריאליים והמטפיזיים, וזאת בלי ששירתו תיפגם בשל כך כמלוא הימה. גריברג, 

חדור תחושת משיכה עמוקה לופי ירושלים ולמשמעותם הסמלית, פיאר את העיר 

כסמל מלכות ישראל וביכה את השפלתה בהווה, אך עמדתו הלאומית הרדיקלית 

ות אלא את המציאּות האידאלית, החזוית. אלתרמן, שרתע לא התירה לו לרא

מלגעת במכוות האש הזו בשירתו הקוית, דרש במפורש לושא ירושלים רק 

בשירים קלילים כגון "בסימטא ירושלמית", שבו לגלג במקצת על שירי ירושלים, 

מלאי ההוד וההדר, של אצ"ג ושבו יסה ללכוד את המציאּות המורכבת מכל 

שירו ה"קליל" משקף עיר שבה אין הכרעה בין השאיפה הציוית  31יה.צדד

ישראלים הדוברים בגוף ראשון רבים לבין "הבעיה -המוצדקת של הצעירים הארץ

הערבית", המאיימת על קיומם הפיזי והרוחי. הסכה השקפת משיר זה היא סכה 

י העיר ועל סיטרית וסימטרית: ההוויה הציוית הצעירה מאיימת על ערבי-דו

תרבותם, ואלה מאיימים על העברים הצעירים המהלכים בסמטאותיה. כל אחת מן 

  ההוויות המוגדות מתכרת לזולתה, ורואה בה מהות זרה לאופייה של העיר. 

ירושלים לפי אצ"ג היא עיר שאין בה מקום לכרים: כל רצוו הוא להחזיר את  

שחרת  Judea Captaים את הכתובת גלגלי ההיסטוריה לאחור, ולמחוק מדברי הימ

אין מוקדם ומאוחר לגבי האמת", שכתב לאחר ביקור בהם טיטוס. במאמרו "

כתב אצ"ג כי אלמלא חיו הגויים בהיפוזה "היו משתחררים  32האפיפיור בארץ,

מאותו סמל של ַמטר דולורוזה ותיוקה הקורן. היו מוחקים את ה'אמן' ואת 

לחם שבכתב הלועזי". אלתרמן, לעומתו, מתאר -בית ה'הללויה', את ירושלים ואת

באחד משירי "רגעים" את ירושלים כעיר אפורה ומשומשת כטופס בידי 

הוא מגיע אל המסקה כי הפקידים האפורים, הוסעים ברחובות  33ביורוקרטים.

ירושלים המדטורית, אים מסוגלים כלל לחוש כי הם מצויים בעיבורה של עיר 

ל מלכים, שבו מקדשים ומגדלים, ושל ביאי קדם, שדבריהם מלוכה, עירם ש

העזים קבעו לדורי דורות בתרבות המערב כולה. מי שרץ ברחובותיה כל בוקר אל 

ה"אופיס" הן לא יעלה בדעתו להרהר בכך שבאותו מקום עצמו עבר בזמן מן 



 הזמים הביא ירמיהו. רוחיותה הלואטית של העיר, שהולידה אשי קצוות,

-ביאים ותורות מוסר אבסולוטיות, שחקת אפוא ומיטשטשת בתוך ההוויה היום

יומית שלה: הוויה סדורה וקופורמיסטית של פקידים ושל משפחות בורגיות, 

החיות חיים יוחים כבערי אירופה. השיר מסתיים בתיאורה הדומם והעגום של 

ית, עגומה וידועת מטה, הלובשת בגדי חול והיושבת כגברת בורג-של-ירושלים

, וחברותיה ממרחב שירהאכזבות (בת דמותן של אליזבת יי, גיבורת הרומן 

התרבות הגרמית, שהתיישבו בשכות רחביה הירושלמית) בקפה "ויה", לצד ספל 

תה ועוגה, מחכה למשוררים שיחזרו אחריה ויקשרו לה אותם כתרי תהילה שכבר 

  אבדו לה.

, אך כשהוא מגה את רחובות ההראביב בשירי -תל אצ"ג כמעט שאיו מזכיר את 

הורמליזציה של החיים בזמן שבו היה היישוב צריך לחגור שק ואפר, יּכר שדבריו 

אביב לחיות את חייהם -אביב. הוא תֵמַּה כיצד יכולים תושבי תל-מכּווים כלפי תל

"על סלע כִסדרם בעוד גוויות אחיהם מוטלות מאכל לעוף השמים ולחיית הארץ. ב

  עיטם" הוא זועם על אותם התים הוהגים כאילו לא אירע דבר:

  עֹוד ְמַעט ִייַקד ַקִיץ ֶאְצָלם ְוֶאל חֹול חֹוף ַיָּמם

  ֵיְרדּו ִלְרֹחץ ַהּזּוגֹות: ֵעיֻרִּמים ּוְכרּוִתים ֵמַעָּמם;

  –ְוִיְׁשּתּו ַהְרֵּבה ִמיץ ְוָגזֹוז ּוְבָקְדֳקָדם ַּתַחת ֵאֶפר 

     ֶפרַּבּסֵ ק (ַרק ֲאִי ָהרֹוֵׁשם זֹאת חֹול ְוָאבָ 

  ).– –ּוַמִּביט ִליהּוַדי ָהְרֵקִבים ִמן ָהַרְין ֶאל ַהְּדֵיֶפר 

  

בית זה, שבו השתמש אצ"ג בצייי הסגון הייחודיים שלו, שאותם קיבל כאמור 

(שלושת החרוזים הצמודים ושי סימי הקיטוע)  עיר היוהאלתרמן על עצמו בשירי 

אביב הים ממעמי החיים -ת שאמר אצ"ג גם בספריו הראשוים: בי תלאומר א

(מרחיצה בים, ממיץ, גזוז וגלידה) בזמן ששומה עליהם לעורר את מצפון העולם 

בזעקה גדולה על דם אחיהם ששפך לחים. אלתרמן, שאיו חש בוח להיות בעמדת 

א מצא בעורף וצעירים המוכיח בשער, לקבוע מצוות "עֵׂשה" ו"לא תעשה" בזמן שהו

ממו לחמים בחזית, איו מגה את האות החיים הקטות, אלא רואה בהן סימן 

לרצון חיים בריא. הוא מחייב את הורמליזציה הזאת. מכאן חרוזיו הקלים, 

בתארו עיירת  ,עיר היוההמשתרבבים לפתע בתוך האפרוריות הרציית והבוה של 

 –ָערֹות ְִקָראֹות ַמָּזל,/ ְסֶטָּלה, לּוָה. ַּגם ִרָּנה ְוֹרִּני./ ָהַאַחת עולים שקמה בן לילה: "ַהּנְ 

ֲחָתָּה ַהַּסָּמל/ ָלּה ַמְזִמין, ְלִגּוּון ָוֹׁשִי,/ ִמיץ ָזָהב ְמָאָּדם ִּבְפָטל/ ְועּוִגית ֶׁשְּזרּוַעת ַּכּמֹון 

  ִיְבַרח ִאיׁש ָּכמֹוִי" ("תחת הרים"). לֹא –הּוא אֹוֵמר  –ִהיא,/ ִּכי ִמְּפֵי הֹוָצאֹות ַּכָּנ"ל/ 



הים הצעירים, שאים ושאים על גבם את סבל  –כבשירו של אצ"ג  –גם כאן  

זֵקן - הדורות, ממיץ ומגזוז, אלא שאלתרמן רואה בכך סימן לחיויותו של עם צעיר

המתער מן האפר ובוה את חייו מחדש על הריסות חייו. לפיכך, משולבים כאן 

דברי העם לביא (עמוס ז, יב)  –ליד קיוסק האחים משיח  –הומוריסטית  בדרך

ותשובת חמיה לעמו (חמיה ו, יא) וגרסתם הביאליקאית הידועה ("חֹוֶזה, ֵלR ְּבַרח, 

יומי, הלאומי והטריוויאלי, -לֹא ִיְבַרח ִאיׁש ָּכמֹוִי"). הכלאתם של הבואי והיום /

לעתים קרובות  " של המשיח והביא שמקדם.מראה את גלגולם העכשווי ה"מוך

הראה אלתרמן בצער כיצד ירדו קהילות ישראל מטה מטה, וכיצד הפכו צאצאיהם 

של רבים ופייטים בתקופת העלייה המואצת והקליטה הקשה לעובדי "צווארון 

כחול" ולבעלי פרסות פחותות. שיר זה מזכירו כי אותם מיהודי טורקיה והבלקן 

בם משיחים ומחשבי ִקצין, אלצים עתה, עם בוא ה"גאולה", להיאבק שהקימו מקר

בארץ על קיומם. הערות בשיר "תחת הרים" קראות "מזל", "סֶטלה" ו"לּוה" (כל 

השמות מרמזים לגרמי שמים) ללמדו על תהפוכות הגורל המעלות אדם ועדה 

קלה" למרום הסולם החברתי, או מורידות אותם לשפל מדרגתו. החזות ה"

, איה עיר היוהוה"פזמוית" של שיר זה, זו שגרמה לקורצווייל לגות את שירי 

מעידה על עומקו ועל מורכבותו, שיקצר המצע מלפרטם. לא מקוצר ידו של המשורר 

קלה -פשוטה וכמו-דה" כמולהעמיד שיר הגותי "כבד" ו"מכובד" בחרה כאן "פסַ 

  ות התחכום של ימי קליטת עלייה.לתיאורן של ההתחלות הרפות, הארעיות וחסר

  

  ה. קולות מן העבר

סיים את העיון ההשוואתי הזה בעיין קודתי כביכול מתחום הלשון 

האיטרטקסטואלית, אך דווקא מתוכה יּכרים באופן מובהק הן הדמיון והן השוי 

. שי הספרים כתבו כאמור על משואותיו של עולם עיר היוהל רחובות ההרשבין 

עם ציגיו הפואטיים  –מדעת או שלא מדעת  –ב, והם מהלים דיאלוג סמוי שחַר 

הגדולים של עולם חֵרב זה. בימי שיא שלטוה של "אסכולת שלוסקי", קרי במהלך 

ה"יכין" וה"בועז" של השירה  –שות השלושים, חשבה מתקפה גד יל"ג וביאליק 

ייכות לחוגי המודרה. סימן מובהק של השת –רומטית -העברית החדשה הקלסי

הימעות ממה, לא כל שּכן התקרבות אליה, עלולה הייתה להתפרש כגילוי תמוה 

  34של שמרות ראקציוית שאיה במקומה.

והה, בעוד שבשירתו המוקדמת תקף אצ"ג את ביאליק, ואלתרמן התזר בגלוי  

 החולף, מאותם "ִמשקעים ביאליקאיים" שִאפייו את שירת הדור כוכבים בחוץב

הרי שבספריהם שכתבו אחרי השואה לא חששו שי המשוררים הגדולים להתרפק 

של השירה העברית החדשה, ובמיוחד על שיריהם הגדולים של יל"ג ושל  על שיאיה



ביאליק. לא הכול הגו כך. במאמרו "סכת הלבאטייּות", שתפרסם כשתיים 

הֶאתוס של המדיה הצעירה, מה  וביקש אף הוא לקבוע את עיר היוהלאחר הופעת 

רטוש את השירה העברית שקרא בעוריו, והזכיר בשימה אחת את "הרטוריקה של 

יל"ג" ואת "השכלתות היבשה של אד"ם הכהן" כתופעות ספרותיות עבשות שמהן 

במשורריה הגדולים של תקופת ההשכלה וביצירתם ראה רטוש  35ראוי להתער.

י, אך לא חלק מן הספרות העברית החיה והרלווטית. ושאים למחקר אויברסיטא

אלתרמן, לעומת זאת, כשרצה לשיר את תהילת הפרוור העירוי, קרא בהתפעלות: 

"ַאָּתה ְולֹא ִּכְתֵבי ַהֹחֶדׁש/ ְולֹא ִׁשיֵרּו ַהָּצמּוק/ זֹוֵרַע ַעל ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש/ ֶאת ַהַּכמֹון 

ַהַּמּלּוַח,/ ַּפְרַור ַהּׁשֹוט ְוַהּמֹוַרג,/ לּו ָּבא ִמיַכ"ל ְּב` ָלׂשּוַח/ ְולּו ְוַהִּצּמּוק.// ַּפְרַור ַהְּתָמד וְ 

ָׁשַמע אֹוְת` ְיַל"ג". בתארו ב"שלושה שירים בפרוור" את משוררי ההשכלה 

המחווירים (תרתי משמע) למשמע העברית ה"רחובית", הפשוטה והמשובשת, זו 

אות השוק, לא חזר בו אלתרמן המדוברת בפי הרוכלים והעגלוים בסימט

וה"פושרת". אולם, בחשאי הוא גם  מהביקורת של שלוסקי על שירתם ה"ֵמימית"

שלח לעומתם הצדעה חטופה, מלאת הוקרה ואמפתיה, בהכירו בהם את אבותיה 

  המייסדים של התרבות הישראלית החדשה. 

אחרי המלחמה והשואה העיקו אצ"ג ואלתרמן ליל"ג ולביאליק את  

"רהביליטציה" שהיו ראויים לה לאחר המתקפה חסרת הרסן שיהלו גדם סופרי ה

המודרה, ואצ"ג בכללם. שירו של אצ"ג "כתר מלכות לכל בית ישראל", למשל, 

מתאר ילד יהודי ההולך למשרפות, שעיו האחת בקעה ("ַעִין ַאַחת ּדֹוַמַעת/ ֶּדַמע 

שכח של האב -התיאור מזכיר את תיאורו הבלתי"). – –ִּכְבֹדַלח ְוַהְּׁשִָּיה ֹוַבַעת/ ָּדם 

בשירו של ביאליק "אבי" ("ָּפִים ָּדִוים ִמַּצַער ְוֵעיִַים ֹזְלגֹות ָּדם"), שגם בו המציאּות 

והסמל כרוכים זה בזה ללא הפֵרד. תיאור האב בשירו של ביאליק הוא בראש 

גולגולתו "צפה בעי ובראשוה תיאור בעל המקה ראליסטית ברורה ומובחת: 

עשן", כי כך רואה אותה הילד הקטן בהתבוו באביו מלמטה למעלה בתוך אווירתו 

הדחוסה, מלאת העשן, של בית המרזח, ועיו הזולגת דם אדומה מן העשן, מן 

העייפות ומן העיון בספר צהוב הגווילים. במישור המיתי הגולגולת הערופה מעל 

הלל הזקן שראה "גֻלגלת אחת  בפרקי אבות עלכתפיה מעלה באוב את המסופר 

שצפה על פי המים. אמר לה: על ַּדֲאֵטְפְּת ֲאִטיפּוR, וסֹוף ְמִטיַפִיR ְיטּופּון" (אבות ב, ו). 

והעייים הזולגות דם הן כעיו של יהודה, מבי יעקב, לפי המסופר במדרשי אגדה 

ך "כתוא ִמכמר" מזכירה את פילת האב על אם הדר 36על התוודעות יוסף אל אחיו.

מאמר חז"ל: "מה תוא זה, ֵּכָון שפל בִמכמר אין מרחמין עליו, אף ממון של ישראל 

ֵּכָון שפל ביד ָכרים אין מרחמים עליו" (בבא קמא קיז, ע"א). הבן, המתבון באביו 



המתייסר ביגוו, הוזה מה היה אילו היה בכוחו לעזור לאביו, ומביע את צערו על 

  עלה בידו לשאת עם אביו הסובל בעול ולהוציאו מן ה"עבטיט" שבו שקע: שלא

  ָהּה, לּוֵלא ָקֹטְִּתי ָּכָכה, לּוֵלא ָרִפיִתי ֹכַח,

  ָוֶאְּתָה ְּכֵתִפי ִעם ְּכֵתפֹו ְוַצָּואִרי ִעם ַצָּוארֹו ָאִׂשים,

  ָׂשא ִעּמֹו ָּבֹעל ְוָעֹמס ִאּתֹו ַבֵּסֶבל,

   –, אּוַלי ֵיַקל לֹו ִּבְגָלִלי ֵחֶלק ְּכֵחֶלק ְִמֹׁשָכה

  ] …ֶאֶפס ִּכי ָקְצָרה ָיִדי ְמֹאד [

  

והה, גם בהמשך שירו של אצ"ג מובעת המשאלה של הבן להיות לעזר להוריו 

הצועדים אלי מוות, תוך שהוא מדמיין את המתחולל בפשם ברגעים הקריטיים: 

יֹוַתי, ַּבֲעֵליֶהן, ַיְלֵדיֶהם/ ְוָעְגַמת ָהַאֲחִרית "אּוַלי ְּבתֹוָכם ָטְפפּו ַּגם ָאִבי/ ְוִאִּמי, ַאְח 

ְוָיָצא/ ְּבֵּו  –ִּבְקֻדַּשת ְּפֵיֶהם./ ּוְבָעְבָרם ֵאֶצל ַיַער ָחְׁשבּו: לּו ָרָצה/ ֱאTִהים ְלַרֲחֵמּו ְּבֵס 

א ִרֲחָמם ֱאTִהים, לֹא ַהּטֹוב ְּברֹאׁש ְּגדּוד ִמן ַהַּיַער/ ּוָפַרע ְּבאֹוְיֵביּו ְּבֶחֶרב ַהָּתַער!/ ְולֹ 

ְׁשָלַחִי ִעם ְּגדּוד/ ַּבֶּדֶרR ֹּבֲאָכה ְטֶרְבַלְִקי, ִלְפדּות./ ֵיׁש ֶהְסֵּתר ָּפִים ַּבָּׁשַמִים. ָּפׁשּוט!" 

יום -יום לגרדום ומושלך יום-ד). תיאורו של האב הביאליקאי, העולה יום-(עמ' ג

הדובר, הרואה בעיי רוחו את העין לגוב אריות, מהדהד בתיאור אביו של המשורר 

השותתת דם ואת אביו המושלך אל הכבשן, ומהרהר ביו לביו מה היה קורה אילו 

יתן לו הכוח להציל אותו מכיליון. הימה הרגשית והאישית בשירו של ביאליק 

(שּבה ה"אי" האישי וה"אי" הלאומי פתוכים ומבוללים זה בזה עד לבלי הֵּכר) 

ג ללא סייג. הוא ידע היטב כי שירו של ביאליק איו מדבר אך ורק על התאימה לאצ"

  37אביו הביולוגי, כי אם על "כל אדם" מישראל הקבר בטליתו המצהיבה.

אצל אלתרמן, לעומת זאת, הטקסט הרמז מתוך הספרות העברית ה"קלסית"  

ב) הוא כבר הייתה בבחית "השארת הפשֹ" של עולם שחר עיר היוה(שבֵעת היכתב 

שלוסקי, שהמושג יל"גיזם  הטקסט היל"גי. הייתה בכך כעין קריאת תיגר גד

הייתה בכך גם משום  38שימש אצלו שם רדף לקלסיציזם עבש שאבד עליו כלח.

גוריון שכישלון קרבות לטרון כרך בשמו. המחזור "בטרם יום" -קריאת תיגר גד בן

בליציסטים ומבקרים, שהדביקו מתאר אפוא את הכושל שבקרבות תש"ח. אותם פו

גוריון, -את תווית "משורר החצר" של בן –בין שבשוגג ובין שבמזיד  –לאלתרמן 

יתקשו כמדומה לתרץ מדוע בחר המשורר להתמקד דווקא בקרב זה, ששימש בסיס 

שילוחם של יצולים מן השואה  –היגיון -ממדים וחסר-להאשמת המהיג במשגה רב

ם ארצה לשדה הקרב, שבו מצאו עד מהרה את מותם ימים ספורים לאחר הגעת

  חסר השחר. 



גי שוע, גיבורת הפואמה היל"גית המשמשת כאמור בסיס ותשתית לשיר הטַר -בת 

), כאבי 85שלפיו, מדומה לירושלים בהיותה בויה מ"ֲאָבֵים ְׁשֵלמֹות ֵצָלע" (שורה 

ותו תכשיט הקרוי "ירושלים בא –המקדש, ובהיותה מקושטת ב"ִעיר ָזָהב ּוְפִיִים" 

 39של זהב". כאן, הערים הגולשים מן ההרים כבי צאן המועדים לעלות על המזבח,

ופלים כסומים ב"הררי אל" (השווה תהלים לו, ז; פז, א; קלג, ג). הררי אל והררי 

ציון שבמזמורי תהילים הם שם רדף לעיר שהרים סביב לה, ששמה איה זכר 

טרם יום" (ייתכן שאלתרמן אף מרמז לשמה של חטיבת הראל במפורש במחזור "ב

של הפלמ"ח, שהקיזה את דמה בקרבות על הדרך לירושלים). בבואו לכתוב על 

הִמשגים הטרגיים הוראים שבפרשת קרבות לטרון, חש אלתרמן אל כון ששיר כמו 

"קוצו של יוד" יתאים לו יותר מכול, בתערובת הביקורת והאמפתיה שבו. שי 

 –הממשית או האלגורית, הישראלית או הליטאית  –השירים מתרחשים ב"ַאָּילֹון" 

וזהו לכאורה החוט המקשר בין שי השירים. אך לא סגי בחוט מקשר זה: הדמיון 

בין שי השירים יּכר בראש ובראשוה בעמדת המחבר, היצב חפוי ראש וואש מול 

  גה הטרגי קרוב ללבו ויקר ללבו. מעשה העוולה והאיוולת, ביודעו שהאחראי לִמש

שירו של יל"ג עשוי להתפרש לא רק כסיפור חייה של גיבורה ספציפית, שחייתה  

עשרה, אלא גם כאלגוריה על מצבה של האומה - באילון (וילא) באמצע המאה התשע

בסוף תקופת ההשכלה, רגע לפי ירידתה מעל במת ההיסטוריה ועליית קרה של 

 –המשכיל הושא את שמו של ֶפבוס אל האור היווי  –אּבי התועה הציוית. פַ 

כמוהו כאביר אציל כווות, הבא רכוב על קטר וקרוות פולטי אש ועשן כדי להציל 

שוע הסיכה השבויה, סמל האומה הפסיבית המחכה לגואלה. ואולם, הוא -את בת

 –ורּות סמל האופל ומתגדה של הא –סוג לאחר מפחד הדרקון, הלא הוא הרב 

המפיל את ִחתתו על איילון דבריו "ְּכַכּדּור עֹוֶפֶרת יַֻּטל ִמְּכִלי ְקָרב/ ַּבֲאֶׁשר ִיְפַגע ָׁשם 

). משמע, גם בת טובים יפה ועלה כבת שוע סופה 652-651ֶהֶרג ְוָאְבָדן ָוָמֶות" (שורות 

ך שתרד מטה מטה, תתוון ותתוול, באין מי שיתמוך את גורלה ויכוון את מהל

רועי העם  –חייה. שירו של יל"ג הוא מחאה כגד שמים וכגד ציגיהם עלי אדמות 

ורביו, הדואגים לעצמם ולא לצאן מרעיתם. בהסתמכו על היצירה הביקורתית 

הזאת, המוקיעה את המהיגים ותולה בהם את כל האשם, אמר אלתרמן בסמוי 

  אמירה קשה ביותר גד מהיג הדור.

כלפי בי משפחתו שספו, וכלפי כל העדה שהלכה אתם אל כדי לבטא אמפתיה  

מותם, בחר אפוא אצ"ג כמקור השראה בשיר "אבי", שאותו כתב ביאליק על גורל 

חייו המר של אביו הביולוגי ועל גורלו של "כל אדם" מישראל, המתגאל כל ימיו בין 

("ּפ.. ִאיׁש הגויים עד שהוא גאל מייסוריו וקבר בטליתו המצהיבה תחת ציון דל 

אמפתיה כלפי הקרבות וביקורת  עיר היוהָּתם ְוָיָׁשר"). אלתרמן ביטא בשירי 



וקבת על הההגה שלא הגה ביצולים בתבוה וברגישות. הוא עשה כן בשירים 

ביקורתיים ואמפתיים, שכלתיים ורגשיים בעת ובעוה אחת. בשירו "בטרם יום" 

הקרבות ותרעומת גד רועי העם המזלזלים יכרת ספיקת כפיים ואשת למראה 

בחייו ובמותו. זוהי הביקורת הקשה ביותר והמרומזת ביותר  –בצאן מרעיתם 

גוריון על קרבות לטרון, היא ולא שירים מאוחרים משל אחרים -ששמעה גד בן

למען האמת, יש לציין שאלתרמן מותח ביקורת מרומזת  40שכתבו בושא טעון זה.

בשיר ד' של המחזור "בטרם יום" בדברו על החיים שהתהלו אז בעורף גם על עצמו 

  על מי מוחות ("ַהָּקָהל ַהָּגדֹול ְוָהַרב, ַעל ֹוְגָיו ּומֹוְׁשָכיו ְּבֵׁשֶבט, / ּוְבתֹוָכם ַהְמַחֵּבר.").

אצ"ג בחר בשיר אקספרסיויסטי, שּבו הגיב ביאליק בין השאר על גילוייו הבוטים  

הוא  רחובות ההרהעברי שגלו לגד עייו בשות השלושים. לפי  של המודריזם

יתק עצמו מ"אחיו" המשוררים המודריסטים, ואף קלע עצמו לעמדה 

אטגויסטית ביחס ל"אבותיו" המשוררים בי הדור החולף. לאחר חורבה של 

, יהדות אירופה יתן לחוש בכעין התפייסות מרומזת עם דור ה"אבות" שאיו עוד

שציגו הבולט ביותר הוא ח" ביאליק, אתו ועם כל מה שהוא מייצג (הקלסיקה 

העמית המתוה - העברית, עולמה של יהדות מזרח אירופה). רק את הגישה האחד

הוסיף אצ"ג לדחות משמה של גישה מיליטטית, שאיה רואה באחיזה בחרב כורח 

  ריבויותו.  בל יגוה, כי אם סם חיים הדרוש לעם ריבוי לשמור על

לעומתו בחר אלתרמן בשיר קלסיציסטי ביסודו, בעל ימה סטירית האמרת בלב  

בשיר שבו ה"אי" המשורר הוא מורה בוכים  –כואב, בחית "אמים פצעי אוהב" 

 –לעמו. הוא ביקש "בשעה זו" לכלוא את הרגשות הגואים מאחורי מעול ובריח 

ולהשמיע תוכחה  –) כוכבים בחוץהזר" ( כאשר המליץ עוד בשירו המוקדם "השיר

מרומזת בלבד, שאת טיבה יביו יודעי ח"ן בלבד. כלפי חוץ השמיע קיה על "בי 

הצאן" שגלשו במורדות ההרים אל מותם, אך בסמוי השמיע כאמור דברי קטרוג 

קשים משאול גד ה"רועים" שהפקירו את המרעה. בעוד שאצ"ג שפך את מררתו על 

  אלתרמן את ביקורתו כלפי פים. הגויים, הפה

עיון בשי הספרים הגדולים הללו עשוי ללמד כי אחרי המלחמה והשואה לא חזרו  

גדולי הספרות העברית שלו למה שהיו, ולא הוסיפו לכתוב כפי שכתבו. עגון של 

רחובות כבר לא היה עגון בהיר העייים של סיפור פשוט, אצ"ג של  ספר המעשים

כבר לא יכול  עיר היוהואלתרמן של  כלב ביתאצ"ג הצעיר הזועם של לא היה  ההר

 כוכבים בחוץהיה לחזור אל ה"ְּקָסִמים ַהַּקִּלים ֵּבין ִאָּׁשה ְוִאיָלן" שִאפייו את שירי 

הססגויים והרבקוליים. הספרות העברית איבדה מתמימותה, את הכושר הרען 

צ"ג שחזה את האימים בטרם יצאו והאופטימי לראות את העולם "כפתאומיים". א



מן הכוח אל הפוַעל, ִהקצין את כתיבתו, וטען כי אבד לעמו הכושר לחזות את 

  הבאות ולראות את הרצף של ההיסטוריה הלאומית:

לא ממרתף השיכר במיכן הגיח אויבו ויעל, לא מיערות וֹוטאן עם קרדום 

שבויי יהודה שותת דם; צלובי יהודה הכבשת הכירוהו בחל קדרון, 

הכירוהו בתהלוכת החדווה ברומי המצחת ובאותיות "יודיאה קפטא", הוא 

ין וכד לטיטוס אויבו הָמצלב. במגצא ווורמיזא כיוהו וכן לאור שרפת 

הש"ס בכל הכיכרות של ערים באירופה. אבותיו ואבות אבותיו, יהודי 

הזמים ובשבעים טלית ותפילין, הכירוהו וכיוהו בשמו האחד תמיד בכל 

לשון: הגוי. אבל או, ביהם אחריהם, מבּוׂשמי ֶאמציפציה ומהפכות גויים 

והזיות ספרותיות, בדור הכפירה וההתפרקות מכל עדיי המסורת, לא 

האחד ולא קראוהו: אויבו הלוקאלי מהיות, -הצחי-היכרוהו בשמו הישן

ו" ולא תמכו ומחר. אבותיו שלא "התמשכל-היום-ולא אויבו מאתמול

יתדותיהם ב"עולמיות", ראו את דבר היותם בעולם הגויים ואת כל הקורות, 

מסורתית -לעתים-לא מתוך אימפרסיויזמוס פוליטי, אלא מתוך ביה

קבועה במבט עולמי רחב, אויברסלי, ודווקא או ה"מודרים" לא ראיו את 

ההיסטורי, אלא הדבר שהיה והווה כתהליך גורלי ממושך בדברי ימי קיומו 

  41לפתע, כאפיזודה בזמן ובמקום.-כמתרחש -

  

מי משיהם צדק? האם  –מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית  –הּוכל לומר בוודאות 

צדק אצ"ג שהתריע על הרעה כמי שרואה את קורות בתיו עולות באש? האם צדק 

יים אלתרמן, שהמשיך גם לאחר שהסיט בשירתו את הזרקור לעבר הושאים הלאומ

אושי שאיו שם פדות -בהומיזם הכלל –להחזיק בערכיה של האורות המודרית 

בין כל הבראים בֶצלם? במילים אחרות, איזו משתי השקפות העולם שהולידו את 

האמירות הללו שרירה ותקפה יותר: ההשקפה המדברת בזכות ורמליזציה 

 הלבגדו"? תיק"ו. והשתלבות במשפחת העמים או זו הטועת כי "העולם כולו 

מבקש להאמין בתגובתו ה"רציוליסטית" של אלתרמן, הוטעת תקווה לעתיד 

לבוא, אך בראותו את האורות שבאומות העולם משוכעות כי יש להבדיל בין 

וטה  הראשדווקא  –"טרור" הפוגע בתושביהן ל"טרור" הפוגע בתושבי ישראל 

שבזמים כתיקום ראית פרי  להצדיק את התגובה ה"אמוטיבית" של אצ"ג,

  פרשות מבוהלת והיסטרית.

לעומת זאת, בסוגיית "מיהו יהודי" ראה כי מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית,  

במיוחד לאחר פתיחת שערי ברית המועצות המתפוררת וקליטת יהודיה בארץ, הלב 

והראש וטים להצדיק את "הגדרתו" הרלטיביסטית של אלתרמן, שטען כי 



דים "ַצְלֵמי רֹוְדָפיו צֹוִפים ִמּתֹוR ַצְלמֹו,/ ַאR ְּבתֹוR ַצְלָמם ַצְלמֹו ָטבּוַע" (שיר ב היהו

במחזור "שיר צלמי פים"), ולדחות את השקפת העולם הבדלית של אצ"ג, שִהקצין 

ר"). ֲעֵרִלים" ("שיר העוגב –וטען בפסקות ביַרית: "ְׁשֵי ִמיֵי ָאָדם ָּבעֹוָלם: ִּמֹוִלים 

שירי "צלמי פים" ו"ספח לשיר צלמי פים", החותמים את מחזור שירי "עיר 

אפשר להגיע להגדרה מחייבת כלשהי בסוגיית -היוה", מגיעים למסקה כי אי

גוריון, שיסה לעורר דיון ציבורי בשאלה זו במטרה -"מיהו יהודי" (וזאת ביגוד לבן

. עם זאת, כדרכו, הגיע כאן אלתרמן להוליך למסקות מעשיות לגבי "חוק השבות")

גם אל המסקה ההפוכה, והיא שיהודיותו של אדם היא "עצמּות" ברורה, ועם זאת 

מעיין שלאחר שכשלו הגויים בשאלת "מיהו יהודי?"  תפסת.-חומקית ובלתי

דווקא היהודי הריבוי מסה להגדיר מהות בלתי מוגדרת זו. ובמילים אחרות, 

י?" איה יכולה לבוא על פתרוה בדרך פורמליסטית וקשה, אך שאלת "מיהו יהוד

כל מי שעייים לו בראשו יכול להבחין בהבזק של שייה "מיהו יהודי?". אפילו אלו 

שיסו להימלט מגורלם היהודי ומחזותם היהודית לא הצליחו לעשות כן אלא 

  לכאורה:

  אּוַלי ֵמֵאין ָלּה ָּבַעִּמים ֵרָעה

  ה ְדבּוָקה ּבֹו ּוֻמְדֶּבֶקת.ָהְיָתה ִהיא ּכֹ 

  ִעם ָהעֹוְבִרים ֶאת ַׁשַער ַהְּטִמיָעה

  ָעְבָרה ַגם ִהיא. ָעְבָרה ְּבִחּלּוף ֶּבֶגד

  ּוְבִׁשּנּוי ְּדמּות. ֻמְכֶחֶׁשת ּוְסמּוָיה

  ַאR ְּכָתִמיד ֻמְגֶּדֶרת ּוֻמְבֶהֶקת.

  ַעל ִּתָּלּה –ְלָכל ַהָּנס ִמֶּמָּנּה 

  ל ֶּדֶרR ּוְמִסָּלה.ִחְּכָתה ִּבְקֵצה ּכָ 

  

  ִים,-ְולֹא-ִהיא ִהיא ֶׁשִּלֲחָׁשה ִים

  ְּבֵלב ַהִּמְתֵַּכר, ְוִהיא ֶׁשָּגָחה

  ָּפִים, -קֹול, ְּבַתו-ִּפְתֹאם ְּבִיַמת

  ְלַהְסִּגירֹו, ֹוֶקֶמת ְוֹוַצַחת,

  ִּבְקַהל ְׁשָוִקים ּוְבתֹוR ַהְּטַרְקִליִים

  –ַפַחת, ְלמֹו ֵָכר ּוְצחֹוק. ְלַפח וָ 

  ְוִהיא ִּכְמעּוף ָחִזיז ַוֲחֵׁשָכה,

  ַעד ׁשּוב ַהַּמֵּסָכה. –ְוִהיא ָּפָיו 



  

ממרחק השים יתן להראות כי שאלת "מיהו יהודי?" אכן שארה בלתי פתורה 

כשהייתה, ושיתן לבררה בין הגויים, בהיות היהודי בן למיעוט רדף, יותר מאשר 

ודי. גם אם ידרש לתאר את קווי ההיכר של במדית ישראל, שבה קיים רוב יה

הישראלי לא בקל גיע להגדרה מיחה את הדעת, אך בראותו קבוצת ישראלים 

בחו"ל, קשה לו שלא להבחין בישראליותם. ראה שאלתרמן כרה אוזן לרעיוות 

תשובות  –, והציע לשאלות אלה תשובות משלו רחובות ההרשהשמיע אצ"ג ב

ליכי איטגרציה ִאטיים ויסודיים כבטבע, ודוחות את המדברות בזכות תה

  רעיוותיהם המשיחיים של אותם חוגים הדוגלים בקפיצת הדרך ובהחשת הגאולה.

  

  

  הערות

לראשוה כתב על פולמוס שירי המלחמה (שבו טלו חלק אברהם שלוסקי, תן  . 1

, וגרפיהמו: לאה גולדברג, בספרו טוביה ריברואחרים),  לאה גולדברגאלתרמן, 

בגות שירי מלחמה  לאה גולדברג. דבריה של 69-75, עמ' 1980אביב -תל

), שבוע לאחר שפרסם 8.9.1939, מרחביה (35-34, גיל' השומר הצעירתפרסמו ב

שם אלתרמן את שלושת השירים הראשוים של "שירי מכות מצרים", שעדיין 

תפרסמה בגיליון לא הובו כשירי מלחמה. תשובתו של אלתרמן ללאה גולדברג 

  ).22.9.1939(השומר הצעיר העוקב של 

2 . Roman Jacobson, "Concluding Statement: Linguistics and Poetics", 

in: T.A. Sebeok (ed.), Style in Language, Cambridge Mass, 1960, pp. 

- , תל2, כרך ב, מס' הספרותראו גם: ה"ל, "בלשות ופואטיקה",  .350-377

  . 285-274 , עמ'1970אביב 

למרות הבדלים משמעותיים, העמדה בשירו זה של אצ"ג מזכירה את עמדת  . 3

-שלוסקי בשיר הרביעי מתוך המחזור "עמל" ("ַהְלִּביִׁשיִי ִאָּמא ְּכֵׁשָרה ְּכֹתָת

ַּפִּסים ְלִתְפֶאֶרת/ ְוִעם ַׁשֲחִרית הֹוִליִכיִי ֱאֵלי ָעָמל"). כמשתמע משיריהם, אצל שי 

וררים פיעמה תחושת השליחות וההכרה כי הם בחרו לשמש בקודש. המש

אפשר שבשורות אלה "התכתב" אצ"ג עם שלוסקי, ורמז בהן על שליחותו שלו 

(כשם שבשיר "לאלי בארון: שיר התוודעות" הוא "התכתב" כאמור עם 

ישראל, -אלתרמן). המחזור "עמל" התפרסם לראשוה בתוך ספר השה של ארץ

- ' צפרוי, א"ז רביוביץ ודוד שמעווביץ, שה שייה ושלישית, תרפ"דבעריכת א



-אביב תרפ"ז, עמ' צו-; כוס בתוך: א' שלוסקי, בגלגל, תל156-153תרפ"ה, עמ' 

  קו. 

משתרבב לפתע גם  עיר היוהרק בשיר ז של המחזור "סיפור מליל" מתוך  . 4

, 19ה שקטפה בגיל ה"אי", בן דמותו של המחבר, המקון על ברכה פולד, הער

בין סוף עוריה לראשית שיּותה, בעוד הוא וחבריו בי החמישים וארבעים 

מהלכים בחוצות העיר ומשוחחים עליה: "ָאַרְחִּתי ְלִׂשיָחה ּוְלִכְבַרת ֶּדֶרR/ ֶאל ְּבֵי 

ַאֲחרֹון ָיֶמיָה  ַהֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבִעים./ ְוִהיא ַּבת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ּוְבֶרֶדת ֶעֶרב/ ְֶחַּתם

עיר ַּבַחִּיים". זוהי הפעם היחידה שבה משולבת אמירה בגוף ראשון יחיד בשירי 

, וגם בה חבא ה"אי" אל הכלים, מתחטא וכמו מתצל על בטלותו, היוה

בטלות של אשי קרות המצאים בעורף, המַלווים זה את זה אגב שיחה, ולא 

  וטלים חלק פעיל בעמדה הקדמית.

גא אברי, "בגיאותם של 'רחובות ההר': פרקי עיון בשירת אורי צבי שר . 5

  .363. שם עמ' 367-361אייר תשי"ח, עמ' - , יסןמאזיםגריברג", 

, תשי"ח כרמליתאברהם קריב, ""שי ִצדי רחובות ההר", דפס לראשוה:  . 6

אורי צבי גריברג (מבחר מאמרי , ועובד מחדש לספר 255-237), עמ' 1958(

ליקט וצירף מבוא וביביליוגרפיה יהודה פרידלדר, עם  ,)ורת על יצירתוביק

. כאן טען קריב כי שירת אצ"ג "חומרת כהר 114-95, עמ' 1974אביב -עובד, תל

די ור", וכי "יש בה מן הסטיכיה יותר מאשר מן האמות, וככל סטיכיה חוזרת 

הראשית". כן טען  וחוזרת היא על עצמה, אך החזרה כוחה חדש עמה כאילו היא

קריב כי "כמה וכמה סימי היכר של שירה זו מוליכים אל וולט ויטמן 

האמריקאי. ולא רק צורתה מלבר וטיבה מלגו מקיימים מגילת יוחסין זו, גם 

תכים ממין אחד מקרבים אותם אהדדי, כמו הימוים לברכת ופי הארץ, לגוף 

"בן מאושר לאומה מאושרת,  האדם ואויו הביולוגיים". ואולם, ויטמן היה

] …שתּולה על אדמת יבשת חדשה", שיכול היה לשיר "ממלוא חזהו הרחב [

בן לאומה סחופה בתקופה טרופה,  –סוגו העברי -] ואילו בן…שירה אדירה [

שתחילתה במלחמת העולם מהדורה ראשוה, כשהזמן חדל להיות הר הזורם לו 

ות ישראל התחילו מתפצים בין גליו בערוציו ותרתח ותגעש כסמבטיון, ומשכ

  ומשבריו".

הארץ ), רחובות ההראורי צבי גריברג עוה למברכיו (במסיבה לצאת ספרו  . 7

  . בשולי הדברים רשם התאריך "י"ב בחודש אלול תשי"א".12.10.1951מיום 

, גיל' כד, ב' באייר תשכ"ג, הדואר", לב שלם כמו לב שבורא"צ גריברג, "אין  . 8

  .443עמ' 



כותרת ספרו של אלתרמן ושיר הפתיחה שלו מעלים גם את הצירוף "חרב  . 9

היוה" (ירמיהו מו, טז; , טז), שהוראתו חרב משחיתה ווגשת. יוצא אפוא 

שאלתרמן השכיל לכלול בכותרת קצרה אוקסימורון סמוי, המפגיש יגודים 

  ומתהפך לכל הגווים. 

(ט"ו בטבת  15, שה א, גיל' ירהפועל הצעראו ד' סדן, "במבואי עיר היוה",  .10

אביב תשכ"ג, -. ראו גם: ה"ל, בין דין לחשבון, תל2-1), עמ' 7.1.1958תשי"ח; 

  .130-124עמ' 

(כ' ביסן  שם; 7), עמ' 4.4.1958(י"ד ביסן תשי"ח; הארץ ראו ב' קורצווייל,  .11

ם . דברי קורצווייל, שעמד אז בחליפת מכתבים ערה ע8), עמ' 10.4.1958תשי"ח; 

אצ"ג, ובה קבל תכופות "שכל הכופיות של 'דבר' ו'על המשמר'" מתפלות עליו 

באופן שיטתי, ודב סדן איו חלץ להגתו, למרות שהוא ביקש ממו לעשות כן, 

אים עדרים ממד אישי. קורצווייל ביקש להציב עמדה אופוזיציוית לזו של 

, חילופי איגרות –עגון, אצ"ג  קורצווייל,גורי, -סדן, וראו בספרה של ליליאן דבי

  .138-93, עמ' 1987גן -רמת

  לעיל). 11ראו קורצווייל (הערה  .12

 1949לשת  אלףמאמרו של "עוזי" [עוזי אורן? בימין תמוז?] גד אלתרמן ב .13

העת ה"כעי" לא היו ממוספרים); מאמרו של -(גיליוותיו הראשוים של כתב

ספרות ; כוס בספרו של רטוש, 1950 יותן רטוש "מגד לארץ", אלף, יואר
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