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אלתרמןביצירתיידיששליקה Uאידירמ:::זרי

הגלית'?מ'עקתמשיחררת'ילידית'שירההאמנםא.

ידידהאלתרמן,נתןשלהבכירהקיבץברחץ,כיכביםפניאתלהקבילבביאה

את·חיגגתהעבריתאצליכיבת-מרים,ייכבדהמשיררתעלייכבתהיבן-בחירתה,

ימשתרבתביאירלשדשקייתמהקרקעיניבטתעילההמשידחרת,פשטיתה
ארץ-ילדישפתצליליזהב,כגדימשחקיםבמעמקיה,אי-שםלמררם.יזמנקת

לטענתאמנםמילדת·.'בןשרכר-יזקיפיםבהיריםשויגים,גמישים-ישראל
אתבת-מריםתיארהזי,רצנזיהנדפסהשבההאסיפהעירכתבאימגרטו,אירה

מותראר 2בייגראפיים",מתניניםמפורשתהתעלמותייתורהארץכילידהמשורר

כדיאלאניעדלאתב-מריםשלזהאימפרסייניסטיתיאורכילהניחכמדימה
בכוחההבוטחתקומה,זקיתפארץ-ישראליתכשירהאלתרמושירתאתלהציג

לכ,ןרומזיםאףמרים fבתדבריהגלות.ימעקתממליצהחופשיתוביכולתה,

שלבמיסכמותיהמשתבציםואיםנהדמייןלמעמקיצולליםאלהחשדנייםששירים

אףוהכבדים,הגדיליםהלאומייםהנושאיםאתכידיע(שחיבבהבת-הדירשהירה

ומפלט).חיקכאלאליהםחשה

ההוויבעבותותכבוליםאינםברחץכיכביםששירינבקליבחיןקיראכלואכן,

במלואעדייןשפעלוב?אליק,דורשלהמשורריםאחרינישלכשירתםהיהודי

הארץ-שיראלייםהמדורניסטיםראשינישלכשירםתאוהשלושים,בשנותכיחם

עת.באיתהדרושכוכבםועיד),מלדצשמשוושלום,ש.למדו,ציחק(אצייג,

מערב-איריפית,כעירנראיתברחץכרכביםשירישבמרכזהקטנההעירלהיפר,

בית-ישלבמזרח-איריפהה/שטעטלןשלמעולמםפרסהתייקכביכולהרחיקה

ונאיביתצבעיניתהימים,משכברשלעירזוהיאמנםהישן.הנוסחמוהמדשר

עםיכיכררת,פארקיםעםכרכוביהם,ועלהבתיםגגותעלייניםעםלמדי,

כבשירהאילטרא-מודרנית,עירולאהגשר,עלואנדרטותמגדלי-שעינים

יהידיים,תייי-היכרלכאורהזובעיר Pאאולם,יהרוסית;האיטלקיתהפיטוריסטית
התרביתממרחבכעירקוראיהאתמרשימהוהיאארץ-שיראליים,אפילואו

נישנים.אגדותספרישלדפיהםמביועלתהכאיל,הגרמני,ארהצרתפי

לאשיתפיםמהרהעדהצטרפיכניילראשינהלתגיבהלהלו,שנראהכפי
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הטטגונית,אלתרמןמיצירתההתרשמותאתבדרכו,אישאיששהביעו,מעטים,

כלבלאכמו-פרזיאית,מערבית,שחזותהיצירה ; espritה-ומלאתהקלילה
היהודי.הקיוםשלהארכיטיפייםוהקדרותהטבלמןבהשאיןעלהצטדקות

עלשנתפרטמוהראשונותמהתגובותבאחתקריב,אברהםוהמטאיהטופר

הדורות,בתהיהודיתהאנחהמ"הדזובשירהאיןכיטעןבחרץ,כרכבים

משוררהואשאלתרמןוהדגישהוטיף"הואעליה.פטחומעטיםעבריםשמשוררים

זוהיתהאודותם."געליודעאינושכמעטבפצעים,עודחוטט"שאינוחדש,עברי

כפיהעברים,המודרניטטיםמראשוניהמאירי,אביגדורהמשוררשלתחושתוגם

תגובהאלתרמן,שלהבכורהקובץעלהנלהבתבתגובתוביטוילידישבאה

ושאינהפטוקיםשברישלמרקםעשויהשאינההחופשית,הלשוןבשבחהמדברת

 ] ...נ'הפטוק'עקתאתהללובשיריםמרגישאינךרגעייאףהמליצה:בכבליכבולה
כלהמדברתלמיד-חכםהואהעברישהמשורררגע,אףלהרגישלאטוב:זהכמה

מוכנהשירתושאיןאפואחשואלתרמןשלמבקריובל 4המתים."בלשונותהזמן

גבהעלהנושאתבת-הדור,העבריתהשירהשלוהבבושהחרושבתלםללבת

ואםנושאיהמבחרבאמצעותאם-היהודיתהמורשתמשאאתבחטיטרת

שלה.יהעמיטההבבדההלשיןבאמצעית
הזררישימםתחתאתר,עלשנבתביאלה,אמצעייתבלתיבתגיביתדילאיאם

תגיבתיגםלעררעשיריםשנימקץבאהאלתרמן,שלשירתיביבירישליהמפתיע
לטפריבאפיליגאלתרמן,שלהגדילייריביהמדינה''דירבןזר,נתןשלהאנליטית

ש,למדרשםמביתהטפריתתירתשלבמיניחבברשנטתייע 5יריתמיס,זמן

ןזניטהבאן(הרשויבטקי).הרשב rבנימשלמבית-מדרשייבןהפירמליטטים
הגםאלתרמן,בשירתומטיגננתטטגיניתשירהבעברליקטמהמדיעלתהית
המדברתשירהדייקאוביקשהבני-דירהשולשלההמנייריזמיםמןנקעהשנפשי

חרף-ליבואתבעברשבתהאלתרמןשירתזר,לדבריהמעטה.בלשון

הבעייתעםלהתמודדבללניטתהשלאמשים-ממנההרבותהטתייגויותיי

עילמיבגייים,היהידיםמאבקהשם,קידישבגילה:העםשליהגורלייתהגדולית
בשניתיההלימידיםתבניתשבפתהבעיות,באלהיבייצאבית-המדרששל

מזרחברחיקהרחיקיםטפריתייםטקטטיםבאמצעותהמדינהשלהראשונות

בארץ.הגדלהנוערשלמעולמיממערב

יצירתשלי'המשוחרר'ה'פשוט'ה'טבעי',מאיפיהההתרשמיייתריביילאור
'מדיייה'בליאתהגלית''חטיטרתאתשבמהמעלבביבילשהטירהאלתרמן,

ייריש,שלאיריימטיקהשלמעטיםלאעקביתבהלגליתמפתיעו'קלקליתיה',
מיטיביםשללינןהגליתי,הקיוםפרידורות,חבמתשלתמציתבתובההמקפלת

שצמחולמשירראלהלבלמההשאלה:יעולהצצהמאליההחטידי.הפולקלורמן

הפורמטיבייתבשנותייוהתחנןהראשוןהעבריבגן-הילדיםלמרעברי,בבית

ה'ילירית'?התרבותאתביברוותלמידיהשמוריה'הרצליה',בגימנטיה

עםאחדבקנהלבאורהעוליםאינםאלרתמןנתןשלהבייגראפייםנתוניובידיע,
אלתרמן,יצחקהמשורר,אביאמנםבכתיבתו:יידישלשוןיטודותשלהימצאותם

ברביםאךרטוש,ושלשלונטקישלבאבותיהםחב,ך"חטידילמשפחתנצרהוא
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בווארשהויסדנושנותי,ימחזיקישלחייהמאורחותאתבמופגןנטשהואדורומבני

הלפרין,יחיאלעמבשיתוףהגולה,בתפוצותהראשוןהעבריגן-הילדימאת

היכנעניתיבהשקפתמנודעומשפחתובנישכלרטוש,יונתןהמשוררשלאביו

(הגמהדורותמסורתעמהקשרואתהדתאתהגולה,אתהשוללתהרדיקלית,

גמערכוהשניימהדוררת).מדרהספרמחברממינסק,לגאוןכידועשהתייחסו

שנועדהעברי,גן-הילדיםלענייניהגנהכתב-העתואתלגננות!;נך:;ולייםייקורסימ

לארחמישראל.אדםשלהקולקטיביבדרוקנודטודרת,אךשקטה,מהפכהלחולל

החינוךועדמטעםרלדימגנרעלמפקחאלתרמןיצחקשדמשארצה,עלותו

שיריםהעברי,לגן-הדלדימוקליטיםפשוטימילדיםשיריוחיברבארץ-ישראל,

חדשי,ייהודיולהעמידהלאומיהדיוקןאתבדרכםלשנותהמאףשנועדו

,היו 1910ילידאלתרמן,,ונתן 1909ילידרטוש,יונתןקומה.וזקוףפרודוקטיבי

דיברוהם jהיומועדמאזהנהוגהחדשה,חינוךבשיטתשלמדומהראשונרםאפוא

שררהשכתבולמרותוהיישיבה.יהיחדריספסליאתחבשוולאמינקות,עבררת

ולאהדיבורלשוןאלכללנטתהלאהראשוניםשבשלבהיומבי~רימטית,מטוגנתנ

שמקורורושםוטבעיות,פשטותשלרושםבקוראיהםנטעוהםאותה,הזכירה

שלבתיווכםנקנתהשלאהראשונה,המדוברתשפתמשלהם,היילדייתיבעברית

שיריולמןולתקופותיה,למוגיהאלתרמןשליצירתיכן,פיעלאףרהפסוק.הספר

המאוחרותמחטיבותיהק'ץ,לחג,גתועדנרחץכרכב'םלפנישנתכבוהננתים

בסתירהכביכולעומדיםואלהרביםביידישזימיםמשובצת-יצירתושלביותר

משירתוהעולה-והכלל-אנושיתהיהודיתהישראלית,-המודרניתלהוויה
והחדשנית.הרעננה

-האופיינייםדפרסהי(ראלידייששפתאלאלתרמןפנהאחתשלאמתברר
פראטיות,מטיבותהןרזאתרבוי),הטיפולוגייםהאתנרגראפיים,להינגוריטסיים,

בשירהשלונסקיייאסכולתחברישהשליטוהאוקטימורוניבטגנוןהברובות

ובלוק,~ין 9ל~ועדמבודלרשהשתזרהצרתפי-רוסי,המודרנזיםבהשראתהבערית

ביצירתושהציבבתגובת-הנגדהכרוכותפוליטיות,אידיאולוגיותמסיבותוהן

רטוששלה~-ציונית,אךהגלותשיללתהיילידיתי,לאידיאולוגיהובהגותו

לגולהבני-הארץשללהתנכרותשהציבלתגובת-הנגד(וכןיכנענים'הובחריו

בימיעודכידוענתגבשהאלתרמןשלהפואטיקההציוני).החינוךפריולמורשתה

אברהםרבו,דייעלמיםהדוצקתלמידבעודובפריז,הצעירהמשוררשלשבתו

הפואטיקהבאמצעותהעברית.בשירהומהפכניחדשהמלךאזשיטדשלונטקי,

היהיכולשלונטקי,מאטכולתלשירההאופייניתהפרדוקטלית-אוקטימורונית,

הןבניגודהעומדיםמיידיש,יסודותםגלשלב-להלןשרנאהכפי-אלתרמן

לסוגיה.שירתושלהארץ-שיראלילאופיהוהןה'אירופאיילאופיה

אירופיחותםנשאובצרפתלימודיומתקופתאלתרמןשלהמוקדמיםשיריו

הצרפתית-רוסית,הניאו-סימבוליסטיתהפואטיקהכללילפיונכתבומובהק,

יודחנטההייימנייי(האגףהתל-אביביתהמודרנהשלהיישמאליייבאגףשנתקבלה

משמעתרתיאורבניים,שיריםהםאלהוהיידי).הגרמניהאקספרטיונזיםאל

) urban = עירוניurbane j = ,ושנון)טרקלינימעודןj בה"אבאדםהעוסקיםשירים
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לאומיותלשאלותזכרבהםאיןההומאניזם;וקץהמערבשקיעתמולהידיעה

(חלקםאלהשיריםשלבמרכזםמוגדרים,;מקוםזמןסממנינעדריםוהםכלשהן,
בלתיאךאופיינית,מערביתעירפריז')'שיריהכותרתתאהנושאתבמחברתבכתבו

שיריםהחלוף,שלדינוגזרמרחףיושביהועלומנוכר,קרשאקלימהמאופייתנ,

שיריביןכללשאלתרמןהמודרביסטייםהכרךשירי-לבאיתאותהיואלה

עבריתשירההכובתמשוררשלמוניטיןלאלתרלוהוציאו ,) 1938 (ברחץכוכביס

ומכלהגלותשלהעובש'מיריחלצמיתותשהתנערהתככלית,וחדשהרעננה

ובאזריה,ערכיה

האסתטזיםלעבר'כתובים',בחורתבניהמשוררים,צעירישמבכרכלל,בדרך

מאקטואליהלהנתעררתשהטיףהצרפתי-רוסי,הניאו-סימבוליזםשלהאודנבי

שלבעולמםהרואהגישהמתוךחבדתית-פוליטית.מעורבותשלגילויומכל

שלרממגבלותמגבולותכביכולהמנותקארטוברמי,עולםיוצרהושלהיצירה

מןמיוחדבאופןלהתרחקבאץרהסימבולזיםיורשיגםשהתדלוומקום,זןמ

המפעלהותבססותהיהודיתהעיירהחורבןשנותשלהלאומיתהפרובלמטיקה
הזןמאירועישכןגמודה,בעקיבותבציירתםאמנםנשמרלאזה(קוהציוני

האמנותשלהשןבמגדלנפשםכאוותימיםלאיררלהבתצרלהםהניחולא

הקומוניסטית,והמהפכההראשונההעולםמלחמתשלרשיומן Mתה'טהירה'),

כלביןפדותשמיםשאיםנאוניברסליסטיים,שיריםהמידרנהצעיריבתכו
הנשפךדמואתימבכיםאדםהואבאשרהאדםאתמקשדיםאלאבצלם,הכבראים

הניאו-סימבלוסיטהמשוררשלררצנוביןפשרהכעיןהיוואלהשידיםכמים,
שזהןמאילוציםאוםתלביןהאוניברסליבמשיורולהשיארהחייםשמאוןק mלהת

גםביידשיזימיםהשתמשוהםהאיקסימורונית,תפיסתםבשלזאת,םעחידגרםמ,

הגלותית,הישנה,מזוהן-הלאומיותמןהרחוקיםקוסמופוליטייםשיריםכאותם
הארץ,אדמתעלהמתחשדתדמרהון

שיריובהתוכזח,'לאבשםצנומהשיריםאסוחפשלרנסקיהוציא 1932בשתנ

אתמופשטבסנגוןהמשקפיםפציפיסטית-הומאביסטית,מגמהבעליותרגוםמקור

שמיויואחדאתאלתרמןכתבבהשראתהאתו,יבכלזןמשבכלהמלהמחזוועית

הבלדותבנוסחמונלווג- ') 1.934 (וו~יםי?סםז;u:וטל 5!. '-הראשונים
מפגיעהתכואצהשמתאלמוניחיילבפיהנשיאברריט,שלהקודרותהסאטיויות

לבלמבקשהואועתההם,אףאלמוניםחיילים,ארבעההשרגלאדחסתמיכקרב

נדפסזהמקרנאיששירלאחרלימיס,אדחיו,שנותרןבניולשנירוביםינתו

זכהואף 8בובים,ותנפרסםבת-הזמןהבעריתהשידהאתשייצגהבאנתילוגהי

מלב,להשכיחו,ובישקכפיוליכזיראלתרמןהתכחשפופולריית,שלכלשהילמדיה

כשירח, wתשדורשלהאתוסבראילהתרפש,היהעשלולמשוםשהאר rב

להיווכחמענייןישראל,'לעצמאיתהלוחמיםבמיואללפגיעכדיבוששיבתוסתני

שלי,יהפוליטיהפואטימאמןי'ה'אניאתשלינסקירשםתוכזחללאבהקדמהכי
וחרףהראשונההעולםמלמחתזוועיתעלמפושרתבצירהמדברשהואלמרותוכי

במטאפיריקהבמובהקכאןמשתמשהיאדבויו,שבתשתיתהאוניברסליתהתפיסה

יבינה:לאשזוזמרח-אירופית,יהודית,
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שהמיטלחוובן,זבוהגדול.חטא'ליעלהשבהואשאוגוטט.חודשראש

כעתהבאה,בשבהבויתו.לוחותמעלתוצחיילאבמחיקתהאדםעצמועל

הילולתבאירופהפדצהבותזזית,יוםמאותועשוריםשביימלאוחיה,

השנאהבונושאישושביבים,ההיומיבחצרמוות.שחווהכחופההדמים

'!נויילעכסיאותוניגנוהזמוכליבכלאחד.עדכולםכולם,ההם?בימים

והמתים.הממיתיםלמחולאיום

הרגיימישלרהקוטמופוליטיתהארניבוטליתהתמרנהשלהיהרדי-עממיהמקוו

זמוי,ביכליקבצנים,בהילולתכאןמדיברבתכלית:ברווהראשלובסקיאצלובי

בניתמוםבעלישלונתם Mביפויילעכסי,בביגרןחתונה,רשלהלרויהשלבברות

מוםבעליהשיאושלפיומנהג-שחווה'('חופההיהודיתהעיירהשלהקברות

(ימחולתהמקאבריריקודםבווחהםאלהדבויומגפות).לעצווכדיהקבוותבנית

שוו~רצע ~"(ביאליקשלההוגה''בעיושלשביידישבנוסחהקבצביםשלהמרות')

'שידבורח ,) 185שרוהשט~ט',שחיטה'איןואהק~פיי,קו~נקן!ידןאויףחופה

'הדיברק',אנ-טקישלמחזהרבורחאוהמחולרת',על'למנצחכיאליקשלהעם'

החדשהאדםעלכיליברבכלשהאמיןוטרש,לעבוית.ביאליקתוגםשאותר

עוכיהמכלוהדוגתי,מתוןולאומוחלט,חדביתוקלהינתקספוותוועל('העבוי')

כיצירהשירתואתלהציגזp~ףבכר,אדמתעלשבכתבהישראלספרותשל

גולה.·שבותבאלפייםהבעריתבתרבותיביקתםשמקורוייחורשורשמכלהמבותקת

בתעלעררכו,רמזהראשלרנסקי,שללמחנהילהצטרףכשביקשכן,פיעלאף

ב'טיריס',הדפסתולשס-1935בשחיוה'יחופההמחזוואתמפוזיאליוששלח
לשיויוונתי'יחדיו',הוצאתשלועיתוניהטפויהדפי rבלנעשהכוויותשאחניר

במקוררתהמעוגניםשלונסקיים,צירופיםאושלונסקיותכותרותשיריוולמחזורי

שחורה.'ר'חרפה'~זpםיחטא',יעלכמוהיהרדי,בפרלקלוראוהמקרדשיםהעבריים

מזרח-איררפהיהודישל'הנמרכה'המציאותמןהלקוחמקאברי,שמנושאמובן,

שחורה''חופהאתהפךהואשלהם,הפולקלורשלהאמנותיעיבודוומתוך

אבג , Mאובעונהבעתונורא,יפהואקטואליסטי,אסתטיסטילאוקסימורון

הגלותית.במציארתהנטועיםשלי,הספציפייםהמשמעיםויבשלאלימינציה
 ת~~~pזביידישהפילקליויהדיהיידישיזמיםשימשרהאידיאי-פיליטיבמשיוו

המיקדמת,בתיתברשלהאוניבוטליתלמציאותעזיםקרנטוטטכבצעישלרנטקיאת

יידיש,שבתוברתהחרמויםארתרשימשרהפראטיבמישורמדעת.הקוטמיפרליטית

לפואטיקתמבעעזיקונטרטטכחרמרירהפמיליארייס,הקרוביםיהרגשניים,הרכים

פיאטיקה-הצרתפי-רוסיהמודרנזיםמןהעבריתהשירהאלאיתושהביאההזרה
והניכור.הדיהומאנזיציהבסימןהערמדתו~כאניסטית,אנטי-טנטימנטלית

גםהיטבקלטשלונטקי,שירתשלבצילההתתפחההמיקדמתשיצירותאלתרמן,

הלשוןימןהיוס-יימיתהמציאותמןפמיליאריים,בחומויםהשימשואת

ליטודותהנגדהבבחרמריבמקתצ,רמזרלזליםזוליםהםאפילורנאקרלוית, 1ה

יצורםי,באופיהצמידהואלהלן,שנראהכפיומנוכרים.קריםזרים,מובגהים,

מציאותבאצמעותםוציררממערב,ממזרחיטרדותריאגרטיביי'שריררתי'

החשרה.הבעריתהשירהבתולדרתכמוהשמעטותומורכבת,פרדוקטלית
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רהארקסימרררןהפרררקסבסימןשירהב.

כוללתכתפיטהוהןמיקרו"טקטטואלי,נקודתי,כצירוףהן-האוקטימורון

ביותרוהמובהקיםהבולטיםההיכרמטימניהוא-הטקטטרובדילכלהמחלחלת

עזלשוןצירוףכללבררך"לפנינושלונטקי"אלתרמן.סןמאטכולתהשירהשל

כנוןמתיישבים,שאיבםביגודיםויצורמתיישרירותיתיבדרךהמצמידומרשים,

באלהוכיוצאהלבניםיימחש~ייךלעדי,יפתאומיתשורקתי,ידומייההחיי,יהמת

לרובמצויהואדיטאוריינטציה.שלמבציםהמשקפיםפרדוקטלייםצידופים

בת"מדיםיוכבדפן,אלכטנדראלתרמן,נתןשלונטקי,אברהםשלבשירתם

המרבההצרפתית"רוטיתהמודרניטטיתהשירהמןכאמורששאלוהוואחרים,

במודרנזיםובולטים.עזיםשצבעיהםפרדוקטליים,וביטוחיםמצביםבעיצוב

החרישית,ההמעטהלשוןאתוהמחבבהפאתוטאתהמתבעהאנגלו"אמריקאי,

מקביליתכעיןהאמנותביצידתאלרתמןראהשלונסקיבעקבותזכר.כמעטלואין

באמצעותלהצמידנהגשאותםוקיצוניים,עזים:;גינאדיים,ניגודיםשלכוחות

לאהתבטאיצירתושלהאיקטימורוניהאופיוהבטוה.הצורםהאוקטימורון

מיוחדובאופןהנדולות,בתבניותיוגםאלאבלבד,הטקסטשלהקטנותביחידות

מקום,ושלזמןשלממגבלותהמנותקתאטתטיטטית,ליריקהיצרשבהבדרך

האופיבת"חלוף.אקטואליתמציאותהמתעדתולוקלית,קלהשירהובצידה

ואתהאוניברסליאתלהצמדיאחתלאלואיפשרשירתושלאוקסימורוניה

והעירקונקרטייםמקומותשל~זכוראמנםאיןבוחץכוכביםשיריביןהלוקלי:

יהולדתכמושיראבלאתר,ובכלזמןשבכלארכיטיפיתעירשלגילוםהיא

התל"אביביתהמציאותשלאקטואליתכיאורלהיתפסגםיכוללמשל,הרחובי,

אוקטימודיניתהצמדההצמיד,היאבמקבילהעזה.התכלתבאורוהמוצפתהנבנית

כיכרותיה,עלפריזשליופיהאת(ובמיוחדהמערבבירותשלהמנוכרהיופיאתגם

הכיעוראת-המערביתהאטתטיקהשלהיפוכהואתומגדליה)גשריה

יופיכיעורה,חרףבה,שישהמזרח"אירופית,הגטואיתההיויהשלוהעקמומיות

ללב.נוגעתוחמימותמעיןטמוי
מדינרותבחשפוהפרוגרמטיים,ממאמררובאחרשלונטקיהצהירכר-יכתוברםי

הזרמנושבההראשונה,העבריתהבמהלמעשההיא-אוקסימורוניתעריכה

החלזובבמהההכללה:דרך(ועלה ?jורילמלאדיזלמןשלמהריאחתלאכסנרה

המדורניתהאירופיתוהאמנותשמביתישראלמסורתביןאוקסימודונימפגש

זהמן").ייאותותלביןרש"יאותיותייביןדו"שיחנערךושבההגרר'שימאחורי

מתורובקוניוי,ירמב"םשלונטקישלמשירוגםעולהדומהאוקסימורוניתתפיטה

ביתשלהספריםארוןשלתכילותאתבגלויהמתאר ,)י S ~ 9 (ברהראבניהקובץ

הזיהויתעודתאת-ובטמויוהמהפכה,המלחמהשנותשלבררטיהאנא

;נני;ןל.יוי?ךי?ךם, iJ~~ןק,ליו ןיז:i~ז:iךב y!3 "'גופא:המחנרשלהתרבותית"פוליטית

;גק~~ין.ן ?iריומ~ל~לצו~הורי?~ם ה~~~ iJ~~מון;נ.ןמדקהריו .י~~או;:ר~;גא~ית
~ני;ן~~ו:זים;ג~רון 1~י:;וח~ש !3שוו,;ן~לר iJןוטורי.כהכל iJ 1מ~זר.ב'הכל iJ ] ... [וו

לתפיסתקשובהיהאלתרןמ .ק.יז" /oפ~ר~~~יזקש ?I~ןר Q' ו;:ל~עם I~לאךימוiךרך
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דיסוננטית,'צרימה'כמתיךלהצמיד,המבקשתהזאת,האוקיסמירוניתהמודרניזם

היהודי,אלהלועזיאתהפמיליארי,אלהזראתוהמטורתי,הישןאלהחדשאת

שהביאואולטרא-מודרניסטיות,לאסכולותבניגידהסנטימנטלי.אלהמנוכראת

שלונסקי-אסכולתשזרההמוכר,אלבמתכווןיהתנכרונלבדהזריאתהחדשאת

ומודעתברורהאידיאולוגיהמתיךזה.בצדזההמנוגדיםהיסודותאתאלתרמן

שו;בןאבא-אמאביתשלהנושניםהיהודייםלערביםהתנברהלאהיאלעצמה,

המאפייניםומנוכרים,קריםערכיםבצדאותםוהביאההחרבה,היהודיתהעיירה

לב-וליבהומתכת,זכוכיתהעשויהמציאותבת-הזמן,אירופהכר:;,נימציאות

אבן·

השורותאתגלבוע)שבקובץ'עמל'המחזורשלד'(בשירבתבשלונסקי

אליהובילינישחריתועם 1לתפארתכת·נת-פסיםכשרהאמאייהלבישיניהבאות:
 •• ": • • • ..:- • ~ ... y : •• •- :י: '1 " ~ .,. •• •••

גולןז.;יםז;ו~ליןו:;נךציעות 1:;;וטר~פותבי Zf ~;ןנךים 1לית Q' ו;;:אורנ:cך~י~ה ?tער " .~ו;נל
אתהמצמידהביסודהאוקסימורוניתאמירהלפנינושוב, ".םך~ו;;:ל'ללו:;נ:;ניןז.;ים

הארץ-ישראליתהמציאותואתאבא-אמאביתשלהשוקעתהגלותיתההיייה

היאהגלותיתההוויהדווקאשלפיופרדוקסלי,ניסוחלפנינוונבנתה.אזשהלבה

דווקאואילוההורים)ביתשלהפמיליאריתלאווירה(כיאהוחמימותרגשהאפופה

תחושתלהםלהקנותהאמורהחלוציםשלהחשד(ביתםהאדץ-שיראליתההוויה

מביא,אףזהפרדוקטלי-אוקטימורוניניטוחהלב.מןוהרחוקההזרההיאמולדת)

ועבודתבבישיםבטלילתחילוניותמהויותשלקידושןלידיאחתובעונהבעת
תפילין,ורצועותטוטפותטלית,במומקודשותמהויותשלחילונןולידיבפיים

שלהאוקטימורוניתההצמדהבללהדגישראויאבא-אמא.בביתילדותומהווי

להמירשבאההעבודה,דתאלהחולין,אלמושבתוהחולהקודשוהנבר,הבית

אתלהציבבכוונתהואיןהגלות,יהודישלנושניםהישניםהחייםאורחותאת

תהילה.שירלהםולשירגבוה ןו;;:עלהגלותערבי

מיידישיזמיםגלותיים,מיסודותהתנזרלאאלתרמןאףשלונטקי,שלבתלמידו

שנוצרההארץ-ישראלית,שירתובתוךגםהחסידיהפולקלורמןוממשקעים

מבחינהבארץ'.'דוראישחדש,עברישלויצירתוהגולה''שלילתשלבתקופה

זו rאלמעשהאולםי zמ~נו,ביגלותייאלתרמןאתשתיאררטוש,צדקמטוימת

-פרדוקטליבאופן-בראץליצורבדיה'גלותי'ביטודשימושאםביגלותיות,
(באמורהעברמטעניאתמשליכהשאינהגוונים,ועשירתמרובדתחדשה,מהות

במיבדיעבדעצמומצאהדור,טופריבקרבהגולהשולליגדולרטוש,אפילו

יצירתו).אתלעבותבדיהגלותיהפולקלורמןשחורהייחופהבמשוגשהשתמש

פואטיקהאלהפנייהעלבמקבילמעידהאףביידישיזמיםאלתרמןשלשימושו

שירהליצורכדיהלשון,רובדימרובהתנזררטושפוריסטית.ואנטיפוליפונית

הרבדיםבבלהשתמשאלתרמןואילוהעבר,מטיגייטהורה'מקורית,'ילידיתי

חופניים.ובמלואובמתבווו,במודע

משמשתבעיתונות,שהתפרטםלאחרנגנזשרובההמוקדמת,בשירתו

אתהיטבהמשרתיםוקונטרטט,הדגשהלצורביבעיקריידיששלהאידיומטיקה

'שיריבמחברתהראשוןהשירוהאידיאית.הפואטית-האוקטימורוניתהתפיטה
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 ".בת?=~א !c 'i:גל~לג:c~או;י!?רזילבקי.ר~ iJראשין, Qיר WiJ ת~"במליםפותח 13פדיז'
בבגדיאנונימייםבחייליםוטדורהאחידהבשורההאפוריםהימיםחולפיםזהבשיר

והייחוד,הרגשחטרתהאוניפורמית,חזותםאתמבטוחודרולפתעשלהם,השרד

המערביתהבירהשלוהמנובר,הנבריהקר,הנוףבתרךו;נו:זו,;נם."r.וזpבנךי /o·דהך~
אבא"אמאביתזבררןנוטעהייחרדי,הפרצוףרמחוקיהטדוריםבתיהעלהמעטירה,

לאבא"אמא.שלרנטקישלשירירבבטפרפמיליארית,חמימרתשלתחרשהבליבר

בפרשתהמעיינתהינ~נעיגםנזברתהראשון,השירשלהמשבושהראהבא,בשיר

הטמבתםאחותו).לאהיקהעםיחדבשירהנזברתגופא,המחברשל(טבתוהשבוע

קרבחדרהמבחריושבמהםשבאחדוהמרוחקת,זהרההעירבתישללאלהאלה

הגיאוגדאפי,ריחוקםחרףמבול,לררהקרוביםהחמימיםהמשפחהבנירשלוחשוך,

ניברר.רשלפמיליאריותשלמרחףאוקטימררוןירצרת

עלאלתרמןשבתב ,יר?!י;;ז;יקך~ת'ייr:ז;יר:א"הקלילהפזמוןמןעולהדומהאפקט

זהבשיר 14פזמרניר.ביןבונטלאמעולםהואאךהתל"אביבית,המודרנהטופרי

מחזיקישלבמנהגםברגשבפייםהטופקתהארביטיפית,היהודייההאםמתוארת

הפטבדיקלאטי·ה"שאחיעםהאירופילמודרנזיםקרטביבניגרדוהערמדתנושנרת,

הפקראנשיאטופים,שלכחבררההערלההמרדרנהמשררריבחררתאחדמצדשלו.

 .ן~c;ני~~רה !3ךצ~ ] ...נו ?ןי:j~ ר~~~r.וי !ש?!~לו:זגוין, 15.א !c 'i:גין, 15. א~c;נ"(ביתבלירבני
(בכללאםקרראהחבררהבןהמשוררהשני,הצדמן .)"םי~ל"הןי;ז:rת;לל~ /oהן

ארצהרעלוביתםאתעזברהמודרנהמשרררירובשהרישבמרחקים,לאםהנראה

עלולברךמעיןדמעהלמחותלים>מעברמשפחתםבניאתבהותירםבגפם,

 י~~ו.rנsם, Qייהוי,שמבית:והמטורתהעברבמטענימודרניותולמרותהטעוןהחדש,

ti!iJ ז'ן~ר:;כיןיp iJ לויכ~~יי~WiJ וזךיiJ ~ 9 גדוקל;:Q לויpדוונןזiJ ".כאןגםמוןך~י
שלהאנשהבעיןהישן,הנוטחמןהיהודייההאםשלארקטימורונישילובלפנינר

 rמערגשניתדמעההמוחה~בר,אדמתעלשיראלתרבותשלאובגולה,האומה
העבריםהמודרניטטיםנביה,שחידשוהחידושיםעלהנהניןברבתאתוהמברבת

ובלתייצורמתיהתנגשותאלאשאינםלבאורה,תקדיסוחטרינועזים(חדישוםי

מודרניי). Iלהיפטבדוקלטייביןאולחידוש,מטורתשביןאפשרית

הערשואלהאםחיקאלהנהייהניברת 15לנsםי,-שו~רת .!3 ~'המוקדםבשירגם

כצבתהייתזהלמהוהאלה,נרגעיםשלי.,.אםייאמא,הילדות:שלהחמימה
 ז:' Oו '1'"יייזזיזיז'יז: • ,. ••'י

 I ן~~וו:גיא? Qי Wרא ~~י:ן 1Jלr.ור~לו 1~לא,r.וקלט ל~~יגוי, c 1;נן;נ~ה !i'לולל~:גי?

 ...זvךינsםא, !c 'i:ג ] ...נועורי.!iיריר Wקרזvהדr.ון ?!ח?\יטנ;cףו ... ז:ו.ק{;!ן~הי~רלנךי~דיל
;נלב,גןר:;נלק.קלקק,י~י, ...~או:זי o/ Iעולות:י 1Jשןרוף 9;נ iJינות .!3 ~נsךהו Q~ר~נ!ים

I ~ q וי.rי~י .!3נ!~ןוWiJ אלתרמן,בנסוחאופייניהיפוךבלולאלה(בשוררתנןלותיי

לשםזובותהבןעיניודיוקאאמו,אתכגירבנהאתמלקקתהאםדרוקאשלפיר
לעולםבנהאתילדההאםכימתברראט"אטלאימהות).הארפייניישבולותיתואר

 י~"(מזרח"אירופיערששירמשולבהשירשלבטופוואבןרקב,שקיצושוקע,

בניגדועומדותשלווהטנטימנטליותשרבותי ,)·ןט~l;זקרדם iJ Iליןלינ;cיליןלי,
ואלהרחמנייההאםחיקאלהשיבההכללית.הטיוטיםלתחושתאוקטימורוני

בןהזההארוךהשירקבר.בבורפעורה,בברםחכאדמהבהיבלעותכמוהרחמה
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ואתזק~~~לראוסויאלדשלהמערביישקיעתרעיוןאתהממחיזהשורות, 152

אוס,ן nלאמו:הבןבהכרזתמסתייםבלוק,אלכסנדרשלההומאנזיםייתמרטתרעירן

iJ ,חיךה~~ ip נ?אW זלתאת:r~I מות~ן~iJ ך~בQ .בירים~n ,זה,מודרניבעולםמשמע
בעולםשישרדומעטיםערכיםרקנותרוהאבדון,אלוהשוקעבלימהעלהתלוי

הערכיםהםאלהערכים 16וטעם.משמעותכללחייםאיןשבלעדיהםהכול,בכלות

מכות('שירילאביוובןלבנואבאהבתכמואנוש,חיישביסודהאוניברסליימ

לרעיולנשקרעשלנאמנותענייםי),(ישמחתלרעייתובעלקנאתמצרימ'),

('פונדקלבעלהרעיהשלכלותעדנאמנותהרוח'),רעיתעל(ישיריםהלוחמים

ונשואיאימוי,אתלזנוחמוכןזהבשירהדובראיןהאידיאי,במישורהרוחות').

לאומה,לארץ-מולרת,כשמ-נררף(יהאםילאומיכערךהן-בליבואותה

(יהאםיאוניברסליהומאניסטיכערךוהןהאימהות')לילשוןהאם,ללשוןלמסורת,

נושאסאפיינסיש'הומונשם-לאנושות)לציוויליזציה,לעיר,לתבל,נשם-נרדף

באופק.הצפויהלתמוטתהועדהאנושותשחרלמןלדור,מדורהתרבותגחלתאת

ולאלאשה,מחופשמסכותבנשףאלוהיםמתוארפנימיתי,דןימסכההגנוזבשיר

ימניתשי"ןהממירהליטאי,מבטאבעלתוגלותיתזקנהיהודייהלסבתאאלאעוד

 Iנ;יפו~ץ! iJ ?נ!דאו~ה! ...~נך?נזקתןר~;ידה i?iJיו~אמו r:נ!("יt:$לחיםבשמאלית

נכדי,טובמזלןמעט:ליטאיננסחולוחשןסבתאשל i'lנשמלתיוצאאלחים
 Oז:-ז-:יזי ,.,: .. : ז:-ז זז:':" .ד~

ססגונישירשלראשיתו .)"ת~ו;זלאחידס,לאסוום?r:זג~י!הןי:יז;ו:;ן.ז;וס~םיt:$מור,

פ'הת ?i~נ;י~זקן~רנו ה?,ך~~יוסר~r;זו;וןה(ייזקו;ושחוגגאירופירחובבתיאורזה

שמתחהמלאיםהצעיר,פסטרנקשלהעירשיריבנוסח ,)" ...סr:זלונות:;נלעם
בחורתאלהסתפחשבהםהימיםמןוקולניות,בצעוניותיופי,עליצות,חיים,

שירשלהמשכו 18מיאקובסקי.שלשבהנהתגוהמוסכמות,שובריהפוטוריסטים,

עיירהשלואווירההוויאלהגיוןיויחסרחדבמעברזהדאגהוחסרנהתנני

ובהמודרנית,עירשלבטבורהיצורמתיגלותיתלמציאותאומזרח-אירופית,

 danceספקסוער,קרנבליריקודספקשהואבריקוד,היוצאתישישהסבתא
macabre ותמוטתו:הכרךשקיעתערבדברי,ערבימשתהושלעיוועיםעליצותשל

• iJ קו;נדהiT זוד~ת:rי;נ~~ניזותן!?~י~יםן~!?ז:ילי~הרי~ :r ו;נז;ו:;ןז;ואן~אור,ו;נצותi? ~~ת 
tp חור."ן~נ!ם~ים 9ד!;ונ!םןן~~י~המאדהc;דנ

הנילןבצראלתרםן,שלהגנוזההעלוםיםשירתםתוךהאלההרוגםאותארבע
הםחשהבעיןהןגלותית,ריבררלשרןשלוסיםולציהפולקלורםשקעייירישיזםים,

כשם-נרדףרקלאלשוןי),(ים~םעהאיםהותיילשוןהבברלהצירוףשלוהםחזה

הרכה,ליידישבשם-נרדףבעיקראלא , ' mother tongue 'האוניברסלילמושג

החצובהלשונםוהגרםית,הקשהאבותיילשוןשלהיפובהוהמתנגנת,היבבנית

 ם~(שלההפרסוניפיקציותוםינייידיששתפהנביאים.ושלהפטריארביםשלבאבן

ריחהנודפתבשםלההרוקדתסבתאואושר,כאברםעתהםוחהיקלאסיתי,יהודייה

ארביאיטיפוסייםתיאוריםבאלהוכיוצאגנוזותייפניניםוהעונדתנפטלין

ליצירתרביםםניאחד~ראו;וז:יראלתרםןשלהםוקרםתבשירתרשיםשהטיפרסיים)
בןילרחוק,הקררבביןלםנרבר,הסנטיםנטלי(בןימתפשריםרבלתיעזיםניגורים

שהצירוףלשערבםדרםהםוחרשימחוץי),לאלהשיםביחיוהערביםהםראות
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ניביםלאותםגםאלאהסבתא,צווארשעלהחןלאבנירקלאמרמזגנוזותייפנינים
בשירתו.מחיהשאלתרמןביידישגנחים
אוקטי-שירהבהעמלדושלונטקי,שלכממשיכואלתרמןמתגלהזה rבעני

הקונקרטיים-משמעיה(בכלוהחמימההקרובההאםאתהמנגידהמורונית,
המודרנייםהחייםשלהמנוכרתהמציאותעםזאת)אימהיתישותשל-והטמליים

לפניו.משהיתהלמורכבתהתמונהאתהפךהואכדרכו,אולם,מערבי.בכרך
הקוסמופוליטיתהמציאותשלניגודהרקאינןהאימהותיוילשוןהיהודייההאם
החדשה,העבררותשלנרגודהגםהןכבן-בלר-בית.החייםבדרכיהצועןהנוודשל

גםהראאלתרמן,עבוריידרש,בארץ.הצעררהדורבנרשלהגולה,שוללת
הזרשלסמלווגםלמשל)שלונסקי,(כבשירתשימביתיוהחמיםהקרובשלסמלו

העמדיאלתרמןזאת,עםלמשל).רטוש,(כבשררתהגדרישימאחוריוהאחר
מהןשונותואףלתקדימרהןדומותאחתובעונהבעתשהן,תופעותביצררתו
רטוש,לנוסחשלונטקרנוסחביןטרנתזהכביכולמעמידהשיצירתוהגםבתכלית:

ובדרכיבחשאיתחתםוחותרתאלהנוסחרםשלרסודלעקרונותמתנגדתהיא

עקיפין·

ופואטיותפוליטיות-בן-לרלהשללמהפכותאלתרמןהתנגדלשלרנטקי,בניגרד
הפרלרטיהתכתרבבקצבלאהזררמתברלרצירנית, Iר>מתרנהבעשייהר:וידד
כילשלונטקי,בביגודחשב,אףהראהחיים.שלהמגררוהריתמןטלפיאלאהאחיד,

~תנו-צנטריים,לאומיים,רעיונותעםהזדהותהדוחיםהקוטמופוליטייםהערכים

עללדלגשביקשיהכנענרי,לרטושבנרגודהמציאות.קרקעעםבמפגשמתנפצים

העםעימושהבראהמטעןאתלהשלרךשישאלתרמןחשבלאגלות,שנותאלפיים

בשעהשדווקאוכבראלרק,כאחד-העםהאמיןהואבו.חפץאיןככלימגלותו

שומההישנה,(תרבותו)שפתואתומחיההחדשה-רשנהבארצומתיישבשהעם

(תרבותו)בשפתוולשלבםהאבקאתמהםלהסררהעבר,באוצרותלהתחשבעליו

ר 9ייוורשו.ולבלבנרויידללולבלהחדשה,

ילתקיפיתיהלסיגלהאלתרמןברצררתררדרשרזמרםג.

רב-אנפין,כסמלשימשהאלתרמןשלהמוקדמתברצירתןהםאדמותכיראינו

ומשלסמלגםהיאואוניברסליים.לאומייםאישיים,אספקטיםבתיכוהמאחד

סמלגםהראבנר-הארץ,אצלקמעאהמזולזלתאךהחמרמההארמהותי,לישתפ

אוצרותאתהפורקתהמתחרשת,האימהשלסמלהיגםהשיובגלגולההאומה
הקרובהדמותהבמקביל,חדש.חייםפרקלפתוחכדישכמהמעלהבער

הכרכיתהמציאותשלהרפוכהגםהיאהביתי,החוםסמלהאם,שלוהפמיליאדית

הגנוזיםבשיררםרקולאברחץ,בכוכב'סגםהשוקע.למערבהאופייניתהמנוכרת,

היהודייההאםשלחמימיתהאתאלתרמןהצמרד , 1938לפנישנכתבו

למשל,כך,שמחוץ.הומנובר,הקרהברבי,המודרנזיםואתשמביתהארכיטיפית

המודרניסטיתהפואטיקהעקרונותאתהפורשהזרי,יהשירהארס-פואטיבשירו

בצרנוקעינוייםשלארובהמסכתהעוברבשברכאסירהשירמתוארהזהרה,של
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- $I.ו _w חת~W תג;:~ן;: 1יו 9רית .t;C ,1ל ~נ~~~ 1ריו;נהV :1הואV :;).ק~ן~ ר! W (, אינואך

מיניהשיר-העצירשלמליבונעקריםהעינוייםשלבעיצומםאימו.אתמסגיר

~ר Qלא i1ך~םל~,ן !3~יף W (שפתיודלעלמעלההואאיןאימושםאתאךוידויים,

אימו-יולדתו,לרבותמכול,לולקרוביםזרעצמומשיםהשירמשמע, .) wו;נא~ו;נה

לחובתו.לזקוףהראוימןשאותהשלילית,תכונהורקאךאינהזוהתנכריתואך

להומאניותעדותגםאךודיהומאנזיציה,להתאכזרותעדותכעיןאמנםכאןיש

שגילההעל-אנושיהאיפוקעללשבחראויהשיראחד,מצדממנה.למעלהשאין

ראויגםהואשני,מצדאךמפיו,וידוייםשנעקרובעתאימואתהסגירכשלא

לאימושהתנכרבעתשגילההעל-אנושיהאיפוק(עלעצמוענייןאותועללגינוי

החומקתפרדוקסליתתמונהאפואהיאהשירמןהעולההתמונהלה).והתכחש

חד-ערכית.מהגדרה

שירת(ושלההזרהפואטיקתשלביודעיוהתנזרותההשארביןכאןנרמזת

אבא-אמאבביתהמתמקדתהישירה,האוטוביוגראפיהמןבכללה)אלתרמן

שטעמםהדיר,קיראיעלימקובלאהיבכהשהיהפייטיז'אנרהילדות,ובתקופת
התנזריאילךבוחץכיכבים(למןוממשיכיוביאליקלשירתנתוןעדייןהיה

מתהליכיכחלקיזאתחשופים,איטיבייגראפיהמענייניהקנוניתבשירתואלתרמן
שלהתנזרותהגםכאןנרמזתיצירתו).עלשעברווהמודרנזיציההאבסטרקציה

יתרוסנטימנטלייםקרוביםמענייניםהניאו-סימבוליסטיתהמודרניסטיתהשירה

ה'נמוכה'יידישהיאהלאהאימהות','שפתוכןמולדת,אומה,(אמא,המידהעל

באמצעותהלבמןולהרחיקוהשיריהעולםאתלערפלונסיונהוהרגשנית),

הקרהקצבהמודרנית,השירהשלהמיכאניותגםכאןנרמזתההזרה.טכניקת

הספונטנייםהרגשותאתהמסתירהשלה,האימפרסונליתוהחזותשלהוהמתכתי

אתהכאובות,העינייםאתברזלכמסכת(המסתיריםמתכת(תריסי)ריסימאחורי

האישי).הכאכ

אימואתשהרחיקהבןהזר','השירעלנאמרזהשירשלבסופוכן,פיעלאף

ז,נ~דו:זן 1 ,ה~'rז~ iJ~דןדים iJ:;ן~נ:רי~ת 1גדלך~לאנ:ריו tp ~:;ןי~ה~ל ,ןקיר iJ·והמליבו:
אל wכתףעלהנשיאה ·.ה~ Wלת i'~לי~~ם .!3ךת i'מ~נ \;T~ין 1ננכל,~ליז,נננכלן r'i:זל~ל

מתיךתירה,למקוםילדםאתבגולהיהודייםהוריםנשאו(כךגידל-ואלבינה

יקיר''לבןהשיראתהיפכתוגדילה)לרבנותסמיכההשכלה,לילהקניתשאיפה
שמעניקהתוארשםהיאשלי'('גדילהמזהירתעידלםנבהמיעידיםהיריםשל
הקשהוחזיתוזריתוחרףהזר','השיר Zיהודיים).סבשירי-ערשלבנההאם

(מביתללבוקרוביםחמימיםפמיליאריים,יסודיתגםבתוכיאפיאמכילוהניקשה,

אבא-אמאמביתלהיפך,איהמזרח-אירופית,היהודיתהמציאותשמןאבא-אמא

לזהיתםלדעתשצריךאלאהחדשה),שבמולדתהתל-אביביתהמציאיתשמן

 i'לב~ת 1דעוןרל ?jז.נה ,ז'Q i •••זר fך~יהי T;1 ל~·ושיטיו:סירגיימבןיממנוילחלצם
1 iJ 1~!יו-שי~ל I ך~סן~ T;\ -דנכזק~י:;ויi? באות~ל 1~רדאורךאו'i ל~ן~T;\ r:ן!ז n 

נרלאורביהקוראתהרחוקה,לאםמבןהנשלחכמכבתהיאהמודרניסטי(השיר

המערב-יהקריב,הרחיקוהפמיליארי,הזרשוב,השיטין).ביןלקרואוהיודעת

זהכאןמוצמדיםאוקסימורונית.בדרךלזהזהמוצמדיםוהמזרח-אירופיאירופי
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לצמיתיתאבא-אמאביתאתעזביבניםשבההמציאית,מןהייירסיסיגםלזה

מיצמדיםזי.מציאיתששיקפייפזמינים,שירי-עםמתיךירסיסיםלמרחקיםויצאי
הנודדהאורבני,המשוררשלזז!~ה iJונדודיארץשבמרחביהנדודיםגםכאן

המודרניוהמשורראלתרמןשלה'הלך'כותל'.אל'מכותל~ה Wדכלותבעיניים

אחת.למהותכאןהופכיםבתלים,ארבעהובןיאמותבד'בבר,ךהיושב

גירסההיא-הספרותובדרביהחייםבדרכי-בדרכיםהנודדה'הלך'דמות

בארציתביניימיטרובדורשלומרובדת,מעובהאךאלתרמן,בנוסחמתונה

זילאהאחרונים.הדורותבתהבוהמייניתהשירהמן Iהוואגבונדשלאוהמערב,
נוודספקהוא-זהליף' iJש'אלאביידיש,הבראיזםהינהל'ף' iJ 'שהמלהבלבד

נכרימינסטרל,ספקלעילליוטרףלהביאכדיהיםלמדיניתהעיירהמןשיצאיהודי

בטירההספינההנעלהלגבירהשיר-אהבההשרהמערב-איריפיתהמציאיתמן

-זה'הלך'מביאקץ',לאין'פגישהבשירניצב.היאשלמרגלותיההגביהה,
המיקףמטאפירי,אואמיתיבארמין,המסיגרתיהאריסטוקרטית,הבישאהלגבירה

יהודייתהשתמעיייתבעלתחסדמתתמטאפיריים,אואמיתייםיבחימה,בגן

'רג;cזשינקעסך~מ~קים").רים /i?oרב y י~~ !3ו;;ןודעולל~יףאת W~י 1 ~י iJל $t "(מיבהקות
ערשמשירימיברמטריב-) 67 , 66,61סימן : 1901ימארק(גיבזבירגמ~בדלען'מיט

ומשתוקקתמתאווההנפששאליומשמע,תרתייקר,למאכלושם-נרדףיהודיים

ימותבלהיהודישלשולחניעלהעוליםוהדליםהתפליםהמאכליםשל(היפיבם

לגולההמגיעיםארץ-ישראל,~רותשלדבבואהבביאהגםמהווה-השנה)

היאבבללה,ה'הלך'שלושירתושהאמנות,(בשםוהמצומקתהמיובשתבצורתם

גילוייה).בלעלתבלשלהמציאות,שלהמצימקתבנואתה

מציאיתנצורתראשית,ימירבבת.סביבהפיאטיתאמירהנאמרתאנןגם

בעישרשנבתרבהיהפריון,השפעסמל-האהובהדיוקאשלפיהפרדוקסלית,

היהלךימןממנו,תקבל-רביםיבעולליםלמרותההנתינותבארציתאינסופי,

עליונותהריחוקה,פריון.ושלשפעשלסמלים-צוימוקים''שקדיםוהעיררי,דהל
אי-יהדותה,עלאולימרזמיםזה,שירשלהנמענתהאהובה,דמותשלואבזריותה

דתיאתני,לבידולמרמזתהדובר,כאןנ"וקטשאותה ," iJלו $t 'המלהמקוםומבל
הרךה'הלך',לביןוהמרוחקת,הזרההימדונה',אוה'מלכה'בןיומעמדי

באמורהלקוחוצימוקים','שקדיםהצירוףמנחה.לההמעלהוהסנטימנטלי,

להעניקואףה'הלךישליהדותועללהצביעאפואעשויביידיש,משיררעם

יבבניים.יהודייםערשלשיריהמתלייהזהמעיןורכריכי,רגשניטיןלאמירה

המערב-אירופיתהאווירהשלללב-ליבה'גלותיים'צלילי·לייאישלשרביבם

הדלהיהודי(דייקאבגויים'ישראל'תעידתלרעיוןלרזמעשייההמניברת,
ישקדים,צימוקיםקערתעםאיפלייטין',של'צליחיתעםהסיבבהיאוהזמילזל

הללוהיהידייםהחיברתיייאיןואילי zמשפעו).יעליהםימשפיעהגייים,בין

המידרני,(המשיררולנידוייהמרידלעוניוה'הלך',שללזריתומטאפורהאלא

אךוהביחנית,החומרניתהאווירהבתוךמנודה),כיסעורבודליראצלהמתואר

עבר.מכלאותוהמקיפההפיליסטרית,

בעיו-אלתרמןשלה'הלך'איןהנישאה,המלבהשלהאבןלבאתלהבקיעבדי

244 



אפואלהמביא-פריזאיבוהמייןושליהודיטרובדורשלאוקסימורוניצירוף

(מחרוזיםמטאפורייםאואמיתייםבקרבותהשיגשאותןונדירותיקרותמתנות

למדייקרה(אךהמלבהבמושגידלהמתנהאםביהשירה),לחרוזיועדערךיקרי

אתלרבךעשויהזודלהמתתדווקאפרדוקסלי,באופןהדל).היהלךישלבמושגיו

הואוצימוקיםיישקדיםשהצירוףומאחררגש.בוולטעתהמלבהשלהאבןלב

חומריתמתנההיאהיהלךישלשמתנתוהריערש,שירימתוךמוטיבבאמור

ערשמשיריחרוזיםלאהובתומביאשהוא(אפשראחתובעונהבעתורוחנית

חומרשלתערובתאפואהואאלתרמןשלהיהלךיממש).של~רותולאיהודיים,

שירוניכור.ושלפמיליאריותשלוהלניזם,הבראיזםשלומערב,זמדחשלורוח,

זהרההאכזריותימןהיהודייםהערששירישלהרבותמןבוישזהיהלךישל

 .) 200-198 ; 87-82 : 1989(שמירהמערביתהחצריניתהתרבותשלוהמנוכרת

בטורומצויהונצרית,יהדותשלניכור,ושלפמיליאריותשלדימהתערובת

רמזיהעלהבנוי ) 9א,כרךתשכיב:(אלתרמןהעמיםיימכלאלתרמןשלהידוע

גדיעומדערשושתחתהרך,היהודיהילדנזכרשבהםיהודייםערששירילאותם

י Q' ?!:'נזםי;נל i)'Qא 'i ~לא 1רום:;גנrירדוש Rססנו~רי-ךס~בכמוהו:רבהעזאורך
זק~יםבוד Q'זקעו~~קום 1 ,דז;r~יוםלנ!,מוד 1/~פו~רום. דז;r~יוםל,גומיד 1סגונ:_)ל

יהודייםערשמשירלגם~דייבי.:;ומוהשלמוש-.יד~ה~ 1 י~ומ?)_:נ 1ק,ט,~לד 1~די.:;ומר
מןתמונהוגם )-11ציגעלעגילדן )_:נשטייטןוויגעלעקינדסדעם(-אונטער

התנגשותלפנינוגדי.גבועלנושאהנאמן,הרועהשיו,הניצרית:האיקוניגראפיה

הכנסייתיהממסדשלוהאכזריותביידישהערששירישלהרוךביןוסרקסטיתעזה

לביןהנוצריתהדתמטיפהשלהם ) mercy (הרחמיםביןהשואה;תבקותפ

בתקופתלרחמים.זקוקאבןהעולםשבהבעתבפועל,הכנסייהשלהתנהגותה

כך,ביידיש.הערשושיריהעםמשיריבמוטיביםתכופותאלרתמןהשתמשהשואה
בשורותהשתמש ) 84-82א,כרךתשכ-ב:(אלתרמןהדרךיאםיעלבשירולמשל,

 : 1901ומארק(גינזבורגבייםי )_:נשטייטיועגמיטןיאיןהנידעהיידיהעםשירמתיך

אתאלתרמןאצלובגלגולןלארץ,הגעגועיםאתהיידיבמקירהמבטאות ) 14סימן

מישסופההנדודים,לדכךהיציאהואתבזמרח-אירופההיהודייםהחייםשלקיצם

 1~:;וותב!,ץסךד'ף ם)_:נגול ] ... [~ם I;! )_:נ-ל~ונז,נד !3 1ז,נד. !3גוץנ:_)ם-סךד'ף-גולישורנו:

 13 •לתודן-רי;:זי~:;וות

כללילפיעירוני,קרנבלשלמרהיבמפגןלכאורההואפתאומייייוםהשיר

השירהלשוןשתהאהתביעהאתהשארביןשהעלוהפוטוריסטיים,המנשרים

 I 1 תל~)_:נ-וr;זלילן ה~י~?-(-ס~לה 14כפיללהםשישעצםמשמותמורכבת

הו~י~~הןהוללת, iJנזירך;:זיאiגד~ךהי, i:iל $tן--נ:c"!יךה~ףגול~ק vJiJ י~~ינ;:ךז:;
שלוהמושחת,התמיםשלאוקסימורוניתהתנגשותבושילמעשה, .)- Iלזידהנ:cלי

 ז,!בו;:.ןז,נ~ם f'iJ' ל.נ;:~"נתבבהשירבתפחוהמערב-אירופי.היידישלוהחדש,השין

 c:נ"ביידיש:הפתגםעומדהדבריםברקע-~גוtוינ~.~יר q~תללr:ו'ףל~ !3ן ,ה~.נ;:ל
המבטא ) 302עמי , 338סימן : 1950(סטוטשקג;cווו!יוסע- c:נציגעלע c:נפוןמעשה

יורדיםאינםהשמיםהפוךי:יעולםשלמציאותלפנינוואכןאבסורדלית,מציאות

אבסודרמיןלפנינוגגות.חצירהמלחכתלבנהכעזאלייעוליםאםכיהגג,אל
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ורסיסימודרניסטייםביטויאמצעיהמערביםשאגאל,מארקבציוריתכופותהמצוי

שמיתחוםתבןעשורגגעלהעומדיםפרהאועזכנר,הימים:משכברשלמציאות

שללנפולוהמטיםהסחופיםבתיוביןבאווירמרחפיםאוהיהודי,המושבי

מןציירבעינימאדונהספקמ~מעיייידישעספק-אםשלדמותה jהישטעטל'

במעיהזקוףעומדוהעוברפעורהבבטןהעומדת-הפראבוסלביתהכנסייה

קינד ~איכןזירירעדטביידישהניבעלהמבוססתתמונה-נאיביעממיכבציור

ביצירתכרגילשחר.להםשאיןואבסורדיים,בטליםדבריםשלכביטויבויריאין

היידיהפולקלורשלוהלניזם,הבראזיםשלשרירותיתהצמדהאףלפנינואלתרמן,

שדותאתשממעלבשמיםהרואההמערב-אירופית,התפיסהושלשימביתי

רועותשבהםכחוליםמרעהשדות- ) champs elysees (הנצחייםהאליזיום
 25מותן.לאחרהנשמות

אינטרפרטטיביםילכיווניםקוראיואתתכופותאפואמושךאלתרמןשלהשיר

 26חגי,יערבגנוזבשירלמשל,כ.ךזה.עםזהמתיישביםאינםשכללמנוגדים,

 Iמו~~ר~סש;ןל~תלז$תב I~אבואלי: ~לfב? t: ~~;גל !3י W ~~ Q (בפריזרחובהמתאר

iJ ~~רוטו~ןהו;כקפ~לי רw (. הראשון:בביתנאמרw .:;ןם לי~r:זיVי~$ז. :ב iJ ה~~זום, iJ I זום

!iוי Iצו;געות~זקים~ר~ה ,ה~ ?i~~ו;כע ז~"האחרון:ובבית jW •••~בוא~~ליאורייים

;גאאוריי :ק~ 9~ין I~בוא,ו;כיזpהןהןא,אותי: \:Tן~ו;כר Iת ?iו;כנ;זלק.?tולת ,OO ו;:ח.ן-יין
ונסיוןפריצותשכולושירספקותמים,ילדותישירספקשהואשירלפנינו ".ד~~כ;ו

אחד,מצד .) iמocence & experience n (שלהרומנטיתהדיכוטומיהפי(עלהחטא

געסט"ךינזוועלןזירוו~שטק~ץדי ז~"ביידישהפתגםזכראתהמעלהשירזהו
סיןמ : 1950(סטוטשק~וולבוא),עתידיםשאורחיםהואסימןמתנקה,ול M(כשה

פרזיאי,שירזהושני,מצדהמזרח-אירופית.הגלותית,המציאותמןהלקוח ,) 554

כאןהמתוארתהרפוצהמלקוחותאחדאםכיתמים,אורחאינוהיאורחישבו

ככלהדהדה mהיידיהתפגםבששר.פיהאת Mהמושמתלקקת,לתולה Mכ

שלהמוקדםבפזמונומכול:הבלתי-צפויבהקשרגםהמבחרתבודעתהנראה

תל-אביב,הנבניתלעירהמגיעקרוא,בלתיערביאורחהמתאריאורחי,אלתרמן

המולדתימחריבייהיהודדברעלבנחתבעיתונווקוראהקפהמבתיבאחדבהיושב

הוויהלפנינושוב, w.27ןל Mבפסיעתפסיעתוש"רבהכמימתוארזה(אורח
ז-. .:'·ז :-ז

(בכלומערבמזרחופריצות,תמימותוסיוט,אידיליההמפגשיהאוקסימורונית,

אלה}.גיאו-תרבותייםמושגיםשלהמשמעיםקשת

שלוהלנזים,הבראזיםשלומערב,מזרחשלמתפשרבלתיאוקסימורוניצירוף

בשירתתכופותמצויביסודה),(הנוצריתהמערבתרבותושליידישתרבות

חלקישראלעםבתרבותהרואההרחבה,ההומאניסטיתמתפיסתוכחלקאלתרמן,

(במדבר~נ;זיי~ב"לאן:גגו~ם~זקבוו?~ןדם !3 "שלתרבותוולאהעולם,מתרבות
תרועתלקולאחניהםאתהפיליםזוקפיםהפיליםייאלבשירלמשל,כך, .) 9כג

לארחהעולם,אלוהפראהצידעידושלשובואתמבשרתזוותרועההשופר,

המלחמהאתגםמבשרתהשופרתרועתלו.חלף-עברשכברלכולהיהשנדמה

וכלהמדוויםכלנרפאיםהשימעושעםהמשיח,שלהאסכטולוגיבואואתואף

 !'ז" Iחולים iJו;כו;נטות~ה iJ I I("זpו;כבזנןממיטתםנקטפיםהחוליםכאוגםהחוליים.
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QiJ נ!רiJ הק!הt? ;ננ~! W (, מיתם,אלנקטפיםאיהימים,אחריתכבחזיןנרפאיםספק

כלשלהירפאםבדברזיאמינהקיצה.יאתשקיתעהאתחיגגתשהעירשעה

מןגםעילההיאאךהניצרי,הריחבעילםכידיעמקיבלתהמשיחביאעםהחולים

געהיילטקר~נקע~לעייעלןקומעןוועטמשיח~ז wהעממיתהיהודיתהמימרה
 , 340סימן , 1950(סטוטשקנ:cיוהחולים),כליירפאוהמשיח(לכשיבוא wווערן

התרבותמןהנטולותמימרותשלאוקסימורוניעימותלפנינוישיב ,) 308עמ'

ונכרית.מערביתקוסמופוליטית,אווירהושלהמזרח-אירופית

ניתןימניכרותקרותיאויירהתמאטיקהישלללבהקריבההיידיששלמפגש

הצרצרים.'בבכיה'טבולהוחרבה,ישנהעירהמתאר'ירח',בשירגםלמצוא

כמומליםבאמצעותיידישלשוןמתארתהדיסהארמוניהאיהצרימהאת

שלתיאוריימכאןחתולים)(יללו'ק~צן-ינ:cמער'הצרצרים)(צרצור'גרילציקייט'

ב'שירתי',ביאליקשלותיאורושביעי)(ספרהבכאבבעמקספריםמוכרמנדלי

יבצררצהכירייםעלהרובץבתחולוהמחוללהדלהביתמתאפייןשבשניהם

'עירשלתיאורההמשמימה.נגינתואתהרףללאוהמשמיעהסדקיםמןהמציץ
האקוסטישלאוקסימורוניתהתנגשותבוישאלתרמןאצלהצרצרים'בנכיטבילה

והופכיהצררצ,שלהנכאיםרצצוראתנוטלאלתרמןוהזר:היידישלרהווזיואלי,

שללציונוזאת,ואףג 8שקועה.העירשבודמעות,שללמבולמוחשי,לעניין

מת', ~'ווי ,'ה~~לדי'וויהניביםביידישמשמשיםומונוכרומטי,מונוטוגיחיוורון

 , 294סימן : 1950(סטוטשקנ:cווגריל' ~'וויתכריכים',אין'ווי~תום', ~יווי

במקראלישיממון'מקבילהכעיןכאןהמווההצרצרשלהנכאיםקול .) 263עמ'

של ) angoisse ('מועקהיאו ,) ennui, spleen (ול'שעמוםיביאליקובשירת

שלומערב,זמרחשלאוקסימורוניתהתנגשותלפנינושובהצרפתי.הסימכולזים
מחוץלכאורההמצויהמערב-אירופה,המודרניזםושלש'מבית'היהודיהפולקלור

היהורי.המשרררשלידולהשיג

ימרגפןהכבדהחששרקעעל-1941בשנכבתהיצירהעניים,בשמחתםג

משולבתביסודה,והדמוקרטיתההומאניסטיתהמערב,תרבותאתהנאצזים

מענייןג 9ימי-הביניים.ומשיריהפתילהמסידורהדיםבצדיידשי,שלאידיומטיקה

שרלליה'צברים'(הןלעצמאותהמבאקדורשבניזו,יצידהשדווקאלהיווכח
ממנוולצאתההיתוך'ל'כורלהזירקשביקשוהחדשיםהעוליםוהןהגלרת

פרדוקסליבאופןרוויהשלהם,לאתוסביטויבהראודרב),לכלשיראלים

המזרח-ביידיש,הספוגההמציאותמןובמוטיביםבדמויותלשון,במטבעות

אלרתםןכתבאירופה,יהדותשללגורלההחששבגבורלמשל,כך,אירופית.

 ...בעירעוברמלאךכיאותהלא 1בעירבוכיםכלביםאם wאותות':שלב'שיר
געשטנ:cרבן'איינעראזיוונ:cיעטהונט ~ ז~'ביידישהעממיתלמיםרההדלפניני

מת),שםישהוסימןמיילל(כשכלב ) 183עמ' , 243סיםן : 1950(טטוטשקנ:cיו

 .)ב"עט(ב"קלעיר·באהמוותמלאךבוכיםכלבים wל: wחזםימרתעלהמבוטטת

הואהםוותלבאות: ) premonition (רעהםבשראותכעןיהיאבעירהכלביםנבתחי

קיץחגיגתמתוךהגנוזבשירגםלפיכך,מםשלתו.ואתםצרדתואתכאןשיפרוש

בעליצותנאםר ,) 52-42ג,כרך : 1981אלתרמן(מחברית ), wטטםביל wלבעלת(ישיר
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להיף Qמו ול!;!.~ןהבלוא."לאבערבוביה:בהמשמשיםודמעששחוקמקאברית,

 דז:r~?ןף ?tו;נבr:;נמוזהוו .חו:ו~~ו;נבr~rדקהואזp~םק.ץןזpל I ... Jג!ליזת 1 נ;ו?~ל W I~ןן
 םוא!;!.ן;נן;:הו~:;נים iiJ I;זרובzךתi;זr:זךילן~י~ת:;נל~ים iJ Iו~~יr:זת 1 ••• [;גךק iJ I~:;גו:זתנ!ם
והפתגםהעבריהפתגםיורדת."שאולהפחדבליהיאשעמו Iלחגהרגעאת

Y "ז :-- .: . . ...-:-זT T 

לקץ.הקיץאתלחגא,החגאתהופכיםבעירהחלילנביחתבדרבביידיש

זאת,קודרתביצירהשימושאלתרמועשהבלבדמקאברייםבפתגמיםלאאך

האומריםעממייםבתפגמיםגםאלאהשנייה,העולםמלחמתבימישנכתבה

בכותרתכברהאימה.אתמגביריםפרדוקסלישבאופוחיים,ושמתחעליצות

המופשטת),או(המרחשיתהשמחהמתנגשות-ענייםשםחת-העלזיה-הקודרת

לרסטיקער ~'ביידישבצירוףמקבילהבעיולהשישזו,כותרתוהמוות.העוני

בכללותההיצירהאתהרפכת ) 527עמ' , 488סימו : 1950(סטוטשקז'וודלות',

המוותמלאךמובילשבו ,) danse macabre (המוות''מחולתאושתחי,יריקודלבעןי

ובננינה.במחולקברפיעבריעדכמת')חשוביעני(שהרילמיתההנידוביםאת

כניריה(יייתשאהפתיחהשירהסזופולקלוריסטיתלתשתיתהרוזמיסהשירים

(יקרעהטייסושידיהטנגור'מחולי,'שיראורי,של'שיר'המשתה',עניים"),שמתח

במעיבני").שמחהכימטפד,

הגבחההבלאדהתאאלתרמוכתבעניים,שמחתפרטרסלפביכשנה ,-1940ב

בלאדההקנונית.היצירהמתוךשמחת-עיבייסיל'שירהדומה 3Oנ!.יבךסי,מאור'שיר

הזקן''כחולשלוחזותיפונטי(עירובחכליליזקובעלדמוניזקומתארתזוגנחה
ובכלסומא,כנרעםביחדלילה,לתעהעיירותבכלהעוברהזןק'),יאדוםושל

ק.דושג!להור~הם I{J ,ה~~?~ ה~~"~לנ::ונושוכבתשסהשניים,עובריסשבומקום
WiJ הפזמןוהביבייס.בימיאשכבזערישרקעוובעריותגרמניותבכבלאדות ,"ס

ס I{J "או ,"ה~~?~~פות~לונכיבוז;נעו I{J(ייןנ!.יבךס'מאור'שירהגבוזהבבלאדההחחר

o/ בשבחהמדברתמיידשיהמימרהתרגוסכמובן,הוא, )"ה~ב?~ ה~~~לנ::ובוי?~ה
הפזמןוגס .) 673עמ' , 520טימו : 1950(טטוטשקז'וולבנה).דיווי(שייןהבלה

מזכיר, )"ז;iי~יו;: Q;גי T;I:ק ה~~"(הואענייס''שמחתמתוךאור'שלבישירהחחר

עממייס,חתונהשבשירישהבחדרביאתזהמו,מאילצויהמתחייביםיס Uבשי

לטכיניס,כאןנחלפושהעדייםאלאועדייה,יופיהבשבחהכלה,בשבחהמטפריס

תשכ"ב:(אלתרמומנלד'מנחסשל'מכתבבטורבמקביל,תככשיטיס.צציס Uה

ייןג!לאלתרמו:כבתאירופה,יהרדישואתהיורדעלארתשנכתב ,) 12עמ'א,כרך

o/ ז;ו\,ז;נ!{ניו,~ח?גj? דף,טr~יטודותהללוהשיריםבכלעדר."נכול!וא:;וו;;נז'זן~לרון
רהאימה,החלחלהיטודותאתמתבגריםוהלבביים,החמימיםהיהודי,הפרלקלרר

יהודיס,ואםתשללגוויותיהסכאוביתביסחן'י'מלאכלבנהיייפההאפיתטיםשהרי

אתבחרטשהעלועליכם,לשלוםמבדלישלכבתיהסדפיבןירקחיילשמתעה

פולקללרשלעירלבסכילראיתאפיאניתןלדורלת.אותםוהנציחיהעיירהיהודי
רפידריך(מאגדתעכו"מימערב-אירופה,פולקלירושלמזרח-אירופייהודי

מאטיפתהזקןכחילעלהחלחלהממעשייתאולמשל,זהקו],אדיס =[ברבריטה

שאןיהמייחד,אופייםאתאלהלשיריסמעניק ,] Perrault =Jר!{ורל IPשלהאגדות

יוו 1פרנסואשלהביניימיתמשירתרמוטיביםשלעירובהעברית.בשירהלודרמה
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גריםהאחיםומאגדותחטידיםמטיפורילמשל,עזרא,אבןשלהביניימיתומשירתו

אלתדמן.בשירתרקכמדומה,הקורא,ימצא

מחזורבכתיבתאלתרמןהחלעניים,שמחתפרטוםלאחרכשנה ,-1942ב

וכלםעלמחורזיםטיפוריםתריטרלהכילהיהושאמורנשלם,לאשחיבורושירים,

היהאמורהשוטיםי,יעירנקראשלוהפתיחהששירזה,מחזורחכמיה.גורלועל

חכמהמתוןאוחכמהטיפשותמתוןהאבדון,אלשלמהעירציעדתכיצדלהדגים

שטללהגמורההבלתיביצירהאלתרמןטעןהאנושי,המיןשלטכלותואווילית.

אחרות,במליםחכמות.'ישבעשלתולדההיאמצרים,מניתלשיריהדרןאת

אותווגלגלהלאחורהעולםאתהטיגהוהחכמה,הדעתרווייתאירופה,דווקא

המערבעללכתובאלתרמןכשהחליטשדווקאלהיווכחמענייןהשוטים.'כיבחית

לפולקלורנזקקהואפרוע,לאטפטוףשהפכההמתורבתתאירופהעליהודי,הלא

כיאטטית,ובהקבלהלמשל.אנדרטן,ולאגדותגריםהאחיםלאגדותולאהיידי,

שללבואוייחלושחוזיההראשונה,העבריתהעירעללתנובכשהחליטדווקא

המזרח-אירופית,הירידמעירימנטליתגיאיגראפיתהרחיקהעירהראשון,הגבב

היידי:לפולקלורהיאיםבמובחיםעליהכותבהואוגזלביה,גבניהעל

לי~ק~ה 1 ,ל~ד.קיו~י !3 ,~~ם ,ם~~ iJ~;גל--עולם!רבון ,םין;:~~~יזההוי
--שובאי!אוצרותפניעלנשוטותיואוצר--הזההורידאתהווםעוד  • : : •• :.. .....:: Y "'ז ... ,. ...

ןןן~ם!ןוכזזיים~זל~יםן~לף--ה ?t ~ר~~ז:וי~ש~ם 1ו~זpתנ!לי~ח r:ז:ו
ריו;;נם;נל 1 ם~ו::נ~י~ים 7v~ק;וtקו;נו:וה:;ןיב ?Iן--עולםדנון~זל~ים,~יזההוי,
סםן~ף 1 ם~~.קי 7;וו;נןד~יםזpזקנ~וכר~זים 1- !ל~יi- ~ל~~ןו:זין-?ל

 3הגומל.רברנתתאמברכים
 •• .. ..:" F' ':ז:

העירמתוארת-יחגלידעי-יהמטאטאימפזמונימיקדםבפזמוןאפילוכן,על

שלאוקטמורוביבעירובדבר,לבלמערביתעירשלחזותאטאטהלובשתהקטבה,

המערבית,התרבותלבירתמושוויתהקטנההעיראחד,מצדויהלנזים.'יהבראזים'

הפריבינציאלי,אופיהיאתהקטניםממדיהאתלהדגשיכדי-שביימצד
את ] ... [תל-אביב-הה,'נעבעןי:ביידישהמלהגםהתיאורלתוךמשורבבת

אתמאמינהןהתיריםלמחמאות- 1בךתקבאלאפרזי 1בעריםהקטבטתנ

ביידישהבולטוריבויםבח-הזמןבעבריחוקללותגידופיםשלהעדרם 3Zנעבעך·.

ופזמוניו.שיריולתוךאלהקלליתשלמחוכםלתרגוםאלתרמןאתהביאהמדוברת

וריאציותמיבימשולבותגחמאותישירי'שלושהמתוךשלעילבמובאהגם

עולםייריבוןיגזלביםישונאיי, ...יעלכגוןעממיותאמירותשלטורנספיגורציות

הפגיש 33'וריאציהיהמוקדםבשירכברביידיש.יזמיםהבראהמשמשותוכדומה

מדרשםמביתוהכעורההבוטההמטאפוריקהאתאוקטימורוביתבטכניקהאלחרמן

התיאורמילותואתשלונסקי,בשירתביטוילידישבאההאקספרסיוביסטים,של

לו:.רו:ז iJן 1עו;גךח:;ן~ו:תרנו-?:;ןים~ךמךת r: •בגרון")עצםכמו(·תנקעהעממיות
~ת ן~~:;נזקך~~ק,הג~~י"~יך Mלבבהי:ישעההמוקדםבשירגםכר .~~רןו· ~ !1 נ;:

~;גרדן 1ךו:ו;גה, v ,חי~~! iJנ::ו~ל iJזו~ת ] ... [~ו:זלון.ל~זקךתותוכ~רות,.רי ?ri:;וןו:ז:יו
ן~ת"ים iJ"ל $t-(-;ג.דיףקל"לגםבעבריתהוראתובר"רהשורש .- v ין;:~ 'ן;:~~:;ןרו;נערת
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שירושלנמוכהיידיתקללהשלאוקסימורוניצירוףלפנינווכאן ,) 9באיוב-

וארץ.שמיםולבוראלתבלמרומםתהילה
למיתה,הנידוניםשלהמוותמחולרביםבמובניםהיאענייםשמחתכיראינו

ובטנבור.בחלילבכינור,מלוויםקבר,פיעבריאלהמוותמלאךעל-ידיהמובלים

אחים'עשרה'שירשיריומחזורגםימיו.כלמאלתרמןהרפהלאזהמקאברימוטיב

!'זנעןברידערגוטע('צעןהיינו'אחים'עשרההיידיהעםשירזכראתכמובןמעלה

גםמתמעט.אריתמטיטורשלבמתכונתהבנוימוות''מחולשהואגעווען'),מיר

ורב-ססגוניתדיוניסית,אסיףחגיגתהיותהבצדקיץ,חגיגתהמאוחרתהיצירה

וצלליוהעבררוחותשלעיוועיםריקוד-מבעית danse macabreהריהיקולית,

עולמו.ביתאלההולךהגוףשלהשחתומחול

'מחולאלאאינוקיץ)חגיגת(מתוךשבאמצע''דבריםהמחזורשלי"זשיר

אישהמשורר,שלבחייואחדיוםשללממדיוהחייםמהלךכלאתהמכווץמוות',

ב]לr:יליל,ב]ל ,רונ!;:ב]לן;גב]יר ~נ~~ר Q' !-ילנ;:ה Wל 1fI-אדם':'כלשלובחייוהרוח,

האישיושב ."בתנ;:ס!הל~ג~ןו;נליםלו:~ו;נר~ן ,רי]ב':יש C:{ם ryגי iI!ב]לנ?~רןת·ף·
תרתיהערב,באכיובראותווגורע,מוסיףומלטש,מתקןומוחק,כותבהצעיר,

דיוקןהשאר,בין(לפנינו,במלאכהוממשיךבחדרואורמעלההואמשמע,

אינטופיבמעגלאמות,בד'עליועברוימיושכלגופא,אלתרמןשלאוטו-אירוני

"ק,םודוחה:זקןהינוהמחברוכברלטיומה,המלאכהמגיעהבטרםעודיצירה).של

גוסן,וג~פון ר~~;ןרל~;גה f!ס~;ג~דוןזקןלונ5ין W;ן~הק I'J ,:וןס~ג~ןסקול~ל א,:~ך
W ,סז;ככילמנגניםבהודיעוזקן"·ז,;נן?"!il יק}:C י~~ W הכינורמשמיע ,"ז:ות~ך~לב]לר

'מקהלתביאליקשלהעם'כב'שירצוחק.והחלילפועםהתוףו,;וינ;ור',ת ?i .זג~'
חדורפזמונוועלהיינו'טוביםאחים'עשרההיידיהשחתמחולעלהמבוסטנוגנים',

 , 130טימן : 1901ומארעק(גינזבורגפידל'דערמיט-שמערלהמקאבריתהעליצות

יוםוהחגא,החגה'מועד':בואאתמבשרתהכלי-זמרבחורתכאןגם ,) 102עמ'

שלהאחרונהיצירתוהאחרונה','המטכהחי.לכלמועדלביתאדםשללכתו

מרזמתאףהקץ,ואתהעליצותאתבכאוקטימורוןהיאאףמצמידהאלתרמן,

זוהייותר,רחב(ובמעגליומובבואיצירתוועלהיוצרעלהפרושההמוותלמטכת

יומו).,בערובכולוהעולםעלהנפרשתהמוותמטכת

וצמיחהשקיעהשלבתופעותעוטקתולתקופותיה,לטוגיהאלתרמן,יצירת

תרבותאוצרותשללטימוןירידתםוהולדתן,ערים(שקיעתוהאפרהאודיםמתוך

מותםההתאוששות,עםחדשותתופעותשלולבלובןהברבריםבואםעואמנות

מגלמתהיידישזה,בהקשרבערישתו).התינוקשלוחיוכודוויערשעלזקניםשל
שלוהעבריתתקומה,להתהיהלאששובהשוקעת,התרבותאתלטוגיהביצירתו

המתחדשתשהתרבותהאמיןאלתרמןמתרדמה.המתעוררתזואתוהשוקהפרוור

האגפים.אחדאתלהכריתמבליומכאן,מכאןחיותהואתכוחהאתלמשוךצריכה

מכלוהתרבותהשפהשתתרבדביקששאלתרמןעולה,ומצלטביםרביםממקורות

ולילייגיזמיםלהבזוהמודרנהשמשורריההשכלה,מטפרות(לרבותהרבדים
שלה).

המהפכהמהומתבתוךכימפורשות,אלתרמןהמליץפנים'צלמי'שירבמחזור
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גםהגלותיב"חולי"איןאםולתהותלפעםמפעםלהשתהותהעםעלהציונית,

העםעימושהביאהמטעןבלאתלהשליךאיןמשמר.מבללשמרושראוייטוד

ומבקשחדשהזהותלעצמומעצבהעםשבהובעתבו,חפץאיןבבליגלותומשנות

המטמורפוזהשלהקצבאתבמקצתלהאטעליוהגלות,לתכונותזכרכללמחות

לאופציהבניגודהלאומיים.הקנייניםלמיוןחמןמחשבהולהקדישהלאומית

עדדורותעל·נדלגוהאומריםבדבע·עדהבלאתה"פוטליםולחטידיההכנענית

והדיבוד.הסיתבויהבזבותודיבדבפלודליזםאלתדמןצידדקיץי),(ימדיבתיבוסיי

ששדידיהממדים,ודבתמפואדתבתיפעההגילהתרביתאתלהציגביקשהיא

זהותכאןיעיצבושבסיומהתרבית,מלחמתלידיומביאיםראצהמגיעיםהדוייים

שהאמיןלבן-גודיון,בניגודמקימית.ישראליתרתרברתחדשיהידידייקןחדשה,

התפקידיםנשראיבלאתשחייבההיתוךי,יכודמדיניותשלבאפקטיביות
עלושדילגליידשישהתנכרהגלותיים,משמותיהםלאלרתלהתנערהממלכתיים

היתהאלתרמןשלתפיסתיגילה,שניתאלפייםשלהיהידדתהצייהרבל

ענייןלאהיאהחדשהיהרדישלדמרתושעיצובחשבהראימתונה.נ;cברליציינית
לישדאייטבעיענייןאםבימרכינםי,ממלכתייםילמפעליםלאינדיקטרינציה

יו;נרי:;ותהאנטי-יבנעניישיריבסייםכדבריי,רבים.דיריתנמשךמעצמי,שייעשה

(שמיר~~עןל" iJחורדדךטי 1iJ;: ?ןנ;cטןד Iז,נו;ול~זpת;גו:זךךiדו;וי:ידזpליישןדז,נית :' rק
1989 : 250-235 (. 

הערית

שללטפריתבמיטףנדפטהאלתרמו,שלהבמרהקיבץעלהראשונההתרבבהזר,רישמהי
 • 28-27 : 1971נארמגרןטראה .) 25.2.1938 (דרב

 • 9עמישם, 2

תל-אביבעיוגים,נטרפרנמטה ; 143-132(רתצ-ח:)זמאזנים,לראשרנה:נדפהסהרשימה 3

 • 30-29 : 1971",נרגןטגם:ראה . 236-232עמיתש-י,

 : 1971"ינגרןטגם:ראה .) 28.4.1938 (דבישללטפררתבמיטףלראשינהנדפטההישרהמ 4

34-32 • 

 • 66-63 : 1966זדאלרתןמי,שירתשלילקטהמהרפקראה 5

במאמררמרטבריםמתררגמיםצמררפםי,המלמחה),נגדשיריםשלקןט(ילקטורתצחלא 6
 • 27-20 : 1960שלרנטקיותבךמנטהמבראתצריב.תל-אביבלשרנטקי,א. ,,,-לעמברא

ראה: .) 27.7.1934 (צרתי,באביי Uמז,גיליא,דכךטודים,ריבםיי,להםנתתייאל 7

בשרבתלמדיפרפרלרילשירשהיהזה,שירעלבתרבבה . 138-136ב:אלרתמןסחבחת

בלמיםהפרתחבמגרה,גזרבשניתרנשקי,יאלשיריפאררדיה: fכערטישכבתהשלישום,
 • 91תשמ-ט:ופרתרראהררביםי,להםירבת

הביי-ברשימה-תטא. Uתנתרציח:תל-אביבהחדשה,שייתט(רערך),אלהיירט, Uחךב 8

נתפרטמרשירירבאי,.מתרפ-הברררשה,תרעיברל,אלתרןמ:עלבשדםביבליירגאפית
רהדןו.-אמילשמירירתגםשבאץר.בתנבי-תעה

כחשמ-טפררתית: Yהוחבצמיארתהנטיברתשהתרבתאתאופאשמקתפהמיהרההתמיהד 9

(בהשפעתריביםילהםנתתריאלאלתרןמשלהפציפיטטיישררשתנרפטםלאדחשנםי
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 rשבבאיררפה Zeitgeistה-בהשראתנרלדהאשרשלרנסקי,שבעריכתתרצחלאהחוברת
המאזיוריותהשורותאת ) 1939 (הפלוגותיניזמראלתרמןנתנהערלם)מלחמיתשתי

ב!לז;Jלוםים /l:toנודדם [iייום iJ I~ח~ךידל'ףא~ /o ~ךז;Jה q ג;iJ rלום /o ת~"והאופטימיות:
והמרההציניתהעמדהמוהתנעריתוכמתורהלרחמיםלתערזתהצרעהכמתרךiךרו:;וימ",
היחידהשלהימנונההפלוגרת,'יזמרהמוקרמ,הקוסמופול,טיהשיראתהמאפרזנת

מן 1בהוקמהראשר rפו"ש "'השדהייפלונית(שנקראההיהגנהישלהראשונההמגויסת

לראשונהנתפרסםבתוחמם),בהםולפגועלתוקפיםמארביםלשימכריתרצ"חמאורעות

 ,) 23.7,1939 (תרצ"טבאבזי ,) 202 ( 13גיל'בובעלה,השרה',פלרגרתישירהכותרתתתח

רצונמשכלבשעההקרבבשדרתברוביםהאוחזימ(צעיריםשבתשתיתוהרעיוןעל . 3עמ'

צלמילשיר('נטפחהיינהעידשלהסיוםשירםגמושתתהקמה)בשרותבמחרשהלאחח
הדרן:בצדקתאמונהמתורהמדינה) =(ה'ממלבהיאלהדובר-המשוררפונהשבופנים'),

עלו Iצמריםארבחרב.ולא / ת~~לקוםקץעדבקשת- /עדיםלךנופליר-את"רק
 .רכורת"שחרבר

 : 1998שמירוכן: ; 73-65 : 1989שמירראההמודרניסטיתבשירההאוקיסמןרןועל 10

120-115 • 

 ,) 26.1.1932תרצ"ב;בשבט ח"'( 3801גיליהארץ,הקצהי,אלהקצה'מןבמאמרו 11

להזמןיידעהאשרוהיחידההראשונההמיררניתהבמההיתה"היכתרביםי : 3-2עמ'

את ] ... (רמוןל:א~'ה Rךילל,דולהושיבההרוהטוכתאלהעברממלכותנבכידםאשופזיוי
בוי 1 ... (רו-שיחזההיה ] ... [מלאריזלמןשניאורורימסטרליסקוהשרףמברטלבנמחןרי

טגיליי,שנהבבתיבלס,שובנרפטהמאמרשלרובוהזןמ.-אותותובוירש"יאותיות
הזיטעןולראשונהשלונטקישהמיעלמעשה, . 4-2עמי ,) 30.1.19.32רתצ"ב;בשבט(כ"ג

עמי ,) 21.9.1928תרפ"ט;בתשרי(זי 2773גיליהארץ,לכתובים),(שנתיים ' 100 'בשרימתי

מברטלבנחןמריצררייג,טטיפאןעםשרל-ברפדטיתהלכריחוםלרוחזריע"שלובי : 3
באןהפנהמורפורגר(רחלמרקור"עלזיהעם Uמורפורלבית:;נה iJ ~ tpןריק, Uמקטיםעם
עםאתחבכפיפהכאןנזרכתויחאירחלהי, ,'ה 'f\י:;נ;ושלארכאיתצורה-~הי tp נ;:'ל

בצרפת).הנשיםשירתחליצת ,] Elisa Mercoeur (1835-1809המשיררת
נתב-גיליןנןתמיטרפולאעדרזןזה[בשלב 1950ינואר(אלף,לארץיימנגדבמאמרו 12

כפיאנלשלנו, rהקקציוני,אמםנהואזהבשירהמתואר r"הקרטרש:בנחהעת]),

בארץ-שיראל."מקרובחשדשלבעינייזרות.בעינ"םדנאהשהיא
איניברטיטתכץ,במכיזאלתרןמי,שבימיטדהשמיררשלבארכיונומצוייםאלהשירים 13

 .) 322-315 : 1989(שמירהנלזגןוחזרעררלטפרבינטפחינתרפטמוהממאחדיםתל-באיב.

תל-אביבשלרנטקי,א.בעריכתיעיןו,טפרותלדבריקיבץניסן,חני:ןלראשונהפורטם 14
 • 29-28עמיג,אלרתמןמחרביתםג:ראהתש·ב.

אלתרמןמבחררתםג:וראה ,) 6.8.1931 (תרצ"אבאבכ"א(רכה),להגיל'ה,כתרביס 15
 • 32-26עמיב,

מונחיםרווחרהפרהיטטוריתבתקופהכיבאירונהי,אלרתמןטעןמ'טוריי'באחד 16

יאמונותאלאאלההיושלאלבילברירכייםיאיליהאנישיתי,'מצןופבגון'פריימטיביים',
 "ל~ב!ל~להנ;ולות /לק~ם~רז 'r! tt.נה /-~ל viJז$מ~ונת;וללמ~ !3 ~נו"~יוםאבלשויאי;

 .) 58-57:גהשבלעיהטררתפלות',('אמינות

ב,אלתרמןמחבררתגמ:ראה ; 3עמ' ,) 12.1.1934 (תצו"דבטבתבהב,ךגיליא,טרריס 17
 • 121-120עמ'

פנימית.''מטבהעלכמדומהשהשפיעהטערה','אדחיפטטרנקשלשירוד, mמיובאופן 18
למבקרבטיטשימשבמיבהק,ביניכרפטטרנקשלשרשיומראלתרןמ,שלזהבוטרשיר

שלןנטקי.מאטכןלתשהירהלניגוח ) 1935משתנההשוואהייעל(במאמררצמחשלמה
 • 144-140עמי , 1954תל-אביבלקורת,ובמסהצמחשלבטפרונבללהזמאמר
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 • 231-220עמי ,) 1998 (שמידדאה 19

בשידיהדךבנהאתהיהודייההאםמזכהשבוגדולהי),(יימ'!.ןשל"יגדולהלתואדהשווה 20

 ,: 1901ומאדעקגינזבודגלמשל,(דאה,בתודהלגדולשיהפוךבתקווהביידשי,העדש

האבהיהבדדך-כללאלתדןמ:בנוטחטיפוטיהיפוךלפנינו . 1983נויגם:ודאה ;) 77טימן

שידיו,אתשלו,ילדי-הדוחאתנושאהבןכאן,ואילותודה,למקוםכתףעלבנואתנושא

ומלואהאדץיקיפוששידיוהמודדניהמשודדשללשאיפתו(דזמגדוליואלבינהיאל

התקופה).שלהפדובלמטיהקאתוישקפו

כ"ו(הארץ,פיטטוקיםימוכדשלישידאלתדמןשלהפזמןומןגםעולהדומהמחווה 21

שבו ,) 66-65עמי(רגעים,יוחאיישליחייובשםגםשתנפדטם ,) 3.12.1934תדצ"ה,בכטלו

בשידוןהבפזמוןהןט~קים." t?'!;I ט,\נ!מו~ז,ן:;גיאו~:;ןיון i;Iמותו ל~"יוחאיהנעדמתקדב
ומעלהחייואתלמענםמקדיבעליונים,כוחותבפניהמתבטלוהאביון,הענידווקאהקנוני

ולגמול.לתמודהלצפותבלייקדה,מנחהלהם

שלמ"ח(תכניתעדשיישידלפזמוןהשווה . 67 , 66 , 61 , 60טיןמ : 1901ומאדעקגינזבודג 22

 :) 124עמיא,זמד,ושידיפזמוניםדאה ; 7.2.1939ביוםלדאשונהשהוצגהיהמטאטא,'

המצפןוכיוקטון,בןנא,בתכהאלאךויש,עודמצפןובעולםכיוהרחדשעינים"עצום

וחלב,לקנותהלךהגדיווצח.לבןעמהגדיוהדךבניעדשתחתאך ] ... [לישןו.דצרה
 ." ...לשוואלשווא,חיפשאך

שלמ"ותכניתמתוךיקדוטלהיאלתדןמשללפזמוןגםנתגלגלביידשיהזהשיד-הםע 23

עמיא,זמרושירימזמוניםדאה: ;) 3.9.1938ביוםלדאשונה(שהצרגהיהמטאטאילהקת

ולונודדוהזמדלועץפעםעודארתיוולו,עומדעץהדדך"עלבמלים:הפותח , 107

קץי rלאמיפגישה.היהלךישלדמותואתולובשבאןמואנשהזמדקץ".עודאיןולזמר

יידישלשפתהאופיינית(הדימינוטיב)הזיעודבדדךנעשיתוהאנשתוארתים,ומשירים
(יזמדלי).

שם-העצם,לאחדשמדי"צדיך :) 1912 (הפוטודיטטיתהטפדותשלהטכניבמניפטטראה 24

אשה-מפרץ,גבר-טורפדה,לשמל: ] ... [עמוהקשורשם-עצםיבואמלת-חיבו,רבלא

מתוךאלתרןמ .) 10תשכ"ה:הדושובטקי(דאהדלת-בדז"כיבד-משפ.ךהמןו-נחשול,

-תוטטת"כיכר(יהדלקהי);הגפן"אשכול-שרפותינו"פעמוןבתב:הזה,לציוירהעינות
(יהםהמרצפת"איילתינחלצההדולקהזהב"משרתותשרבי;(ילילהעריצה"האודגת

מבחר.טיןמכלבלאאנלוגייםשמות-עצםהמטמיכיםצירופים,באלהוכיוצאלבדםי),

כחול,םמראה"לנאותעירוניי:יערבאלתרמןשלהנבוזמישר-הנעוריםלשורותוהשוהר 25

תלחכנה".עשבדשאשםוהבלותנשמותינוכל Iנאנלך
מחברות ; 1עמי ,) 30.9.1932 (תדצ"גראה"שערב(רעב-ג),מ-מאגיליו,כתובים 26

 • 67עמיב,אלתרנכן

 • 67,עמי 1999תל-אביבשביט,עחיבעריכתתל-אביבית,טרנרהבאלבוםכללוזהשיר 27

לישרוכובחוץ,כוכביםאתהוחתםלבדם,'יהםבשירוהשמיםהדומיותלמבולושהוהר 28

דומהשימוש •צדצדיו"כל"עםמותואלההולךהמתפורר,הבתיבדברפרוור,'שליזירת

הכפר("מןאחיותיהיכלעםיהרוחבשידהמשולבזההואוימץוחישימביתיבאלמנטים

מגיריםאינםשוורים,אופרים,הריביידישהאידיומטיקהלפיהרפים").בנהיהטובע

שניתודמעות,שלמבולמגיידםפרדוקטליבאופןהםוכאוהנוגה,מבטםחרףדמעות

בתוכו.לטבוע

 • r 1977לו ; 1969נתוראה:זו,ציירהשלמקורותהיעל 29

 • 27-26עמיג,אלתרמןמחברותגם:ראהתש"ט.שבטא-ב,לטפרותמחדבות 30

וויונה,עירהלוליו),קפיתצג.החלפן;זקנתב.היריד;קניית .א(גחמאותיישדיישלהשר 31

249-235 • 

ביוםשהוצגהיהמטאטא,'שלל"זתכנית(מתוך 51-47עמיא,זמרושיריפזמונים 32

 .) 25.5 •ו 935
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 • 146עמיב,אלתרמןמחבררתגס:ראהתרצ·ד;ב,רחביב,גז'ת 3.3.

 • 16.3עמיב,אלרתמןמחבררתגס:ראה ;) 9.8.19.35 (תרצ·הבאבייהארץ, 34.
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