
  
  

  נר בחלו� ופנסי
 אדומי זק�
  כוכבי� בחו�אותות הזמ� והמקו� בשירי  

  
  זיוה שמיר

  
  

  א. המש� או מהפכה?

שוני� בתכלית  כוכבי� בחו�מדי פע� עולה בחקר אלתרמ� הטענה שלפיה שירי 

מכל חטיבות השירה האחרות של אלתרמ� בהיות� שירי� שנכתבו כביכול ממרומי 

ללא זיקה למציא�ת הלוקלית והאקטואלית. מגדל הש� של האמנות הצרופה, 

בתשתית טענה זו מונחת ההנחה ששירי קוב� הבכורה של אלתרמ� אינ� אלא 

טֹו$וס (ללא צייני זמ� ומקו�), א! ללא מסרי� אידאיי� או �כרֹונֹוס ואַ � שירי� של אַ 

שירי� שכל תכלית� אסתטיציסטית גרידא. האוחזי� בהנחה זו  –אידאולוגיי� 

ומוזיקליי�, השרי� שיר הלל   שירי תזזית  צבעוניי�  כוכבי� בחו�בשירי רואי�  

לעול� ולקשת מראותיו הססגונית,  וגורסי� שבכל  חטיבות יצירתו  הציג המשורר  

שירת הגות ציבורית בעלת סממני� לֹוַקליי� וַטמ$ֹורליי� מובחני�, המעוגנת 

כוכבי� בחו� ני השעה, ואילו בספרותית והמעורבת עד צוואר בעניי�במציא�ת החו�

התנתק מאותות הזמ� ומאירועיו, וכתב א' ורק  שירי� של "אמנות לש� אמנות" 

  על אהבתו לאישה, לעיר ולעול�.

בחו� לבי�  שירי כוכבי�טענה כזו, בדבר החי� הגבוה החוצ� כביכול בי�          

ל  בנימי� השירה הז'ורנליסטית, עולה למשל מתו' דברי הסיכו� הקצרי�  ש

 The Modern Hebrew Poemלשונית �הרושובסקי (הרשב), באנתולוגיה הדו

Itself,הליריקה האלתרמנית היא ֶהרמטית ואוטונומית (אצל הרשב כתוב   . לפיה�

"literary  ְפֶרֶתת"),  ללא כל נגיעה באירועי��" כלומר "ספרותית" או "ְמס

, הטור השביעית לעומת שירי  אקטואליי� או באירועי חיי� קונקרטיי�, וזא

דבריו  אלה של הרשב, שנכתבו במסגרתה   1שהגיבו על בעיות השעה האקטואליות.

של אנתולוגיה פנורמית, שמעצ� טיבה אינה יכולה "לרדת" לפרטי�, ונאלצת 

להסתפק ברשמי� מחזות� החיצונית של השירי�, השפיעו ככל הנראה על תלמידיו 

עו  כמי� מוסכמה שאינה צריכה ר,יה. מתברר שאפילו ועל תלמידי תלמידיו, ונקב

כיו�, לאחר שחקר אלתרמ� כבר העלה לא אחת טענות ור,יות מוצקות שכנגד, 



הנחה זו עדיי� ממשיכה  להדהד בדבריה� של אחדי� מחוקרי אלתרמ� וכותבי 

  תולדותיו. 

מ�  "הכא�"  כוכבי� בחו�יש להודות:  הטענה  בדבר ניתוק� כביכול של שירי       

ו"העכשיו", א! שאינה מקובלת כיו� על רוב חוקרי אלתרמ�, מתאימה לסקירה 

סינאופטית, המתבוננת בתופעה ממעו! הציפור. היא עשויה להיראות טענה נכונה 

ותקפה א� קוראי� את השירי� הללו בקריאה חטופה, מבלי לנתח� ומבלי לנסות 

סודית של האוחזי� בה היא לראות את הנעשה בה� מֵעבר לקנק�. טעות� הי

כטעותו של  אד� המתעל� מצורתה המנומרת של הזברה, ומתעקש לטעו� שהיא 

שחורה כעורב (או לבנה כשח!), תו' שהוא אוחז כביכול בחצי אמת, א' מסל! 

סילו! גמור. שירה אוקסימורונית כשל אלתרמ�, המנומרת תמיד מניגודי� בינריי�, 

ית ותכני� המעורבי� עד צוואר בענייני השעה מציגה לא אחת חזית אסתטיציסט

"הבוערי�", כש� שהיא מציגה שירי� לוקליי� שחזות� חזות אירופאית. יצירתו 

ע� כוכבי� בחו� האוקסימורונית של אלתרמ� מפגישה  לא אחת את הקורא ב

לב, שאי� בה� כדי להרתיעו ולהעמיס  עליו �שירי� "קלילי�", מוזיקליי� ומושכי

ול� ואת צערו; ובו בזמ�,  מביעה באות� שירי� עצמ� חששות כבדי� את כובד הע

מפני ה0אות. לא אחת שירתו מפגינה עליצות חוגגת, המתגלה בקריאה חוזרת 

  כעליצות של "משתה ערב 1ֶבר", בהימוט סדרי עול�. 

ארכיטיפית השונה � מציגה שירה כמו כוכבי� בחו�אכ�, המעטפת של שירי            

החיצוני מכל חטיבות השירה שפרס� המשורר לפני ספר הבכורה שלו או ברושמה 

אחריו, לכאורה נית� לראות בפסאדה כזו סטייה מדר' המל' של שירת אלתרמ�, 

), ואילו כא� poésie engagéeכלל הציגה לפני קוראיה  שירה מעורבת (�שבדר'

אול�, כאמור, הועמדו כביכול במרכז א' ורק מראות תזזית, עתירי צליל וצבע. ו

על רקע המכלול האלתרמני אי� בו  כוכבי� בחו�רושמו החיצוני הייחודי  של הקוב� 

כדי להעיד על מהותו.  קוב� הבכורה של אלתרמ� א! מפגיש את קוראיו לא אחת 

ע� שירי� "פריזאיי�" דקדנטיי�, קרי� ומנוכרי�,  המַשקפי� מאחורי מס' 

אביב �מציא�ת הא�ר0נית החדשה של "תלומֵסכה נופי� קרובי� ומ�2רי� מ� ה

  הקטנה". 

לאִמתו של דבר, בכל אחת מחטיבות יצירתו הציג המשורר מעטפת שונה,            

המַשקפת אקספרימנט  חדש בתכלית, ה� מ� הבחינה התמטית וה� מ� הבחינה  

היא כשל שירה אנרגטית, ססגונית  כוכבי� בחו�הסגנונית.  המעטפת של שירי 

  –ליפונית, הלוכדת באמצעות סמלי� וארכיטיפי� את תבל על כל גילוייה ופו

לי מובהק או ספציפי, ק"אמנות לש� אמנות", ללא זיקה לאירועי הזמ� וללא צבע לוֹ 

), non-engagéeמעורבת (� אול� זוהי ככלות הכול א' ורק פסאדה של שירה בלתי



האומרי� בעת ובעונה  וֵמעבר לגלוי מסתתרי� שירי� אוקסימורוניי� סבוכי�,

אחת דבר והיפוכו.   אלה מַשקפי� לא אחת את אותות הזמ� והמקו� בשיא געש�, 

  וא! נוקטי� כלפיה� עמדה. 

ברי, ג�  מועד כתיבתו של קוב� השירי� הראשו� קבע לא במעט  את צבעו           

י� ואהבה ואת צביונו, כי אי� דומה ספר ביכורי�, העולה  על גדותיו מרוב תאוות חי

לאישה ולתבל כולה (וג� מרוב חשש לאבד� מחמת  המלחמה העומדת בשער), 

לקובצי שירה שנכתבו בעיצומה של המלחמה והשואה, או אחריה� (כש� שאי� 

דומה ספר שנכתב בשנותיה הראשונות של המדינה והתוהה על פלא היווסדה לספר 

, ובִקרבו הלכו וגאו שנכתב בערוב יומו של המשורר, בזמ� שנתרופפה בריאותו

כוכבי� האכזבה והייאוש מ� המצב הלאומי). שעה שחולפי�  מול חזית� של שירי 

בשלב הפרטני  –, מ� הראוי להשתהות ולבדוק מה מסתתר מאחוריה, וכיו� בחו�

דומה שכבר אי אפשר שלא לעשות כ�.  –המתקד� שאליו הגיע חקר אלתרמ�  

כי כל רבי� מה� מגלי� זיקה מוכחת אל   הכורה אוז� לשירי קוב� הבכורה, יגלה

  אותות הזמ� והמקו�, ואומרי� לחוקריה�: "דרשני".

יצירת אלתרמ�, לסוֶגיה ולתקופותיה, מתאפיינת כאמור בהשתנות           

 ūnicum), וכל אחד מספריו הוא בבחינת  panta rheiובהתחדשות המתמדת שלה (

היה ֶא$יגו�, אפילו לא של עצמו, ובכל  תופעה ללא אח וֵרע.  אלתרמ� מעול� לא –

קוב� מקובצי שירתו הציג תופעה פואטית חדשה ואידיוסינקרטית בתכלית, ג� א� 

לִעתי� גר� השינוי הבלתי צפוי לאכזבה בקרב אות� קוראי� ומבקרי� שהורגלו 

לנוסח הקוד� והתקשו להתמודד ע� החדש (על החידוש החיצוני,  שאפיי� את כל 

], אגב 1999[על עת ועל אתר ת שירתו, עמדתי בפרק העשירי של ספרי אחת מחטיבו

סקירה פנורמית של יצירת אלתרמ�, לסוגיה ולתקופותיה, "ממעו! הציפור"). אפילו 

בעלומיו, שעה שעדיי� חבש את ספסליה של "אסכולת שלונסקי" וחיבר לכאורה 

א הציג מבחינות שירי� הנעני� לכלליו של המודרניז� הרוסי, יליד המהפכה, הו

נגד לשירי החונ' (הֶמנטֹור) שלו. שעה ששלונסקי הציג בשירי �רבות בשיריו תשובת

"כרכיאל"  את המטרופוליס המודרני, בנוסח שירי הכר' המתועש והמסואב של 

על בארותיה, כיכר השוק  –ֶאמיל ֶורהאר�,  הציג אלתרמ� הצעיר עיר קטנה ותמימה 

עיר העולה כביכול מבי� דפיה� של ספרי אגדה  –ה שלה והיוני� שעל כרכובי בתי

נושני�. במקו� הדווי הניהיליסטי והכיעור המתגרה והחצו! של שירי שלונסקי, 

הציג אלתרמ�  שירי� פוליפוניי� המצטייני� לכאורה בשמחת חיי�, בעליצות 

וביופי צבעוני (ובִצד� ג� שירי� סטטיי� ומונוכרומטיי�, המציגי� בחרדה את 

� הצבעוני והעליז כפי שייראה "בתו� החגיגה"). במקו� צייני זמ� וסממני העול

על פני  – כוכבי� בחו�אקטואליה המצויי� בגלוי בשירי שלונסקי, יש בשירי  



ארכיטיפי� אוניברסליי� שכוח� יפה בכל זמ� ובכל מקו�.  –השטח, לכל הפחות 

י� פשוטות ומובנות במקו� נאולוגיזמי� מדהימי�, נוסח שלונסקי, יש בה� מיל

לכול, שפשטות� עלולה להטעות. כל מילה ומילה כשלעצמה ברורה ומובנת בהחלט, 

א' בהצטרפ� זו לזו מתקבלת אמירה שאינה  פשוטה ונהירה כל עיקר (על תופעת 

, כמו ג� על כוכבי� בחו�פשטות� המדומה של אוצר המילי� והתחביר של שירי 

שלונסקי ולייצוגיה הא�ר0ניי�,  עמדתי המענה שהציב בשיריו לפואטיקה של 

1988�מעוד חוזר הניגו� בפירוט בפרק הראשו� של ספרי  .(  

ככלל, ספר הבכורה של אלתרמ� מעמיד נוסח מודרניסטי מתו� בהרבה מזה של         

שלונסקי, נוסח הדומה אמנ� באספקטי� טכניי� אחדי� לשירתו של אבי 

י� רבי� ומצטלבי�. אכ�, בכל אחד מספרי האסכולה, א' ג� חורג ממנה בהיבט

שיריו פר� אלתרמ� נתיב משלו, שבו מרד אפילו בנוסחי השירה של חבריו, וא! 

בנוסחי השירה הקודמי� שלו עצמו.  ע� זאת, נית� למצוא במרחבי יצירתו 

מוטיבי� וצייני סגנו�  טיפוסיי�, שמשורש נשמתו של יוצר�, ואלה נותרו בעינ� 

  צירה, חר! שינויי הדגשי�, סגנו� וטע�:בכל חטיבות הי

   

כל אחת מחטיבות היצירה של אלתרמ� מתרחשת בעיר,  והעיר ממלאת בה  •

  2תפקיד  ראשי;

החי, לפעמי� �בכל אחת מחטיבות היצירה הללו, נית� למצוא את דמות המת  •

  3במרכז היצירה ולפעמי� בשוליָה;

הרמוניות "צורמות" כל אחת מחטיבות היצירה עומדת בסימ� פיגורות דיסה •

), המעניקות לשירת zeugma) והֶזא�גמה (oxymoronכדוגמת  האֹוקסימֹורֹו� (

4רב הסתירות והפרדוקסי�;  –אלתרמ� את אופיה  המודרניסטי המובהק 
 

בכל אחת מחטיבות היצירה הללו  היחסי� בי� המיני� אינ� יחסי� שוויוניי�,  •

� ומתרפס, המתאבק בעפר רגלי כי א�  יחסי� בי� אישה נישאה לגבר מערי

האישה; או להפ', בי� גבר ערי� לאישה נאמנה עד כלות והמוכנה לעשות כל דבר 

  5למע� הגבר של חייה, א! להיות לו כאסקופה הנדרסת;

בכל אחת מחטיבות היצירה הללו מתהפכת על פיה הדיכוטומיה השגורה של  •

בשירת אלתרמ� האמנות ). למרבה הפרדוקס, art ≠ natureאמנות" (  ≠ "טבע 

ספרותית, א' פרדוקס זה אינו אבסורדי כפי שהוא �קודמת למציא�ת החו�

 6נראה ממבט ראשו�, שכ� הוא מבוסס על ההנחה שבלי תודעה אי� הוויה.
 

כל אחת מחטיבות היצירה הללו אינה מנותקת מ� ה"כא�" ומ� ה"עכשיו". שירי  •

מוחשית, זו הנתפשת בחושי� אלתרמ� יוצאי� תמיד מתו' החוויה האישית וה



"בזמ� אמת", ומפליגי� ממנה אל גבהי� ואל תהומות בל ישוערו ואל מרחקי 

 זמ� אדירי�. 

 

הרהורי�   –בי� שבגלוי ובי� שברמז כמוס   –שירת אלתרמ� מכילה בכל חטיבותיה 

היסטוריוסופיי� ועתידניי� על מצב העיר והאר�, הַע� והעול�. אפילו פזמו� 

גמת "כלניות" מסתיר מאחורי חזותו  הקלה והטריוויאלית אמירה "פשוט" כדו

דוריי� המקני� �למראה במעגלי� רב� הגותית עמוקה, הנוטעת את התיאור הפשוט

,  שואלי� כוכבי� בחו�זמנית של "גלגל חוזר". כל שיריו, לרבות שירי �לו איכות על

י� בעול� כאשר שאלות קי�מיות גדולות והרות עול�, כגו�: אילו ערכי� שורד

מלחמות ואסונות טבע עומדי� עליו להאבידו? מה חושב אד� בעומדו על קו הק�?  

מה מניע את הִקדמה האנושית חר! ה"סטיכיה" המסיגה אותה בכל דור לאחור? על 

חתירת� של שירי� אלה אל האִמתות הגדולות יעיד שירו  ה?ְרס פואטי של 

אִתיו ְוֶאל ֹ@ֶדל  : חו�כוכבי� באלתרמ� "השיר הָזר", משירי   "ֶזה ַהAִיר, ֶאל 0ִיָנה ְנֹשָ

ְלָח� ֶאל ַחDֹו� �ִמ2ֶֹתל ֶאל 2ֶֹתל, / 0ֵי� Bְמ�נֹות ְוֵעיַנִי�  EAָנה, / ִמFִָדי� ַהְי�/ 0ְִנִתיַבת ַהGְד

משמע,  ג� בשעה שחזות� כשל שירי קלי�, שכל תכלית� להקסי�  2ָלֹות ְלFֵָנה". 

ה� שירי� השואפי� אל האמירה  כוכבי� בחו�עיה� וקוראיה�, שירי את שומ

הגדולה והמשמעותית, ולעול� אינ� מסתפקי� באסתטיציז� דקדנטי  מרפר! של 

 "אמנות לש� אמנות". 

  

* 

הוא קוב� השונה בתכלית מקודמיו ומ� הבאי� אחריו, א' לא  כוכבי� בחו� אמת,  

מי� הרושובסקי (הרשב). הוא שונה משירי באותו מוב� העולה מדבריו הנ"ל של בני

המעורבי� והמגויסי�, לא בניתוקו מ� ה"כא�" וה"עכשיו", אלא  הטור השביעי,

בכיסוי הסמלי הססגוני שבעזרתו הוא מכסה את ה"כא�" וה"עכשיו" (לב שירתו של 

לאטמוספרה של ערב  כוכבי� בחו�אלתרמ� בכל חליפות הִעתי�). זיקת� של שירי 

רת לעי� א! שהמשורר כיסה בה� את פרטי המציא�ת  במס', והציג� מלחמה ניכ

באופ� חידתי ומופלא, עטופי� בשבעה צעיפי� של  מטפוריקה ערִפלית ואפופי� 

�בתחבולות של ֲהָזָרה. קוב� הבכורה של אלתרמ� מייצג פואטיקה נאו

�", סימבוליסטית, עמומה ביודעי� ובמתכוו�, הנכנעת כביכול ל"מאגיה של המילי

והמסתירה את "המציא�ת הפשוטה" מאחורי "יער של סמלי�", בעזרת מראות 

לעומת זאת,  נקט אלתרמ�  פואטיקה  הטור השביעי,זרי� ומופלאי�.  בשירי 

כלל ויתר בשירי� �דיסקורסיבית של משל מחורז או של מסה מחורזת, ובדר'



 ,estrangementבהירי� ותכליתיי� אלה על שלל תחבולות הֲהָזָרה (

deautomatization) והַהְפָל,ה (mystification א� כי ג� בה� לא ויתר על ,(

האיכות האוקסימורונית, רבת הסתירות והפרדוקסי�, המאפיינת את כתיבתו 

  לסוֶגיה ולתקופותיה.

שירי העת והעיתו� בוחני� אפוא את העובדות ומנתחי� אות� באזמל השכל          

ני2ר לא אחת שִקסמ� ההיפנוטי של המילי�   כוכבי� בחו�וההיגיו�, בעוד שבשירי 

חשוב לא פחות מתפקיד� בייצוג המציאות (א� כי  רק לכאורה ורק למי שאינו 

מסוגל להבקיע את מס' הערפל, כדי להבחי� ברסיסיה של מציא�ת קונקרטית 

, לעומת זאת, ויתר אלתרמ� תכופות הטור השביעיהמסתתרי� מאחוריו).  בשירי 

ל "המאגיה של המילי�", תו' חתירה לעבר אמירה ברורה וקומוניקטיבית, ע

 –שתדבר לִל0ו של ציבור קוראי� רחב. א� נסתמ' על מאמרו הנודע של ביאליק 

מאמר שנת� אלתרמ� הצעיר עשה בו שימוש מושכל בשיר  –"גילוי וכיסוי בלשו�" 

י�" זה ע� זה , שני שירי� ה"מתכתבכוכבי� בחו�הפתיחה ובשיר הסיו� של 

והמשלימי� זה את זה, אפשר לומר ששירי העת והעיתו� שלו מושכי� אל "הגילוי", 

  מושכי� אל "הכיסוי". כוכבי� בחו�ואילו שירי  

כדי לבסס את ההבדל בי� שני הקבצי�, נית� להסתייע בעדותו של אלתרמ�         

י� שלו ושל חבריו סימבוליסטיי� העמומ�עצמו. בבואו ללמד זכות על השירי� הנאו

השירה המודרניסטיי�, אמר המשורר הצעיר במאמרו "על הבלתי מוב� בשירה": "

להחדשה נראית לרבי�  רפ ע  � י ומרגיזה כמו עש� מסובל ומפותל, אבל הלא  כמ

תמיד, תמיד וג� עכשיו, יוצא אד� לרחוב ביו� סגריר, ובמקו� להגיד: כמה אטו� 

ה ר' ועמוק! ובמקו� להגיד: העש� הזה צורב הערפל הזה!.. הוא אומר: כמה ערפל ז

השמש"הוא אומר:  …את העיניי� אל  שר  י  � י ט י מב ה  הז  � עש ל ד  ע   7.מב

כא� ביסס אלתרמ� את הפרדוקס, שאותו הטעי� ג� במקומות אחרי�, ולפיו         

דווקא שירה מעורפלת וחידתית מאפשרת לכותביה ולקוראיה להגיע לאות� אִמתות 

קשה להגיע אליה� בלא חציצה. ידועה מימרתו של השופט ברורות ובהירות ש

האמריקני לואיס ברנדייס, שלפיה אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ואילו אור 

אלתרמ� ביקש בשירי העת והעיתו� לבחו� את  8המנורה הוא החוקר הטוב ביותר.

הוא ביקש להצטייד  כוכבי� בחו�, בעוד שבשירי  לאור השמש הברההמציא�ת 

כא� וכא�, ביקש המשורר להגיע  להביט ישר אל השמש.כדי  זכוכית מפויחתב

הוא עשה כ� מצויד   כוכבי� בחו�לחקר האמת ולשאת עיניו אל השמש, א' בשירי 

בזכוכית מפויחת או במשקפי שמש כהי�, לבל יסתנוורו עיניו ולבל יסתמא מחשיפת 

  9יתר לבוהק הנורא של האמת העומדת בשער.



זה, האמי� אפוא אלתרמ�, כי רק בכוחו של שיר עמו�, המתבונ� באמת  בשלב       

דר' מס' של ערפל,  לומר אִמתות שקופות וברורות בתכלית, המבליחות לרגעי� 

מבעד לענ� ("ה� לפעמי� על ידי הברקה אחת של הסופר, או על ידי רגע כושר, רגע 

כשל מצב רוח אחד של הקורא,  ז כ  ! ו שק  � ב ו מ י  ת ל ב ר  שי עשה  תנ י כ    10").ו

בשיריו הז'ורנליסטיי�, שנכתבו באותו זמ� עצמו, לא פסק המשורר  מלדרוש מ� 

, ולא לאור השמשהמנהיגי� ומ� הִממסד לחשו! את האמת ולבחו� את המציאות 

הטור וג� שירי   כוכבי� בחו�לאור גפרור,  לאור פנס או לאור מנורה. ג� שירי 

ו�, אלא שאלה מתארי� את המציא�ת אינ� מנותקי� מ� הזמ� ומ� המק השביעי

מאחורי ענ� של  ערפול ועמימות, וכמו מאיצי� בקוראיה�  להצטייד בציוד הגנה 

כדי להביט באורה המסמא של השמש, ואלה מתארי� את המציאות בבהירות, ללא 

סממני האקטואליה מצועפי�,  כוכבי� בחו�חציצה וללא מס' של  הגנה. בשירי 

ית השיר כבשירי העת והעיתו�, א' ה�  מצויי� בה�  בשפע, ואינ� כובשי� את חז

ובקריאה שהויה נית� לזהות� בוודאות. בשני הסעיפי� האחרוני� של פרק זה 

כוכבי� סימבוליסטיי� עמומי� כשירי  � נדגי� את דרכי ההתמודדות של שירי� נאו

ע� סממני המקו� וע� אירועי הזמ�,  וננסה להוכיח כי שירי�  בחו�

יציסטיי�" אלה שנכתבו ערב פרו� מלחמת העול� השנייה, אינ� מנוטרלי� "אסתט

מאותות הזמ� והמקו� אלא לכאורה, ש2� חזות� החיצונית אינה אלא מס' 

ומסכה. בסעי! הבא ננסה להראות שמשוררי� כדוגמת ביאליק ואלתרמ� ידעו 

שני� לקרוא את האותות לבאות, והשמיעו בשיריה� פרוגנוזות דקות ומדויקות 

  לפני שהתרחשו האירועי� בפוַעל.

  

  


  ב. נבואותיה
  של גדולי המשוררי
 העברי

אביב הקטנה") ועל �בטר� נצביע על סימני המקו�  (על ריבוי הסממני� של "תל

אותות הזמ� (ריבוי הרמיזות לאווירת ערב מלחמה), העולי� ובוקעי� מבעד למס' 

י� ונאמר דברי� אחדי� על , מ� הראוי שנקדכוכבי� בחו�הערפל של שירי 

מעורבות� של גדולי המשוררי� העברי� בחיי עמ� ועל אי יכולת�  להתנתק מ� 

הגורל הלאומי, ג� כאשר ביקשו לא פע� לברוח מ� השליחות ולהתגדר ברשות 

הפרט. גדולי השירה העברית א! ידעו לראות למרחוק וִלצפות מראש את הבאות, 

ה� חשו במלחמה ובשואה בהתקרב�, ולִעתי�  והתגלו "בזמ� אמת" כנביאי אמת:

אפילו חזו אות� ואת שלביה� עשור תמי� ויותר לפני שהתחוללו בפוַעל. לא פע� 

קראו משוררי� אלה לשואה בשמה המפורש, שני� לפני שנקבע ש� זה ברבי�, א! 

  כי טר� ידעו בשלב זה מתי תבוא  ומה יהיו ממדיה. 



ש0ו  ביסס השקפה  11טיר בשירו "מילי�",טעה המשורר מאיר ויזל           

היסטוריוסופית שגויה שלפיה איש לא שיער שתתחולל שואה, ועל כ� ג� איש לא 

ידע לתת לה ש�, ורק בדיעבד נקבע שמה. שיר זה נפתח בכעי� מונולוג דרמטי 

ְר0ָ�  Eַלח �ְר0ָ�M /א ָקְרא Eָנַתִי� ִלְפֵני ַהחFְ" :ָנַתִי� שבמרכזו  הרהורי� סמנטיי�Fְ ;�0ְָר Eח

ְר0ָ�?/ ִמDָה  Eָנַתִי� ִלְפֵני ַהחFְ /�0ְָר Eה חDָNִֶמה ָהְיָתה ַה //.�Fֵ Oא ָהָיה ָלM /ֹו,הAִלְפִני ַה

ְלָתֵאר 1ָָבר Mא טֹוב/ Fֶַהְלַואי Mא ָיבֹוא. // ֶמה ָהְיָתה ַהDָNִה Fֹו,ה/ Fְָנַתִי� ִלְפֵני 

בשורות  אלה של  ְיָתה ִמDָה ְלַרַעF ָ@דֹול, / ַמAֶה� ִע� ֲהמ�ָלה".ַהFֹו,ה? / ִהיא הָ 

ְוָתֹבא ויזלטיר עולה במשתמע הטענה שהשואה באה  בחט!, כבפסוק המקראי: "

" (ישעיהו מז, יא), ולפיכ'  איש ג� לא שיער שהיא Mא ֵתָדִעי Fֹו,ה ָעַלִיP ִ$ְתֹא�

הדור לשער שתתחולל, ואילו יכול היה �ב�תתרחש, שהרי אילו השכיל היהודי 

לַשוותה  לנגד עיניו, הוא  היה יודע לקרוא לה בֵש�, ואולי ג� למלט את נפשו ואת 

  נפש זולתו  מפניה.

את   –אילו קרא ויזלטיר בעיו� את יצירותיה� של גדולי המשוררי� העברי�         

בסקי, את שירת� יצירתו המאוחרת של ח"נ ביאליק, את הבלדות של טשרניחו

המוקדמת של אורי צבי גרינברג (למ� שיריו ביידיש שחוברו בוורשה בראשית שנות 

אביביות" (שפרס�  המשורר הצעיר  �העשרי�)  ושל נת� אלתרמ� (למ� "סקיצות תל

,  ושִאת� ניסה כמדומה ויזלטיר "להתכתב"  במחזור שיריו דברבעיתו�  1934בשנת 

),  הוא היה יודע אל נכו� ששירו טועה ומטעה. 1976 אביביי�" משנת�"שרטוטי� תל

גדולי המשוררי� העברי� לא זו בלבד ששיערו  את הרעה שעתידה לבוא על עמ�, 

אלא ג� קראו לא אחת  לשואה בשמה המפורש, שני� לפני שנשתגר ברבי� המושג 

  "שואה" כציו� להשמדתו ההמונית של ע� ישראל בשנות מלחמת העול� השנייה. 

לתיאור אסונ� של יהודי גרמניה   12ביאליק השתמש אמנ� במילה "שואה"        

א'  ,1933בזמ� התעצמות התנועה הנאצית ולאחר שֵרפת הספרי� בברלי� במאי 

באותו זמ� עצמו ניבא במילי� מפורשות כי חשרת העבי� הנקשרת מעל אירופה 

ת של שנות ִמפנה מעידה ששחיטת היהודי� בוא תבוא, וא! ביתר שאת מאשר בפרעו

ידי מרדכי אהרנפרייז, �המאה או במלחמת העול� הראשונה.  כאשר נתבקש  על

שוודי,  להעלות את תחזיותיו על עתיד �שעמד בשנות השלושי� בראש ביטאו� יהודי

מיו� שחרב בית המקדש ניתנה הנבואה לתינוקות הע�, ענה ביאליק לעור': "

א עתידות. אי� לי אלא מה שעיני רואות: ולשוטי� [...] איני יכול משו� כ' לנב

�היהדות שבאר� ס� הְ�ָלָיה.היהדות שבכל הגולה, ולא רק זו שבגרמניה, עומדת על 

עומדת על ס! התחייה  –ישראל, כלומר הקומ� הקט�, שארית הפליטה 

 –וההתחדשות. המסקנה מובנת מאליה [...]  המציאות היהודית בגולה של עכשיו 

   13ִיַמק בעיוורונו".  –ומי עיוור ולא יראה זאת  ה. בד� וכָליהיא 



ביאליק, שישב בברלי� בראשית שנות העשרי�, שעה שהתנועה הנאצית עשתה            

את צעדיה הראשוני�, ראה מלכתחילה את הכתובת חקוקה על הקיר. הוא ניחש 

, אמר 1930בשנת  בחושיו החדי� שלא ירחק היו� וכָליה תבוא על יהודי אירופה. 

הע�, שאותו העסיק  כחמש �ביאליק ליוחנ� פוגרבינסקי, מזכירו האישי של אחד

שני� תמימות: "ענני� כבדי� עולי� בשמי גרמניה. הרשעי� הללו עינ� וִל�0 לא 

�. אי� ספק כי הנציונאללנפש
 ממשרק לרכוש היהודי�, אלא ג�, חלילה, לנפש�, 

עומדי� לעלות לגד�לה. איני יודע מתי סוציאליסטי� ע� לודנדור! והיטלר בראש� 

כל הציפורי� בברלי� מצייצות זאת  –יקרה זה, אבל ה� יכבשו בקרוב את השלטו� 

. מי יודע באיזו ואז תבוא כליה חס וחלילה על כל יהדות גרמניה –מעל גגות הבתי� 

צורה תוצא לפוַעל מחשבת הרשעי� הללו, אבל לבי אומר לי, כי רע ומר יהיה גורל 

[...] רואה אני, כי לא רק  והשומר נפשו צרי� לברוח מש
יהודי� בארצו של גיתה, ה

בכל ארצות אירופה  .ביהדות גרמניה יפגעו הרשעי� הללו, אלא בכל יהדות אירופה

יושבי� היהודי� אל עקרבי�, וא� חס וחלילה יעלו הנאצי� לשלטו� בגרמניה, 

צפויה חס ושלו
 כליה  לכל ז יבואו, במוקד� או במאוחר, למלחמה עולמית, וא

  14".היהדות האירופית

וא� יטע� מא� דהו שאי� להסתמ' על עדות שבדיעבד, שעלולה  לערבב           

פרשיות ולצבוע את ההיסטוריה שלא מדעת בצבעי ההווה,  הרי שאפשר לגלות ג� 

 התבטאויות לא מעטות של ביאליק שנרשמו מפיו "בזמ� אמת", וֵמה� עולה שלא זו

בלבד שהמשורר ניבא את השואה, ולא זו בלבד שקרא לה "שואה", אלא א! ראה 

. הנה, בנאומו "בשעה זו", שאותו נשא את המשרפות ואת תאי הגזי
בעיני רוחו 

במסיבת עיתונאי� מטע� האוניברסיטה העברית, ביו� ט"ו באייר תרצ"ג,  הוא 

�: "והנה ה� עכשיו תיאר את רצונ� של הנאצי� "לַעֵש�" את היהודי� ולהמית

עורכי� מלחמה נגדנו, לא בארצנו, אלא בעול� הגדול, בשעה שה� מוצאי� אותנו 

מתו' כל הסדקי� והחורי� שנחבאנו  ולהבריח אותנו וה
 רוצי
 "לעש�"בפיזורנו, 

במִזמת ש�, ה� רוצי� להמית אותנו מיתת בצילי� ולהוציא אותנו מכל הִקני� 

ה יירא את האש" הזהיר "המשורר הלאומי" מפני (ג� בשירו "ֵאיכ כָליה גמורה

  15כבש� האש הצפוי לע� ישראל מידי הגרמני�).

לאור כל זאת  החליט המשורר הלאומי לברוח מבית "הַט0ָח", תרתי משמע,           

שלו, ללא טובות �לעלות ארצה ולהסתפק בה "בארוחת ירק" דלה, העולה על שולחנו

יישוב קט� ודל, ולא בעיר אירופית מעטירה הצפויה וחסדי�. על הכרעתו לחיות ב

לַכלות את יושביה, כתב ביאליק באגדה "שור אבוס וארוחת ירק", ש0ה המלי� 

לחבריו ולבני עמו המלי� להסתפק בארוחת ירק דלה, שאינה נתונה בחסדי זרי�, 

למעשה, ג� יצירותיו לילדי�  16ולהתנתק מ� השולח� המאכילו מאכלי פיגולי�.



מכילות בסמוי המלצה  לברוח   –"הנער ביער" ו"ג� עד� התחתו�"  –קופת ברלי� מת

אמא, הממשי �מ� היער ומזאביו (מוטיב קבע בספרות הילדי� הגרמנית) לבית אבא

והמטפורי; או להימלט מבעוד מועד מבית העשוי כולו ממתקי�, כבאגדות האחי� 

ישראל חיי � חיל לחיות באר�גרי� (קרי, להפסיק את חיי הפרזיטיות בגלות, ולהת

פרנסה פרודוקטיביי�, המקני� לבעליה� שכר וכבוד עצמי). בכל היצירות הללו 

מתקופת ברלי�, נית� לראות שביאליק חש בקטסטרופה ההולכת וקרבה, וביקש 

  למלט את עצמו ואת חבריו ובני עמו מ� התופת.  

ת מלמדת כי הוא א! צפה ספרותיו�קריאה ביצירותיו ובהתבטאויותיו החו�          

לאחר שתכבה האש בכבשני� ולאחר שייסגרו תאי  –וידע שע� שו' המלחמה 

תבוא מפלתו המהירה והניצחת של היטלר. על כ' כתב באחד משיריו   –הגזי�  

שבו תיאר את כבשני  –שיר בפרוזה שכותרתו "איכה ִיָרא את האש"  –האחרוני� 

ישראל". בשיר זה ניבא כי "ְוָהָיה 0ֵית  האש שבכל הדורות שלא ניצחו את "נצח

�ֵבית יֹוֵס! ֶלָהָבה",  משמע, שני חלקי הע�  Fחלקו היושב ישיבת קבע  –ַיֲעֹקב ֵא

יהיו לָבער. ואול�, לאחר שיכבו הכבשני�,  תהיה   –וחלקו הנודד בארצות הגולה 

ְהֶיה ָלO". משמע, אש הכבשני� "ֶמְמFֶֶלת ַהRָדֹו� ְוָהִאֶ�ֶלת ְלַקF [...] ְוQִָריד Mא יִ 

שהציתה ממשלת הזדו� והאיוולת תאכל ג� את היד שהקימה את את הכבשני� 

והציתה בה� את בני הע�.  כש� שתיאר ביאליק בשירו זה את נבוכדנצר, שהשלי' 

את היהודי� לתו' הכבש�, והפ' בסופו של דבר ל"ַחSַת ֶ$ֶרא הֹוֶלֶכת ַעל ?ְר0ַע 

ֵעQֶב ַהTֶָדה", כ' ג� תיאר בשיחה ע� ידידיו את סופו הצפוי של היטלר, �ְמַלֶחֶכת 

למעלה מעשור שני� לפני התרחשותו: "הסו! יהיה, שמקו� לַנצח חלילה וחס 

הכובשי�, יהיה דחליל, שאפילו � ולהיות אחד הגדולי� שבתולדות הלוחמי�

צחוק, לחוכא �הצפרי� לא ייחתו מפניו, וסופו שיציגוהו בפאנופטיקו� לראוות

וִאטלולה [...] 'המפלצת הטבטונית', לראשו קרני חרס, ִשניו ניבי חזיר, עיניו יוצרות 

  17מחוריה�".

בדבריו על כבשניה� של הגרמני� ובשירו "איכה ִיָרא את האש" ני2ר היטב            

כי  ביאליק  היטה אוז� למימרה הידועה של היינרי' היינה, ששולבה במחזהו 

 ,Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt"): 1821(ור אלמנס

verbrennt man auch am Ende Menschen."  זוהי רק  הקדמה; במקו� שבו שורפי�")

ספרי�, בסופו של דבר יישרפו ג� בני אד�"). הוא כתב את שירו שבפרוזה "איכה 

בעקבות יוזמה של שר  1933ִיָרא את האש" לאחר שֵרפת רבבות ספרי� במאי  

(שיר זה נכתב ופורס� לאחר צאת מהדורת תרצ"ג של  יוז! גבלסהתעמולה הגרמני 

הוא מ�2ר כראוי), כל כתבי ביאליק, האחרונה בחיי המשורר, ורק משו� כ' אי� 

 –ובדיעבד נית� לראות בו שיר נבואי, שחזה בדיוק נמר� את סדר האירועי� 



השמדת היהודי�, סופ� של המשמידי� ותקומת� של האודי� העשני� והעצמות 

  היבשות מתו' גיא ההֵרגה.

� אורי צבי גרינברג, שישב בראשית שנות העשרי� בוורשה ובברלי�, כתב כבר ב        

�ת Uו� צל�" ("במלכות הצל�"), על הגז המרעיל  ,1922Vמל �בשירו ביידיש "ִאי

), הוא  תיאר שני 1931שישולח ביהודי� כדי לכלות�. בשירו "0ֵָאי במחתרת" (

יהודי�, שרידי� מתופת, הנאלצי� לחיות כחפרפרות במעמקי האדמה בניסיו� 

שיר זה בקרבו של למלט את נפש�. דומה שבשנות המלחמה והשואה הדהדו שורות 

שבה� העיט  עניי� שמחתאלתרמ�, שעה שחיבר שירי� ַמַק0ריי� כדוגמת שירי  

נגד לאצ"ג, כלל �מרח! מעל לעיר הנצורה והחולד חותר תחתיה (א' בתשובת

אלתרמ� בשירי� אלה ג� תחזית אופטימית לעתיד לבוא, בדבר יציאת� של  הע� 

  והעול� מתו' ההֵפכה).

יק ישב בברלי� בראשית שנות העשרי�  המשורר שאול לצד  ביאל        

טשרניחובסקי, שראה ג� הוא  את עלייתה של התנועה הנאצית, וִנבעת מָעצמת 

, חיבר טשרניחובסקי את הבלדה 1924� סיסמאותיה ומ� הקס� האפל שלה�. כבר ב

הנודעת "קיר הפלא אשר בוורמייזה", ש0ה ביקש להזהיר את קוראיו מפני 

של הצבא הגרמני, ולייחל לנס שיארע לע� ישראל, כמו אותו נס שאירע אכזריותו 

בימי הביניי� לִאמו של רש"י שעה שנבקע לִצדה הקיר של חומת העיר, והיא והע�0ר 

שבמעיה ניצלו ולא היו מרמס לסוסו של הָ$ָרש הגרמני האכזר. כשהגיעו הידיעות 

ובה� את "בלדת הזאב". הוא על השואה כתב טשרניחובסקי את "בלדות ורמייזה", 

והחזיר את הגלגל כאל! שנה לאחור כדי להראות שהאכזריות טבועה בד� הגרמני� 

למ� קדמת דנא. הבלדה של טשרניחובסקי "קיר הפלא אשר בוורמייזה" השפיעה על 

אלתרמ�, שעה שחיבר את שירו "על זאת", שבו הזהיר מפני הפיכתו של החייל 

ומולדתו, לקלגס המתעלל ללא סיבה באוכלוסיה חפה  היהודי, הנלח� להגנת ַעמו

  18מחטא.

, הוא עדיי�  עבד במערכת  כוכבי� בחו�כשהחל אלתרמ� לחבר את שירי          

כמתרגמ� של ידיעות מסוכנויות הידיעות בעול�, ומפע� לפע�, בעת ההמתנה  האר�

עוגני� בהווה שירי� לוקליי�, המ –ליד הטלפרינטר, הוא חיבר את שירי "רגעי�"  

�אביב הקטנה". בבתי הקפה של המודרנה התל� והמתרחשי� ברוב� על רקע "תל

אביבית כבר החלו לדו� בשאלת השירה בתקופת מלחמה, ויש לכ' עדויות רבות 

במאמרי� שנכתבו בעיתונות היומית והִעתית וביומניה� של בני התקופה. מלחמת 

, א' רוחות מלחמה החלו לנשב 1939בספטמבר  1�העול� השנייה פרצה אמנ� רק ב

. במחצית השנייה 1933בחלל העול� זמ� קצר  לאחר עליית היטלר לשלטו� בשנת 

של שנות השלושי� כבר נתגבשה ההכרה שמלחמת עול� שנייה היא עניי� בלתי 



, כתב אלתרמ� את שירו הז'ורנליסטי "מלחמה" 1934נמנע, וָהא ר,יה: כבר בסו! 

), שיר המזכיר בגלוי דבראביביות" שפרס� אז ב�ל(מתו' הסדרה "סקיצות ת

  ובמפורש את החשש מפני "סריבו בי"ת", כלומר, מפני מלחמת עול� שנייה:

ֶזה 2ְָבר ִהיא אֹוָתנ� חֹוֶנֶקת / 2ְַסַער Bָל�י 0ֲָאִויר. / ַהAֶֶמF עֹוֶדָנO 1ֹוֶלֶקת, / 

 ַFִחיר. // ְלֶרַגע ָחFְַמ�2ֵָעת! / ִהGֵה  – :ְבנ�: ִהOָGֶ! / ְלֶרַגע Nִ1ִינ�ָהֹאֶפק ַמFְִחיר 

// [...] ְו,נ� יֹוְדִעי� 0ָנ� ְ$ִניָמה / 2ִי  "ָסָרֶיבוֹ ֵ%י"ת".0ְַחFְַרת ֲעָנֶניָה / ִהְבִריָקה 

�ָפה Mא ִהְק1ִיָמה, / ֶאְפFָר 2ִי ַ@� Mא Bְ?חֵ  –ַטַע� ַהַ$ַחד ?ֵחר Wר. // / 2ִי ִא� ַה

 / 
ְוֵאי� ְמִע.וֹת ָהֵעיַנִי
 / ִלְפנוֹת -ְלַהִ%יט ְל חוֹר, / ִלְראוֹת ַמה ָ+ַדל ָ*
 ֵ%יָנַתִי

19.ֲעַנ� ָה סוֹ� ַהָ/חוֹר
  

  

סופו של שיר זה, הנוקט גו! ראשו� רבי� ומדווח על עצימת עיניי� ועל החשש 

ריקה וה� במטפוריקה שלו להביט במציא�ת ובאותותיה,  מזכיר עד מאוד ה� ברטו

), העושה כוכבי� בחו�את  שירו של אלתרמ� "כיפה אדומה" (משירי הפתיחה של 

שימוש באגדות הילדי� הגוֹ ֹתיות והמסתיי� בשורות: "ְועֹוְמדֹות ֵמָרחֹוק ָהAִָני� 

�מֹוֵצ� לֹו ָיֵרַח ֵעיֹר� ֶאצְ  / �0ָעֹו / 2ְִביֵמי 0ְֵראFִית, ַה0ָאֹות / ְוַלAְָוא Bְִמיהֹוֵתינ� 2ֹה ַר0

0ְֵחיק ַא0ָא. // ְוֲאַנְחנ� Fֹוְתִקי�. ֲאָדָמה ֲעQִָבית / 0ִיַרְקַרק ָהִריִסי� ְמַפְרֶ$ֶרת... / 

 ��ְלֶפַתע ַנ0ִיט / ְוִהGֵה 2ְָבר ָחFְָכה ַהNֶXַרת"/ ג� בשיר הז'ורנליסטי  –  –ְוֵעיֵנינ� ָעַצְמנ

י" ניכר הרצו� לפענח את האותות, ולנחש מה יביאו ִאת� השני� וג� בשיר "הקנונ

העומדות מאחורי הכותל. כא� וכא� יש תחושה שענ� האסו� השחור הפרוש מעל 

הראש הול' וגדל (בשיר הז'ורנליסטי "מלחמה"), או שצמרת העצי� שביער הולכת 

  ומחשיכה (בשיר ה"קנוני" "כיפה אדומה").

כשמתבונני� בכושר ההתבוננות והניבוי  של גדולי הסופרי� ובמאמר מוסגר:           

העברי� בימינו, אפשר להבי� למה ומדוע  היו זמני� שבה� נשא הציבור עיניי� 

שואלות אל הסופרי�, ובמיוחד אל המשוררי�, ומדוע אי� הציבור מוכ� כיו� 

להטות אוז� לדברי סופריו ומשורריו. לא פע� כינו את משוררי העבר בש� 

נביאי�" בזכות יכולת הראייה שלה� למרחוק, בזכות נכונות� למלא את תפקיד "

"הצופה לבית ישראל" ובזכות הפרוגנוזות הדקות והמדויקות שלה�. בימינו רוב 

הסופרי� אינ� מסוגלי� לטפס על הר גבוה ולראות ממנו את מפת המציא�ת בכל 

לפינה צרה ונידחת,  צבעיה ומורכבותה. ה� דוחקי� את עצמ�, מרצו� ומאונס,

גונית  אלא מזווית ראייה � שממנה אי אפשר לראות את מפת המציא�ת הרב

אקסצנטרית ומתו' עיוורו� צבעי� חלקי. בשל עמדה ?קסיומטית והעדר גמישות 

רעיונית,  רבי� מהסופרי�  נוברי� עד לזרא באותה פיסת מציא�ת צרה שוב ושוב, 

שלה� וכבר 0ָל� מזוק�. ציבור הקוראי� הרחב מבלי להרהר שמא נתיישנו האִמתות 



משל� לה� באופ� אינטואיטיבי  כגמול�: הוא אינו נות� בה� אימו�, ואינו מוכ� 

להטות אוז� לדבריה�.  הסופר אינו  מסוגל לשמש לעמו ַמנחה ו"מורה נבוכי�", 

  והנתק בינו לבי� קוראיו הוא הגדול ביותר שהיה אי פע� בתולדות התרבות.  

אלתרמ� היה אחרו� המשוררי� שנשא בתפקיד "הצופה לבית ישראל": הוא        

ראה את גורל עמו בתו' המעגלי� האוניברסליי� הרחבי�, א! ידע ִלצפות תהליכי� 

ולהזהיר מפניה�, כפי שעולה באופ� מיוחד משירו המאוחר "אז אמר השט�". הוא 

ביאליק זכה בתואר זה   20ג� אחרו� המשוררי� שזכה בתואר "משורר לאומי".

מתו' הערכה שהורעפה עליו מכל עבר. אלתרמ� זכה בו מיד� של   –מתו' קונצנזוס 

ערכי, כבשירו של חיי� גורי "משורר � חבריו המדינאי� והמשוררי�, ומתו' יחס דו

לאומי". אחרי אלתרמ� כבר אי אפשר היה להשתמש במושג "משורר לאומי" אלא 

יֹות. משרבו מאחזי העיניי� ונביאי השקר פסקה נבואה למטרות  אירוניות וַ$רוד

מישראל, ונקבע הכלל שלפיו "מיו� שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מ� הנביאי� 

וניתנה לשוטי� ולתינוקות" (ב"ב יב, ב); ובמקביל, בימינו אנו, ִמשר0ו מאחזי 

רבי�  העיניי� בקרב המשוררי�, ירד פלאי� מעמד� של השירה והמשוררי�, עד כי 

ה� כיו� כותבי השירה מקוראיה. ג� א� יש בימינו, פה וש�, משוררי� מצויני�, 

אי�  קשב לדבריה�, ואי�  ביניה� אפילו משורר אחד שהציבור מצפה לדברו, כש� 

שציפו לדברי אלתרמ�. לפיכ', ג� א�  נעשה בשני� האחרונות, בתו' מסע  נמר� של 

בתואר "משורר לאומי" לתיאורו של ציבור, שימוש ציני ואנכרוניסטי �יחסי

משורר/ת דל/ת תובנות, שכל שיריו/ה סובבי� ברדיוס מצומצ� מסביב לטבורו/ה, 

לא הציבור   –איש ב"קריית ספר" העברית לא קיבל את התואר הזה ברצינות 

הרחב, לא המבקר שהשמיעֹו וא! לא המבוקר/ת שזכה/תה בו מ� ההפקר (על תואר 

ה� של ביאליק ואלתרמ� ועל הסיבות שהביאו לכ' שאבד "המשורר הלאומי" בימי

עיוני� בשירה הלאומית של  :מכל העמי�עליו כלח, ראו בספרו של שמואל טרטנר 

).חYנ ביאליק ונת� אלתרמ�
 

  

  

  ג. שירת אלתרמ� ואגדות הילדי
 הטבטוניות 

על רקע  הידיעות הראשונות על השמדת היהודי�, כתב טשרניחובסקי את "בלדות 

),  שבה� החזיר את הגלגל כאל! שנה לאחור, ובה� פנה  אל אגדות 1942רמייזא"  (וו

ביניימיות שנוצרו בקהילות שו"� שבאשכנז (גרמניה). אגדות אלה  נתנו ביטוי 

), ומתוָכ� עולה כי רבי� בקרב 1096במסע הצלב הראשו� (לאכזריות הגרמני� 

נפש� בכפ�, ובלבד שלא  התושבי� היהודיי� של קהילות שו"� בחרו ליטול את

טשרניחובסקי נת� באמצעות� ביטוי עקי!, א' ברור כשמש,  יפלו בידי הפורעי�.

לאירועי זמנו. בתו' מחזור זה כלולה ג� הבלדה "בת הרב וִאמה", שבה מספרת 



הבת לִאמה על האביר המבקש לשאתה לאישה, א' דורש שתמיר  את דתה למענו. 

ִבתה כי האביר החושק בה אמנ� יתלה עליה רביד בבלדה נבואית זו   הא� עונה ל

זהב ואמנ� יעטה עליה רקמה ושש, א' לא יחוש להצילה ביו� שבו יזרקוה לאש. 

  הבלדה מסתיימת בשורות המצמררות:

,FFֵי! 0ְִרִביד ָזָהב, עֹוֶטה ִרְקָמה ָוBִ0ִ ,יBִ0ִ  

P�  0ֵָאP0ָ .F ִיְס2ֵBַל ִמ� ַהְ@ֹזְזְטָרה, 2ִי ִיְזְרק

  

זיקתו של אלתרמ� אל הבלדה היא מ� המפורסמות, ובמהל' שנות יצירתו הטמיע 

בקרבו לא רק יסודות מ� הבלדות הסקוטיות הקודרות שאות� תרג� לעברית, אלא 

הביניי�. �בימי  ג� מ� הבלדות הטרגיות של טשרניחובסקי על גורל יהודי אשכנז

), ו"התכתב" 1924שר בוורמייזה" (כש� שהטמיע בקרבו את הבלדה "קיר הפלא א

), כאמור לעיל, כ' הושפע מ� המונולוג בי� בת הרב 1948ִאתה בטורו "על זאת" (

זוגיי� �ואמה (שבו כל הבתי� הזוגיי� פותחי� ב"בתי, בתי!" וכל הבתי� האי

 – 1939(  פותחי� ב"אמי, אמי!") שעה שחיבר את המחזור "שירי מכות מצרי�"

הדיאלוג בי� האב לב� בכל אחד מעשרת שירי המכות ("אבי,  ), ובו בנה את1945

אבי!"). כש� שפנה טשרניחובסקי אל האגדות של יהודי אשכנז כדי לתאר את 

 –אכזריותה של גרמניה הנאצית, כ' פנה  אלתרמ� הצעיר אל האגדה הגרמנית 

"כיפה אדומה", "החתול במגפיי�", "רועת האווזי�", "הזאב ושבעת הגדיי�", 

"), ועוד Hänsel und Gretelדת "לורליי", "החליל� מהמלי�", "עמי ותמי" ("אג

כאשר ביקש לזרוע  –אבא �כיוצא באלה אגדות גרמניות שליוו את ילדותו בבית

�בשיריו רמזי� מטרימי� לfuror teutonicus  ("הזע� הֶטבטוני") שעתיד להשתולל

, בבני עמו ובאנושות באירופה. אגדות אלה מבטאות את האימה שאחזה במשורר

  כולה לאחר עליית היטלר לשלטו�.

שירי� ובה� מוטיבי� מאגדות הילדי� הֶטבטוניות נית� למצוא לא אחת ג�       

כוכבי� וג� בשירי   – הטור השביעיובשירי  רגעי�בשירי   –בשירי העת והעיתו� 

המנותקת  זמנית של  "אמנות לש� אמנות",�, א! שהאחרוני� מציגי� חז�ת עלבחו�

דר' האוקסימורו� המרח! �מ� האקטואליה. כא� וכא� הצמיד אלתרמ�  זה לזה על

את התו� המתקַתק של אגדות הילדי� ע� "הזע� הֶטבטוני" מעורר החלחלה; 

מילי� �ואי� הוא משחק 21ומאחר שלאוקסימורו� האלתרמני יש תמיד הנמקה,

אגדות הילדי� התמימות  בעלמא, הרי ג� את חיבור� האוקסימורוני "הצור�" של 

ע� אכזריות� של ימי המלחמה נית� לנמק ולהבי�:  האגדות הגרמניות, שנועדו 

מלכתחילה למבוגרי� ועברו ל"חדר הילדי�", ה� אינ� מייצגות את עול� הילד�ת 

כלל במרכז  ספרות הילדי� שממזרח וממערב. נהפו' �הטלול והתמי�, העומד בדר'



כדוגמת "כיפה אדומה", "החליל� מהמלי�", "הנזל הוא, עלילותיה� של אגדות 

וגרטל"  ספוגות ברשע ובאכזריות כה רבי� ואפלי� עד שבכוח� להדיר שינה מעיניו 

של ילד. הקורא בעיניי� מפוכחות את סופה של אגדה כדוגמת "הנזל וגרטל" על 

השלכת המכשפה המתועבת אל אותו תנור, או כבש�, שלתוכו ביקשה להשלי' את 

הילדי� התמימי� שנלכדו בביתה, צרי' להבי� אל נכו�, שַע� אשר דמיונו יכול  שני

היה לברוא אגדות כאלה,  יהיה מסוגל לימי� לממש את המסופר בה�  ג� במציא�ת 

  החו� ספרותית; קרי, לערו' דמוניזציה לשנואי נפשו, ולהשליכ� אל כבש� האש. 

ת אלתרמ� ממורשת האב והדוד (יצחק מוטיבי� מאגדות הילדי� ִחלחלו ליציר        

אלתרמ� וזלמ� אריאל), אשר ראו את ייעוד� בחינוכ� של פעוטות ובני הגיל הר'. 

אול� ביצירת אלתרמ� ה� אינ� מיועדי� לילדי�, וא! ידירו שינה מעיני הקורא 

הבוגר. אלתרמ� מצא במוטיבי� אלה חומרי קונטרסט והשלמה מצויני� לאמירות 

ת שאליה� חתר בשיריו, אמירות שאינ� אמורות להגיע לאוזניו של הקשות והמסויטו

וכ� הזדקקותו למקצביו  כוכבי� בחו�ילד. הרמיזות לאגדות הילדי� בשירי 

הסדורי� של שיר הילדי�  יש בה� כדי להולי' את הקורא שולל ו"לסמ�" אותו 

תפכח, בס� מרגיע, לצורכי הפתעה מסמרת שיער. בקריאה שנייה, מקי� הקורא  ומ

בהבינו את גודל החרדה, החלחלה והבעתה. תגובה כעי� זו מתבקשת, למשל, לאחר 

מקרא בשיר "כיפה אדומה", משיריו הראשוני� של הקוב�. על פני השטח, זהו שיר 

כיסופי� רומנטי אל תו� הילדות ואל היער כמקו� בראשיתי ופריסטיני, הרחוק 

תבגרות והבגרות ושל החיי� המסואב של הה  )experienceמעול� הניסיו� (

האורבניי�. שיר "תמי�" זה מתברר בקריאה חוזרת כהצבתו של תמרור אזהרה 

העד, שבה� �מפני תמוטת ההומניז� ומפני חזרתו של האד� המודרני אל יערות

שולט הכלל הדרוויני של "כל דאלי� גבר". תמונתה של האדמה המפרפרת "בירקרק 

צודה במלכודת, ומפרפרת בניסיו� שווא נואש הריסי�" דומה לתמונת חייה שני

  לצאת ממנה:

  

    ֵעת יֹוֵמנ� ַהֶ$ֶרא ִנְמֶחה 2ְִדְמָעה

Fָנה ָוֹחֶדAֵָמָעִרי� ִויָערֹות, ִמ            

Nָה E$ָ2ִה ֲאד Pהֹוֶלֶכת 1ֶ0ֶַר        

�ִלְלֹקט ֶ$ַרח.F0ָר 0ַֹחֶר          

  

        ְויֹוְצִאי� ?ֲחֶריָה ָ$ָרה ְוַאָ�ז

�ָחת�ל ְמַד1ֶה ַעל ִמFְֶעֶנת וְ   �        

        2ְִס$�ר Fֶ,ַבד, 2ְִנ@�� ִמG ּ ִי ,ז,



    2ְַבת Qְחֹוק ִנ2ָFְָחה ְונֹוFֶֶנת. 

  

  ְועֹוְמדות ֵמָרחֹוק ַהAִָני� ַה0ָאֹות

�  ְוַלAְָוא Bְִמיהֹוֵתינ� 2ֹה ַר0

�מֹוֵצ� לֹו ָיֵרַח ֵעיֹר� ֶאְצ0ָעוֹ   

  י 0ְֵראFִית 0ְֵחיק ַא0ָא.2ְִבימֵ 

  

  ַוֲאַנְחנ� Fֹוְתִקי�. ֲאָדָמה ֲע0ִQַית

      0ִיַרְקַרק ָהִריִסי� ְמַפְרֶ$ֶרת...

 ��ְוֵעיֵנינ� ָעַצְמנ ��ְלֶפַתע ַנ0ִיט   

ת.   ְוִהGֵה 2ְָבר ָחFְָכה ַהNֶXַַרֶ

  

� אור במעגל המצומצ� מתואר כא� המעגל של היממה והמעבר ההדרגתי שבי

הקבע של �לחשכה. בהתקרב הלילה ושעת סיפורי הערש, מתייצבות בשורה דמויות

אגדות הילדי�, ועליה� משקי! הירח במולדו, כעולל המוצ� אצבע בחיק אביו. 

במעגלי� רחבי� יותר מתוארות כא� ג� עונות השנה ותקופות שונות בתולדות 

ות העד והתערסל כעולל האנושות, למ� ילדותה של האנושות, עת חי האד� ביער

בחיק אביו שבשמי�,  ועד לימי שקיעתה אכולי הספקות והחרדות של האנושות 

בעיד� העיר המודרנית. האנושות החלה את דרכה ביערות העד האפלי�, וצעדה 

בהתמדה אל עבר הִקדמה, א' הצמרת החשוכה של היער (בי� שזהו היער הגרמני 

וב ניבטת אל האד� מנגד, ומאיימת עליו להסיגו ובי� שזהו ג'ונגל הבטו� המודרני) ש

  לאחור.

לבי�  artבשיר זה, כמו ברבי� משירי אלתרמ�, מתהפכת מערכת היחסי� שבי�        

nature דפיה�, קורמי� עור וגידי�, ויוצאי� לאוויר �וגיבורי הספרי� יוצאי� מבי ,

ו ללמוד מנה העול� ואל מרחבי הטבע (ללמדנו שהַטבטוני� החדשי� יכולי� הי

גדושה של אכזריות מאגדות הע� "התמימות" שהזינו אות� בילדות�). הילד נאבק 

בקורי השינה, והמציאות מפרפרת בירקרק הריסי� (המילה "ירקרק" אצל אלתרמ� 

משמעה לא אחת "זהב" כמו בתנ"', רמז לשיערו הזהוב של הילד [ב� הגזע הארי?],  

דשא המתערב בצבע הד� ויוצר ביחד ע� ולא רק "ירוק בהיר", הנקשר לצבע ה

עוד מעט  ייעצמו  22חשכת היער צירו! צבעי� דרמטי  האופייני לפולקלור הגרמני).

עיני הילד התמי�, ותשתרר חשכה בחדר. ג� בחדרי העול� עומדות להשתרר 

דומייה וחשכה, ע� התעצמות� של כוחות הפרא ה?ַטביסטיי� (הנרמזי� ממילות 

ה: "ֵעת יֹוֵמנ� ַהֶ$ֶרא"). כנרמז ממילות הסיו� של השיר ("�ְלֶפַתע הפתיחה של שיר ז



ת") נית� להבי� כי הצמרת החשוכה של יערות הפרא �ַנ0ִיט / ְוִהGֵה 2ְָבר ָחFְָכה ַהNֶXַַרֶ

עומדת להקדיר את החיי� המודרניי�, כבימי� הראשוני� של טר� היות האד�. 

, השתמש אלתרמ� באות� כוכבי� בחו�רי , שנכתבו במקביל לשירגעי�בשירי 

  23),1938מוטיבי� מאגדות האחי� גרי�. שירו "אגדה על ילדי� שנדדו ביערות" (

  שנכתב בד בבד ע� שיר כדוגמת "כיפה אדומה", ה� פותח במילי�: 

  

  ַאָ@ָדה ֶגְרָמִנית ִמWְִפֵרי ?ִחי� ְ@ִרי�,

  ַעל אֹודֹות 0ֵ� �ַבת BָFֶע� Sַ0ַַער,

  ַעל 1ְַבר ֶהְנְזל �ְגֶרְטל, ַעל Fְֵני ְמַהְ@ִרי�,

�� ֶאל ַהSַַער ִלְלֹקט ַ@ְרְ@ִרי�Fְר@ֵFֶ  

  Dַ0ְַיָלה, $ַ0ַַחד, Wַ0ַַער. 

  

כא�, במסגרתה של אותה פואטיקה צלולת ִמתארי� של המשל השכלתני, המאפיינת 

נמשל), אי� מקו� לטעות בי� משל ל 1:1את שירי העת והעיתו� (שבה� יש יחסי 

באשר לזה�ת הילדי� ובאשר לזה�ת הוריה� שהפקירו אות� לגורל� ("עֹוד ֶיFְָנ� 

ַ$ְרַלֶמְנִטי� טֹוִבי� 0ָעֹוָל�"). קברניטי העול� מפקירי� את הילדי� התועי� ביערות 

וחושפי� אות�  – את הפרטיזני� היהודי� המנסי� להיחל� "מבית המכשפה" –

. ג� אי� ספק באשר לזהות המכשפה המתכננת, לפי אגדות האחי� לגורל� המר

גרי�, לטרו! את הילדי� שתעו ביער ("2ִי ָגדֹול ְוָחָזק ה�א ָהַרְיP ַהAְִליFִי, / 2ִי ?ְלֵפי 

 בחו� כוכבי�Bֹוָתִחי� ֵיF ָלַרְיP ַהAְִליFִי, / ה�א טֹוֵר! ְיָלִדי� / 0Fֶֹוִכי� Dַ0ִַיל"). בשירי 

הותיר אלתרמ� חוטי� פרומי�  המקשי� על פתרו� החידה, א' הפתרו� בכל זאת 

  מבליח פה וש� מבי� השיטי�.

), עשה אלתרמ� שימוש כוכבי� בחו�ג� בשירו "רועת האווזי�" (משירי          

באגדה מאגדות האחי� גרי�, וג� בו כלל אמירה רבת חידתית וקשה לפירוש 

סיכה יורדת מגדולתה עקב בגידת המשרתת שליוותה אותה ולפשר. באגדה זו,  הנ

בדר' לחתנה המלכותי, לבשה את בגדיה והפכה את הנסיכה לרועת אווזי� פשוטה, 

המל' � מתחתית הסול� החברתי, א' בסופו של דבר הסדר הטוב מושב על כנו, וב�

נושא, לשמחת לב הקורא, את כלתו היעודה. תיאור השלכת בשירו של אלתרמ� 

ֶרֶמ�") מזכיר את פתיחת �ְסָתו ְוֹזַהב�ועת האווזי�" ("ֶאת ַהTְֵדרֹות Fֶָעְממ� 0ְֹסֶמק"ר

� שירו של ביאליק "הקי� גווע" ("ַהַ]ִי� ֹ@ֵוַע ִמBֹוP ָזָהב ָוֶכֶת� / �ִמBֹוP ָה?ְרָ@ָמ� / Fֶל

0ְָדָמ�"), שג� במרכזו תיאור סתיו ָעֵבי ַעְר0ִָי� / ַהNְִת0ֹוְססֹות � DֶFֶַכת ַהַ@Gִי� ְוFֶל

) בתחו� הפוליטי: להסתלקות ההדר הקיסרי interregnumהמרמז חילופי רשויות (

ולעליית כוח� של המעמדות הפלבאיי� והו�לגריי�. אלתרמ� ראה אי' בזמ� 



מלחמה דווקא אנשי� מתחתית הסול� החברתי, כמו מנהיג התנועה הנאצית, 

יכולי�, שהכול סרי� למרות�, כמו באגדה �יי� כלהופכי� למושלי� אבסולוט

הגרמנית ש0ה לפרק זמ� מסוי� הפכה המשרתת החרופה למלכה החולשת על גורלה 

של גבירתה המלכותית. השיר מצייר בגלוי תמונה תמימה מהווי חדר הילדי�, 

  אמירה היסטוריוסופית ואקטואלית קשה מהכיל.  –ובסמוי 

ה הגלומה באגדת "לורליי" מצאה א! היא את ביטויה האכזריות המבעית          

ביצירתו המוקדמת של אלתרמ� לסוגיָה. אגדה זו, שהיינה כתב עליה שיר ידוע, 

שימשה כידוע רקע לבלדות עממיות רבות על נערה שהשליכה עצמה לתו' נהר הריי� 

מחמת אהבה נכזבת, והפכה לבתולת י� היושבת על סלע באמצע הנהר וסורקת 

במסרק זהב. לפי האגדה, דמותה ושירתה של נערה זו מסיחות את דעת� של  שערה

הספני� ושל הדייגי�, עד שסירותיה� מתנפצות לרסיסי� אל הסלע שעליו היא 

באגדת לורליי בסו! הפרק השני של שירו הגנוז   ישובה. לראשונה השתמש אלתרמ�

ָהֵרי�, / ַסַהר ַמֲעִביר ֶאת  –ל ָחָלב לֹוֶרַליי, �Fְִבי –הבתי� "ניחוח אישה" ("ַלְיָלה � רב

תמונה זו מתארת את הצוק האפל "לורליי" באמצע נהר הריי�  24ֹזַהב ַמְסְרקֹו...").

הבהיר מאורו הזהוב של הסהר, תמונה שקיבלה כמדומה את ביטויה הסימבוליסטי 

), המתאר עיר "מסורקת", אשר בה כוכבי� בחו�העמו� בשיר "שדרות בגש�" (

  ַ@� ַהDְַיָלה ה�א ְנַהר ַהSֹוַמִי� / ֲאFֶר ַעל חֹוָפיו ֲאָרצֹות מ�,רֹות". –ֶמה "ִנְד 

לפי מקצב  1942�שאותו חיבר אלתרמ� ב 25(משירי "רגעי�"),  בשיר "לורליי"       

שירו הנודע של היינרי' היינה,  המיתוס הגרמני מקבל תפנית חדה, בהתא� לאירועי 

1ערו על סלע באמצע הנהר ומסרק את  שחור השיערר" השעה. כא� יושב "הפיר

(רמז עבה כקורת בית הבד לאיוולת ולצביע�ת שבאידאל "האד� העליו�"  הזהוב

ו"החיה הצהובה", שמצא את ביטויו בחוקי הגזע הנאציי� המפלי� בי� בני אד� 

ב� ְיֵמי ִני0ֶל�ְנְג�", מקונ 26לפי צבעי Qֵער� ועיניה�). � שירו של אלתרמ�; "Fָב�, ֹשָ

משמע, לעולמנו המודרני הגיעה שוב אותה תקופה ֶטבטונית קדומה, אפלה וקודרת, 

). blut und bodenשביססה את המיתוס השבטי שלה על הסיסמה "ד� ואדמה" (

בשיר זה כלולה השורה ה?ליֶטרטיבית "ַה1ֹו� ֶהֱאִדי� ִמ�1ָ", שהפ' לימי� לנהר 

. כא� כלולה ג� השורה הקטגורית: "ְוֵאי� כות מצרי�שירי מהיאור האדו� מד� ב

0ִַית 0ְִלי ֵמת ַעל ִמְפBָ�", אשר קיבלה לימי� את ביטויה המלא ביצירה "הקנונית" 

:  "2ִי ֵאי� 0ִַית 0ְִלי ֵמת ַעל $ַ2ִַי�, / ְוֵאי� שמחת עניי�נשכחות מתו' �בשורות הבלתי

  ֵמת 2ַFְSִFֶח ֶאת 0ֵיתֹו". 

, כתב אלתרמ� 1944שנתיי� לאחר פרסו� שירו הז'ורנליסטי "לורליי", בשנת       

הי� האגדית לורליי �ובו הפ' את דמותה  של בת 27את טורו "שחרורה של לורלי",

של היינה ועוקר את  ספר השירי�לדמות של קלגס גרמני המשלי' לאש את 



לכיתת יורי� המפילה בסו! השיר לורליי שוב משנה את דמותה, והופכת  28מצבתו.

את המשורר אל הקיר. השיר נפתח ביציאתה של לורליי מבי� דפיו של היינה 

("ְולֹוֶרַלי ָקָמה / �ְבַצַעד טֹוֵפ! / ָיְצ,ה ִמ� ַהWֵֶפר / ְלקֹול ַהְמתֹוֵפ!") כבשירו של אלתרמ� 

 , שבו יוצאי� גיבורי האגדות מבי� דפי הספרכוכבי� בחו�"כיפה אדומה", משירי 

�ומהלכי� בדר'. השיר מסתיי� בחיסולו הפיזי של היינה, א' ג� בהכרזה "0ֶ� !Mֲח

המלמדנו כי שרפת הספרי� בגרמניה לא  29ַהְמֹשֹוֵרר, / ַאP ִנְצִחי ה�א ַהAִיר",

הצליחה, א! לא תצליח, למגר את כוחה של יצירת אמת, וא! לא תצליח למגר את 

ות. להפ', היצירה האִמתית, כמו תבל על כל העול� התרבותי ולָהפכו לעיי ֳחרב

אגפיה, תשרוד זמ� רב לאחר שמשטרו של היטלר יקרוס וייעל� מעל פני האדמה. 

סיי� אלתרמ� בשיר שכולו נפילה מוחלטת ואל� גמור, א'  כוכבי� בחו�את ספרו 

אחרי הַקַטקליז� הנורא של "ה� לבד�" (שיר הסיו� של הקוב�, שבו ג� "ַמה 

ֵר! 0ְִלי ַהִ@יַע ְצל�ָלה  ָ̂ ְוָנְכִרית 0ִיָנָת�, ֶמה ָעִרי� ְו?ְחרֹו� ֹ$ה ָהֵאֶל�! / ַ@� ֲחִליל ָהרֹוֶעה ִי

 / ;�Dָהֵא �ַעד ִיְ$ל� 0ְִלי אֹוֵיב  ִלְקצֹות ִמיFֹוָריו. / ַרק ַה0ְִכי ְוַהXְחֹוק עֹוד ֵיְלכ� 0ְִדָרֵכינ

שיר הפתיחה, ולקרוא שוב את "עוד חוזר הנגו�", יש לפתוח מחדש את  �ְבִלי ְקָרב"),

  והעול� שב ומסתובב מחדש על צירו כֵתבת נגינה על מנגנו� הפעלתה. 

ג� מק� שני� רבות לא שכח אלתרמ� את שירו של היינה "לורליי", שבו           

השתמש לא אחת בטוריו ובשיריו. הוא חזר והשתמש בשורות הפתיחה של שיר זה 

 / Ich weiß nicht, was soll es bedeutenדוע "ֶזמר מפוחית". נוסח המקור ("בפזמונו הי

Daß ich so traurig bin / י יֹוֵדַעGִִלי ֵאיֶנ FSֵ שבתרגומו של שלמה טנאי, הוא: "ַמה ("

2Fֶ _ה ָעצ�ב ֲאִני", קיבל אצל אלתרמ� תפנית קומית.   פזמונו "ֶזמר מפוחית" הוא  

קלע בכ! הקלע בי� אהובתו הדורשת ממנו נישואי� לבי� כל מונולוג של גבר שנ

הנשי� היפות הקורצות לו מפתחי בתי היי� והטברנות. גיבורנו הספ� מבקש לברוח 

הימה, להרחיק עד חופי פנמה,  ובבית החוזר של הפזמו� הוא מקונ� על מר גורלו: 

0ָר�ר / ֶזה ָהֶעֶרב ַהRֶה ַהFַNְֵ@ַע  / אֹו ַהRֶֶמר  "ַמה ָ]ָרה ִלי ַהAֵד יֹוֵדַע  / ִלי ַעְצִמי ַה1ָָבר Mא

ַהRֶה ָה,ר�ר. / ַמ$�ִחית ְמָפֶרQֶת ָיֶדיָה /Fָָרה Fִיר Fֶל Qְִמָחה ִויֵלל / ַמה ָ]ָרה ִלי ַהAֵד 

יֹוֵדַע  / ֶמה ָהָיה ִלי יֹוֵדַע ָהֵאל". מוטיב הנשי� המפתות את המלח, מוטיב הֶזמר 

כל אלה ה�  –והנעימה המושכת שעלולי� למשו' את הגבר אל האבדו� הארור 

א! הוא סיפור אכזרי   –היינה  via וריאנטי� מרוככי� ומחויכי� לסיפור לורליי 

30ומעורר חלחלה, פרי הדמיו� העממי הגרמני שהולידֹו.
 

אופיו הַמַק0רי של השיר "בהר הדומיות", המוצב בראש החלק השני של        

(אחרי שיר פתיחה קצר) ני2ר למ� הכותרת, המזכירה את הצירו! "הר  י� בחו�כוכב

המנוחות", שהוא הר של קבורות. השיר כולו ספוג אימה ועצב: יש בו נמענת 



("ַאBְ"), המכבה את השיר העצוב בלטיפה, יש בו אבל זוהר ומקפיא, יש בו ילדי� 

  שתעו בנופי� רחבי� ודוממי�: 

  

 ָGFֶ ְראֹותNַה ֵאיָנ� ָקִמי�.ַה$ֹ �  ְפל

  –  –ַהְיָלִדי� BָFֶע� ֹ$ה ָחְדל� ִלְראֹות 

  ִמWִָביב 1�ִמSָה Fֶל ַהְר0ֵה ֲאַגNִי�

  ְוַהְר0ֵה ֲאָרצֹות 0ְִהירֹות.

   

בנשימה אחת מעלה אסוציאטיבית את אגדת   ִאזכור�  של הילדי� והאגמי�

את העכברי� שנמשכו כבחבלי קס�  החליל� מהמלי� אשר הטביע באג�, או בנהר,

אחר נגינת חלילו (וכ' הציל את העיר המלי� ממגפת ה1ֶֶבר שהעכברי� חוללוה). 

לאחר שאנשי העיר התכחשו להבטחת� ולא שילמו לו את שכרו, מש' החליל� 

בקסמי נגינתו את כל ילדי העיר, הביא אות� לתו' הר גדול והעלימ� בתוכו לעולמי 

יר המלי� את כל דור ההמש' שלה, כעונש איו� ונורא, חסר כל עד. כ' איבדה  הע

חמלה וחוש מידה, על שהוליכה שולל את החליל� ולא פרעה את החוב שהיא חבה 

לו. על מוטיב "החליל� מהמלי�" ועל זיקתו לקס� האפל של הנאציז�, כתב עוזי 

תה  של , אגב דיו� על הקס� המפשירה מול טוטליטריותשל ספרו   12שביט בפרק 

  השירה והניגו�, המולי' לאבדו�:

המוטיב הוא מוטיב קדו� המופיע כבר אצל הומרוס [...] קירקי מזהירה את 

אודיסאוס מפני שירת� המפתה של הסירנות המושכת אחריה את ספינות 

יורדי הי� אל האובד�. [...] אחד הגלגולי� הידועי� של מוטיב זה הוא 

[...] שאול פרידלנדר במסתו  ל� מהמלי�החליהסיפור הגרמני המפורס� על 

המרתקת על הקס� הנאצי, 'קיטש ומוות' [...] מביא קטע מיומנו של ארנסט 

, שסיפור החליל� מהמלי� נזכר בו, כאילוסטרציה 1944באוקטובר  18�יונגר מ

לכוחו המהפנט של היטלר ג� במועד מאוחר זה, כשברור כבר מי המנצח ומי 

  ביט כלול באתר האינטרנט "אתר נת� אלתרמ�").המובס (ספרו של עוזי ש

   

 PBָבשירו הגנוז "ִא �, כגו�הילדי� האבודי� נזכרי� ג� בשירי� אחרי� של אלתרמ

בלעדיBִ") "Pינֹוקֹות ס�ִמי� $ֹוְרQִי� ַעְכFָו $ַ2ִַי� / ֶאל ֵ$רֹות נֹופֹו ִמBֹוP ָהֲעִריָסה"); או 

ֵאי� 0ֶָה� ֶיֶלד"  או "?ל Bָבֹוִאי ַעְכFָו, ֶיֶלד ֵמת 0ְֵחיִקי" (בשירי� "1�ִמSַת ֲחָדִרי� ֲאFֶר 

). בשימושו במוטיבי� כוכבי� בחו�"מֵעבר למנגינה" ו"את הלילה שלP", משירי 

מאגדות על הילדי� המתי� בכלל, ובמוטיבי� מתו' אגדת החליל� מהמלי� בפרט, 

וי לדור העתיד מידיה� של הַ$ַגני� הביע כמדומה אלתרמ� את חששו מ� הגורל הצפ



החדשי� בגרמניה, שהמילה "חמלה" מעול� לא עלתה על דל שפתיה�. הללו היכו 

על רצחנות   –בספרות כבחיי�  –את שנואי נפש� במכות ובעונשי�, שהצביעו תמיד 

בי� החטא לעונשו. ני2ר כישרונו של  אלתרמ� לעשות   לשמה ועל היעדר כל מידתיות

מוטיבי� מתו' אגדת ילדי�, מסמרת שיער באכזריותה הרצחנית,  כדי שימוש ב

לבטא את הסכנה הצפויה לע� ולעול� מעליית� של הטבטוני�. נרמז כא�, כבשירי 

, שמנהיגי התנועות הפשיסטיות, הממיטי� שואה על האנושות, אינ� הטור השביעי

  אלא ילדי� קטני� המשחקי� בצעצועי� מסוכני�. 

גדושי� בדמויות ובמוטיבי� מתו' אגדות האחי� גרי�  כבי� בחו�כושירי       

ושאר סיפורי� גותיי�, מעוררי חלחלה. יש בו ג� מוטיבי� מאגדות ילדי� ממרחב 

התרבות האירופי כולו, כגו� חיילי הבדיל או העופרת מאגדות אנדרס�, הנזכרי� 

עֹוִני�  –/ ַהNֶֶלP   / 0ֵָתיֶכ� ֵהִאיר� בשיר "הדֵלקה" ("ַחSִָלי� / ָהִעיר 0ֹוֶעֶרת! / ַחSִָלי�

/ ָיֵדינ� אֹוָת� ִהְבִעיר�!"). בשיר "אז חיוורו� גדול האיר", הפותח   –ַחSִָלי� Fֶל עֹוֶפֶרת 

, נרמזת דמותו של מדליק הפנסי� מאגדות הילדי� כוכבי� בחו�את השער השני של 

כיכבה דמותו  בספרו של  האירופיות, ובמיוחד אלה של אוסקר ו'יילד (לימי�

): "ה�א ֶאל ִעיֵרP עֹודֹו ִנְכָנס / ִע� 2ֶֹבד 1943, הנסי' הקט�סנט אקזיפרי  �אנטוא� דה

ַסַער ְוָעִבי�. / עֹודֹו מֹוFִיב 0ְָכל ַ$Gָס / ֶאת ֶאְפרֹוָחיו ַהNְַצִהיִבי�". ב"שיר שלושה 

רמזת דמותה של ה0ָ0ַא נ כוכבי� בחו�אחי�", משירי השער הרביעי והאחרו� של 

ַיאָגה מ� האגדה הסלאבית: דמות גרומה של מכשפה זקנה, המתגוררת בלב היער 

רכי�  ולטורפ� חיי�   בבקתה העומדת על כרעי תרנגולת, והיא נוהגת לחטו! ילדי�

0ֶֹלת, / ִֹ̀ �ִני ָלֵצאת ְוִלְנֹסַע ִא�Bָ / 0ְַר2ֶֶבת ָיָפה, Fַ0ְְדמֹות ַהF[ְִב�ְלַנAֵק ֶאת ָיֶדיָה Fֶל  ("

ֲאחֹוָת� / 0ְתֹוP 0ִַית ָקָט�, ַעל 2ְַרֵעי Bְַרְנֹגֶלת"). הריתמוס והחרוזה הסדורי� � 0ַת

והמתנגני�, כמו ג� הצבעוניות המרהיבה, משכיחי� מהקורא שהתוכ� אינו ילדי כל 

השתמש עיקר; שמשולבי� ופתוכי� בתוכו יסודות דמוניי� מסמרי שיער.  אלתרמ� 

בחומרי� מאות� אגדת ילדי� אירופיות בכלל, וגרמניות בפרט, שאות� הכיר היטב 

שער' דודֹו, הסופר והעור'  ז' אריאל.   מעשיות, אגדות, וסיפורי� 101 מ� האסופה 

הוא עשה כ� כדי לרמוז שהאכזריות המשוקעת באגדות אלה היא אות מסמר שיער 

  לבאות. 

פנה  כוכבי� בחו�שג� בשירי העת והעיתו� וג� בשירי  נית� אפוא לראות בבירור     

אלתרמ� אל אגדות האחי� גרי� ואל ושאר האגדות הנודעות ממרכז אירופה 

וממערבה, אלא שבשירי� הז'ורנליסטיי� הוא ער' את המשוואות ההיסטוריות 

בגלוי, ואילו בשירה "הקנונית" הוא  הותיר אות� ברמז.  בשירה הז'ורנליסטית הוא 

תמש באגדה בשמה המפורש, ובשירי� "הקנוניי�" הוא  זרה  רסיסי מוטיבי�  הש

וזאת כדי לערפל את הקריאה ולהסיר  31של האגדה ושל האקטואליה כבקלידוסקופ,



מ� השיר את ִצדה המ�2ר של המציאות שאותה הוא מייצג  (ובמונחיו של המשורר 

ר את מעטה הפמיליאריות להסיר מ� השי –האנגלי הרומנטי ויליא� וורדסוורת' 

]the film of familiarity = .(הנסו' על פניו ,[  

דא עקא, בימינו חדל הטקסט הספרותי להיות במרכז עיסוק� של אחדי�          

מחוקרי הספרות. אלה שכחו והשכיחו אמת בלתי מעורערת: כל  השיטות 

 כלי
אלא והתאוריות של  חקר הספרות וכל המחקרי� בתולדות הספרות אינ� 

שתכלית�   לסייע בהבנה משוכללת יותר ויותר של יצירת הספרות, והבנה 

היא הליבה הדיסציפלינרית של חקר הספרות (וא� אי� הכלי� �משוכללת זו היא

משמשי� להבנת היצירה הריה� כמשור שמעול� לא ניסר ונשאר באריזתו 

ו, המתבטא המקורית). במצב האנומלי שנוצר בחקר הספרות העברית  בימינ

בנטישת  העיסוק בטקסט הספרותי, יש להתחיל מאל"! ולהזכיר לאחדי� מחוקרי 

אלתרמ� את המוב� מאליו: סופר  עשוי להחזיר את הגלגל אל! שנה לאחור, כדי 

לומר אמירה אקטואלית, חדשה בתכלית החידוש; הוא עשוי להשתמש בחומרי� 

שיער ומעוררת חלחלה;  "תמימי�" מאגדות הילדי� כדי לומר אמירה מסמרת 

ישראלית הנראית שירה אירופאית, וביכולתו לכתוב �ביכולתו לכתוב שירה אר�

שירה המעורבת עד צוואר בענייני העת והמקו� הנראית כ"אמנות לש� אמנות" 

בהיותה אפופת רמזי� וסודות. אכ�, משורר כדוגמת אלתרמ�  עשוי להעטות על 

יו יידעו להבקיע אותו ולגלות את המציא�ת יצירתו מס' של ערפל, ולקוות שקורא

  האקטואלית "הפשוטה", המסתתרת מאחורי "יער הסמלי�".

  


  ד. עיר לאור נר:  ימי הביניי
 מתקרבי

מ� הצד האחד, ברור לכול שבשירי "רגעי�" השתמש אלתרמ� תכופות בחומרי� 

ניה מאגדות הילדי� הגרמניות כדי לומר אמירה אקטואלית על איומיה של גרמ

הנאצית. מ� הצד השני,   משו� מה נדמה לאחדי� ממבקרי אלתרמ� ומחוקריו 

מנוטרלי�   כוכבי� בחו�, שאות� חומרי� עצמ�, שעה שה� משולבי� בשירי 

מאמירה אקטואליסטית.  הא� יש שחר לסברה כזו? הא� סביר להניח שמשורר 

להתנתק לגמרי  ששיריו מכל תחנות חייו אינ� מנותקי� מ� הזמ� והמקו�, יחליט

מ� המציאות המתהווה,  דווקא כשזו מתגלה לעיניו בשיא געשה ויופיה הנורא 

אשר נכתבו כוכבי� בחו�,  ?! מדוע, א� כ�,  ולש� מה שילב אלתרמ� בשירי32והאלי�

ערב פרו� מלחמת העול� השנייה, חומרי� מ� האגדות הגרמניות,  א� אי� לחומרי� 

  ית שפשתה אז בעול�?  טעוני� אלה זיקה לאימה הטבטונ

ברי,  ההנחה שאלתרמ� הציב חי� גבוה בי� חטיבות שירתו, ולא נת� לאותות          

אינה עומדת במבח� הסבירות וההיגיו�, וא! בלתי כוכבי� בחו� הזמ� לחדור לשירי 



סבירה היא ההנחה שהרמיזות לאגדות הגרמניות בשירי� אלה מנוטרלות מאותות 

אליסטיות. הנחה כזו א!  אינה מתיישבת כלל ע� ידיעותינו על הזמ� ומכוונות אקטו

, כוכבי� בחו�אורח חייו של אלתרמ� ודרכי יצירתו.  בשני� שבה� נתחברו שירי  

, וקיבל ידיעות מסוכנויות האר�הוא ישב כאמור, מעשה יו� ביומו, במערכת עיתו� 

אל היו אלה   ימי ישר�הידיעות בעול� לש� תרגומ� והעברת� לאנשי המערכת. באר�

העלייה החמישית, מאורעות הדמי� של ימי "המרד הערבי", התיישבות "חומה 

ומגדל",  והתגבשות� של הארגוני� הצבאיי�. בעול� היו אלה ימי התפוררות 

הקולוניאליז� המלוכני ועליית המשטרי� הטוטליטריי�: מלחמת האזרחי� 

, פרסו� חוקי נירנברג ופלישתה בספרד, התעצמות  התנועה הנאצית ו"ליל הבדולח"

של איטליה הפאשיסטית לאלבניה ולחבש. היו אלה ג� שנות  משפטי מוסקבה 

העמיד עוזי שביט לוח  שירה מול טוטליטריותו"טיהורי" סטלי� (בפתח ספרו 

תאריכי� ובו רשימת האירועי� שנות השלושי�, שהקדימו את שנות המלחמה 

  והשואה).

על המתרחש באר� ובעול� עוד לפני עורכי העיתו� ו2ַתביו, אלתרמ�  ידע           

ובהכירנו את מזגו הז'ורנליסטי וההיסטוריוסופי, ההשערה שלפיה פסחו  האירועי�  

על יצירתו ולא ִחלחלו לכל פינותיה, היא השערה בלתי סבירה בעליל. השערה כזו 

שמנשבות  מנוגדת ג� לדעתו המוצהרת של המשורר על תפקידה של השירה בעת

הייתכ� שדווקא בספר שיריו החשוב ביותר, לדעת  33בחלל העול� רוחות מלחמה.

רבי�,  הוא ויתר כליל על אותות הזמ� והמקו�, וכתב רק על נפלאות הקרקס 

ומראות הדר'; על אהבתו לאישה, לעיר ולעול�? השאלה היא, כמוב�, שאלה 

  רטורית. 

האוקסימורונית של אלתרמ� לכתוב שירה ראוי לתת את הדעת על יכולתו           

ישראלית, הנראית ונשמעת כשירה אירופאית, קרה ומנוכרת (ובה בעת, לשב� �אר�

"האירופאיי�" אמירות רגשיות כגו� "ארצי" [כבשירו  כוכבי� בחו�בשירי  

"תמוז"], "עירי" [כבשירו "שערי� לרווחה"] ו"עירנו" [כבשירו "האור"], המקרבות 

ישראלית הפמיליארית). המתח שבי� הָזר והמנו2ר לבי� � ציא�ת האר�את שירתו למ

האישי והרגשי עולה בצורה מורכבת ומעניינת בשירו ה?ְרס פואטי "השיר הזר", 

המעמת את אמנות הניכור המודרנית ע� הצד האישי והרגשי החבוי בה, שכמוהו 

  כיחסי� של ב� וִאמו, או של אד� ומולדתו.

ת הרפורטז'ות שכתב אלתרמ� בשנות השלושי� על אתרי� שוני� הקורא א         

יגלה בה� תיאורי נו! עירוני וכפרי, הדומי� להפליא  34ישראל,� במרחבי אר�

. אלתרמ� יכול היה לכתוב "גלויות" כוכבי� בחו�לתיאורי הנו! הכלולי� בשירי 

או  אירופאית�מירושלי�,  מחיפה, או מעמק הירד�, ולַשוות לה� איכות כמו



ארכיטיפית, וא! לא נבצר ממנו לעשות זאת בשיריו, הנראי� ונשמעי� שירי� 

אירופאיי� ג� בשעה שה� מַשקפי� את מראות הֶלבנט הח� וההומה. אבות 

הציונות ה� ביקשו להביא את אירופה למזרח, ואלתרמ� נענה לאתגר והלביש את 

ַמְרַב1ֵי ֶלט", א! פרש לה "העיר העברית, שהלכה אז ונבנתה, ב"Qְַלַמת 0ֶטֹו� ָומֶ 

". לגבי דידו, הקמת 2ְר', ובו בתי� ושערי�,  והקמת כר' שירי�, ובו בתי� ַ@Gִי�

ושערי�, ה� היינו ה'. ה� בתי העיר וה� בתי השיר מרימי� תרומה למפעל הציוני 

  המחדש את ימיו של  הע� כקד�.  

את כוכבי� בחו� מחזיר  ב טעות  ביד� של אות� מבקרי� שקבעו שאלתרמ�         

הגלגל לאחור, ומתאר בה� עיר אירופאית מימי הביניי�, שבתיה מוארי� באור נר. 

שגויה היא ג� אבחנתו של ד� מירו� כי "לעתי� קרובות אי� אלתרמ� עושה בנו! זה 

 35אלא שימוש סנטימנטלי, ומתייחס אליו כאל אביזרי תפאורה 'פיוטית' חביבה".

פונדקי�,  "טר�0דורי�" ובתי�   כוכבי� בחו�בשירי  אלתרמ� אמנ� תיאר

המוארי� באור נר, ואלה העניקו לשיריו אלה אופי "אירופאי" ופטינה של יוש�, א' 

ול� היש� ו"הטוב". להפ', יש כא� אי� כא� געגועי� סנטימנטליי� או נוסטלגיי� לע

התראה  (בלשונו של המשורר זלמ� שניאור) על ש"ימי הביניי� מתקרבי�"; דהיינו, 

שהפולשי� הֶטבטוניי� כבר עומדי� בשערי העיר, ואילי הברזל שלה� כבר מאיימי� 

על שֵלמות העיר ועל שלו� תושביה. שלונסקי חשב, כאמור, שתפקיד השירה לעת 

ות את האור,  ואלתרמ� אכ� האפיל את חלונות עירו והזקי! את כזו היא לכב

הארובות והאנטנות שעל גגותיה כהצדעה במועל יד, כמי שמראה למורהו שתפקיד 

יענה ולהיאל� דו�, כי א� להמשי' �השירה לעת כזו  אינו לנקוט מדיניות של בת

אותה עת לשיר ולשק! בשירי� את צבעי הזמ� ואת מראותיו. בטוריו הוא דיבר 

במפורש על האקטואליה במונחי� של חזרה אל חשכת� של ימי הביניי� ואל 

"ִמְתָקֶרֶבת Fְַעת   המוסכמות הדוגמטיות שאפיינו� (כבשירו "לכל המעונייני�":

י� ְיֵמי ַה0ֵיַנִי� / 0ְא�ַל� ַהXְִעיִר   –/ ַהAָָעה ִהיא   ְרָגִעי� 2ְֶעQְִרי�.  ִנFְֲאר�  ָצֳהַרִי� /

הוא רמז ש"ימי הביניי� מתקרבי�" בסגנו�  כוכבי� בחו�.בשירי  36ַהGֹוְצִרי�".

סימבוליסטי מרומז ומעומע�, תו' שהוא מאיר את המציאות באור נר, באור 

  אורות המטילי� צללי� כבדי� על סביבת�.  –עששית או באור לפידי� 

יא�ת מִצדיה השוני�, הוא ספר אחדותי, הבא לתאר את המצ כוכבי� בחו�          

וככזה אי�  לראות בעיר שבמרכזו עיר ביניימית אלא באופ� מטפורי (מטפורה 

שנועדה  להזהיר מפני הידרדרות הנורמות האנושיות ונסיגת� אל המקובל באותה 

� אינה עיר מימי כוכבי� בחו�תקופה אפלה,  שכבר פסה מ� העול�). העיר בשירי 

("כינור הברזל") ותחנות רכבת ("תחנת שדות"), יש  הביניי�,  שהרי יש בה רכבות 

בה פנסי רחוב ("ליל קי�"),  אוטובוסי� ובתי� בני חמש קומות ("יו� השוק"), 



מכבשי� ("יו� הרחוב"), מנופי� ("הלילה הזה"),  ועוד כיוצא באלה פרטי מציאות 

עי� מה שעשוי להיראות ב שאינ� מתיישבי� ע� תיאורה של עיר מ� הזמ� העתיק.

בלתי ביקורתית כהתרפקות סנטימנטלית על מראות "שמכבר", עשוי להכיל בסמוי  

איו� וחזות קשה על סיכוני ההווה. אור נר מהבהב בחלונותיו של אלתרמ� בשל 

בגלל  פלישת הברברי� המאיימת על הע�,  –הצור' בהאפלה, בגלל אימי המלחמה 

  על העול� ועל אור התרבות.

ִמי� וִמקד�.  –רמ� היא, במוב� מסוי�, תמצית� של הערי� כול� עירו של אלת        

אביב הקטנה, עיר חדשה שזה � ואכ�, לימי�, אפילו כשתיאר בגלוי ובמפורש את תל

ַמת ָ$ִני�! ְ@ל�ַית 2ֵָת!!" (בשירו "צרור הציפורני�",  EחFְ" א' הוקמה על החו!, והיא

ֵש� ִהGֹו �0ְִלי�ל עיר חדשה זו "עֹוד 0ֶ�), הוא כתב עליה כי רחובה שעיר היונהמשירי 

ֲחַדְ*3ְ, / ִנְצנ-6 ַסֲחָר� ֶ*ל צוֹר 5ִזיק ַיְלד-ָת4 ֶ*ל ַקְר3ְ ָוָרF ,/ ַאP 0ְִצָעָדיו ַקDֵי ָהֹעֶמס / 

אביב הולכת ונבנית לפי אות� כללי� של �". משמע,  ג� עיר חו! חדשה כמו תלְורוִֹמי

את מקימיה� של ערי חו! ונמל עתיקות יומי� וג� על יושביה תכנו� א�ר0ני שהנחו 

חלי� אות� כללי� אוניברסליי� ששררו בי� אד� לחברו למ� קדמת דנא. עירו של 

אלתרמ� היא תערובת מרובדת של "עכשיו" ושל "פע�", ורוב מאפייניה ה� 

ה ג� מאפייני� ארכיטיפליי� המייצגי� קטגוריה  של עיר, א' בהחלט נית� לזהות ב

  כתמי� של "צבע לוקלי" ומאפייני� אקטואליסטיי�.

ב"מקבילית הכוחות" שבי� מודרני ליש�, לא יימצאו בה, בעיר של שירי            

� כגו� גורדי –, מאפייני� אורבניי� המזדקרי� במודרניות� הקיצונית כוכבי� בחו�

כביצירות  –קולנוע, חשמליות, מטוסי� ושדות תעופה �חרושת, בתי� שחקי�, בתי

מודרניות מ� הפוטוריז� הרוסי והאיטלקי. א' ג� אי� כא� חזרה �אולטרא

רגרסיבית אל העול� העתיק והנוש� שבתיו מוארי� בנר, ולא בנורת ניאו�, אלא 

עול� שבו האמנות השלטת היא אמנות  כוכבי� בחו�לכאורה. אלתרמ� תיאר ב

ינה, ולא תקליטי הגרמופו�, התאטרו�, ולא אמנות הקולנוע, שבו סובבות תבות הנג

א' הוא לא עשה כ� כדי להחזיר את הגלגל לתקופה קדומה יותר. אלתרמ� הציב 

בשירי� אלה מענה בהיר ואנרגטי למטרופוליס הקודר משירת הכר' האירופית 

ולכרכיאל השקוע במ"ט שערי טומאה משירת שלונסקי. לאמתו של דבר, בשני� 

אביב �ר אחת ויחידה עניינה אותו באמת:  תל, רק עיכוכבי� בחו�שבה� כתב את 

הצעירה והחיננית כעלמה שטר� מלאו לה עשרי� שנה. הוא הטרובדור המאוהב בה 

  והמופתע ממנה  ומפלאי התחדשותה, יו� יו� ושעה שעה.

על העיר בה"א הידיעה,  ריבד אלתרמ�, זו  כוכבי� בחו�ג� כאשר כתב בשירי         

, "שיקופיות" של נופי� א�ר0ניי� מכל superimpositionעל גבי זו, בטכניקה של 

�הערי� שהכיר: הוא עימת בה�, בהעל� אחד, את הלוב� החדש והבוהק של תל



אביב ע� צלליה העתיקי� והמקודשי� של ירושלי�, ואת שתיה� ע� יופיה המופקר 

קרתנית של של ערי ְספר במזרח אירופה �של פריז  וע�  אווירת� המסחרית

רבה שבה� עבר בדר' נדודיו ובה� ביקר ולמד. הוא ריבד ג� מראות ושברי ובמע

אמו� המצרית, � זיכרונות מכל הערי� החֵרבות שעליה� קרא בספרי ההיסטוריה: נוא

חדשת, הפוליס היווני וכיוצא באלה �כשדי� השומרית, עיר הנמל הכנענית קרת�א�ר

ועתה אינ� אלא עיי חורבות. לא ערי� שעמדו פע� על ִתל�, שקקו חיי מסחר ותרבות, 

מספר יחזקאל (וייתכ� כי  הנהר כבראביב שעל �ייפלא א� הוסי! עליה� ג� את תל

  הימי�", רומזת לכ').ִמֶ/ְ�ָבר ", ולא "שירי� ֶש7ְִ�ָברהכותרת "שירי� 

ֲעָבִדי� /  �0ְַמְגֵלב ָזָהב ָ$ָנס ַמִ$יל ַאַ$יִ כ', למשל, תיאור העיר בשיר "ליל קי�" ("        

$ֹות,[...]  Fְֹחִרי� ְלֹרַחב ָהָרִצי!. Eר ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמצFִֶמְתַא1ָה 0ְַזַע�, 0ְִתיְמרֹות /  ִעיר ֲא

Fֶל ַהNְִג1ִָלי� ְוַה$2ִֹות") הוא תיאור מרובד, שמעלה על הדעת רסיסי תמונות /  ָהֶאֶב�,

   , או כתב עליה� ביצירותיו.מערי� אחדות, שאלתרמ� הכיר� הכרות בלתי אמצעית

�הא� לפנינו תמונתה של פריז  ע� המגדלי� והכיפות של מונמרטר וSacre Coeur ,

שלמרגלותיה� רובע הזנ�ת המושחת של פיגאל ורציפי נהר הסיינה? הא� זוהי 

ירושלי� ע� רצי! הרכבת המנדטורי, ע� מגדליה וכיפותיה, עיר שכולה זהב 

ל אלפיי�?  שמא העלה כא� אלתרמ� את תמונתה של וקדושה, וש0ה הלב מצלצ

אביב, �קונסטנטינופול, ע� מגדליה וכיפותיה, הניצבת  בי� מזרח למערב, כמו תל

אביב �בש� "סטמבול"?  ואולי זוהי תל חגיגת קי�עירו של המשורר, המכ�נה אצלו ב

עצמה,  ע� הרצי! המרוצ! שלאור' שפת הי� וקו החו! שלה, וברקע נשקפת 

ודיתה של יפו, ע� המגדלי� והכיפות?  שירי אלתרמ� יכולי� ללכוד בתמונה אחת  צד

את כל הערי� הללו, וג� את העיר הארכיטיפית שבכל דור ובכל אתר. היכולת 

ישראלית, עיר �ללכוד בהיעל� אחד עיר אירופאית ועיר אר�  –האוקסימורונית הזו 

מבטאת   –בילויי� ותענוגות עתיקה ועיר חדשה, עיר קדושה  וקודרת  ועיר של 

שימוש ייחודי ובלתי מצוי באוקסימורו�, שאינו מצוי אצל משוררי� אחרי�. דומה 

אביב כלולה מכל  הניגודי� הללו; שלפנינו �שאלתרמ� ביקש לומר  באמצעותו, שתל

ְנִהיָמה עיר שבלייניה חסרי הדאגה חוזרי�  לבית� בשעות הקטנות של הלילה " ֹבִ

ְרֶעֶבת Eמ�(מכבי� את החשמל; את "עיני  " מ �, והולכי� לישו�המסבאות ומבתי היי

ְרֶעֶבתהזהב" של הלילה), ובאות� שעות עצמ� קמי� שכניה� " Eְנִהיָמה מ ", מדליקי� ֹבִ

  את האור בדירת�, ויוצאי�  ליו� חדש של עמל מפר' ודאגת פרנסה. 

דיעה, ולעיר לא היה אביבי בה"א הי� כבר בשלב זה, הפ' אלתרמ� למשורר התל        

מאז ועד עתה טר�0דור מאוהב ונאמ� ממנו. א! שהבטיח לעירו בשירו "הולדת 

הרחוב" כי לא יחבר לה דברי אהבה, הוא המשי' לכתוב לה ועליה בכל תחנות חייו. 

אביב והתגורר בעיר זו רוב ימיו, עגב עליה �הוא, שנולד במקביל להולדת העיר תל



עולה ובוקעת ג� מאות� שירי� שבה� לא הזכיר את שמה  בשיריו ובפזמוניו, והיא

אביב" היה כאמור ש� של ספר בטר� הוקמה העיר שעל חולות �במפורש. הש� "תל

("Mא Fְָוא  הזהב, ועיר זו הייתה כאמור עבור המשורר עיר שנולדה מ� הספרי�

). אלתרמ� אהב להראות �חגיגת קיִנְכBְב� ְסָפִרי� / 0ְֶטֶר� ק�� ִעיר ַעל חֹול", ככתוב ב

בשיריו, בטוריו ובפזמוניו אי' קרסו בתולדות ע� ישראל הגבולות בי� האב� והניר, 

ספרותית, � ואי' מילה שנהגתה ונכתבה על דפי הספר הפכה מִספרות למציאות חו�

  שהלבישוה בטו� ומלט.

ירי� מעניקי� לש כוכבי� בחו�המרכבות, הטרובדורי� והפונדקי� שבשירי          

אלה את  רושמ� האירופאי, אבל ביצירתו האוקסימורונית של אלתרמ�, המפגישה 

זמניי�, � ניגודי� בלתי אפשריי�, מוטיבי� אלה ודומיה� אינ� אלא סמלי� על

 אסתר המלכה,שאינ� קשורי� כלל במציאות גאוגרפית מסוימת. הנה, במחזה 

ש� מונדריש (ש� מזרח המתרחש בפרס וַמַדי של תקופת המקרא, מככב טרובדור ב

). בלילה בשוק היש�אירופי, הלקוח, מתו' אנכרוניז� גמור, ממחזהו של י"ל פר� 

אירוני לאלתרמ� �זה, המנצח על תזמורת המל' (רמז אוטו משורר חצרדמותו של 

גופא, שאויביו תלו בו באותה עת את תווית "משורר החצר"), לקוחה מצד אחד 

מתו'  –הביניי� ותקופת הרנסנס, א' � ימיהיישר מ� השירה החצרונית של 

גיבורנו חי בעול� המזרחי  –אנכרוניזמ� גמור כב"שירי המגילה" של איציק מאנגר 

העתיק, ובה בעת  שר מדריגל מערבי לגבירתו המלכה ("2ִי ַרק ָלP ְנQָאִתיה� ַמBָת 

ר "פגישה הֵהל' מ� השי�דמותו הקדו� של  הטרובדור�ְוFָָלל"). מונדריש הוא ב�

לאי� ק�", המוכ� להביא למלכתו ולעולליה "שקדי� וצימוקי�" ולשוטט בארצותיה 

בלי מתחרי� ("ְלַב1ִי ֶאְהֶיה 0ְ?ְרצֹוַתִיP ֵהֶלP"). התרפסותו של מונדריש לפני המלכה 

 Fַהֵהֶל8,("ֲאִני מֹוְנְדִרי  Pֲחֶוה ָלBַFְהֲעֹק� ַה2ֵָת! / ִמ�ה ֵקיָסִריָנה / , ִמBַFְֲחוֶ ַמְלָ

�ְמתֹוֵפ!") מזכירה את התרפסותו של הֵהל', גיבור ְטר-ָ%ד-ר 0ְַתְפִקיד Fֶל ז'ֹוְנְגֶלר, 

"פגישה לאי� ק�", לפני "המלכה" הנעלה והעריצה, שאליה מושר שירו. המשורר 

בשירי� אלה קד קידה לפני המציא�ת הא�ר0נית העשירה, הנגלית לנגד עיניו, וכורע 

  ' לפניה, מתו' נכונות לשמש לה עבד נרצע  ונאמ� עד אחרית ימיו.בר

כוכבי� ֶהל' (ב� דמותו של הטרובדור)  בשירי �מכא�, שהימצאותו של משורר         

אינה מעידה דבר וחצי דבר על זהות� הגאוגרפית וההיסטורית  של שירי�  בחו�

ירי� "עתיקי�" או אינ� חייבי� להיות ש כוכבי� בחו�אלה. לשו� אחר: שירי 

אירופאיי� שפטינה � "אירופאיי�" רק משו� שיש בה� ריבוי של פרטי מציאות כמו

של יוש� נסוכה על פניה� (הֵהל' האלתרמני דומה אמנ� לטרובדור, למינסטרל 

דמותו � ולשנסונייר מ"איי הי�" שבקצה מערב, א' הוא יכול בהחלט להיות ג� ב�

ישראלי � בשיריו אינו חייב להיות פריט נו! אר� בזמ�, ע� הזית�ישראלי) . בו�האר�



בהכרח, שכ� ע� זה הוא סמלה של אתנה, אלת החכמה היוונית, שעל שמה נקראת 

העיר אתונה, מ� הערי� העתיקות בעול� וערש התרבות המערבית (מהותו של 

הפוליס היווני, מקו� הולדתה של הדמוקרטיה, העסיקה את אלתרמ� בכל תחנות 

במרכז כל אחד  –פסגתה של התרבות האנושית  –שהעמיד את העיר  חייו כמשורר

, ימי אור האחרוני�מספריו, לרבות מחזהו האחרו� שנמצא במגרתו, שהוכתר בש� 

  ).   ימי פומפיי האחרוני�משקל כותרת הספר והסרט �על

נזכרת הדר' המוליכה אל העיר הבלתי כוכבי� בחו�, למ� שיר הפתיחה של         

מחק אלתרמ� כביכול את  בספר הבכורה שלו ת, שהיא גיבורת הספר.מאופיינ

סממני הזמ� והמקו� והעמיד לכאורה עיר טיפוסית, הדומה לכאורה לכל הערי� של 

אירופאי  של עיר זו (עיר שבה יש מגדל ע� � ההיסטוריה האנושית. אופיה  הכמו

ישראליי�, �אר�שעו� ואנדרטות על הגשר) מופר לִעתי� ומופרע פה וש� ביסודות 

שאינ� מתיישבי� ע� הפטינה המיושנת המצפה את תיאוריה של העיר. כ', למשל, 

בתו' שיר שבו מרכבות, טבחת וגינוני מלכות אירופאיי�, מזדקר לפתע בזרותו ע� 

אביבי  שבשורות התאטרליות: "Fִ �Fְָקָמה Bִַ$יל ָעָנ! ִלי 2ְִמְטַ$ַחת / �השקמה התל

"פגישה   – כוכבי� בחו�בשיר השני של ד ָלO / ְו,ִרי�". הנה כי כ�, כבר / ֶא]ֹ  ַוֲאִני

ההיכר � אביבי, סימ�� נזכר ע� השקמה התל –לאי� ק�",  החשוב שבשירי הקוב� 

,  עיר היונה בספרו אביב�תלהמובהק של "עיר היהודי�" (כ' כינה אלתרמ� את 

, בש� "מדינת ר השביעיהטוכש� ש2ינה את המדינה שבדר' ב"מגש הכס!", משירי 

כ' רמז שהצירו! "העיר העברית הראשונה" נית� לה על שו� רצונ�  37היהודי�").

]  еврейשל בוניה להיפרד מיפו הערבית ולהקי� עיר יהודית ("עברי" או "ייבריי" [

  פירושו ברוסית "יהודי"). 

ר ("�Fָ אביבי, המופיע בשיר "פגישה לאי� ק�" שבראש הספ� ע� השקמה התל       

Bִַ$יל ָעָנ! ִלי 2ְִמְטַ$ַחת"),  מככב ג� בהמשכו, בשיר "ליל שרב" ("רֹוֵע� ְוFֹוֵקַע  ִ*ְקָמה

ר  ֵ̂ 0ֹות [...] ָנָחF ַעל ְ%ִ*9ְִמי
 ַהAֶֶקט ָהָיה ,ז. / ָיֵרַח ִק Eא  ַה3ֵלְצהQַָח / ָנDֵFִ Oארֹו ָל�ַצָ

ִהְתַאP0ֵ ַהSֵָרַח / Aַ0ַַער ִנXְב� Fִָני� ַעBִיקֹות").  ַהִ/9ְִמי
/ 0ְָכל G2ִֹורֹו ַהFָSָ� ַוSִֹ]ד. 

, שטר� מלאו לה עשרי�, בנשימה החדשהאזכורו  של ע� השקמה, סמלה של העיר 

הניצבות בשער, יש בו כמוב� מטעמו של אוקסימורו�.  העתיקותאחת ע� השני� 

ביצירת אלתרמ� יש תמיד הנמקה, וכא� נעוצה ואול�, לצירופי� האוקסימורוניי� 

אביב ש� חדש ומקראי כאחד, וכשנחו� סוקולוב הכתיר � ההנמקה בהיות העיר תל

של הרצל, נועדה  המילה "תל" לסמל את היסוד היש� אלטנוילנד בו את תרגומו ל

את היסוד החדש (מלשו� "ֵאב", צורת היחיד של   –, ואילו ה"אביב" והעתיק

  צמח חדש ורענ�).  –"ִא0י�" 



באופ� שרירותי את מראותיה כוכבי� בחו� הא� חיבר המשורר הצעיר  ב       

אביב � עשרה  ע� מראותיה הוויטליי� של תל� הדקדנטיי� של פריז  במאה התשע

הנבנית, המדיפי� ריח של סיד ו"צבע טרי" א' רק לתפארת המצלול והחרוז ולצור' 

רת רס�? הא� לפנינו שעשוע ותעתוע בעלמא? הפגנת וירטואוזיות  מודרניסטית חס

לאו דווקא. המילי� "מרכבות" והצורה הארכאית "טבחת", המשולבות בי� שורות 

שיר זה, מזכירות את דברי שמואל  במשפט המל', שבה� הנביא מזהיר את הע� 

לבל ישי� עליו מל', כי מל' זה ייקח את הבני� לַר2ָבי� ואת הבנות לַרָ]חות 

�ֶאת  ַוSֹאֶמר ֶזה ִיְהֶיה ִמFְַ$ט ַהNֶֶלP, ֲאFֶר ִיְמPM ֲעֵליֶכ�:ות ("ולַט0ָח �Qָ0ְֵניֶכ� ִיָ]ח, ְו

�ְבָפָרFָיו, ְוָרצ�, ִלְפֵני ֶמְר2ְַבBֹו. [...]  ְוֶאת  ּ ְֶמְרַ�ְב3וֹ לֹו ב�0ְנֹוֵתיֶכ�, ִיָ]ח, ְלַרָ]חֹות 

מוצמדי� כא� אפוא ג� הפכי העבר  יג).�ח, יא , �ְלֹאפֹות."; שמואל א,-ְלַטָ%חוֹת

ישראלית � וההווה הלאומי, ההיסטוריה התנ"כית הקדומה והמציאות האר�

המתהווה: סו! שנות השלושי�, הימי� שבה� התחיל היישוב לנסות להביא לִקצו 

נקשרו   –לחיי  "ממלכה"  –של המנדט הבריטי  ולהכשיר  את עצמו לחיי� ריבוניי� 

ל אלתרמ� ע� התקופה המקבילה בימי קד�, במעבר מכהונה למלוכה, בתודעתו ש

אביב נקשר בתודעתו ג� ע� האתר הקדו� שעל �ממש כש� ששמה של העיר תל

הנהר כבר הנושא ש� זה (כנזכר בספר יחזקאל) וע� העיר העברית הראשונה, 

  שבתיה הלכו ונבנו אז לנגד עיניו על גדות הירקו�.

 אביב כעיר שנולדה מ� הספרי�, כמילה�אלתרמ� את תלהציג חגיגת קי� ב      

שנהגתה ונכתבה על דפיו של ספר, והפכה לימי�  מ"חלו� פורח" ל"מציא�ת 

/ 0ְֶטֶר� ק�� ִעיר ַעל חֹול" (שיר ח' במחזור "שוק  ְסָפִרי
 ִנְכ3ְב- "Mא Fְָוא : פורחת"

�שיכולה להיות האישה, בת –הֵ$רות"). לא ייפלא א� הנמענת של "פגישה לאי� ק�" 

יכולה להיות ג� עיר מסוימת מאוד,  –השיר, העיר, או תבל על כל אגפיה וגילוייה 

אביב, שנולדה כדברי אלתרמ�, מ� הספרי�. ייתכ� שכא� נעו� �הלא היא העיר תל

ַרק ַאBְ ַהֵחְטא ְוַהFֹֹוֶפֶטת" שמשמיע  ַלְ;ָפִרי
ִפשרO של  השורה החידתית "

אביב, אשר נולדה �"אהובתו". זו עשויה לרמוז לכ' שהאהובה, העיר תלהטרובדור ל

מתו' "חטא הכתיבה" של קברניטי הציונות, עומדת כיו� על ִתלה, והיא יישות 

  עצמאית וכלל לא א�טֹופית, כפי שהייתה בראשונה.

", מדינה5 אלהמילה "מדינה" פירושה בערבית "עיר" (המילה המלעילית "         

כלומר,   –מקורה של המילה העברית המלרעית "מדינה", נגזרה מ"די�"  ,المدينه

שהייתה מדינה בזעיר אנפי�, נתנה   –" הפוליסאו "  –מחוק ומשפט). ג� ביוו�, העיר 

את שמה לכל המילי� שעניינ� הסדר והמשמעת: המשטרה, המדינאות והמדיניות.  

אי' עיר  ַהֵחְטא ְוַהFֹֹוֶפֶטת" ַרק ַאBְ  ַלְ;ָפִרי
אלתרמ� מראה בשורה החידתית "

ליישות   –שנולדה מ� הספרי�, מחלומ� של אנשי הרוח והחזו�, הפכה לעיר ממלכה 



א�ר0נית ממשית ומוחשית, שמוסדותיה, המופקדי� על שמירת החוקי� והכללי�,  

העיר  כבר מנציחי� ברחובותיה את האישי� שראוה בחלומ� והנציחוה בספריה�.

היא נולדה מ� הרוח ומ� החלו� פרי�, ותונצח לימי� בספרי השירה; נולדה מ� הס

הערטילאיי�, א' עתה היא הולכת והופכת למציא�ת ממשית ומוחשית, העומדת על 

ִתלה ומשליטה סדר, משפט ומשמעת (ודר' אגב, ג� מילה כדוגמת "שדרה", 

ניינה סדר, , נגזרה מהשורש סד"ר ועכוכבי� בחו�המופיעה תכופות בשירי העיר של 

  חוק ומשמעת). 

בי� שירי "רגעי�" כלול שיר שכותרתו "מיותר", המתאר הריסת בית יש�           

שאינו צועד ע� צו האופנה ומפריע בנוכחותו ל"התקדמות", ותיאורו דומה להפליא 

משמע, בעיר שבמרכז  38).כוכבי� בחו�לתיאור הבית בשיר "בית יש� ויוני�" (משירי 

, הנראית בקריאה חטופה ובלתי מעמיקה  כעיר אירופאית ובה � בחו�כוכביהקוב� 

שדרות, שווקי� וגני�, מתבלט אותו "בית יש� ויוני�", שכמותו נית� למצוא ג�  בי� 

אביב שבשירי "רגעי�". מ� הראוי להדגיש  את האירוניה ואת ההומור �בתי תל

, ובו 29.7.1934יו� מדבר האבסורדי המשוקעי� בשיר "מיותר". שיר זה התפרס� ב

אביבי ההול' ונהרס, בית שקירו האחרו� כבר מתנועע ועוד � מסופר שעל הבית התל

אביב �כמנהג בתיה של "תל –מעט יגווע "0ְִקֹטֶרת ַאFְָ$ה ְו,ָבק". לבית זה מוצמד  

ֹ̂ב�  –הקטנה"  Bְַרַ$"ג".  –מי� תבליט אורנמנטלי, שעליו חקוקות המילי�  "ַמה 

אופנתי זה לא עמד על ִתלו בעיר העברית הראשונה אלא �בית "מיוש�" ובלתימשמע, 

כעשור שני� בלבד, והוא כבר מוגדר "בית יש�" המועד להריסה. כ'  שיק! אלתרמ� 

אביב ואת אווירת � לא רק את התחדשותה המהירה והמדהימה של תל

"להוציא  "הפרוספריטי" הגועשת, שהצדיקה אז, מ� הבחינה הכלכלית לכל הפחות,

יש� מפני חדש". כ' שיק! במרומז ג� את השינויי� הפואטיי� המהירי� שחלו 

באות� שני� עצמ� בעיר זו; את ניסיונ� של שלונסקי וחבריו לסלק מ� הדר' את בני 

דור ביאליק "המיושני�" ע� בתיה� המצועצעי� (בתי המגורי� ובתי השיר), כדי 

Fֶ1ֶת להכניס� למחס� הגרוטאות של ההיסטוריה  Eיָרה ְמחFִ") ולרשת את מקומ�

/ ַאBָה ְמיBָEר ֹ$ה, ַאBָה ְקָצת  !ִהְתַק1ְמ�ת –ַהֶ]ֶרת ֵהִריָעה. / ְ@רֹונֹות  ָ$ֶתפֹוִני� צֹוְרִחי� 

שיק! אלתרמ� אותה  כוכבי� בחו�ַמְפִריַע, / ָעֶליa ָלמ�ת"). בשירי "רגעי�" ובשירי 

ורנליסטיי� עשה זאת באור יו� ובטכניקה מציאות עצמה, אלא שבשירי� הז'

צילומית, שאינה משאירה למתבונ� ספק באשר לזהותה של המציא�ת המצולמת, 

עשה זאת כבציור מודרניסטי העשוי כתמי צבע מעורפלי�  כוכבי� בחו�ואילו בשירי 

וֶאניגמטיי� הדורש מ� המתבונ� להתעמק בכתמי� ולמצוא בתוכ� סימני� עמומי� 

�  ת קוהרנטית ומ�2רת. של מציא



(לפני שהתכנס  1935 – 1931ברבי� מהשירי� שפרס� אלתרמ� בי� השני�          

), מתוארת עיר כוכבי� בחו�בתו' עצמו, חדל לפרס� שירי� ושקד על כתיבת ספרו 

מערבית שוקעת, המדגימה את רעיו� "שקיעת המערב" (כש� ספרו של הפילוסו! 

ידי �, לאחר שהושתק על1936ל' לעולמו בשנת הגרמני אוסוולד שפנגלר, שה

יש הד למשנתו של שפנגלר,  כוכבי� בחו�הנאצי�). לכאורה ג� באחדי� משירי 

ובמיוחד בשיר כדוגמת "הרוח ע� כל אחיותיה", שתמונת הפתיחה שלו היא כשל 

כ�, בהמש' השיר לפתע נפגש הקורא �פי�על�עיר לפני שקיעה ולפני פלישת אויב. א!

ת כגו�:  "ֵאיP 2וַרַעת ִעיֵרנ� ְלַרַע� חֹוְצֶביָה! / ֵאיP ָרִקיַע ִנָחר / ַעל ָ$ֶניָה @ֹוֵהר, / ע� שורו

ַעל ָ$ֶניָה ַמ2ֶה ְוצֹוֵוַח!". תמונה אלימה זו, כשהיא מופשטת מצעיפי הזוהר המכוש! 

סימבוליסטי, היא תמונה ראליסטית חסרת הילה של עיר מאובקת �של השיר הנאו

בזמ� סלילת  –אביב הקטנה" �י� אלה שראו עיניו של אלתרמ� הצעיר ב"תלכע –

    כבישיה והנחת מדרכותיה.

ג� שיר כדוגמת "הולדת הרחוב" מתאר משורר, ב� דמות� של אלתרמ� הצעיר        

ושל חבריו המודרניסטי�,  המהל' ברחובותיה של עיר ההולכת ונבנית לנגד עיניו, 

ובעת הצבת גדרותיה ושעריה בצבת הנפחי�, ולפתע הוא  בזמ� המולת בניית בתיה 

אהובתו, ואינו מכיר אותה כלל, כי היא משתנה לנגד עיניו �פוגש בקר� רחוב את עירו

מדי יו� ביומו ("2ִי ֶאְפֹ@O0ָ F ְלֶפַתע 0ְֶקֶר� ָהְרחֹוב, / ְלָבִבי ַיְרBִיֵעִני, / ל bא ַי2ִיֶרGָה"). 

ו לא רוח ה' מרחפת על פניה, כי א� "ָהֵאF ַעל ָ$ֶניָה רֹוֶחֶפת, כשהעיר נבראת מ� התוה

/ 2ֲַאFֶר ח�צֹוֶתיָה ֵמִתי� 0ְִנFִיָקה / Qִ0ְְפֵתי ַהNְַכF0ֵ ְוַהRֶֶפת", והוא מבטיח כי לא יחבר 

לה שירי אהבה, כי "Mא ָמָצאִתי ִמDִי� / ְ@דֹולֹות 2ָמֹוָה". בנייתה המואצת של עיר, 

כבישיה נסללי� במכבשי� וליד שלדי בתיה עומדי� מנופי�, מתוארת תכופות ש

שמראותיה� האורבניי� לא אחת מרשימי� את קוראיה�  ,כוכבי� בחו�בשירי 

  אגדית.�כמראותיה של עיר אירופאית, ֶש0תיה ורחובותיה אפופי� באווירה כמו

"הצי� ונפגע", הצמיד  אלתרמ� הצעיר, שעשה את לימודיו האקדמיי� בצרפת,          

דר' האוקסימורו�, את מוטיב העיר הֶדקדנטית השוקעת (פריז)  �בשירי� אלה, על

אביב). התמהיל שנוצר הוא אוקסימורו�, �ואת מוטיב העיר ההולכת ונבנית (תל

שנית� לנמקו ולמצוא לו פשר. בשיריו על בניית העיר והולדת הרחוב העמיד אלתרמ� 

כיאל" של שלונסקי ולשירי� מודרניסטיי� רבי� שתיארו את האנטיתזה לשירי "כר

את הכר' המערבי השוקע. אצל אלתרמ� כאבי הגניחה של העיר הגוססת, שצירי 

שעריה נתלשי� ממקומ�,  וצירי היולדה של העיר הנולדת כרוכי� אלה באלה 

�("ֹנא שירי מכות מצרי�כבמעגל, ומכא� הפתיחה של  Pִמ0ְַרֶזל ִציַרִי �ָעִרי� ,מֹוFְ /

� 0ִיֵלל").  מותה של תופעה נושנה והולדתה של תופעה חדשה כרוכות זו בזו, Fִנְתְל



 שירי מכות מצרי�ועל כ� יללת היולדה וצירי הֵלדה מתלכדי� במילות הפתיחה של 

  ע� התלישה הכואבת של צירי השער של עיר שפולשיה עומדי� עליה לכלותה.

אינ� מנוטרלי�  כוכבי� בחו�ניסינו להראות ששירי בסעי! זה (סעי! ד')         

אביבי (יש בה�, כמוב�, ג� שירי כפר ושירי ישימו�, כמו ג� � מ"צבע לוקלי" תל

שירי� שבה� הֵהל' מהל' בי� שערי עיר לאבק דרכי�). בסעי! האחרו� (סעי! ה') 

� ננסה להראות כיצד חדרו ג� אירועי הזמ� הגדולי�, בצד וינייטות וסקיצות מ

הזמ�, ללב לב� של שירי� אלה, הנראי� ונשמעי� כשירי� �המציאות הלוקלית בת

קריאה שהויה של שירי� אלה מגלה שהמראה החושני ). של "אמנות לש� אמנות"

והקליל, הצבעוני והפרוע, של רבי� מה� אינו אלא  המעטה השטחי והנוצ� שלה�, 

חשו! אִמתות הגותיות  וכי מתבקשת  במקביל ג� קריאה רצינית, שיש בכוחה ל

  כבדות משקל על משמעות החיי�  בעת קטקליז� נורא המאיי� עליה� להאביד�.

  

 

  כוכבי
 בחו6ה. רוחות מלחמה: על אותות הזמ�  בשירי 

) העליתי את הטענה כי שירי� כדוגמת "כיפה אדומה" 1988( עוד חוזר הניגו�בספרי 

אחיותיה",  "הלילה הזה",  "אל הפילי�", "הדֵלקה", "הנאו�", "הרוח ע� כל

"הסער עבר כא� לפני בוקר", "סתיו עתיק", ועוד כיוצא באלה שירי� משירי קוב� 

�,  מַשקפי� את האימת הכוכבי� בחו�הבכורה furor teutonicus –  את הפחד מפני

ביתר שאת, העליתי טענה זו  39המשטרי� הטוטליטריי� ומפני המלחמה הקרבה.

), שבו טענתי כי שירי� אלה נראי� לכאורה כשירי� 2010(הל' ומל' בספרי  

זמנית נובעת מ� ההנחה �המנותקי� מאירועי הזמ�, א' "חזות� הטיפוסית והעל

שבבסיס�, ולפיה הכוחות הסטיכיי� והפרועי� מרימי� שוב את ראש�, וה� 

להלבישו במסכת  —עתידי� להתפר�  כבימי קד�, ולהביא על העול� זוועות והרס 

המגמה האטוויסטית בספרות    40האטוויסטית של השבט הקמאי".הצבעי� 

המערבית, שהתבטאה למשל ברומנטי� של ד"ה לורנס, קיבלה לגיטימציה מחיבורו 

  .  אי הנחת שבתרבותשל פרויד 

משקפי� את השקפתו של אלתרמ� על  כוכבי� בחו�הנחה זו, שלפיה שירי           

�, קיבל במידה מסוימת ג� עוזי שביט המציאות המתהווה, בהימוט סדרי עול

, כי שירי� כדוגמת "הנאו�" שירה מול טוטליטריותהטוע� בפרק החמישי של ספרו 

שירי� שבישרו את ההתמודדות  –ו"הדֵלקה" ה� שירי� יוצאי דופ� בכוכבי� בחו� 

) תיארתי את 1989( עוד חוזר הניגו�בספרי  41ע� הקס� האסתטי של הפשיז�.

בתוס בשיר "הנאו�", והשוויתי אותו  לשירו של טיוצ'ב "ציֶצרו". המעבר מפתוס ל

זמנית של שיר זה, טענתי  שנית� למצוא בו  הדי� לנאומי� חוצבי �חר! חזותו העל



הלהבות שנשמעו בכיכרות הערי� בי� מלחמות העול�, מפי נושאי הדגל של 

בה� ג�   הבולשביז� מזה והפשיז� מזה (ולהבדיל אל! אלפי הבדלות, מהדהדי�

ישראל, שהושפעו מ� הרטוריקה � נאומיה� רבי הפתוס של עסקני המפלגות באר�

א! בחנתי את השיר "הדֵלקה" על רקע המניפסטי�  42הבולשביקית והפשיסטית).

  43המועצות ובאיטליה.�הפוטוריסטיי�, שהתפרסמו בברית

י כדוגמת  ז'ורנליסט  לחיזוק הנחה זו, נית� להביא ר,יה מסייעת משיר        

, ומנח� הטור השביעי"מוסוליני" (מאות� טורי� שלא כונסו ע"י אלתרמ� בקוב� 

המזכיר את השירי� "הנאו�"  44דורמ� הביא� לדפוס לאחר מות מחבר�),

בריטניה   כוחות  פלישת  לאחר שהחלה  הטור שנגנז  נתפרס�  ו"הדֵלקה".

סוליני להשמיע מול ההמו� הברית לסיציליה, והוא מלגלג על מנהגו של מו� וארצות

לנאו�   הוסי! מוסוליני   עוד   (בשלב זה של המלחמה  המריע נאומי� חוצבי להבות 

בנאומי�   ולהלהיב את ההמוני�  מעל גזוזטרת "פאלאצו ונציה" ברומא,

, כוכבי� בחו�טור זה של אלתרמ� הוא שיר תאטרלי, כמו שירי   לאומניי�).

� ", והוא הופ' את מוסוליני לכוכב נופל, תרתיובמיוחד כמו "הנאו�" ו"הדֵלקה

ְונ�ד�   Fַָמִי�,  "ַה0ִיט�,   ואסטרואיד הנופל ממרומי השמי�):  משמע (שחק� כושל

נ�ד: / ֵאיֶזה Qְַחָק� / הֹוֵלP ְלִא0�ד! / ֵאיֶזה 1ִיְקָטטֹור, / ֵאיֶזה 1ְֶקַלָמטֹור, / ֵאיֶזה 

/ ַמה Nְַזִהיר ה�א ַעְכFָו ִמ1Xִֹו   ַה0ִיִטי רֹוִמי,  Fַָמִי�,  / ַה0ִיט�,1ֶקֹוָרטֹור / נֹוֵפל Fָד�ד!/

�ֶאְפFָר, ִאי�/ ַעד Fֶַ@� 0ְָנְפלֹו, 0ְֵליל ַמר ָוֹחPFֶ, / ִאי  ַה]ֹוִמי, ."!PSֵא ְלַחcFֶ ר 2ְָללFֶָאְפ

בוד.  כישרונו משמע, שהל' לאי�השיר מציג את מוסוליני ככוכב מזהיר, תרתי

הדרמטי, שיכול היה לעשות גדולות על במת התאטרו�, במקו� על במת הנאו� 

הפוליטי, לא נוצל כראוי, מקונ� השיר באירוניה. כל השיר הוא קינת לעג כבפסוק 

המקראי "ֵאיP ָנַפְלBָ ִמAַָמִי� ֵהיֵלל 0ֶ� Fַָחר" (ישעיהו יד, יב), ובה מכ�ֶנה הקיסר 

ינוי "דקלמטור" (מילה בעלת השתמעויות תאטרליות) המציגה את בכ  (הדוצ'ה)

  מוסוליני כדמגוג המדקל� אמירות דוגמטיות ואקסיומטיות.

הרי   45וא� משווי� את השיר "הנאו�" לשיר הז'ורנליסטי "אספת בחירות",         

Bֲַאָוה ָלֵעיַנִי�: / 2ָל שהדמיו� בולט עוד יותר:  "ַהְפֵנה ֶאת ֹראaFְ ְלָכא� �ְלָכא�, / ַה0ֵט, 

ְלָח�, / ַהָ$תֹוס ְוכֹוס ַהNִַי�". הצירו! הזאוגמטי של  �1ָָבר 0ְִמקֹומֹו  EAַה0ָָמה, ַה

ושל "הפתוס"  –הבמה, השולח� וכוס המי�  –החפצי� המוחשיי� של הנאו� 

ל בפרט (וב כוכבי� בחו�המופשט הוא צירו! אופייני לשירי אלתרמ� בכלל, ולשירי 

נשכח שאי� מדובר בתפֶאֶרת חייו ומותו של הנאו�, כי א� ב"Bְִפֹאֶרת ַחSָיו �מֹותֹו Fֶל 

 "��כלומר, באבזרי תפאורה כבתאטרו�, ואות� אבזרי� יאי� לנאומי�  –ַהGְא

אביבי). בשני השירי� יש עירוב �שמעל מרפסת הארמו� ברומא או ב"בית הע�" התל

של כוס מי� פשוטה, המעידה שג� האורטור של פתוס ושל בתוס; של הדר ו



אד� רגיל, בשר וד� �המשפיע ביותר, ויהא זה  הפיהרר או הדוצ'ה, אינו אלא ב�

  הנזקק לכוס מי� מחשש פ� יישנק גרונו וילעו מיליו. 

תאטרלי ואירוני הוא ג� הטור "מוסוליני פותח את ישיבת הקבינט            

BֹוַפְפBְ ְוִחְצַצְרBְ! /    רֹוָמא,  נ�! ְלַחF0ָ ָהַלְכנ�! / ְוַאBְ רֹוָמא,"ִזְכר� ַמה ָ$ַרְח   האחרונה":

ִהיְסטֹוְרָיה ָעַרְכנ�, ִאיְמֶ$ְרָיה ִ$Bְַחנ�. / Qִַחְקנ� ֶאת ֶצָזר ְוֶאת 0ֹוַנַ$ְרט!// ָנ?ְמBִי 

�ט! / ַעְכFָו ִמְלָחָמה ִהיא Bְִפֶאֶרת! / Qְֵרָפה ִהיא ֲחלֹו�, ַהְר   ֵלאֹמר:S$ִ ה ִהיאFָָע

ְזָיה ֵאֵלינ� חֹוֶזֶרת, / 2ְֵדי ְלהֹוִכיַח Fֵֶאי� זֹו ָטע�ת.// ְוֵא� ִאיַטְלִקית ַהGֹוQֵאת @�ַפת  ַה$וֹאֶ

/ ְוֵיF    ַהֵא� ְמַקDֶֶלת,   ִסיְניֹוִרי�,  / אֹוָתנ�,  ֶיֶלד / Bֹוָעה ִמWִָביב ָל?ְרמֹו� Dֵ0ַילֹות.

��  ֹוותְלַק Sי� ְוָהאֹוֶ$ָרה  //  ַהְ]ָללֹות.  ְלִק$ִ EBְבֹת� ַה��Fֶָהָע�,    ִס2�ִיי�  ְ@ַרְנ1ָה / ֶיFְָנ�

."!2ַ ��ָלO ה�א ָמָחא ָלנNר ִמFֶַרְנ1ָה, / ֲא�קשה  2ִ46ְדָרָכיו, / ִיְתֵלנ�, ִסיְניֹוִרי�, ַעל זֹו ַהֶ

המחוות  –כמו ב'הנאו�' ו'הדֵלקה' תיאורי�   לטעות: לפנינו אות�

מחיאות הכ! מול הוורנדה ומדרגות הארמו�, התפארת והתפאורה,   התיאטרליות,

הא� וילדה השבור בשיר "הקנוני" (או הא� הנושאת גופת ילד בשיר 

ִאז2ור� של המניפסטי� הפוטוריסטיי� אשר המליצו לשרו! את     הז'ורנליסטי),

ות האמנות הקלסיות, ועוד כהנה וכהנה נקודות של המוזיאוני� ולכלות את יציר

  זיקה ודמיו�. 

כלולות שורות כגו� "ְיִהי ַלֵ]יָסר / ֲאFֶר ַלֵ]יָסר" ("הרוח ע� כל  כוכבי� בחו�ב       

אחיותיה"); וכמו "2ָל עֹוד ֶזה ָהעֹוָל� ֶאת Fִיָריו ל _א ִיְרַצח" ו"2ָל עֹוד אֹור 0ַַחDֹו� [...] 

 Pוזמר לחיי הפונדקית"), ֵמַתִי �ְלַה2ִיר" ("ערב בפונדק השירי� הנוש Pאֹוָת �ָיבֹוא

� וכמו "  �[...] GXִ0ַֹוק  ֶאת ְנֹחFֶת ִריָסיו / 0ְִצָבת ,ִריָמה, / ֲאַעGֶנ� ַלAְָוא: ִהAֵָבר �ְזַעק! 

 FְBִ ִיי�" ("השיר הזר");  וכמו "?ל�ָנא, ֲעַפר � 2ַח, ?ל 2ַFְBִחִמTְָפָתיו / ֶנֶעְקר� ִו1

ָהעֹוָל� / ֶאת ַרְגֵלי ָה,ָד� 1ָFְֶרכ� ָעֶליa" ("הלילה הזה"), וכמו "0ְתֹור הֹוֶמה, 

0ְֶאְגרֹוִפי� Fְל�ִחי� [...] ְ@דֹוִלי�, ְ@דֹוִלי� ִרְגֵעי ַהWֹו!" ("חיו' ראשו�"), כמו "ַ$Gִָסי� 

Nֵי Eֲאד�)  וכמו "ַהDְַיָלה ֵיֵרד ִע� ַלִ$יד ְלמ�ֵלנ� / ֵמַעל ַמְדֵרגֹות ָזָק�" ("הא� השלישית"

ַהֵהיָכל ָהְרָחבֹות" ("עד הלילה). קשה שלא לזהות בשורות כאלה, וכגו� אלה, 

� טר��המשובצות בספר, את הֶהקשר והאווירה מלאי המתח והחרדה של ימי

  י� הנ"ל.פאשיסטי�מלחמה אשר הולידו את השירי� הז'ורנליסטיי� האנטי

ראוי לשי� לב כיצד השתמש אלתרמ� בשירי� אלה בתחבולת ההאנשה        

�(פרסוניפיקציה). תחבולה זו, המעניקה תכונות אנוש לדומ�, לחי ולצומח, בדר'

 The Great Chain ofכלל מקרבת את הקטגוריות של "שלשלת ההוויה הגדולה (

Beings .מתאר את ), ומעניקי� רגשות אפילו לעצי� ולאבני� �כאשר אלתרמ

�ָפה ַה1ֹוֶהֶרת") הוא Wהבתי� ב"הרוח ע� כל אחיותיה" ("ַמְצ1ִיִעי� ַה0ִָתי� ַל

משתמש בתחבולת ההאנשה ולא כדי לרכ' את אבניות� של הבתי�, או להעניק 



לה� תכונות אנוש, כי תקופת� של המשטרי� הטוטליטריי� היא תקופה של 

כ' נהג ג� בשירי "רגעי�", שנכתבו באותו זמ�  דיהומניזציה ושל אפסות האד�.

. כ', למשל, בשירו כוכבי� בחו�שבו התחילו להתגבש אצל אלתרמ� שירי 

"התנגשות": "ִ$ְתא _� ַהDְַיָלה ִמְתַא�Sֵ / ָהְרחֹוב $ֹוֵלט Fְִריָקה ַח1ָה / ְוַהBִ0ָי� ַעל 

השיר הז'ורנליסטי אינו מתאר אלא אמנ�  $ְ47ָלָדה".�ָראFֵיֶה� / חֹוְבFִי� 2ֹוְבֵעי

תאונת דרכי� עקובה מד�, ואולי התנקשות עקובה מד�, א' לא מלחמה של ממש,  

אלא שהמטפוריקה שנבחרה יאה לימי מתיחות של טר� מלחמה, ו"ההאנשה" היא, 

למרבה הפרדוקס, ההאנשה הפחות אנושית שנית� להעלות על הדעת, כיאה לשיר 

  המשטרי� הטוטליטריי� בעול�. שנכתב בזמ� התגברות� של

�ָפה ַה1ֹוֶהֶרת [...] ְיִהי ַלֵ]יָסר /           Wלנוכח שורות כדוגמת "ַמְצ1ִיִעי� ַה0ִָתי� ַל

ֲאFֶר ַלֵ]יָסר" ("הרוח ע� כל אחיותיה", קשה שלא לראות את מצעדי התנועות 

לא ייפלא הלאומניות באירופה ואת גירסת� המרוככת במציא�ת הלוַקלית.  

שלקראת סופו של שיר זה נאמר "ַה2ֹוָכב ָהרֹוֵעד ְמַחֵ$Q 0ְַגְפר�ר / ֶאת 12ַ�ר ָהעֹוָל� 

."!�של  שכתב אלתרמ� בשנות האֵפלה וההאָפלה הטור השביעיבאחד משירי    DָFֶנ

נזכרי� כל אות� מורדי חוש', בני העול� העתיק  –"על איפול השכל"  –המלחמה 

, ש"לא כבו את האור", ובה� הציניק� דיוגנס, שיצא באור יו� מלא מצויד והביניימי

 �Fִהְתַלֲח / �בפנס כדי לחפש את היושר והתבונה: "ָהָיה ְזַמ�, �ְבFִָני� ֲאFֶר ֹאֶפל ָמֵלא

�ק ַהFָSָ�: / 'ִהְס2ְBַל� ָנא, ?ִחי�, ֶאל 1ִיַרת ָ@ִליֵלאֹו / Mא 2ִ Aַה �0ָה ֶאת ָהאֹור ֶאְזָרִחי� ִמ

�ט ְוFֶל ְ$רֹוָזה, / ֵאיP ָהָיה ָהִא$�ל ַרב S$ִ לFֶ ר 0ְִכָרִכי�$ַ E2ְָבר ס // .'...�Fָָהַעְק �ֵקRַָה

ל Fְִ$ינֹוָזה, / �Fָ 1ִַויְנִצ'י ִהְדִליק ֶאת  ְ$ָרצֹות ִמ1ֹור 1ֹור. / 2ָא� ִהְבִקיַע ָהאֹור ִמBְִריָסיו ֹשֶ

�ק".אֹורֹו 0ַ A0ַ סGָ$ַ ת ִע�� $ְ48רֹוְזדֹור... // ְוִהְג1ִיל ִמ2ָל ֵאDֶה 1ִיֹוֶגֶנס @��, / FֶָהַלP 0ְַפFְט

כתביו של דיוגנס אבדו, א' הביוגר! שלו סיפר עליו שבפגישתו ע� אלכסנדר 

 מה למענו. "כ�", ענה לו� מוקדו�, שאל  הקיסר את הפילוסו!  א� יוכל לעשות דבר

דיוגנס, "זוז בבקשה, כי  אתה מסתיר לי את השמש". אלתרמ� תיאר בסו! שנות 

, תקופה שבה הפיהרר והדוצ'ה (הקיסר) כוכבי� בחו�השלושי�, בטוריו בבשירי 

 עמ�, והסתירו לאנשי הרוח את אור השמש ה0רה. �ִה$נטו את בני

משטרי� אפלי� אלה  אלתרמ�, כ' עולה  מטוריו בגלוי ומשיריו בסמוי,  חשש פ�      

ידרדרו את העול� אל חשכת ימי הביניי�, או גרוע מזה, אל ימיה הברבריי� של 

כוכבי� הפרהיסטוריה: ימיה� של שבטי הפרא שהתגוררו ביערות העד. הקוב� 

הכוחות עשיר בשירי� על השבט, ואלה מראי� את חששו של מחבר� פ� ירימו  בחו�

אלתרמ� חש בחושיו החדי� כי ה� עתידי�  הסטיכיי� והפרועי�  שוב את ראש�.

להלבישו במסכת הצבעי�  –להתפר�  כבימי קד�, ולהביא על העול� הרס חסר רס� 

האטוויסטית של השבט הקמאי. מכא� שורות כמו "2ִי @�ֵפנ� ַהֶ$ֶרא, ֲחַת� ַה1ִָמי�, / 



�P ְוַה0ֶֶגד, / ְיגֹונֹו עֹוד עָ Sָערֹות עֹוד לֹוֵהט 0ְַמְסֵוה ַהִחSְת ַהDַ Eְנָזִמי�, / ֲהמ�ד�י ַט0ָעֹות 

0ְֵעיָניו עֹוד חֹוֶגֶגת [....] ה�א $ֹוֵר� ִמBֹוֵכנ�, 2ְמֹו ִמ0ֵית 2ֶֶלא, / 0ְִקִרי?ת ?ֲהָבה 

ת ַקְדמו bִנית, / 0ְַקְר�1ֹ!" ("אל הפילי�"); "ִה0ִFְיע�P 0ֶָעָנ�! ֶאת ָ$ַנִיWְ2ִ Pָתה / ַמWֵכַ 

ַהXְָבִעי� Fֶל ַהAֵֶבט Sַ0ַַער [...] 0ְִרֵאֵמי ְרָעָמיו ַה$ֹוְסִעי� 0ָֹראFְ0ִ / ,Fִריַקת ַהAֹוִטי�, 

Nֶ0ְַרָחב ַהֶ$ֶרא [...] ַאBְ ָרִאית ֶאת FִיֵרP ַה]ֹוֵרא ָלP ַלXִַיד, / ַהDֹוֵהט 0ְנֹוצֹות �ְנָזִמי� [...] 

 Pָער ַה2ָח _ל, 0ְִנְקַמת ַה]ֹוִפי�, ְמַטְ$סֹות ֶאל ְ@רֹוִני" ("סתיו עתיק"), או 0ַ  –ָיַדי  –ְוָיַדִיTֵ

0ְָכO @ֹוֵרר Fְִקיעֹות 2ְר�תֹות ָיַדִי� [...]  Eא ֶאל ס�"ַהַצִיד O0ָ ַלSֹו�, / ַלֶ$ֶרא, ַל2ָח _ל. / ה

49("מערומי האש").  ִמ$ _ה @�ֶריָה ְמַמDֶֶטת" ְוַרַע� ֵלדֹוֶתיָה Bָר עֹוד Gִ0ְַקרֹות / עֹוד ַהַחSָה
  

, כתב אלתרמ� ג� בשירי "רגעי�" כוכבי� בחו�, היא שנת פרסו�  1938בשנת          

�דברי� דומי� על התגברות הfuror teutonicus  בעול�. ג� בה� השווה את

": נהימת� של לגיונות הטבטוני� לנהימת החיות בג'ונגל. בשיר "רדיו וינאי

"מֹוְסְקָבה ְמַד0ֶֶרת, / 0ְֶרִלי� ְמַד0ֶֶרת, /  �ִויָנה ְלֶפַתע ִה2ְָתה Nֵ0ַיָתִרי�. / 

1ֶֶרת, / ִהִ@יע� ַעד ַצָ�אר /   ַהִהיְסטֹוְרָיה EFיהָ   ִמ2ָל ַה0ִירֹות ְמDֶ@ַ   יָנה�ַהְ]ָצִרי�.// ִמִ

 ָF יר. / ָהַרְדיֹוFִעֹות ָו�?ג 2ְָנֵמר 0ֶָרFֶת. / ְוָעְמד� 1ֶמֹוְקָרִטי� ְלַיד ַהNְַכFִיר ִהְבִקיע� / Bְר

�� ֶאל ַהNְַכFִיר ָלֶגFֶת. //  ָנֲהמFFְֹוֵא�  / ָחGִלְגיֹונֹות   ָל    �ֹוֵכAיב ַהFְִבטֹוִני� / ְוִהְק ֶ̂ ַה

�Dַ ַה^ֹוִני� / Fֶל Nָ0ַ  /   ָ0רֹו�, / ַמה Nְֹאד ִהְתַ$Bֵחַ  Eס�ַרק 0ְַג //.�b ֹוְמִדי� ִלְנהDָניו ַה�

�ַגר, / 0ָ,ָד� ַהָחְפFִי, / 0ָ,ָד� ַהנֹוֵה�,   ַהַחSֹות ִנְמְנמ� 2ְִפיר �ְרֵא�Wַה PֹוBִבי ִמAֶַב� /.

(ולא רק בשירי� "אל הפילי�", כוכבי� בחו�  ג� בשירי 50ַה0ָר".� / ִקGְא� ֲחִזיֵרי

האש" שצוטטו לעיל), תיאר אלתרמ� את יערות העד ואת "סתיו עתיק" ו"מערומי 

ג'ונגל הבטו� של העיר המודרנית, וג� בה� כלולי� נמרי� וראמי� ושאר חיתו יער. 

במיוחד בולטי� דימויי הג'ונגל בשירי� "עד הלילה" ("ַהחֹוֵמק 0ֵי� ְצָלָליו 2ְָנֵמר 0ְִקֵני 

Dֹות  ו"חיו' ראשו�" ("ְועֹוד ַהDְַיָלה  ֹ@ֶמא") Eֹוֵתַח ֲהמ$ [...] PFֶֹוְצִפי� ַיֲערֹוָתיו. ַהֹחF .ַחי

  .כוכבי� בחו�2ְֵביָבִרי�"), המוצבי� זה לצד זה ב

חוקי הג'ונגל של "כל דאלי� גבר" ו"אד� לאד� זאב", המשתלטי� על עולמנו          

 51המודרני ומאיימי� על הישגיו,  עולי� ג� מתו' הטור "ביטחו� קולקטיבי",

המראה כי דבר לא השתנה בעול� מאז האד� הקדמו�: "0ְִנְבֵכי ְ$ֶרִהיְסטֹוְרָיה, 0ְֶעֶרב 

ְקד�ִמי� / ִנְתGְ2ַס� ְטר�ְגלֹוִדיִטי� ְלאֹור ְמד�רֹות, / 0ְעֹורֹות ְנֵמִרי�, 0ְַקְרֵני ְרֵאִמי�, / 

 ִGרֹות. [...] ִמ�F רֹות�F / ...�ל ֶאֶבFֶ ִטי��י ,ז ַה1ֹורֹות ָהְל,ה ,צ� Fַ0ְַעט, / ְוָיְרָדה 0ְַנ0

�י Bְִפא�ָרה �ְטָקִסי�. GFִ0ְ / ,א ְמַעטM ֲאֵספֹות �ַר2ְַבBָ�  Mא ?ַחת ִמַ$Wִי�, / ִמGִי ,ז ֶנֶעְרכ

Fְַמל, / ַאP ְלִפי // ֶאת עֹורֹות ַהGֵָמר 0ָ� ֶהְחִליפ� 0ְִפַרק / �ִבְמקֹו� ְמד�רֹות 0ֶָה� ָצ� ַהחַ 

ְבָהק / ִמְס0ֵBַר FְGִFֶ?ר 0ָ� אֹותֹו ַהָ]ָהל". טור זה נכתב אמנ� בהגיע  ENַה �ָנ�S1ִ Pַמֲהַל

פרס� אלתרמ� כשנה לפני פרו�  כוכבי� בחו�המלחמה לסיומה, בעוד שאת 

 אידאיי� נשארו בעינ�: כא� וכא��המלחמה, א' ההיבטי� המטפוריי� והתמטיי�



תיאר אלתרמ� עול� הסומר אל קרב "2ְֶאל ֵזֶכר ,ֵפל, 2ְֶאל ְקָרב ִמ0ְֵראFִית" ("סתיו 

השועטי� במהירות, ועלולי� לרדת מ�  הזמ� קרונותעתיק"); כא� וכא� תיאר את 

ָ̂ 52הפסי� �ָפ� / �ִמ1ְֵלקֹות Dֵ0ַיל ְ$ֵני ַקA2ִ ֶאת �ִרי� ֵיאֹור�, : "2ִי ִא� 1ְָרִכי� ַר0ֹות Fְָכל

  / ֵה� ֵיF ְוַג� ַר2ֶֶבת ָרָצה Fָ2ְָפ� / 2ְִסַחְרֲחָרה ֵמר�ַח �ִמSַַער ֹאֶר�" ("כינור הברזל").

, כוכבי� בחו�שיר כדוגמת "אל הפילי�" שיי' א! הוא לקבוצת שירי� זו מתו'       

צו המביעי� חשש עמוק פ� הכוחות הסטיכיי� הפרועי�, המתעוררי� שוב, יתפר

יחזירוהו אל ימי בראשית, אל ימי יערות העד של  –ויביאו על היקו� שואה והרס 

האד� הקדמו�. קשה שלא לראות בתיאורו  של עדר הפילי� המתו� והנבו� נבואה 

רב פרוע של חיות פרא זורעות הרס, ובדבר �בדבר הפיכתו של העדר הממושמע לערב

טל וקבורות. הדובר נופל בשיר הפיכתו של מיתוס האדמה הרומנטי ל"שדה" של ק

זה ממרומי השמי�, שבה� הוא משוטט בחבלי דמיונו, אל תבל "רחומה" 

ו"עטינית", האוהבת את עולליה וחומלת עליה�, א' ג� בולעת אות� ללא רח� 

   53כרח� פעורה, כבור קבר ורקב.

בשיר זה יוצא הדובר אל הטבע במעיל קי� פשוט, א' אז מתחוללה סערה       

התרבות �ירה, מל�וה בברקי� וברעמי�, העיר הופכת ליער קדומי� והאד� ב�אד

לפרא קדמו� הַמשיל את מסווה הנימוסי�. עדר הפילי� הציית� הופ', כבימי קד�, 

לחיית מלחמה אימתנית ומשולחת רס�. ב"אל הפילי�" הרעיו� מעומע� ועטו! 

 b(משירי "רגעי�"  בשבעה צעיפי� של ערפל, א' בשיר "ברלי� דורשת מושבות"

), נית� למצוא אותו רעיו� כוכבי� בחו�שנכתבו סמו' ליציאתו לאור של הקוב� 

עצמו כשהוא חשו! ומואר באור מלא: "0ְ?ְפִריָקה ֵיF עֹוד ִ$יִלי� 2ְִבֵדי ַצַעד / ְוFֹוִתי� 

�Nָ [...] ֲאָבל, / ִא� Bְַצִליַח 0ְֶרִלי� 0ַ  Eַהְיאֹור ְלת �ְנְ@ִלי� ַהִ$יִלי� ִמ�1ְִריFָה / Bָבֹוא ַ@� ַל@'

בל נשכח כי הבריטי� כינו את הטנקי� של הגרמני� בש� "פילי�  Bְ54ק�ָפה ֲחָדFָה".

מעופפי�" וייתכ� שאלתרמ� רמז לכלי המשחית הללו, כש� שב"שירי מכות 

מצרי�" תיאר בשיר "צפרדע" את הצבא במדיו האחידי�, או את המשורייני� 

המראה, במילי�: "ְוִהיא ODָE2 ?ַחת, ְוִהיא ַר0ָה ִמWְֹפר". אמנ� כבר חז"ל אחידי 

אמרו שבמכת צפרדע הייתה א' צפרדע אחת גדולה שכבשה כל חלקה (שמות רבה י, 

פי שמות רבה), ואלתרמ� הכיר היטב את מדרשי חז"ל, א' �ד; וראו רש"י ש�, על

� בצפרדע המפלצתית סמל להערכתי ב"שירי מכות מצרי�" ראה בה אלתרמ

למונוכרומטיות ולאוניפורמיות, תרתי משמע, של הצבא הטוטליטרי המבקש לכבוש 

  55את אירופה כולה.

שאותות הזמ� לא חלחלו לתוכו. כ' נית�  כוכבי� בחו�אי� כמעט שיר בי� שירי         

תיאוריו של למצוא בשיר "חיו' ראשו�" את תיאוריה של "ִעיר לֹוֶחֶמת, ֲעFֵָנה" ואת 

"Bֹור הֹוֶמה, 0ְֶאְגרֹוִפי� Fְל�ִחי�"; כ' אפשר אפשר למצוא בשיר "השיר הזר" את 



 Pִיי�, / ַא�תיאוריו של עציר פוליטי המעונה בצינוק ("Xִ0ַינֹוק ִמTְָפָתיו / ֶנֶעְקר� ִו1

פונדק השירי� כ' אפשר למצוא בשיר "ערב ב   ָעַלִיP, ָהֵא�, / Mא ִסֵ$ר ְמא�ָמה").

הנוש� וזמר לחיי הפונדקית" את תיאורה של עיר נשרפת וגולגולת נערפת ושל 

התכחשות המשטרי� הטוטליטריי� לערכי� האנושיי� הבסיסיי� ("2ָל עֹוד ָהעֹוָל� 

.("Pיִרי� / ְלַהִ]יֵפAִַה �העת הנזכרת בשיר האחרו� של    ֶאת Fִיָריו ל _א ִיְרַצח / ֵיְלכ

ה� לבד�") הפכה לימי� לגיבורה הראשית של ספר שיריו השני של הקוב� ("

  .עיר היונה –אלתרמ�  

עדיי� הייתה  כוכבי� בחו�אמת, בסו! שנות השלושי�, בעת כתיבת שירי         

סימבוליסטי שלה. הייתה זו שירתו של משורר �שירת אלתרמ� נתונה בשלב הנאו

י האסכולה. בשלב זה  ציע! שהתקרב ל"אסכולת שלונסקי", ולמד רבות מאב

אלתרמ� את   האמירה הפיוטית בשבעה צעיפי� (את האמירה האקטואלית 

אי אפשר שלא  כוכבי� בחו�החשופה הוא השאיר לשירי "רגעי�"), א' ג� בשירי 

לחוש את  ההתקסמות והפחד מפני הכוחנות הבלתי מרוסנת של המהפכות שסחפו 

חבריו ל"אסכולת שלונסקי" הוא סלד מ� את אירופה ואיימו עליה למוטטה. כמו 

הפשיז� ולעג לו, א' בניגוד לאברה� שלונסקי, לאה גולדברג ואלכסנדר פ�, הוא לא 

לאִמתו  השלי' יהבו על המהפכה הקומוניסטית וחרד  מפני תוצאותיה והשלכותיה.

של דבר, הוא חשש מפני שתי המהפכות הטוטליטריות הגדולות של המאה העשרי�, 

ו מול עיניו. שתיה� הקריבו את הפרט לטובת הכלל, בהניפ� דגלי� שהתחולל

משיחיי�, ואלתרמ� דאג ג� ליחיד הנאנק תחת ע�ל�: "ָהלֹוP ְוַד0ֵר / NָFְֶל,ה ַה0ְֵאר, 

Gְִכָל� / FֶַהSַַער 0ֹוֵער 0ְ?ְדרֹות ַהNְַלכ�ת, / ַאP 0ֹוֵדד ְוֵחֵרF / ֶאת Qֵָדה� חֹוֵרF / 2ְֵאֵבנ� הַ 

ְוַהָ$ע�ט. // 2ִי ֵאי� לֹו ָמFִיַח ְוֵאי� לֹו 1ְָגִלי� / �ְדָממֹות 0ְִלב�F ֵאֶבל Fֹוְמרֹות ַעְרQֹוָתיו. / 

  56ה�א Fֹוֵכ� ְלָבָדד 2ְֶאָחיו ַהְ@דֹוִלי�, / ַהWֹו! ְוַהDֵב ְוַהWְָתו".

אסכולת שלונסקי" נת� אלתרמ� השתלב כביכול למש' שני� אחדות ב"        

ובפואטיקה האסתטיציסטית שלה, שביקשה לשמור על האוטונומיה של השירה 

מפני פגעי העת, וערק ממנה כביכול אל השירה "המגויסת", המעורבת בבעיות 

 , ששיריו "ארכיטיפיי�" ו"אוניברסליי�",כוכבי� בחו�הכלל. ואול�, ג� בספרו 

זמנית  של �חל לשיריו.  חר! חזות� העלהוא כרה אוז� לאותות הזמ�, ונת� לה� לחל

שירי� אלה, המשורר לא חדל לרגע מלהתחשב באות� אירועי� הטבועי� בחות� 

הזמ� והמקו�: בעיצומ� הוא כתב את שיריו, לאוָר� הוא ליטש את הגותו ובעטָי� 

הוא שינה את סגנו� כתיבתו. חבריו לאסכולת שלונסקי ראו בו בסו! שנות 

ממסדי, המסתגר במגדל הש� של �"גולה" מנודה ואנטי –�" השלושי� "אחד משלה

ולא הבינו אי' קיבל על עצמו בשנות המלחמה והמאבק על  –האמנות הצרופה 

ציבור ושל "הצופה לבית ישראל", המעורב עד �עצמאות ישראל תפקיד של שליח



), השרוי condition juiveצוואר בבעיות האומה.  לאמתו של דבר, המצב הלאומי (

) לא פסק להעסיקו condition humaineב"כלי� שלובי�" ע�  המצב האנושי (

אפילו לרגע ג� באות� שני� שבה� חיבר שירי� "ארכיטיפיי�" ו"אוניברסליי�", 

המתנכרי� כביכול לקרוב ולפמיליארי. כדי לזהות את "הכא�" ו"העכשיו", 

לדרו' את מיתרי המסתתרי� בשירי� אלה בי� שיטי הטקסט, צרי' לפקוח עיניי� ו

  השמע.

  

  

  

 הערות:

בפרק על אלתרמ� שכתב בנימי� הרשב  באנתולוגיה הפרשנית של השירה  .1

המובאה ). Modern Hebrew Poem Itself The )1965   –העברית החדשה 

 .The Modern Hebrew Poem Itself, ed. Sמתו' מהדורה מאוחרת: 

Burnshaw, T. Carmi and E. Speicehandler, Harvard U.P Cambridge 

Mass. 1989, p. 107.   

, מחברת השירי� שהביא אתו אלתרמ� שירי� מפריזכ' נהג בקוב� הגנוז   .2

, שהציב עיר אוקסימורונית, כוכבי� בחו�משנות לימודיו בצרפת, כ' בקוב� 

, שמחת עניי�ישראלית כאחת, שוקעת ונבנית כאחת; כ' ב�אירופאית ואר�

, שהגיבורה הראשית בה� היא שירי מכות מצרי�ב שבמרכזה העיר הנצורה; כ'

אביב ("סטמבול") � , שבה תלחגיגת קי�וכ' בעיר היונה נוא אמו� המלכה; כ' ב

עומדת במרכז. את המחזה שנמצא בעיזבונו לאחר מותו הכתירו מהדיריו בש� 

). העיר ("פוליס" ביוונית; ימי פומפיי האחרוני�(על משקל  ימי אור האחרוני�

פואטית כאחת, �פוליטית ואמנותית�בערבית) היא מציא�ת מדינית "מדינה"

  ). 327 – 319, עמ' 1999(שמיר,  על עת ועל אתרוראו על כ' בהרחבה בספרי 

)  העליתי לראשונה את 328, 270. בספר זה (בעמ' 330 – 327), עמ' 1999( ש� .3

 החי שביצירת אלתרמ� ע� הגותו של ֶלאֹו פינסקר�הקשר בי� דמות המת

,  שהוליד את הציונות המודרנית, ובו מתואר היהודי אוטואמנציפציהבחיבורו 

חי הסובב בארצות החיי� ומפיל אימה על סביבותיו. הנחה זו �בדמותו של מת

  התקבלה על דעת אחדי� מפרשני אלתרמ�, שאימצוה לעצמ� בשני� האחרונות. 

יגודי� שאינ� היא פיגורה המצרפת זה לזה שני נ oxymoron)האוקסימורו� ( .4

יכולי� לדור בכפיפה אחת, כגו� "1�ִמSָה Nֶ0ְַרָחִבי� Fֹוֶרֶקת",  והֶזא�גמה 

)(zeugma  היא פיגורה המצרפת זה לזה שני ענייני� שאינ� מאותה רמת



הפשטה, כגו� "ְקרֹונֹות ַרַעF ָוֶאֶב� $ֹוֶרֶקת ָהִעיר"). על האוקסימורו� ביצירת 

); על 89 – 60, עמ' 1989אביב  � (שמיר, תל חוזר הניגו� עודאלתרמ�, ראו בספרי 

). בתפקידו של האוקסימורו� הבחינו 104 – 99; 14 – 13, עמ' ש�הזאוגמה (

רבי� ממבקרי אלתרמ� (הראשו� שקרא לתופעה בשמה היה כמדומה נת� ז' 

). תפקידה של הזאוגמה 1959במאמרו "הרהורי� על שירת נת� אלתרמ�"  משנת 

). על ההבדלי� בי� 1989לתרמ� אובח�  לראשונה בספרי הנ"ל (ביצירת א

לאלה האופייניי�  כוכבי� בחו�האוקסימורו� והזאוגמה האופייניי� לשירי 

 . 220 – 214לעיל), עמ'  2(הערה על עת ועת אתר , ראו בספרי עיר היונהלשירי 

בספרי  על היחסי� הבלתי שוויוניי� בי� המיני� בשירה הנאוסימבוליסטית, ראו .5

 – 143, עמ' 1993אביב �, תלמקוריות ומקורותיה –להתחיל מאל!: שירת רטוש 

148.  

), שעה שדיבר על "עול� הפו' בו הטבע מחקה את 1955הבחי� בכ' דוד כנעני ( .6

, שעה שכתב אלתרמ� בהתרסה ש"ָהִעיר ִהיא ִעיר, חגיגת קי�מחקיו"). אפילו ב

ֶמF", והפ' את דברי ְרחֹוב", הוא הוסי! וטע� "הַ  –ָהְרחֹוב  ֶֹ̀ ֲחFֵָכה 0ְר�ָרה 2ַ

ההתרסה שלו על פיה�. תמיד שיק! מציאות רבת פרדוקסי�, שבה האמנות 

קודמת למציאות ושולטת בה. רעיו� זה שולט ביצירת אלתרמ� מתחילתה ועד 

סופה, וכבר בשירי "סקיצות תל אביביות" נית� למצוא שורות כגו� בשיר "שירה 

�ְבֶקֶר� ָזִוית 0ַת ַהAִיר ַה2ַFְGִַחת / 30.4.1935כ"ז ניס� תרצ"ה;   אִמתית" (מיו�" :(

�זֹות, / ֶהַ$ְיָטִני� Bִָמיד Nַה �ִמ �רֹוֶעֶדת ִמ2ְֵאב 2ִפיֶלֶגF [...] ַ$ְיָטִני� ֵמעֹוָל� Mא ָלְמד

אצל  ִלNְד� אֹוָת�". בשירה הקלסית, המשורר מקבל את שירו מ� המוזות, ואילו

אלתרמ� המשורר מלמד את המוזות לשיר (כש� שהלולי� בשירו "קפיצת 

  הלולי�" מלמד את החרגולי� לקפו�). כא� וכא�, האמנות קודמת לטבע. 

 במעגל); נדפס שוב בספרו של אלתרמ� 24.11.1933, ו' בכסלו תרצ"ד (טורי� .7

אמרו של . ראו ג� ראו בסו! מ11�17]), עמ' 1975אביב �(מהדורה, מורחבת [תל

. לפנינו רעיו�  26לעיל), עמ'  5(הערה  במעגלאלתרמ� "צירופי דברי�", 

סימבוליסטי, אשר שולב כבר בסיפורו של ביאליק "ספיח", בדבר עיני הרוח של 

 האמ� מול עיני הבשר של "כל אד�".

 –"ֵיF ָלד�� ַעל 2ָל 0ְאֹור ָמֵלא"  –את דרישתו של אלתרמ� בשירו "תחו� המשולש"  .8

הסמי' השופט מנח� פינקלשטיי� לאמרתו הידועה של השופט האמריקני לואיס 

ברנדייס כי "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל 

 ).487, הערה 190ביותר" (וראו פינקלשטיי� [תשע"א] עמ' 



ה, סימבוליסטית  של שירה עמומ�את האופציה הנאוכוכבי� בחו� אלתרמ�  בחר ב  .9

מעורפלת וחידתית, הנוגעת בלב הדברי�, זו החֹווה את המציא�ת מחדש, באופ� 

ראשוני ובתולי, כמתו' תימהו� והפתעה. כבר ציינתי בעבר כי ת"ס אליוט כתב את 

) ש0ה 1933) באותה שנה עצמה (שנת difficult poetryמאמרו על "שירה קשה" (

". אי� ספק שכל אחד מה� ינק פרס� אלתרמ� את דבריו על "הבלתי מוב� בשירה

את הרעיו� ממקורותיו שלו, א' הזימו� הסימפטומטי של שני מאמרי� אלה מלמד, 

שרעיונות בזכות שירה עמומה ומעורפלת ריחפו בחללו של עול� הרוח בי� שתי 

�  93לעיל), עמ'  4(הערה  עוד חוזר הניגו�בספרי   מלחמות העול�; וראו 94  . 

  .16), עמ' 7רה" (ראו הערה "על הבלתי מוב� בשי .10

, עמ' 1984אביב  �, ספרי סימ� קריאה, תלקיצור שנות הששי�מאיר ויזלטיר,  .11

189. 

 , כר' א, עמ' רכה. פה� דברי� שבעל, ה, עמ' רסא; איגרות ביאליק  .12

 , כר' ה, עמ' שז.איגרות ביאליק .13

עיתו� יוחנ�  פוגרבינסקי, בסדרת מאמריו "חמש שני� ע� ביאליק", ראו   .14

 ).9.3.1945, מיו� כ"ד אדר תש"ה (וארהד

  רל. � ,כר' א, עמ' רכגפה�דברי� שבעל .15

שירי� ופזמונות ג� לילדי� כ' פירשתי את יצירתו זו של ביאליק בספרי  .16

). כא� וכא� הראיתי כי ביאליק 2012( ִמ�Sָ ומקד�) ובהרחבה בספרי 1986(

לבי�   0ָחמתח בעצמו קו של אנלוגיה בי� מנוסתו של שלמה המל' מבית הטַ 

הכורח שלו ושל בני דורו להימלט מגרמניה הנאצית ולהתחיל פרק חיי� 

ישראל. התבטאויות דומות של ביאליק בדבר עדיפותה של �חדש באר�

ארוחת ירק העולה על שולחנו שלו משור אבוס העולה על שולח� זרי�, ראו 

 ' קמה., כר' א, עמפה�דברי� שבעל, כר' ד, עמ' קכה,  ובאיגרות ביאליקב

ראו ג� מכתבו מקי� תרצ"ג לידיד שהתלבט א� לעלות ארצה: "מאז 

התחוללה שואת היטלר על ראשי היהודי� בגרמניה לא הסחתי דעתי ממ' 

ומבית' [...] וברו' הש� כי נמלטת בשלו� מבי� ִשני זאבי�. ג� אני חושב 

 ישראל [...] ומהרה בואה הנה. וטוב פת�שאי�  מפלט ומבטח טוב ל' מאר�

ישראל משור אבוס ומהומה בה בגוב האריות" � חרבה ושלווה בה באר�

 , ה, עמ' רמד).איגרות(

 .151, עמ' 1962אביב � , תלביאליק על אתראביגדור המאירי,  .17



, גג"משא התוכחה של נת� אלתרמ� מנקודת תצפיתו של שופט", ראו מאמרי  .18

 . 22 – 13, עמ' 2011, חור! 25גיל' 

  ).20.10.1934רצ"ה (, מיו�  י"א בחשו� תדבר .19

עיוני� בשירה הלאומית של ח''נ מכל העמי�:  ראו ספרו של שמואל טרטנר,  .20

 .2010אביב � , תלביאליק ונת� אלתרמ�

האוקסימורו� מצמיד אמנ� ניגודי� שאינ� יכולי� לדור בכפיפה אחת, א'  .21

ביצירת אלתרמ� יש לכל צירו! אוקסימורוני הנמקה המתרצת את הסתירה. 

ה לאי� ק�", פגישה אינה יכולה אמנ� להיות "לאי� ק�", א' פגישתו בשיר "פגיש

השיר, העיר או תבל כולה יכולה להיות נצחית או "פתאומית �של האמ� ע� בת

לעד". ג� לאוקסימורו� "ש� לוהט ירח" בהמשכו של שיר זה (במקו� שמש 

 שירח גדול כמו שמשחגיגת קי� לוהטת),  יש הנמקה, שהרי אלתרמ� מסביר ב

לוהטת הוא תופעת טבע ידועה בלילות הקי� השרביי�. הדומייה אינה יכולה 

לשרוק ("ליל קי�"), א' לעתי� הדומיה כה מכבידה עד שנשמעת שריקה 

באוזניי�; ולחילופי�, כשאד� הול' בעיר בלילה, באיזורי� מסוכני� וריקי� 

א תמיד מאד�, הוא שורק לִעתי� מרוב פחד.  לאוקסימורו� האלתרמני יש אפו

הנמקה, ולפיה שני אגפי האוקסימורו� המייצגי� ניגודי� שאינ� יכולי� לדור 

 זאת יכולי� לדור בכפיפה אחת.  �בכפיפה אחת, בכל

בשיר "כיפה אדומה" השתמש אלתרמ� בכפל משמעיה של המילה "ירקרק". רוב  .22

הקוראי� יממשו בקריאת� את המשמעות המודרנית של מילה זו, וידמיינו 

של דשא ירוק ובו דמה האדו� של חיה לכודה ומפרפרת (ירוק ואדו� ה� תמונה 

, דמות Koboldצבעיו האופייניי� של הפולקלור הגרמני, וכ' למשל דמותו של 

האצבעוני באגדה הגרמנית, מצטיירת כבעלת זק� אדו� ובגד ירוק). אות� 

 קוראי� המכירי� את משמעותו המקראית של התואר "ירקרק" (כעי� הזהב,

פי תהלי� סח, יד) ידמיינו את ריסיו הזהובי� של ילד קט� שהדמויות �על

מאגדות הילדי� מפרפרות בה� שעה שהוא נאבק בחבלי השינה. כ' ג� בשיר 

"ליל קי�": "רוע ירקרק" נקשר לצבע עיני החתולי� משורות הפתיחה של 

   השיר, א' ג� ל"מגלב זהב"  ול"עיר אשר עיניה זוהב מצופות" שבהמשכו.

בש� "אגדה  הטור השביעי _). כונס בספרי 29.11.1938"רגעי�", ו' בכסלו תרצ"ט ( .23

 . 7על ילדי� שנדדו ביערות", ספר שלישי, עמ' 

. השוו לשיר 35 – 33תרצ"ג, עמ' �י, תרצ"ב�, כר' א, חוב' טגזית"ניחוח אישה",  .24

חֹוק ): "ֵמָר 27.3.1935"שבויה", משירי "רגעי�" (שנכתב בכ"ב באדר ב' תרצ"ה; 

ָלO / ִמְסBֶָרֶקת ַעל ַהחֹו!".  ְ�לוֶֹרַליFֹוֵט! ַהDְַיָלה / 2ְָנָהר Fֵֶאי� לֹו סֹו!. / ַהDְָבָנה 



אביב מגרמניה �השיר הז'ורנליסטי מתאר את הפליטי� היהודי� שהגיעו לתל

אביבית שהגיעה מכפר בליטא. בליל הפרצופי� �הנאצית בעיניה של סבתא תל

בעיר העברית הראשונה, אשר תואר לימי� בשירה של לאה שנראה אותה עת 

", ִאפשר לאלתרמ� להשתמש באות� מוטיבי� עצמ� 1935אביב �גולדברג "תל

�אביבית וה� בזו "האירופאית", שהרי אירופה הגיעה אז לתל� ה� בשירתו התל

אביב ומתכנני העיר שאפו לתכננה במתכונת של עיר אירופאית, ע� מרכז 

�רי� רחבי� ומסחרי, בולוואlandmarks  .מרשימי� 

 ).17.7.1942, מיו� ג' באב תש"ב (האר�"לורליי",  .25

בהתא� למימרתו הצינית של סמואל בקט: "השתייכות לגזע הארי פירושה  .26

 An"(שיער כמו היטלר" �להיות יפה תואר כמו גבלס, חטוב כמו גרינג וזהוב

`Aryan’ must be handsome like Goebbels , thin like Göring and  blonde like 

Hitler"). 

 ).22.9.1944, מיו� ה' בתשרי תש"ה  (דבר"ִשחרורה של לורליי",  .27

  סוכלה תכנית להקי� אנדרטה לזכר היינה בעיר הולדתו 1897כבר בשנת  .28

בטענה שהוא משורר "דקדנטי". אנדרטאות לזכרו, שהוקמו בשנות העשרי� 

בתקופת הריי' השלישי, וספריו נשרפו בהמבורג ובפרנקפורט, הוסרו או נהרסו 

�בברלי�, כמו אישרו את נבואתו שבמקו� שבו נשרפי� ספרי� יישרפו ג� בני

קרקעית של �אד� (במקו� שבו נשרפו הספרי� הוקמה לימי� אנדרטה תת

הפסל מיכה אולמ�, ובה מדפי ספרי� ריקי�, כדי כציו� זיכרו� וכתמרור 

יורק, והיא � קומה נדדה לפריז ומש� לניואזהרה). מצבתו של היינה שהוסרה ממ

 משמשת בדיעבד כעי� סמל למצבו של "היהודי הנודד".

ייתכ� שהכרזה זו על נצחיות השיר מקורה בהכרזתו של היינרי' היינה בשיר  .29

" ("על� אוהב עלמה"), Ein Jüngling liebt ein Mädchen "האהבה האירוני שלו 

 Es ist eine alte Geschichte / doch bleibt sie immer neu; / undהמסתיי� במילי�:

wem sie just passieret, / dem bricht das Herz entzwei.  יקBִר ַע�(ובתרגו�: "ִס$

� / ֵה� ֵיָחֶצה ִל0ֹו"; מגרמנית: ז"ש).   GNְֶפַ@ע ִמGִFֶ א / ָלֶנַצח 0ְִא0ֹו; / ִמי� יֹוִמי� ה

, מחזהו של הסוחר מוונציההראשונה של  ייתכ� שמהדהדת כא� ג� השורה .30

� שקספיר, הנפתח בדברי הסוחר אנטוניו, אשר �Qָ את כל ממונו ואת כל גורל

 In sooth, I know not why I am soחייו ביד רוחות הי� המוליכות את ספינותיו: "

sadכי ג� בספרות האנגלו �("השד יודע למה כה עצוב הנני"). יצוי  "�סקסית 

ה מוטיבי� מאגדות הע� הסקסוניות והגרמאניות), ובמחזהו (אשר ירש

הסוחר האנטישמי של מרלו היהודי ממלטה (ששימש דג� למחזהו של שקספיר 



) בפרט, יש אכזריות שבטית, כמו זו המתבטאת בהשלכתו של היהודי מווננציה

 בראבאס לתו' קלחת רותחת שבתוכה הוא מוצא את מותו. 

לעיל),  4(הערה  עוד חוזר הניגו�אלתרמ� בספרי  כ' תיארתי את הפואטיקה של .31

משי� תמונות סימטריות, והופכ� להשתברות �: "כ' הוא שובר כבלי27עמ' 

אינסופית של שברי מראות". כ' תיארתי ג� את דיוקנה החצוי  קלידוסקופית

: "התמונה [...] של עיר 211לעיל), עמ'  2(הערה  על עת ועת אתרשל העיר בספרי 

"; וקלידוסקופיתסימטרית, מורכבת � י� מתבררת אפוא כתמונה אחצוית פנ

): "קוב� שיריו האחרו� של 311, עמ' ש�( חגיגת קי�וכ' תיארתי ג� את 

של רסיסי מציאות המצטרפי� לתמונה  קלידוסקופאלתרמ� הוא אפוא 

פנורמית רחבה וססגונית, שבה כל רסיס מואר בכמה אופני� (באופ� מדעי, 

ואסתטי)". חזר על אבחנה זו ד� לאור, בדברו על האופי פילוסופי, אתי 

, בהרצאה "עוד חוזר הניגו�", מיו� כ"ו כוכבי� בחו�הקלידוסקופי של שירי 

),  הכלולה באתר נת� אלתרמ�, בקטגוריה "ֶמדיה" 23.11.2011בחשו� תשע"ב (

 (הרצאות).

 "עול� והיפוכו" (המכונס בספר מאמריו של 1939�מאמרו של אלתרמ� מ .32

) תוהה על סוד קסמו האסתטי של 38 – 32], עמ' 1975[ במעגלאלתרמ� 

שירה הפאשיז�, כפי שהבחי� ותיאר במפורט  עוזי שביט בפרק השני של ספרו 

  אביב תשס"ג.�, תלמול טוטליטריות

עשור תמי� לפני שהשמיע שלונסקי  את הציווי: "אסור לומר שירה לעת כזאת!  .33

צו כש� שאסור להדליק אור בעיר נצורה. כי  כש� שאסור לנג� בביתו של אבל,

 ילקוט אשל,   1939" (במאמרו "פיקוח נפש" משנת האפלה הוא: ההתגוננות

!" כבו את החשמל  ויאירו הכוכבי
); השמיע  את הציווי: "189], עמ' 1960[

, שנה ד, גיל' א, י"ג בתשרי תר"� כתובי�(בסו! מאמרו "באי� סוד", 

, בעריכת חגית הלפרי� מסות ומאמרי�פר א' שלונסקי, ); כונס בס17.10.1929(

). דומה שאלתרמ� כרה אוז� לדבריו 312, עמ' 2010אביב �וגליה שגיב, תל

בגלוי ובסמוי על תפקיד השירה   המחייבי� של מורהו, וע� זאת התפלמס ִאתו

 בעת מלחמה.

יו "גלויות" אלה של אלתרמ�, שנכתבו ופורסמו בשני� שבה� שקד על ספר שיר .34

 .161 – 128, עמ' 1975אביב �, תלבמעגל, כונסו בספר כוכבי� בחו�הראשו� 

אביב, תשל"ה, עמ' �, ירושלי� ותלארבע פני� בספרות העברית בת ימינובספרו  .35

73. 



, עמ' 1986אביב �), תל1948 – 1943 הטור השביעי, כר' ג (מחברות אלתרמ�ראו  .36

188. 

, עמ' 2010אביב �, תלמשורר לאומיבוהמיי� ו –הל' ומל': אלתרמ� ראו בספרי  .37

137 – 154. 

הכוכבי� שנשארו בחו�: שירי 'כוכבי� בחו�' מאת נת� אלתרמ� אברה� בלב�,   .38

 . 51אביב תשמ"ב, עמ' � , תלפרשנות, צורות, רטוריקה –

 , ובעוד מקומות.192לעיל),  עמ'  4(הערה  עוד חוזר הניגו� .39

. דברי� 31, עמ' 2010אביב �תל, בוהמיי� ומשורר לאומי –הל' ומל': אלתרמ�  .40

ארבע תדמיות  למציאות יש דמיו� עשיר: על" אלה ראו אור לראשונה במאמר

 .28 – 7), עמ' 2003( 49,  גיל' שיח עלי האיש ויצירתו",  �כוזבות של נת� אלתרמ� 

 ספרו של עוזי שביט כלול באתר האינטרנטי "אתר נת� אלתרמ�". .41

 ועוד. 203 – 202עמ'  לעיל), 4(הערה  עוד חוזר הניגו� .42

 . 217 – 213, עמ' ש� .43

� כר' ד, בעריכת מנח� דורמ� ואחרי�, מוסד אלתרמ�, תל מחברות אלתרמ�, .44

אלתרמ� עשה בשיר זה שימוש בכפל משמעיה של    .33 – 32   עמ'  תשמ"ו,  אביב

 המילה "כוכב" (גר� שמי� ושחק� תאטרו�).

 .208, א, רגעי�  .45

 ).9.4.43(  ד' בניס� תש"ג,  ,דברס�  בהתפר 29�28ג,    ,הטור השביעי .46

(תוספת ערב), מיו� י"ג באב דבר . נדפס לראשונה ב11, כר' א, עמ' רגעי� .47

 ).25.7.1934תרצ"ד (

 .177 –  175א, עמ' הטור השביעי,  .48

, המלחמה לאשלבני הנעורי�    על הקשר בי� שורות אלה לבי� הרומ� הצרפתי .49

וריה, שאותו תרג� נת� אלתרמ� המתאר פראי� כחולי השיער מ� הפריהיסט

בשובו מלימודיו בצרפת, כתבתי לראשונה במאמרי "אלתרמ� אמ� התרגו�", על 

), 10.6.1977, כ"ד בסיו� תשל"ז (מעריב), Rognyמאת ז"ה רוני (המלחמה לאש 

כוכבי� שהוא המאמר הראשו� שנכתב על הרומ� המתורג� ועל זיקת� של שירי 

 למוטיבי� מתוכו.  בחו�

,  מיו� י"ג באדר ב' תרצ"ח האר�פורס� בחתימת "אגב", בעיתו�  השיר .50

 .46, ב, עמ' רגעי�). ראו ג�: 16.3.1938(

 – 83, ג, עמ' הטור השביעי), ראו  ג�:   20.4.1945מיו� ז' באייר תש"ה (דבר   .51

84 . 



קרונות המסע של הרכבת נקשרי� תמיד בשירת אלתרמ� ע� מרו� הזמ�  .52

)Chronus תלל עת ועל אתרע), וראו ספרי ,� .86 – 85, עמ' 1999אביב 

. ד� מירו� ניתח את 113 – 109, עמ' 1989אביב �, תלעוד חוזר הניגו�וראו בספרי  .53

אביב � , תלמפרט אל עיקרהשיר "אל הפילי�" (וראו: "הטיול בעקבות הפילי�", 

) מצדו הסטרוקטורלי בלבד, מבלי לקשרו לאירועי 180 – 151תשמ"א, עמ, 

חרונה חזר בו מראייתו את שירי כוכבי� בחו� כשירי� הזמ�. לא

המצולמת באתר נת�  2010אסתטיציסטיי� גרידא, ובסדרת ריאיונות  משנת 

,  כי כל שירה מול טוטליטריותאלתרמ� טע� מירו�, בהשפעת ספרו  עוזי שביט 

אירועי הזמ�, ועליית� של המשטרי� הטוטליטריי� במיוחד, משתקפי� 

בשיר "אל הפילי�" באופ� מיוחד) בדרכי� מטפוריות (ו כוכבי� בחו�ב

 סימבוליסטיות. 

, רגעי�השיר "ברלי� דורשת מושבות" התפרס� ביו� ח' בחשוו� תרצ"ט (ראו  .54

 ).63כר' ב, עמ' 

 .297, עמ' 1989אביב �, תלבספרי השירה מאי� תימצאראו  .55

תשס"ז , אביב 27, גיליו� תכלת"אלתרמ� כשמר�",  ראו מאמרו של צור ארלי', .56

הרי גולומב זרקור ), שאליו 2ִיוו�  כוכבי� בחו�; לשיר "מעבר למנגינה" (2007

, יא (אביב תשכ"א), קשתבמאמרו "בדיות וקנייני�: עיוני� בשירת אלתרמ�", 

הסמי' צור ארלי' את השיר המפורש יותר "קול והד", המעמיד את "ַה1ִי� 

 ָSְוָהַרֲחִמי�" כעקרונות עליוני�, והתובע ִמ Fקֹות" את "ֶנֶפ�ָד� של "Bֹורֹות ְ$ס

ַהSִָחיד �ִפְקדֹוָנO", משו� ש"0ְִהיֹות ַלֲעִריצ�ת ַמְסֶוה ְצָדקֹות, / 1ְֵמי ַהSִָחיד ֵה� ֶחֶרב 

ידי המשטרי� � אלתרמ� יצא חוצ� נגד דריסתו של הפרט על ).עיר היונהַהSֹוָנה" (

וא התנגד ג� להתכחשות� של הטוטליטריי�, שרוממות טובת הכלל בפיה�. ה

  –שבה� ראה את ייחוריה של המהפכה הקומוניסטית  –הקיבוצי� 

כינרת, לאינסטינקטי� אנושיי� בסיסיי� כדאגת א� לעוללה, כנרמז ממחזהו 

  . כינרת

 


