
 

 1הדרך הנפקחת והדרכים הנעצמות

 ההתחלה והסוף כבמעגל
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 א. ריתמוס של תיבת נגינה

כאשר תקף נתן זך את שירי אלתרמן בטענה שהם  כתובים  ב"ריתמוס של תיבת 

כוכבים ת שירי  נגינה" הוא נגע למעשה ביסוד  המוסד שעליו ביסס אלתרמן א

הן כאגרונום  הן כאינטלקטואל בעל  –: ֶעקרון המעגליּות.  אלתרמן הצעיר  בחוץ

ביסס את שירתו המוקדמת על התופעת המעגליֹות של הטבע:  –מזג היסטוריוסופי 

זריחה ושקיעה, יום ולילה, קיץ וחורף, לידה ומוות, ילדּות וִזקנה, ִלבלּוב וכמישה. 

ת אלה זיהה המשורר את ההבטחה שהעולם לא ייהרס במעגליּותן של תופעו

והאנושות לא תיּכחד. הוא עמד מולן כמו אל מול אותה קשת  מסיפור המבול אשר 

סימלה את ההבטחה האלוהית שהעולם והאנושות ימשיכו להתקיים לנצח נצחים. 

לשּבש   כוכבים בחוץאסונות מידי שַמים ומידי אדם, שאיימו בזמן פרסום הספר  

חוקי הנצח הללו, לא יאריכו ימים,  וֵירדו עד מהרה מעל במת ההיסטוריה,  את

ם ְולֹא ִתְמֹלְך  כבדברי ההבטחה שבסיום "שירי מכות מצרים": "ִּכי לֹא ִיְמֹלְך ִּכנָּ

ם".    ְצַפְרֵדַע / ְולֹא ִיְפלּו ַעִמים ַנֵשק ֶאת ַשְרִביטָּ

לתאר על סף  ּורּבק וטשרניחובסקי ִה גם משוררים רומנטיים כדוגמת ביאלי       

הִזקנה והעלומים, הכמישה והִלבלוב,  המאה העשרים את מעגל השקיעה והזריחה,

ראשיתה של לנה, עמוסה במטען כבד, וכדי לרמוז למותה של תקופה ישָּ  וזאת

לל בתחילה גם את תקופה חדשה, קלה ואופטימית. בשירו המכונן "שירתי" )שּכָּ 

 צללים-ביציאתו של ילד מתוך חדר אפלולי ורב וזבטאה תופעה ר"( הת"זוהַ  השיר

הקליל, ללא כל קשרי משפחה  אל השדה המופז במחול הצפרירים אימא-בבית אבא

ְשַעת ִעְרּבּוב . בשירו "לאחד העם" דיבר ביאליק במפורש על  "מכבידים ומעיקים

ה ּובִ  ה ַוֲעלּוִמים". אצל אלתרמן ַהְתחּוִמים / ֶשל ַאֲחִרית ְוֵראִשית, ֶשל ְסִתירָּ ְניָּן, ֶשל ִזְקנָּ

)"תרתי   double entendreבאמירות של התבטאו התופעות המנוגדות הללו 

ה את תֵרי"(, שּכל אחת מהן מכילה בתוכָּ הסוף ואת רגעיה הראשונים של   רגעי דסָּ

 התחלה חדשה המתנוצצת בצבעי התקווה והאוֶמן. 
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  על אחד העקרונות החשובים ביותר בשירת אלתרמןבפרק זה  ברצוני  להצביע       

 –לסוֶגיה ולתקופותיה, עיקרון המחלחל לכל מישורי הטקסט ופולש בו לכל פינה 

ּה אלתרמן כורך את ההתחלה  לִמן הפרוזודיה ועד לאיֵדאולוגיה. כוונתי לדרך שּבָּ

העלם ואת הסוף באופן מעגלי כנחש הנושך את זנבו, ואיך שיריו מצליחים לדּבר ב

ההתחלה והסוף. כך, למשל, הערׂש  –אחד על שתי התופעות השונות והמנוגדות 

כבו  בשיריו יכולה להיות גם ערשֹו של התינוק שזה אך נולד וגם יצועו של הזקן בשָּ

גֹווע על ערׂש דוויי. הצחוק הוא צחוקו של עולל שזה אך הנביט את ִשניו וצחוקו 

ין היא גם הכלי החותך את חבל הטבור, משחרר המבעית של שלד חושף ִשניים. הַסכ

מן הִיילֹוד את הצעקה הראשונה ובכך הוא מעניק לו חיים, והוא גם הכלי הנוטל 

חיים  וגורם למותו של אדם. האדמה היא גם באר החיים, וגם בור רקב וקבר. 

המילים החותמות את הבלדה האלתרמנית "על אם הדרך" )"ּבֹוַקַעת ַמִים"( 

את בקיעת הים ביציאת מצרים, אך גם את בקיעת מי השפיר שִאתם יוצא  מזכירות

ללדת כמו  הכורעתלאומה, -התינוק לאוויר העולם. דור חדש של בנים נולד לאם

 על ִצדּה ומַחשבת לטבוע במים רבים. הכורעתהספינה 

למד   –המכילים בתוכם דבר והיפוכו  –את הסמלים האוקסימורוניים הללו         

פר א"ב יהושע משירת אלתרמן, שִאתּה הוא "מתכתב" לא פעם בספריו. ברומן הסו

רוב אוקסימורונית, ( 1990)  מר מאני יש ריבוי של  פרטים בעלי איכות סמלית, לָּ

מעגלי: הַמֲאכלת היא הכלי שּבֹו חותכים את -המוצגים אף הם על גבי רצף מחזורי

גם הגוזלת את חייו בִאבחה  חבל הטבור, וככזו היא מעניקה לאדם חיים, והיא

אחת. המשקפיים מחדדים את הרִאייה ומשפרים אותה, אך גם חוצצים בין 

מקום גסיסתו אף המתבונן לבין העולם. המיטה היא הערׂש הרעננה של האוהבים ו

של הישיש. האדמה היא גם מקור חיים וגם בור קבר. הדרכון, סמלו של הנווד ושל 

פתח הצלה ומקור לצרות צרורות )ויעיד הדרכון  –אחת בעת ובעונה  –המהגר, הוא 

הבריטי שהשיגה ִאמו של משה מאני ִלבנּה, תעודה נכספת שנועדה להגן על חייו 

וכמעט שגרמה שלא במתכוון לקיפוחם של חיי נכדּה, יוסף מאני השלישי. גם צלילי 

ן של זקטו"( הם ספק הברות קטועות -טו-התרועה שמשמיע הישיש הגוסס )"טו

 –ספק תרועות שופרו של משיח )כפי שמעיד שמו  ישע-סנילי שהפך לעולל חסר

ראשית, כבמעגל קסמים "שבתאי"(. הֵר  שאין לו אשית נעוצה אפוא בקץ, והקץ ּבָּ

 סוף.

התופעה המעגלית הזאת, העומדת בבסיס יצירת אלתרמן,  ניּכרת לִמן שיר          

ֹוד חֹוֵזר ַהִנּגּון", המלמדות על גלגל הפותח במילים "ע  כוכבים בחוץהפתיחה של 

 שיר זהאם מתבוננים בחוזר כבתיבת נגינה הנעה שוב ושוב על מנגנון הגליל שלה. 

ן, ים של יצירת אלתרמהמוטיבים המרכזישלל את   בנקל בו יתן לגלות לעומקו נ



ב בשיר זה, כבמיטֵהלך המהֵלך בדרך הגדולה. הדרך ה-ןמָּ האָּ דמותו של ולא רק  את 

גם הדרך הנמתחת בין שערי עיר לאבק דרכים, גם דרך   שיריו של אלתרמן, היא

ן החיים מָּ הדורות. הדרך -וגם דרכה של האנושות כולה המתקדמת במעֵלה של האָּ

( כמו עין מופתעת אל מול העולם )בשיר "תיבת הזמרה " )ולא "נפתחת"נפקחת"

ְּכֵעיַנִים מּול ַהֵהֶלְך / נפרדת", המתכתב עם שיר הפתיחה של הקובץ, מסופר ש"

ִכים  ה בעזרת הרוח"(.    היא ֶנֱעָצמֹותַהְדרָּ את  , בכל משמעיה של המילה "רוח",חוצָּ

על ומבקיעה נתיב אל שבילי השַמים ואל מסלולי -העולם ואולי גם עולה אל

פשוט שּבֹו הֵהלך נודד בדרכי עפר  הכוכבים. ניתן לקרוא את השיר כשיר ֵראליסטי

ּה הנווד חולף מול הענן שמרחף פשוטות  )כמו  בתמונה מיֶמטית טבעית ורגילה שּבָּ

מעליו בשַמים וליד האילן שנטוע באדמה, לִצדי הדרך(. אפשר גם לקרוא את השיר 

י, שּבֹו הענן צופה אל הֵהלך ומצפה ממנו שיֵָּפר את טאליסֵר מיֶמטי, או סּו-כשיר אָּ 

מּות ְואֹוִסיף חוקי המשיכה ויבקיע אל עולמות עליונים שמ ֵעבר לחיים )בחינת "ְואָּ

ֶלֶכת", כפי שּכָּ   1"בדרך הגדולה"(. בשירו תב המשוררלָּ

יתות או המבּו –אינן רק חיות המרעה  כוכבים בחוץ"כבשה" ו"איילת" בשירי         

טת ה"קורספונדנציות" של כי אם גם העננים וגרמי השַמים. לפי שי –המשולחות 

כל מה  כוכבים בחוץים. בשירי יש מקבילה בשמַ  ולעציו לחיות היערן גם אלתרמ

בּואה בזעֵ  , אנפין של עניינים קוסמיים עליונים-רישמתרחש על פני כדור הארץ הוא ּבָּ

הגדולה  של העגלה –ומפת דרכיו של העולם היא תמונת ראי של המפה הַאסטרלית 

יר הסיום של אכן, האיילת ש"מכּכבת" גם בשושל שביל החלב השֵמימי.  והקטנה

איילת  –ובשיר הסיום של "שירי מכות מצרים" היא גם אותו כוכב  כוכבים בחוץ

שניתן לראותו ברקיע זמן קצר לפני זריחת השמש והופעתו נחשבת לסמל  –השחר 

אורו הראשון של הבוקר. הופעתו בשירת אלתרמן מבשרת גם את היציאה מתוך 

 ההֵפכה במישור הפואטי ובמישור הפוליטי. 

עם קליל ופשוט בנוסח -השיר "עוד חוזר הניגון" שעשוי להיראות כשיר          

ס ברעיונות פואטיים השנסון הצרפתי העממי מתברר אפוא כשיר עמּו

והיסטוריוסופיים על נצחיותם  של העולם ושל רוח האדם. חיי הפרט אינם אלא 

הניגון כשיר של חזור חיוך או ליטוף חולף, אך המנגינה לעולם נשארת. לעולם י

, ולעולם תיפקח הדרך  כמו עין הנפקחת מדי בוקר ירּהסובבת על צִ תיבת נגינה ה

בשעת יקיצה. זה שכרו של האמן, של הֵהלך, המהלך בדרך הגדולה בידיים ריקות 

ַעד, אלא גם הניגון  ובעיניים כלות. ולא רק המנגינה כפשוטה תוסיף להתנגן לָּ

  מבטיחה את קיום העולם והאדם. ה –המוזיקה השמימית  –הקוסמי 

משובץ השיר "תיבת הזמרה נפרדת", שּבֹו  כוכבים בחוץבהמשכו של הקובץ             

נפקחה בשיר הראשון כמו עין שכלומר, הדרך  הדרכים נעצמות.כי  כאמור נאמר

ן: "ִּכי ַהּסֹוף, ודברי אלתרמֵרדה )שעת הפעתה אל מגיעה  פגישה, מופתעת לקראת 



מֹות. / ְּכֵעיַנִים ַאִחי אּוִני ַהְדמָּ ִכים ֶנע  ם, הּוא ֵאֶלם / ִּכי ּבָּ מֹות"(. מּול ַהֵהֶלְך / ַהְדרָּ צָּ

ל נגמר, מתפורר והוא שיר שּבֹו הכ –"הם לבדם"  –השיר האחרון של הקובץ 

יָּה )"ַמה צְ השמים יורדים על הארץ ומבי   נופל ומת. –  ומתפוגג ה אים עליה כלָּ לּולָּ

ְכִרי ֵרף ְּבִלי ַהִּגיַע ִלְקצֹות ְונָּ רֹוֶעה ִיטָּ ֵאֶלם! / ַּגם ֲחִליל הָּ ִריץ ְוַאְחרֹון ֹפה הָּ ם, ֶמה עָּ תָּ ת ִּבינָּ

ֵאּלּו; /  ֵכינּו הָּ יו. / ַרק ַהְּבִכי ְוַהְצחֹוק עֹוד ֵיְלכּו ִּבְדרָּ ַעד ִיְפלּו ְּבִלי אֹוֵיב ּוְבִלי  ִמישֹורָּ

ב"(.  ְקרָּ

רצפת נחלצת כמו פותח במבול של דומיות ושמים, המַ  שיר הסיום של הקובץ        

האם נמלטה אל היער? האם  ן הרשת ונמלטת )מה עלה בגורלה? אין יודע.איילה מ

כוכב בכיפת השמים?(. סופו של הגביהה עּוף והפכה לאיילת השחר; כלומר, נקבעה כ

וק ם נסיר מן התמונה את הדנעוץ בראשיתו כשם שראשיתו נעוצה בסופו. אהספר 

של עיר לפנות ערב, בשעה פשוטה יומית -על פניה, תתגלה תמונה יום פרוׂשהמיתי ה

רצפות מוצפות שהמולת החיים שוככת בה, והיא שקועה בדומייה. לעת שקיעה המַ 

י קווים ביניהן נראים כמו רשת של זהב עם חוטי שִת באור זהוב, ומי הגשמים שנִ 

נראות כאילו נחלצו מרשתות הזהב. ומחשיכות   רצפותרב. כשיורד הלילה, המַ ועֵ 

ייתכן שמבול של דומיות מאיים פחות ממבול של מים, וייתכן שהוא טרמינלי 

ומפחיד יותר. אלתרמן ִהציב בשיר תמונה שפני יאנּוס לה והשאיר את מילוי הפערים 

 לכל קורא וקורא. 

תיחה   שיר הפייתכן שהמילה "איילתי" שמזכירה את הכבשה והאיילת ִמ         

 רֹש לה אהובּהלאישה חומקנית שנמלטה מן הרשת שפ –רומזת גם לאיילת אהבים 

נשים כדוגמת נעמי המשורר, וזה מלמדנו ש"כבשה" ו"איילת" הן התקדים של 

מול  של האישה הביתית והנאמנה של גילויים שונים  –והפונדקית מיצירת אלתרמן 

הקרע  חלוף של חיי שעה.-בת לך הנאהמַזמנת לאמן ההֵ הרסן ה-האישה משולחת

שּבין חיי החובה והפרנסה לבין "ְרעּות הרוח", בין "אשת חוק" ל"אשת חיק" )חידוד 

של שלונסקי( ִפרנס את יצירת אלתרמן מראשיתה ועד סופה )וראו שירו "שקר החן" 

 (. חגיגת קיץב

-הבתרֶורּבליים של התינוק ומבעיו -שהם המבעים הקדם –גם הצחוק והבכי        

ופלים בסוף השיר כמו שתי המסכות של נ  –ורבליים   של הזקן שדעתו נתבלעה 

הטרגדיה והקומדיה מן התאטרון הקדום, למעשה מופיעים כבר בשיר הפתיחה, 

ּה וְ  ה ִּבְצחֹוקָּ ה ְוִאשָּ ה ְיֻרקָּ ם" )העפעפיים הנוטפים ַצֶמֶרת ְּגשּוַמת ַעְפַעַפיִ במילים "ֻחְרשָּ

בסוף השיר כל הגיבורים )לרבות חליל     נראים כמו עיניים בוכיות(.טיפות של גשם 

: יהיה לטרף, תתבלע דעתו, הרועה שייטרף, בריבוי משמעיה של המילה "ייטרף"

 אלא( אינם נופלים על חרבם כמו במערכה האחרונה של טרגדיה קלסית, יתבלבל

, רניקאיתקופ-קדםמגיעים אל קצותיה של היריעה השטוחה כבתמונת העולם ה

 ה הזה ששמו "תבל רבה".גֶ ונופלים מן היריעה השטוחה של הקרקס האדיר והנּו



עים ּבָּ הם שני המַ  ה. אלהצחוק והבכילא מקרה הוא שהשיר מסתיים במות         

שבהם סיים ביאליק את מסתו "גילוי וכיסוי בלשון", ואליהם הוסיף את  האנושיים

אלה  (.כוכבים בחוץחה הן בשיר הסיום של הן בשיר הפתי הניגון )שגם הוא מופיע

עיו של  היודע לבכות, לחייך שעדיין לא הוציא מילה מפיו בערשו תינוק  הם ַמּבָּ

עיו של גם ולצחוק, ו והמילים ניתקו  ינתו נתבלעהעל ערש דוויי, שּבִ השרוע זקן ַמּבָּ

עיו סטוריה .    ואף זאת: כל ההיהראשונים והאחרונים של האדם מפיו, כלומר ַמּבָּ

 .האנושית הן נעה בין הקומי לטרגי, בין חג לחגא ובין משתה ל"משתה ערב ֶדֶבר"

 –כוכבים בחוץ שיר הסיום של הקובץ   –לפיכך, העליתי  לגבי השיר "הם לבדם" 

 את השאלה הבאה: 

קליפסה ללא שמץ של תקווה? כך היה משתמע מן השיר ֹופהאם לפנינו ַא 

מציף את הארץ ומכחיד כל חי, המים אלמלא ידענו שאחרי המבול ה

שוככים, הקשת נמתחת בשמים ומבטיחה שהעולם יחזור לקדמותו. השיר 

מלמד על גלגל חוזר בעולם  ועל   'ןּוּגנִ ר הַ זֵ ד חֹועֹו'הראשון הפותח במילים 

צריך  'הם לבדם'קליפסה של ֹופהתרעננות היקום אחרי הגשם.  אחרי הַא 

ה, והעולם חוזר לקדמותו וסובב על צירו כמו לחזור ולקרוא את שיר הפתיח

 נון הגליל שלה.נגינה על מנגְ -תיבת

 (1989אביב -)תל עוד חוזר הניגון                                                       

  

לל דן לאור אבחנות דומות לאלה שהעליתי 2003) אלתרמן: ביוגרפיהבספרו  ( ּכָּ

כוכבים ( לגבי שיר הסיום של 2013) רוצי נוצהו (1989)  עוד חוזר הניגוןבספריי 

 :, ובסוף דבריו אף העלה שאלה דומה לזו ששאלתיבחוץ

 

מנם זהו סופה של הדרך, האומנם הגיעו החיים לקצם? אחרי שהשלים האּו

את קריאת השיר "הם לבדם" יכול הקורא לסגור את הספר או, לחלופין, 

, בצמוד 111להיתקל בשיר שנדפס בעמוד לחזור ולעלעל בו, ובתוך כך לשוב ו

  2ה".הרביעי. שם השיר הוא "בדרך הגדוללשיר הפותח את המדור 

 

אם כן, לאחר שהציע כמוני לפתוח שנית את קובץ שיריו של אלתרמן בתום סיום 

סטה לפתע דן לאור מהצעתי )לחזור ולקרוא את שיר הפתיחה "עוד חוזר   –קריאתו 

-ִהמליץ  משום הואכוכבים בחוץ שלו: עם תום הקריאה בהניגון"(, והביא הצעה מ

המלצה בלתי    –מה לפתוח בקריאה שנייה של הקובץ בשיר "בדרך הגדולה" 

 . כוכבים בחוץמנומקת  המחמיצה  לחלוטין את עיקרו של ֶעקרון המעגליּות של 

יקרו יש להדגיש: הרעיון שעליו ביסס אלתרמן את ספרו הוא רעיון אופטימי מע       

שנועד לעודד את  קוראיו ולהבטיח להם שהעולם ימשיך להתקיים גם לאחר שֹוְך 



המבול וסֹופּה של ההֵפכה. בהצעה לפתוח שוב את הקובץ ולקרוא אחרי התיאור 

מובלעת האמונה  האפוקליפטי של "הם לבדם" את המילים "עֹוד חֹוֵזר ַהִנּגּון"

ניגון ובנצחיות העולם )וכן את אמונו שהביע אלתרמן ביצירתו: האמונה בנצחיות ה

ב"נצח ישראל" שאף הוא לא ישקר ולא יכזיב; ואגב "נצח ישראל" בכפל משמעיו, 

"נצח ישראל" איננו עם ישראל אלא אחד מכינויי האלוהות: פי המקרא -שהרי על

ם הּוא" דָּ ֵאל לֹא ְיַשֵקר ]...[ ִּכי לֹא אָּ ה עומדת מלחמ"; שמואל א' טו, כט(. ֵנַצח ִיְׂשרָּ

בשער והיא תגֶּבה מחיר דמים כבד, אמר כאן אלתרמן מבלי לומר זאת גלויות 

ומפורשות,  אך בסופו של דבר קולות התופים והחצוצרות יידמו והעולם יחזור 

למסלולו. האם אמונה זו של אלתרמן ב"נצח ישראל" מעידה על דתיּותו? לאו 

של איינשטיין שאמר לעמיתו  דווקא, אלא אם כן נייחס דתיּות למימרתו הידועה

הפיזיקאי נילס בוהר ש"אלוהים אינו משחק בקוביה". גם אלתרמן, איש רוח ואיש 

מדע, עמד משתאה מול חידות היקום,  ולא שלל כמדומה את קיומם של כוחות 

עליונים המניעים אותו ומשליטים בו ֵסדר )וראו טורו "הקלריקל הקטן" המלגלג על 

 זאת אות לאמונות טפלות וחשוכות(.אלה הרואים בתפיסה כ

 

שיר החתימה עלול היה להתפרש כשיר ַאפֹוקליפטי אלמלא ידענו שאחרי השיר        

"הם לבדם" יש לחזור ולקרוא את  שיר הפתיחה "עוד חוזר הניגון", והעולם 

נגינה הממשיכה לנגן אותו ניגון שוב ושוב, -לקדמותו חוזר ועל צירו סובב, כֵתיבת

, ימי אור האחרונים)וכדבריו הבוגרים והמפוּכחים יותר בפרק הסיום של  לאּותללא 

ִעיד ּוְלַבֵשר, /  ל ַמּבּול, / ִתְזַרח ְלהָּ ן ַאֲחֵרי ּכָּ נָּ יצירתו המאוחרת ביותר: "ְוַרק ַהֶקֶשת ֶּבעָּ

א ִיְהֶיה  ם, / ֶשֵּכן ַהַמּבּול ַהּבָּ יָּה לֹא יָּשּוב ְלעֹולָּ ַאֵחר"(. בבסיס הדברים אף ִּכי ַמּבּול ֶשהָּ

ֶדת. "עומדת התפיסה המעגלית של ספר קהלת:  ם ֹעמָּ ֶרץ ְלעֹולָּ אָּ א ְוהָּ דֹור ֹהֵלְך ְודֹור ּבָּ

ֶמש ְוֶאל א ַהשָּ ַרח ַהֶשֶמש ּובָּ ם.-ְוזָּ רֹום, ְוסֹוֵבב -הֹוֵלְך, ֶאלו  ְמקֹומֹו שֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא שָּ דָּ

פֹון. סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך-ֶאל רּוַח ְוַעל צָּ רּוחַ -הָּ ב הָּ יו שָּ ל .ְסִביֹבתָּ ִלים ֹהְלִכים ֶאל-ּכָּ ַהיָּם -ַהְנחָּ

ֵלא. ֶאל ֶכת.-ְוַהיָּם ֵאיֶננּו מָּ לָּ ִבים, לָּ ם ֵהם שָּ ִלים ֹהְלִכים שָּ ל ְמקֹום ֶשַהְנחָּ ִרים -ּכָּ ַהְדבָּ

ֵלא ֹאֶזן ִמְשֹמַע. ַמהִת -ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא-יּוַכל ִאיש ְלַדֵּבר, לֹא-ְיֵגִעים לֹא יָּה -מָּ ֶשהָּ

ל-הּוא ֶשִיְהֶיה ּוַמה ֶׂשה ְוֵאין ּכָּ ה, הּוא ֶשֵיעָּ ֶמש-ֶשַנֲעׂשָּ ש, ַתַחת ַהשָּ דָּ ר ֶשיֹאַמר   .חָּ בָּ ֵיש דָּ

ש הּוא,-ְרֵאה דָּ ֵננּו.  ֶזה חָּ יָּה ִמְּלפָּ ִמים ֲאֶשר הָּ יָּה ְלֹעלָּ ר הָּ ִראשֹ  ְּכבָּ ִנים  ְוַגם ֵאין ִזְכרֹון, לָּ

ַאֲחֹרִנים ֶשִיְהיּו לֹא ה-לָּ ַאֲחֹרנָּ רֹון ִעם ֶשִיְהיּו לָּ ֶהם ִזּכָּ לאִמתו  .יא(-" )קהלת, א, דִיְהֶיה לָּ

 תפיסה מעגלית  – המדינהבחיבורו של אפלטון הפוליטית זוהי גם התפיסה של דבר 

רודנות ל כלל עתידה כל דמוקרטיה להתגלגל לאנרכיה שתוליך-בדרךשלפיה 

 , וחוזר חלילה.ירניה()ט



קשה אחת. לִמ  ןן ידע תמיד לכרוך את ההתחלה ואת הסוף ולהפוך אותאלתרמ        

המחזור "שירי מכות מצרים" נפתח בכאבי הגניחה של העיר הגוססת, שצירי השער 

מֹון ִמַּבְרֶזל ִציַרִיְך / -דה  )"נֹאשלה נתלשים ממקומם,  וביללות של צירי היולֵ  אָּ

ִרים נִ  לדתה של תופעה חדשה דרות ְתְלשּו ִּביֵלל"(.  מותה של תופעה נושנה והּוְשעָּ

רוחו -אצלו בכפיפה אחת, ללמדנו שגם אחרי מותו של אדם ימשיכו ילדיו וילדי

ֶלֶכת" כמאמר אלתרמן בשירו "בדרך  מּות ְואֹוִסיף לָּ לשֵמר את ִזכרו, בחינת "ְואָּ

ילת השחר המתנוצצת ומבשרת בשיר הסיום "איילת", שמתאר את אי הגדולה". 

יו ְשֵלִמים ֲעֵלי  רָּ  ִציַרִים" וכן נאמר בו: "ִתְנֹשבאת התחייה, נאמר: "ֵאין דֹור ֶשְשעָּ

ֶעֶצב / נֹוֶלֶדת ִהיא ְּבֵליל ִציִרים  ה וָּ ר ִנְצִחי ֶשל ַאֲהבָּ פָּ ִלים. / ֲעֵלי עָּ ִתְקַות דֹורֹות ְּכרּוַח ֶּבעָּ

ִלים"  ודים וצירי הלידה של התחייה  קשורים זה בזה כבמעגל(.)צירי השער החל ַוֲחבָּ

אלתרמן ניסה לבודד ביצירתו את חוקי הנצח של הקיום האנושי, ולהגיע למסקנה 

עין -פיה מה שהיה הוא שיהיה. כֵראליסטן חד-המעודדת והמייאשת כאחת שעל

וכאיש בעל הכשרה מדעית הוא לא הלך שבי אחר אּוטֹופיות, וכשתיאר במחזהו 

את הקיבוץ הוא לא ראה בו  חברת מופת של חולמים ולוחמים, אלא כנרת, כנרת 

ּה  מתקיימים כל היצרים האנושיים שמניעים את האנושות  מעבדה אנושית שּבָּ

  3במעֵלה הדורות, ובראש וראשונה האהבה והִקנאה.

זה בזה כבמעגל, כמו נחש כאמור ההתחלה והסוף כרוכים אלתרמן  אצל         

ְרַנִים" ששנוש כות שירי מ נזכר בשיר הסיום של ך את זנבו. החיוך  "ִמֵשן ַעד ִצפָּ

ניו הראשונות, וגם חיוך יט את ִש הוא גם חיוך של תינוק שזה אך נולד והנּב מצרים

ֹו א גם ערשין ההערֹש בשירי אלתרמ גולגולת מחייכת.ַקּברי של שלד ושל מבעית ומָּ 

ת לרעם חוצביה היא זקן הנוטה למות. העיר הכורעדוויי של ה של התינוק וגם ערשֹ 

עיר   –דת כורעת ללהבנה נכבשת באלימות, וגם עיר חדשה ולְ גם עיר שוקעת ה

רך המערבי את הּכְ  גם  ן ראה מול עיניואלתרמ הולכת ונבנית על חולות הזהב.  ה

, קיעת המערבשחיבורו ההיסטוריוסופי  שפנגלר את אוסוולד השוקע, שעליו כתב 

גם את העיר העברית הראשונה שגילה היה כגילו. במקביל, הוא  היה עד גם ו

לתמורות היסטוריות אדירות שהתחוללו מול עיניו: שקיעתה של אירופה 

מניסטית ונפילתה ביד משטרים רודניים; שקיעתה של העיירה היהודית ההּו

 בדלות()להבדיל אלף אלפי הבמנוסת בהלה לכל קצֹות תבל; או  והתפזרות בניהָּ 

 עירו הקמת כוח המגן העברי והפיכתה של, ההתבססות של ההתיישבות העובדת

ברלין, ורשה,  חלף –אביב למרכז התרבות העברי החשוב ביותר בעולם -תלהצעירה 

 וילנה ואודסה השוקעות. 

קשורים זה בזה כבמעגל ון כרוכים זה בזה ביצירת אלתרמההתחלה והסוף         

אגרונום כידוע היה  תו האקדמית של המשורר: אלתרמןגם בזכות הכשר נצחי

של האדמה מצמיח חיים חדשים, אך  שהכיר את מעגל הזרע שבטבע, וידע שרחמּה



ן בשיר "אל הפילים" את תב עוד לפני אלכסנדר פֶ הוא גם בור רקב וקבר. לכן, כשּכָּ 

גם  המילים "אדמה רחומה", הוא התכוון לא רק לאדמה אהובה או חומלת, כי אם

ת ם, ועל כן הוסיף גם את התואר "עטינית". המעגליּוחֶ אדמה שיש לה ֶר -אימאל

ן, שמתבטאת בכל המישורים, היא אחת התכונות הזאת של יצירת אלתרמ

ט טקס-מיקרולִמן  ה –בה בכל מישוריה רת החשובות ביותר של יצירתו, והיא ניּכ

 בנה הכולל של הקובץ.ִמ ועד ל

ששירתו כתובה  –ן באלתרמ שהאשמה שתלה נתן זך עודאעיר דיון זה לסיום          

ת  וֹולשַ . אלתרמן ביקש ת רוחעּוהבל וְר  ,נגינה היא אשמת שוואהבריתמוס של תיבת 

, ניגון המַלווה את יצירתו לסוֶגיהָּ אופי של ניגון של  תיבת נגינה כוכבים בחוץלשירי 

בסדר מחזורי קבוע:  ולתקופותיה, המסמל את יסודות הקבע בעולם המסודרים

. כשם שאי זריחה ושקיעה, צמיחה וכמישה,  גאּות ושפל, חורף וקיץ, וכן הלאה

במידות האף והאוזניים; כשם שאי  שהוא ִהפריזאפשר לבוא לקריקטוריסט בטענה 

ז ומשקל, כך אי אפשר אפשר לבוא ולטעון כנגד נתן זך שהוא כתב שירים נטולי חרו

תכוון לעשות: להדגים ביקש ונל שהוא עשה את מה שן בטענה עלבוא כנגד אלתרמ

של הקיום האנושי בכלל ושל רוח ואת החוקיּות הנצחית ת הנצחית את המעגליּו

 האדם בפרט.  

 

 גזר דינו של החלוףב. 

שירי אלתרמן המאזכרים את אגדות הילדים )"כיפה אדומה", "רועת האווזים"( הם 

ה את החשש מפני השתלטות הזעם למרבה הפרדוקס שירי אימה המבטאים למעש

( על העולם, חשש שהלך וגבר בזמן שבו חיבר המשורר furor teutonicusהטבטוני )

את קובץ שיריו הראשון.  רוב השירים המתארים עריסה כורכים בתיאור זה בהעלם 

אחד את עריסת העולל ואת עריסת הזקן הגֹווע, במין גלגל נצחי של תקומה ותמוטה 

ו של האח "בבוַהק ִשניים" שבסוף "שיר שלושה אחים" הוא גם חיוך ותקומה. חיוכ

תמים ונעים של תינוק שזה אך הנִּביט את ִשניו, וגם חיוך מבעית ומעורר פלצות של 

ַקּברית חשופת עצמות. דואליּות דומה עתידה לעלות לימים מן השיר  גולגולת מָּ

ּבֹו האב ׂשוחק "עם רמׂש "ַאֶיֶלת", שיר החתימה של "שירי מכות ִמצרים", ש

ותולעת", "משן עד ציפורניים" )ְׂשחוקו הוא שחוק תמים ואופטימי, שמלמד על 

שהרי הרמׂש והתולעת הן מן הְּבריות  – בריאת החיים ותקומתם מן התוהו 

ַקּברי  – הראשונות של הֶאבֹולוציה  ׂשחוקו של מת שכולו רימה   –והוא אף ׂשחוק מָּ

 ותולעה(.

שּורת הפתיחה של השיר "כיפה אדומה" נזכרים דפיו של לוח השנה, ללמֵדנו ב         

שאותה מעגליּות של היממה, של השבוע, של החודש ושל השנה, הרשומה ביומן 



השנה של הילד הקטן המתחיל את חוק לימודיו, ניּכרת גם בלוח חייה -ובלוח

יר כורך בכריכה וביומנּה של ההיסטוריה האנושית בדמות תקופות ועידנים. הש

אחת את בוא הלילה, זמן סיפורי הילדים עם חיות היער שלהן, ואת שקיעת המערב 

העד.  בעבור -היסטורי של הפראים ביערות-המחזירה לעולמנו את העידן הפרה

הפרט  החיים נראים לו כמסכת ארוכה ורבת  תהפוכות, אך להיסטוריון, למשל, 

פר,  חייו של הפרט אינם אלא  צל עובר היכול לכווץ תקופה שלמה לממדיו של ס

ִציר)" נֹוש ֶּכחָּ ִציץ א  ֶדה ֵּכן יָּ יו ְּכִציץ ַהשָּ ֵמינּו ֲעֵלי ֵצל ִּכי" ", תהלים קג, טו; יָּמָּ ֶרץ-יָּ  , "אָּ

ֵמינּו   דבה"י א' קט, טו; ; ֶרץ-ַעל ַּכֵצל יָּ אָּ (. אם יש במרומים ֵישות ", איוב ח, טהָּ

ראות את כל העולם ואת כל  ימות עולם, הרי שחיי טרנסצנדנטית אלוהית, היכולה ל

 עין. -הפרט בעיניו  אינם אלא הרף

בשיר כדוגמת "כיפה אדומה" היום הנמחק מלוח השנה מראה גם באיזו         

מהירות חלפה כל ההיסטוריה האנושית משחר ההיסטוריה ועד ימינו אנו: רק 

ה גלגל ההיסטוריה מאיים שלשום" היה האדם  פרא מִפראי היער,  והנ-"תמול

שלשום" היו הגרמנים שבטים -להסיגו לאחור  ולסכן את כל ֶהֵשגיו. רק "תמול

פגניים, והנה ההיסטוריה מוליכה אותם שוב אל אפלת היער.   בפזמון "כלניות" 

מעגל החיים מוליך את  הילדה ואת הסבתא אל הגיא שּבֹו צומחים אותם פרחים 

עיר במקום שבו עּולי ימים מוצאים את מותם. בשירי אדומים הצצים מן האדמה 

כבשיר  ולוגיתמורה העוברת על עם זֵקן ההופך לצעיר באור מיתמתוארת ה היונה

ֵאש ַהְּגלּוִיים ֵקן. ַאְך ִּבְהיֹות ְפֵני הָּ יו,  / "ובחורף ההוא": "ַעם זָּ ְמִאיִרים ֶאת נֹוְפלָּ

ֶעֶלם ִפים ְפֵני הָּ ב[ ְּבעֹוד רֹאש…] ֶנְחׂשָּ ִרים ַּבֵּלילֹות הֹוֵפְך ׂשָּ ה  /  ְנעָּ ה ַמְשִחירָּ ֻאמָּ ְוֵׂשיַבת הָּ

הלוחמים  )אפשר שהדאגה  לילה הלִּבין ְׂשער ראשם של הצעירים-ִּבן ֶעֶרב".-ִּבן

הלִּבינה את ראשיהם, ואפשר  שהגיעו בקרב הלילי לסוף דרכם וסיימו את חייהם 

לילה -שחיר ְׂשערו של  העם הזֵקן שהפך ִּבןבזמן ִה -כאותו זֵקן שְׂשערו לבן כשלג(, ובו

  4לעם צעיר, שּכֹוחו במתניו.

ר י"ז של המחזור שיאירוני )-בסוף דרכו ִׂשרטט אלתרמן דיוקן עצמי אֹוטֹו          

במלואו כאילו לא  ַמֲהלך חייוהמתאר את  ,(חגיגת קיץמתוך , "דברים שבאמצע"

ין זריחה לשקיעה בעודו רכון על  היה אלא יום אחד ויחיד, שעבר עליו ביעף ב

ה ְּכֵלי מכתבתו: ִעיר-"ְשֹלשָּ ַבר ַעל ְפֵניֶהם ִאיש  / ֶזֶמר ִנְּגנּו ּבָּ ִליל, ַעל ֹתף./ עָּ ַעל ִּכנֹור, ַעל חָּ

ְמרּו לֹו: ִמִּלים ַלִנּגּון ַהֶזה ְּכֹתב ִעיר,/ אָּ ַזר. // צָּ ַחק ְוחָּ ַתב ּומָּ ַתב ְוִתֵקן/  ּכָּ ַחק ְוכָּ /  ּומָּ

ַברש ְוִלטֵ  ה ְועָּ ַרע, ִסְגֵנן,/  ְוִשנָּ ר,//   ְּבֻקְלמֹוס, הֹוִסיף, ּגָּ ה ִּכי ֶעֶרב ְּכבָּ אָּ ה אֹור /  ּוְכֶשרָּ ֶהע לָּ

ַמר, / ְוִהְמִשיְך ְלַכֵּון ה, ְוִלְפֵני ֶשּגָּ אכָּ א ֶאל ַהקֹול ַהְמַנֵּגן/  ִלּבֹו ַלְמלָּ ם ְויָּצָּ א ֶאל /  קָּ ם ְויָּצָּ קָּ

ַחק ְּבֶפה ֶשֵאין ּבֹו ֵשן/  ןַהקֹול ַהְמַנּגֵ  ֵקן/  ְוצָּ ֵמן, זָּ  ."ְוגּופֹו ּגֹוֵחן, שָּ



בכל תחנות חייו, ותיעדה בהתמדה   משמע, נוצתו של המשורר רצה ללא הרף          

את אירועי הזמן, הקטנים והגדולים. את כל ימיו הקדיש למלאכתו זו, ורק ביום 

ני "ְמחול –מותו  השחת" המוליכים בנגינתם את הנדונים  עם הישמע קולם של נגָּ

ולהתפנות לחיים  סוף ממלאכתו-למוות אל ֶעברי פי קבר, יכול המשורר לשּבות סוף

ספרותיים. למרבה האירוניה המרה, הוא מתחיל להתבונן בעצמו ולחיות -החוץ

חיים פרטיים, רגילים ונורמליים, רק ביום מותו.  אלתרמן ידע לתאר את מעגל 

ריחת השמש ושקיעתה ואת מולד הירח ודעיכתו, את מעגל עונות היממה, את ז

  –בגרּות, ִזקנה ומוות  ינקּות, ילדּות, נעּורים, – השנה ואת מעגל עונות החיים

 בהעלם אחד.

גם החיים בְמלואם יכולים אפוא להיראות כיום אחד ארוך, שבסיומו נקרא            

"באמצע  –ונים שנותרו בעיזבון האדם ללכת לבית עולמו. באחד משיריו האחר

ַמע /  –המישור"  ר ִאיש לֹא שָּ ה / ַאְך ְּכבָּ מָּ ׂ ְך ִלְדמָּ כתב אלתרמן: "ְוהֹוִסיף ּוֵמֵאן / ַלֲהפ

ּה". רּוץ ְלַבדָּ ה לָּ ַדע / ְוַהֶדֶרְך הֹוִסיפָּ ר ִאיש לֹא יָּ אלתרמן יכול היה להבקיע את  ּוְכבָּ

ניה של  ה סך הזמן, ולשֵער את מרֵאה פָּ מציאּות שתישאר אחריו, בלעדיו, ביָּדעו מָּ

היטב כי "ֶּבן ֲחלֹוף ַהְמשֹוֵרר, ַאְך ִנְצִחי הּוא ַהִשיר" )כדבריו של היינריך היינה 

כלל התבונן המשורר -המצוטטים בטורו של אלתרמן  "שחרורה של לֹוֶרליי"(.  בדרך

למתוח קו של  דורית. הוא ידע-באירועי הזמן ומוראותיו ברִאייה היסטורית, רב

אנלוגיה בין אירועים שאירעו מול עיניו הרואות לבין אירועים שאותם הכיר מתוך 

ספרי ההיסטוריה. במקביל,  ידע אלתרמן להבקיע את הקיר האטום הניצב בינו 

לבין העתיד, ולשֵער כיצד ייראו אירועי האקטואליה כשיתבוננו בהם לימים אנשי 

 הדורות הבאים מ"מעַמקי" העתיד.

י אלתרמן בכלל, ושירי העת והעיתון שלו בפרט,  לִעתים קרובות אינם שיר          

מן התקדימים לקח וה אל העבר כדי ללמוד מן ההֹו מַכוונים את מבטם

וממנו משקיפים  על כנפי הדמיון אל העתיד, כמקובל, אלא מפליגיםההיסטוריים, 

להתברך בסיכוייו  –  המתהווה והכדי להבין את ההֹו אל המציאּות העכשווית

כשהפך את הִמשקפת, ודיבר על ההֹווה כאילו כבר התיישן  ולהתריע על סיכוניו.

ה"  רָּ ואפשר לדּבר עליו מתוך ֶפרספקטיבה היסטורית, גרם אלתרמן ל"ַהזָּ

המציאּות, וִאפֵשר לעצמו ולקוראיו להתבונן בה מתוך   )ֶדאוטומטיזציה( של

עיצומם של האירועים. ואולם, הוא לא התבונן בעבר "דיסַטנץ", ביישוב הדעת ולא ב

שהפך תחת ידו להיסטוריה כמי שקורא בכדור של בדולח, אלא כמי שיודע לנתח 

מצבים ותהליכים בכלים של איש מדע והיסטוריוסוף ולהוסיף על הניתוח המושכל 

הוא ידע להפיק לקחים  .גם את חזונו האינטואטיבי וְגלוי העיניים של איש הרוח

ם של לקחים  מהתקדימים ההיסטוריים, לנתח אותם ואת הדינמיקה שלהם, ולאֹורָּ



עין, -אלה אף ידע להשמיע פרוגנוזות לעתיד לבוא. הרעיון שהחיים אינם אלא הרף

ועוד מעט קט נהיה כולנו זמן אשר עבר, ִחלחל אפילו לפזמון שחיבר אלתרמן בעבור 

ֹאשֶ ַאְך ַּגם ּבִ " הבמה הקלה כמו "זה יעבור":  ַדְעִתי ֵאיְך – ריֵמי הָּ ַמֶשהּו ִנֵּגן, ִנֵּגן  /  לֹא יָּ

ה, ְּכֶזֶמר ַעל ִּכנֹור/  ,ֶזה ַיֲעֹבר, ֶזה ַיֲעֹבר/  :ִּבי ְוִחֵיְך א .ֶזה ַיֲעֹבר, ַיְלדָּ גֹון וָּ ֶשר ִמְתַחְּלִפים / יָּ

ם מרגיעות המילים "זה יעבור" הן גם מילי 5".ֶזה ַיֲעֹבר, ֶזה ַיֲעֹבר/  ,ַּבתֹור

ואופטימיות, המלמדות על סופם של היגון והסבל, וגם מילים  מאיימות המלמדות 

 שלכל דבר יש סוף, לא רק לסבל, אלא גם לחיים עצמם. 

בשיר "אז חיוורון גדול העיר" השתמש אלתרמן באוקסימורון המילולי             

יו ַהַמְצִהיִבים" )במקום "הצהובים"( המלמד  שכל דבר חדש ונוצץ הופך עד "ֶאְפרֹוחָּ

מהרה לאובייקט משומש ובֶלה מזוֶקן. לכאורה לפנינו אוקסימורון, אך אם מדליק 

הפנסים בשיר "אז חיוורון גדול האיר" הוא העבר )או: ההיסטוריה(, הרי 

יו ַהַמְצִהיִבים", הכורך יחדיו את רּכּותם של האפרוחים  שהאוקסימורון "ֶאְפרֹוחָּ

ע המצהיב, המתאים לגוויליהם  של ספרים עתיקים ובלים, יש לו הצעירים ואת הצב

לא אחת תיאר אלתרמן תהליך מואץ של הזדקנות  אחיזה במציאּות המתוארת.

ץ ֶאל ַשַער / ֶנְהַפְך ְּברּוצֹו  והתבלּות, כמו בפתח "שירי מכות מצרים" )"ְוַהַחי ֲאֶשר רָּ

ן ֵיש ֶרַגע ֶשל ֻהֶּלֶדת": גם ְלֵמת"(, ולא אחת הזכיר לקוראיו כי "ַּגם ְלמַ  ְרֶאה נֹושָּ

 המצהיב מיֹוֶשן היה פעם צהוב כאפרוח שזה אך בקע מהביצה.

 

 בין שלטון המלך לשלטונו של אשמדאי .א

כי אלתרמן יכול לתאר בהעלם אחד עיר הקמה משנתּה בפרק הראשון ראינו 

-יה לתאר בבתלמלחמת הקיום ועיר ה"מתאדה" ונעלמת בִצללי הלילה. הוא יכול ה

 ," אחת ובאותן מילים עצמן עיר נבנית ועיר נחרבת )"ֵאיְך ּכֹוַרַעת ִעיֵרנּו ְלַרַעם חֹוְצֶביהָּ

, (1934) "ערב עירוני"  אפילו בשיר קליל כדוגמת  בשיר "הרוח עם כל אחיותיה"(. 

בזכות לחנֹו של הפך בשנים האחרונות נגנז וש מן,משיריו המוקדמים של נתן אלתר

כרך המשורר הצעיר יחדיו תמונת קיטש שר ופופולרי, לפזמון מּוכטר יוני ר

  6.מתקתקה של שקיעה, בצבעי ורוד ותכלת, ואת  שדות הֶאליזיּום של העולם הבא

   7,"בשטף עיר"שהתפרסם בעיתונות,  כמו שירו הראשון של אלתרמן  , "ערב עירוני"

פנגלר וספרו החשוב מני אוסוולד שנכתב תחת רישומו של ההיסטוריוסוף הגר

(, ששני כרכיו  ראו אור בין Der Untergang des Abendlandes) שקיעת המערב

. ספרו של תפוצה רבה ולהשפעה נרחבתד עם פרסומם זכו ל, ומי1922 – 1918השנים 

שפנגלר  נכתב בהשראת מלחמת העולם הראשונה, וכלולה בו נבואה על דעיכתה 

בור עליה תקופה של חומרנות חסרת רסן ושל הצפויה של תרבות המערב לאחר שתע

 אולוגית. חולשה אידֵ 



ים משיריו המוקדמים של אלתרמן, לפנינו תיאור אורּבני של עיר כמו ברּב         

כששקיעת השמש מציפה את הגגות  , לעת ערב. כאן מתוארת העירבלתי מאופיינת

בר כחול כהה כצבע ריני, רגלי הנשים טובלות בתכלת, והאספלט ככָּ באור ורוד סָּ 

תכלת, -כחול, או בצבעי ורוד-עירוני בצבעי אדוםשל ערב הלילה הקֵרב.  תיאור 

משקפים גם את המציאות  המנוגדים אופייני לשירים מוקדמים אלה, והצבעים

ספרותית וגם נושאים בתוכם מטען רעיוני ספרותי. כך, למשל, מתאר -החוץ

ֹאֶפק, ַהְּכֻחּלֹות ְוַגם אלתרמן ב"כוכבים בחוץ" את הדרכים "ֲאשֶ  ְתרּו ְּבִמְנֲהרֹות הָּ ר חָּ

ֲאֻדמֹות", וכך תיאר את השוק הלוהט בשמש האדומה ומַ  רצפות סמטאותיו עדיין הָּ

יו ִלְקַרב  יו ִּכְבַשן ַהְּכחֹול ִיְלַהט, / יְָּצאּו ַמְרְצפֹותָּ כחולות כצבע הלילה )"ְּבַשֲעֵרי יָּמָּ

ְליָּת! / ֲעֵלה, ֲאֹדםהַהַתִניַנִים. / ַאִדיר ַאתָּ  ה, ּגָּ דּור ַאתָּ ְליָּת! הָּ ר ּוְלֶבן-, ּגָּ  ֵעיַנִים".-ֵׂשעָּ

את הצבע החם של  יםמתארכחול -הניגודיים אדוםהצבעים עזים אלה תיאורים ב

לריתמוס של היממה  כלול בהם גם רמזאור השמש ואת צבעו הקר של הלילה, אך 

חיי אנוש  –גדולות מן היממה כסמל וכמשל לתהליכי זריחה ושקיעה של תופעות 

 וחיי עם ועולם.

אותה תמונה  פנים: -עם כפל מציגה לנגד עיני הקורא תמונות  שירת אלתרמן        

קפת עצמה יכולה להיתפס גם כתמונה מסתורית ומופלאה וגם כתמונה המשַ 

אותה תמונה עצמה יכולה לשקף עולם  יומית וטריוויאלית.-פשוטה, יוםמציאות 

עולם מסויט, מלא רוע וזדון, שחיתות  –ילדותי, שֵלו  ופסטורלי, ובמקביל תמים ו

 –תה תמונה עצמה יכולה לשקף עולם קליל, תוסס וחושני, ובמקביל וואלימות. א

כך גם ב"ערב עירוני":   ., ספּוג רעיונות היסטוריוסופייםעולם רציני ואינטלקטואלי

תו של דבר ולאִמ  8,מתקַתקים קיטש לכאורה לפנינו תמונה רכה בצבעי פסטל ובצבעי

 .אל ִקצו רך השוקעעל הּכְ  –לפנינו שיר פילוסופי על סוף תרבות המערב 

  –יומית וטריוויאלית -יום –מצד אחד, אלתרמן מתאר כאן תופעה טבעית          

אליסטית ברורה ומובחנת: כשהחשכה כבר נופלת על הארץ, עדיין שיש לה הנמקה ֵר 

זו תיאר ל אורּה הקלוש של השקיעה. תופעה מקבילהבתים במוארים גגות ה

ֵעֶמק עֹוד  הידוע  אלתרמן בפזמונו ר ַהֶשֶמש ְמַלֶהֶטת, / ּובָּ ִרים ְּכבָּ "שיר בוקר" )"ֶּבהָּ

 איננה רק תופעת טבע "ערב עירוני" דענו שהשקיעה שבשיראולם, ביָּ    נֹוֵצץ ַהַטל"(.

ת )"שקיעת המערב"(, הרי שהתמונה תרבותי-, אלא גם תופעה היסטוריתפשוטה

וההבדל שּבין האספלט הנמוך  והשחור לגגות הגבוהים,  מקבלת משמעות נוספת,

 שעדיין זוהרים בברק זהוב,  נטען במשמעות חברתית ומדינית, פואטית ופוליטית.

דווקא משיר הילדים האלתרמני "שירי שיחתן  על טיבה של משמעות זו אפשר       

הג'ירפים את יתרונות הגובה: ממרום גובהם יכולים  מסביר אחדאן של בריות". כ

תררת חשכה על פני הארץ, הג'ירפים לראות את הנוף בלי לעלות על הגג, וכאשר מׂש

הם היצורים האחרונים שהשמש נוגהת עליהם, נוגעת בראשם ועוטרת להם -הם



ר ֹחֶשְך ַעל  ֶאֶרץ... ַרק" עטרות פז ואודם: ַתים ְּכבָּ ה  /  עֹוד ֵּבינָּ אֵשינּו ַהֶשֶמש עֹוְטרָּ ֶאת רָּ

ֹאֶדם. ז וָּ ְזֵנינּו שֹוְמעֹות(/  פָּ ִשים )ְואָּ ש ְמֵלֵאי הֹוד /  ְואֹוְמִרים ֲאנָּ לּו ַממָּ ִפים ַהּלָּ ַהִּג'ירָּ

כסיהם מוגהים כאן  כאילו היו הרים גבוהים, שִר  הג'ירפים מתוארים ."ֵהם

וררת חשכה גמורה. כלולה עמק כבר ׂשומזדהרים באור שקיעה אדמדם, בה בעת שב

כסי ההרים מוארים באור מתחומי הפואטיקה והפוליטיקה: כשם שִר כאן גם תובנה 

שקיעה אחרון, בעת שבעמק כבר שוררת חשכה גמורה, כך גם המעמדות הגבוהים 

שירדו מנכסיהם, או האימפריות העשירות והשוקעות, משמרים את שרידי 

גם כאשר מסביב הישן, העובר ובטל מן העולם הסדר התפארת האחרונים של 

כך גם בתחומי הספרות:  מתגלים סימני שקיעה, וּולגריזציה, דלדול והסתאבות. 

בעת חילוף משמרות והשתלטות נוסחים פשוטים יותר או וּולגריים יותר, עדיין 

משתמר משהו גם מזוהר העבר של הפואטיקה הישנה, זו ההולכת כביכול לבית 

 עולמה.

ַקּברי, בעת ובעונה אחת: הצבע הכחול פנינו מראה נעים ומסויט, תמים ומָּ לשוב        

ב, אך הוא צבעם הה של הלילה הקֵר הוא גם צבעו של האספלט השרוי כבר בצבעו הּכ

ם", או כפי ליזיּושל "ְנאֹות ַמְרֶאה ְּכֻחִּלים", כנזכר בבית הרביעי.  המושג "שדות הֶא 

רועות  ֹועדן, שּב-נרדף לגן-הוא שם  – Champs-Élyséesשהוא נקרא בצרפתית 

ל"ְנאֹות  ,לשון-על-נופל-רעה כחולים )ההופכים כאן, מעשה לשוןהנשמות בנאות ִמ 

של נועם  –ַמְרֶאה ְּכֻחִּלים"(, ועל כן זהו מושג המכיל בתוכו קונוטציות סותרות 

 ועדנה, מחד גיסא, ושל מוות וחידלון, מאידך גיסא.

ף ואת קוצר ימיו של האדם. מתאר בשיר זה את גזר דינו של החלֹו אלתרמן       

ה חֹוֶלֶצת שָּ הדובר בשיר מתבונ נָּ ונרמזת תקופת הינקות של האדם,  9ד",ן "ֵאיְך ַהְּלבָּ

מתבלה והולך ללחך דשא לשדות האליזיום  –וכבר הוא "נֹוַלד ְלֶרַגע ְוֵאיֶננּו" 

כ"ג בתהלים המושמע אצל אומות בר לאופק החיים )רמז למזמור הכחולים שמעֵ 

ִוד:  ה'הלוויה, בשלל תרגומיו ללשונות המערב: "טקס העולם בכל  ֹרִעי לֹא  ִמְזמֹור ְלדָּ

ר.  ֶצֶדק-ַנֲהֵלִני. ַנְפִשי ְישֹוֵבב,  ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵליֵמי ְמנֻחֹות יְ -ַעל ֶדֶשא ַיְרִּביֵצִניִּבְנאֹות  ֶאְחסָּ

ֶות, לֹאֵאֵלְך ְּבגֵ -יַּגם ּכִ  ְלַמַען ְשמֹו. ע-יא ַצְלמָּ א רָּ ִדי. ִשְבְטָך -ִּכי ִאירָּ ה ִעמָּ ַאתָּ

ׂ .  ּוִמְשַעְנֶתָך ה ְיַנֲחֻמִני"(  ֵהמָּ

מצהיר  –ת "קלילות" של הבמה הקלה בסדרת מחוֹו –לקראת סוף השיר            

ו קל מימין וכי געגועיו פנ שהוא הדובר, המיטלטל מצד לצד וידו על לוח לבו, 

שהוא מוכן להאמין לכל אדם, ורק לעצמו אין הוא מאמין,  שמאלה. הוא אף מצהיר

רד הלקוחה כאילו סּו, כבתמונת אּבּהַ וכי גופו הולך ומתנמך, בעוד שראשו מתגּבֵ 

לספר הילדים ר ִמ היישֵ  ל רֹאִשי ּכָּ -"עליסה בארץ הפלאות": "ּגּוִפי ִנְקַטן ּוִמְתַנֵמְך / ֲאבָּ

ֹבַּה, ְך ּגָּ ה".  ּכָּ בֹואָּ ן אָּ  / ַעד ֶשֲאִפּלּו ִאם ֵאֵלְך / לֹא ֶאְתּבֹוֵנן ְלאָּ



משיריו המוקדמים מראשית שנות השלושים,  יםבאחד מעניין להיווכח כי          

שלא כונסו בספר, תיאר אלתרמן את חילופי מצב הרוח של גבר הססן, שאינו בטוח 

ירּות טבעי ומסייע ברוב אּב-בה עלַּה לגובעצמו, עד שבעזרת דמיונו הוא נמתח, מתגּבֵ 

ם...  נֹות ְּגדֹוִלים שָּ לילדה קטנה, המבקשת לשווא לקטוף פרי נחשק מן העץ:  "ִאילָּ

ה מֹוֶשֶטת ְזרֹוַע  ֵשל נֹוהָּ ס ּבָּ ה / ֶאל ַאּגָּ ה ְקַטנָּ ה, / /   –  –ְוַיְלדָּ נָּ ה ַאִּגיד: ִמֶמִני ַמתָּ ַלַיְלדָּ

ֹנִכי ְקַטְפִתיהּו ִּכי אֲ  ֹבַּה"אָּ בשיר גנוז אחר, אף הוא מראשית שנות   10)"ערב חג"(. ִני ּגָּ

תרך השלושים, מבקש הגבר מהנערה שיּותר לו להתנמך לממדי ילד קטן ולהׂש

בעקבות זיכרונה כמי שנושא את שובל הכלה, או את שובל המלכה:  "ְתִניִני ַגם ֲאִני 

ֵׂשאת ֶאת ְלִהְתַקֵטן ַּבֹּגַבּה, / ְתִניִני ַּגם ֲאִני ֵצאת ַלֶדֶרְך... ְולָּ ִגיף / ְולָּ ׂ   ִריַסִים ְלהָּ ֶבל / ש

ִביב" )"ִא ִזְכרֹוֵנְך ַהשָּ  ה ֶאל אָּ מתברר אפוא שפנטזיות כאלה  תך בלעדיך"(.ט ִמַּלְילָּ

ועל  גוליבר כבספרים על –התגבהות או התנמכות  –בדבר שינויי גובה קיצוניים 

אלתרמן, לסוֶגיה ולתקופותיה. כמי שהיה  , העסיקו את יצירתעליסה בארץ הפלאות

זכה שורה האחרונה ולא כיתתו שבגימנסיה הרצליה בנער גבוה וגמלוני שישב ב

הנערות שאחריהן חיזר, חזה אלתרמן  את התחושה הזאת מּבשרו. אפילו לחיוך מן 

של הנמוכים היטב שרגשי הנחיתות והקיפוח המשורר מניסיונו האישי אף ידע 

ת: לא אחת דווקא הטיפוס מיַתרגמים תכופות לרגשות עליונּוד והגבוהים כאח

ומצליח להגיע למעמד רם  ח בלבו חלום גדּולההדחוי והמזולזל מתגלה כמי שמטפ

 .ונישא

אפשר אפוא לראות שבשיר "ערב עירוני" שיקע אלתרמן סודות אישיים לא             

ין יעם בתקופה שּבאישי שפ-מעטים, ובמקביל אף נתן ביטוי לעולם הרעיוני הבין

התחיל לכתוב את שיריו. אור החשמל בשיר  ּההיא התקופה שּבָּ  –מלחמות העולם 

צר מועד, המלבלב ומציף את עולמנו בניחוח נעים, אך לא רחוק זורח לרגע  כאביב ְק 

לאי יירשו את מקום האביב המלבלב. כאמור, זהו היום, רומז השיר, והקמילה והּב

ש שהם כצל עובר וכאבק פורח )ובמקביל: זהו שיר הרומז שגם שיר על חיי אנו

-עלומים-נעורים-ילדות-אימפריות ותרבויות יש להן מחזוריות חיים של ינקות

בטבע(. העיר בשיר זה הוא שם מיאורגניזכמו ל ,תחייה-מוות-שקיעה-זקנה-בגרות

רוד של . גגותיה עדיין מופזים באור וכולה מטונימיה ומשל של התרבות האנושית

 אורבת לה מנגד.  כבר שקיעה רכה ופנסיה עדיין דולקים, אך החשכה 

תכונות הזה המייחס גם למדינות ולתרבויות  מעגליהההיסטוריוסופי הרעיון         

עולה ברבות  מיצירותיו של  חיים הנע בין לידה לשקיעה ומוות מעגלאורגניות ו

ין תקופות שלווה שבהן המלך אלתרמן. המציאּות המדינית נעה ביצירות אלה ב

יושב על כיסאו ומנהיג את הממלכה לבין תקופות שבהן אשמדאי מדיח את המלך 

ותופס את השלטון. אשמדאי והשטן נזכרים אצל אלתרמן גם בספר שיריו האחרון 

"אז אמר השטן...".  –( וגם בשיר המאוחר שנדפס לאחר מותו 1965) חגיגת קיץ



אלתרמן קו של אנלוגיה בין הרודנות הבוטה של ביצירות מאוחרות אלה מתח 

המשטרים הטוטליטריים לבין רודנותם של כמה סופרים צעירים שיצאו נגדו 

שולט  ּהאחרי תקופה שּבָּ במתקפה בוטה כדי להדיחו מכיסאו. הוא רצה להאמין כי 

ההערכה הרּבה  יושב על כיסאו.ו חוזראשמדאי המצב חוזר לקדמותו ושלמה המלך 

ה כיום שירת  אלתרמן מלמדת שחרף ניסיונות להדיחו ולגזול את הכתר שזוכה ל

מעל ראשו, הפרוגנוזה שביסס אלתרמן על התפיסה המעגלית של תקופות בחיי 

 הרוח, כבחיים הפוליטיים, הוכיחה את עצמה.

אלתרמן  שהתקופה אינה תקופה איֵדאולוגית, או אפילו   דרכו הכיר  בסוף      

-, שּבּה כל אדם אדון לעצמו. הוא נתן לכך ביטוי במחזהו הלאאיֵדאולוגית-אנטי

שּבֹו אומר זיפ, בנו הִהיפי הצעיר של ֶהרש פַלטינה, המיליונר   ,חוף המדוזהגמור  

במחזהו האחרון, שנמצא במֵגירה  11ארכיאולוגיה".  המזדקן, כי "האיֵדאולוגיה היא

ימי אּור   ותו בכותרתלאחר מותו ודבורה גילולה ההדירה אותו והכתירה א

ר את האבחנה שהתקופה היא תקופה האחרונים ם אלתרמן בפי ניגימישו הַחמָּ , ׂשָּ

של מֹות האלוהים וסוף האיֵדאולוגיות הגדולות,  ושהכול מדברים כיום על אודות 

מֹוגּו ַויָּפּוצּו  איזה אל כֹון, ַהִנּסּוִחים נָּ  /שהכזיב. הסופר עונה לו על דבריו במילים: "נָּ

עֹות ֵריִקים ל...  ּוְסִעיֵפי ַהַהְשּבָּ ר  ִהְתַּבדּו  /  ִּבְכלָּ ֶרזֹולּוְציֹות..." והַחמָּ   ַהֶתזֹות ְוהָּ

"ֶזהּו. ִמְתַעְרֵער ִּכְמַעט   )"השוטה" מן הדרמה המתגלה כנביא גלוי עיניים( מוסיף:

ל" ) עָּ עצמית  -טורה(. לאשאשו, משורר החצר וראש הלהקה,  קריק95, עמ' שםִּבְנַין הָּ

של אלתרמן, רואה בכך תופעה טבעית וחוזרת, שכבר היו כמותה לאורך 

כֹות ַרּבֹות ל ַמְמלָּ ַמְרִתי לֹו ְּבֶעֶרְך / ֶשֶזה ּגֹוַרל ּכָּ ע זּוז / ּוְבעֹוד ַאַחת -ההיסטוריה: "אָּ

ה..." ) ה ֶהרָּ רמן נהג אלת  כוכבים בחוץ(. עוד בשירי 102עמ'   ,שםיֹוֶרֶדת ַאֶחֶרת עֹולָּ

תהליכי ההיסטוריה כתהליכי טבע   את  לתאר

גם ביצירותיו המאוחרות   התמלאותו ונסיגתו.  הירַח,  הולדת  כדוגמת  מעגליים,

הלבנה  הוא תיאר, למשל, את מצבּה של המהפכה הקומוניסטית בדמות   ביותר

כבשיר "מרֵאה ֵקץ",   ִקצּה ותמוטתה הקֵרבים,  את  תוך שהוא צופה  במילואה,

שלא הושלמה  חוף המדוזה  מתוך המחזור "נביחת הציפור", ֶאפילוג למחזה

ה ִשיר ַהֶּלֶכת / ַּבֲחצֹוְצרֹות  ד ִמֶמנָּ כתיבתו, שלפיו המהפכה הולכת וגֹוועת: "ִנְפרָּ

ּה.  ֲאֶשר ּה.  ִּבְשרּו ּבֹואָּ ה ְּבִמּלּואָּ רּות ֲאֻדמָּ ה  ַמֲחִשיְך /   ]...[ ֵקיסָּ מּונָּ ֶאת ִשְלֵהי / ֲעַשן א 

ה".  12ַהֵמאָּ

אלתרמן חזה אפוא את תמוטת האיֵדאולוגיות הגדולות, ובמיוחד את תמוטת       

קלריקלית -הקומוניזם. הוא היה משוכנע שלאחר תמוטתה של האיֵדאולוגיה האנטי

המועצות )שהייתה בעיניו סוג של דת חדשה עם מצוֹות "ֲעֵׂשה" ו"לא -של ברית

-ֵמהן כמלוא הנימה(, תעבור על העולם תקופה קונטרהתעשה" שאסור ִלסטות 

נה".   רבֹולּוציונית שתתבטא בחזרה אל חיקן החם והנוח של עריֹשת  הדת  ה"ישָּ



ִעיר ִמְתפֹוֶרֶרת,   הכוהנת אומרת: אּור האחרונים ימי במחזה  ה קֹוֶרֶסת, הָּ כָּ "ַהַמְמלָּ

ּה מֹוֵצאת ֶאת ַהֶמֶלט / ַהְמַלֵּכד ה ֵאינָּ ּה ַהֶחְברָּ ר עונה   ְלגּוף  אֹותָּ ד", והַחמָּ ֶאחָּ

כֹון,  לה: ד  "נָּ ש ַהִמְתַחְּסִדים,  ַאְנֵשי  ַהֹּכֲהִנים,  ִמַצד ֶאחָּ / ִמַצד ֵשִני ַאְנֵשי ַהֶמֶלְך   ַהִמְקדָּ

ֶשה ְלַהִּכיר ֶאת  – / ּוִמַצד ְשִליִשי  ַהִמְתַמְּסִדים, שּוט קָּ ר, / פָּ אּור  ַהֹנַער ַהֻמְפקָּ

ַמִים ִנְתרֹוְקנּו ִמן   הכוהנת עונה לו:  ַּכְׂשִדים". ה. / ַהשָּ מּונָּ א  ה הָּ ְבדָּ ל ֶזה ִמְפֵני ֶשאָּ "ּכָּ

ַאִין" ) ם / צֹוֶפה הָּ ֵאִלים ּוִבְמקֹומָּ (. באותה עת ראה אלתרמן כיצד 184, עמ' שםהָּ

החוט הצעירים מכים שוב ושוב "על חטא שחטאנו". תחילה נלחם במאמרי 

באותם סופרים צעירים "תבוסתניים", שאיבדו את האמונה בִצדקת  ולשהמש

המסכה   –בסופו של דבר, הרים ידיים בייאוש, וכתב את ִספרו האחרון  .הדרך

 . האחרונה

המסכה הּבּורֶלסקה   –האּומנם לפנינו ביצירות מאוחרות אלה של אלתרמן      

ליפטי ללא שמץ של גילוִיים של  ח  –והשיר "אז אמר השטן" האחרונה  זון ַאפֹוקָּ

תקווה? האם לא ִצייר כאן אלתרמן תמונה שחורה ִמְשחור, ללא ניצוץ של תקווה?  

כר )"ּבֹוֶנטה"( הרץ  כבר ראינו שלקראת סוף הּבּורֶלסקה מתואר צחוקו של יוסף ּבָּ

כוכבים  במנותק מבעליו כבבית האחרון של השיר "הם לבדם", החותם את הקובץ 

ֵאּלּו; / )בחוץ  ֵכינּו הָּ ב"(.  "ַרק ַהְּבִכי ְוַהְצחֹוק עֹוד ֵיְלכּו ִּבְדרָּ ַעד ִיְפלּו ְּבִלי אֹוֵיב ּוְבִלי ְקרָּ

ַטְקליזם הנורא של "הם ואולם, כבר הועלתה כאן בפרק השני ההנחה  שגם  אחרי הקָּ

דש את שיר הפתיחה, ולקרוא שוב את "עוד חוזר הנגון",  לבדם"  יש לפתוח מחָּ

גם אם עלינו  לם שב ומסתובב מחדש על צירו כֵתיבת נגינה על מנְגנון הפעלתה.והעו

לגזור גֵזרה שווה מסיפור שלמה המלך ואשמדאי, הרי שלאחר תקופה שּבּה תפס 

השטן את כיסאו של המלך והשליך אותו מממלכתו, נחשפה זהותו של המתחזה 

ירושו של דבר, אלתרמן פ  13שהמליך את עצמו, והמלך האִמתי שב לשבת על כיסאו.

האמין ככלות הכול שאחרי קטסטרופות גדולות, הממיטות על העולם ועל האנושות 

אסונות של הרג והרס, העניינים חוזרים לִתקנם. הוא גם שיֵער כנראה שתקופת 

שלטונם של יריביו, שביקשו להפילו מכיסאו ואף הצליחו במזימתם, תגיע יום אחד 

יּושב לו.  אם נגזור גֵזרה שווה מן השיר "הם לבדם", הרי  לִקצּה, וכי כבודו האבוד

שייתכן שנרמז כאן שאחרי "אניית היובל" תיכנסנה אל הנמל עוד אנייה ועוד אנייה, 

והדרך תמשיך לרוץ, הענן יוסיף לחייך מן השמים, וצמרתו של העץ הנטוע בקרקע 

ימשיכו לעלות ארצה תמשיך לדמוע ולַהִשיר מֵּבין  עֶליהָּ מי גשמים, יהודים 

 ו"לרדת" ממנה, עוד יקרו מחדלים וייפתרו בעיות, והארץ בכל זאת נֹוע תנּוע. 

 

 

 



 הערות:

האפשרות שהשיר "עוד חוזר הניגון" מֵפר את חוק המשיכה ומבקיע גם אל עולמות על  .1

כך באו אחרים -(. אחר44, עמ' 1989אביב -)תל עוד חוזר הניגוןעליונים כתבתי בספרי 

שבם שאם ידברו על  שלא הב חינו בכך בדבריהם על שיר זה, ואימצו את האבחנה בחָּ

"חוקי הגרוויטציה" במקום על "חוק המשיכה" יוכלו ביתר קלּות לנכס את האבחנה 

 לעצמם.

 https://goo.gl/HiwR5z בפרק "שעתו היפה של אלתרמן" הכלול גם באתר נתן אלתרמן: .2

 – 242, עמ' 2010אביב -, תלבוהמיין ומשורר לאומי –הלך ומלך: אלתרמן ראו בספרי   .3

256  . 

ם עומד )במהופך( המעשה בר' אלעזר בן עזריה שׂשערו הפך ׂשיבה, מעשה נס, ברקע הדברי .4

 לילה )ברכות כח ע"א(. -ִּבן

"נא להציץ!",   "זה יעבור" נכלל בתכנית  1945נם של אלתרמן ּווילנסקי משנת פזמו .5

  .9.9.1945יום באביב -בתללו", שהוצגה לראשונה -לה-התכנית הרביעית של תיאטרון "לי

, 1984אביב -, תל1935 – 1931שירים ; נדפס שוב בתוך 9חוברת ג, תרצ"ד, עמ'  , ב,גזית .6

 . 148 – 147עמ' 

שירים נדפס שוב בתוך  .1(, עמ' 12.3.1931, ה, גיל' יט )רט(, כ"ג באדר תרצ"א )כתובים .7

 .15 – 13(, עמ' 6)ראו הערה  1935 – 1931

י אלתרמן במוטיבים בעלראו בפרק "'דרך מלקקת אופק דובשני': דרכי השימוש של  .8

. 207 – 184, עמ' 1989אביב -, תלעוד חוזר הניגוןפוטנציאל של קיטש", בתוך ספרי 

 .המאמר כלול באתר נתן  אלתרמן

ד  בוטים ונועזים, ובין השאר כשָּ תוך רמז לשירי שלונסקי, שתיארו את הירח בדימויים  .9

אלתרמן תיאר את הירח  . גם, ותוך רמז לשביל החלב השמימיבולָּ הזולף את לובן חֲ 

 די "וריאציה".רֹות"(, בשירו הפָּ ֶק ינֶ מֵ ת ּכְ דֹול ׂשָּ ן עַ חֵ ֹוּג חַ ֵר יָּ כמינקת )"הַ 

אביב -, תל1935 – 1931שירים:  . כּונס בספר: נ' אלתרמן, 33עמ'  , ב, חוב' א, תרצ"ד,גזית .10

 .143-144תשמ"ד, עמ'  

 .90אביב תשל"ז, עמ' -, בעריכת מ' דורמן ואחרים, כרך א, תלמחברות אלתרמן .11

מחזור  .151  אביב תשל"ז, עמ'-תל א,בעריכת מ' דורמן ואחרים, כרך   ,אלתרמן  מחברות .12

 . 22.9.68   ,השנה תשכ"ט-ערב ראש  שלמעריב  עיתוןשירים זה נתפרסם ב

( לפנינו גלגול "נמוך" של אגדת "שלמה 95, עמ' חגיגת קיץד" )בשיר "החנווני והשֵ  .13

ֵתת ְּבַכד"ֶחְנוָּ ואשמדאי":  ַרד/ ֶשֶמן לָּ ד ַלַמְרֵתף יָּ סֹו ַּבֹחֶשְך ִני ֶאחָּ ד/ ֶשְתפָּ ם ֵשד ֶאחָּ יָּה שָּ ֹו./ הָּ

ִני ַהשֵ ְּביָּדֹו ה. ְמקֹומֹו יַָּרש". "משל" זה, המבוסס גם .// ֶאת צּוַרת ַהֶחְנוָּ ה ְלַמְעלָּ לָּ ַבש,/ עָּ ד לָּ

אדם שנברא בצלם(, מלמד כי  על אגדות חז"ל על אשמדאי )שצורת טלפיו אינה כשל רגלי

, צלם האנוש של המתחזים, חסרי חותם הטלפיים הֶּבסטיאליבסופו של דבר מתגלה 

אלתרמן שילב . וממלאים לכאורה את תפקידו מעל כיסאוהאִמתי המשליכים את השליט 

גוריון ונגד יריביו שלו )ואף שילב כאן מסר -כאן מסרים פוליטיים ופואטיים נגד יריבי בן

 אירוני כמי שהניח לֵשד שבבקבוק להשתלט על חייו(.-אוטו

https://goo.gl/HiwR5z

