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  � את כובד משקלו של העול� שכממנהיגי ענק הנושאי� עלעל 

   ל כמקור השראה לאלתרמ�י'רצ'וינסטו� צ

  מאת

  *זיוה שמיר

ד דו תבשכ לתרמ�אלמצול
 מכתב  הטור השביעי וטוהר הנשקעל עטיפת ספרו של מנח
 פינקלשטיי� 

 לאחר פרסו
יומיישנשלח ,  זהבמכתב 1.שזה א� הוקמה, ראש הממשלה של מדינת ישראל, גוריו�� ב� 

 אי� טור משורי� בציוד צבאנו העולה עליו: "ילי השנו�'רצ'צ�משולב המשפט הכמו 2,"על זאת"טורו 

 בדבריו על הטור האלתרמני האמי� גוריו��אמירה התמציתית השנונה שָ�בע ב�ה". בכוחו הלוח

 את טור המשורייני
 :טילאי של הרוחלִמקשה אחת את הכוח הפיזי ואת כוחה הערנועדה כמוב� להתי� 
ורנליסטיי
 של 'שיריו הז ואת , בשדה הקרב מלחמה צודקת על הגנת הע
 והאר�שלח
, הצבאי

  .ת מלחמת המ!סר והצדק בשדה הספרות אשלחמ!, "הטור השביעי"שירי , אלתרמ�
הטור  "התפרס
 במדור הוא. הוא כידוע אחד מטוריו המפורסמי
 ביותר של אלתרמ�" על זאת"

. בעת שמלחמת העצמאות עדיי� הייתה בעיצומה, עיתונה של המפלגה השלטת, דברבעיתו� " השביעי
 
השיר הפנה אצבע מאשימה כלפי אות
 חיילי
 שֵהפרו כללי טוהר הנשק והרגו כבדר� אגב אזרחי

 
שעלול היה , ר זה היסטוריוני
 אחדי
 טענו ששי3.ללא כל עילה וכורח –" הִאי& ָזֵק� ְוִאָ$  "–תמימי
נפסל על ידי הצנזורה וה!תר לפרסו
 לאחר , לפגוע במורל של הלוחמי
 בעוד
 נלחמי
 בשדה הקרב

הטור   לספרו428פרי� את ההנחה הזאת בהערה א� מנח
 פינקלשטיי� ה(גוריו� �התערבותו של ב�

גוריו� ביומנו ��הבנת הדברי
 שָ)תב ב�והעלה את ההשערה שהיא נובעת מאי, השביעי וטוהר הנשק

  ). לאשור

אי� טור משורי� בציוד צבאנו העולה עליו בכוחו " –גוריו� � של ב� הֶאִ+יגרמטי השנו�הניסוח

שורותיו של אלתרמ� . ובפניני חוכמה בפתגמי
 המלאה,  קלע לרוח יצירתו של אלתרמ�– "הלוח

 א� אלה זוכות ליישוב� ,נראות במבט ראשו� כאילו ה� גדושות בסתירות ובאמירות פרדוקסליות
אפילו ֶמל/דרמטיות ,  רגשניותמחוות הצטיינו על פי רוב בשיריוש, אלתרמ�מתברר ש .בקריאה חוזרת

שהציג שירה מרוסנת ועצורה , אבי האסכולה שאליה השתיי�, בניגוד לאברה
 שלונסקי(ומתק3ַקות 

 
*   ???. 
 .)2011( מוסר ומשפט, נת� אלתרמ� על ביטחו�: הטור השביעי וטוהר הנשק מנח
 פינקלשטיי�  1
 .ט"תשהז מרחשוו� "י ,19.11.1948מיו
  ,")הטור השביעי("דבר  2
כתב העת של האיגוד ( 25 גג "משא התוכחה של נת� אלתרמ� מנקודת תצפיתו של שופט"ראו מאמרי   3

–178 אלתרמ� בעקבות אירועי הזמ� :נוצה, רוצי נדפס ג
 בספרי )2011חור� , הכללי של סופרי ישראל
194 )2011(. 
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הוא  .השקולה והמדודה, ציסטיתמ� האמירה הקלסיוכאג
  התגלה לא אחת ,)יותר מ� ה5חינה הרגשית
תמצית מזוקקת של חוכמת , על יסודותיו של פתג
 ידוע, ואת טוריו במיוחד, בנה לא פע
 את שיריו

המרחיקי
 את שירו מפתג
 זה , או יסודיי
 קלי
 ,אלא שער� בו מיֵני שינויי
 סמנטיי
, הדורות
: בשיריו פתגמי
 ממקורות שוני
" זלהמחי" בחר המשורר. כנתינתו ומאירי
 אותו באור אישי ורגשי


ה
 פתגמי
 שטבע וינסטו�  רבי
 מ– יי
אקטואלעתיקי
 ו, צרפתיי
 ואנגליי
, עבריי
 ולטיניי
לאד
 כידוע יל המלי� 'רצ'צ. שהיה ידוע בסגנונו השנו� והמלוטש, מנהיגו של העול
 החופשי, יל'רצ'צ

כמה ומדבריה
 של אנשי חשלוקטו  רותֲאמפתגמי
 ו ספריב לקרוא ,המבקש לרכוש השכלה, הצעיר
מומל�  ("“It is a good thing for an uneducated man to read books of quotations” :וכדבריו, ודעת


תלמידו של מחנ� וסופר ילדי
 �בנו, אלתרמ� 4.")לאד
 שעדיי� לא רכש השכלה לקרוא ספרי פתגמי
ל והעניק לקוראיו שרשרת של פניני חוכמה שנאגרו הסכי
 ע
 המנהיג הבריטי הדגו, בעל מזג פדגוגי

 
א� כאמור הטיל בה� בכוונה תחילה שינויי
 שוני
 שהאירו את המשמעות (בילקוטו במרוצת השני
   ).המקורית באור חדש ומפתיע

וכי הבמאי הוא , כשהתפרסמה ידיעה שבאיטליה מכיני
 את הסרט האנטישמי הראשו�, למשל, כ�
ְוַעְכָ&ו טֹל : "ש
 אלתרמ� בפי המנהיג הפשיסטי את ההוראות לבנו, ה'בנו של הדוצ, ויטוריו מוסוליני


/ ,ִ)י 5ְֵני ר/ָמא א!ַלי ְרֵעִבי
 ְקָצת ְלֶלֶח
./ ָנִעי
/ ,9ְנִטיֵ&ִמי /,ָהֵכ� ֶסֶרט ָ>ד/ל./ 3ָ9ה ֶאת ָהעֹל ֲעֵלי ֶ&ֶכ

שתמש כא� כמוב� במימרה הרומית הקדומה שטבע אלתרמ� ה 5".ַ&ֲע&!ִעי
/ ְוָעֵלינ! ָלֵתת ָלֶה

 Panem( "לח
 ושעשועי
"שלפיה אפשר להסיח את דעתו של הע
 א
 מַס+קי
 לו , הסטיריקו� י!בָנליס

et Circenses(,6 זאת רב" קל" א� ער� בה שינוי 
רוד� אכזר , לפי טורו של אלתרמ�. משמעות�וע
 שלפיה נית� להסתפק באספקת שעשועי
 להמו� הרעב כדי כדוגמת מוסוליני הגיע למסקנה הא5ס!רדית

השיר רומז ברמז שעובי/  .ואי� צור� דחו= לַס+ק לו לח
, לבל יתפרע ויתמרד, להרגיעו ולשכ� את זעמו
אלא , כקורת בית הבד שאלפיי
 השני
 שחלפו מימי הקיסר אוגוסטוס לא הצעידו את האנושות קדימה

גרוע פי כמה מאבותיו , אליבא דאלתרמ�, טליטרי של המאה העשרי
השליט הטו. הסיגו אותה לאחור

ילד , ליבו לדאוג לתעמולה האנטישמית ולקריירה הקולנועית של בנו�הוא מעדי= באטימות. הקדומי

  .במקו
 לדאוג לַס+ק לעמו הרֵעב את מצרכי הקיו
 הבסיסיי
, שעשועיו העשיר והמפונק
 הקמת קופתתב: 
 על עטיפת ספרו של מנח
 פינקלשטיי�המצול, גוריו��ואחזור למכתבו של ב�

רעיונאי
 וכותבי נאומי
 לא . ציבור המדינה עדיי� לא העסיקו הפוליטיקאי
 משרדי פרסו
 ויחסי

) ויצמ� ואחרי
, אחד הע
, ובה
 הרצל(שכמו רבי
 ממנהיגי הציונות , גוריו��ב�. חיברו את דבריה


שלא הייתה מביישת את טובי , קולמוסו מימרת כנ= שנונההפיק אפוא מ ,ידע למשו� בעט סופרי

ילית זו מזכירה במבנה 'רצ'צ�מתברר כי מימרה כמו, והנה. אלתרמ��בני אסכולת שלונסקי, המשוררי

, "בזרוח הירח"בטורו , יל'רצ'דברי
 שָ)תב אלתרמ� שני
 אחדות קוד
 לכ� בשבח צ הרטורי שלה
בטור זה השמיע אלתרמ� שיר  7.נתפרס
 שלושה ימי
 אחריהשנכתב מייד לאחר הנחיתה בנורמנדי ו

א� את שבחיו של המנהיג הביא בו אלתרמ� לא מפיו , ובו דברי תהילה מפוארי
 בזכות המנהיג הדגול
: יל שלא להצטר= אליה
 בצאת
 לקרב'רצ'אלא מפי הלוחמי
 הבריטי
 המנסי
 לשכנע את צ

 
4  WINSTON CHURCHILL ROVING COMMISSION: MY EARLY LIFE 1874–1904 ch. 9 (1930). 
  .)1.11.1938 ,ט"תרצהבכסלו ' א( האר�  בעיתו�התפרס
 ,69–68 ב רגעי�  5
6  Juvenal, Satires, Book IV, Satire 10, ll. 77–81. 
 .ד"ח בסיו� תש"י ,9.6.1944מיו
 ") הטור השביעי("דבר  7
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לָ ע/ת הָ מַ ת ח/אֶ / 3ָ נְ נַ / )�ָ @ְ בַ 
 לְ דָ ?�י�ת אֵ פַ ק!ְת 5ִ " / &ֶA/ ְפ � !חָ נְ  צַ יתָ יִ הָ וְ / .מ!ֶגֶנתא ה לֹרָ ְת Bנְ מַ ת ק/>ַ ל@/ /
ְו3ָ9ה !/ ֲהִקימ/ָת א/ָתנ! ְ)ֵי& ֵמ9ִי�/ 3ָ9ה ְלַבֶ@�ָ , ִמַ@ְנֶקְרק ְוַעד ֵהAָה!/ תנֶ )ֶ מB ה ְמ מָ לֵ ה ְ& יָ יזְ יוִ  @ִ יתָ יִ הָ וְ 

  !".ֶאת 9ְר5ַַעת 9ְלֵפי ַהFְִפינ/ת ַעל ַהEִַי
/ ָיֶדי�ָ ֶ&ִהDְַב3ָ 5ְמ/ 
דברי שבח הדומי
 ברוח
 " על זאת"גוריו� כתב לאלתרמ� בעקבות הטור �מתברר אפוא שב�

") על זאת"ארבע שני
 לפני כתיבת הטור (יל 'רצ'ובניסוח
 לאות
 שבחי
 שהרעי= אלתרמ� על צ
יל על שנאומיו כוננו את צבא בריטניה וליו!הו 'רצ'צאלתרמ� שיבח את ". בזרוח הירח"בטורו 

ל "גוריו� שיבח את אלתרמ� על ששיריו ליו! את צה�וב�, במלחמתו הגורלית נגד מדינות הציר
כא� וכא� השבחי
 מלמדי
 שאנשי ספר כדוגמת וינסטו� . במלחמתו הגורלית על עתיד מדינת ישראל

ש)לי הנשק שעמדו לרשות
 לא היו אלא , נת� אלתרמ�ו) שלימי
 זכה בפרס נובל לספרות(יל 'צר'צ

בכוח . פלוגות קומנדו וטורי
 של משורייני
, היו שקולי
 בעת מלחמה כנגד דיוויזיות שלמות, מילי

, נית� היה להעלות את המורל של צבא של
 ,רמז אלתרמ�, מפיו או מקולמוסו יל'רצ'המילי
 שהפיק צ
ָמֶות "בבחינת (יוולת או לנחמו בשעותיו הקשות והמייאשות להוכיח אותו על מעשי
 של עוול וא

גוריו� רמז ששבחי
 אלה שדרש אלתרמ� בשבח המנהיג הבריטי �ב�). 21 משלי יח "ָל&/��ְוַחGִי
 5ְַיד

  . כוח
 יפה ג
 לתיאור תרומתו של אלתרמ� עצמו למאמ� הלאומי בשעותיו הקריטיות של הע

ֶהרואי והתרחקה מגיבורי
 � האנטי" גיבור"רנית העלתה על נס את ההספרות המוד: ובמאמר מוסגר

אלא רק , "קנונית"אלתרמ� לא כתב על גיבורי ַחִיל ביצירתו ה. החוגרי
 חרב על ירכ
, ראויי
 לשמ


ספרא "וג
 בחטיבות יצירה אלה תיאר גיבורי
 שה
 בבחינת , באחדי
 מטוריו וביצירתו לילדי
 הקרב א� ג
 נמשכי
 אל בי� כותלי הבית ויריעות האוהל כדי לבטא את היוצאי
 אל שדות, "וסייפא


שהיה  ,שר צבא גרנדה,  את המצביא היהודימציג, למשל, "הקרב על גרנדה"שירו . חוויותיה
 במילי
 א= יותר מכל ושרד ,בי� קרב לקרב, שאות
 הפיק עטו כבדר� אגב, וששירי, בראש וראשונה משורר

שצלח , הדגיש אלתרמ� כי הנוסע היהודי הנועז" מסעות בנימי� מטודלה"ירו בש . הצבאיותעלילותיו
לא היינו , ואלמלא עשה כ�(חזר אל ביתו כדי לכתוב על חוויות המסע , ַיEִי
 וי5ָשות והגיע לקצות תבל


סגד במוצהר לכוח הזרוע ולגבורת , "כנעני
"בדומה ל, גוריו�� ב� ).יודעי
 כלל על שלל מעשיו הנועזי
ג
 , לפיכ�.  בעת מלחמה כורח בל יגונה וצו השעהאלתרמ� ראה בשליפת החרב מנדנH ואילו, ֶ$לחה

אלא , יל בחר אלתרמ� לתאר בדר� כלל לא רק כמדינאי וכאדריכל הניצחו� על גרמניה הנאצית'רצ'את צ

  . כהיסטוריו� וכסופר–כאיש של מילי
 , ובעיקר, ג

***  

היא שיר מורכב ועמוק מ� , ש)תב אלתרמ� למנהיג האנגלי הדגול, "בזרוח הירח"הא/ָדה המפוארת 
מורכב יותר אפילו מ� המקובל בשירי , "בוערי
"חלו= בענייני השעה ה�ורנליסטי בר'המצופה משיר ז

אינה מציגה את המנהיג , � גבוהיל ולהציבו על )ַ 'רצ'שנועדה להאדיר את צ, א/ָדה זו". קנוניי
"תהילה 
אלא ג
 בחולשותיו , אנר'כמקובל בכלליו של הז, הראוי לשבח ולתהילה, דו המוארהבריטי רק מצי

יל להצטר= לכוח הלוח
 'רצ'ערב הנחיתה בנורמנדי ביקש צ, כידוע. האנושיות ובגחמותיו הקטנות
" בזרוח הירח"טורו של אלתרמ� . א� נאל� להישמע לגנרלי
 ולהישאר בבית, ולעבור איתו את התעלה

קברניטי הצבא , "הוריו"א� , יל במשתמע כעוָלל הדורש במפגיע שייקחו אותו לטיול'רצ'מתאר את צ
ַהJְַיָלה א/ְתָ� ְלַטGֵל לֹא [...]  !ִלְנס/עַ , ?ס!ר ְלָ� ִויְנְסט/�/ ?ס!ר ְלָ� ִויְנְסט/�: "חוזרי
 ואומרי
 לו, ומפקדיו

מצד אחד ". ְ)מ/ ִ+יו ֶ&ל 3ִינ/ק ְמגBָ@ל ִע
 ִסיָגָרה/ ַהEִיִניְסְטִרי
ְוִסְ+ר! ֶ&ָרַעד ִ+יו ֶ&ל רֹא& ! [...] ִנKָָחה
והוא אפילו מדומה במשתמע לבורא שמי
 , יל מתואר כא� כטיטא� הנושא על כתפיו את העול
'רצ'צ
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�שהסיגר שבפיו כמוהו כמוצ� בפי תינוק מפוט
 הדורש , ומצד אחר הוא מתואר כא� כילד מפונק, ואר
ופיו רועד כפיו של תינוק העומד לבכות כי אינו מוכ� להשהות את , או אותו לטיול ללא דיחוישיוצי

ג
 את דברי ההתנגדות של קברניטי הצבא ניסח כא� אלתרמ� בסגנו� האופייני לדברי
 . סיפוקיו
אפשר להיעתר לדרישותיה
 � שמשמיעי
 הורי
 לילדיה
 הקפריזיי
 שעה שה
 מסבירי
 לה
 מדוע אי

  8.תרא�על
בורא ,  לֵאל כול יכול–יל לאוקסימורו� ְמַהל� 'רצ'מה פשר הפרדוקס החידתי הזה ההופ� את צ

�ייתכ� שאלתרמ� רצה להראות כא� ? ולעולל מפונק וחסר ישע המובל בעגלת תינוקות, שמי
 ואר
, תראדריכל הניצחו� על הנאצי
 ומי שעודד את עמו ואת העול
 כולו בשעותיו הקשות ביו, יל'רצ'שצ

על כ� הלוחמי
 המנוסי
 . בעל יכולת דרדקית מבחינת יכולותיו כלוח
 בשדה הקרב" תינוק"אינו אלא 
מוטב . שלה
 בליל הנחיתה בנורמנדי" טיול"אינ
 שועי
 להפצרותיו ואינ
 לוקחי
 אותו אית
 ל

קיע ושלא יאל� את הלוחמי
 להש, שיישאר בבית ויעשה את המוטל עליו בתחו
 ההסברה והתעמולה
, ימינו� היסטוריוני
 בני, ואכ�. כוחות מיותרי
 בהגנה על המנהיג שאינו יכול לתרו
 דבר בעת הלחימה

נוטי
 לייחס לו ילדותי!ת , יל בנושאי מלחמה ושלו
'רצ'הבוחני
 במבט לאחור את השקפתו של צ
ופנט כלשהי באופ� שבו קשר כתרי
 לגילויי גבורה מרהיבי
 בשדה הקרב ובאופ� שבו עמד מה


 הוא עצמו נהג לעלות מ� המקלט או מ� הבונקר של חדר המלחמה על הגג לראות במו 9.והתבונ� בה
כפי שעמד חשו= מול אש האויב בימי
 שבה
 השתת= , עיניו את הפצצות הבוהקות הנופלות על לונדו�

אומיו עיקר כוחו היה נעו� בכישרונו הגדול לנסח את נ. עשרה�בסו= המאה התשע, במלחמה בסוד�
בשל להיטותו לראות את האש ולהריח את  10.לאו דווקא ביכולותיו בשדה הקרב, ואת מימרותיו שלו

א= על פי שהוא ג
 נודע כמי שטבע , לא פע
 את חייו שלא לצור� יל'רצ'אבק הMריפה סיכ� אפוא צ
“that it beI preferred, Although prepared for martyrdom  : אירונית והצינית�את המימרה האוטו

”postponed ") שהכנתי את עצמי 
 .)"העדפתי לדחות זאת ,ת קדושי
ת מ/מ!עלות על המזבח וללהג
יל בבית כדי שיוכל להמשי� ולהשמיע את נאומיו 'רצ'קברניטי הצבא הבריטי העדיפו להשאיר את צ

נהיג הבריטי לַס)� את חייו של המ ,חוצבי הלהבות מאשר למלא את בקשתו לצרפו לכוח הנחיתה
  .ולסרבל את הִמבצע הצבאי

בנוי כהצגה המוצגת על קרשי " בזרוח הירח"ג
 טורו , כמו רבי
 משיריו של אלתרמ� ומטוריו
וטורי
 כגו� , של הדרמה" מקהלה היוונית"יל ממלאי
 את תפקיד ה'רצ'דברי החיילי
 אל צ. הבמה

 
, כנית הנחיתה בנורמנדיוהמנהיג הבריטי התנגד לת, )2017(" יל'רצ'צ"לפי היסטוריוני
 אחדי
 ולפי הסרט   8

. ועל כ� עמד על כ� שיצרפוהו לכוח הלוח
, ו שרב� על מצפונ,שלו� הקרב בגליפולייכי חשש פ� יחזור כ
 .תחזיתו הקודרת לא התממשה, למרבה המזל

 .Edward Rothstein, Contemplating Churchil, SMITHSONIAN MAGAZINE (March 2005)  למשלראו  9
https://www.smithsonianmag.com/history/contemplating-churchill-84669368. 

, את חלקו במערכה בגליפולי, בי� השאר, יל מזכירי
'רצ' הצבאי הכושל של צהמדברי
 על ניסיונו  10
ההצעה לתקו� את . נית והנחילה לאנגלי
 כחמישי
 אל� אבדותשנסתיימה בניצחו� האימפריה העותמ


בהשתדלותו של , 1915אושרה בקבינט הבריטי בינואר , אשר לא זכתה לתמיכה, הטורקי
 בדרדנלי
מי שהנחיל מפלה ). צבאי כושל צעד שההיסטוריוני
 רואי
 בו מהל�(י
 רבי
 יל לאחר היסוס'רצ'צ

שהיה , ")אבי הטורקי
" ("אתאטורק"שזכה לכינוי , לבריטי
 בגליפולי היה הקצי� הטורקי מוסטפה כאמל
 .מייסד הרפובליקה הטורקית ונשיאה הראשו�
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מזכירי
 את השורה הנודעת !" ת 9ְלֵפי ַהFְִפינ/ת ַעל ַהEִַי
ֶאת 9ְר5ַעַ / ְו3ָ9ה ֶ&ִהDְַב3ָ 5ְמ/ ָיֶדי�ָ "
  : דוקטור פאוסטוס והמצוטטת תכופות ממחזהו של כריסטופר מרלו

Was this the face that launch’d a thousand ships, 

And burnt the topless towers of Ilium.  

  .)ש"ז – תרגו
 שלי( "ַפְ� ֶאת ִמְגְ@ֵלי ְטר/ָיה ְלֵאֶפרהָ / ? תֶזה ַהְ@י/ָק� ִהִ$יק ֶאֶל= ְסִפינ/("

, מצד אחד". בזרוח הירח"שטבע אלתרמ� בשירו , "
דָ ?�י�ת אֵ פַ ק!ְת 5ִ "מעניי� במיוחד הוא הצירו= 
/ 3ָ9ה ְלַבֶ@�ָ (" כבימי בראשית" יש מאי�"יל לאל כול יכול שברא את העול
 'רצ'צירו= זה הופ� את צ

צירו= זה יכול לבטא ג
 את דעתו של אלתרמ� על התקופה , מצד אחר !").מ/ָת א/ָתנ! ְ)ֵי& ֵמ9ִי�ֲהִקי
עול
 "במאמרו , אלתרמ�". ב� אד
"ש5ָה כמעט לא היו בכל רחבי גרמניה יצורי
 הראויי
 לתואר 

 ליצירתו גרמו, והמשטר הנאצי בפרט,  העלה את הרעיו� שהמשטרי
 הטוטליטריי
 בכלל11,"והיפוכו
, והמ!)ר" יָ&�"ע
 ההומו סאפיינס ה, שעתיד להיאבק ע
 האד
, אנושי�לא�אנוש�של ז� חדש של גזע

�שבשירו של אלתרמ� יכולה אפוא לציי� ה� את ימי " 
דָ ?�י�ת אֵ פַ ק!3ְ . "על השליטה על כדור האר
  . כולה� את העתיד הסמוי מ� העי� שאחרי ככלות ה, בראשית הקמאיי
 שלפני הכול

שלפיה , שנולד לאחר ידיעה צדדית בעיתונות, ורנליסטי קצר'התעכבתי על ניסוחיו של שיר ז
ככתוב , "יל רצה לעבור את התעלה ע
 צבאות הנחיתה ורק לאחר שידולי
 רבי
 ויתר על כ�'רצ'צ"

דית נית� להכיר את טביעת אצבעותיו הייחו" צדדי"ו" קל"מתברר שאפילו בשיר . במוטו המצור= לשיר
את נטייתו להראות , את נטייתו לנסח טורי שיר העומדי
 בסימ� הפרדוקס והאוקסימורו�: של אלתרמ�

הא/ָדה טיבה שהיא מאירה א� (את התמונה מכל היבטיה ולשרבב דברי ביקורת ג
 לתו� שיר תהילה 
די
 ועמוקי
 את נטייתו לשלב רעיונות היסטוריוסופיי
 כב, )ורק את הצדדי
 הראויי
 לשַבח ולתהילה

זמני �את נטייתו להעניק לענייני דיומא נופ� על, ורנליסטית בענייני השעה'ג
 בתו� כתיבתו הז

  . ולהופכ
 לדרמה נצחית המוצגת על קרשי הבמה הענקית של היקו

 לאחר פרסו
 בכור בזמ� לא ר, ע
 פרו� מלחמת העול
, 1939כ� נהג כבר בתחילת ספטמבר 
 בעיתו� "שירי מכות מצרי
"רס
 את השירי
 הראשוני
 של המחזור ה שפשע, כוכבי� בחו� ,ספריו

כי א
 לגורלו של המערב כולו שהגיעה שעת , השירי
 אינ
 מרמזי
 רק לגורלה של גרמניה. השומר
אפשר שלצור� המחשתו של ק� המערב בחר אלתרמ� לרמז דווקא לקיצH . אמו� בשעתה� כנוא, דעיכתו

,  בירת המערב והעול
 הקולוניאלי השוקע–הלוא היא לונדו� , רניתאמו� המוד�הצפוי של נוא
 
! [...] ?מ/� ְנצֹר�נ/א, ֵאל"המילי
 .  ולאו דווקא לערי גרמניה–שהמלחמה מאיימת עליה
 להחריב

מתאימות יותר ללונדו� מאשר , "שירי מכות מצרי
"שנכללו בנוסח המוקד
 של , "נ/ֶפֶלת ִעיר ַהEֶֶל�ְ 
ואי� לשכוח שאת טוריו על האימפריה הקולוניאליסטית ההולכת ונחלשת כינס אלתרמ� (יה לערי גרמנ

שה� , ”God, Save the Queen“על משקל מילותיו של ההמנו� הבריטי , "בריטניה ְנצ/ר, ֵאל"בפרק 
שקיעתה של האימפריה הבריטית לפי יצירה זו אינה אלא ). המילי
 החותמות ג
 כל הצהרה מלכותית

במונחיה
 של " ק� ההומניז
"ו" שקיעת המערב" של –ימיה ומשל של תמוטת אירופה כולה מטונ

 
 32 מאמרי
 ורשימות במעגל אלתרמ�נדפס ג
 בספרו של נת� , )30.3.1939 ,ט"תרצהבניס� ' י( טורי�  11

מאמר נבואי זה נתפרס
 חמישה חודשי
 לפני פרו� מלחמת העול
 . )ה"תשלה, מהדורה שנייה מורחבת(
 .השנייה
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ל גלגל כע במפורש על ההיסטוריה המדברת ,שהיצירהאפשר  12.אוסוולד שפנגלר ואלכסנדר בלוק
לכ�  מרמזת ,מראש כמו המערכה האחרונה במחזה מוסר ולפיה תמוטת� של ממלכות צפויה ,חוזר

שדדה את שכיות התרבות של מצרי
 העתיקה אשר  ,של היישוב העברי אויבתו, הבריטית שהאימפריה
הל
 על והנוטי
 את א, ברללקות מידי הערוב וה@ֶ עכשיו עתידה  ,כות שלהאות
 בבתי הנ והציבה
�היצירה כולה מוצגת כהצגת ענק החוזרת על עצמה פעמי
 אי� 13".למ!>ְ � הַ י/זְ  חֶ Hיג לָ Dִ הַ לְ ", גבולה

כמקובל בסופה של  ,ובסופH חוזרות המכות אל קדמת הבמה לֵ&
 קידה, אור� ההיסטוריהספור ל
“ All theוכל זאת ברוח המימרה השקספירית הידועה , לקול מחיאות הכפיי
 של קהל הצופי
, הצגה

”a stage world’s ")במה 
  ). תמונה שביעית, מערכה שנייה, כטוב בעיניכ�; "כל העול

***  

 � של שירי א� אלתרמ� התחיל כאמור בכתיבת
, �1944ב
 התפרסאומנ
  מכות מצרי�שירי הקוב
 ונפנה לכתיבת ,למש� שני
 אחדות הוא גנז את נוסח
 הראשו�. 1939עוד בשנת ובפרסומ
  הפתיחה

� כמוכמהורצופה בפתגמי ח שמחת עניי�ג
 . 1941שראתה אור בשנת  ,שמחת עניי�יצירתו הגדולה 


החי� ש5י� עולמ
 של החיי
 לעולמ
 של המתי
 את אפילו  המפילי
 ,כיי
 מודרניי
" תנ,59ס!רדיי
�ח ֶאת ֵ�ית�/  ֵאי� 5ִַית 5ְִלי ֵמת ַעל ַ)ַ+ִי
": "מופרכות"ה כבשורותַ�ְ!ִ� )."החולד" שיר( "ְוֵאי" ֵמת ֶ

הפתג
 הוא תוצר : פוכוצירופ
 זה לזה של פתג
 חוכמה ושל הוויית א5ס!רד הוא צירופ
 של דבר והי
ואילו הא5ס!רד הוא תוצר של עול
 שאיבד את , הנות� אמו� בנאורות ובקדמה, של עול
 רציונלי וסדור

זוהי ככל הנראה דרכו המהופכת של אלתרמ� לומר שהמת  !?היכולי
 המתי
 לזכור את בית
. חישוקיו
א= אינ
 ו, יו שאיבדוהו אינ
 יכולי
כי יקיר, בדר� העולה מארצות הנשייה לילה אל ביתו�חוזר לילה


כא� ובמקומות אחרי
 הפ� אלתרמ� את היוצרות והתבונ� . ב
יל לשכוח אותו ולגרשו מחדרי, רוצי
 אלתרמ� ידע אפוא לנסח ניסוחי
 אוקסימורוניי
 .בתמונה שלאחר המוות דר� עיניו המזוגגות של המת

  . שיש לה
 היגיו� נסתר
ש5/ , יל'רצ'בנאומו המפורס
 של צ .יל'רצ'ה לפתגמיו ולנאומיו של צניכרת הזיקשמחת עניי� ג
 ב
  :ביבשה ובאוויר, הוא הבטיח לרדו= את הגרמני
 בי
, "יזע ודמעות, ד
"דיבר על 

You ask, what is our policy? I can say: It is to wage war, by sea, land and air, with 

all our might and with all the strength that God can give us; to wage war against a 

monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human 

crime. That is our policy. 

החולד הנובר במעבה באדמה והמת המנסה , מתוארי
 העיט שעט ממרומי
 שמחת עניי�ב, ובמקביל
Kִי
 ("י המי
 לשווא להתחבא במעמק Bֲעמ 
ְוֵאי� ִמEְֵ� / ,ִ)י 5ְָעָפר ?ב/א[...] לֹא ֵאָחֵבא ִמEְֵ� 5ְַמִי

של יצירה גדולה זו משמיע  את המונולוגי
"). ְוֵאי� ִמEְֵ� ַמDִיל/ ,5ְַיא/ר ֶאְצלֹל ִ)ְמִטיל./ ַמֲחב/א

 
Spengler (NTERGANG U ERD( מבריח כבריח את שני כרכיו של ספרו של שפנגלר" שקיעת המערב"רעיו�   12

DES ABENDLANDES ) �רעיונות דומי
 כלולי
 בחיבורו של אלכסנדר בלוק ). 1922 –כר� ; 1918 –א כר
"
  וראו./”The Collapse of Humanism“שתורג
 בידי ישעיהו ברלי� תחת הכותרת , 1919� מ" ק� ההומניז

11 OXFORD OUTBOOK, no. 55, pp. 89–112 (June 1931). 
 .)2003( "שירי מכות מצרי�"אלתרמ� ו: שירה מול טוטליטריותראו ספרו של עוזי שביט   13
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שאות
 מסכ
 הדובר , הָמַק5ריי
ומשמיע את הרהוריו , לבנו ולביתו, במשתמע המת המתגעגע לרעייתו

הדי
 מנאומיו הנודעי
 של  ".ַהְמֵלִאי
 ַמֲחָ&ב/ת ֶ&ל ֵמִתי
/ ִנְפָלִאי
 ֵה
 ַחGֵינ!, ִנְפָלִאי
: "במילי

יל מתבוללי
 ומהדהדי
 כא� ביחד ע
 פסוקיו של ספר משלי בדבר הכוחות החידתיי
 הגדולי
 'רצ'צ
 
� ֶ@ֶרְ� ָנָח& ֲעֵלי ,ֶ@ֶרְ� ַהAֶֶ&ר $ָ5ַַמִי
 .ִנְפְלא! ִמAִEֶי ְו9ְר5ָָעה לֹא ְיַדְע3ִי
, הְ&לָֹ&ה ֵהEָ ("המניעי
 את היקו

חידות אוניברסליות המקיפות בהעל
  .)19–18 משלי ל, "ְוֶדֶרְ� ֶ>ֶבר 5ְַעְלָמה ָי
�ֳאִנGָה ְבֶלב�ֶ@ֶר�ְ , צ!ר

  ". זמני
 מודרניי
"ברוח
 של , ת כא� תצורה חדשהמקבלו, את האוויר ואת היבשה, אחד את הי

בשירו , �1922כתב כבר ב, שישב בראשית שנות העשרי
 בוורשה ובברלי�, רי צבי גרינברגאו
. על הגז המרעיל שישולח ביהודי
 כדי לַכלות
, ")במלכות הצל
" ("ִאי� מלU!ת Tו� צל
"בִיידיש 
הנאלצי
 לחיות כחפר+רות , שרידי
 מתופת,  יהודי
תיאר שני הוא) 1931" (5ֵָאי במחתרת"בשירו 


דומה שבשנות המלחמה והשואה הדהדו שורותיו של שיר . במעמקי האדמה בניסיו� לַמלט את נפש
שבה
 העיט , שמחת עניי� עת חיבר שירי
 ָמַק5ריי
 כדוגמת שירי, ָמַק5רי זה בזיכרונו של אלתרמ�

ל אלתרמ� בשירי
 אלה ג
 לג כ"נגד לאצ� א� בתשובת(תיה מרח= מעל לעיר הנצורה והחולד חותר תח
בשיר ג
 מתברר ש ).כהיהע
 והעול
 מתו� ההפ בדבר יציאת
 של, תחזית אופטימית לעתיד לבוא

 השתמש – שמחת עניי� שנכתב ופורס
 כשלוש שני
 לאחר, יל'רצ'התהילה לצ שיר –" בזרוח הירח"
החותרי
 , החפרפרתבסמל החולד או  ו,
 ממרומי
העטי
 על טרפ, או הנשר העיט אלתרמ� בסמל

כא� ה
 הפכו לכלי הנשק של הבריטי
 במלחמת
 נגד גרמניה .  במשמעות הפוכהא�, במעבה האדמה
ת אֶ / ,תרֶ Mֶ ת עֲ ע/5ָ ְצ  אֶ מ/ 5ְ יתָ נִ ד 5ָ עַ / !נ!ְע מַ  ָ& �ָ לְ  ק/רֶ�  נֶ לק/כְ !/ תרֶ $ֶ רְ פַ חֲ  מ/ )ְ �ְ ֶש חֹ 5ַ 3ָ ְע קַ ְב ִה וְ " :הנאצית
  ".!נ!ְע >ַ יו ִה לָ אֵ ה ֶ& Vֶ ַהJִַיל הַ 

***  

כפי שניכר משירי , יל'רצ'וד בראשית דרכו נדרש אלתרמ� לרטוריקה של נאומי צע, לאמיתו של דבר
ְוֶדֶרְ� ֵאי� , ִ)י לֹא ָנ&!ב ?ח/ר" : כתב אלתרמ�"מר הפלוגותזֶ "המנו� ב ,למשל, כ�. העת והעיתו� שלו

 ,יל'רצ'מצככל הנראה מרת הכנ= הזאת מושפעת ימ 14."ֵמֲחִפיר�ת ַחָ!יו � ֲאֶ�ר ִי&�ג עַ ֵאי� / ,9ֶחֶרת
 �  של מלחמת העול
 הראשונה ועל הצור� להילח
 עד ה)ditches(שדיבר תכופות על מלחמת החפירות 

ditch שאת דברי ונראה ,  פלוגות השדה לא נלחמו מלחמת חפירות.)עד החפירה האחרונה(האחרו�
ג
 פתח לא יל 'רצ'צ. יל'רצ'כתב אלתרמ� בעקבות צ )"ֵמֲחִפיר/ת ַחGָיו ֵאי� ַע
 ֲאֶ&ר ִיF/ג"( דוד הללוהעי

 
 בדרו
 רי
! מלחמת ה5 שבו דיבר על,הראשו�כגו� בנאומו , "אי� ע
 אשר"פע
 את נאומיו במילי
 ”No people in the world received so much sympathy as the Boers“ :לי
ינפתח במנאו
 זה  ;אפריקה

")
ג
 הסגנו� וג
 התוכ� קיבלו אפוא את "). אי� ע
 בעול
 אשר קיבל אהדה כה רבה כמו ה5!רי
אי� ע
 ":  שפתח במילי
,על הגרמני
 יל'רצ'רטוריקה דומה עולה מנאומו של צ .יל'רצ'השראת
 מצ

או נאומו על , " הוא יודע לאלתרכי אי�, כניותיו משתבשותואשר מתרע
 יותר מהע
 הגרמני כאשר ת

 ".אי� ע
 אשר מַפתח עוינות כלפי מדינה אחרת לאט יותר מהאמריקני
: " שפתח במילי
,האמריקני

 
 )ש"פו(" פלוגות השדה"שנקראה " (ההגנה" של היחידה המגויסת הראשונה של המנונ�, "ֶזמר הפלוגות"  14

נתפרס
 , )ח כדי לשי
 מארבי
 לתוקפי
 ולפגוע בה
 בתחומ
"ואשר הוקמה בזמ� מאורעות תרצ
 ,ט"תרצהבאב ' ז( 3' עמ ,)202(13 במעלה� בביטאו" שיר פלוגות השדה"לראשונה תחת הכותרת 

23.7.1939.( 
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ולנצל , עודד אפוא את הלוחמי
 שלא לסגת אפילו מ� החפירה האחרונה, יל'רצ'כמו צ, אלתרמ�
!ְתל!ָיה ָעֵלינ! / ַהKִיר ָה9ֲחר/� ִהַ>ְענ! ֶאל : "כתב" שולמית "ונפזמובג
 . אפילו את ההזדמנות האחרונה

 הדברי
 מזכירי
 15. אפילו ברגעי
 הקריטיי
 ביותרעודד את הע
 שלא להתייאשתו� שהוא מ ,"ַהֲחִנית
אל לו לאד
 להתייאש אפילו חרב חדה מונחת על לפיה
  ש,ל במסכת ברכות"כמוב� את דברי חז

לא , לעול
, לעול
, לעול
" שעודדו את הע
 הבריטי ,יל'רצ' צאת פתגמיג
   ה
 מזכירי
�א, צווארו
כל בהוצגה מעל כל במה  שעקרונית זאת הייתה העמדה ה".לעול
 לא ניכנע" ו"להתייאשלוותר ולא 

 והעלתה את נסכה בה
 ביטחו�, והעמדה הזאת חלחלה אל מאזיניו וחסידיו הרבי
, יל'רצ' צנאומי
  . בֶקרב הלוחמי
המורל

אחד , למשל, כ�. הטור השביעייל ומימרותיו הדהד! ג
 בטורי
 נוספי
 מטורי 'רצ' צפתגמיו של
 שהשקר מסוגל להסתובב סביב העול
 לפני שהאמת מסוגלת קובעיל 'רצ'צמפתגמיו הנודעי
 של 

  :מכנסיי
את ה לקו
 וללבוש, להתעורר משנתה

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. 

פיסח יצור  –שגיבורו  16,"תחרות לניסיו�"הפתג
 הציני זה עולה ובוקע מבי� שורות טורו של אלתרמ� 
 על מסלול המרוצי
 לפני שהאמת מתעוררת הריצה מצליח לסיי
 את – "חופש הסילו="ששמו ונקלה 

Hהחמתחרה השקר. משנת 
מנצח אות� הוא  ההפתעמרבה הול, רויות הגבוהות וקלות הרגליי
י ע
ולא לתת לו להתפתח ולצבור  5/י בעודו באהשקרהשיר מסתיי
 במסקנה שיש לחסל את . וזוכה בכתר

   .כי יש לו כוח עצו
 והוא עלול לנצח את האמת לפני שהיא מתעוררת, התנופ
סחה נו לבפוליטיקה נית� להגיעש  אלתרמ�כתב 17"קולומבוס בוועידת מיניסטרי
 "ובטורו

ְוִא
 ָירֹ� ע/ָל
 ֶאת ָקְדֳקד/ ֶאל .// ע/ֶלה ִע
 ִר5!ע/ ֶ&ל קֶֹט� ָה?ָד
/ גֶֹדל ַהְ+ר/5ְֶלמ/ת "מתמטית שלפיה 
ת ִא5ְד!ה! ִ+ְתר/נ// ,לֹא ְ+ר/5ְֶלמ/ת ֲעצ!מ/ת ְלגֶֹדל ִא5ְד!ה!:/ ַעל ָחְרב/ָתיו ֶאת זֹאת ֵייִליל! ַהAִ3ַי
/ ,)ֶֹתל


שמצוטט בכל דיו� על  ,דומה התקבולת הסרקסטית הזאת מבוססת על פתג
". ֶ&ל ֲאָנִ&י
 ְקַטAִי
  : יל'רצ' צמימרות הכנ= של

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity 

in every difficulty. 

לבי� " פרובלמות"ולת הניגודית שבי� היכולת להתגבר על ה על התקבביסס אפוא את שירואלתרמ� 
  .יל'רצ'כבדבריו הנודעי
 של צ,  להתגבר עליה�שרו�יהכ� או אישרו�יהכ

***  

 
שהועלתה " כ� כתוב בלכסיקו�" ("לו�לה�לי"שיר זה הושמע לראשונה בתוכנית השישית של תיאטרו�   15

 
  כר� שניזמר� פזמוני� ושירי בספר, כל כתבי אלתרמ�בראו . בביצועה של שושנה דמארי) 16.3.1946ביו

 . )1976,  עורכי
� ורינה קלינובמנח
 דורמ( 69–68
  כר� אהטור השביעיהתפרס
 ג
 בספר . 1943 באוקטובר 15, ד"תשהז בתשרי "ט ,")הטור השביעי(" רדב  16

166. 
17   
 25, ו"תשהג בשבט "כ ,")הטור השביעי("רדב "קולומבוס בועידת לונדו�"השיר התפרס
 בראשונה בש

–191 הטור השביעיבספר  "קולומבוס בועידת מיניסטרי
"וא חזר ונדפס בש
 ה. 1946בינואר 
 .)ח"תשהמהדורת (192



  �� את כובד משקלו של העול שכממנהיגי ענק הנושאי
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חיבר אלתרמ� שלושה , שירי מכות מצרי� לפרסו
 שמחת עניי�בי� פרסו
 שירי הקוב� , 1943בשנת 
 
בשנה זו התחילה מתקפת . מוי א
 בגלויא
 בס, יל'רצ'דמותו של וינסטו� צ" מכ)בת"טורי
 שבה

קרב י
 ביסמרק הסתיי
 , הבריטי
 שחררו את טריפולי, הנגד הרוסית בתגובה על המצור על לנינגרד
הממשל , המבורג הופצצה על ידי מטוסי
 בריטיי
 ואמריקניי
, בניצחו� מוח� של בעלות הברית

בעקבות אירועי
 אלה התחילה . ניההחדש באיטליה הצטר= לבעלות הברית והכריז מלחמה על גרמ
בקנדה נעשית "בטור , למשל, כ�. עתיד לבוא במהרה" מדינות הציר"להתעורר תקווה שסופ� של 

יל ורוזוולט בקנדה לש
 התוויית תוכניות לזמ� שלאחר 'רצ'שנכתב ע
 פגישת צ, "היסטוריה
שאחריה התחילה פלישה שגרמה לנאצי
 לחירוק , תיאר אלתרמ� את פגישת
 ההיסטורית 18,המלחמה


9ְ� ֶיְ&ָנה , ?ְמָנ
 ֵ)� /,ְוה!ְצ?ה ִמיֵדיֶה
 ֶטִריט/ְרָיה/ ִמ� ַהAָאִצי
 ה!ְצ?ה ַהGְָזָמה: ֵי& א/ְמִרי
: "שיניי
ִיְצָטֵרְ�  /,9ֲחֵרי ִנDְח/נ/ ַהAָא/ר, ְוָלֵכ�./ [...] ִהיְסט/ְרָיהֶ&ה!ְצ?ה ִמיֵדיֶה
 הַ / ַ>
 ָלֶזה/ ֲחִ&יב!ת ֲעצ!ָמה


�שנכתב ב, אלתרמ� צפה בשיר זה ".ֲאָבל ז/ ְ)ָבר ִהיְסט/ְרָיה 9ֶחֶרת! [...]/ לֹא ָלֵתת ָלH ַלֲחז/ר/ ָהע/ָל

   .נוזות שלו נתקיימוואי� זה שירו היחיד שכל הפרוג, של המערב" ִנDְח/נ/ ַהAָא/ר"את , 1943
שנכתב לאחר ניצחונו  19,"איטליה ושלושת הגדולי
" הוא 1943יל בי� טורי 'רצ'הטור השני על צ

ישראלי לחוש הקלה ולדעת �ניצחו� שאחריו יכול היה היישוב האר�, עלמיי��של מונטגומרי בקרב אל
ולהביא (תיכו� כולו שנכשלה תוכניתו המגלומנית של היטלר להשתלט על תעלת סוא� ועל המזרח ה

טור זה נכתב סמו� לפגישת
 של ). לחיסול
 של יהודי אר� ישראל ביחד ע
 אחיה
 שבארצות הגולה
את שירו פתח אלתרמ� . שנערכה לאחר התמוטטותה של איטליה במלחמה, ר!זוולט וסטלי�, יל'רצ'צ

./ ִהְרִחיב! ָחֶזה. ִנDָב!/ !ְסַטִלי�/ ְלט ְור!ְזבֶ / יל'ְרִצ 'צֶ : "ורנליסטית'בהומור הדרמטי האופייני לכתיבתו הז
שתיקנו " החיינו"את ברכת !". ְוִהִ>יָענ! ַלVְָמ� ַהVֶה –: ְסַטִלי�!/ ְוִקGְָמנ! –: ר!ְזֶבְלט!/  ֶ&ֶהֱחָינ/–: יל'ְרִצ 'צֶ 

יס סו= להב� ל שֹ
 כא� אלתרמ� למרבה האירוניה בפיה
 של שלושת מנהיגי המערב שהצליחו סו="חז
ני)ר שכל אחד משלושת השותפי
 שוא= להיזכר כאדריכל . את איטליה ולכרס
 בכוחו של היטלר

 כבמחזה המוצג על קרשי asideבקריאת (כ� רוזוולט מתואר כא� כמי שלוחש לסטלי� �ועל, הניצחו�
א� סטלי� מרגיע , "/ֵנ�ִנְת)[...] ָ)ֵעת ַוַ@אי ִויְנְסט/� ִיְנ9
 "ואומר לו בלגלוג המהול בקנאה כי , )הבמה
ְס+/ְרט . ֵיש ְלה/ד/ת. ֶזה ַמִ>יַע ל/: "יל באומרו'רצ'אנגלית הוא מוותר לצ� נטלמנית כמו'ובמחווה ג, אותו

שבעורמתו ידע , אלתרמ� לא חס� כא� אפוא חיצי ביקורת דקי
 מ� המנהיג הבריטי [...]".ה!א ְס+/ְרט 
אישיי
 כפי שאיש לפניו לא " יחסי ציבור"ודרת כשופר של לעשות שימוש בעיתונות הכתובה והמש

  . ידע
 ש5/ 20,"שלושת הגדולי
"הוא הטור , 1943שנכתב א= הוא בי� טורי , יל'רצ'הטור השלישי על צ

 
וינסטו� ,  בעל החיו�,לטוורוז רנקלי� דלנופ –סיכ
 אלתרמ� את מעמד
 של שלושת המנהיגי
לפנינו מעי� ". ע/ד ִיְהי! ַ&Jִיֶטיָה ֶ&ל ָ)ל ַה$כ!ָנה" ש– השפ
 בעל ,בעל הסיגר ויוס= סטלי�, יל'רצ'צ

 ובשינויי
 21, בנוסח ראשו��1934 שהתפרסמה ב" (הֵא
 השלישית"גרסה מחויכת של הבלדה הקודרת 
ההיסטוריה מתוארת כא� ). 1935" (אלימל�"ושל הפזמו� הקל ) כוכבי� בחו� בקוב� �1938אחדי
 ב

, )לא פע
 בשיריו הגנוזי
 ובפזמוניו שתיאר אלתרמ�" ִיידישע מ9מע"בנוסח ה( ודואגת 
 רגשניתכאֵ 

 
 .13.8.1943 ,ג"תשהב באב "י מיו
, )"הטור השביעי" (דבר  18
 .10.8.1943 ,ג"תשהבאלול ' ימיו
 , )"הטור השביעי"(דבר  19
 .3.12.1943 ,ד"תשהבכסלו ' ומיו
 , )"הטור השביעי"( דבר  20
 .)ד"תרצה, בעריכת גבריאל טלפיר( 35  חוברת ז, ב תגזי  21
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ָגְדל! )ֹה Vְ5ַַמ� "ש, בניהָ  השומעת ור/וה נחת למשמע דברי שכנותיה המהללות את היYֵגיה
 של
  ".5ְִיח!ד $ְ5ַָנַתִי
 ָהֵאJ!/ , ָה9ֲחר/�

ש5/ תיאר אלתרמ� , "שלושת הגדולי
"חודשי
 מ� הטור  15לא עברו אלא : א� לא לעול
 חוס�
וכבר ניַת� היה , "שכונה"שתהילתו נישאת בפי כל בני ה יל כאחד משלושת גדולי עול
'רצ'את צ

פתג
 זה נאמר ). מתי יג" (אי� נביא בעירו"שלפיו , להוכיח את נכונות הפתג
 המקובל בברית החדשה
ולפיו , פתג
 זה רווח ג
 באסלא
(א� לא בנצרת עירו , דשזכה בכל מקו
 להכרה ולכבו, על ישו

, 1945בחור= , יל מיאלטה הביתה'רצ'זה א� חזר צ). א� לא בֶמ)ה עירו, מוחמד זכה בכל מקו
 להוקרה
אלתרמ� כתב . בבית הנבחרי
 ודרשו ממנו די� וחשבו� מפורט על כל צעדיו" מקלחת"וכבר הכינו לו 
יל שחזר מיאלטה כנער החוזר 'רצ' ש5/ מתואר צ22,"'פרלמנט� אמא'או , המרח� בבית"על כ� את טורו 

מה : דורשת לדעת הכול, המחטטת במעשיו, ואימו הפרלמנטרית, הביתה ִמ+גישה רומנטית ע
 נערתו
ה!א ֶהְחִזיק ַמֲעָמד F5ַ!פ/ת : "על כ� מעיר שירו של אלתרמ�? ע
 מי הסתודד? ע
 מי טייל? עשה

�ה!א ַמְרִ>י& ֶאת / ,ֲחֵבִרי ָהEִ9י�, 9ְ� מ!ל ז/ ַהְיִ&יָ&ה./ ְקָרב $ַ5ַַער/ !א ֵהִ&יב ַלֶ�ְבט/ִני
ה/ ,!ַב5ְִלי
מסקנתו של אלתרמ� היא , רציל'למרבה הפרדוקס וחר= הערצתו לצ, והנה". ְמנVָB= ְ)ַנַער/ ַעְצמ/

". בנH"ר חיטטה במעשיו החסויי
 של כאש) הדמוקרטיה הבריטית" (ֵא
 הזקנה"שהיטיבה לעשות ה
אלמלא . טוב עשתה שהפעילה את זכות הביקורת שלה וגערה בבנה הסורר על שאינו סר למרותה

לשמיר , היו מנהיגי העול
 הגדולי
 נוהגי
 לפי הבנת
 והופכי
 את העול
 לעיי חרבות, עשתה כ�
ב� , יל השמר�'רצ'אוסי= כי צבמאמר מוסגר . כפי שעשו לא אחת בתקופות לא דמוקרטיות, ושית

ובהקשר ההיסטורי שבו השמיע את (לא רחש כבוד רב מדי לדמוקרטיה , למשפחה אריסטוקרטית
שהרי הדמוקרטיה הליברלית של ויימאר הפכה למשטר , הייתה בה
 מידה לא מבוטלת של צדק, דבריו

“he T: יל'רצ'ויכת של צידועה מימרתו המח). המשוק� ביותר בהיסטוריה בעקבות בחירות דמוקרטיות

”minute conversation with the average voter-is a five against Democracy best argument ") את
והוא א= , ")הנימוק הטוב ביותר נגד הדמוקרטיה תמצאו בשיחה בת חמש דקות ע
 המצביע המצוי

� לומר לזכותה הוא ששאר והדבר היחיד שנית, הדמוקרטיה היא שיטת ִממשל גרועה ביותר"אמר ש
ראה בדמוקרטיה את המשטר הנאור וההוג� ביותר עלי , לעומתו, אלתרמ� ".השיטות גרועות א= יותר

מפני שימוש שקרי במושג , כמוב�, א� סלד(וחרד מפני כל פגיעה בעקרונותיו של משטר זה , אדמות
 בעת שלא נתנה לנתיניה ש5/ השתמשה ברית המועצות, "דמוקרטיה עממית"כבמונח " דמוקרטיה"

  ). זכויות אזרחיות מינימליות
, יל ונגד מדיניותה של ממשלת בריטניה'רצ' כתב אלתרמ� את השיר החרי= ביותר נגד צ1945במאי 

 –וא
 יהיה צור� "בטורו ". ד
 יזע ודמעות"שהבטיח , יל בנאו
 דנקרק'רצ'תו� שימוש במילותיו של צ
תו� שהוא , יל'רצ'ת הרטוריקה של דבריו על נאומו הנודע של צ בנה אלתרמ� את טיעונו וא23"לבדנו

יל מנהיג
 'רצ'מבטיח לאנגלי
 להילח
 למע� הקמת המדינה והצלת שארית ה+ליטה כפי שהאנגלי
 וצ
[...] � ִהְתַיDְַב3ָ 5ָָדד ֱאֵלי ִקיר 9ֲחר/ !/ְזכ/ר/ ָהָע
 ָה9ְנְגִלי ֶהָעט!ר ִנDָח/�: "נלחמו למע� מטרת
 הצודקת

ֲאַנְחנ! ִנJֵָח
 5ֵינ/ת !// ִנJֵָח
 5ְָרח/ב/ת/ ,3ִ5ָ5ַי
 ִנJֵָח
/ ,ִנJֵָח
 ַעל ַהח/ִפי
!/ ֲאַנְחנ! ִנJֵָח
[...] ַו3ְִ&9ג 

 –ְוִא
 ִיְהֶיה צֶֹרְ� !/ י
 ָ&ִני
 ַעל ָ&נִ –ְוִא
 ִיְהֶיה צֶֹרְ� / ,ַנְמִ&יְ� ֶאת ִמְלַחְמ3ֵנ! /5ְִמְד5ִָרG/ת ָוָי
/ ָהֲעָנִני

 
 .2.3.1945, ה"תשהז באדר " מיו
 י,)"הטור השביעי"( דבר  22
 .11.5.1945, ה"תשהח באייר " מיו
 כ,)"הטור השביעי"( דבר  23
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עכשיו המשי� שירו של אלתרמ� לטעו� כנגד הע
 האנגלי ולבקש ממנו להתבונ� ולהבי� !". ְלַבֵ@נ!
מסרבי
 ְ)מ/ת
 להיכנע , ניצבי
 ְ)מ/ת
 אל קיר אחרו�, ישראלי הנצור�בני היישוב האר�, שאנחנו

השיר מסתיי
 . יל מילה במילה'רצ'ריו של צולהיוואש מ� המאבק ומוצאי
 את עצמנו חוזרי
 על דב

ברקע מהדהד  ".5ְָרֵכנ! ִלְקָרב 9ֲחר/�/ ָהָע
 ָה9ְנְגִלי ֶהָעט!ר ִנDָח/�: "חדורות הפתוס הלאומי במילי
ישראלי להתבצר במרומי הכרמל �של טבנקי� בימי
 שבה
 נער� היישוב האר�" ילי'רצ'צ"נאומו ה

בדבריו של אלתרמ� . מול צבא הצורר הנאצי" להיות או לא להיות"ל ולנהל מש
 את הקרב האחרו� ש
  24".ֵמתי ִמד5ר"מהדהדי
 ג
 דברי הענקי
 מ� הפואמה הביאליקאית 

ובטר
 הוחלפה ממשלתו , שנערכו לאחר כניעת הנאצי
, 1945עוד בטר
 הודח בבחירות של שנת 
יל על זכותו להמשי� להנהיג את 'רצ'עדיי� נלח
 צ, בממשלת הלייבור שבראשה עמד קלמנט ֶאטלי

ש5/ הזכיר כי עד אותה עת עסק  25,"ממנהגי ההיסטוריה"על כ� כתב אלתרמ� את טורו . הממלכה
ומאותה עת יעסוק בפוליטיקה פשוטה , יל בענייני
 שנישאו בר!מH של ההיסטוריה העולמית'רצ'צ

תרמ� על האבסורד הכרו� בהדחתו לקוראיו הצביע אל. ייתכ� שמוטב לפרוש בשיא. הזוחלת על גחונה
ְחָרר ָהע/ָל
 ִמִ)ְלא/: "של מנהיג שסילק מ� העול
 את איומי המפלצת הנאצית B&ְפֶלֶצת ָעָפר / ְמEִַה

ברי כי אלתרמ� עשה כא� שימוש בפתגמו של ". ִויְנְסט/� ָיכ/ל ָלֶלֶכת/ ִויְנְסט/� ָעMָה ֶאת ֶ&ל/./ ל/ֶחֶכת
המנו� "שלימי
 שילב/ ב, "הכושי יכול ללכת, הכושי עשה את שלו", אסקוקשר פישילר במחזהו 

ברגע של הרפיה קומית כתב  26.שנהג לכרות אוז� לדבריו של אלתרמ�, הפזמונאי חיי
 חפר" ח"הפלמ
 ש5/ מוצג הרגע ההיסטורי שבו נחת� גורל העול
 לאחר 27,"הסנסציות מפוטסד
"אלתרמ� את טורו 

  :כינונו של העול
 לאחר המלחמההניצחו� על הנאצי
 ו

  .ס/ד
  .ס/ד
  . ס/ד

  ?ַמה Gְִדֶמה ַלָ$ָעה ַהVֹאת
  ע/ָל
�ְ&לֶֹשת מ/ְ&ֵלי

  . ח/ְתִכי
 >/ָרל/ ֶ&ל @/ר

  ִמְלי/ִני
 צ/ִפי
 ְלק/ָל

  .ֶ&Gְִפֵ@
 א/ ִיְכֶרה ָלֶה
 5/ר

 
כהנחתו של ד� לאור , אי� כל נימוק סביר לשער שהמילי
 האחרונות בשיר זה רומזות לאינטרנציונל  24

וקשה , אלתרמ� תיעב את המשטר הטוטליטרי בברית המועצות). )1913( 310 ביוגרפיה: אלתרמ� ובספר(
,  שאחריו צפויהקרב מעמדישהוא " (קרב האחרו�"להניח שהיה מגייס את מילות האינטרנציונל בדבר ה

. בשדה הקרב" מוותלחיי
 ול"לתיאורו של קרב ממשי ) תקופה נפלאה של שוויו� ואחווה, לדברי ההמנו�
 או ”The last battle“שכונה לא אחת , הגיוני יותר להניח שכוונתו לאותו קרב אחרו� של רומל, לדעתי

“The final battle” ,היישוב לרווחה 
תיאורו של היישוב העומד לפני . שלאחר ניצחונ
 של האנגלי
 בו נש
ֶאל ַהִ#יר ": "שולמית" בפזמונו של אלתרמ� בסיטואציה קריטית מאי� כמוה מצוי כאמור ג
" קיר אחרו�"

 ).11 ש"ה לעיל וראו" (%ְתל%ָיה ֲעֵלינ% ַהֲחִנית/ ָה/ֲחר+� ִהַ*ְענ%
 .1945 במאי 25, ה"תשהג בסיוו� "מיו
 י ,)"הטור השביעי"(דבר  25
26  
סטוריה ההי, רבותיי"השתמש חיי
 חפר במימרה זו בשירו , ח"לאחר פירוק הפלמ, 1948בשנת , לימי

 ."המטאטא"להצגת " שיר הסזו�"שאת גרסתו המוקדמת כתב נת� אלתרמ� ב, "חוזרת
 "שלושת הגדולי
"על הוועידה של  (1945 ביולי 20, ה"תשהבאב ' ימיו
  ,)"הטור השביעי"(דבר  27

 
17.7.1945�ליד ברלי� בששנפתחה בפוטסד.( 
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שיש בו אזכור (ל ציפייה דרוכה לדברי המנהיג ביטוי ש" צ/ִפי
 ְלק/ָל
"אומנ
 אפשר לראות במילי
המצרפת את  28,א� נית� לראות בה� ג
 סינסתזה, )13 ש ח"שיה, "ֲחֵבִרי
 ַמְקִ&יִבי
 ְלק/ֵל�ְ "הפסוק 

שמות , "ְוָכל ָהָע
 רִֹאי
 ֶאת ַהK/לֹת("ַמע והמעוררת את ֵזכר הפסוק ממעמד הר סיני חושי הראייה והֵ& 
אינ� אלא  שמגיעות מ+/טסד
" סנסציוניות"הידיעות ה, יגוד אירוני לגודל השעהבנ, ואול
). 14 כד

י יל וסטלי� בזמ� הדיוני
 הרֵ 'רצ'צ, תיאוריה
 הטריוויאליי
 של המזונות והמשקאות שהוגשו לטרומ�

ועל כ� , ברור שבחדרי חדרי
 נחתכות בפוטסדא
 החלטות הרות גורל, ע
 זאת. הגורל על עתיד העול

  . ו של אירוע חשוב כמעמד הר סיני מוצדק ככלות הכולאזכור
ע
 הפרסו
 הרשמי  .יל לַפנות את כיסאו'רצ'טור זה נכתב רק כשבוע לפני המהפ� שאחריו נאל� צ

התברר שמפלגת הלייבור זכתה בניצחו� גדול בכל חלקי ) 26.7.1945(של תוצאות הבחירות בבריטניה 
 בבית 169לעומת ( נציגי
 בפרלמנט �390 הלייבור זכתה ב מפלגת.עיקר בערי
 הגדולותבריטניה וב


ת שהזמי� א, התפטרותו למל� בריטניההגיש את לדה ויפרס
 הודעת פרנאל� ליל 'רצ'צ). הקוד
 את אחד המאמרי
 29.להרכיב ממשלה חדשה, מנהיג המפלגה הגדולה בפרלמנט, טליאֶ קלמנט 

אפשר שאי� זה אלא חברו הטוב (ד .פתח מ ,ייבורשחגג את ניצחו� הל, דברשבראש הגיליו� של העיתו� 
הניצחו� : "במילי
) מי שלימי
 כתב את הביוגרפיה שלו וער� את כתביו, של אלתרמ� מנח
 דורמ�

 
המזהיר של מפלגת העבודה בבחירות הכלליות לפרלמנט הוא לא רק נצחונ
 של פועלי בריטניה כי א
30".של פועלי העול
 כולו

  

שיבח את הדמוקרטיה , שנזכר לעיל, "'פרלמנט�אמא'או , המרח� בבית "שכבר בטורו, אלתרמ�
 31,"תחי הדמוקרטיה"פרס
 בו ביו
 את שירו , והתקיפי
" גדולי
"שאינה נכנעת לתכתיביה
 של ה

את גודל השעה ציינה ג
 הזזתו של הטור האלתרמני מ� העמוד השני של . ש5/ שיבח את המהָל�ְ 
   :לעמוד השער של הגיליו�, שלו" הטור השביעי"� קבע ש5/ היה מוצב דר, העיתו�

 תחי הדמוקרטיה

  !ַהEְַכִליָמה ֶאת ַמְלִעיֶגיהָ , 3ְִחי
  !ַהKִ3ַיָפה Kִ3ַ5ַיפ/ת, 3ְִחי
  ַהEְַחִליָפה ֶאת ַמְנִהיֶגיהָ , 3ְִחי

   !ְ)צֶֹרְ� ַה3ְק!פ/ת, ְלֵעי� ַה)ֹל

  ,תַלEְִ&ָטִרי
 ֶ&ִהְתַיEְר! ָלֶרֶ& 
  .ֵמ?ה�נ/ֶתֶנת ִהיא ִ&ע!ר ַעד ְ&נ/ת

  ִנְכ5ֶֶ&ת�3ְִחי ָהר!ַח ַה5ְִל3ִי
  !ַהֵ@ָעה�ֲאֶ&ר ק/ְרִאי
 ָלH חֶֹפ&

 
%ָמת+ק ָהא+ר ְוט+ב ַלֵעיַנִי
 "כגו� בפסוק , ת החושי
היא פיגורת לשו� המערבת א" סינסתזיה"או " סינסתזה"  28

 .ב את חושי הראייה והטע
המערֵ  ,)7 קהלת יא ("ַהAֶָמ@�ִלְרא+ת ֶאת
29   513–134 ,1957–1906RANSITION TRITAIN IN B :ELFAREWARS AND W ,ILLISWICHAEL M & HOMAST OJ

)2016(. 
 ).דו השמאלי של עמוד השערבִצ המאמר נדפס ( 27.7.1945, ה"תשהז באב "י מיו
 ,דבר  30
 .1945 ביולי 27, ה"תשהז באב "י, ")הטור השביעי(" דבר  31
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  ַהKְַלִ+G/ת ִהAֵה ִ@5ְר! 5ְהֶֹל
  . ֵהָדH ע/ד לֹא ָ>ַוע–!ְבM/ָרָת� 


  ,ִנְרֶאה ֶ&Vֶה ָהָע
 ֵאיֶנA! >ֶֹל
   .ֵי& 3ְִקָוה... A! >ֶֹל
ְוִא
 ֵאינֶ 

  27.7.1945, ה"ז באב תש"י

. יגונה�הכורח להחלי= מנהיג מכה� ברגע שבו נסתיימה שליחותו ההיסטורית הוא כורח בל, משמע
שהרי המטלה המוטלת על , אלתרמ� ראה בהחלפת
 של השמרני
 בממשלת לייבור תופעה מבורכת

יו
 "ועתה מעשי
 של , שיקו
 ההרס של שנות המלחמהמנהיגי בריטניה אחרי המלחמה היא לדאוג ל
  . גבוהה על העתיד�שיכריעו את המערכה ולא נאומי
 המדברי
 גבוהה בחיי ההווה ה
" קטנות

אלא עבר תמורות , נאומיו המזהירי
 לא נשאר אפוא קבוע וסטטיליל ו'רצ'צליחסו של אלתרמ� 
ע
 דוגמה אנגלית לש
 (ניסטרציה הודעת האדמי"עדות לכ� מצויה בטורו . תי
יבחלו= הע

ציטט אלתרמ� באירוניה  )שנזכר לעיל" לבדנו –וא
 יהיה צור� "כמו בטורו ( כא� 32)".אילוסטרציה
יש , אכ�. הה ואיפָ תו� שהוא מאשי
 את הבריטי
 בצביעות ובמדיניות של איפָ , יל'רצ'מתו� נאומי צ

ומה דמיו� רב לאותה כנופיה אנגלית א� היא ד, כתב אלתרמ� בסרקז
, ת מסיתי
 יהודיתיכנופי

ָהָיה ֶזה . ָ)�ְ : "שהתייצבה לפני שני
 אחדות להציל את הבריטי
 מציפורני הֶרשע ולבצר את עתיד הע


Dְָבה ?ז ְ)נ!ְפָיה ֶ&ל 9ְנְגִלי
 ִהְתיַ !/ ִהִ)יִתי: ֶ>ְרַמְנָיה ֵהִריָעה. ָעְמָדה ל/ְנד/�/ 5ְִלי ָמֵג�. 5ְִ&ַנת 9ְר5ִָעי
ע/ד ז/ֵכר ֶאת א/ָת
 / ַהKָָהל א/ת 5ְא/ת/ ,ְ)נ!ְפָיה 5ְִלי ַמְצ+!�, ָהH.// ֶאת ִעְנַי� ַהDַָלת ֶהָעִתיד ַה5ְִריִטי/ ְל9ְרֵ>�



/ ַהAְא!ִמי
 ַה5ְַר5ִָרGִי@ָ 
ֵזָעה , ָ@
!// ֶאֶלֶמְנָטִרGִי
/ 5ְִלי 3ְָנִאי
 ַסִניָטִרGִי
/ ֵזָעה !ְדָמע/ת, ֶ&ִהְבִטיח! ָלָע

לֹא !)/ ?ֵאי ָהָיה ַמְצ+!ָנ
(ֲאָבל ַ>
 ֲחֵבָריו ./ יל ַהַ>ְנְ>ְסֶטר ֲאֶ&ר EֶDַ5ֶַרת'ְרִצ 'ֶאָחד צֶ / !ְדָמע/ת ָ)ְ� ָנַהג ְוָנ9

ה י עדיי� ממאבק החבולה,כ� הלעיג אלתרמ� על האימפריה הבריטית ".תרֶ @ֶ ֵתר ְמסB ָמְצא! ֵאיז/ ֶ@ֶר� י/
מאבקו  ועתה היא חוסמת את ,יתיה מ5ַ א� הספיקה לשכוח את מאבק,  להבטחת עתידהי
הֶהרואי

הגיע  למלט את נפש
 ול המבקשי
,דרכ
 של ניצולי השואההצודק של ע
 ישראל ושמה אבני נג= ב
  . לכונ� בה את עתיד
כדי וארצה 

אלתרמ� המשי� , יל ולפועלו'רצ'ולו לצוא= על פי שנתמעטה הערכת הציבור הבריטי והעול
 כ
שג
 בשנות מחלתו הוסי= להפתיע , לבטא בשיריו הערכה כלפי אישיותו התוססת של המנהיג הבריטי

השווה אלתרמ� את אישיותו החיונית  33"יל'רצ'נוסח צ"בטורו . את עמו ביוזמות לא שגרתיות
יל 'רצ'צ. ולאישיותו הדרדקית של בווי�יל לאישיותו החיווריינית והקרה של אטלי 'רצ'והמפתיעה של צ

ק
 בתקופת כהונתו השנייה כראש ממשלת בריטניה , שהרופאי
 אסרו עליו כל מאמ�, החולה
החליט לנסוע לברית המועצות , "סבב בסגר ונש= בסיגר"ולאחר ש, )1955 עד אפריל 1951אוקטובר (

הופתעו , ו באנדרטות של שיששכבר רצו להנציח, הבריטי
. לשיחות שלו
 ע
 מלנקוב ומולוטוב
א� מודה , "פרא אד
"קוראת לו , כמטרוניתא קשישה, ההיסטוריה". 5/ֵעט ְוֶנֱחָל� ְוח/ֵזר ַלVִיָרה"לראותו 


"שGָה ע/ד ַקVֵֶהִביא ה!א 3/ֶעֶלת�ְ)ָבר ֵאי/ ט/ב ֶ&ָהאִֹפי ַה 
  ". ַ+ַע

 
הטור  כונס במהדורות השונות של( 1946 באוגוסט 16, ו"תשהט באב "מיו
 י ,)"הטור השביעי"(דבר  32

 )."על כנופית המסיתי
 היהודי
" בש
 השביעי
 .1953 באוקטובר 9, ד"תשיהבתשרי ' מיו
 ל ,)"הטור השביעי"( דבר  33



  מנח
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מדינאי הנער� לדו על כ� שיחסו של המשורר  העי– האיש ופועלו –יל 'רצ'טוריו של אלתרמ� על צ
 שהתגוו� והשתנה ע
 חליפות ,שירי
 אלה מגלי
 יחס מורכב, להפ�. ערכי�לא היה יחס סטטי וחד

 יחס של הערכה ותודה על העול –גוריו� �כזה היה ג
 יחסו כלפי ב� 34.תי
 ומעול
 לא נתקבעיהע

ביקורת כלפי מעשי
 שדרשו את העוז א� שלא היה נקי מ, שנטל על עצמו בשעתו הקשה של הע

 משלי כז" (ֶנֱאָמִני
 ִ+ְצֵעי א/ֵהב"הציבור ידע ש. היודע לבקר את מנהיגו הנער� רוח והסמכות של איש
כזו הנובעת , רצינית ולא צינית, הייתה זו ביקורת בונה, ג
 כאשר הייתה לאלתרמ� ביקורת ):6

הציבור ידע . ורות התרבותיי
 שמה
 צמחו החוקי
מראייה רחבה ומהכרת המק, מתבונה, מהתבוננות
הֵמג� על איזו אמת צרה , ולא משורר מפלגתי, בעל עמדות מוסריות מוצקות, שלפניו משורר לאומי

  . ואינטרסנטית
 גוריו� לשדה�  של ב�פרישתו הראשונה שבבואה לחקור את למדנומפי ההיסטוריונית אניטה שפירא 

תב למנהיג שכל ש), חד הארכיוני
 מכתב ארו� של נער בש
 עמוס עוזנתגלגל לידיה בא, �1953  בבוקר
ועל כ� אל לו לפרוש , ממשלה א� לא כל אחד מסוגל להיות ראש, צא� אחד מסוגל להיות רועה

 הפתגמי
 ששילב אלתרמ� יגרמטיי
 הללו של עמוס עוז מבוססי
 על אחד+ג
 דבריו האֶ  35.מתפקידו
מלמד זכות על ש5/ שלמה , שלמה המל( ושלמה הסנדלרי גרונימ� שהוסי= למחזהו של סמ פזמוני
ב


ְנְ@ָלר ָהג!� ָיכ/ל ִלְמלְֹ� ַסַ: "ההנהגה והשלטו�של חיי המדומה הרחוקי
 מ� הזוהר , חיי העמל הפשוטי
גוריו� � � השתמש ב�בפתח מאמר זה הראיתי אי ". 9ְ� ַהEְָלִכי
 ְ+ס!ִלי
 ֵמרֹא& ְלַסְנְ@ָלר!ת/,5ְִ&ַעת ַהְ@ָחק

ואני מסיימת בניסוח , יל כדי לשבח את אלתרמ�'רצ'בניסוח אפיגרמטי ששאל מטורו של אלתרמ� על צ
  .גוריו��אפיגרמטי ששאל עמוס עוז מאלתרמ� כדי לשבח את ב�


אלה שהגיעו משתוקקי
 לא אחת , אכ�: פתג
 זה קולע לאמת שמעבר לגבולות הזמ� והמקו
לא אחת הודה מנהיג . "מֵטה הרועי
" ונוטשי
 את מֵטה ההנהגה לטובת תיה
ולחזור למקור לגד!לה

שממנו הגיע אל " אוהלו הדל" לחזור לשכל רצונו הואו" מנעמיו"ה נפשו מ� השלטו� ודגול שנקע
 , אל הפסגהעהגי והע
 והעול
 על כתפיוהעמיס את נטל ש, יל'רצ'צ כדוגמת מנהיג, הנה. "ארמו�"ה


 פשוטי
 לטובת חיי אותהנטש ,
הרחק מהגה ההנהגה ומתככי , ע
 מכחול הציירי
 וקולמוס הסופרי
   .השלטו�

כתב אלתרמ� את המעשייה ר שאכ: מציא!ת הלוקלית והאקטואליתומ� הדוגמה הבריטית אל ה
 
א� נוטש אותה לטובת החיי
   החיריק מגיע לפסגה/ש5, "מעשה בחיריק קט�"המחורזת לילדי

 ש)!נה(גוריו� נמו� הקומה �  הדוגמה האישית של ב�לנגד עיניו התנוססה כמוב� ,הפשוטי
 בחיק הטבע
א� ג
 ידע לנטוש ,  השכיל להגיע לפסגה שאליה שא= הואשג
, )בשני סימני חיריק" י'5ִי גִ " כידוע

לחיות בו כאחד הע
 בי� אות
 צעירי
 , בוקר לקיבו� שדה, מעמדו הר
 ולרדת לנגב בזמ� את
מי� שג
 אדומה שאלתרמ� ה 36.את השממהבו להפריח אל המדבר  שהוא עצמו ְשָלָח
 ,אליסטי
יאיד

 
 59, 24 עיוני� בתקומת ישראל" של נת� אלתרמ� ציבורית�העיתונאיתהמודוס הנבואי בשירתו "גידי נבו   34

 מתו� תמיד, יל כמה פעמי
'רצ'הזכיר את צ"ו" יל'רצ'אלתרמ� אהב מאוד את צ"כי במאמרו  כתב ,)2014(
יל 'רצ' חש כמדומה בביקורת המרומזת כלפי צא� לא, "נאמנות לאיש והוקרה אי� ק�, עצומה הערכה

 .ששילב אלתרמ� בי� השיטי�
 .' ברשת ב8:00 בשעה 1.12.2018 ביו
אלפי ששודרה ' של י כנית הראיונות הרדיופוניתובת  35
 ,"שירי
 על אר� הנגב" אלתרמ� ב רמז כמדומה להתגורר בקיבו� שדה בוקרגוריו��של ב� החלטתול  36

נית� לראות באנשי שבט זה היפוכ
 של הענקי
 . שבא לכבוש את המדבר" גו�"בדBרו על השבט ה



  �� את כובד משקלו של העול שכממנהיגי ענק הנושאי
 עלעל   מנח
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הוא היה . תה הגיעה שעתו לַפנות את כיסאועמילא את תפקידו ההיסטורי ו, יל'רצ'כמו צ, גוריו��ב�
הוא ידע להוקיר את התרומה האישית שהרימו . יל'רצ'כש
 שהיה מעריצו של צ, �גוריו�מעריצו של ב�

א� הוא ג
 ידע לרמוז מתי הגיעה שעת
 , או את כובד משקלה של ההיסטוריה על כתפיה
בעת שנש
 
  . ולמסור את מטה ההנהגה לדור הבאלַפנות את כיסא

 
 כמדומה רמז לקומתו כלול כא�". אל הישימו�"שעליה לגלג שלונסקי ב, "רדBמתי ִמ "מיצירתו של ביאליק 

 את הפרחת השממה בראש , גוריו��הנמוכה של דוד ב�Cג" כ� רמז אלתרמ� לדמותו של ב.מעייניוש 


 פעמיו  הצב הקשיש C+שB, "שירי שיחת� של בריות"מתו� המחזור " (שלושת הצבי
"בשיר ") הזֵק�("
 ).לחבל לכיש




