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;קראתחבורתולבניזךלנתןאלתרמןתשובת-הרותותפונדק

חרוש?בשדהחרישאוחידוש

למחקרזכתהלאעדייןהעבריתלבמהאלתרמןשלתרומתו

בכארבעיםבגללן.דווקאואוליוכמותה,איכותהלמרותמקיף

גרמניתצרפתית,מאנגלית,(בעיקרהמשוררתרגםיצירתושנות

בתוכםמחזות,כחמישיםבלבד)אלהמשפותלאאךויידיש,

חלקנטלהואכןכמוהעולמית.הדראמהשלברזלצאןנכסי

,וחיברלולהוולהמטאטאמתכניותרבותתכניותבחיבורפעיל

איתכניתרגעיסוצצה,צץהמציאות,שוקהרוויוהצגותאת

אתכמובןלהוסיףישאלהכלעלועוד.התיאטרוןמועדוןשל

אסתרהרוחות,פונדקכינרת,כינרת,-המקורמחזותארבעת

במגרהשנותרוהמחזותשניאת(וכןפיתגורסומשפטהמלכה

שהמשימהמאליוויתברר-האחרונים)אורוימיהמדוזהחוף

הראשוןהמקוריבמחזהויתמקדזהפרק lעיקר.כלקלהאינה

בימתעלאמנםשהועלה-הרוחותפונדק-אלתרמןשל

העלאתלאחרבדיוקשנה 1962בדצמבר 29ביוםהקאמרי

תוךשנתחייבושינוייםבשלאךכינרת,כינרת,השנימחזהו

דרכוהבמה.קרשיעלהעלאתונדחתההבימוימלאכתכדי

בחקרהמקובלתמזואחרתפינהלעברהזרקוראתלהסיטננסה

זה,מופשטמחזהשביןהסמוייםהקשריםבבחינתאלתרמן:

והמקום,הזמןוממגבלותמגבולותלכאורההמנותק

היכתבו.זמןשלוהבין-אישיתהאישיתלפרובלמטיקה

מציבהאלתרמןשליצירתוברצףהרוחותפונדקבדיקת

זה,איבסנימחזהפתרונן:אתהתובעותשאלותסדרת

שאינוודם,בשרגיבוריםולאמהלכיםסמליםהןשדמויותיו

כלביןפדותשםואינומובחניםלוקלייםסממניםמכיל

שכבריצירתיתקריירהבמהלךמקומומהבצלם,הנבראים

האוניברסלייםהממדיםאתגווהמאחוריאלזהבשלבהשליכה

המוחשי,הלאומיהממדלטובתבחוץשלכוכביסוהעל-זמניים

הזמןבפרקאירעמה 1היונהעירשלובמקום,בזמןהמעוגן

שמירזיוה
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היונה)עירפניסיי,(ייצלמי

שעשוי , 1962שנתלסוףועד ) 1957 (היונהעירמפרסוםשחלף

הניאו-סימבוליזםאלהזוהיינסיגהייאתלהצדיקהיה

ומטרלינקאיבסןשלמחזותיהםאתהמאפייןהקוסמופוליטי

הגנוזיםהבוסרבשירימתוכםמוטיביםשיבץכברשאלתרמן

אחרהאדםשלרדיפתו(שבמרכזםהשלושיםמשנותשלו

לוממתיןהאמיתיהאושרכישיידעמבלירחוקיםחלומות

בראשיתלהצדיקהיהיכולמהאחר,לשון 11יד)בהישגבבית,

אשהשלסיפורהלפרגינט:עבריתגירסההעמדתהשישיםשנות

אשההנצחית;הנדודיםלדרךשיצאלבעלהבושעדהמחכה

שהוא,כדירקולונרצעתלשפחהלהימכרמוכנהשהיתה

במחיראפילואמנותו,חלוםאתלהגשיםיוכלהבעל-האמן,

ולוייפגשו,פעםשאישאיפהמתוךזרות,נשיםעםהתרועעות

 ( 1כלותשלאחרקצרהאחתפגישהגם

מקום,ולכלזמןלכלהיפיםנושאיםשישלטעוןכמובןניתן

לביןוהאחריותהחובהעולםביןהמינים,שביןהמתחכגון

האצילותייייעולםלביןהמעשהעולםביןהזה,העולםהבלי

לביןהשפלהפרנסהעולםביןצרופה,רוחניותשכולו

התמסרותמאזרחיההתובעתהאמניםשלהיירפובליקה"

החמישיםשבשנותלאחרוהתפשרות.תנאיכלללאטוטלית

נישמיר,מימוסינזון,יישלזו-המקוריתהדרמההתמקדה

הלאומיתבפרובלמטיקההלוקלית,במציאות-ואחריםשחם

השישיםבשנותהמקוריהתיאטרוןפנההריאליסטי,ובייצוג

ושלאלתרמןנישלהפיוטיתהדרמהאלמטוטלתתנועתבכעין

קשתאתוהקיפההמוזהכנפימוטותאתשהרחיבהאלוני,ני

בלבהרוחותפונדקאתמציבהכזוטענהגווניה.לכלהנושאים

שביתהלהשקנתההסוריאליסטית,הפואטיקהשללבה

כילפנינונסיגהלאהדבר,כןואםהמדינה,דורשלבתיאטרון

הדורשלהעיצובדרכיואלהעולםהשקפתאלקדימהצעדאם

במקצתתמוהאולםספריי.בייקרייתלהתאזרחאזשהחלהצעיר
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מרובשנשחקובלותבנעלייםנעולקדימהלצעודהניסיוןהוא

עלאלתרמןשירתהיתהכברהחמישיםבשנותכידוע,שימוש.

שבכיכרות,והיוניםהעיררחובותהדרכים,-מראותיהשלל

חצותהקוראהאורלוגיןהנגינה,תיבתשבחלון,הנרהפונדקים,

ופזמונאים,חרזניםמשוררים,לעשרותגלויחיקוימקור-ועוד

נוסטלגיתכהתרפקותבנקללהיתפסהיהיכולהרוחות"ו"פונדק

שחיבבובחוץ"ייכוכביםשלהמסוגנניםהסמליםעלהמשוררשל

 .מוניטיןלווהקנוהקהלעלאותו
אלתרמןשליצירתוברצףזהמחזהששיבוץאפואיוצא

שלניסיוןבולראותניתןסותרות:מסקנותלשתילהובילעשוי

המפואריםהעברהישגיאתולמחזרלשחזראכזבותשבעמחבר

הצוננתהפניםקבלתלאחרוזאתלמכביר,חקייניםשעמידו

לחלופין, 4היונה.שלועירהלאומילייאפוס"הביקורתשהעניקה

המדינהדורבנילצעיריםלחבורלהתחדש,ניסיוןבולראותניתן

גמורניגודהמהווהוסוריאליסטית,חדשניתדרמהולהעמיד

לעצמאות,המאבקדורשלהריאליסטייםולמערכוניםלמחזות

שמחזהו(מאלההעובדתההתיישבותרקעעללרובהמתרחשים

דרךעלעליהםמלגלגכינרתכינרת,אלתרמןשלהראשון

יינסיגה"כלכאןשאיןתגלה,מעמיקהבדיקהאולםהפארודיה).

להיותועדותאינוהמחזה jהאויב"למחנהייעריקהכללאואף

שלאפיגוןבבחינתויצירתוחייושלזהבשלבאלתרמןשל

להצטרףשאיפהתוךידובאזלתהודאהמהווהאינוואף 5עצמו,

פרדוקסלי,באופןהמבקש,מחזהלפנינוהצעירים.למקטרגיו

הנושנים,הישניםהמוכרים,האוניברסלייםהסמליםאתלצקת

חדשמבנהממכיתותיהםולבנותלנפצםכדיחדשים,לכלים

ובין-אישית,אישיתורלוונטית,עדכניתאמירההחידוש:בתכלית

 .ובמקוםבזמןהמעוגנת

האמירהבערךאופןבשוםלהפריזאיןאמנם

הרוחות,פבונדולהמשוקעתוהאקטואליסטית,האינדיבידואלית

 Jהיצירהלהבנתהכרחייםהאלהההשתמעותשמעגלילטעוןואין

אלוה"עכשיו"ה"כאן"מןממריאהזורב-רובדיתיצירהשהרי

המעוגניםהאישייםוהמעגליםישוערו,בלוגבהיםמרחבים

הגדולה.האשאתשהדליקאחדניצוץאלאאינםהיכתבםבזמן

יצירהשגםלהראות,כדיבוישזהניצוץשלאיתורוזאת,עם

בראשנובעתפנטסטיתוחזותאוניברסלייםממדיםבעלת

זמנהשלהמצומצםוהבין-אישיהאישיהמעגלמןוראשונה

המעגלביןואקבלה ) coח espondence (תואםישוכיומקומה,

האפשרות .ביותרהרחבהטרנסצנדנטילמעגלביותרהצר

נבדקשטרםפןכמדומה,מוסיפה,כאןהמוצעתהפרשנית

הישראליבתיאטרוןשהתפתחההמטא-ריאליסטיתבדראמה

המוטיבציותלבדיקתפתחפותחתהיאהשישים.שנותשל

אלונינסיםאלתרמן,נתןכדוגמתמחזאיםשדרבנוהמיידיות

ופנטסיה,ריאליההמערבותדרמותשללחיבורןשבתאי,ויעקב

פתחפותחתאףהיאסוריאליסטיים.חלוםונופילוקליצבע

היהתמידשלאוהפוליטי,הארס-פואטיהתת-טקסטלחשיפת

שהתרחקוהשישיםמשנותיצירותבאותןתום,עדלבעליומודע

(במקבילונעלמיםרחוקיםמחוזותאלהפשוט"ייהסיפורמן

-המדינהדורבניאלגוריסטייםסופריםשללהתרחקותם

מן-אורפזויצחקיהושעא"בשחר,דודאורן,יצחקכדוגמת

 ·לעצמאות).המאבקדורסופרישלהלוקליהריאליזם

סופרים,שלמושבהנוצרההחמישיםשנותשלבפריסכידוע,

מןלהיחלץשביקשוישראליים,ואינטלקטואליםאמנים

הראשונות.בשנותיההמדינהשלהמחניקההכיתתיתהאווירה

ט'אמיר,א'אריכא,א'אלוני,נ'קינן,ע'גורי,ח'היוביניהם

 .ואחריםהפנרא'ישורון,(צפל)י'קנז,י'יהושע,א"בכרמי,

האקזיסטנציאליסטית,לפילוסופיהאלהיוצריםנחשפוכאן

לתפיסההטיפהוקונפורמיזם,אחידותשלגילוילכלשהתנגדה

הטרגיותבמגבלותיוהיטבוהכירההאנושיתהחוויהשלייחודית

מחזותיו .ולמצותןאפשרויותיואתלהגשיםבניסיונוהאדםשל

סיפוריהםגםכמואלוני,ניסיםשלהסוריאליסטיים

ויצחקיהושעא"בשחר,דודשלהמוקדמיםהמטא-ריאליסטיים

חיבוריהםרקעעלמשווהלמחקרעדייןמחכיםאורפז

נמצאיםהגיבוריםשבהםוקאמי,מרסלסארטר,שלומחזותיהם

ביוגרפיים,מהקשריםלכאורהמנותקתעכשווית,בסיטואציה

כתוצאהולאבאקראי,נרקמתשלההאירועיםרקמתואשר

כוונותיהן.ומסכתהפועלותהנפשותאופישלומוכרחתהגיונית

הספרותיתברפובליקהיינכדיו"כיאפוא,ראהאלתרמן

עומדיםישראל)לעצמאותבמאבקשלחמומ"בניו",(להבדיל

שהואהקיומית,האימהשלכמהפיומבעיתמחודשגלגולמול

חייםדור,מיריהמשוררתואחותורטוש(שלונסקי,דורוובני

בשנותבפריסשבתםבימיחווואחרים)קיסריאוריגמזו,

וולזשפנגלרשלהמערבשוליעתהשפעתתחתהעשרים,

סארטרסביבנתכנסוהחמישיםבשנות .בלוקשלההומניזם

נטייהבעלירביםאינטלקטואליםצעירים

ברחובותומכרולהפגנותשיצאוסוציאליסטית-מרקסיסטית,

יצאובבריטניה Jרדיקלימהפכניאופיבעלותתעמולהחוברות

בהנהגתמחאהבהפגנותהרחובותאלרביםסטודנטיםאז

ארצות-הברית,שלהאטומייםהניסוייםנגדראסלברטראנד

האווירהאתמלחמה.ולסכנתבין-גושילמתחשגרמו

זה,בדורששררהוהאנטי-ממסדיתהאינדיבידואליסטית

כתיבתודרךעלוהשפיעהמנוחתואתהדריכההאטוםשאימת

קיבלסדןהיונה".עירייבמבואיבמאמרוסדןדבלתארהיטיב

כנגדאותםובחןאלתרמן,שלהלאומייםשיריואתבברכה

בשנותשנשתררההאקזיסטנציאליסטיתהעולםהשקפת

הצעיר:הדורבקרבהחמישים

היהעשויהשירודרךהשירענייןשלצירופםזאת:ועוד

המתלבטתביותר,הצעירהשירתנולתוךכפצצהשיפול

שליסודהלבטלליחסהניהיליזם.שלספועל

שהאטוםדורדומהשאינו-הזאתההתלבטות

שהאטוםכדורספיח-של-חוויה,לווהפורענות

אולםשורש-של-חוויה.לוהיאבוהכרוכהוהפורענות

כמהבהמבחיןביותר,הצעירהשירתנולרטטיהמקשיב

מאחורילהסתתרמבקשתשהיאלכךסימניםוכמה

סולםמכללהתחמקכךיבחלל,התלויההפורענות

הקרובההתחמקותוהיאשולחן-ערו,ךשכןכל ,ערכים
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לתוך-תוכהאותה,פסעושכברוישאחת,פסיעהכדי

כיהכתוב:רוחבתוספתואכול,חטוףשננאחכמתשל

 7נמות,מחר

העבריתהשירהשלוהאירוניתהעירוניתהאווירהלתוךמשמע,

עליוןערךהאישיתבחוויהשראתההחמישיםשנותסוףשל

בעיניהשנחשדרעיוניקולקטיביזםשלגילויכלודחתה

הלאומיתשירתואתאלתרמןהטיל 8ממופלגת,במגויסות

הזמן,לטעםקוטביבניגודעמדהאשרייאנחנויי,בלשוןהכתובה

כשנתיים--1959בוכברלבוא,איחרהלאשהתגובהמובן

מאמרושכנגד:פצצהזךנתןהטיל-היונהעירפרסוםלאחר

נתפסאשראלתרמןיי,נתןשירתעלייהרהוריםהאיקונוקלסטי

מאמיןייהייאניאתהשלילהדרךעלהמבטאכמניפסטלימים

נשמעיתרה,בהדגשהזהבמאמרהנאמר"לאויימכללזך,של

החוויהאתלשחזרשביקשוהצעיר,הדורבנישלהייהןייגם

באמצעותוקישוט,פאתוסשלשמץללאשהיא,כמותהאישית

כזרוםבשירהזורםחופשיריתמוסובסיועמרוסקתחביר

התודעה,

חיקואשתחוקאשת

הנובעלמראה,כמעטהטריוויאליהצר,הביוגרפיבמעגלנפתח

הפרוטגוניסטשלשמו-ייחננאל"שהשםהעובדהמעצםאפילו

נרדףכשםרקלאלהתפרשיכול-עליוןבחסדאמןשהוא

לשמונרדףכשםגםאלאשמים,במתתהמחונןלווירטואוז

ייאלתרמןייהשםתחילית-ייאל"יינתןיי;-(ייחנןייהמחברשל

אלוףנויין,אלייףשלו:העטבשמותלשבץהמשוררנהגשאותה

אמנותשלהפרדוקסליתתכונתההיאהמפורסמותמןועוד),נון

אדם,כלשלגורלוגםבהלהיותעשויביותרשהאישיאמת,

כמוהו,מאיןכאוניברסלילהתברריכולביותרוהפרובינציאלי

והמעגלכזה,אכןהואוייצדדיייייצרייהנראהענייןכללאעל-כן,

לאמירותומפתןקפיצהייייקרשאךהואהביוגרפי

בזמןהמעוגןהאישיהתחוםמןהחורגותרבות-משמעות

גבול,להםמהווההזבולשרקרחוקיםמחוזותאלובמקום

הדוראשונהבראשכאןישהאוטוביוגרפי,במעגל

שתיביןאשם,רגשותרצופתולהיקרעותקשהלהתלבטות

השניםעםשהפךקשר- 9חיקואשתחוקאשת-נשים

והנאמנותהביתהקבע,סמלהחוקית,האשהולטובעני,לתובעני

בההמאוהבהחלפןלבןלהימכרכאןמוכנההנרצעת,

מאותונגזריםשניהםהייחלוףיישלדינווגזרהזול(הייתחליףיי

בעלה,שלחייותכליתאתלממןכדיייחלפןיי)המלהשלשורש

שיוכלכדידאגהכלממנולהסירמוכנההיאנוצר,שלמענה

אתהמסמלתהפונדקית,לעומתה,לאמנותו,כולוכללהתמסר

אותומדיחהוהמחויבות,ההקשרחסרההווהאתהעראי,

אשתו,לנעמיחובותיואתולשכוחבנות-חלוףלהנאותלהתמכר

לחוסנוהעילותעילתאתפרדוקסליבאופן,המהווהביתוהיא

שלהראשוןהעבדותיוםהואהראשון,החופשביוםולאסונו,

מברךוהלהשלם,זהבדינרהידלפושטמעניקחננאלנעמי,

 /תמידצלצולםאת /לשמועשתזכהלךמאחלייהריניאותו:

לפנינו ) 19צוחקתיי,(אישהכמומצלצלים?הםאיך /שומעאתה

 =(יימצלצליםייהמליםשלבלתי-שגרתיואיחויפירוקכמובן

שניהםהאשה),שלהמפתהצחוקה =(מצלצל"וייצחוקכסף)

אמתאמןשללגביוהזההעולםמדוחיהם-והאשההכסף-

זוהאמנותית,השלמותלהשגתחייואתהמועידכחננאל,

לחיים,האמנותביןהגבולותאתקטלרגעהמפילה

אלתרמןשלמנוחתואתשהדריכוהםהזההעולםמדוחי

וראשיתהחמישיםשנותמסוףבאיגרותיושניכרכפיזמן,באותו

עדנאמנותעלביצירותיושדיברהואדווקא Iהשישים,סשנות

,נקלעעליוןערךכעללבעלהאשהושללרעייתובעלשלכלות

כלשבזהואודווקאולאהובתו;לאשתוהתחייבויותשללסבך

(עקבעצמומצאורכוש,הוןצברולאחולפיםחומרלערכיימיו

בניו-יורקבתולימודיומימוןמזההמתורגמיםמחזותיוהצלחת

לכמותואשרוהוצאות,הכנסותשלמסחררקסמיםבמעגלמזה)

עםרקכימאמיןשחננאלאפוא,ייפלאלאבעבר,הורגללא

המפתיםומהבליהםוהביתהאשהשלמכבליהםההשתחררות

כלתהשאליהםבני-אלמוותהשגיםאותםאללהמריאיוכל

שבוהאחרוןיומו(עלקץהרהורימהרהרשהואבשעהנפשו,

הואהגוף),קליפתאתלקחתעלוב,ידכפושטהמוות,יבוא

מהבלימשוחררהאידיאלי:במצברוחובעיניעצמואתרואה

בסופו IIמעיקים,אהבהומקשריפרנסהמאילוציהזה,העולם

הסופריי,ייאגדתעגנוןשלכבסיפורולהוותו,מגלה,הואדברשל

אמנותוגםאליהם,ובהתכחשוהאמיתייםהחייםעלבוויתורוכי

מפוקפקכחלוםמתגלההאלמוותחלוםגםלוקה,יוצאת

התכחשותוחווייתאתחווהחננאלבחייועודשהריוחמקמק,

ההכרהאבדןאת-אמנותווכלפיכלפיוההפכפךהקהלשל

מכל,לוהיקרעלויתרשלמענםוהיוקרה,

מזבחעלחייואתהמקריבהאמןשלהנצחיתהטרגדיהזוהי

שלוהמעוקמתהמצומקתגרסתםאלאשאינה-האמנות

בסופולכותל,מעברהסואניםלחייםעורפואתומפנה-החיים

באמן,בו,מתנקמתולצורכיהםלחייםההתכחשותדבר,של

קוראתנעמיבעודהאירוניה,למרבהבאמנותו,פוגמתואף

מידיבמקרהשנחלצהלאחרהמרחקים,מןלחננאלבייאושה

 ] .. ,[אליךאותינושאיםגדוליםגליםכמו(ייגעגועיהשוטרים

סוחפת, /גורפת,עולה,ושובכים,אחורנית /משלכתאניהנה

עצמהשעהבאותה ,)] 861זאתיישומעאתה /אהובי ..מתרפקת,

שומםיםשלצווחיםגליםייכמוהזקןהחובבלדברימנגןחננאל

כבר,בוארקמרחוקצועקת /אשהכמו / ..חוף,עלאישבלי

יצירתופסגתאלבמאוחרמגיעחננאלמשמע, ,) 90 ( " ..בוא,

החייםכאשררקאמיתיתוירטואוזיותשללמדרגהומתעלה

משורשאישיבענייןנוגעתזוכאשרורקהאמנות,מתוךמדברים

ואפילוהתודעהגבולעלמצוישלעתיםענייןהאמן,שלנשמתו

והאישיהכמוסהכאבמתוךרקתום,עדלבעליונהיראינו

והעל-אישית,הנצחיתהאמנותצומחתביותר

כלאתשהקדישאלתרמן,שלהאישיתהטרגדיהגםזוהי

הרואההסימבוליסטית,המסורתכללימיטבלפילאמנותחייו

אלאעצמו,עלמספרואינולביתועושהשאינונצחינוודבאמן

והועלתהבאמנות,האופנהמשהתחלפהמצועפות,עקיפיןבדרכי
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נילהשהיא,כמותהאישיתהחוויהאתלשקףהתביעהבה

להםחלפו-והאמנותייםהאמיתיים-שלושחייואלתרמן

ומותקףחולהעייף,הזקנה,סףעלניצבהואוכברשוב,לבלי

רומזאלה,צעיריםצעירים.מהפכניםשלבחציהםלבקרים

מכיריםאינםהחלוף,בנותהמהפכותעלבדבריואלתרמןכאן

האמינודורוובנישהואהישנה,הפואטיקהשלה"הזרה"בכללי

החוויה"שלייהפואטיקהשכלליובטוחיםמאודם,בכלבהם

מהפכנותםשנםעדיין,יודעיםאינםאףהםהכל.חזותהם

שכננדתנובותהסתם,מןותעורר,יומה,בבואתשכןשלהם

תמותשעמםבטוחיםיהיוהםשאףצעירים,מהפכניםשל

הקודמת,הפונדקיתחלףכאוהצצההחדשה(הפונדקיתחכמה

הזמן).טעםלהשתנותהשלטת,האופנהלהתחלפותאותהיא

הצליחכשאןשלו,הראשוניםהחופשבימיזאת,עם

בביטחוןצועדחננאלוהמשפחה,הביתמכבלילהשתחרר

שרויההנאמנהאשתובעודהאולימפוס,מרומיאלובתנופה

בההפונעותקשותובמליםבמנלבמעונההמרתף,באפלת

לא-שוויונית:כלליחסיםמערכתלפנינולהלכהכחרב.כמדקרות

בעלהחננאלדחי,אלמדחייורדתהחרופה,השפחהשנעמי,ככל

אבל .והמקצועיתהחברתיתהתהילהבסולםמעלהמעלהעולה

אליעזרשהראהכפיעיקר.כלפשוטהאיננההזוהמשוואה

בתוכומכילחננאלאחת;נפששלצדיהשניהםהשנייםשביד , 
התאכזרותשלסונאלאאינהכלפיהוהתאכזרותונעמי,אתנם

אינןרובןלבינה,בינורבותאנלוניותמספקהטקסט l2עצמית.

שחרףמלמדותוהןהיטב,ומתוזמנותמתוכננותאםכימקריות

(המייצניםהשנייםשלנורלותיהם ,לעיןהבולטאי-השיוויון

עולםלעומתה"אמיתיים",החייםואתהשפלהפרנסהעולםאת

בםהותשוניםאינםהווירטואלי)אןוהמרומםהנעלההאמנות

 :בזהזהולהשתלבלהצטלבממשיכיםוהםשלהם,האמיתית

 ;האבירותמסדרבשרשרתובעלהבשלשלאות,נכבלתהאשה

שלטקסיםבנללפחותישןהואואףשינה,שעותמנכיםממנה

הראשונהשנתואתמתארוהואקמח,שקינושאתהיאכיבודים;

כבדעולוכנשיאתוסבלסבלותשלכשינהכבליםללא

אסורהלבדהנעמילאשכם.מעלאותולפרוקשאי-אפשר

נםידיה;אתהפוצעותבשלשלאותכבולההיארקולאבצינוק,

(המשתמשהאימפרסריולדבריהאמן,שלהנורליתבדידותו

ומתאיהפרמצבואתהמתארותהמטפוריותהקלישאותבכל

הפורקותידיוואףוכצינוק,כבית-סוהרכמוההדנול),האמןשל

כאןנאמרכן-עליהןשאיןהנםדם",יישותתותהכבליםאת

אמנםמקבלהאמן .) 53 (אחתשרטתלאאף-באירוניה

כיעליו,ומעיקיםמכבידיםאלהאןכבו,דותאריתשואות

מחויבויותשללסבןלהיקלעולאליצור,רצונוכלאמתכאמן

מתוכן.וריקותמזויפותאןנוצצותטרקליניות,

לזלזול,תהילהשביןלמתחברורביטויכאןנותןאלתרמן

היההואאח,דמצדהמחזה:כתיבתבזמןחלקומנתשהיה

העובדתההתיישבותבנישלוחביבםבכללהרחבהקהלחביב

הצבאיתוהעיליתהפוליטיהממסדאלמקורבבפרט,

מצדוהתקשורת;המו"לותהתרבותי,הממסדאהובוהבטחונית,

צעיריםשלהצולבתבאשנםעצםןשניםבאותןעמדהואשני,

מתחילים,ומשורריםהרוחלמדעיסטודנטיםאווננרדיסטים,
הצרפתי-רוסיהמודרניזםשלהפוליפוניהעושראתלהמירשניסו

ההמעטה,בלשוןבמינימליזם,שלונסקי-אלתרמןמאסכולת
המודרניזםשלהתודעהזרםובטכניקתהחומרבדלות

נםביקורת.דבריהשמיעובלבדהםלאאןהאננלו-אמריקאי.
לתכתיביהיענותומתוןאופנתיסנוביזםמתוןמהקהל,חלק

לוולהפנותטעמואתלשנותאלהבשניםהתחילהביקורת,
אחדמצדכאןעומדשמיים,במתתהמחונןהאמןחננאל,עורף·
מרובמנדרוהיוצאהקהלשלהכפייםמחיאותמטרתחת

לפלוני,עליוהאומרתפלוניתאותהנםישנהאןהתלהבות,
 ] ... [מישהו!אתלןמזכירהואאיןהזה.באישייהבטבעלה:
בטוחהאני ] ... [הוא!דומהלמילהיזכר.תןרקחכה,חכה,

תדבר!אל ...בעיתונים ...במודעות ...בחדשותהיוהללושהפנים
שנינןהמהוללהאמןחננאל,אתמזההוכשהיאזהו!"זהו!כן,
 /ירדהואאיןזוכרייאתהלבעלה:אומרתהיאבמה,כלעל

אבד,שכישרונואמרו /פתאום!נעלםאיןהבמות!מןפתאום
אותה .עולםתהילתלהחולפתכן .) 107 (נלות"עורןשהוא

וצביעותסנוביזםמתוןהקונצרטיםבאולמותהמבקרתפלונית,
הואכיחננאלעלאומרתבאמנות,כןענייןמתוןולאחברתית
דמיון".יש,ייאןהמקורשלנרועה"ייהעתקה

ציניתואוטו-אירונית,אירוניתדואליתעמדהכאןניכרת , 
שנותבסוףהטעמיםוחילופיהדורותחילופיכלפיורצינית,

לוענאלתרמןשנראה,כפיהשישים.שנותותחילתהחמישים
הקוראים,קהלבקרבהפיליסטריםשללהפכפכותםרקלאכאן
בנינוזליםאותםשלהמנופחלאינטלקטואליזםבעיקראלא
שלהמינימליזםלטובתכתרואתממנולנזולאזשניסויומם

ביטוילידילמשל;כאן,באזהלענ .האננלו-אמריקאיהנוסח
 /ההרמטיזציהאופן!בשום"לא :א'רוחבדברי

 /מהותכמובן,היא,האנושי /היששלהאנטיקומוניקטיבית
ב'קוטעתורוח ,) 24 ("-נםהיאזאתובכלנישן,בי-דפימנותקה

 ,נוןאלא /-אנטילאמוטב-כל"קודם :בריםהדאת
נוכחותוכהעדרלא-א-קומוניקציה, /אאו:נון-קומוניקציה,

 ...התהום" /שתסביןכןההעדר,כנוכחותאלאקשר,/של
והמשמים,הצחיחהזה,וידו-אינטלקטואליהפטוהשיח ,) 24 (

האופייניהמעטהבלשוןהמדברת ,'נרוחבדבריועודעודממשין
האופייני-עבריהרוסוהפתוסשלהיפוכוהאננלית,לשפה

הואשאנידמהייכל(וכדבריה:שלונטקי-אלתרמןלאטכולת
אליפסהבצורתהננלהאפוקליפטימשהועלאנדרסטייטמנט")

התחושהכמובאמצע,צהובקטןמשולשעםריקהפרבולואידית
בצמדההוא"וההואהזהייההואהפואמהלמקראהעולה

אנפסטדמויבמקצבהפסבדו-ימבפתאוםנשברשבהןהשורות,
הרוחותשיחתבאההצור,ןדימינימליסטיזהאיןואם .) 25 (

בסימנישנכתבהטרנדיהשלם,מחזהאודותהמחזהטוףלקראת
פסיקכולושכלהפרולונ,רקאמנםנכתבבינתייםבלבד.פיסוק
כוחבלאמחברואתהשאירהזההפרולונאךלא,ותואחד

 .) 110 (שלומננום"אופוס l/הבחיבורלהמשיך

חונסופריחדשה,משמרתשללעלייתהברורהדכאןיש
ז,ןנתן .ממעמדואלתרמןאתלהדיחאזשניטו"לקראת",
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ראהאלתרמןיינתןשירתעלייהרהוריםלעילהנזכרשמאמרו

טנוביטטיבמללשהתנפלוז,ךשלוחקייניו ,-1959בענכשיואור

עלמיוחדובאופןשלונטקייי,ייאסכולתמשורריכלעלומנופח

אזשלימדהגולדברג,לאהועלביניהם)(הפופולאריאלתרמן

שלחוגאליהוקירבההעבריתבאוניברסיטהכלליתטפרות

שהפכואחדיםלקרבטירבה(אךדרךממשיכיצעירים,משוררים

עלחבורתובניושלזךשלהמתקפה lJהמושבעים),ליריביה

בכליםבעיקרנעשתה-רוטיהצרפתיהמודרניזםמשוררי

(אזהרשבבנימיןמידינרכשואךשזהמאלופרוזודיים,

צעירישל"לקראתייבחוגבכירחברהואאףהרושובטקי),

שנותוראשיתהחמישיםשנותבטוףהעבריתהאוניברטיטה

שלדיבורן(ומכאןשלוהגמרבעבודתזךשלומדריכוהשישים

ייהפטבדו-ימבעלהחדש, Zeitgeistה-אתהמבטאותהרוחות,

השוררתלעריצותברוררמזגםכאןישהאנפטטיי),דמויוהמקצב

יידלותגםוהאופנות,הטעמיםחילופיעםהרוח,בעולםלעתים

המעטהוללשוןלמינימליזםהנטייה-הצעירהדורשלהחומריי

-האנטי-פתטיהאנגלו-אמריקאילמודרניזםוההתקרבות
כך-לעתיםהבד,ביתכקורתשעובייםברמזיםכאןנרמזת

ומטהאחדלכיווןנוטההרוח-הראשונההמערכהבטוףנאמר

וכשתופעה l4פח,ריקועועדטוטמרעמת-לכיוונההכולאת

שומעיםאיןכאן,נאמרבעולם,מתרחשתזוכעיןטוטליטרית

הרוחעולםשלהמהפכנותגםכיניכר 1דממה,!ולאצעקהלא

לאלתרמןנראיתאינההטוטליטריות,המדינותמכיווןשבאה

לפלורליזםתורםשאינואחדיילדברוכיישיגעוןכתכתיבאלא

ולדיאלוג,

שלהשטןייייפרקליטגםכאןמשמשאלתרמןאחר,מצד

אחרא,הסיטראעינידרךהמציאותאתלבחוןומנטהעצמו,

סנובית,פלוניתאותהבפישםהואעצמית,התאכזרותמתוך

הואחננאלאםהתהייהאתהקונצרטים,באולמותהמבקרת

שלגרועההעתקהכעיןלו,הדומהאחרמישהואוחננאלאכן

מטוימתשבמידהזובתקופהחששאלתרמןניכר ,) 107 (המקור

שלהמנומקתאךהבוטהההתקפהלאחרשלו,הזהבתורעבר

יישיריםאתשהכתירהייטולםייהימניבכתב-העתשלומרדכי

 16הנגבי.יארץעלאלתרמןייחרוזיהמעליבבאפיתטהנגבייארץעל

לבינובינותוההאלתרמןיצירתו,במהלךזודרכיםפרשתעל

השפלשנותלהןהגיעולאואםהשיא,אתכברעברלאאם

 simulacrumבבחינתאינןהמאוחרותיצירותיוהאםוהדעיכה,
שלשונותתופעותמצייןזהלטינימונחהעבר,הישגישל

pseudo , מצויותואלההמקור,שלזולהחקייניתהעתקהשל

חיקויו-קוףכאןישושעל:צעדכלעלהרוחותפונדקבמחזה

שלוהנלוזהזולחיקויה-נגינהתיבתכאןישהאדם;של

עםהמתחתנתריבהכאןישהשמיים;בתהגדולההאמנות

-עשירהלאלמנהבמהרהלהפוךכדינוחותבנישואיבנקאי
לאיןנתינהבהםשישוחננאלנעמינישואישלהעלובחיקוים

כינורובנגינתבעברהרקידבעצמושחננאללשכוח(ואיןקץ

נגינתושל simulacrumמיןזהוגםריקודים,במועדוןזוגות

 psudoתופעותריבויהקונצרטים),באולמותהווירטואוזית
באותהאלתרמןשלהעצמיתלהלקאתוגםנקשרזהבמחזה

אט-אטלהפוךגררא,אגבמתחיל,הואשמאחששוניכרעת,

כךלשםמבקריו,בדברימטויםצדקישוכיעצמו,שללאפיגון

מאיןוסרקטטיתאוטו-אירוניתבדרךבאוב,ומעלהמסתכןהוא

כוכביסשלנושניסהישניםהתפאורהטממניכלאתכמוה,

אותםלפרקכדיאלאעליהם,להתרפקכדילא-בחוץ

אכזריואכזרי,חשוףבאורבראיעצמואתלבדוקלגורמיס,

בעודוומשמאל,מימיןבושהטיחוהביקורתדברימכליותר

לביןהנוראההקיומיתהאימהביןהמוזרהפעראתמבקר

הואהצעירים,מתנגדיושלהאניןהטרקליניהאינלקטואליזם

ייהבלשלקוהלתיותלמסקנותומגיעעצמואתגםמבקר

ואמיתיחריףמתוכןובוקעהעולההניהיליזסאשרהבליםיי,

הדורבנישלבכתיבתםביטויואתשמצאמזהשיעורלאין

הצעיר,

 ,בחוץכוכביסטמליכאןשעברוהטרנטפיגורציהאתהבוחן

מימרתבבגרותובאלתרמןבושנתקיימהלמסקנהבהכרחיגיע

הבליסיידבריאומרהזקיןזמר,דבריאומרנערייכשאדסחזייל

אינוהרוחותפכונדקהנוודהמשורר ,)ארבאהשירים(שיר

המוקדמת,השירהמןהמחויבותוחטרהעינייםבהירההלך

כעיןלעומתוהנפקחמגשס,רחוץעולםאלמשנתוהמקיץ

במחזה ,בצחוקהייואשהירוקה"לחורשהוהטוגדמופתעת,

שטימםלאחרלדרךהיוצאומאוכזבבוגראמןניצבשלפנינו

הפונדקממנה,ובמנוסתובבגידתותרגיששלאכדיאשתואת

היפההפונדקאיבתשוכנתשבוהדרךיי,ייאמצעשלמקוםאינו

בפרסהשמהייאיהתכולות,ובעיניהסודרהבאודסוהצחקנית

יכלהשבוהדרךיי,ייסוףשלפונדקאםכי 1iושתיסיי,החמישים

הנגינהתיבתהבליס,הבלשלקוהלתירוחבהלוךחייואתהאמן

ושלקרקסשלומסחררתויפהצבעוניתממציאותחלקאינה

כבירידגיהינומיתממציאותחלקאלאביופיים,מרהיביסשוק

מנשהשבולמישוריי,העקובייוהיהעגנוןשלבטיפורוהיהודי

שלמכתבועלשומרואינוהזההעולסהבליאחרהנטחףחיים

ומאבדלשטןנשמתואתדעתמבלימוכרעינובבתכעלהרב

אתכאןלמצואשציפווהצופיםהקוראיםחייו,ואתזהותואת

מרהיבימראותיושללעלהמוקדמת,השירהמןהישןהפונדק

פונדקלמראהאכזבהלנחולהיואמוריםהעליצות,ומלאיהעין

הצבעונייםקיסנדהפושלומבעיתהמיובשתבבואהאלאשאינו

ומבקריסקוראיםאותסשמכבר,שיריסשלהעליצותומלאי

היונהענירשלכדהאלתרמן,שלהמאוחרתמשירתושהתאכזבו

הליטושבלאומפורר,פרוםבאופןמתהווים,בעודםהמראותאת

האמירותאלהתגעגעואףהמוקדמים,השיריםשלוהסגנון

בחוץכוכביסשלוהאלגנטיותהשנונותהאוקטימורוניות

שורקתיי, ] .. ,[יידומייההלבניםיי,יימחשכיךלעדיי,(ייפתאומית

העולותואנרגיהעוצמהלשיריושהקנווכוי)לאין-קץייייפגישה

מחודש,בגלגולאלתרמןכאןחוזראליהםגסגדותיהן,על

אינסאםגסאוקסימורוניים,ניסוחיםשלריבויבהציגו

כוכביסלשיריהאופייניהאוקסימורוןכמוובולטיםאנרגטיים

 ;) 8 (להתחלותהיפההיאהאחרונההאשמורתדווקא :בחוץ

יינוכחותשלבמונחיםמודרניסטיההניכורעלמדברותהרוחות

נקראיםהחלוףובניההדוניטטייםהזההעולםחיי ;) 24 (ההעדריי

55 



לפרוזדורמדומההזההעולםוהרי 1 &,) 54 (טרקליןייייחייכאן

הזההעולםהבלי(אךהבאהעולםשהואלטרקליןהמוליך

ייחיינוכיאומר,פלוניוהמזויף).הנוצץבטרקליןמתרחשיםאכן

בהופכו ,) 28 (האמנותייםייהחייםהם /והאמתייםהמלאים

(למעשה,עצמםלחיים-החייםשלהחיקוי-האמנותאת

הרחובאמניוסתירה).פרדוקסכלכאןאיןכחננאלאמןלגבי

נגדייתרופהלאברךלמכורמבקשיםהרביעיתבתמונה

[ה]נעשיםעצמםייהנדודיםדברעלמדברחננאל .) 56 (הבריאותיי

הפרובינציאליהחלפןלבןמאחליםהרחובאמני .) 64מולדתיי(לך

צלוליםושגעונות /שיחהמלאתושתיקה /שמחהייעצבות

לנעמיאומרתהפונדקית .) 56 (יישנעוניתדעתוצלילות /מאוד

 ,כאמור .) 79 (לו!"המחכההקללהאת /לדר,ךאותושברכתאתיי

 ;נחוזכוכניסשלוהשנוןהחדהאוקסימורוןאלחזרהכאןאין

וטרנייםאקזיסטנציאליסטייםהםכאןהמילולייםהפרדוקסים

שלוהמפתיעההעזההאנרסיביותמןבהםאיןואףבמהותם,

שביןבמתחעוסקיםרובםהטיפוסי.האלתרמניהאוקסימורון

ביןאוהטבע,אתהמקפיאהלאמנותהטבעביןלמוות,החיים

 .ונשניתחוזרתבקריאהרקמתנליםורובםהמתה,לאותהחיים

פרדוקסיםשלבולטריבוילפנינומתנלהאףשהויהבקריאה

מדיטטיביתבאווירההשרוייםומילולייםסיטואציוניים

בנויכולוהמחזה .בעולמנוהשוררהרלטיביזםעלוהמעידים

שעליהםהאינהרנטייםהפרדוקסיםמסונבסיסי,פרדוקסעל

והחובההקבעעולםאתעוזבחנניה :האמנותחיימושתתים

האמנותאללפנותאותושאילץ(עולםהנישואיםחיישל

החולףעםנורלואתוקושרבמועדון),זונותהרקדת-הנחותה

הםשדווקאונקלים,קלים(חייםפונדקשבחייוהארעי

נוטשהוא .האליטרית)האמנותלפסנתלהגיעלומאפשרים

ייבתלאמנותועצמולהקדישכדיהאמיתייםהחייםאת

לבןאותהומוכרלאשתומתאכזרהואבכךאךהשמייםיי,

עליוןיימיישפרירלרדתנאלץהואהצלחתובמרוםדווקא .החלפן

טיפוסיושללעלהנקלים,הפונדקחייאלהצרופההאמנותשל

הערכיםאתמנלהכשהואדווקאהשקריי.ייעולםשלהנקלים

ונאלץהמועדאתמאחרהואלחיות,ראוישלמענםהאמיתיים

 :זאתואף .בושעדלושחיכתהנעמישלרוחהעםלהיפנש

אחרונה,באשמורתהביתמןכננביוצאחננאלהראשונהבתמונה

משפחתו,כלפישלוהאשםתחושתאתלשאתיכולאינוכי

מתוךדווקא .הבורנניותהמבויתות,האזרחיותהחובותכלפי

הפרדוקסעל .במחתרתוכננבכבונדנוהגהואונאמנותיושר

-השנייההמערכהבסוףלנעמיחננאלשביןבדו-שיחהכלול
המרכזיהרעיוןמושתת-מולדתיילךנעשיםעצמםייהנדודים

גולה,תמידהואשאמןהנודעהסימבוליסטיהרעיוןהמחזה,של

הבוהמיין,דמותלפנינו 19אמותיו.בדיבביתו,ונםשלובארצוגם

טיפוסומטפורית,ממשיתגלותהנולההמודרנה,איש

משפחהקשריללאושפה,ארץשלגבולותללא ,קוסמופוליטי

 .מסויםלמקוםאותוהקושריםונכסיםרכושוללאמעיקים

הכינוראלפונהחננאל .חייםדרךלוהםאמנותווכליהנדודים

(והשווהאנו!"חופשיםזהמלילההחל ] ... [ונידים!ייעץבאומרו:

כאיילהשיריכםאתיישלחוכנון:ידועותמניותאלתרלשורות

אותןשליטפת /עדותתהיינהואיילתייוכבשה :אוועופריי;

המבויתתהכבשהנוו,דהלךהואהאמןלכאורה .לכתיי)והוספת

היאשביער,הפראחייתהמשולחת,והאיילהנעמי,היא

נדולאושרלונורמותושתיהןלשתיהן,נמשךההלךהפונדקית.

סבלכלאמנותובעדלסבולמוכןהאמןאךישוער,בלוסבל

למעשה, .) 37 (שבעולםאושרכלממנהמקבלהואכישבעולם,

יינתקובלבעבותותקשורהואשלהוהיחידההאחתהדמות

וגידיעץונידים!ייעץבמלים:פונההואשאליוכינורו,היא

המצמידאוקסימורוןזהו(אףאנו!"חפשיםזהמלילההחלחיה!

שהואהמואנשהכינורכינרמזואכןוהחי,הדומםהפכיאת

עשויודמים,דםשותתותשידיומחננאל,בלתי-נפרדחלק

 lקורבנותיה).סאתהתובעתטורפתלחיהלהידמות

שסבלוהמוכרהסימבוליסטיהרעיוןנםעולההמחזהמן

אלאאינוהשורהמןרגילבן-אדםבעיניכיאףהאמן,של

מעבודתפחותלאומוחשימעיקסבלהואממשות,ולאדימוי

לראשונהשנתפרסםשיריםמחזור-אחיםייעשרהביישירפרך.

 :הבאותהשורותאתאלתרמןכתב- ) 1957 (היונהבעירבמלואו

רעיםבליהיוצאהשירשל /ושיחוניגונותגמולזהייוהיה

גבולותאתהמטשטש /,השחורעמלושכרזהלווהיה / .לדרך

היאמיוח,דבאופןהבמהואמנותהאמנות, .והפרךייהמשחק

משחקנםבהיש .והפרךהמשחקנבולותאתהמטשטשתחום

הרחקהנעשיתומתישהקשהעבודהנםאךמשמע),(תרתי

בבוקר,בארבעיוםבכלקםשהיהאלתרמן, .הזרקוריםמאור

ייטוריוייאתלהשליםכדיויותרהיממהמחציתשולחנואלויושב

-פרנסהשלינונהבלכורחבבחינתלושהיו-תרנומיוואת
חמישיםבתהרשימהותעידמדבר,הואמהעלהיטבידע

פועלובמכלולאחדענףאלאשאינההמתורנמים,המחזות

 .היצירתי

שהאמןהוא,המחזהמןהעולהנוסףסימבוליסטירעיון

כיהעםיי,ייהמונילמעןאוייהפשוטייהקוראלמעןיוצראינו

שלאינטלקטואליתאריסטוקרטיהמצומצמת,עיליתלמעןאם

פופולריזציהשלמגמהמכללהתרחקלומותרועל-כןחיין,יודעי

התובעת ,) difficu\t poetry (וסתומהאנינמטיתיצירהולהציג

לפיליסטריםבבוזהתבטאזהרעיון .פענוחמאמציהקהלמן

ערכיםהמחפשתבורננותהלנציגיובעיקרהמעמדות,מכל

עלבלגלונביטוילידיכאןבאזהרעיון .וסולידייםקבועים

בקלישאותעדייןהמנלנלים ,האמנותחובבהקהל,נציגי

הקונצרטיםבאולמותהמבקרפלוני .ביאליקדורשלהחבוטות

אללמדבר,בורחהיהקדם,בימינולדאילוכיברנש,מתוודה

ובלינופיהבליעירום,איתם"להתהלךהאלוהים,מחפשי

מקוםאל--כמוניאישיברח"לאשעתהאלאגרבייםיי,

פילהרמוניייאנסמבלרפרטואר,במותבלט,רסיטל,בושאין

מוסיקהבלייושבתאינהלארוחהכימספרת,פלונית .] 28 [

הצעיריםאתכאמורהמגלמותהרוחות,אבל .קלהקלסית

מןהמודרניסטיםכמו-חוצץהםאףהיוצאיםהמהפכניים,

וקל,,,הייקלאסיחובביהפיליסטריםננד-הראשוןהדור

 ,הזההבורנניהצמדאתלסלקכדיהמקוםאתלפוצץמוכנות

שלדמותכאןישהדרמטית,המסורתכבמיטבהעונג.מדושן
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הפרובינציאלי,בן-החלפן-ונפוחקרתןפלסטאףמין-אלאזון

יישוטה"כמין-איירוןכאןוישוברכושו;בעושרוהמתברך

ובלתי-מרשים,זקןתיאטרוןחובב-השיקספיריתהזראמהשל

נשותומכלהיזענייםוהמבקריםהכתביםכלמביןלבזו,שהוא

עלתובנהחזורטעםזברלהגיזיוזעאכןהגנזרניות,החברה

 ) 90חננאל,(שלנגינתו

התפיסההיאאלתרמןשלהאמנותתפיסתככלל,

שנותשבסוףאלאוגזל,חונךשעליההניאו-סימבוליסטית

שונים,בסגנונותאחזיםאקספרימנטיםלאחר-החמישים

הנצחיים,היסוזותאתלבוזזביקשהוא-יותריםאופנתי

בני-חלוף,יסוזותמאותםהעתים,חליפותבכלבעינםהנשארים

משאירהואוהסטטיתהנאמנהנעמיאתהעת,בטעםשמקורם

ששמובן-החלפן,שזווקאאלאהגזולה,בזרךלנזוזכזימאחור

כלות,עזבנעמימתאהבהחלוף,לעולםשייךהיותועלמעיז

העראי,סמלשהיאבפונדקית,דבקהאמת,אמןחננאל,ודווקא

בנאו-סימבוליזםדבקאינואלתרמןאךהחולפת,האופנהסמל

הרעיונותאלמתקרבאםכיהשלושים,בשנותבשירתוששלט

בשנותהישראליתבאמנותששלטוהאקזיסטנציאליסטיים

נחרכות,וכנפיומתקרבוהשישים,החמישים

יינכוןלפונדקית:חננאלאומרהשנייה,המערכהסוףלקראת

מכשפה,מלכה,-שבעולםדמותבכלאות,ןלשעראניויכול

הכול,הכול,רעל,מוסכתמינקתרוכלת,לילית,קדושה,קליפה

אתילאטשתזדקןאישהבדמותזקנה,אשה ] .. ,[בדמותלארק

שהפונדקיתמשוםוזאת ,) 68 (השנים"אתאתישתעבוריח,דגם

והמהפכההמסעירההאופנההיאוהחלוף,העראיסמלאכןהיא

וכשהיאוהפוליטיקה,הפואטיקהמתחומיתחוםשבכלהסוערת

פנימבקיעיםכברמרחוקאךונרגנת,כמושההיאמזדקנת

הימיםמשכברשלהפונדקיתכפניפניהאשראחרת,פונדקית

וחבריוהואשערכובמרדכאןנזכרשאלתרמןדומה, ,) 113 (

והמהפכההראשונהמלחמת-העולםבהשראת-בנעוריהם

וממשיכיו,ביאליקשלהקלסי-רומנטיבעולם-הקומוניסטית

חדשייאיןבבחינתזה,מרדשלחדשגלגולובחבריובזךורואה

משמיעהאמיתיהאמןשיהיה,הואשהיהומההשמש",תחת

בעוד-מנגינתואתומשמיעכינורועלפורט-ייחודיקול

בעתעתה,ואופנות,טעמיםהרףללאמתחלפיםשמסביבו

ניתנהוארץהאמנותעולםעלמשתלטיםצעיריםשמהפכנים

זאת,עםולמחתרת,למרתףיורדתהאמיתיתהאמנותרשע,ביד

התבוננותגםאלאלפנינו,הישןאובדןעלקינהרקלא

והאופנות,הטעמיםחילופיאתהמולידהבדינמיקהרבת-תובנה

טיבןעלמדובר 21המדוזה,חוףהמחזהשלהשישיתבתמונה

כאןאומרזיפאותן,המנחיםהעקרונותועלמהפכותשל

 /הליצניםולמגבעותלתסרוקתלבתשיםייאללמירקין:
נושאיםשאנו /קצף,רקזהכלהעיקר,זהלאולסיסמאות,

 /שהיוהמהפכותוהגבב,המוץאתהנושא /השיטפון,כמו
שהגיעוועד /ולאןולמהאיך /בדיוקידעוהיום,עדבעולם

(תשובתועונהומירקיןמדעתן",ויצאוהתפרעו /הדרךלמחצית

"לא :) 147עמילמחזה,בנספחוהובאהבכתב-הי,דנמחקה

אין /שנזדקנה,מהפכהאםכי /הסתאבות,ולאביורוקרטיה

בחמהמכבההיאזקנה,ממהפכה /יותרונוראגזולשונאלחזש

שונאתשהיאמפני /מדוע!יודעאתהמרדנות,שלניצוץכל /

המציאותעלהתבונןאלתרמןנעוריה",את /להשמזכירמהכל

הנצחייםהחוקיםאתלבודדוניסהגלובלי,באופןהמשתנה

המרדניםאתתיעבלאהואותרבותה,האנושותאתהמניעים

הבין,הואיימדעית",בסקרנותבהםהתבונןאםכיהצעירים,

עצמםעללהעטותאוהזירה,אתלפנותדורובניועלשעליו

איןושובלעולם,באחדשמנהגכיהעת,בטעםחדשיםבגדים

במקבילדורש,כלהצרפתית-רוסיתבפרוזודיההכתובהלשירה

עתידההצעיריםשלהמפליגהחדשנותםשגםכאןרומזהוא

מהרה,עדולהתבלותלהזדקן

הזההעולםוהבליהיהודיהבנו

והעל-זמניהאקטואלי-הפואטיהרובדאתלאתרבניסיוןאך

וענייניפואטיקהשעניינינמצא,תכופותדי,איןזהמחזהשל-

וכיהפר,דללאאלתרמןביצירתומשולביםשזוריםפוליטיקה

דרכילגבימשמעותנטוליםאינםהשירהלדרכירמזיםמיני

אתהשוטפתסערה,רוחמתאראלתרמןכשלמשל,כ,ןהשררה,

ונמתחנדרך-פחריקועועדסוסמרעמת-הכלובההעיר,

טעםשללאוניפורמיותמתכווןהואאין ,) 35 (אחדבכיוון

מכליותראותוהעסיקהתקופהבאותהבלבד,אמנותי

ערכיםשללאורםשחונךהמערביהאדםשלההתמודדות

טוטליטרייםמשטריםאותםעםוטוביםישניםהומניסטיים

והשליטוגסהברגלאלהערכיםשרמסוהברזל"יימסךמאחורי

אכן,וריח,טעםחסרקונצנזואליוטעםאידיאולוגיתעריצות

במלואהנתקיימהההומניזם"ייקץבדברבלוקשלנבואתו

ספרייתוהכתב,עלהועלתהשבוהיוםאחרילערךשנהארבעים

מרתפיעלהמחר":ייעולםעלספריםמלאהאלתרמןשל

יהודיועלהבין-גושיוהמתחהחימושמירוץעלהנ,ק,וו,,ד

כלהשואהלאחרמספרייתוהושלכובזמןבוברית-המועצות;

זוהתהשכתיבתוהיינהספרילמעטגרמנית,הכתוביםהספרים

יהודיים,ערכיםעםאצלו

הערכיםעםהשנייה-העולםמלחמתלאחרהזדהותו

עמורוצחיעלשהטילהבלתי-מתפשרהחרםהלאומיים,

גרמניהעםהיחסיםבחידוששציזדבן-גוריוןעלחלקזו(בנקודה

ומתוךהזרהמתוךב"אחר"להתבונןיכולתובצדה"אחרת"),

הנראהככלכאןהולידוכמו-מדעית,וסקרנותאובייקטיביות

היהודישלסמלוזהווכינורו,הכנרסמלאלהפנייהאת

עםשלהמציאות;לקרקעקבעדרךכבולשאינוהקוסמופוליט,

שלמהם;טריטוריאלייםגבולותיודעואינוהעמיםביןהנודד

להתמסרשיוכלכדיהממלכהמחובותהמתנערהנצחיהגולה

המופשטתלמנגינה-טהוריםרוחנייםלענייניםכולוכל

היההגלותכלפיאלתרמןשליחסוהיקום,שלוהאין-סופית

לאהואאח,דמצזסטריאוטיפית,ראייהמכלורחוקרב-סתרי

ייהעברישלאוה"צבר"שלהקומהזקיפותאתגבוהכןעלהציב

בניגוד-ביקשאלאוה"כנענים",בן-גוריוןשטיפחוהחדש",

מדיניותבשלוטהמדינה,הקמתבזורשרווחולנורמותגמור

הגולה:יהודישלהחיובייםמהערכיםחלקלשמר-ההיתוךכור
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כשרוןאתהזולת,לסבלהרגישותאתהיהודי,המוחאת

צרופהרוחניותשלאמותבדילהסתגרהיכולתאתההישרדות,

ישראלייתעודתורעיוןהנודדהיהודיסמלכן,עליתרןן.ועוד

המשוררשלהסימבוליסטיהסמלעםכאןאצלוהתלכדובגוייםיי

והאמניםבודלרנוסח ) the exile; the expatriot (הגולה

תלוישאינוקיומימצבהיאדידולגבישהגלותהבוהמייניים,

כלשהם.גיאו-פוליטייםבנתונים

היהודישלשהתרחקותוהיטבידעאלתרמןשני,מצד

אפשרהלאהממלכהחובותומכלהכתרמןהחרב,מןהגלותי

צרופה,רוחניותעלולשמורשםאוהליריעותביןלהסתגרלו

העולםאומותביןהחייםתנאי .ולרביעלשלישלחצאין,אלא

בלתיפרנסותמינישארואלהחלפנותהמסחר,אלאותוהובילו

ממון.וחומדבצערודףשיילוקשלשםלווהוציאויצרניות,

להזדעקהמוכניםיהודיםעללדבראלתרמןמרבההיונהבעיר

זאתועםמסעיי),של(יישירפרוטהיישווהייעללקרבולהסתמר

למלטכדיגווםמאחורירכושםכלאתהעתיםבצוקלהשלין

שניגםאלאניגודים,רקאינםהחלפןובןחננאלנפשם.!ןאת

צדומולהגלותיהיהודישלהרוחניצדומטבע:אותושלצדיו

ביישירהגלותיהודי(וכדבריהמטבעבנגוהותהמוארהחומרני

כתבנובלילהנרולאור /בבלואיםסחרנוהיום"לאור :הזקניםיי

יהודיםהגיעואחת,לאכאןנרמזרוחניות,מרובדווקאספריי).

לשמשהמקוריתייתעודתםייאתושכחוהגשמיותלשיארבים

אותואלתרמןשליצירתומתוןמבליחאףלעתים .לגוייםאור

שלדמותהנצחיביהודיהרואהפינסקר,שלפנטסמגורירעיון

מבליומביאהמשאננותםהעולםאומותאתהמחרידהמת-חי

ממאמריבאחדכשתיעדלמשל,כ,ךכלפיו.עולםלשנאתדעת

מלחמתרמטכיילרבין,יצחקשלפגישתואתהמשולשייייהחוט

הגולהיהודיאתאלתרמןתיארהעולם,יהדותעםהימים,ששת

המפגשאתהתוהו.בעולםהמשוטטיםכצלמיםכמתים-חיים,

לביןוהחרב,המחרשהאישהארץ,ילידהחדש,היהודיבין

המעביריםייהדבריםמאותםכאחדתיארבגלות,שנותרואחיו

צלליוביןהישעולםשלנציגביןמפגשהיהזהבגב.צמרמורת

הצלמיםוביןהחיביןהתוהו,חוקיוביןהקיוםחוקביןרפאים,

מתגלההייקאנוניתייביצירתו 14מדומיםי.יחייםבצבעיהמשוחים

בגירסההמודרניתהציונותאתשהולידפינסקר,שלזהרעיון

ההגותי,מקורהאתהמשכיחהומעורפלת,סמליתיותרהרבה

הלאומי.טיבהאתאףולעתים

כנרשהואבגיבורלמחזהואלתרמןבחרבמקרהלא

למרומידרןהמבקיעההטהורההאמנותסמל-וירטואוז

בסמלבחרבמקרהלאשמיים.שערימבקיעהאףהאולימפוס,

היהודישלסמלווגםאוניברסליסמלגםשהואדואליסטי,

נרתיקאוותרמיל,מקלאלאלדרןאתולוקחשאינוהנודד

למןהגלותסמלהוא(הכינוריומיןעתיקכינורשלמרופט

שללכינורוועדהערבה,עציעלבבלגולישתלוהכינורות

היסודותכלאתהמזרח-אירופי).הגגייעלוהייכנרהייכליזמריי

משליןנעמי,שלבדמותההמגולמיםוהמוחשיים,הארציים

והערטילאי;הרוחניאללחבורומבקשגוו,מאחוריאלחננאל

תינתקבלשבועהשלבקשרכבולנשארהואזאתבכלאן

הקלכינורואתרק\?ריאליים.במונחיםהמתוארתלנעמי

משאירהואאשתואתואילולדר,ךעמונוטלהואוהמיטלטל

למרמסשנשארההארץכמואותה,ומנצלבההנוגשהחלפןבידי

שהיהודיבשעהאותה,וחמסויופיהאתחמדואשרכובשים

מבשמיועליהםוהיזההגוייםביןפלייטוןשלצלוחיתעםסבב

הרוחניותואלהשמיימיתהמוסיקהאלהיצירתיים.ומרעיונותיו

כוונותיולכלגמורבניגודאןחננאל,שלנפשוכלתההצרופה

גילוייבכלמוקףעצמוומוצאמטהמטהמידרדרהואהנעלות,

ושארנשיםפרסום,כסף,-הגשמייםהחייםשלהטומאה

החייםעלויתורומתוןרוחניותמרובהזה.העולםהבלי

ייאמרו :מלבמשתכחשהואעדועו,דעודשוקעהואהאמיתיים,

מאור-אמרוהרבה.דיברו /גלות.עורןשהואאבד,שכשרונו

הצר,האישיבמעגל ) 107 (.נתרוששייכאילווהעולם /כבהגדול

עלבכללם,ואלתרמןאמני-אמת,שמוותריםהוויתורלפנינן

צדדיהכל(ולאהחייםשלחיקויםשהיאהאמנות,לטובתהחיים

עםשלקולקטיביויתורזהוהלאומיבמעגלורוחניים).נאצלים

לטובתוהמונםהחייםועלהממלכתיותעלהארץ,עלשלם

המתה.ובאותבספרהרוח,בעולםהטוטליתההשתקעות

גירסהכעין-חננאלשלשסיפורוהואמקרהאןהאם

משכיתו,בחדרהיושבהלמדןפאוסטוסשללסיפורומודרנית

לאלשוןובצירופיבמוטיביםמשובץ-הרביםספריוביןספון

(גרסתוביאליקשלייהמתמידיימתוןמעטים

שלוסמלוהגרמני-הלניסטיפאוסטוסשלהעברית-הבראיסטית

בייאשמורתמתחילהמחזההתורה)?באוהלשנסתגרשלםעם

כוכביםשל ] ... [ריקהתבלביישעתבחלוןיי,לילהשלאחרונה

כוכביםשנוצציםייבשעההפותחתהפואמהכמודולקיםיי,

ייאורמולהרוחותייומספרותמתלחשיםהדשאיםמלמעלה,

הצלמיםמןשנחשפהייתבלמתארהמחזהבחלוןיי.נוצץ

העולםאתהמתארתהפואמהכמו ,) 7 (והקולותייוהצבעים

כלבי.יוביןזאבביןללבן,תכלתייביןלהבחיןקשהשבהבשעה

לאהגשםבמחזהואילוהשעה,אתכיווןלאהשמשבפואמה

הלילהמפה"לנוסרצונועלמצהירחננאל .) 115 (השעהאתכיוון

המתמידכמונעריי,אינניכברנוצרתי.שבשבילה /חייתכליתאל

נערייעודניייואניעצמועלהמעידהחטאיי,מןייכנסשהוא

האדםנוצרכיהוכח,יוכל(יימיהאדםיצירתלתכליתוהשואל

כותליביןידות Pהמתשנותהשנים,ששידיים?").למרחב

ייביתבשםהביאליקאיתבפואמה(הנקראתהישיבה

שניםלשתים-עשרההאלתרמניבמחזההופכותהאסוריםיי),

כפליים-המרתףבאפלתבשלשלאותוכבילהפרןעבודתשל

השטןנקרהוכאןכאן .עבריעבדשלשעבודושנותממניין

מסתכניםורעיוהואהיצירותובשתיהגיבור,שלבדרכו

אדמוניותייבתולותכגוןהזה,העולםלמדוחיבהתפתות

 .)] 14 [תפוחיםיישלחייהייריבהנזכרת(וכאןאדמוניםייותפוחים

האשמורה,/ראשעדהבוקראוריימאזמקומועלעומדהמתמיד

לתורהיי,השלושלצרכו,האחת /יומו:אתלידותיחלקחלקכי

מחציתוחילקתי.הכסףצרורייאתעצמו:עלמעידחנניהואילן

רעיםיי,יינזירנקראהמתמיד .) 11 (לןייהשארתיומחציתולקחתי,

במחזהיש .) 36 (נזירהואאםחננאלאתשואלתוהפונדקית

5~ 



ייהשטןכגוןולסיפוריםלפאוטטוטמודרניתגירסהשלפנינו

המדבריםאלהלמישור",העקובייוהיהאוובסטר"וזניאל

הםפאוטטוטמתוך(מוטיביםלשטןנשמתואתהמוכרבאזם

הידפושטוההידברות,-חצותשעת-ההתרחשותזמן

המתמי,דגם 15אשמדאי).אלאואינוייאשמאי"כאןהמכונה

ייאמנותו",היאתורתובתוךכלואעליון,בחסזהאמןחננאלכמו

לגבינוצר.לכךכיומלואה,הארץעללמענהמוותרהואואף

היאויחיזאחדלזברהמוקדשתחייהםדרךהשנייםשלזיזם

הכינורמולבה.למרוזאולהלהתכחששאי-אפשרגורלגזירת

למקום,ממקוםבקלותלנועהגלותיליהודישאיפשרווהמטבע,

בן-החלוףההווהאתהמסמלתהפונדקיתומוללארץ,מארץ

הנצחיתהטריאליתהיישות-נעמיניצבתהדרך",ייאמצעשל

חליפותבכלבעינהוהעומדתבשלשלאותהכבולהוהנאמנה,

המוסיקהכלומרהנעימה,שגם(למרותנעמיהעתים.

במונחיםבדרך-כללמתוארתשמה)עםמזוהההערטילאית,

מבטחיםכחוףהמרחקים,מןחוזריםשאליוכמקום-ארציים

ומוצאהביתהשבחננאלכאשרהכל.ככלותהנוודיגיעשאליו

הנדוזיםתרמילאתמניחהואלכתו,כביוםפתוחההדלתאת

הנדודיםאלנמשךהואימיוכלאך ,) 116 (יימקומו"שזהוומודיע

נעמיכאשר .) 64 (יימכורה"אלכמומולדת",ייארץאלכמו

השלישית,המערכהשלהראשונההתמונהבסוףלבדה,נותרת

נושאתהיאהחלפן,בןנגדהשרקםהעלילהמןשנחלצהלאחר

ביותרהמרשים soliloquyה-אתבמרחקיםהנמצאלאהובה

יבשה:שלולאים,שלבמונחיםדווקאעצמהאתבתארהשלה,

מביאים, /אלי,ךאותינושאיםגדוליםגליםכמוייגעגועי

אותך /שוטפתאניהנהושוב.הלוך /אותימטלטליםהודפים,

 /גורפת,עולהושובכים,אחורנית /מושלכתאניהנהכולך.

שלאיכולאינךזאת.שומעאתה /אהובי, ...מתרפקתסוחפת,

 /כוליאת,ךכוליסביב,ך /כוליהנהעכשיוזאת.אתלחוש /
 16 .) 87-86 (בוא"כבר,בוארק ...אליאותךנושאת

במחלתולוקהגלוחהנותרתנעמיהשעבודשנותבתום

דווקאאךובשממונה,בערייתהשנותרהכארץ ,) 74-73 (הבהרות

במבחןתעמודשלאנאמרהחייםומלאתההדורההפונדקיתעל

בעורהמתפשטנגעהיאייבהרת" .) 69 (לשממהותהפוךהזמן

והביתהאשההיאונעמייג),(ויקראהביתבקירותאוהאדם

שומעתנעמירבות.שניםשלהזנחהעקבשנתרוששויח,דגם

שאיימוהשניםשתים-עשרהדוברותשבההמקהלה,מפי

השםוהדבה. /והרשעההניכרייאנחנוהמלים:אתלמוטטה,

השמותאנחנוהרחוב.עלבונות /הלעג,השנאה,אנחנו.הרע

ייהניכר"שדווקאמקרהזהואין ,) 77 (יד"באפס /בךשנעשו

אותההיאנעמינעמי.עלשניחתוהמכותרשימתבראשמוצב

להותירהאמורותהיורעותמכותושארוהשנאהשהניכריישות,

בשקטבכלעמדהואף-על-פי-כןומרופטת,בלהדוממת,

אפשר ,) 48 (שניו"את[בה]יישוברשהחלפןמאחרובבטחה.

הגלותבשנותשנזנחההעברית,השפהאתגםמייצגתשנעמי

ולמשיסה.למעצבהשנותרההארץאתרקולאהארוכות,

היההימיםששתלמלחמתקדשמלחמתשביןבשנים

העולםיהדותשלרצונהמאיייאושעמוק;בייאושנתוןאלתרמן

לתוךיצקביותרוהנוראהעמוקביטויושאתארצהלעלות

הצעירהדורמןייאושהאחךונה;המטכההאחרונה,יצירתו

בקסמיהונשבהמקורותיואתשוכחולחלופיןהארץ,אתהנוטש

להיכנעהמוכןמהעולםייאוש 1האנגלו-אמריקאית;;התרבותשל

כמוצאשנוסדההצעירההמזינהאתולהפקירהערבילחרם

ההיגיוןחסרהרועמןייאושזכא;עדומוכהנרדףלעסאחרון

פבונךקהקוףשלסופולהאבידה.האנושותעלהמאייסוהפשר

ביטויהואואבסורדית,שרירותיתלירייהקורבןהנופלהרוחות

מפנילפחדהעולם,בחללאזשריחפההקיומיתלאימהקומי

והכושלהמוצלחהאחרון,גלגולו-סאפיינס"ה"הומושלסופו

עיר",ייבשטףהראשוןבשירוכברהדרוויני.הקוףשלכאח,ד

לקוףהדומההקדמוןהאדםשלכגלגולוהמודרניהאדםתואר

 /כפותורחבשיערעבות /אנושייאביתפיסה:וקשהשעיר
מאחורי / /סוד.כבדשחקמול /ראשגולםלפתעהפשיל

 /כפת,אותופלאיםמגור /סבבורחייםאבני /אטאטמצחו

בבניהרואהמיסטיקןהיהלאאלתרמן .שפעו"אוניםאשדות

בהםראההואמדעכאישמגזולתם;שירדומלאכיםהאדם

ברייהאותהשלהמתקדםהמודרנינינולגדולה.שעלוקופים

עתהצפויההיסטוריה,בשחראזאישנולדהגולמניתאנושית

העולםשלואדישותוסכלותובשלהשמיםמתחתלהישמד

המערב"יישקיעתמפניאלתרמןשלפחדוהגרעינית.הסכנהכלפי

שפנגלרההיסטוריוניםבהשראתשעוצבההומניזם",ייקץומפני

צורהפשטבלוק,אלכסנדרהרוסיהמודרניסטובהשפעתוטוינבי

ואקטואלי.חדשלבושקיבלהשישיםובשנותצורה,ולבש

התלכזהבין-גושי,המתחבגללהעולם,סוףמפניהפחד

לקנןשהחלהחיים,סוףמפניהאישיהפחדעםאלתרמןאצל

שניםבתוךקצואתעליושהביאההרופפתבריאותועקבבו

בשורותביטויליזיבאהגרעיניהחימושמפניהפחד .ספורות

העולםשלכדורוייאם :בתוכןמקננתקיומיתשחרדההקומיות

אפילושלושהאחוזים,שנילתתכדאי /שלם,להסתובביוסיף

להעביר /סיבהאוליתהיהיתפוצץהואפתאוםאםאךלשלם./

להקשות,מזדרז(והבנקאיהבא"לעולםאולשוויץהכספיםאת

אתאלתרמןתיעבמכליותר .)] 16 [בטוחזההבאבעולםאם

מקושטגביעגמיעתאגבהקיומית,האימהעלהרמיםהוויכוחים

החותםפנים"צלמילשיריינספחבשירוכדבריו ,) 94 (בדובדבן

איןאשר /הטרקליןעמקנותמפנינארחק"לוהיונה:עיראת

מחייב".דיבורבה

*** 

כמדומההקשורה ,בלתי-פתורהחידהכאןנביאמוסגרבמאמר

העברי,בתיאטרוןדרכובראשיתהשלושים,בשנות :לענייננו

הדרמטורגשלמחזהואתייהאהל"למעןאלתרמןתרגם

- teut'el (Schonherr ~ Der Weib (שנהרקרלהאוסטרי
ייהביתבשם-שטן"ייאשההואכותרתושלהמילולישתרגומה

והסימבוליזםהריאליזםמתערובתשהושפע(מחזההגבול"על

לביקורותזכתההעבריתהבמהקרשיעלושהעלאתואיבסןשל

במרכזגולדברג).לאהושלקיסריאורישלעטםמפריטובות
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מבריחבבעלההנוקמתבוגדניתאשהרומנטי:משולשהמחזה

רחלעל-ידיחודשהמחזה .השומרובמאהבההגבולות

אבדאןדליה,בקיבוץבהופעה 1958בדצמברמרכוס-אלתרמן

לחפשואלתרמן,מוסדאישאילן,רפישלמאמציוואיננו.

אפשרבתוהו.כהעדעלומקומותובשארהתיאטרוןבארכיוני

תרגומיושאראתכמומעין,להעלימוטרחבעצמושאלתרמן

יד-זיכרוןלוהעמידאןלחלוטין,התכחששאליהםמגרמנית

אינהואףבוגדנית,איננההאשהאמנםשבושלפנינובמחזה

שנטשהלבעלהאמוניםשומרתאםכישלה,בשומרמתאהבת

 .באמנותוידועשגורענייןהןכאלהטרנספוזיציותאןבידו;

פונדקוהעלאת ) 1957 (היונהעירהופעתשביןבשנים

שבוקסטנר,משפטאחרכולוהציבורעקבו ) 1962 (הרוחות

לשטן",נשמתואתשמכרייאדםהואשקסטנרהקטגורטען

ייחייםבחינתגורלות,חרץזהפטאלישמשפטלהניחיסודויש

גםעקבהואהבדלותאלפיאלףולהבדילהלשון";בידומוות

עםקבלזכוכיתבכלובהשטןישבשבואייכמן,משפטאחר

טרנספורמציהעלבנויאלתרמןשלמחזהוכללמעשה,ועולם.

העורןפאוסטשלסיפורו-הידיעהבה"אהנרמניתהדרמהשל

פונדקבמחזה 28הליל.בחצותהפוקעחוזהמפיסטופלסעם

התיאטרוניותהגירסאותכלשלייפסטיש"למצואניתןהרוחות

גירסהבווהועמדהפאוסט-פאוסטוס,סיפורשלוהאופראיות

בעדהכללהקריבהרוחאיששלנכונותושלומהופכתמודרנית

הספריםאתלהקריבמוכןשפאוסטבעודוההתנסות.הידע

אתלהקריבמוכןחננאל-והאהבההטבע-החייםלמען

להתכחשותשבמקביללהיווכח,מענייןהאמנות.למעןהחיים

הנרמנייםהספריםכלולהשלכתמגרמניתתרנומיולכלהנמורה

מתוןרביםבמוטיביםשימושבמחזהואלתרמןעשהמספרייתו,

 ,-1958במחדשהועלתהמהןשאחתגרמניות,דרמותשתי

האבוד,המחזהיימצאאםעיוננו.שבמרכזהתקופהשלבעיצומה

ניצוץבבחינתשהיוצירופיםכמהשורותיוביןשיתגלואפשר

מןכמובןהפליגאלתרמןאןהרוחות,פונדקלכתיבתראשון

שאי-אפשראידיאיים,מרחביםאלרומנטימשולשעלהסיפור

ייאיןנעמי:עםהמתכתשתהפונדקיתוכדבריבמאמר,להקיפם

סיפורזהאיןאחד!באישהמחזיקותנשיםשתישלסיפורזה

אתשהקדישאמת,אמןעלקצרמחזהלפנינו 29אהבים!".של

שממדיהיצירה-החייםכלאתוהחמיץלאמנותחייוכל

האידיאייםומעמקיוהנגלהשטחושלמכפלההםהאמיתיים

 ·העיןמןהסמויים

הערות

גילולה,ד'ראה:אלתרמן,שלומערכוניומחזותיולרשימת . 1

 7עברית,כשוןהעברית",לבמהאלתרמןנתןשלייתרגומיו

אלתרמן",יימוטדאישאילן,ר'עליההוטיף . 11-13עמ'(תשנ"א),

-1944בתרגמו(שאלתרמןקורטליןג'מאתביתהמחזהשכוםאת

וכן ,)הקאמריתיאטרוןנוטדשממנההמערכוניםלהקתעבור

ז'מאתהמונרכתוהככההנרכאוראירוסיןטותאופרהאת

כלהתיאטרון).מועדוןעבור-1957בתרגמם(שאלתרמןאופנבן

מערכותבשלוש(מחזההרוחותפונדקמתוןשלהלןהמובאות

אוקטוברראשונה(מהדורה 1978תל-אביבאלתרמן),נתןמאת

1974 (. 

לבואבושעדהמחכהאשהמתוארתהנפש"יימותהגנוזבשיר . 2

בשיר .גינט"ייפראיבטןשלכבמחזהוהמרחקים,מןאהובה

הגיבוריםצמדובוכנף",כחולתייציפורנזכרתלג'ינטה"ייקונצרט

אוטופיחזוןבמיןמדומים-ורוצחההפרוצה-המושחתים

שללמחזהורמז-ייתלתלית"קטמיםבאגדתילדיםלצמד

טימבוליטטימחזהשלגיבוריוולצמדהכחוכההציפורמטרלינק

מצדיקמההשאלהכמובןנשאלתוטילטיל.מירטילהילדים-זה

הדמויותאל :המוקדםהמודרניזםשלהנורמותאלה"נטיגה"את

צעדשלפנינואפשרלחלופין,המופשטת!העלילהאלהטמליות,

הדרמהאוהאבטורדדראמתלקראתקדימה

היאשאףוקאמי,מרטלטארטר,שלהאקזיטטנציאליטטית

- a-ו a-toposשלמופשטתעלילהעלטמליות,דמויותעלנשענת

chronos , למיטטריותבדומהטמללמדרגתהמציאותאתשמעלה

השתיקותאלהרפליקות,שלהיחטיהמיעוטאלימי-הביניים,של

ואלהמרומזתהפיוטיתהתפאורהאלהארוכות,האקטפרטיביות

הזרקור.שלהתאורהפעלולי

-והקדשההקדושה-נשייםארכיטיפיםשנישביןזהמתח . 3

עלושלונטקי)שטיינמןופוגל,(עגנוןהמוקדםבמודרניזםרווח

להתחילשמיר,ז'וראהואופי.מיןויינינגרא'שלטפרורקע

 , 1993תל-אביבומקורותיה,מקוריות-רטוששירתמאלף:

 . 148-143עמ'

לטפרותביאליקבפרטמחברואתזיכההיונהעשיראף-על-פי . 4

 ,) 7הערהלהלן,(ראהטדןדבמאתנאהפניםלקבלתוזכהיפה,

שערןהביבליוגרפיהמןשעולהכפי-זהקובץעלהתגובותרוב

שנתלוותההאכזבהעל .שוללותואפילוצוננותהיו-גלרוןי'

הפטילה . 18עמ' ,) 1971 (באומגרטןראהזה,קובץלהופעת

היונה'ל'עירייהערותקורצוויילב'שלמאמרוהיאביותרהנוקבת

תשלייגתל-אביבהאבסורדי,כביןחזוןביןאלתרמן",נתןשל

 . 211-191עמ' ,) I(תשכ"ו

(כגוןאלתרמןשבשירילנודעיםרמיזותמצויותבמחזהאמנם . 5

 ) 43-42 (מדי"רבהשנאה ] ... [בןיש ...היוםאחרוןיישקבשורות:

בשניים"אותהלשאתשאיןכיוון /יותרקצתהיאייקשה-

שנאהליייתןאלתרמןשלהנודעותלשורותיוהרומזות ,] 46 [

נקם"ייתפילתהשירמןבשניים"משאתהוקשהכשק/אפורה

בכותרתמוטינזוןי'אתששימשענ"םשמחתהמחזורמתון

דורשבטפריהבולטיםמןכשק,אפוריםהראשוןטפרובכור

השירהעלנוטטלגיתהתרפקותכאןאיןאןלעצמאות),המאבק

עתידששיאןעצמיתופרודיהאוטו-אירוניהאםכיהמוקדמת,

 .קיךבחנינתטפורותשניםכעבורביטוילידילבואהיה

בדברלהלן,שנראהכפיכאן,מהרהרנםאלתרמןאף-על-פי-כן,

לדורוהכתרהשרביטמטירתובדברובאההממשמשתהירידה

הצעיר.המשוררים

אללעצמאותהמאבקדורשלהפואטיקהמןהמעברעל . 6

והבוקרחזעהח'רביתגרץנ' :ראההמדינה,דורשלהפואטיקה

 . 1983תל-אביבשכאחריו,

תשכ"ג,תל-אביבכחשבון,דיןניןהיונה",עירייבמבואיטדן,ד' . 7
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בטבת(ט"ו 15נא, Iהצעיךהבפועכלראשונהנדפס . 130-124עמ'

באומנרטוא'אצלנכללהמאמר . 20-18עמ' ,) 7.1.1958תשי"ח;

 , 1971תל-אביב Iשיךתועכמאמךיםמבחךאכתךמן:נתן(עורכת)

בפרסאלתרמושלזכייתולרנלנכתבזהמאמר . 82-76עמ'

כיושב-ראשסדוכיהושבהבשנה ) 1957 (יפהלספרותביאליק

השופטים.חבר

שכולוהישראלית,ישראלית,הארץהציבוריותייבמערכות . 8

עוונותייכלאתהטבעבדרןאפואנשאתיהיטב,היטבממופלנות

ישראל"ב"קולששודרבראיוויינידויו"אתרטושהסבירכןאלו",

 ; 24-22עמ'תשכ"ז),(ניסוהוכוכני,נדפס , 1966בנובמבר llב-

שפרה],ש'מבואוהוסיפה[ערכההעבךית,בכשוןיהוךיתס(פךות

 .) 208-205עמ' , 1982תל-אביב

שלהאוטוביונראפיצדועלשלונסקי.שלחידודוהואזהצירוף . 9

תל-אביבקיצוניים,מצביםשכךךאמהברזל,ב'ראה:המחזה

כביכולשהרבהביאליקכילהיווכחמענייו . 228עמ' , 1995

בהפתחלאלמעשההכמו-אוטוביונרפית,בכתיבתולהתוודות

סיפרלא(הואאינטימיפרטשוםהסנירולאלבוסנוראת

אחיועלסבו,בביתאותושעזבהלאחראמוקורותעלביצירתו

הבנים,חשוכינישואיועלמזעזעות,נורלתהפוכותשעברוואחותו

עלבכתיבההסתפקהואלהפן,וכו').ילדלאמזנסיונותיועל

היתמות,(תיאוריארכיטיפייםלומרשלאטיפוסיים,עניינים

עללספרשמיעטאלתרמוזאת,לעומתוכו').הנדודיםהדלות,

בעקיפיונחשףהאימפרסונלי,בסימועומדתכתיבתווכלעצמו

מקצועביוללבטיועקבותלמצואניתוביצירתומאחרים.יותר

בוהמיינייםלחייםקבעחייביואוו"תלוש",רוחנילמקצועמעשי

החרטהלרנשותהאב");(ייקזאביומחלתבזמולצערו(ייאינרת"),

ללבטיוהחבילה"),(יינתפרדהומחבריומשלונסקיהפרדהעלשלו

החו"),יישקרהרוחות",(ייפונדקחיקלאשתחוקאשתביו

ועוד.משמר")(יישירבתולחיילחששותיו

שעולהכפיהכנסה,למסאלתרמושלחובוהסתכם 1960בשנת . 10

כמחירולייי,אלףבשלושיםהמס,שלטונותלביובינומהתכתבות

שנקלעהבתו,אתלבקרנסיעתובזמועת.באותהפרטיביתשל

במכתביםלפייסאלתרמונאלזנפשיים,לקשייםלימודיהבעת

ותובענית.חשדניתשהפכהבינדר,צילהאהובתואתארוכים

נקלעשאליהםביותרמעיקיםפיננסייםלקשייםנםביטוילפנינו . 11

בתו,שללימודיהמימוובשלהשישיםשנותבתחילתאלתרמו

מחזותיולהצלחתשנתלוותההכלכליתהרווחהלמרות

למשא-ומתוהמשוררנכנסאלהקשייםשלבעטייםהמתורנמים.

ייהקיבוזהוצאתכלפיולהתחייבויותהמסשלטונותעםמתיש

המאוחד".

נדפס . 42-28עמ'(תשכ"ב), 20במה,הדרן",אםייעלא'שבי,ד . 12

עמ'ובמיוחד , 161-149עמ'מאמךים,מבחךבאומנרטו,שוב:

153 . 

כליוונושאיזןנתולביונולדברנלאהביוששררהאנטנוניזםעל . 13

עמ' , 1980תל-אביבמונוגךאפיה,גוכךבךג:כאהט'ריבנר,ראה:

165-162 . 

חדשהקהלדעתהשלטתשלבעתכילרמוזנועדההאמירה . 14

מרכיביהלרבותכולה,המציאותמשתנהפוליטית)או(פואטית

לפיעצמוומשנהמהאדםלומדהטבעביותר.הראשוניים

הפון".ייעולםמעשההחדשים,התכתיבים

אלתרמוליצירתהאופייניאוקסימורוני,ניסוחכמובוהואהניסוח . 15

ישזהמילולילפרדוקסנםאבלהדממה),אתשומעים(איו

השאר,ביוהיא,הכוונהופסיכולונית.ריאליסטיתהנמקהכמובו

קשבאיומהפכה,ומתחוללתהתותחיםשרועמיםבעתכי

קשבשאיוכשםהאמת,אמנישלהצנועותהחרישיותלאמירות

ההומניזם"ייתמוטתשלבתקופהוהמעונההסובלשללזעקתו

המערב."ו"שקיעת

תש"י),(חשוווזא,סוכם,הננב",ארזעלאלתרמוייחרוזימ'שלו, . 16

 . 20-18עמ'

(כוכביםלדרכים"יימזכרתהשירמתוןזהאוקסימורוניניסוח . 17

הביטויעםשמה"ייאיהסתמיהביטויאתהמצמידבחוץ),

במקוםפירושו:ושתיים",החמישיםייבפרסההדייקניהמתמטי

מספרהוא 52 (הקלנדריהמענלסיוםלקראתהדר,ןבסוףכלשהו

בחפיסה).הקלפיםמספרואףבשנההשבועות

 ,) 18 (הנוף"ייקליפת ,) 11 (ייפרוזדור"כנוווצירופיםמלים . 18

ארבע"עלבזחילההתקופהבסוף"להניע ,) 94 , 26 (ייטרקליו"

 ,) 46 (משכם"אותולפרוקשאיו /שקהואהזהייהעולם ,) 43 (

והאנחההראשונההצווחהתיאור ,) 69 (כ"חורבו"הזיקנה

הכוונהעלמרמזיםאלהכל- ) 95 (האחרונה

ימיוקוצרעלטרנימחזהזהוהמחזה.שלהאקזיסטנציאלסטית

המעשה",לייעולםהאצילות"ייעולםביולבטיוועלהאדםשל

נצח.חיילמעועבודהלביוהזההעולםהבליביו

שיךתשמיר,ראההבודלרי,הסימבוליזםמורשתהנולה,האמועל . 19

בד'יושבהאמוכאשרנםאלתרמו,בשירי . 71-67עמ'ךטוש,

בנתיבת /נודלואלבינהאלנשאתיוהשירייזהנולה:הואאמות

ביו /כותלאלומכותלחלוואלמשולחו /הישנההנדודים

ייהנוודבלבוא'זה:בענייו(וראהלשינה"כותועינייםתמונות

יישירהמחזורשלא'בשיר .) 1980באוקטובר 1מעךיב,העירוני",

נבולותייאתהמטשטשתכמהותהשירמתואראחים"עשרה

חננאלשלבהופעתומתבטאייהמשחק"(וכאווהפרן"המשחק

החלפו)·בואצלנעמישלהקשהבעבודתה-ייהפרן"הבמה;על

הכינורביואנלוניהשלקוהמותחהפונדקית,שללסיפורההשווה . 20

 .) 37 (הפנתרואתשהרנהפנתרלביו

 . 97עמ'תשלייז,תל-אביבא,אכתךמן,מחבךות . 21

אלתרמוהביעהיונה){?יךתמורה""לילהמחזורשלו'בשיר . 22

העםתקומתלאחרנםיישמרהנלותמערכישחלקמשאלתו,את

נםבו,יישמרלו /יןושורשהזההעם /מסד,עלייקוםכי(ייעת

ממונדרות, /חרנאשרהזרטיבו / /אח.לושאיוהזרטיבו /בס,ד

בשירהוויה").שלועזשונה /זנאחרת,תבלנרעיו /היהאשר

רק"לואלתרמו:ביקשהיונה){?יךפנים"ייצלמיהמחזורשלב'

מו /נשמרנוכיטובטובאשרניצוז /בעלילבואיואםנתהה

 /הואקורואשרזיק /דמנו.מתון /כליליסוףלבל ...הרפאות

והוא / /החדשה.העתבשערי /למורשהאח,לושאיובאור

ממלכותם. /ויצרעציםקורותדרכיקבל /ומריסרבנותשלניצוז

פניעל /איו-קצהחליבאומנלויות /המריאאשרזיקהוא

הנפליתתכונתווהנזר."החרבשלמדינות /והירי,הרהבהריב,
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התכונההיאהאדיךותהממלכותחוקימוללהתייצבהעסשל

שלחוקיהבעולנכנסכשהואגסבעסלשמךמבקששאלתךמן

יהודיעלנאמךהרוח"רעותעליישיריסשלהיבשיר .הממלכה

תחומיאתלערבב / /אחזבחיינומאורכסשביבייאולי :הגולה

ולמדוד /המוחשיונכסיהמופשטגבולותאת /והזכר,ההווה

 .נחושיס"כוחותשלמסירותבאותה /שכל,מידתבאותהלכולס

בשירהמטבע"בנגוהותמואריסכ"חנווניסהעסשלתיאורוראה . 23

הזקניסשלתיאורסאוהרוח",רעותעליישיריסהמחזורשליה

 .היונה){?יר "הזקניסשיר"בהדינריסאחרוןעלכעכברהשוכביס

בספרוכונסבספטמבר). 20מעריב,ימיס",ושישהשנהיישבעיס . 24

 . 104-100עמיתשלייא,,תל-אביבהמשו.לשהחוטאלתרמן,של

העולמיתהדרמהמןלמכבירנוספיסמוטיביסגסכאןמצוייס . 25

ולנאמנותהלדרךהיוצאלפרגינטבמקבילונעמיחננאל :לפלגיה

על-ידיהפונדקיתשלבריאתהסיפורבבית,הנשארתסולביגשל

 ) 32 (ידיומעשהחיבצלסכמובהומושלשבראהאחדנווד

במקבילכמוכקמצןמתוארהחלפןבן ,פיגמליוןלסיפורבמקביל

ממימושויותרהרבהיפההחלוס ,) 59-58 (מוליירשללהרפגון

שהפכהאשהלפנינו .הכחו.לההציפורמטרלינקשלבמחזהוכמו

שללסיפורהבמקבילמותה,לאחרבעלהעסהנפגשתלשפחה,

היאדברשלובסופולשפחה,שהפכהמלךבת-אאידה

רעותו.בזרועותאישמתיסומשחררה

עלמדברהמקצועייס,המביניסמןיותרהבקיהזקן,החובב . 26

עלמדברתנעמישבומליסאוצרבאותוהמוסיקה,עלהנעימה,

כמו ...נשארתאתרק /את,כי ...אותךמנגןאישאיןייכיעצמה:

 /אשהכמו ...חוףעלאישבלישומסיסשל /צווחיסגליס

 ." ...בואכברבוארקמרחוקצועקת

במיליסמלאיסהזמןרוחאתהמבטאותהרוחותשלדבריהן . 27

רוחלמשביהחלוןפתיחתעלהמצביעיסלועזייס,ובביטוייס

מערבייס.

הישרא.לית,הדראמההרוחות",בפונדקייפאוסטעפרת,גיראה . 28

 . 130-117עמי , 1975תל-אביב

המ.לדשמ.למההישרלקוחה ) 80 (לפונדקיתנעמיביןההתכתשות . 29

תרגמושאלתרמןגרונימן,סמישל,מחזהוהסנד.לרוש.למי

הוסיף 1964שלהמחודשלנוסחבמעבראך ,-1943בלראשונה

למחזההמחזהאתוהפכוהמקוראתשעיבורביס,פזמוניסלו

למחצה.מקורי
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