אלתרמן ורבה בר בר חנה  -שירי גוזמאות
אקי להב
איך פגשתי ,לפני שנים רבות ,שם מוזר של חכם מוזר בהקשר מוזר .איך ניסיתי לְ יַשֵּ ב את סל
המּוזרּויות הללו ,ופגשתי במושג "הזרה" ,איך קפצתי פקוח עיניים עצומות מתוך קליפת אגוז
מחשבתית וצללתי במים אדירים שלא שיערתי את עומקם ,איך חזרתי כל עוד רוחי בי ,בלי
להתקרב אפילו אל הקרקעית ,התכנסתי והצטנפתי מחדש באותה קליפת אגוז מתנדנדת ּובֵּ ַרכְ ִתי על
שהמתינה לי ,שאם לא כן ,אנה אני בא.
הקדמה
המאמר הבא פותח בנסיון לבאר שֵּ ם מוזר של תת-פרק נידח בספר "עיר היונה" ,ומסיים בהצצה
לפינות אפלות וְ ִרחְ רּוחַ בפינות טחּובֹות ברחבי ומעמקי שירת אלתרמן.
ידובר הפעם על מרגלית מיוחדת ,הנחבאת אי שם בירכתי ספרו של אלתרמן "עיר היונה" ,בפרק:
"כְ חּוט הַ שנִי" ,ושמה המלא של המרגליתְ " :שֹלשה ִש ֵּירי ֻּגזְמאֹות  -מַ ע ֲִשּיֹות חֲדשֹות שֶ ל ַרבה בַ ר בַ ר
חנה".
לנוחיותכם ,אני מביא בתחתית המאמר את הטקסט המלא של שיר הגוזמאות הראשון" :קְ נִ ּיַת
הַ ּי ִריד" ,ממנו אביא את רוב הדוגמאות שלי.
ראשית חוכמה נִ ד ֵּרש כאן לשם המוזר והמסורבל לכאורה ,כי ממילא אצל אלתרמן כמו אצל
אלתרמן "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה" ,והדברים מושכים
והולכים ויורדים לתוככי התמטיקה העמוקה של השיר ,של הפרק ואולי גם לשירת אלתרמן כולה.
אם נסיוני אינו מטעני ,הבעייה שלנו תהיה היכן לעצור ,כדי לחזור הביתה בשלום.
על אודות השם
ַרבה בַ ר בַ ר חנה (להלן :רבב"ח) ,הוא אמורא (מחכמי התלמוד) מדור ג' ,ששמור לו בו מקום
מיוחד וצבעוני .הציטוטים שעורכי התלמוד מביאים משמו של רבב"ח נקראים כיום ,בוודאי ע"י
קורא חילוני ש"עגלתו ריקה" ,כסיפורי הברון מינכהאוזן בנוסח ישן .סיפורים פנטסטיים על
הרפתקאות מסמרות שיער ,המובאים בגוף ראשון בלי למצמץ ,ובלי להסביר מניין באו ולאן הם
מוליכים.
אביא כאן שתי דוגמאות בתרגום חופשי לגמרי ,כדי שתטעמו מן הסחורה.

דוגמא א'" :אני ראיתי ְראֵּ ם בן יומו שהיה כהר תבור ,ואורך צווארו כהר תבור ארבעים פרסאות,
ובית מרבעת ראשו פרסא וחצי .הטיל גללים וסתם את הירדן" (תלמוד בבלי ,בבא בתרא)
דוגמא ב'" :פעם אחת היינו מהלכים בספינה וראינו דג שעלה חול על גבו וקנים גדלים עליו.
סבורים היינו – יבשה היא .עלינו ואפינּו ּובִ שַ לְ נּו על גבו .כְ שֶ חַ ם ַגבֹו של הדג – נתהפך ...ואלמלא
הייתה הספינה קרובה – היינו טובעים" (שם ,שם)
רב פפא בר שמואל ,תנא דמסייע ,עוד מוסיף בעזות מצח (או שמא בקריצה ,מה דעתכם?) ש
"אילולא שֶ הייתי שם ,לא האמנתי".
החוצפה היא כה גדולה ,וְ הַ הַ זרה כל-כך קיצונית ,עד שעל כרחך ,אתה תוהה" :מה היא הכוונה
כאן?" הסיפור והקשרו ,מיקומו בתוך דיון לוגי חמור סבר (מסכת בבא בתרא) ,מאלצים אותך
לחשוב לרגע מחוץ לקופסה שלך ,הנראית לפתע צרה מלהכיל דג או ְראֵּ ם גדולים כל-כך .נו,
וכאשר יוצאים מן הקופסה הרבה דברים טובים יכולים לקרות.
עכשיו ,כשאתם קוראים שורות אלה ,מלים וביטויים כמו "הזרה" או "מחוץ לקופסה" וכו' ,אני
מצפה מכם לחשוד שמא גם אלתרמן ,חובב הכסילות והלצון הידוע ,מרגיש קירבה מסויימת
לרבב"ח.
חכם בר-אוריין ,המדליק מדורה קטנטונת על גבו של דג ענקי שאין להקיף בעין אנושית את קצהו,
וגורם באותה אש קטנה ליקיצה סוערת וקטלנית (אך עם הפי-אנד) של הדג מתנומתו העמוקה,
רבת השנים .תסכימו אתי ,שחכם כזה ,רשאי לצפות לפינה חמה בלבו של אלתרמן.
ברור ,ש"פנטזיונרים" מסוג זה ,גורמים לקורא התמים ,בעל העגלה הריקה דנן ,לחייך בהפתעה,
ולקורא מתוחכם ומלומד בְ נִ ִסים ,להתחיל לשער השערות למה הכוונה ,לבקש אליגוריות ולתרץ
קושיות .הרי התלמוד איננו סתם ספר של סופר שובב אחד ,אלא גוף דברים ענקי שעבר עריכה די
קפדנית במשך דורות ,ע"י אנשים שלקחו את עצמם ברצינות גמורה .מה ראו חכמים אלה להשאיר
שם סיפורי בדים כל-כך בוטים .היתכן שאינם "קפוצי ישבן" כמו שחשבנו? היתכן למצוא דוקא
שם ,או גם שם ,סיבות לשרידותו המופלאה של התלמוד לאורך אלפי שנים? ואולי גם ַלנֵּס שאירע
לספרות העברית במאות התשע עשרה והעשרים? שמא הדג הענקי הוא עצמו הינו הספרות
העברית ואם כך ,מי הם הגללים?
יש הסוברים שנוכחות מעשיות רבב"ח בתלמוד מקורה בטעות או רשלנות עורך ,אחרים מוצאים
בהם סמליות מופלגת ומפולפלת ,אבל לנו מותר לשער שהיסוד הזה הוזרק לשם בכוונת מכוון ללא
משמעות מתוחכמת מדי ,או כפורקן תמים של אנרגיות ספרותיות כמוסות של חז"ל .כך או כך ,לא
זה העיקר כאן מבחינתי ,אלא התוצאה :מה ראה בה אלתרמן .מדוע הוא מייחס את שירי הגוזמאות
שלו לרבב"ח.
אילו שיערנו שכוונת עורכי התלמוד היתה להשאיר את הסיפורים במוזרותם הסתומה ,לתת בכך
ייצוג הולם גם ליסוד הסטיכי ,הכאוטי ,התהומי ,העל-טבעי ,הדמוני ,להזרים את החיוניות שלו אל
הטקסט ,אל תוך החומרה הדידקטית והלוגית של פלפולי התלמוד ,היינו מבינים מדוע אלתרמן חש

קירבה לרבב"ח .הרי היצירה שלו מצטיינת גם היא באותה תערובת חיונית ופוריה ,אותה נשא
כמעט כדגל .הרי גם הוא נהג לאתגר את הקופסה של הקורא בתרגילי הזרה וירטואוזיים,
אוקסימורונים וזאוגמות ושאר חיֹות טקסט מופלאות .גם הוא ראה את עצמו ,בעודו יושב בחדר
העבודה שלו מול מכונת הכתיבה ,כיושב על ִסּפֹו של הר הגעש של הכאוטי ,האי רציונלי ,ונהג
לפרוט באוזנינו על מיתרי הממשק בינו לבין הלוגי ,הרציונלי ,הקוסמי.
נאמר עוד ,כי כותרת המשנה "מעשיות חדשות של רבב"ח" מתכתבת היטב עם שם הפרק כולו:
"כחוט השני" ,שבו נכללים שירי הגוזמאות הנ"ל .שֵּ ם זה נראה לפתע כתיאור של היסוד הסטיכי-
דמוני הנ"ל .זאת ,גם כי הוא עובר כחוט השני בכל שירת אלתרמן ,אך בעיקר בגלל משמעויות
נוספות ש"חוט השני" נושא עמו .אחת מהן :בחוט השני סומן זרח בנה של תמר אשת ער בתור
האח הבכור ,אך בדרך פלא אחיו התאום ּפ ֶֶרץ הקדים ועקף אותו .התוצאה :בית דוד השתלשל
מפרץ ,ואילו מאחיו זרח ,המסומן בחוט השני ,יצא עכן המועל בצבא יהושע בן נון .משמעות נוספת
וטעונה עוד יותר היא הנוהג העתיק לצבוע בצבע השני את השעיר לעזאזל לפני שילוחו למדבר .או
אף הנוהג להלביש בבד אדום (צבע השני) את הנידונים למוות .כל אלה עושים את הסמל הזה ראוי
מאין כמוהו לייצג את התוהו אצל אלתרמן.
היסוד הסטיכי-דמוני ,או התהום ,עובר באמת כחוט השני בכל שירת אלתרמן ,החל מספרו
הראשון" :כוכבים בחוץ" ,שם הוא ממש דומיננטי .תוכלו למצוא אותו שם בשירים כגון" :סתו
עתיק ,הנאום ,הדליקה ,אל הפילים ,יום פתאומי ,הרוח עם כל אחיותיה ,ליל קיץ ,ערב בפונדק
השירים ..ועוד ועוד .משם הוא עובר במינונים משתנים (אך תמיד נוכחים!) גם ליצירות מאוחרות
יותר.
נדגים את הדבר באמצעות שיר אופייני ,אותו ניטול מתוך הריכוז המטורף (תרתי משמע)
שאלתרמן מביא לנו בפרק א' של כוכבים בחוץ – השיר" :ליל קיץ" .כבר בשתי השורות הפותחות
אנחנו מקבלים מאלתרמן חדירה תהומית נוקבת אל המציאות הציבילית:
שֹורקֶ ת
דּומּיה בַ מֶ ְרחבִ ים ֶ
" ִ
בהק הַ סַ כִ ין בְ עֵּין הַ חֲתּולִ ים"
ַ

ובהמשך:
"בְ מַ גְ לֵּב זהב ּפַנס מַ ּפִ יל אַ ּפַּיִ ם
חֹורים לְ רחַ ב הרצִ יף( ".ליל קיץ ,כוכבים בחוץ)
עֲב ִדים ְש ִ
קראו את כל השיר הזה ,המובא להלן לנוחיותכם .מיד תחושו עד כמה רופפת אחיזת הציביליזציה
העירונית המוכרת לנו הרוכבת על הר הגעש של התהום .עד כמה היא עצמה – התהום ,למי שיודע
להסתכל.

הרי לכם השיר במלואו:
לֵּיל קַ ּיִ ץ
דּומּיה בַ מֶ ְרחבִ ים ׁש ֶֹורקֶ ת
ִ
בהק הַ סַ כִ ין בְ עֵּין הַ חֲתּולִ ים
ַ
לַיְ לה .כַמה ַליְ לה! בַ שמַ ּיִ ם ׁשֶ קֶ ט.
כֹוכבִ ים בְ חִ ּתּולִ ים
ְזמַ ן רחב ,רחב .הַ לֵּב צִ לְ צֵּ ל אַ לְ ּפַּיִ ם.
יסים הִ צְ עִ יף.
טַ ל ,כְ מֹו ּפְ גִ יׁשה ,אֶ ת ה ִר ִ
בְ מַ גְ לֵּב זהב ּפַנס מַ ּפִ יל אַ ּפַּיִם
ֲעב ִדים ְׁשחֹו ִרים לְ רחַ ב הרצִ יף.
רּוחַ קַ ּיִ ץ ׁשטה .עֲמּומה .רֹוגֶׁשֶ ת.
נׁשּפכֹות.
על כִ ְתפֵּי גַנִ ים ְשפתֶ יה ְ
ר ַע יְ ַרקְ רקְּ .ת ִסיסַ ת אֹורֹות וחֶ ׁשֶ ד.
ְר ִתיחַ ת מַ ְטמֹון בַ קֶ צֶ ף הַ שחֹור.
וְ הַ ְרחֵּ ק לַגבַ ּה ,בִ נְ הִ ימה מ ְֻּרעֶבֶ ת,
עיר אֲׁשֵּ ר עֵּינֶיה זהַ ב ְמצּוּפֹות,
ִמ ְתאַ דה בְ ַזעַם ,בְ ִת ְמרֹות האֶ בֶ ן,
ׁשֶ ל הַ ִמגְ דלִ ים והַ כִ ּפֹות.
(כוכבים בחוץ ,פרק א')
ולו רק כדי שלא תחשבו שאלתרמן זונח את היסוד הזה לאחר שטיפל בו בפרק א' של כוכבים
בחוץ בשצף קצף כזה ,ביסודיות כזאת ,וגם כדי שתיוכחו באופיה האסוציאטיבי  -קופצני של שירת
אלתרמן בכלל ,תוכלו לעבור לפרק ב' הסמוך של כוכבים בחוץ ,ושם בתוך מקבץ שירי האהבה
המונומנטליים ,תמצאו את השיר "סער על הסף" ,ובו תאור עסיסי ומובהק עוד יותר ,כמעט
מפלצתי ,של התהום:
יאים אֹובֵּ ד .מֵּ רֹוץ וְ ִר ִידים וד ֶפק.
"ֲ ..אוִ יר ִש ִ
וְ דֶ ֶרְך נֵּעֹורה כְ בֶ כִ י לַהֹולְֵּך.
הּה ,אֵּ י ֶזה ְראֵּ ם א ֵּפל ,מֵּ א ֶפק וְ ַעד א ֶפק,
הִ נְ הִ ים ַגעְ גּועיו אֶ ל מֶ ְר ֲחבֵּ י לֵּילְֵּך.
ב ֲא ֵּפלֹות נֹובְ ִטים ֲחׁשד ּו ְמ ַע ְרב ֶלת.
 ברק!  -עצים עצְ מּו ֵּעי ַנּיִ ם בַ זהב.ֶנחְ ַשף ,נִ פְ ַער הַ ַליְ לה! עירּומֵּ י ַכ ְרבֹו ֶלת
בַ ֲחצֵּ רֹות ְׁשחֹורֹות דֹולְ קִ ים ּתַ ְרנְ גֹוליו( "....סער על הסף ,שם)

לא יתכן ,חברים יקרים ,שהחמצתם את הבלחתו של ה ְראֵּ ם שלנו ,מהמעשייה המקורית של
רבב"ח .מה אתם אומרים? זהו מקרה בלבד? וה"מֵּ אֹו ֶפק ועד אופק" ,שוב מקרה? אין כאן וְ לּו קשר
עקיף לארבעים הפרסאות של רבב"ח?
כאמור" ,כוכבים בחוץ" מלא וממולא ומדושן עד להתפקע בחומר הזה .גם כאשר אלתרמן מרגיע
("את הלילה שלך מרגיעים" ,"..הלילה כה ש ֵּלו "..וכו') ומטפל ביסודות אחרים ,חשובים לא
פחות ,הוא דואג להזכיר לנו מדי פעם את קיומה של התהום .הישות הזאת נוכחת שם תמיד.
הַ ַכ ְרבֹולֹות העירומות דולקות .הַ חשֶ ְך ְמ ַעשֵּ ן בְ כל האֲרֻּ בֹותּ ,פֹותֵּ חַ ֲהמֻּלֹות כְ בֵּ יב ִרים (חיוך ראשון,
שם ,שם)
אם חשבתם ,אחרי "כוכבים בחוץ" ,שאלתרמן חש שפרע את חובו לסטיכי-דמוני ,טעות בידכם.
אתם תמצאו אותו שוב ושוב בכל יצירותיו המאוחרות יותר ,ללא יוצא מן הכלל ,לרבות מחזותיו.
במחזה "משפט פיתגורס" למשל ,זהו ממש חלק חיוני בעלילה .התוהו ,או התהום (המיוצגת במחזה
ע"י דמותה של רוזה הזקנה המרירה) מנהלת ,כך מתברר לנו ,את "כל העניינים" מאחורי הקלעים.
כמובן שמקומו של התוהו לא נעלם גם בספרו האחרון "חגיגת קיץ" ,גם שם ,בפגישת מחזור זאת
של האלמנטים "הישנים והטובים" ,זכה היסוד הזה להאנשה בדמות מגובשת משלו" :המכשפה" .זו
אשר "אֵּ ין בֵּ ינּה ובין דבריהִ /מ ִטיב הקשר השכלי" (שיר המכשפה ,חגיגת קיץ) .מכשפה זו מייצגת
את התוהו ישירות ,כמעט ללא כיסוי של סמליותִ .משֶ הֶ אֱנִ יש אותה לשביעות רצונו ,אלתרמן מציג
אותה ככזאת ללא צעיפים ,היישר מפי הסוס ,ואף שם בפיה מעין שיר פרידה .במקום המכובד,
הלפני אחרון .רגע לפני הסיום ,בו נפרד מאיתנו הוא עצמו ,סופית ,מזכה אותה אלתרמן במעין
פרס ניחומים המאשר את חיוניותו של התוהו ,אך גם שם אותו במקומו .לרגל הסיום הסופי
הממשמש ובא ,דואג אלתרמן למעין תמונת פיוס תיאטרלית ,המזכירה קצת את משתה הסיום,
ההפי-אנד בחברת החלפן (בשיר "זקנת החלפן") .בהמשך אתיחס שוב לתמונת סיום זאת ,אך
למרות חשיבותה התמטית ביצירת אלתרמן ,על חקירתה היסודית נוותר הפעם.
כאן מתבקשת שוב הציטטה המדגימה ,המתארת את עליית המכשפה אל הגג כדי לשאת את נאום
הפרידה שלה.
" ..עִ ם הַ קְ ללֹות הַ ַנ ֲעוֹות,
ֲאׁשֵּ ר ִמלְ אּוה ּפִ עְ ּפּו ַע,
ֲאׁשֵּ ר חִ כּו ַעד ַי ֲעבֹור
הַ סַ ַער ׁשֶ ּפ ַרץ ְסטַ ְמבּולה( ,הסער שפרץ אל העיר סטמבול)
עִ ם הַ קְ ללֹות הַ ללּו ַיחַ ד
בַ מַ ְד ֵּרגֹות הַ גגה גחה( .עלתה על הגג)
ִאּתן עלְ תה ִמּתֹוְך הַ גֹוב( .מן המערה)
לאֹור הַ קֶ ֶרת וְ לקֹוב = ( "..לקלל את העיר סטמבול)
(מתוך :חגיגת קיץ .ההערות בסוגריים ,שלי .א"ל)

ואולי כדי לרמוז רמז מקדים לכפיפות התהום למשהו עליון ממנו ,להיותו חלק בלתי נפרד ממכלול
שלם ,נביא עוד  2בתים משיר מסכם זה של הנושא:
" ..וְ אז הִ ְסבִ יר הַ ּיֹו"ר :הַ טֶ בַ ע
בחַ ר אֹותּה לִ הְ יֹות לֹו כְ לִ י
וְ אֵּ ין בֵּ ינּה ּובֵּ ין ְדב ֶריה
ִמ ִטיב הַ קֶ ׁשֶ ר הַ ִשכְ לִ י
כְך ַלחַ ן ּפְ לִ יאֹות אֵּ לִ ,מבְ לִ י
מֵּ ִשים ,י ִרי ַע וְ ירֹון
ִמּפִ י הַ ִסיס וְ הַ קִ יכְ לִ י
וְ הַ ּפְ ֵּרדה וְ האתֹון"
נשוב עתה ל"עיר היונה" בו עסקינן ונראה שביצירה זאת ,שבה הגוף העיקרי של הדברים הוא לוגי
 רציונלי ,היסטוריוסופי ,עוסק בתולדות תקומת ישראל ,משמש הפרק "כחוט השני" כמעיןאתנחתא "תהומית" .הוא בא להזכירנו את נוכחותו וחיוניותו של היסוד הסטיכי-דמוני ,בדומה אולי
לתפקודן של מעשיות רבב"ח בתלמוד .הדבר נכון לרוב שירי הפרק "כחוט השני" אם לא לכולם,
ושמו של תת-פרק הסיום " 3שירי גוזמאות  -מעשיות חדשות של ,"..נקרא שם כמעין "ועוד
ועוד".
אדגים בציטוט ,כיצד אלמנט המגיע ישירות מן התהום ,עורך מופע קטן ,מעין מחזה בתוך מחזה,
בתוך השיר הראשון מהשלושה" :קניית היריד" .ותחילה תקציר אירועי השיר עד כאן:
גיבורנו ,הלך עני חסר-כל (למעט קנרית קטנה בכלוב ,שני חברים דרדקים חסרי כל כמוהו ו"פה
מפיק מרגליות") ,מגיע ליריד ומכריז ללא הקדמות (בדומה לַבאבֶ ע מעשה'ס של רבב"ח) כי הגיע
כדי לקנות את "כּו-לֹו""( .קנה את היריד החל מתפוחיו" שם ,שם) .במכרז הפתוח שנערך שם
מיד ,מתייצב מולו יריבו הקונספטואלי והנצחי  -החלפן ,שהוא ההיפך הגמור ממנו .איש הרצינות,
התכליתיות ,הקומבינה ,הכסף וההצלחה.
ציטוט:
יתי
" ...אז ְׁשתַ ּיִ ם ֲע ֵּרמֹות הּוקְ מּו כִ י ֵּכן צִ ּוִ ִ
יאים
ַעל ְׁש ֵּני ה ֵּרי ְסחֹורֹות נִ צַ בְ נּו בַ ִש ִ
יתי,
וְ גִ דּו ֵּפי ּפְ ִתיחה בְ ִאיׁשִ -ריבִ י הִ כִ ִ
יאים"...
ּונְש ִ
כְ מֹו בְ רקִ ים בְ טֶ ֶרם רּוחַ ִ

[כאן מתחיל הקטע שאני מדבר עליו .אלתרמן חושף עבורנו  ,במאמר מוסגר ,מחילה ֲעלּומה אל
התהום .מחילה מוכרת ואנושית  -הגידוף! אני נזכר בזה בכל פעם שאני מאזין לשירי נאצה של
אוהדי כדורגל .אתה ממש חש את ההתמסרות שלהם למפלצת הפנימית .את ריקוד השחרור שלהם

מסביב לשבוי המתבשל בסיר ,או סביב ללוע המפלצת המתענגת על טעמו של הקורבן שנמסר לה.
לעתים ,אפילו צבעי המלחמה אינם נעדרים מהתמונה .מדובר באנשים שיעצרו באמצע הדרך
בשביל לעזור לך לתקן פנצ'ר ,והנה הם ְמ ַנאֲצִ ים ,מחרפים ומגדפים לתיאבון .כאילו אין מחר],
הלאה אם כן ,נחזור לאלתרמן ולמאמר המוסגר שלו .וכך הוא ְמהַ ֵּגג על הגידוף:
" ..יְ חִ י יפְ יֹו ה ַעז ׁשֶ ל הַ גִ דּוף! לּו יֶחִ י!
לו יְ חַ זֵּז ל ַעד מֵּ ראׁש ה ֲע ֵּרמֹות!
ְשפתֵּ נּו מתע ְַרטֶ לֶת בֹו ּפִ ְתאם ַעד דֶ חִ י,
וְ קם הַ ְרמֹון ִמלִ ים ,הַ ְרמֹון העֲרּומֹות!
כִ י לא ִמן הַ מּוכן יִ קַ ח אֳמַ ן הַ גֶדֶ ף
מֵּ יטַ ב הַ חֲרפֹות ,וְ לא יאמַ ר אפְ סּו.
כי יִ בְ ח ֵּרן דַ קֹות ּובְ תּולִ ּיֹות כַצֶ דֶ ף,
בְ נֹוף בֹו לא דַ ְרכּו ַרגְ ֵּלי הַ ֲאסַ פְ סּוף"...
סוף ציטוט( .קניית היריד ,עיר היונה)
ראוי לשים לב למטאפורה העסיסית" ,הַ ְרמֹון הַ ִמלִ ים ה ֲערּומֹות" ,האומרת כבר הכל .אלתרמן מדמה
את המילים המשמשות את הַ ְמגַדֵּ ף ,להרמון מלא נשים עירומות .מעין  72בתולות המובטחות
לשאהיד המוסלמי ומשחררות ממנו שֵּ ִדים כמוסים.
עוד קצת? בבקשה.
הרי לכם דוגמית קטנה המופיעה כמעין מקדמה המרמזת על הצפוי לנו.
בפתיחת השיר ְמקַ דֶ מֶ ת את פני הקורא מעין אקספוזיציה קטנה בדמות ארבעה בתים המתארים את
היריד לפני "קנייתו" .וכך אומר לנו אלתרמן בבית השלישי:
"בֵּ ין מַ ְדחֵּ פֹות מַ ְרּפֵּק וְ נִ פְ נּו ֵּפי יצּול
הַ ֶכסֶ ף ְמקַ ֵּּפץ ז ִריז ּוזְהּוב קַ ְשקש.
ַעל ְׁשתַ ּיִ ם ִמ ְזדַ קֵּ ף הַ ּפ ֶֶרד הַ צהּול
ּו ְמכִ ירתֹו ּפִ ְתאם הֹו ֶפ ֶכת לְ קִ ְרקס" (שם ,שם)
קראו שוב את שתי השורות האחרונות ,ותמצאו הצצה אופיינית של התהום אל המציאות.
גם בשאר חלקי האקספוזיציה תוכלו לזהות הבזקי תהום ,למשל:
"ק ַפצְ נּו ַעל ַרגְ ֵּלינּו ּ -תהּו ׁשֶ ל ִמ ְסחר"
"מן הַ ְסחֹורֹות בִ יעף נִ קְ ַר ַעת מַ סֵּ כה"
אוִ :
"ׁש ֵּני ִרבֹוא סֹוחֵּ ר ,עִ ם ְמבַ לֵּי עֹולם"
אוְ :
או" :הַ כל ספּורַ ,רק אֵּ ין ִמ ְסּפר ַל ַגנבִ ים /הֹוי אֵּ י ֶזה ַגנבִ ים ִרבֹון עֹולם" (קניית היריד ,שם)

אל לכם להחמיץ את החיבה הסלחנית שאלתרמן חש כלפי הגנבים הללו .אזרחי התהום.
אין גם להחמיץ את הטלת האחריות הכוללת כלפי שמייא .הגנבים (כמו יתר תכולת התהום) הם
עוד אחד מצעצועי אלוהים.
עלילת השיר "קניית היריד" ,היא עצמה עיסוק בממשק בין הקוסמי לכאוטי .גיבורנו ,שהוא עצמו
נציג די מקובל במקומותינו של הכאוס (נווד חסר-כל אך כריזמטי וכו' וראו גם "פונדק הרוחות",
סיפורי עגנון השונים ,כגון :האדונית והרוכל ,והיה העקוב למישור ורבים אחרים) ,מגיע לזירה
ציבילית קלאסית  -הַ ּי ִריד ,ומאתגר את "חכמת סדרי הממלכה" .קונה את היריד למען המשחק ,בלי
שיש לו אפילו פרוטה אחת בכיסו .האם הוא רוצה לחלק נכסים מחדש ,כפי שנרמז אולי ב"הופכים
לאמת ניצחת"? ספק רב .יותר סביר שהקנייה היא ללא כל מטרה .סתם כך .למען הבדיחה ,שהיא
עצמה נציגה אותנטית של התהום ,כפי שנראה מיד.
ברגע השיא ,רגע לפני שהבלון עומד להתפוצץ ,מנסה הגיבור לשכנע את "היריד" (הציבור)
להצטרף למשחק .לשתף איתו פעולה ,לשבור את השורות .רק לשם הבדיחה ,כדי לגאול את היריד
מידי החלפנים.
ַרק ׁשֶ מֶ ץ קַ לּות דַ עַת! ַרק ִמקְ צת אַ לּ-פַחַ ד!
(ּומי לְ ָך מַ ח ֲִריד?)
כִ י ִאם ּתאבֶ ה אַ ּתה ִ
הֲלא הֹופְ כִ ים ֲאנַחְ נּו ֶלאֱמֶ ת נִ צַ חַ ת
אֶ ת הַ בְ ִדיחה הַ זאת עַל מֶ קַ ח הַ ּי ִריד( .שם ,שם)
אך הרגע הקסום והפנטסטי חולף ,והכל חוזר לסורו:
"ֲ ...אבל הַ שּוק ּפֹו ֵּרץ בִ ְמעּוף חצץ וְ ַר ַעף
ּוְ בְ ַנ ֲהמַ ת חֵּ מה ִמ ַגג ּו ִמסּולם.
וְ אֶ ֶלף ַג ְזלנִ ים ַו ֲח ִזי ִזים ו ַר ַעם!
הֹוי ,אֵּ י ֶזה ַג ְזלנִ יםִ ,רבֹון עֹולם!"
(קנית היריד ,עיר היונה)
כאמור לעיל ,וכנרמז לעיל (בשיר המכשפה מחגיגת קיץ) ,בשורה אחרונה זאת מותר לנו שוב
להשתעשע ברעיון של הכפפת היסוד הסטיכי ,התהומי (גזלנים וחזיזים ורעם) לאיזשהו "ריבון
עולם" או חוק טבע עליון.
אך העיקר הוא שאם אתם מזהים גם כאן הבזקי תהום ,והפעם מן הצד השני  -לא טעיתם .אצל
אלתרמן התהום היא יסוד לַכל.
תוכלו למצוא אותה במפתיע בביטויים כמו" :כל החשבונות העמוקים כחושך" ,או :ה"נוף בו לא
דרכו רגלי האספסוף" ועוד ועוד .גם נציגי הסדר החברתי ("חוכמת סדרי הממלכה") מיוסדים על

"מעייני הישועה" של התהום ,וניצבים על כרעי תרנגולת .מה שמפריד ביניהם לבין מפולת הוא
"רק מקצת אל-פחד" ,או "שמץ קלות-דעת".
"איש רץ ,נֹו ֵּפל וְ קם( ,כִ י הַ קִ נְ אה
אפילו החלפן ,האויב ,מגלה תכונות תהומיות .למשל בתיאורו כ ִ
ּתקִ ים)" (שם ,שם) .הקנאה תקים .אותו רגש אדיר כוח המגיע אלינו הישר מן התהום גם בשיר
"ניגון עתיק" הסמוך ,עוד נציג מובהק של הפרק התהומי "כחוט השני" .הקנאה ,היא המריצה גם
את החלפן .התהום היא חלק בלתי נפרד מהסדר היקומי .היא המזינה אותו ואין לו קיום בלעדיה.
מצויידים בתובנה זאתִ ,שיתּו לִ בְ ֶכם לאיחוד המוזר בסופו של השיר השכן "זקנת החלפן" ,שיר
הגוזמאות מספר  ,2המסתיים בבית:
"ַ ..ויִ הְ ֶיה אֹותֹו ַליְ לה ִמ ְׁשתֵּ ה בַ קֶ ֶרת
ַונִ ְשמַ ח ַו ֶנ ֱח ַזק ַעד ִאם ׁשַ חַ ר ק ַרב
וְ ַרק צַ ר לִ י ׁשֶ ַגם הַ חַ לְ פן בְ פִ יק-בֶ ֶרְך
בא עִ מנּו לִ לְ גֹוםַ ...וּיְ חַ דֵּ ׁש נְ עּוריו"
כל משתתפי המחזה ,משלימים זה עם זה ,ומשתחווים לקול תשואותיכם .בדומה לעלילת "חגיגת
קיץ" ,הכל הרי היה משחק .כל אחד רק ממלא את תפקידו במחזה ,ולא נרחיב בהיבט עמוק זה של
יצירת אלתרמן ,הוא חורג קצת מן המצע שלנו.

על הקשר לשיר "הם לבדם" – סיום "כוכבים בחוץ" ויסודות מייצגים של התהום
מעשיות רבב"ח של אלתרמן כוללות  3שירי גוזמאות:
 קניית היריד זקנת החלפן קפיצת הלולייןכולם פנינים זוהרות של ליריקה וירטואוזית ,שאין עוד כמוה.
הארכתי לעיל לעסוק בשיר הראשון מהשלושה "קנית היריד" ,המדגים יפה את הצצת התהום ,או
היסוד הסטיכי – דמוני בשירת אלתרמן .שני השירים האחרים עוסקים גם הם באותו נושא מרכזי,
אך מהיבטים אחרים שלו .נדגים גם את זה להלן ,על קצה המזלג.
השיר "הם לבדם" מסיים את הספר "כוכבים בחוץ" בתמונה של פרידה .לא אקבע כאן מה טיבה
של פרידה זאת ,מי נפרד וממי או ממה ,כי הדברים חורגים ממאמר זה .אומר רק לענייננו ,כי
השיר מציג מספר קצוות תמטיים הנידונים בכל שירי הספר .אלתרמן נוקב שם ,בין השאר,
בשמותיהם של שני יסודות בסיסיים בעולמנו ,הצחוק והבכי ,שנשארים לדבריו "אחרונים בשטח",
ולשניהם קשר ישיר אל התהום .זאת ,תוך התכתבות ,לפחות לכאורית ,עם מסתו של ביאליק
"גילוי וכיסוי בלשון" ,המציג במסתו טיעון דומה מאד (על הקשר הישיר אל התהום ,של הצחוק
והבכי).1
"רק הַ בְ כִ י וְ הַ צְ חֹוק לְ בַ דם עֹוד יֵּלְ כּו
השיר "הם לבדם" (וגם "כוכבים בחוץ" כולו) מסתיים בשורהַ :
בִ ְדרכֵּינּו האֵּ לּו /עַד יִ ּפְ לּו בְ לִ י אֹויֵּב ּובְ לִ י קְ רב"
הקורא הערני שם לב בודאי למעמד המיוחד שיש לצחוק ולבדיחה גם בשיר "קנית היריד"
שסקרנו כאן .קניית היריד כולה באה לעולם לשם הבדיחה" .למען לא נחסר בְ ִדיחֹות בְ יֹום האשֶ ר"
(שהוא יום המעבר לעולם שכולו טוב .סיום החיים) .האם אלתרמן מביע חשש שיום האושר יסחט
מאיתנו פיהוקים ,בלי יסוד התהום? יתכן .אך ברור לדעתי שהוא מבקש ומצליח להמחיש לנו שוב
את הקשר הישיר של הצחוק אל יסוד התהום .כמו שעשה זאת בשירים מוקדמים יותר בכוכבים
בחוץ ,ומאוחרים יותר כגון" :שבחי קלות הדעת" (שיר עשרה אחים ,עיר היונה)

 1ביאליק מסיים את מסתו "גילוי וכיסוי בלשון" בפיסקה הבאה:
" ...עד כאן על לשון המלים .אבל מלבד זה "עוד לאלוה" לשונות בלא מלים :הנגינה ,הַ ְבכִ ּיה ,והשחוק .ובכולם זכה
ה"חי המדבר" .הללו מתחילים ממקום שהמלים כלות ,ולא לסתום באים אלא לפתוח .מבעבעים ועולים הם מן
התהום .הם הם עליַת התהום עצמו .ולפיכך יש שהם מציפים וגורפים אותנו בהמון גליהם ואין עומד כנגדם; ולפיכך
יש שהם מוציאים את האדם מן הדעת או גם מן העולם; כל יצירת רוח שאין בה מהֵּ ד אחד משלשה אלה ,אין חייה
חיים וראוי לה שלא באה לעולם "....סוף ציטוט.
נדמה לי שהדברים מדברים בעד עצמם.

הרי צרור דוגמאות:
"כצחוק אחד פשוט אשר צחקתי כאן" (אגרת ,שם).
"בחדרי העולם הגדולים ,הריקים ,גם צחוקך יִ בהֵּ ל מעצמו" (* את הלילה שלך" ,שם).
"הוא חִ ּיְֵּך במלוא פיו במצאו בשדות השלוים את פניו נשקפים לו מבאר או מנחל בדרך" (שיר
בפונדק היער ,שם)
" לאופק הלזה ,הקר והגלמוד ,לווני נא אתם הקיץ והצחוק" (* "בשם העיר הזאת" ,שם)
"בענן מרחקים של פסיעה מנגדי ,שתפשיל צוארה ותצחק ותצחק" (* "נשבעתי עיני" ,שם)
"  ..יש תבל משחקית ,סוערה ומפורזת"( ,שבחי קלות הדעת ,שיר עשרה אחים)
באופן דומה מטפל אלתרמן גם בבכי ,גם הוא לדעתו יסוד "תהומי" ,כמו הצחוק .הוא עושה זאת
בשיר הגוזמא השלישי" ,קפיצת הלוליין" ,כמתבטא בבית:
"  ...ו ִַּתבְ כֶינה בֹו עֵּינֵּי העַכְ בר הַ ּוְ רֻּ דֹות.
ּובִ בְ כֹות בֹו עֵּינֵּי העַכְ בר וְ רֻּ דֹותֶ -גוֶן
הִ ְתיַצֵּ ב כְ ִאיׁש-שב וַּיִ קְ רא" אֵּ ל קַ נא!
וַּיְ דַ לֵּג ַ - -וּי ְַמ ִריא  - -אַ ְך נפַל כְ מֹו אֶ בֶ ן...
כִ י הֵּ קִ יצה בְ בֶ כִ י בִ ּתֹו הַ קְ טַ נה" .
פרידה
לא ניפרד מ"קניית היריד" בלי התיחסות לאפילוג המופלא.
אלתרמן מסיים את מעשיית רבב"ח שלו כך:
"ּ ...ובְ זֶה הַ ּיֹום הַ מר ע ִֵּדים היּו ׁשמַ יִ ם
וְ אַ ף עֵּדה היְ תה בַ כְ לּוב הַ קַ נ ִרית
ׁשֶ כְך גִ בֹור הַ ִשיר יצא בְ ׁשֵּ ן ועַּיִ ן
ּובְ חַ בּורה גְ דֹולה מֵּ ֵּעסֶ ק הַ ּי ִריד
וְ יד ַרכה חֹובֶ ׁשֶ ת לֹו קִ ְרעֵּי כֻּּתנֶת
וְ דַ ְרדַ קיו עִ מֹו צולעים ַעל יְ ֵּרכם.
הַ דֶ ֶרְך עוד ַרבה ,ז ְַמ ִרי צִ ּפֹור קטנֶת,
ּפּורים ׁשֶ אַ ְּת היא הֶ ְמׁשֵּ כם ".סוף ציטוט.
אַ ְׁש ֵּרי הַ ִס ִ
אין להחמיץ את העובדה שרוח "כוכבים בחוץ" שורה על אפילוג זה .הדרך נמשכת ,הסיפור
נמשך ,הניגון נמשך...
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קְ נִ יַּת הַּ י ִָּריד

בִ קְ צֵּ ה העִ יר ִמיׁשֹור ּובֹו הּוקַ ם י ִריד.
בֹו נ ְַמנּו לְ ַרגְ לֵּי הַ בְ עִ יר וְ הַ קְ רֹונֹות.
עַד ׁשַ חַ ר .עַד הִ צְ לִ יף ,הֵּ ִריע ַוי ְַרעִ יד
הַ ַרעַׁש הַ ּיֹוצֵּ א ִמן הַ גרֹונֹות.

קפַצְ נּו עַל ַרגְ לֵּינּו – ּתהּו ׁשֶ ל ִמ ְסחר!
חפַנּו צְ רֹורֹותֵּ ינּו – ּתֹועֲפֹות י ִריד!
ִמן הַ ְסחֹורֹות בִ יעף נִ קְ ַרעַת מַ סֵּ כה
וְ אֶ צְ בעֹות חֹופְ זֹות בַ ּפְ ִרי ּובא ִריג.

בֵּ ין מַ ְדחֵּ פֹות מַ ְרּפֵּק וְ נִ פְ נּופֵּי יצּול
הַ כֶסֶ ף ְמקַ ּפֵּץ ז ִריז ּוזְהּוב קַ ְשקש.
עַל ְׁשתַ ּיִ ם ִמזְדַ קֵּ ף הַ ּפ ֶֶרד הַ צהּול
ּומכִ ירתֹו ּפְ ְתאם הֹו ֶפכֶת לְ קִ ְרקס.
ְ

וְ אֶ לֶף צַ ל ִמים וְ אֶ לֶף גַלבִ ים
ּוׁשנֵּי ִרבֹוא סֹוחֵּ ר עִ ם ְמבַ לֵּי עֹולם.
ְ
הַ כל ספּורַ ,רק אֵּ ין ִמ ְסּפר ַל ַגנבִ ים...
הֹוי אֵּ יזֶה גַנבִ יםִ ,רבֹון עֹולם!

מַ ה טֹוב לִ י שֶ אֵּ ינֶנִ י אץ לְ הִ ְתּפעֵּל
ּפֹורחִ ים אֲנִ י הֹוזֶה.
וְ לא בְ ִמגְ דלִ ים ְ

אֲבל הַ ַּפעַם ִאם ַיע ֲִׁש ֵּירנִ י אֵּ ל,
אֶ קְ נֶה לִ י עֹוד הַ ּיֹום אֶ ת הַ ּי ִריד הַ זֶה.

אז אֶ ל ֵּרעַי הַ ְשנַּיִ םְׁ ,שנֵּי הַ דַ ְרדַ קִ ים,
רע ְַמ ִּתי :מַ ה עֵּינֵּינּו לְ טּושֹות לַשוְ א?
הבִ יאּו הַ זהב ,ה ִריקּו הַ ַשקִ ים!
קנה אֶ ת הַ ּי ִריד החֵּ ל ִמּתַ ּפּוחיו!
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מֹוכְ ֵּרי הַ ּפְ ִרי ׁש ְמעּו ְדב ַרי וַּיִ ְתעַלפּו.
ּומסבב.
הַ גַלְ גַלִ ים ע ְמדּו ִמ ְׁשרק ִ
צִ בְ ֵּעי הַ שּוק ח ְרדּו ,קפְ צּו וַּיִ ְתחַ לפּו:
ירק הפְַך אדם ,כחל הפְַך צהב.

ַרק בַ נ ִתיב ה ֵּריק נִ ְראה ִאיׁש רץ בְ פַחַ ז,
ִאיׁש רץ נֹופֵּל וְ קם (כִ י הַ קִ נְאה ּתקִ ים!) –
זֶה הַ חַ לְ פן .הּוא הּוא ,כִ י הֵּ ִריצֹו הַ ּפַחַ ד
ּפֶן יִ קנֶה הַ ּי ִריד בִ ידֵּ י הַ דַ ְרדקים.

לְ הַ קְ ִדימֵּ ני אץ ,לִ קְ נֹות בְ טֶ ֶרם ע ֶֶרב
רּומבִ ּיֹות.
בֹותים עַד ְשרֹוְךִ ,מּפּוְך עַד ּפְ ְ
מֵּ עְ ִ
הּה ,יְ ִריבִ י בַ כל! באֲהבִ ים ,בַ ּפ ֶֶרְך,
בַ ִשיר ּובַ ְמכִ ירֹות הַ ּפ ְֻּמבִ ּיֹות!

יתי.
אז ְׁשתַ ּיִ ם ע ֲֵּרמֹות הּוקְ מּו כִ י כֵּן צִ ּוִ ִ
יאים.
עַל ְׁשנֵּי ה ֵּרי ְסחֹורֹות נִ צַ בְ נּו בַ ִש ִ
יתי,
וְ גִ דּופֵּי ּפְ ִתיחה בְ ִאיׁש ִריבִ י הִ כִ ִ
יאים.
ּונְש ִ
כְ מֹו בְ רקִ ים בְ טֶ ֶרם רּוחַ ִ

יְ חִ י יפְ יֹו העַז שֶ ל הַ גִ דּוף! לּו יֶחִ י!
לּו יְ חַ זֵּז לעַד מֵּ ראׁש הע ֲֵּרמֹות!
ְשפתֵּ נּו ִמ ְתע ְַרטֶ לֶת בֹו ּפִ ְתאם עַד דֶ חִ י,
וְ קם הַ ְרמֹון ִמלִ ים ,הַ ְרמֹון העֲרֻּ מֹות!

כִ י לא ִמן הַ מּוכן יִ קַ ח אֳמַ ן הַ גֶדֶ ף
מֵּ יטַ ב הַ חֲרפֹות ,וְ לא יאמַ ר אפְ סּו.
כִ י יִ בְ ח ֵּרן דַ קֹות ּובְ תּולִ ּיֹות כַצֶ דֶ ף,
בְ נֹוף בֹו לא ד ְרכּו ַרגְ לֵּי האֲסַ פְ סּוף.

אַ ְך ִאיׁש ִריבִ י לא נע וְ ַרק ִדבֵּ ר :הַ שֶ קֶ ץ
וְ צֶ מֶ ד דַ ְרדַ קיוִ ,ממה הֵּ מה קְ רּוצִ ים?
ִא ְרזּו לִ י הַ ּי ִריד בִ ְמחִ יר אַ לְ ּפַּיִ ם ׁשֶ קֶ ל
וְ ִשימּו גַם אֹותם בִ צְ רֹור הַ ּפֻּחְ לצִ ים! –

אַ לְ ּפַּיִם? הֹו .הֹו ,הֹו! צחַ קְ נּו גַם גנַחְ נּו!
ִׁששהִׁ ,שבְ עהִּ ,ת ְׁשעה! ִרבֹוא ִראׁשֹון! ׁשֵּ נִ י!
בְ ראׁש הע ֲֵּרמֹות ְׁשטּופֵּי זהב ֲאנַחְ נּו- ,
וְ אֹוצְ רֹותַ י כַשֹוט עַל ּפְ נֵּי אֹוצְ רֹות שֹונְ ִאי!

מֹוסיף האֶ לֶף!
ִרבֹוא ִׁש ִשי הִ ְדבַ קְ ִּתי - ,הּוא ִ
ִרבֹוא ְׁשבִ יעִ י - ,אַ לְ ּפַּיִ ם הּוא מַ ִטיל עַל כף!
וְ כְך מַ כִ ים אנּו לְ קֹול גְ רֹונֹות וטֶ לֶף,
אֲנִ י בְ ִרבְ בֹותַ י וְ הּוא בְ אֲלפיו.

ּוכְ ׁשֶ חוַר ה ִאיש וַּיִ ְתנֹודֵּ ד בְ לִ י כחַ .
ּפ ַרץ אֵּ לַי הַ שּוק בַ שַ עַט ּובַ ְדחק:
אַ ְׁש ֵּרי הַ ּפַלְ מֹונִ י אֲשֶ ר הִ ְרבה מַ לְ קֹוחַ ,
אֲׁשֶ ר קנה י ִריד לְ מַ עַן הַ ִמ ְשחק!
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אז סחְ ִּתי :הֹו י ִרידִּ ,תצְ מַ ח עלַי דַ בֶ ׁשֶ ת
ִאם יֵּׁש ִא ִּתי ּפְ רּוטה אֹו ִאם יכְ לה הֱיֹות.
אֶ בְ יֹון אֲני ודַ ל .עֵּירם כְ חֵּ ץ בֶ ן קֶ ׁשֶ ת...
ַרק ּפִ י לְ עֵּת ְמצֹוא מֵּ פִ יק מַ ְרגלִ ּיֹות.

אֲבל כְ הִ ְתנֹודֵּ ד בעִ יר עֶגְ לֹות הַ ּתֶ בֶ ן,
כֵּן נְ ְתנֹודֵּ ד ִמצְ חֹוק .אבֹות וְ גַם בנִ ים,
אֹותָך אֶ גְ רֹור בְ חֶ בֶ ל
ִאם אנכִ י הַ קט ְ
אֹותָך לעַד ִמידֵּ י הַ חַ לְ פנִ ים
לִ גְ אל ְ

ַרק ׁשֶ מֶ ץ קַ לּות דַ עַת! ַרק ִמקְ צת אַ לּ-פַחַ ד!
(ּומי לְ ָך מַ ח ֲִריד?)
כִ י ִאם ּתאבֶ ה אַ ּתה ִ

הֲלא הֹופְ כִ ים ֲאנַחְ נּו ֶלאֱמֶ ת נִ צַ חַ ת
אֶ ת הַ בְ ִדיחה הַ זאת עַל מֶ קַ ח הַ ּי ִריד.

ּולְ מַ עַן לא נֶחְ סַ ר בְ ִדיחֹות בְ יֹום האׁשֶ ר
נִ טל נא אֶ ת חכְ מַ ת ִס ְד ֵּרי הַ ַמ ְמלכה
עַל כל הַ חֶ ְׁשבֹונֹות ה ֲעמֻּקִ ים כַחׁשֶ ְך
וְ ַנהֲפְך אֹותם לנֶצַ ח לִ בְ ִדיחה.

ּפֹורץ בִ ְמעּוף חצץ וְ ַרעַף
 ...אֲבל הַ שּוק ֵּ
ּומסֻּלם
ּובְ ַנהֲמַ ת חֵּ מה ִמגַג ִ
וְ אֶ לֶף ַגזְלנִ ים ַו ֲחזִיזִים ו ַרעַם!
הֹוי ,אֵּ יזה ַגזְלנִ יםִ ,רבֹון עֹולם!

ּובְ זֶה הַ ּיֹום הַ מַ ר ע ִֵּדים היּו ׁשמַ ּיִ ם
וְ אַ ף עֵּדה היְ תה בַ כְ לּוב הַ קַ נ ִרית
ׁשֶ כְך גִ בֹור הַ ִשיר יצא בְ ׁשֵּ ן ועַּיִ ן
ּובְ חַ בּורה גְ דֹולה מֵּ עֵּסֶ ק הַ ּי ִריד.

וְ יד ַרכה חֹובֶ ׁשֶ ת לֹו קִ ְרעֵּי-כֻּּתנֶת
וְ דַ ְרדַ קיו עִ מֹו צֹולְ עִ ים עַל יְ ֵּרכם.
הַ דֶ ֶרך עֹוד ַרבה ,ז ְַמ ִרי צִ ּפֹור קטנֶת,
ּפּורים שֶ אַ ְּת הִ יא הֶ ְמׁשֵּ כם.
אַ ְׁש ֵּרי הַ ִס ִ

