הצֵ ל" :באור הוא משתטח ,בחוש הוא בורח" –
על ספר החידות מאת נת אלתרמ
מירי ברו
המאמר עוסק בספר החידות של נת אלתרמ ) ,(1971ובאמצעותו אנסה לחשו חלק מ
האפשרויות לחקור את ז'אנר החידה בכלל ואת החידות המיוחדות של אלתרמ בפרט.
ספר החידות של נת אלתרמ נמצא בכתב יד – מוכ  ,לכאורה ,להוצאה לאור – אול" כשמנח"
דורמ  ,מי שקיבל את העיזבו  ,החל לעיי בספר ,ומצא לדבריו עשרות פתקאות בי דפיו ,הוא הבי
שהיו לאלתרמ התלבטויות רבות באשר לפרסו" הספר .לפני שדורמ פרס" אותו )ובסופו של
דבר הוציאו לאור בדיוק כפי שמצא אותו( ,הוא התלבט ע" עצמו כיצד לערו $את הספר )וראו:
דורמ "סו דבר" ,בתו $אלתרמ .(1971 ,
מתו $עיו בפתקי" שהשאיר אלתרמ הובהר לדורמ  ,שהמשורר לא הוציא את הספר לאור
בחייו משו" שלא היה של" ע" חלוקת הספר לפרקי" .הספר שמצא דורמ נחלק לשישה פרקי"
על פי חלוקה תמטית:
השער הראשו מתמקד בחידות שנושא "חפצי""
השער השני נושאו "ירקות"
השער השלישי – "גרמי השמי""
השער הרביעי – "בעלי חיי""
השער החמישי מתמקד ב"חלקי גו".
1

השער השישי מעלה חידות מתוחכמות או כהגדרתו ,מי שמציג אות "טוח מי" בכברה".
בהקשר הפולקלוריסטי ,אלתרמ מתייחס אל תולדות החידה ומאזכר את חידת הספינקס
)חידות (134 ,תו $שהוא מספר על הרקע שלה )שהרי הוא פונה לילדי"( .אי הוא מדבר על
הספינקס המצרי הקדמו בעל גו האריה וראש האד" ,אלא על גלגולו של הספינקס המזרחי אל
תו $התרבות היוונית .הוא מאזכר את הספינקס היווני המוכר ,דמות אכזרית בעלת אופי שֵ ִדי,
שקוטלת את הנכשלי" בפתרו חידתה.
במבוא לסיפור החידה הוא כותב:
...היא )האגדה( מסופרת באגדות יוו והיא אחת החידות העתיקות והנודעות שבעול" וזה
סיפורה:
 1כנראה ממקור רוסי ,toloch vodu v stupe :בעקבות הלטינית :לכתוש מי" בכברה .אחד הע" תרג" :לשאוב מי"
בכברה ,וכ $הוא בנוסח האנגלי.

הספינקס – מפלצת שראשה ראש אד" וגופה גו חיה – רב +על צוק סלע בצד הדר ,$סמו $לעיר
תֶ בי ,ולכל עובר אורח היה הספינקס חד את החידה הזאת" :מהו שבבוקר הוא מהל $על ארבע,
ובצהריי" על שתיי" ובערב על שלוש?"
רבות בשני" לא ידע איש לפתור את החידה הזאת ,וכל מי שלא ידע פתרונה היה הספינקס
טורפו ומשליכו מראש הצוק לתהו".
יו" אחד עבר בדר $אדיפוס ,בנו של מל $תבי ,והספינקס חד לו את החידה הנושנה" :מהו
שבבוקר הוא מהל $על ארבע ,בצהריי" על שתיי" ובערב על שלוש?" השיב לו אדיפוס" :פתרו
חידת $הוא ילוד אישה .אד" כשהוא תינוק הוא זוחל על ארבע וכשהוא על" הוא הול $על שתיי"
וכשהוא זק הוא נשע על מקלו ".הספינקס ,שחידתו נפתרה ,נתמלא חֵ מה והשלי $עצמו בחמתו
מראש הצוק .זה היה סופו .ואילו החידה מוסיפה ומתהלכת בעול" עד היו" הזה ,ולא על שלוש
אלא על שתיי") .חידות .עמ' .(134

הסיומת של חידת הספינקס בנוסח של אלתרמ מתמקדת ְ עלזמניותה ובכוחה של החידה.
לא הספינקס הוא הגיבור ,הדמות שהמציאה את החידה היפה הזאת ,וא לא אדיפוס שפתר
הרשע שקיבל את
אותה .האחד ,הספינקס ,יצור אכזרי שטר ורצח ,זכה ל"צדק פואטי" של ָ
עונשו .ועל אדיפוס ,שהילד השומע בוודאי היה רוצה שיזכה בפרס על חוכמתו – איננו שומעי"
דבר )צדק פואטי כמעט מחויב במרבית סיפורי החידה בספרות העממית ,כשהחלש מנצח את
החזק( .ההתמקדות כא היא בחידה עצמה ,שזוכה להאנשה" :היא מוסיפה ומתהלכת בעול""...
ועוצמתה מדומה לעוצמתו של העל" החזק .שכ היא ,שלא כמו התינוק או הזק  ,ממשיכה לצעוד
בביטחו רב על שתיי".
מדוע "הושתלה" חידת הספינקס בתור חידת הסיו" בתו $הפרק החמישי המתמקד בחלקי גו
שמבי כל
האד" )יש כא התייחסות לאד" השל" ולא לחלקי גופו כמו ביתר חידות הפרק(? דומה ִ
סיפורי החידות שהתכוו אלתרמ להעלות על הכתב ,זהו הסיפור היחיד שהוא לא היה יכול לוותר
עליו ,שכ הסיפור מתמקד באחד המסרי" המרכזיי" שאלתרמ רצה להעביר באמצעות הספר
והוא ,עוצמתו ועלזמניותו של הז'אנר .ואולי יש כא ג" מעי התנצלות סמויה על עיסוק בז'אנר
ספק/משחקי זה ,בהיק כה גדול .ייתכ שאגדה זו ,בהיותה סיפור קלאסי ,שאכ עמד במבח
הזמ  ,מספקת לו הצדקה לעיסוק בז'אנר.
החלוקה התמטית של ספר החידות ,שהצגתי למעלה ,נראית כפשרה בי האלטרנטיבות שנמצאו
בפתקי".
בי היתר סבר אלתרמ שאפשר לחלק את הספר לפרקי" על פי התרבויות שבה נוצרו החידות,
תו $התייחסות להיבטי" התרבותיי" והפולקלוריסטיי" של יוצרי החידה ,לראות כיצד
משתקפי" הזמ והמקו" בחידה ולגלות ,על פי דעתו ,כי יש תרבויות שבה פורח ז'אנר החידה
בשל הדמיו העשיר שלה  ,כמו למשל אצל הערבי" ,הרוסי" והארמני" .באשר לחידה היהודית,
אי הוא מזכיר את חידתו של שמשו  ,אבל מזכיר לעצמו לחפש אצל אלחריזי אפיוני" יהודיי" של
החידה.
כאפשרות שלישית מציע אלתרמ לעצמו לחלק את הספר על פי המבנה הספרותי של החידה:
החידה כשיר חרוז ושקול ,החידה כבדיחה )מדוע עוצ" התרנגול את עיניו כשהוא קורא בקול? כי
הוא זוכר בעל/פה את הטקסט שלו( ,החידה כסיפור אגדה )אגדות שלמה ומלכת שבא למשל( או
כמעשייה )חוכמת הזקני" ,ועוד( ,והחידה כמשחק.

מכל מקו" ,אלתרמ מציי כא כי חשיבות היצירה היא בחידה עצמה כמעשה אמנות ולא
בפתרו  .הוא מסיט את העיקרו של החידה כז'אנר חברתי ,כלומר ,התפיסה האומרת שבעבר
האד" לא קרא את החידה לעצמו אלא השתמש בה בהקשר חברתי ,על מנת להראות את חוכמתו
ואת חריפות שכלו .כאמור לעיל ,בחלק גדול מ החידות ,מטרתו של המֵ ִחיד ,שואל החידה ,היתה
להבי $את הנמע ולפגוע במעמדו החברתי.
אלתרמ  ,בניגוד לכל יוצרי החידות ,ה בספרות העממית ,ה בספרות הכתובה ,כותב את
החידה לקורא ,לאד" האחד שמחזיק את הספר בידו ,מתבונ בתמונה )שהיא על פי רוב פתרו
החידה( או קורא את הכותרת ויודע מראש את פתרו החידה – והוא הופ $להיות המֵ חיד והנמע
ג" יחד ,שנהנה מההברקה הספרותית או הלשונית ,מ החריזה ,מ האלוזיות ומכל דרכי השיר
האחרות.
החידה בתרבויות השונות
ז'אנר החידה במקורו המזרחי העממי הוא ז'אנר שקשור באכזריות מחד גיסא ובמעמדיות מאיד$
גיסא .המחיד נמצא תמיד בעמדה גבוהה יותר מזו של הנמע )או הנשאל( ,המֵ חיד הוא החכ",
שהידע אצלו ,והנמע הוא חסר הידע .א" הנמע יודע את התשובה – הוא מחזיר לעצמו את כבודו
ואת מעמדו )וראו על המחיד ועל הנמע אצל פגיס ,עמ' .(37
החידה כיצירת ספרות חברתית בוצעה במשתאות חצר א $הופעלה ג" בסיטואציות אכזריות
כמו זו של שמשו ודלילה ,הספינקס ועוד רבי" אחרי" .ידועות בתרבות העברית ג" חידות מלכת
שבא לשלמה המל) $שלמה המל $והדבורה( ,כשברור שכבודו של שלמה עמד כא למבח  ,ואמנ"
לא היה מוות ברקע ,אבל אילו לא הופיעה הדבורה הקטנטנה – היה כבודו של שלמה נרמס והוא
היה מאבד את התואר "החכ" מכל אד"".
בעול" הילדי" מוכרת התופעה של ילדי" ששואלי" זה את זה חידות ,כשזה שאינו יודע
להשיב זוכה לתואר "טיפש" ודומיו; על מנת להתאושש מהר מ התחושה הנפשית של ה ָנח1ת ,ר+
אותו הילד אל ילד אחר ושואל אותו את אותה השאלה עצמה ,וכשהנשאל אינו יודע את התשובה,
מנחית עליו המחיד את התואר "טיפש" ,וכ $הוא למעשה משתחרר מרגש הנחיתות שיצרה בו אי
ידיעת התשובה לחידה.
ייחוד חידותיו של אלתרמ
חלק מ החידות בספרו של אלתרמ כבר אינ אקטואליות ,שכ חפצי" מסוימי" נעלמו מ העול"
)אסל ,למשל עמ'  ,24כרכר של אורג עמ'  ,23כברה עמ'  29ועוד(.
ייחוד נוס של חידותיו של אלתרמ הוא בכ ,$שלא כמו בז'אנר החידה הרגיל ,שבו המתח בי
המחיד לנמע רב מאוד ,אלתרמ מטרפד כל מתח אפשרי בי המֵ חיד לנמע .ברוב המקרי" הוא
נות את פתרו החידה בכותרת ,ובמקרי" אחרי" הוא מביא ציור לצד החידה ,כדוגמת החידה
"מדוע הכבשי"" שלהל  ,כדי שהתשובה תיראה מיד לעי והנמע לא יגיע למצב מבי $שמאפיי
ברגיל את כל סיטואציית החידה :מדוע הכבשי" הלבנות  /אוכלות הרבה יותר מ השחורות?
)מפני שה רבות יותר(.

כפי שהדגיש מנח" דורמ )ספר החידה ,אחרית דבר( ,אלתרמ מוש $את הקורא להתבונ
בחידה וליהנות מ החריזה ,מ האנלוגיה ומ התחכו" שבמבנה .הפתרו איננו העיקר בעיניו,
אלא החידה כיצירה אמנותית ספרותית .מבחינה זו הוא דומה לבמאי של סרט מתח ,שמתחיל
את הסרט בתמונת הרוצח הנתפס ונכלא ,ובהמש $מעלה את תעלומת הרצח כסדר 3ואת החיפוש
אחר הרוצח .הצופה ,שכבר יודע מיהו הרוצח וכי הוא נתפס וא בא על עונשו ,כבר רגוע ופנוי
נפשית לשי" לב לפרטי" ולמבנה האמנותי של העלילה ,של הדמויות ושל כל מאפייניו האחרי"
של הטקסט הסיפורי.
החידה האלתרמנית ,בי שהיא חידה מובהקת ובי שהיא חידה מדומה ,היא חידה שמנוסחת
במשלב לשוני גבוה ,בחריזה מדויקת ,ולעיתי" ג" במשקל קליט ,כ $שהקורא זוכר אותה על/פה
כמו שיר.
דיו בכמה מ החידות
אנסה לדו בכמה חידות מתו $ספר החידות של אלתרמ  .החלוקה שלי תהיה ,שלא בדרכו של
אלתרמ  ,על פי חלוקה לנושאי" ,אלא על פי הסיווג הלוגי שלה :חידה מובהקת וחידה בלתי
מובהקת.
פגיס ) ,1981עמ'  (37/36מגדיר את החידה המובהקת כ"חידה אמיתית ,שאלת אתגר שתובעת
מ הנשאל שיכריז על פתרונה ,והיא ניתנת לפתרו מתו $עצמה ,כמסקנה הגיונית שעולה מ
הרמזי" הכלולי" בה .השאלה וההכרזה על הפתרו ה יסודות המשחק שבמסגרתו צפוי פרס
לזוכה וקנס למפסיד ".חידה בלתי מובהקת ,היא "חידה מדומה – שאלת אתגר שאיננה ניתנת
לפתרו מתו $פענוח רמזי" הכלולי" בה ...שאלת היתול ,למשל תהיה הולמת א" תגרו" לאפקט
קומי ,דווקא מפני שיתברר לנשאל שלא הוצב לפניו אתגר אמיתי".

חידות מובהקות:
א .השעו
ָ6ל הַ ֹ 8ו" ה1א מ ֹו ֶנה וְ ס ֹופֵ ר  ָ6 /ל הַ ַ<יְ ָלה ס ֹופֵ ר 1מ ֹו ֶנה ָ6 / .ל ָימָ יו ה1א ה ֹו ֵל=
ס ֹובֵ ב  /וְ עַ ל ְמק ֹומ ֹו ח ֹו ֶנה) .עמ' .(17
כפי שציינתי לעיל ,הקו הפואטי הוא הקו בולט ביותר בחידותיו של אלתרמ  .החידה אינה
"מלחיצה" את הנמע  ,שכ הוא יודע את התשובה מ הכותרת או לעיתי" מגלה את פתרונה מתו$
הציור הנלווה לחידה.
מעתה נותר לשומע או לקורא להתמקד בהגדרה של המושג המשמש כתשובה לחידה ,מידת
דיוקו ודר $העיצוב של הכתוב ,ה מבחינה לשונית וה מבחינה צלילית וכדומה.
התשובה מתייחסת ,כמוב  ,לשעו אנלוגי )אשר ייתכ שכמו חפצי" אחרי" ,ע" הזמ יאבד מ
העול"( ,שמאופיי בכמה תכונות :תמיד הוא מסתובב ,באופ קבוע ,ללא הפסקה ,ג" ביו" וג"
בלילה ,והוא סופר ומונה )את השעות ,הדקות והשניות(; א $למרות פעילותו האינסופית
והסתובבותו האינסופית הוא תמיד עומד במקו".
אי כא התייחסות למחוגי" ,שכ במקרה כזה היתה זו הגדרה סגורה מדי ,ולא היה לנמע כל
מקו" למחשבה .ההגדרה של מסתובב ומסתובב ותמיד נשאר במקו" ,וכ ציו העובדה שהוא
מונה וסופר )מתייחס למספרי"( היא הגדרה מדויקת של שעו  ,א $היא משאירה מקו" ג"
למחשבה על דר $ההגדרה.
מבחינה ספרותית בולטת התופעה של האנפורות הספרותיות )חזרה על מילה או צירו מילי"
בראשית כל שורה( ,המדגישות את המונוטוניות של השעו ויוצרות ג" אלמנט צלילי שנוס על
החריזה של ב/ד ביצירה בת ארבע השורות .את הגוו הצלילי הנוס מעניקה לחידה החריזה
הפנימית הנוצרת בכוחה של החזרה על אות המילי" :מונה וסופר ,סופר ומונה.
מבחינה צלילית אפשר לאחד כל שתי שורות ליחידה אחת )משפט מאוחה משתי צלעות,
כשהראשונה היא פסוקית מאוחה א היא ,וכל צלע ממנה היא פסוקית כוללת או מאוחה ,או
בעלת נשוא מורחב ,2והשנייה היא פסוקית כוללת נשואי" או מאוחה ,כשהנשוא הראשו הוא
נשוא מורחב – "הול $וסובב"( ,ובאופ זה נוצרי" שני משפטי" קליטי" מאוד שקל לזוכר" בעל/
פה6ָ :ל הַ 8וֹ" ה1א מ ֹונֶה וְ סוֹפֵ ר6ָ /ל הַ <ַיְ לָה סוֹפֵ ר 1מ ֹונֶה.
ָ6ל יָמָ יו ה1א ה ֹולֵ= ס ֹובֵ ב /וְ עַ ל ְמקוֹמ ֹו ח ֹונֶה.

האנפורה ,כמו ג" האלוזיה לפסוק מקֹהלת )"סובב ,סובב הול $הרוח ,ועל סביבותיו שב
הרוח" ,פרק א פסוק ו( מוסיפה להגדרה נעימה פתטית ,על מסכנותו של השעו בשל חוסר הטע"
בחייו ,על המונוטוניות שמשתלטת על עולמו ג" בעשייה הסיזיפית וג" באי היכולת שלו לזוז
ממקומו .יש באלוזיה הזאת ג" נעימה אירונית ,שכ בניגוד לכתוב בקֹהלת ,השעו איננו שב על
סביבותיו כמו הרוח ,שכ הוא לא באמת סובב והול $אלא נשאר כל הזמ על עומדו.

 2יש שתי גישות לפסוקית או משפט הבנויי" משניי" או יותר נשואי" פועליי" לאותו הנושא .יש הרואי" בו כולל
נשואי" ויש הרואי" בכל פסוקית או משפט שיש בה" נשואי" פועליי" – פסוקית או משפט מאוחי" .מכל מקו" ,ה"
קשורי" בקשר של איחוי .אפשרות שלישית היא לראות בכל אחד מ הצירופי" המיוחדי" האלה של הפעלי"
הנרדפי" "מונה וסופר" ,וכ ג" "סופר ומונה" – נשוא מורחב.

החריזה החיצונית" ,מונה/חונה" מכילה שלושה צלילי" ,o-n-e :תנועה ,עיצור+תנועה.
למעשה נחרזי" כא שני פעלי" בבינוני :מונה/חונה .שתי המילי" ה המילי" המשמעותיות ביותר
בטקסט ,ה בונות ג" את האבסורד ואת הקיצוניות ההפוכה של שתי הפעילויות הללו ,מחד גיסא
– פעילויות יתר ,היפר/אקטיביות ,ומאיד $גיסא – עמידה במקו" אחד .למעשה ,הניגודיות הרבה
ביותר היא בי "הול $סובב" ובי "חונה" ,אלא שבמקרה כזה לא היתה החריזה נמסרת בעוצמה
שאלתרמ קבע לעצמו כנורמה )מינימו" של שלושה צלילי" חורזי" ,פרט לאסוננסי"(.
החרוז הוא מלרעי ,כמו מרבית המילי" שבחידה )פרט למילה לילה( .המלרע יוצר נוקשות ,וזו
מתחדדת על רקע המשקל שהיצירה שקולה בו :לאור $שלוש השורות הראשונות ,אלה המציינות
את פעילותו הרבה של השעו  ,המשקל הוא שלושה אנַ?ֶ סטי" .יש תחושה של צעידה ,מעי שיר
לכת .המוזיקליות הזו נשברת בסיו" השורה השלישית ,כשבתיבה האחרונה חסרה הברה בלתי
מוטעמת ,א $נשברת כליל בשורה הרביעית ,המציגה את התכונה המהופכת לתכונות המוצגות
בשלוש השורות הראשונות .כא  ,במקו" שלושה אנַ?ֶ סטי" ,מופיעות שתי תיבות יאמביות,
בתחילת הטור ובסופו ,ותיבה א ָנפֶ סטית אחת באמצעו )"מקומו"( ,כ $שלמעשה חסרות בשורה
שתי הברות בלתי מוטעמות ,שיוצרות את החריגות ואת מיקוד המשמעות במילה "חונה".
השעו מאופיי אפוא בשתי התכונות הנראות מנוגדות :כל היו" ...כל הלילה / ...הול ,
סובב ...ומול  :ועל מקומו חונה.
כדאי אולי לציי ג" עוד אלמנט צלילי ,ספק אונומטופיאי ,של חזרת הצליל ס' :סופר ,סופר,
סובב ,שאולי אמור להשמיע את צליליו המונוטוניי" של השעו .
במקו" שלושה אנַ?ֶ סטי" ,מופיעות שתי תיבות יאמביות ,בתחילת הטור ובסופו ,ותיבה
א ָנפֶ סטית אחת באמצעו )"מקומו"( ,כ $שלמעשה חסרות בשורה שתי הברות בלתי מוטעמות,
שיוצרות את החריגות ואת מיקוד המשמעות במילה "חונה".
השעו מאופיי אפוא בשתי התכונות הנראות מנוגדות :כל היו" ...כל הלילה / ...הול ,
סובב ...ומול  :ועל מקומו חונה.
כדאי אולי לציי ג" עוד אלמנט צלילי ,ספק אונומטופיאי ,של חזרת הצליל ס' :סופר ,סופר,
סובב ,שאולי אמור להשמיע את צליליו המונוטוניי" של השעו .

ב .הצל והמראה

הַ )ֵ ל
ָ אוֹר ה.א ִמ ְ2ֵ 1ַ 0חַ ,
ַ ֹח ֶש 5ה.א וֹ ֵרחַ ) .עמ' (87

הַ *ַ ְר+ה
ַ3ב לִ י אֶ חָ ד
.פָ נִ י" ִלי אֶ ֶל) .8עמ' (17

"הצל" כמו ג" "המראה" ה" חידות לוגיות מובהקות .ע" זאת יש בה ג" יסוד היתולי .ה
בנויות משני טורי" היוצרי" משפט מאוחה שבנוי משתי פסוקיות היוצרות ביניה תקבולת
ניגודית ישירה .כלומר ,יש כא אנלוגיה תחבירית )התקבולת התחבירית הישירה( ואנלוגיה
הפוכה /סמנטית )הניגודיות שבתקבולת(.
 .1הצל
ג" כא  ,כמו בחידת השעו  ,הצל מואנש ,כאילו הנוכחות שלו בשעות השונות של היממה תלויה
ברצונו שלו .הוא מוצג בשני מצבי" שוני" :בשעות האור ובשעות החוש .$באור הוא משתטח
)התפעל( ,פעיל ,א $במגמת תנוחה ומנוחה ,ובחוש $הוא בורח )קל( ,פעילות תנועה מודגשת וא
מהירה .בשני המקרי" הוא אינו עומד יציב על רגליו ,ובוחר תנוחות השונות מאלה של בני האד"
)הישני" בלילה ופעילי" ביו" ,וכ השתטחות ובריחה אינ מפעולותיה" השגרתיות( ,א על פי
שהוא משתיי $אליה" ,בשל ההאנשה.
ג" כא היצירה קליטה מאוד :כל שורה שקולה במשקל שלושת היאמבי" ,בטור היפרמטרי
)הברה נוספת ,לא מוטעמת ,בסיו" הטור( ,החריזה צמודה ,בסיומת מלעילית שיוצרת רכ1ת
ונוקשות בעת ובעונה אחת .הרכות נוצרת בשל הסיומת המלעילית ואילו הנוקשות נוצרת בכוח
הצלילי" החורזי" ,ובעיקר הח' ע" הפַ תח הגנובה .המשפט הוא מאוחה וכמתואר לעיל ,שתי
הפסוקיות המרכיבות אותו ה פועליות.
 .2המר+ה
זוהי חידה מחוכמת לוגית שנוצרת ג" פה בכוח ההאנשה של החפ – +המר@ה .יש לה גב אחד ,הוא
החלק האחורי ,ובצד הקדמי יש לה פרצופי" רבי" .בפענוח החידה מתברר שהתשובה אינה
מתייחסת לתכונות האנושיות – לגב כגב ולפני" כפני" – אלא לכושר ההשתקפות של לוח
הזכוכית שיש לו פני" ואחור .בצד האחד ,האחורי ,של הלוח הוא אטו" ,ולכ אינו יכול לשק
דמויות ,ואילו בצידו האחר ,הפני" ,משתקפות דמויות ,אפילו אל .אי אלה פרצופי" שלו ,שה"

חלק אימננטי מ החפ ,+אלא של אלה שמשתקפי" בו ,וה" פרצופי" שוני" שמביטי" במראה.
וכשהאחד ְמפנה את מקומו לאחר – שוב אי אלה אל פרצופי" אלא בכל פע" פרצו אחד בלבד.
נחלק המשפט השירי לשני טורי" )שלא כבחידת "הצל" ,ה"
ג" כא  ,כמו בחידה הקודמתְ ,
אינ" נחרזי" ביניה"( ,שבוני" יחד משפט מאוחה משתי פסוקיות בַ ֲעל1ת ,או שייכות )"גב לי" :גב
– נושא ,לי – נשוא; "ופני" לי" :פני" – נושא ,לי – נשוא( שיוצרי" דר $התקבולת הישירה
אנלוגיה ישירה ,תחבירית ,וכ אנלוגיה הפוכה/סמנטית ,שכ ג" תקבולת זו היא ניגודית .בניגוד
לפעילות הצל ,שי1צג בנשואי" פועליי" משו" תנועותיו ,המר@ה הסבילה ,שכול" פועלי" עליה
בפרצופיה" ,נמצאת תמיד על ַ6נה ,ולכ כנראה יוצגה בנשואי" של צירו יחס בדג" הבעלות
הסטטי ,השיי $לקבוצת הדגמי" השמניי" )ג" א" אי כא שמניות מובהקת(.
מנגד לחידות המובהקות האלה ,שמעמידות שאלת אמת ומתכוונות לתשובה הגיונית ונכונה
המשתמעת מ השאלה – לאחר שהנמע שומע את התשובה שלא יָדע ,הוא מנער את ראשו וכועס
על עצמו על שלא ידע ולא הבי את העוק +שבהגדרה – מצויות החידות המשעשעות המעמידות
שאלה שהנמע מחפש את תשובת האמת לה ,תשובה שנראית לוגית ומשתמעת ִמ ַ6וונת השואל,
א $איננה מסוג השאלה ,וא כי היא נכונה במהותה – היא משעשעת בהפתעה שבה.

חידות בלתי מובהקות
חכ" סיני
חָ ָכ" ִסי ִני טָ בַ ל ְמעִ יל ֹו הַ ָֹ 6חל
הב.
 ְBת ֹו= הַ ָCהָ ר הַ ֹ ָD
מֶ ה הָ ָיה ְמעִ יל ֹו Eחֲ ֵרי הַ ְFבִ י ָלה?
טב) .עמ' (156
.ָ . .ר ֹ

החידה הנ"ל ,החותמת את הספר ,היא חידה בלתי מובהקת שכותרתה מושכת את הקורא
לעול" רחוק ,לחפש תשובה בעולמות נשגבי" של "לא כא ולא עכשיו" .הבחירה בכותרת "חכ"
סיני" מבטיחה כביכול התייחסות להיגיו מיוחד במינו שמצוי אצל אותו חכ" מ האר +הרחוקה.
החידה עצמה מושכת את הקורא להפנות תשומת לב לעניי הצבעי" ,שכ שמות התואר הנלווי"
למושא של הפועל שבפסוקית הראשונה )מעילו( ,ולתיאור המקו" שלו )הנהר( מתייחסי" לצבעי".
עניי זה מתחזק א יותר על רקע מיקומ" של הצבעי" בשורה השירית ,כאשר בשני המקרי"
הצבעי" מופיעי" בסו השורה ומחייבי" את הקורא לחשוב על כחול+צהוב .התשובה התבקשת,
כמוב  ,מעצ" מיקו" התשובה ,והיא :ירוק ,שכ כחול+צהוב יוצרי" את הצבע הירוק.
השורה השלישית של החידה אינה מכילה שו" שאלה בעניי הצבע ,אבל זו משתמעת
מהאנלוגיה בי שמות התואר של המעיל והנהר ,ובשל מיקומ" של שמות תואר אלה במבנה של
החידה.
התשובה ההיתולית "רטוב" )הנכונה כל כ ($הניתנת לחידה ,נוצרת בכוח החריזה )צהוב/רטוב(
אבל הקורא ,שהפע" באמת לא ידע את התשובה ,שכ היא לא ניתנה מראש בכותרת או באמצעות
ציור – כועס על טיפשותו :א .משו" שלא ש" לב לשאלה והשלי" פערי" שלא היו מחויבי" .ב.

משו" שלא ש" לב לחרוז המתחייב בחידה החרוזה )חרוז ב/ד( .החידה בנויה מארבעה טורי שיר –
שלושה טורי"  +טור פתרו .
שני הטורי" הראשוני" יוצרי" משפט פועלי שמתאר אירוע שהוא פעולתו של החכ" הסיני,
פרטי מעשיו ומקומ" ,השלישי הוא משפט שאלה ,שהוא החידה ,ואילו הרביעי בנוי ממילה אחת
מוקטנת ,שהיא ש" תואר נשואי במשפט חסר .המילה האחת היא הפתרו המפתיע והבלתי צפוי.
בדיעבד מסתבר שכל עניי החכ" הסיני אינו רלוונטי )כי הוא היה יכול להתחל ע" כל דמות
עכשווית או רחוקה( וג" עניי הצבעי" הוא אמצעי הסחה ,שכ לו היתה החידה מועלית בלא
שמות התואר )הצבעי"( כגו  :חכ" סיני טבל את מעילו בתו $נהר – התשובה היתה קלה בהרבה,
כלומר ,המֵ ִחיד משתמש כא בשני אמצעי הסטה כדי להרחיק את המשיב מ התשובה הפשוטה כל
כ.$
מָ ה יהיה התיש?
מָ ה יִ ְה ֶיה הַ ַIיִ  Hלְ Eחַ ר ֶHיִ ְמלְ א 1ל ֹו ֶHבַ ע ִָ Hני"?
Iַ ...יִ Hְ ֶB Hמ ֹו ֶנה.

ג" חידה זו היא חידה היתולית שמכוונת את הנמע לתשובה מתוחכמת המתבססת על ידע
קוד" שקשור בתיש כגו  :חלוש קרניי" ,מאבד את כוחו כלוח" ,או לחילופי  :מקבל תואר של
ראש עדר ,וכדומה.
הקורא שאינו יודע די על התיש ,ינסה לחפש מידע על שנות חייו ועל אורחות חייו ולא יעלה
בדעתו שהתשובה המצופה ממנו פשוטה כל כ $ובלתי מתוחכמת לחלוטי .
בניגוד לחידות הקודמות ,כא אי חריזה ואי קישוטי שיר למיניה" .הקורא שמכיר את
חידותיו של אלתרמ יבי שזוהי חידה בלתי מובהקת ,משו" שהתשובה אינה בכותרת או בציור
הנלווה ,זוהי התחכמות לשמה ,השייכת לסוג החידות הבלתי מובהקות ,א $אי בה שו" יסוד
אמנותי שהוא.
לסיכו":
קריאה בספר החידות של אלתרמ מלמדת על תפיסתו המיוחדת של אלתרמ את ז'אנר החידה:
 .1אלתרמ רוצה שיתמקדו בחידה כיצירת אמנות ולא כאמצעי מבח לידיעותיו של הנמע .
הוא רוצה שהחידה תהיה יצירה ספרותית שנקראת בידי קורא בינו לבי עצמו .הוא מנטרל את כל
היסודות החברתיי" הקשורי" באופי התחרותי של החידה ובמיקומה החברתי לאור$
ההיסטוריה.
 .2הוא מתייחס אל החידה ה בחריפות מחשבה של עצמו ה במניעה של בדיקת החריפות
האפשרית של הנמע .
 .3הוא חורז ,שוקל ,ממקד משמעויות וכיוצא באלה ומתייחס אל החידה כאל יצירת ספרות
בעלת אופי מיוחד ,א $ככזאת שיש לה ג" מאפייני" של שירה באשר היא.
 .4א" נשאל את עצמנו מדוע אלתרמ לא הוציא את הספר לאור ,אולי נוכל להעלות השערה,
שאלתרמ מצא שרבי" מנושאי החידות אינ" רלוונטיי" עוד ואינ" מצויי" בעולמו של הילד
העכשווי.

ואולי ג" כי מצא שיש בחידותיו מעט גזענות ,א שבחידות ספק/גזעניות אלה הגזענות
מתקיימת ולא מתקיימת בעת ובעונה אחת )"מדוע הס?ָ ר מוכ  /לגלח שישה אנשי" מיוו  /הרבה
יותר משהוא  / H ָJלגלח אחד מפרס?" )היווני" משלמי" בלי בעיות ואינ" מתווכחי" ,שלא
כפרסי" הקמצני" ,לכ הוא יעדי יווני" ,ועל כל שישה כאלה ישרת רק פרסי אחד(.
ואולי הסיבה לכ $שלא הוציא את הספר לאור היא ,שראה שאינו יכול להקי את מה שבעצ"
התכוו להקי מבחינת הז'אנרי" הספרותיי" שבה" יכולה היחידה להתקיי" )שיר ,מכת",
אגדה ,סיפור ע" וכדומה( ,או שלא הצליח לאסו די חומרי" מתרבויות שונות על מנת להראות
את היסוד הפולקלוריסטי שבחידה.
כיו" ההתלבטות של נת אלתרמ בתחילה ושל מנח" דורמ בהמש ,$באשר להוצאת הספר
לאור כפי שהוא ,ניתנת להבנה יותר מאשר בעת הוצאת הספר לאור .מחד גיסא ,זהו ז'אנר מרתק,
על/זמני ומעניי בכללותו ,ותפיסתו של אלתרמ את הז'אנר עושה אותו למעניי הרבה יותר .א$
מאיד $גיסא ,חלק הגדול של נושאי החידות היו אקטואליי" בזמנ" ,ואינ" מו ָ6רי" היו" לילד
הקורא וא לא לחלק מ המבוגרי"") .הערמו בקליפתו הסומרת"" ,מצנפת שלנו"" ,צילו של
האמבר"" ,עמודי הטלגר" ועוד ועוד( .בחלק אחר של הנושאי" הלשו גבוהה ומליצית ,ובחלק
נוס יש חידות על חפצי" שנעלמו מהעול" המתקד" וקיימי" רק בספרות )או אצל ותיקי"
משכילי"( ,כמו "אסל ע" שני דליי""" ,כברה" ואחרי".
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