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אלתרמן בעקבות א"צ גרינברג
בין רחובות הנהר לעיר היונה
א .הקסם הקל של אישה ואילן
הרושם הראשון שיצירת א"צ גריברג לסוגֶיה ולתקופותיה משרה על קוראיה הוא
רושם של בדידות גדולה – בדידות לפים בדידות .זהו מצבו הקיומי של משורר
שהוא "גו ֶלה" בתוך עמו ומולדתו ,ואיו מיודד אפילו עם ֵרעיו המשוררים ה"גולים",
המחזיקים כמוהו ברעיוות מודריסטיים מהפכיים .כבר בשירי כלב בית יתן
להתוודע למצב זה ,שלתוכו קלע המשורר את עצמו מתוך מוּדעוּת ובחירה .אולם
בספרו רחובות ההר ,בחר להציג את מצבו הקיומי לפי לקוראיו בימה מתוה
ומהורהרת ,שאיה דומה כלל לימה הצחית האופייית לאותם יתוחים עצמיים
"לאלי בארון :שיר התוודעות" ,המוצב
ֵ
שערך המשורר בשירתו המוקדמת .בשירו
בפתח רחובות ההר )לאחר שירי "לוח-בַּ מבוא" ו"בָּ אי במחתרת"( ,הוא ערך היכרות
מחודשת עם קוראיו ,ויסה להבהיר להם את פשר הבדידות הזאת ,שהייתה לגביו
אורח חיים ראוי למשורר עברי ,ולא מצב אומלל ומיוסר שממו ביקש להיחלץ .לא
ַ
זו בלבד שהוא זר ומוזר לרוב אחיו ,בי דורו – הסביר אצ"ג – אלא שהוא אף מדיר
את רגליו מחברתם הצוהלת של ֵרעיו המשוררים ה"מקוללים" ,שאך טבעי היה אילו
התרועע אתם והסתופף בקהלם.
שיר זה מעיק – בלשון ברורה ורמזית כאחת ובקיצור לא אפייי – תשובות
לשאלות רבות ומצטלבות ,כגון :מדוע אין אצ"ג יכול להשתייך לחבורתם של
המשוררים המודריסטים ,שגם הם הסתפקו כמוהו במועט ,ובזוּ כמוהו לערכיו של
אורח החיים הבורגי; מדוע מדיר הוא את רגליו מן הפרסות המקובלות של "קרית
ספר" )הוראה ,עיתואות ,תרגום ועוד( ,המחייבות את הסופר להתערב בין הבריות
ולעמוד בלוחות זמים קבועים מראש; מדוע אין הוא יושב כמותם בבתי הקפה
 1מתוך" :רחובות ההר לאורי צבי גריברג  :מחקרים ותעודות" )אויברסיטת בר-אילן(2007 ,

התל-אביביים ,ולוגם יחד ִאתם מן הטיפה המרה בחברת שים יפות תואר; מדוע
אין הוא הולך כמותם שבי אחר הקסמים הקלים של השירה הרוּסוֹ-עברית,
המושכת את קוראיה כבחבלי קסם בעזרת "המאגיה של המילים"; מדוע אין הוא
כותב שירים ופזמוים מושרים למקהלות הזמר ,לרדיו ולבמה הקלה:
לָ כֵן ֵא ְשׂ ְט ִמ ְמּקוֹם וַ עַ ד שָׁ ִרים וְ וֹגְ  ִים
לַ ְקּסָ ִמים הַ ַקּלִּ ים בֵּ ין ִאשָּׁ ה וְ ִאילָן,
כִּ י עֵ יַי לְ עַ ִמּי שֶׁ ְדּ ָרכָיו בְּ צִ לָּ ן
שֶׁ ל ֵאימוֹת מַ לְ כֻיּוֹת; שֶׁ בְּ כָ ל גּוּף יְ כִ ילָן.
אצ"ג מכריז כאן מפורשות כי משורר לאומי כמוהו ,השקוע עד צוואר בבעיות
האומה ובמשימות השליחות הציבורית שטל על עצמו ,איו יכול ליהות ממעמי
החיים .הוא איו יכול לחיות את חייו בקלילות בלתי-מחייבת ,אף איו יכול לכתוב
שירה קלה ובלתי-מחייבת בעוד עמו עולה על המוקד או מלט על פשו במוסת
ה"קּסָ ִמים הַ ַקּלִּים בֵּ ין ִאשָּׁ ה
ְ
בהלה .תן אלתרמן הבין אל כון כי דברים אלה בדבר
וְ ִאילָ ן" אים מרמזים רק באופן כללי לשירה הקוסמופוליטית מ"אסכולת
שלוסקי" ,שהרבתה בחידודים ובשעשועי מילים רבי קסם ,והציבה עמדה המוגדת
תכלית יגוד לשירתו הלאומית הבואית של אצ"ג )כידוע קלעו בי האגף
ה"שמאלי" של המודרה בימי מלחמת העולם לסבך של אמויות סותרות ,וכדי
להיחלץ מסבך אידאולוגי זה החליטו ברובּם להימע מכתיבת שירי מלחמה(1.
אלתרמן הבין היטב כי צירוף מילים זה של אצ"ג יורה חץ אירוי באותם שירים
היפוטיים ,עדרי מחויבות כביכול ,השובים את לב קוראיהם ,כגון שיר הפתיחה של
חוֹקהּ",
"אשָּׁ ה בִּ צְ ָ
"אילָן בִּ גְ שָׁ מָ יו" לבין ִ
כוכבים בחוץ ,שבּו ע המשורר-ההלך בין ִ
מוּער לכאורה לגמרי מכל הפרובלמטיקה הלאומית של שות המאורעות וערב
המלחמה .אם הוגים את שלוש המילים הראשוות של אצ"ג בהגייה אשכזית ,הרי
שהבית האטי-אלתרמי שלו כתוב בטטרמטר אפסטי ,בכעין פרודיה על "עוד חוזר
הגון".
ההֵ לך האלתרמי משיר הפתיחה של כוכבים בחוץ ,גלגולו היהודי של הטרובדור
ושל הבוהמיין ,חובתו האחת והיחידה היא אמות בלתי-מסויגת ובלתי-מתפשרת
לאמות הצרופה ולדרך חייו של האמן .כך תפסה שירתו המוקדמת של אלתרמן
בטרם הבחיו קוראיה באמירה העולה ובוקעת מתוך התיאורים האסתטיציסטיים
למראה .מה לתפיסת עולם "דקדטית" כזו של "אמות לשם אמות" ולמצב
הלאומי של שות מלחמת העולם ,השואה והקמת המדיה?! אלתרמן קרא דברים
אלה של אצ"ג ,ו"הרים את הכפפה" .עד מהרה החל בכתיבת שירי עיר היוה ,שבהם

שאפייה את שירתו המוקדמת.
קט עמדה שירית ואידאולוגית שוה לחלוטין מזו ִ
הוא הבין כי "בשעה זו" ,שבּה עמו אבק על קיומו ,שימורה של העמדה
שאפייה את שיריו משות השלושים ,איה
האויברסליסטית ,חסרת המחויבותִ ,
מעידה על אחריות ציבורית ,וכי אם יתמיד בה יש בכך כדי להעיד על רפיסות
מוסרית .אם בשירתו המוקדמת – ובמיוחד בשירי כוכבים בחוץ שהוציאו לו
מויטין וחיבבוהו על הקהל הרחב – שלטו הססגויות ,הרב-קוליוּת ,תועת התזזית
ודופק החיים המואץ של תבל רבה ,עתה החליט "להסתפק" באמירה האפורה של
"יום קטות" שבשולֶיה של תקופה גדולה והרואית.
אכן ,שי ספרי השירה הגדולים והחשובים ,ששיקפו – כל אחד בדרכו – את
המעבר ִמחורבן לתקומה ,הם ספרו של אורי צבי גריברג רחובות ההר )(1951
וספרו של תן אלתרמן עיר היוה ) .(1957זה עיקרו בחורבן ,במוראותיו ובחזון
הלאומי החדש שהלך ותרקם מעל המשׁוּאות ,וזה – בתקומה ,בגילוייה הגדולים
וב"זוטותיו" של "יום קטַ ות" .עשור תמים צריך היה שיחלוף בטרם יעלה בידי
אצ"ג ואלתרמן "לתעד" את האירועים שבמרכז ספריהם ולתת להם לבוש שירי
הולם ,הגם ששי הספרים הרשימו את קוראיהם כאילו כתבו בלהט ,ללא כל
"דיסטץ" ,וכי הם מלַווים את האירועים המואצים של ימי השואה והתקומה כמין
יומן אישי ,ההופך בדיעבד למסמך בעל חשיבות לאומית .אמם שי המשוררים לא
הותירו עדויות רבות על תהליך ההתהוות של שי הספרים החשובים הללו ,אך גם
בלי ידיעות מדוקדקות על הגזיס הממושך שלהם ,פרי לבטי יצירה והתחבטות
פימית ,יתן לשער שלשי המשוררים דרש אותו ריחוק מיימלי מן הסטיכיה
הגועשת של אירועי הזמן והמקום ,הדרש לשם התבוות כוחה ,אסתטית
ואמוטיבית ,וגיבוש תובה אישית ובין אישית .שיהם העמידו ,כל אחד בדרכו,
סיתזה אישית של התבוות אליטית "מרוחקת" ושל זעקה אישית .כל אחד מהם
כון ,בסופם של לבטים ,קורפוס שירי גדל ממדים ובעל מבה מוצק ,שביקש לתת
לקוראיו אטומיה של כלל התופעות המשמעותיות שכוו את החיים הלאומיים
בפרק זמן תון.
שי הספרים הללו ,שיש בהם גם מן ה"דוקומט" האקטואלי וגם מן ה"מוומט"
המציח את אירועי הזמן לדורות ,ראו אור בעשור הראשון של המדיה ,ושיהם
ביקשו לתהות על טיבן של התמורות הרות הגורל שתחוללו בחיי עם ישראל; לבדוק
האתוס המכון של המדיה הצעירה :מה דמות תהא לו
בכוּר המצרף הפואטי את ֶ
ליהודי המחדש ימיו כקדם? מה יהא יחסו לספר ולסיף לאחר ששתחרר מן היחס
האומלי שהיה לו כלפי סמלי הרוח והכוח במהלך אלפיים שות גולה? מה צריך
ַ
להיות יחסו לגולה ולגלותיות ,שאחדים מאבות הציוות ביססו את שלילתה

הגמורה ,וזאת לאור המפגש עם המוי הפליטים שזה מקרוב באו? על אלו מיתוסים
עתיקי יומין עליו לכון את חייו ,ואלו מהם עליו לסלק מעל דרכו? מה יהיה טיב
יחסיו עם שכיו הערביים ועם אומות העולם בכלל ,אלה שמפיהן מלט ואלה
שבידיהן המפתח לביסוס עתידו? ראה ששי הספרים אף ביקשו להטביע את
האתוס החדש ,ובלשוו של הבלשן רומאן יאקובסון שיהם דרשים
חותמם על כיון ֶ
ל"פוקציה הקואטיבית" של הלשון ,זו המבקשת להשפיע על הקורא ולהתווֹת לו
דרכים רצויות בתוך אלה המצויות 2.לשון אחר ,שיהם מוכים להקריב "בשעה זו"
את "הפוקציה הפואטית" של הלשון למען מטרות עלות יותר מאותם "עיטורי
סופרים" ומאותם "ציצים ופרחים" ,היאים לאמות בזמים כתיקום.
רחובות ההר ועיר היוה כתובים בעיקרם בלשון "אחו" ,הגם שטיבה של לשון
זו ִמשתה תכלית שיוי מספר לספר :אצל אצ"ג לשון "אחו" היא שם רדף
לאחדות לאומית בלתי-מאופיית ,אידאלית ,המייצגת את כלל עם ישראל בעבר,
בהווה ובעתיד ,את חֶ ציו שעלה למרומים במעלות קדושים וטהורים ואת חציו
שותר על אדמת הארץ לבַ כּות את ההולכים .אחדים משיריו – כגון "לישיבה של
מטה"" ,כי זה כבר בכי"" ,שלוש מקהלות אומרות שיר" – אמרים מפי מקהלה
המכילה את כלל עם ישראל של כל הדורות ,וכל אחד משירים אלה בוי על חֶ ֶרז אחד
ויחיד המבוסס על לשון "אחו" .אצל אלתרמן ,לעומת זאת ,מייצגת לשון
קולקטיבית זו דוברים שוים ומגוּוים ,הלקוחים מן המציאוּת ה"פשוטה"
והאקטואלית .המחבר המובלע גופא איו משתייך באופן מוחשי וממשי אף לא
לאחד מהם ,שכּן הוא שוה מהם בגילו ובתפקידים שהוא ממלא )שיריו אמרים מפי
הלוחמים בי הארץ שלוּקחוּ מספסל הלימודים ,מפי הפליטים הסחופים היושבים
הזקים הישאים על גב הצעירים אל חוף ,וכן מטעמם של
ֵ
בבטן האייה ,מפי
ציבורים אחרים שהמחבר דובר כביכול מגרום( .רק השיר "בסוב הרוח" )שיר ו מן
המחזור "מלחמת ערים"( עשוי לייצג את קוֹלהּ ההיפותטי של עדת המשוררים
העומדת בעורף מול אירועי הזמן ותוהה ביה לביה כיצד ראוי לכתוב "בשעה זו",
שבּה המעשה האפור ביותר פיוטי יותר מכל שיר ,ועולה עליו בחשיבותו :איזו לשון
ואיזו פואטיקה תשקף כראוי את שות המאבק על עצמאות ישראל והמאבק על
כיוה של התרבות הישראלית הצעירה.
בצד ה"אחו" מופיעה בשירי אצ"ג גם דמות ה"אי" ,המזוהה פחות או יותר עם
הורמות של המחבר המובלע .זה "אי" המקון בזעקה על היתמות הכפולה שגזר
עליו חורבה של יהדות אירופה והחוגר שק ואפר על אבדן משפחתו ועל שבר בת
עמו ,מקטרג על צרוּת האופק של הציבור ושל "רועיו" ,אך גם משמיע בואות חמה
לעתיד לבוא )תחת בואות הזעם והתוכחה שהשמיע הדובר כמשורר וכביא בשים

שקדמו למלחמה ולחורבן יהדות אירופה( .לפיו "אי" רועם ,שוצף וגועש ,חדור
"אם כְּ ֶא ְטָה הָ הָ ר יְלָ דַ ְתִי ִא ִמּי/
הכרת ערך עצמו ,השואל את עצמו ואת קוראיוִ :
גוֹרל
תֶת פַּ ִסּים לִי ָתפְ ָרה וַ ִתּ ֵתּןֶ /את בְּ ָהּ לְ עַ מָּ הּ בְּ ַ
וַ ְתּ ִקימֵ ִי בָ עָ ם הַ ר-וּפָ ז-בְּ ִשׂיאוֹ? /גַּם כְּ ֹ
 ְבִ יאוֹ" 3.זהו "אי" יטשיאי ההולך בגדולות ,הבז לרוכלים ולחווים בעלי
החשבוות הזעירים ו"השכל הקטן" ,אלה המסרבים לראות את החשבון ההיסטורי
הרחב וגדל המידות ,אף מסה לקבוע מצווֹת "ע ֵֹשה" ו"לא תעשה" ברוח הזמן
החדש .בולטת גם מרכזיותו של ה"אי" בשירי רחובות ההר :זהו "אי" בעל
ממדים עצומים ,המאמין בכוחו לשות את פי המציאוּת; "אי" שאיו מסה
להצטע או להציע את מחשבת הגדלוּת שלו.
אלתרמן ,לעומת אצ"ג ,מסלק את ה"אי" לחלוטין משירי עיר היוה ,ומפַה את
הזירה לאותם גיבורים אלמוים הוטלים חלק פעיל בחזית המאבק הלאומי ,אף
ותן להם את הבכורה ואת זכות המילה הראשוה )כגון הלוחמים הצעירים בשיר
ֹם דברים בפיהם של אותן דמויות אטי-הרואיות )כגון
"דף של מיכאל"( .הוא אף ש
זקים"( ,שתפקידם במאבק הוא
הזקים הישאים על גב הצעירים ב"שיר של ֵ
ֵ
תפקיד סביל בלבד .אגב כך ,הוא ממעט להפות זרקור אל אלה המצאים בעורף,
וכמעט שאיו מדבר בשמם .סילוקו של ה"אי" מחזיתם של שיריו תפתח אצל
אלתרמן בהדרגה :כבר בעת חיבור כוכבים בחוץ ידע אלתרמן אל כון כי אם ידבק
בו ה"אי" המֶ גלומי וסח מאיאקובסקי ,שתפתח בבית מדרשו של שלוסקי ,או
ה"אי" המקטרג והמזעיק שמים וארץ וסח אצ"ג ,עתיד הוא להיחשב בעיי עצמו
ובעיי זולתו ֶאפּיגון .גם מזגו ומבה הפש שלו לא תאמו את אלה של שלוסקי או
שאפייו את "יוצרי הוסח" של
אצ"ג ,והיטוהו לאפיקים פואטיים אחרים מאלה ִ
המודרה הארץ-ישראלית .ה"אי" בשירי כוכבים בחוץ הוא "אי" מצטע ותמים
למראה ,שעייו ְשׁכורות מתבל וממראותיה ,והוא קד לפיהם אפיים ארצה .בעיר
היוה טש אלתרמן כליל גם את המחוות הפסידו-רומטיות המתחטאות
והמתפקות של שירתו המוקדמת ,וכתב שירה טולת ֶאגו מכול וכול; שירה
המרוכזת בתחייה המהוססת והכאובה שתחוללה לגד עייו ,והיא חשופה בכל
יופייה וכיעורה 4.רק בסוף דרכו השירית ,בחגיגת קיץ ,התיר לעצמו לשרבב את
עצמו כדמות אחת מבין "הפשות הפועלות" בתוך המלודרמה שתחוללה לגד עייו
ב"סטמבול" ,הלא היא תל-אביב של אמצע שות השישים ,שגילה – גיל העמידה –
כגילו של רב משורריה.
כל אחד משי המשוררים הגדולים הכתיר את ספרו בכותרת הראית ממבט
ראשון בעלת אופי אוּרבּי )זו עייה ב"רחובות" וזו ב"עיר"(; אולם כותרות אלה
מתגלות עד מהרה ככותרות סמליות וחידתיות ,המתהפכות לכל הגווים .לפי שרגא

אברי" ,ופי רחובות ההר הם הופים הגדולים ההיקפיים :ההררי הגיגאטי ,רהבו
של הים ,שטפם של חלים והרות ,היער בעָ צמת תימוריו ,שחקי ערבית וזריחה
תואם את הכיסופים הועזים – מהם מתמלא
ֵ
בוערים – כל הגֵּאה והאדיר שסמלו
ביטויו של גריברג בריתמוס של מילים קיצויות ,עזות ,עשירות" 5.גם אברהם קריב
הבין את הכותרת של רחובות ההר מלשון זרימת ההר ורחבותו ,תוך קישור הספר
לכתיבתו רחבת השורות של וולט ויטמן 6.בעיין זה כדאי גם להטות אוזן לדברי
המחבר עצמו ,שהעיד בדבריו שבעל-פה על כך שבספרו חתר לקראת "מדע אבל"
ו"דת כיסופים" ,תוך שילוב הרציולי והאי-רציולי ,השכלי והרגשי:
האיליוֹת והכוח ,מסר על יָדי לפרסום אחרי הרבה
הספר הזה רחובות ההר ,ספר ִ
שיקול דעת ,היסוסים וחשבון פש; עבדתי על עמודיו כעל ספר מדעי :על יסוד מסה
ויסיון לימוד דברים כהוויתם וכשורשם ,וכדוקומטציה; ובאתי בו למסקות
מסוימות וברורות .רציתי ,אילו לא חששתי ב'חששות בוה' לקרוא לספר הזה
'מדע אבל' .כי רק כך צריך ,אחרי כריתת כל גופו הלאומי מאירופה ,לגשת איש
הרוח ,גם בצורה שירית ,להעלאת המראות ולסיכום המאורעות .לא רציתי – ואין
אי רוצה – להוסיף ספר אבלות וסף לספרי האבלות המדומדמים שלו מכל
הדורות ,שבסופם כל אשר בכו בהם ובע התהומה ,ללא מוצא ליבּשת החיים של
אומה חיה ושלטת על גורלה7.
אצ"ג ביקש אפוא שלא תצלולה דמעותיו ודמעות זולתו תהומה כאותן דמעות
ששפכון מקוי כל הדורות; הוא ביקש שהן תזרומה כהר רחב אל יבּשת החיים
שעליה מכות האומה את חייה החדשים .תיבת "רחובות" שבכותרת יותר משהיא
קשרת לצד האוּרבּי ,הריהי קשורה אפוא לרחבוּת בכל משמעיה :לתפיסה הרחבה
והמקפת של המציאוּת ,לריתמוס הרחבוּת ,ליכולת להקיף בהעלם אחד את
ההיסטוריה היהודית כולה .בדברים ששא בהזדמות אחרת טען אצ"ג גד קטוּת
התפיסה וההשגה של הציבור ושל מהיגיו ,תוך שהוא מדגיש פעם וספת את
שאיפתו לרחבוּת הממדים:
אי כידוע איי קוסמופוליט .אי רואה את עמי לא כדרך המחשבה
המקובלת ,שהיא מחשבה מוכה ורחמית' :עם קטן'' ,ארץ קטה' ,אלא כעם
גדול בעולם בכל שיעור קומתו ההיסטורית המלכותית הבואית ,אף אם
פחתו הגופים שלו בעולם .וארץ ישראל בגבולותיה הטבעיים היא ארץ
גדולה ,אף שלא כל השטחים בידו .הו עם גדול אשר כל האקלימים בו ,כל
הצבעים ,כל היגוים שבעולם ,שורשי העם – בארץ ישראל עד עולם ,ועפיו
הרוחיים הפורים לארבע רוחות העולם ,כי ממו רוח הקודש מדברת על
הכול; ורכוש הביטויים העברי הקדמון – אין מתחרה לו .לרכוש זה קוראים

כתבי קודש ולא ספרות .לעמים יש תחליף יפה במסכת הכתב שלהם ,והוא
הקרא ספרות8.
לא הממד האוּרבּי הוא אפוא החשוב בכותרת של רחובות ההר ,כי אם שילוב
ממדי הזמן והמרחב :מעמקי ההיסטוריה והמרחבים הגאוגרפיים שעם ישראל חי
ופעל בהם .הוא הדין לגבי עיר היוה :אלתרמן בחר אף הוא בכותרת אוּרבּית
"איבית" :זו מעלה ממבט ראשון תמוה תמימה ויפה של עיר לבה כיוה תמה
כתמותה של תל-אביב ,עירו הצעירה והבית .שֶ בּתיה החדשים בהקו על רקע
חולות הזהב; עיר שיוים מקות בה ותושביה שלווים ושוחרי שלום ,תוך סירוס
המשמעות המקורית )ראו צפיה ג ,א( 9.במקביל ,אף אין לשכוח שבמקור המקראי
האפּיתט "עיר היוה" יתן אלא לירושלים ,לבירה הצורה ,שבאופן חידתי
אין ֶ
ותמוה למדי איה זכרת לכאורה בקובץ זה העוסק בימי מלחמת השחרור והקמת
המדיה )למעט שי ִאזכּורים עקיפים שלא בקל יזהה בהם הקורא את ירושלים(.
בשירתו האוּרבּית של אלתרמן ,המעיקה למקום חשיבות עליוה ,גם ירושלים ,ולא
יפו לבדה ,היא בבחית "כפיל יגודי" של תל-אביב .אפשר שאלתרמן הגה את
כותרת ספרו כמעה לשורות החותמות את שירו של אצ"ג "על סלע עיטם" המכילות
יתם /עַ ל כֵּן כָּ ל כִּ סֵּ א
ירי כְּ יוֹ ִים ֶאל ִמ ְרפֶּסֶ ת בֵּ ָ
את העיר ואת היוה" :לֹא ִהפְ ַר ְח ִתּי ִשׁ ַ
ירם לִי כְּ סֶ לַ ע עֵ יטָ ם" .לאחר שסקר אלתרמן בשמחת עיים את המציאוּת מקודת
בְּ עִ ָ
תצפיתו של העיט העט על הגוויות ,שקפו לו ימי הקמת המדיה ממעוף היוה
צחורת הכפיים ושוחרת השלום.
שי הספרים הגדולים הללו ועדו אפוא לשמש מעין "מורה בוכים" לדורם:
לעורר בו מחשבות לגבי ההיסטוריה הלאומית ,ולעוררו לעשייה קוסטרוקטיבית
בהווה ובעתיד .דא עקא ,בשל מועד הופעתם המאוחר – על סף עליית המשמרת
הצעירה של בי "דור המדיה" – הם לא תאמו ככל הראה את אופק הציפיות של
קהל הסופרים ,המבקרים והקוראים .הציבור ביקש כבר להתער מן השׂק ומן
האפר של ימי המלחמה והשואה ,ותר אחר ושאים אקזיסטציאליסטיים
ֵ
ואידיווידואליסטיים ,כאלה המעמידים את ה"אי" ,ולא את ה"אחו" ,במרכזם.
גם הרטוריקה הציוית ,שעלתה ללא הרף בעשור הראשון של המדיה מעל במות
האום מפי עסקים "ירחמיאליים" )כפי שקרא להם רטוש( ,ומשַ מרי זכר השואה,
הרחיקה את בי הדור הצעיר ,חובב השירה החדשה ,משי הספרים האמירתיים
הללו כאחד ,זה על הלהט המלחכו מכל עבר ,וזה על השקלא וטריא המתון
והמהורהר שבּו .אמם שי הספרים כאחד זיכו את מחבריהם בפרס ביאליק
הממסד הספרותי ,אך הם לא עוררו הדים
לספרות יפה ,אות למעמדם המרכזי בעיי ִ

רבים בקרב הקהל הרחב .עד עצם היום הזה הם לא זכו ליתוח שהוי ומקיף ,ואף
לא העמידו חקייים או ממשיכי דרך בקרב דור המשוררים הצעיר )וזאת ביגוד
לשיריהם המוקדמים של אצ"ג ושל אלתרמן ,שהיו להם חקייים וממשיכי דרך לא
מעטים(.
ככל הראה לא הייתה ההתפלגות בביקורת בין ברוך קורצווייל לדב סדן ביחס
לספרים אלה טולה חשבוות אישיים שאים ממין העיין :סדן ,חברו של אלתרמן
למערכת דבר ויו"ר חבר השופטים ,שזיכה את ספרו בפרס ביאליק ) ,(1957שיבח
כמובן את עיר היוה ,וכתב עליו דברים חמים ומלצים 10,וזאת למרות שלא היה
קרוב לעולמו של אלתרמן ,שהיה צעיר ממו בכעשור ,ולמרות שחרף היותו מבקר
מרכזי ופורה לא דרש מעודו בעמקות לשירי כוכבים בחוץ ,שמחת עיים ושירי
מכות מצרים .לעומתו שיבח קורצווייל את רחובות ההר ,אך באותה משיכת
קולמוס זיכה את עיר היוה בביקורת קשה ועוית ,שחרצה במידת מה את גורל ספר
זה בקהיליה הספרותית" :גריברג הוא הליריקן העברי היחיד ההופך במשב רוחו
הגאוית את האקטואליה האפורה לשירה" ,כתב קורצווייל במאמר במדור הספרות
של הארץ שלימים כוס בספרו בין חזון לבין האבסורדי ,ואילו "הפזמון האלתרמי,
על אף סגולותיו הרבות ,איו עומד תמיד במבחן הזמן"11.
את שירי עיר היוה ,הוגעים בהווה המתהווה על קרעיו ועל כיעורו ,ולא באיזו
אידאה אפלטוית של המצב הלאומי כשירי רחובות ההר ,הוריד אפוא קורצווייל
למדרגת "פזמוים" העוסקים ב"אקטואליה אפורה"; את כתיבתו האוקסימורוית
של אלתרמן ,המצמידה זה לזה יגודים שאים מתפשרים ,הֶ אשים באי-עקיבוּת
ובסתירות ,ואת דבריו סיכם בקביעה החרצת" :היצירה הלירית הגדולה ביותר של
תקופתו הוא הספר רחובות ההר לא.צ .גריברג ולא עיר היוה לאלתרמן" 12.דברי
עלבון אלה של קורצווייל ,שכוּוו אישית גד אלתרמן וגד "פטרוו" ,מהיג הדור,
השתלבו יפה בביקורת השוללת על המשורר ,שהחלה להסתמן אז ,זעיר פה זעיר
שם ,תחילה בחוגי ה"ימין" ואחר-כך בחוגי ה"שמאל" .רטוש וחבריו מתחו עליו
ביקורת וקבת מעל דפי אלף 13ואילו אשי מפלגת "חירות" גיוהו מעל דפי סולם14.
לא ארכו הימים ,ותן זך הצעיר פרסם את מאמרו "הרהורים על שירת תן
אלתרמן" ) 15,(1959שפתח מתקפה ארוכת טווח של זך ושל אחדים מבי דורו על
אלתרמן ,האיש ויצירתו.

ב .דיאלוג פואטי ופוליטי
הפרספקטיבה שוצרה מאז ועד עתה ציה מחלוקות אישיות ובין-אישיות עזות ואף
הורידה אותן מעל במת ההיסטוריה .היא מאפשרת כמדומה לבחון את שי הספרים
הגדולים הללו באופן שקול ואובייקטיבי יותר ,בחיה שאיה באה כדי להאדיר או
לגמֵ ד את האחד על חשבון משהו ,כי אם כדי לבחון ללא משוא פים שתי דרכים
פואטיות שוות ,פרי שתי השקפות עולם שוות ,להתמודדות עם אותה מציאוּת
עצמה .בחיה כזו מובילה למסקה הבלתי-מעת שאלתרמן "מתכתב" עם א"צ
גריברג – מהל אתו דיאלוג סמוי – באשר לעמדותיו הפוליטיות והפואטיות 16.כפי
שראיו ,אפילו בעצם הפייה לסגון החדש המאפיין את שירי עיר היוה היה משום
היעות לאתגר שהטיל אצ"ג לפתחו של אלתרמן .בשעה זו של "חיים על קו הקץ",
האמין אלתרמן ,אין הסופר רשאי לפטור עצמו מכל מחויבות ,ובשירים אלה תקרב
במידה מסוימת אל הכתיבה הקלסיציסטית ,שאותה הכיר מקרוב אגב תרגום פדרה
של ז'ן רסין ,ובמידה מסוימת תקרב גם אל הכתיבה האקספרסיויסטית
האמירתית של אצ"ג ,שלכדה את המחשבות והרגשות בעודם רוטטים ,רחוקים
מליטוש עד ברק.

השפעת אצ"ג על עיר היוה יכרת קודם כול בסגון ,שהשתה מימי כוכבים בחוץ
תכלית שיוי .הרצון להתמודד עם וסח אצ"ג יכּר לעִ תים אפילו באמצעות ציין
סגון מיקרוסקופי וצדדי ,פרט זעיר אך אידיקטיבי ורב-משמעות ,כגון החריזה
המיוחדת שבשיר "חופת ימים" ,משירי הפתיחה של עיר היוה ,שבּה כל סטרופה
"א ָתּהּ עַ ל הַ ִסּפּוּן ,לָ עַ ד וּלְ ֵאין מָ וֹס /,עָ מַ ְדוּ
מסתיימת בשלושה חרוזים צמודים )כגוןִ :
בוּרים לְ ֵאבֶ ל וּלְ מָ שׂוֹשׂ /,כְּ ַתחַ ת הַ חֻ פָּ ה בְּ ִהשָּׁ בֵ ר הַ כּוֹס"( ,או הבית "החזק" המוצב
חֲ ִ
לקראת סוף השיר "בן האובדת" )"עִ ם  ְעָ ִרים הוּא ְמ ַֹשחֵ ק וְ עִ ם קוֹלָם קוֹלוֹ ָֹ ִשּא
יבוֹתיו עִ גּוּל סָ מוּי,
ָ
וּסבִ
זוֹרקְ /,
הַ ְרחֵ ק /וְ עִ מָּ הֶ ם הוּא ְמגַלְ גֵּל ִחשּׁוּק וְ עִ מָּ הֶ ם הוּא כַּ דּוּרוֹ ֵ
ָצוּר וָ ֵריק"( .חריזה זו מושפעת כמדומה מן החריזה האופייית לאצ"ג ,שהציב בסוף
וֹרדית ,שלושה חרוזים גבריים
אחדים משיריו הארוכים ,בעלי החריזה הספּ ָ
צמודים ,כמי שמבקש לסיים את דבריו בסיגור "מוחץ" כבשלושה סימי קריאה:
ֹפָּ ה יַעַ ר :שַׁ לִ יט הַ קּוֹף.
ִהנֵּה ְ ִר ֵאהוּ – ֶאת הַ גּוֹיֵ :איר
ֹף
ֶאת הַ ַיּּעַ ר הַ זֶּ ה עָ לֵיוּ לַ ֲעק
ֹב – –
עַ ם ַאבְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַי ֲעק
)סוף שיר א של המחזור "הה הגוי-המגור במלואו"(

אצ"ג ִהרבה להשתמש בשירתו – וברחובות ההר במיוחד – בחרוזים צמודים ,ככל
הראה מתוך מטרה מוּדעת לעצמה ,הכרוכה בשאיפתו ליצור וסח שירי חדש,
שאיו דומה בלבושיו ,ובמיוחד בפרוזודיה שלו ,לשירה ההליסטית ,יריבתה של
השירה העברית )שירת המקרא ,הפיוטים והקיות ,התפילות והתחיות( ,אף איו
דומה בפרוזודיה שלו לוסח הרוּסוֹ-עברי של "אסכולת שלוסקי" )החרוזים
הדקדוקיים ברבים מטורי שיריו של אצ"ג ִהקו לשירים אלה אופי כמו-ליטורגי(.
שימושו בשלושה חרוזים צמודים גבריים ,כגון בדוגמה לעיל ,אכן מקה לשיר סיגור
חזק ומרץ ,של שיר עידוד ,של המון או של תפילת הַ לל .הדבר יכּר למשל בחתימה
"מגִּ בְ עוֹל ֶאל גִּ בְ עוֹל ,מֵ עָ ָף ֶאל
החזוית האופטימית של "שיר מעֵ בר לוף אבלו"ִ :
ֶֹ Rאת הַ ַקּו כְּ צַ וָּאר /,יָקוּמוּ
עָ ָףִ ,מגַּל ֶאל גַּל בַּ נָּהָ ר /.בְּ קוּם עֲלֵי גְּ בוּל הָ אוֹיֵב לַ ְחתּ
ֹחַ חַ יִ ל ְ ִסעָ ר"; או בחתימה הבואית רווּית הפתוס
בּוֹט ִחים-עַ ל-כְּ לֵי-עֲמָ לָ ם בְּ כ
הַ ְ
יּוֹתיו בְּ בִ ְקעַ ת יְחֶ זְ ֵקאל /וְ שָׂ ם לִ ְמ ַראֲ שׁוֹת
שבשירו "אימת הדין" ְ" :אֻ ם הַ מַּ ְק ִרין גְּ וִ ָ
מֵ ַאבְ ֵי הַ מָּ קוֹם .כְּ ח
ֹק ֵאל /לְכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָר ֵאל" .הזדקקותו של אלתרמן בעיר היוה
לציין סגון ייחודי זה ,המזוהה עם שירת הפתוס הלאומי של אצ"ג ,מלמדת על
שאיפתו של בעל כוכבים בחוץ לשות בשלב זה של מהלך יצירתו את הפואטיקה שלו
מן הקצה אל הקצה .שאיפה זו תבטאה ,בין השאר ,בהידרשותו לצורות סטרופיות
ולזַ 'רים חדשים ,חלקם יסיויים לחלוטין ,שלתוכם ביקש לצקת את המראות
הסטיכיים של התקופה החדשה כתיתם.
בתוך עיר היוה בולטת במיוחד השפעת אצ"ג )וליתר דיוק ,השפעת רחובות ההר(
על המחזור "ילודי האשה" .כאן ויתר אלתרמן ,באורח לא-צפוי ולא-אופייי ,על
הבית האחיד )בין שהוא בית מרובע "קובציולי" ובין שהוא בית מחומש ,ססטיה,
אוקטבה או אפילו בית לא-שגרתי ,אך אחיד בגודלו ,בן אחת עשרה שורות( לטובת
בתים בעלי גודל מתגוון בי  12 ,8 ,6 ,4 ,2שורות ,למעט השירים השלישי והחמישי
במחזור השומרים על סכֵ מה סטרופית אחידה .במחזור זה טש אלתרמן את האופי
ה"קלסיציסטי" – המהורהר והשקול – של רבים משירי עיר היוה ,ופה לפואטיקה
אקספרסיויסטית ,חושפת קצות עצבים גרויים ,כזו של אצ"ג ,שאיה מותירה את
הדברים לסיכום שכלתי מתון .שירו של אצ"ג "מעשה בשתי אימהות" ,על אופיו
הבלדי הקודר ,השפיע לא רק על בלדה כגון "האסופי" )מן המחזור "כחוט השי"
הכלול בספר עיר היוה( 17,אלא גם על המחזור שלפיו ,הבוי אף הוא במתכות
הבלדה הגוֹתית האפלה .מעיין להיווכח כי במחזור זה תן אלתרמן ביטוי לחוב שחב
לשירת אצ"ג בהציגו סימן בן שי מקפים )גלגולו של הסימן הייחודי ששימש את
אצ"ג לצורכי קיטוע :שתי קודות ,במקום הסימן השגור של שלוש קודות(.

הזדקקותו דווקא כאן ,ולא בשום מקום אחר בקובץ ,לסימן זה היא אידיקציה
וספת לחותם שהטביעה שירת אצ"ג על שירתו בשלב זה.
ציין סגון וסף שהחל לבצבץ אצל אלתרמן לראשוה בשירי עיר היוה ,ואף הוא
ושא במובהק את חותמה של שירת אצ"ג ,מתבטא בתחום הלקסיקלי :אצ"ג ִהרבּה
להשתמש ברחובות ההר ,מצֵ בה שהציב לעולם אישי ולאומי שחרב ,בשמות תואר
בלתי שגורים ,הראים כמתורגמים מן היידיש :כך למשל ,כתב" :וְ ִהיא שַׁ בָּ ִתית"
"מ ִמּ ְשׁפּ ְַח ִתּי הַ כַּ ְר ִמית"
"געזאגיק"(; ִ
ַ
"אבִ י הַ נִּ גּוּ ִי" )"זיגעדיק",
)"שבת'דיקע"(; ָ
נּוֹרי-בְּ ַפְ שׁוֹ"
"פֿארשייטע"(" ,הַ כִּ ִ
"א ְדמַ ת הֶ ֶרג שַׁ לְ גִ ית" )"שעיייִ ק"ַ ,
)"ווייגערטער"(ַ ,
)"א
ַ
"הְִי ְמ ַר ֵקּד ְשׂשוֹ ִית"
)"צארדיק"(ִ ,
ָ
"קלְ לַתִ -מלִּים-חֲ רוֹ ִית"
)"פֿידלדיקע"(ִ ,
Tהים ִמ ְתהַ לֵּ  Rבְּ ִיחוֹחַ ַ -תּמּוּז" )"תמוז'דיק"( .גם אלתרמן ,בהשראת
פֿריילעכס"(" ,אֱ ִ
אצ"ג ,החל אז לשלב בשיריו שמות תואר כאלה ,שאים מקובלים כל כך בעברית,
אך לעומת זאת ראים כתרגום לעברית מן היידיש ,כגון" :הַ בְ לוּלִ ית" )"הֶ בֿלדיק"(,
"גאסדיק",
ַ
)"גאסיק",
ַ
"רחוֹבִ ית"
ְ
"קלָּ ה וַחֲ לִילִית" )"פֿלייטיק"( או
ַ
או
"בּולוואריש"( .אין זאת כי אלתרמן ,שכתב באותן שים "טורים" מכמירי לב על
ַ
ילדים יהודיים חיוורי מצח וחכמי עייים שהיו ואים עוד ,הכיס לשירתו ,זעיר פה
זעיר שם ,סממים יהודיים "גלותיים" ,שמהם התער בדרך-כלל בשירתו
המוקדמת ,האויברסלית למראה18.
ואף זאת :שירת אצ"ג ,כדרכה של שירה אקספרסיויסטית ,מרבּה במיי שמות
ואפּיתטים פיוטיים ,מורכבים ורבי-איברים ,המזכירים במקצת את ה-
תואר ֶ
 Kenningשל השירה המערב אירופית העתיקה ,וזו האגלו-סקסית במיוחד .כבר
בשירו של ביאליק "אבי" ,הכתוב בסגון כמו-אקספרסיויסטי ,יתן למצוא
ירי ָאדָ ם וּבְ טֻ ְמ ַאת בֵּ ית מַ ְרזֵ חַ  / ,בְּ ֵאדֵ י ֶסֶ R
תיאורים רבי איברים כגון" :בִּ ְמעָ ַרת חֲ זִ ֵ
ֹרת תּוֹעֵ בָ ה" )למעשה כל הסטרופה הראשוה ,ובה תיאור בית
פִּ גּוּלִים וּבְ עַ ְרפִּ לֵּי ְקט ֶ
המרזח והשיכורים המתגוללים בו ,בוי מתיאורים המורכבים משי סמכים(.
בשירי רחובות ההר יתן למצוא תיאורים רבי איברים למכביר ,כגון" :וְ הָ יָה כְּ גוּף-
"אבָּ א גוּף-כֻּלּוֹֹ-גַהּ  ִגּוּן" )"מחזה
ֹאד-יְ גוִֹים" )"למצח לשי יהודים מזמור שיר"(ַ ,
שבת קודש בשמים"( ,או "כִּ ְשֵׁי בְּ ֵי-עוֹףִ -מ ִמּיןְ -דּוַ י מַ אֲ פִ ילִים" )"זֶמר מן הבית"( ,או
"אז ִדּ ְממַ תֶ -ק ֶרן-זָוִ ית-שֶׁ ל-הֶ סַּ ח-הַ דַּ עַ ת-בַּ יְּ קוּם ִהיא" )"שיר הפָּים מיערות המדווים
ָ
הגבוהים"( ,ועוד כהה וכהה .אלתרמן ,שמעולם לא זקק לציין סגון זה בשירתו
המוקדמת ,החל לפתע להשתמש בו בעיר היוה ,אלא שעשה כן בלא המקפים
המחברים האופיייים לשירת אצ"ג ,כגון בשירים "דף של מיכאל" ו"עוד דף"" :עֵ דָ ה
נּוֹר ָאה
טוֹרפֵי ְקלָ פִ ים גּוֹחֶ ֶת עַ ל ֵָ רהּ"" ,זִ ְקַת הָ עָ ם הַ ָ
ֹפֶ ל וּלְהָ בִ ים"" ,וְ כַ ת ְ
אֲ שֶׁ ר פָּ ֶיהָ א

"מגְּ בָ ב הַ צְּ ִריפִ ים
שֶׁ לֹּא חֻ בְּ שָׁ ה וְ לֹא רֻ כְּ כָ ה בַ שֶּׁ מֶ ן"" ,וּכְ לִי שַׁ יִ ט ָרסוּק ,אֲ כוּל שֶׁ מֶ שׁ וָ יָם"ִ ,
ֹהַ ר" ,ועוד.
שֶׁ ל ַתּחֲ וֹת הַ גְּ אֻ לָּ ה הַ גְּ דוּרוֹת כְּ מוֹ ס
ג .תקופה חדשה תובעת כלים חדשים
סממים מיקרו-טקסטואליים כאלה ,כגון שאילתן של צורות חריזה אופיייות או
הדהודים של שימושי מילים אופיייים ,אים לכאורה סימי היכר בעלי מעמד
מרכזי ומכריע לביסוסה של השפעה .אולם דווקא מסממים אלו למדת התמורה
הפואטית שעברה אז על אלתרמן בהשראת ספרו של אצ"ג רחובות ההר בצורה
מידית ומובהקת יותר מאשר ביחידות הטקסט הגדולות .התרחקותו של אלתרמן מן
שאפייה את כתיבתו המוקדמת ,איה עיין טכי גרידא.
הפרוזודיה הרוּסוֹ-עבריתִ ,
היא מלמדת על רצוו באותה עת להיפרד מוסח שלוסקי ,חסר המחויבות
הלאומית ,ועל רצוו להתמודד עם וסח חדש – המעורב עד צוואר בעייי הלאום.
לשון אחר ,את שות המלחמה והשואה ,המאבק על עצמאות ישראל והקמת
המדיה ביקש אלתרמן לשקף לא בפואטיקה הֶאו-סימבוליסטית של "אסכולת
שלוסקי" ,שהוא עצמו עה לה בעלומיו ,כי אם בפואטיקה אמירתית יותר של
משורר כדוגמת אצ"ג ,הצופה לבית ישראל ,הכואב את כאב עַ מו והושא עִ מו בעול.
אלתרמן חש שעליו להתקרב קמעה "בשעה זו" אל גישתו הלאומית של אצ"ג ואל
מקצת ערכיה של הפואטיקה האקספרסיויסטית ,הוגעת ברגש והובעת ממעמקיה
ההיוליים של הפש ,ולהתרחק קמעה מגישתו האויברסלית של שלוסקי ומן
האסתטיציסטית שלו .עם זאת ,הוא חש שעליו להשתות מבלי שיסכים
הפואטיקה ֶ
לקבל על עצמו את הבדלות הלאומית של הראשון ומבלי שיוותר על ההומיזם
המ ַאכֵּל-כול של הראשון
האויברסלי של השי; מבלי שיקבל במלואו את הפתוס ְ
ומבלי שיוותר על שיקול הדעת השהוי והמרוחק של השי .התקרבות אין פירושה
זהות ,ואכן מעטים הם השירים ברחובות ההר שהפואטיקה האלתרמית יכולה
הייתה להזדהות ִאתם כמוֹת שהם .למעשה ,רק שירים מעטים ,פשוטים למראה
ועדרי פתוס ,כגון "ארבעה שירי ביה" ,יכולים היו לשמש לאלתרמן מודל של ממש
אמתית .הוא ביקש להעמיד דרך שירית ואידאית משלו,
לחיקוי ומקור של השראה ִ
כזו שאיה מושכת אל הקצווֹת כי אם אל שביל הזהב של הסיתזה )בעוד שאצ"ג
הודה בבוז שבלבו כלפי "קו הבייים" ו"שביל הזהב" ,וראה בהם חל אכזב ושטח
פורה רוש ,שמוגי לב תו להם שמות יפים ,כיכּר משירו "צלמוות הדור ושביל
ֶ
הזהב"( .מעיין להיווכח כי בשתי ה"פאזות" של חייו – בזו שבּה ה"אי" המשורר
מופיע בדמות הֵ לך "גולֶ ה" ,המתרחק מן המעורבוּת כמפי האש ,ובזו שבּה ה"אי"
המשורר הוא הצופה לבית ישראל ,הוטל חלק פעיל במאבק על עצמאות עמו – הגיע

אלתרמן אל הזירה שי ,ולא כפורץ דרך .בכל אחת מהופעותיו אלה – זו שבעקבות
שלוסקי וזו שבעקבות אצ"ג – הוא הצליח להציג וסח מקורי משלו ,מעודן ומורכב
שבעתיים משל קודמיו.
תקופה חדשה תובעת "כלים" חדשים ופואטיקה חדשה .לשיריו ה"ישָ ים",
שאותם אסף אז אלתרמן למהדורה מחודשת ,הוא קרא אז שירים שמכבר ,כאילו
חש שהם שייכים כבר לתקופה אחרת – ל"תקופת היישוב" שחלפה עברה לה.
המציאוּת החדשה שוצרה מול עייו הרואות עם הקמת המדיה כבר לא ִאפשרה
לכתוב כפי שכתבו הוא וחבריו ֵאי אז ,בשיריהם שמכבר הימים .הוא חש שהשקפתה
הפוליטית של "אסכולת שלוסקי" ,שלא עודדה הזדהות עם צרת העם ,התפצה
במפגש עם קרקע המציאוּת ,וכי שוב אין המשורר יכול להתגדר במגדל השן שלו
ִ
וללטש את שיריו בחת 19.מן הראוי שישאיר את החוטים פרומים ואת הגווים
דלים ואפורים ,ממש כבמציאוּת שאותה הוא מבקש לשקף .הוא חש שכמו אצ"ג
עליו להעמיד את הפרובלמטיקה הלאומית במרכז ,ולא את הדאגה הערטילאית
לכלל האושות ,אך מבלי שיכתוב את שיריו הלאומיים באותו געש של הר פרצים
שאפיין את כתיבתו של אצ"ג בשעה שתחוור לו כי בית
המקיא מקרבּו לבָּ ה רותחתִ ,
אבא-אמא חרב ואיו.
הוּדי אוֹחֶ זֶ ת בַּ חֶ ֶרב" )"שיר הפים
כך ,למשל ,בעוד אצ"ג מתמוגג למראה "יַד יְ ִ
הקדוש"( והמליץ לבי עמו לבל ישכחו להצמידה לירכם ,תהה אלתרמן ,כמי ששוקל
במאזיים דקים ומדויקים את החיוב והשלילה שבמיליטריזם האקטיביסטי,
התוקף ,מה יהא מחירה של התקרבותו מרצון ומכורח של עם הספר אל החרב ואל
דרכי הגויים .יחסו של גריברג אל החרב מזכירה את זו של טשריחובסקי בשירו
"בעיָם רוחי" ושל ה"צעירים" היטשיאיים ,אוהדי הרצל .הוא מאדיר את החרב,
הוּדית חַ ְס ַרת-חֶ ֶרב-שֶׁ לָּ הּ מֵ ֶא ְתמוֹל /,תֹּאחֵ ז
הוא שָׂ ש אלי חרב ,קורא ומייחל "שֶׁ יָּד זוֹ יְ ִ
וּמ ֻקדֶּ שֶׁ ת ְתּ ִהי חֶ ֶרב זוֹ ,כִּ י ְקדוֹשָׁ ה ִהיא הַ יָּד /בָּ הּ
חֶ ֶרב שֶׁ לָּ הּ בֶּ עָ ִתיד ,כְּ כָל עַ ם הַ שַּׁ לִּ יטְ /,
טוֹרף עֲלֵי גְּ בוּל" .ב"שיר לֶ מֶ ד דעת" הוא קורא לבי עמו בפתוס
תֹּאחֵ ז בְּ יוֹם ְק ָרב עִ ם ֵ
לקדש חרב ולאהוב ברזל ,ושלא לשכוח לברזל ביום פדות את חסדיו ,כי
כן וגועש ַ
אלמלא היה הברזל בידיהם ביום פקודה אזי חילל האויב את בשרם באין מפריע:
קוֹראַ :ק ְדּשׁוּ חֶ ֶרב!
הַ אי! אֲ ִי שׁוּב לִ פְ ֵיכֶ ם ,שׁוּב ִשׁ ִירי ֵ
ֹדֶ שׁ ,כּי ַרק בּוֹ לָ ֶכם פְּ דוּת.
ֶאהֱ בוּ בַּ ְרזֶ ל ֶזה ַאהַ ב-ק
הוּדי – הוּא ָקדוֹשׁ",
וַ אֲ שֶׁ ר מֵ בִ יא פְּ דוּת לְגוּפְ כֶם הַ יְּ ִ
הוּדי וְ חֵ רוּת!
וּמ ְשׁ ֵתי ִמלִּים ְקדוֹשׁוֹת :יְ ִ
ֹדֶ שׁ ִמזֶּ ה ִ
וְ ֵאין ק

אלתרמן ייצג בשיריו גישה אחרת ,אמביוולטית יותר ,כלפי כוח המגן העברי.
הדרכים שבהן ביטא את השקפת עולמו היו מצועפות יותר ,תוך שילובם של דברים
האומרים לא אחת דבר והיפוכו בהעלם אחד .השימוש בכוח השק ,ובצדו הצורך
הבלתי-מתפשר לשמור על טוהר השק ,הם שי עייים שהעסיקוהו בשיריו,
"אל ִתתו
בפזמויו וב"טוריו" ללא הרף .הוא שכּתב בעלומיו את השיר הפציפיסטי ַ
להם רובים" ) 20(1934כתב כזכור מקץ שים אחדות ב"זֶ מר הפלוגות" ) (1939את
וֹשׂ ִאים
חוּריִ ך / ,הַ יּוֹם הֵ ם לָ ְ R
"את ְשׁלוֹם הַ מַּ ְח ֵרשָׁ ה ְָ שׂאוּ לָ  Rבַּ ַ
השורות ההימויותֶ :
שָׁ לוֹם עַ ל הָ רוֹבִ ים" כתשובה לשורותיו של אצ"ג )"ֵצַ ח הַ מַּ חֲ ֵרשָׁ ה הוּא בְּ ֵצַ ח הַ חֶ ֶרב/ .
ֹק עוֹלָ ם הוּא ָכוֹן"( 21,כמי שמבין ששירו המוקדם עלול להתפרש
וְ לֹא לְהֵ פֶ ִ Rמ ֶזּה .ח
האתוס של דור תש"ח כשיר תבוסתי הפוגע במורל הלוחמים לעצמאות
בראי ֶ
ישראל .ביגוד לפזמויו ,האומרים אמירה מפורשת ,שיריו הם תערובת של הערצת
החרב ושל סלידה מפיה בעת ובעוה אחת.
למעשה ,גישתו ,כפי שהיא עולה משירי עיר היוה ,מלמדת כי הוא ראה
במיליטריזם ובאקטיביזם שתפתחו בימי מלחמת השחרור ולאחריה כורח בל
יגוה ,אפילו רצוי ומבורך ,כי בלעדיו אין לעם עצמאות ,ועם זאת הוא כלל לא
התפעל מתופעת הסגידה לצבאיוּת ולכוח שזכתה לעידוד בימי בן-גוריון .לא אחת
הביע אי-אמון ב"שיוי הערכים" הגמור שהתחולל כביכול לגד עייו וכן בצורך
בשיוי כזה .היהודי הגלותי ,שהיה פטור מאוס מכל חובות הממלכה ומטרדות ה-
 ,raison d'étatיָצא שכר בתחומי הרוח ,שבהם השקיע את מיטב אוו .עתה עלולות
ריבוותו ועצמאותו ליטול ממו אותן איכויות רוחיות שפותחו על ידו בשל הכורח
להרכין ראש בפי דין מלכוּת .במילים אחרות ,כשהיה העם בבחית "עבד" הוא היה
"מלך" ,וכיום – משהשיג את ריבוותו – הוא עלול ליהפך עבד כעי לצורכי
רוֹדפֶ יהָ בָּ הּ ִהנֵּה ָק ִמים /וְ ַתו
הממלכה .ב"שיר צלמי פים" טען אלתרמן" :צַ לְ מֵ י ְ
ֹמַ ח/
דוּמים /אֲ שֶׁ ר יוּשַׁ ב לָהּ עִ ם מָ גֵן וָ ר
ֹמֶ רְ ִ /טוֶ ה בֵּ יָם לְ צֶ לֶ ם הַ ְקּ ִ
ִק ְרבָ ה שֶׁ ל יֵצֶ ר וְּ כְ לֵ י ח
שֶׁ ל ִס ְמלֵי ֶא ֶרץ וּמַ ְמלֶכֶת" .משמע ,באוחזה בחרב עשית האומה דומה לאויביה,
מבקשי פשה ,ולצלם הקדומים שלה שיטל ממה בזמן שיצאה לגלות .הגלות
הייתה תופעה יחידה במיה של עם שחי ללא "סמלי ארץ וממלכת" ,על ספר ולא על
סיף .אצ"ג היכה על חטא אבדן סמלי הממלכה "וְ עַ ל כִּ יִ /הלְ עַ גְ וּ גְ וֵּי מַ לְ כוּת ,הוֹד
אֻ מָּ ה עַ ל חַ ְרבָּ הּ /שָׁ כַ ְחוּ ֶאת חֶ ֶרב דָּ וִ ד" )"אימת הדין"( ,ואלתרמן תהה מה יעלה
בגורלו של עם המשַ ה את טיבו מן הקצה אל הקצה ,וממיר את הספר בסיף.
כבר בספרו חזון אחד הלגיוות 22,השמיע אצ"ג את הרעיון שעתיד היה לחזור
תּוֹתח בַּ שָּׂ דֶ ה /,זוֹכֶ ה כֵּן ָללֶ כֶת
פעמים אחדות ברחובות ההר" :וְ ַרק הַ הוֹלֵַ Rאחֲ ֵרי הַ ָ
ַאחֲ ֵרי מַ חֲ ַר ְשׁתּוֹ הַ טּוֹבָ ה" – רעיון המהפך את חזון אחרית הימים על פיו והמעמיד

מעה מוחץ לגורל היהודי העגום והפסיבי .תשובתו של אלתרמן היא תשובה
חידתית וזֶ אוּגמטית ,שקוראים שוים יכולים לתלות בה כווות שוות .בשיר ו מן
המחזור "ליל תמורה" אמר כי העם בשת תש"ח הפך עורו "לָ קוּם כְּ שׁוֹר וּכְ מַ בְ עִ יר/
חוֹר ִשׁים וּכְ לֵ י כּוֹבֵ שׁ" .העם מתגבר כשור לאחוז בכלי החריש ולבצע את
עַ ל כְּ לֵי ְ
חובות היום יום ,אך גם אוחז במבעיר ) = "בְּ ֶרן"( 23.הוא איו מכתת את חיתותיו
האת לחרב ולחית ,כי אם אוחז
לאתים ,כבחזון אחרית הימים ,ואף איו מכתת את ֵ
ִ
במחרשה ובחרב בעת ובעוה אחת 24.השימוש במילה "מבעיר" היא מילה אופייית
לשירי רחובות ההר :שירו של אצ"ג "לאלי בארון" פותח במילים "אֱ Tהַ י הַ מַּ בְ עִ יר
ְקצֵ ה שַׁ חַ ק" ,וראו גם בשירו "כתר קיה לכל בית ישראל" )"וּבָ א הַ מַּ בְ עִ יר"(; ב"חזון
כּוֹרת ,הַ מַּ בְ עִ יר"(; או ב"צלמוות הדור
גלעֵ ד לשבטי ישראל" )"עַ ד בּוֹא הַ שּׁוֹחֵ ט ,הַ ֵ
וֹתיוּ שֶׁ הַ מַּ בְ עִ יר-וְ הַ מַּ בְ עֶ ה הֵ שַׁ ם"( – עדוּת וספת להשראה
)"מ ְשׁכְּ ֵ
ִ
ושביל הזהב"
שקיבל אלתרמן בשלב זה משירת רעהו ,הבוגר ממו.
בשיר ג של "ספח לשיר צלמי פים" ,הודה אלתרמן בצורך לאחוז במחרשה ובחרב
כאחת ,באומרו כי רק כך מובטח קיומו של העם ,הגם שיֵשות כפולת פים זו תובעת
חוֹר ִשׁים וּכְ לֵי הָ ֵאשׁ]…[ ַק ְמ ְתּ  ִצַּ בְ ְתּ ל ְִהיוֹת לְ יֵשׁ" .זהו
ֹח כְּ לֵי ְ
קרבות וסבל" :בְּ כ
למעשה הרעיון הזכר ב"זֶ מר הפלוגות" שכבר זכר לעיל – הרעיון שצעירי ישראל
אוחזים ברובים בשדות הקרב בשעה שכל רצום לאחוז במחרשה בשדות הקמה .על
רעיון זה מושתת גם שיר הסיום של עיר היוה )"ספח לשיר צלמי פים"( ,שבּו פוה
הדובר-המשורר אל ה"ממלכה" )אל המדיה( מתוך אמוה צרופה בצדקת הדרך:
"רק ַא ְתּ – וֹפְ לַיִ  Rלָ  Rעֵ ִדים  –/בִּ ַקּ ְשׁ ְתּ עַ ד ֵקץ לָ קוּם בָּ ֵאת /וְ לֹא בַּ חֶ ֶרבַ .א Rצְ מָ ִדים /עָ לוּ
ַ
כוֹרת" .המילה "צמדים" קשרת אסוציאטיבית לצמדי הבָּ קר החורשים
בָּ  Rשַׁ חַ ר וְ ֵ
בשדה ,וכאן הם "שחר וכורת" )החיים והמוות ,התקווה ואובדה( .המדיה שקמה
בעקבות השואה ,הכורכת "שחר וכורת" ,ביקשה בכל מאודה לקום "בָּ ֵאת וְ לֹא
בַּ חֶ ֶרב" ,אך מבוקשה לא יתן לה למרבה הצער .במקום לחרוש בשדה בצמדי
שוורים ,צעיריה הולכים לשדות הקרב ,ולפעמים אים חוזרים משם בחיים ,על אף
שהם שוחרי שלום ומבקשים לדבוק בחיים בכל מאודם.
לפיו דוגמה אחת מי רבות להתמודדות של שי משוררים גדולים עם אותה
סוגיה עצמה ,ולתשובות השוות שהם מספקים לאותן שאלות עצמן .אצ"ג משך
בדרך כלל אל התשובה הטוטלית ,שאין בה כל היסוס וכל פקפוק ,ואילו אלתרמן
משך אל התשובה הדואלית ,הרואה בכל ושא וושא את מאזן החיוב והשלילה שבּו.
אפשר שפסיחה זו על הסעיפים בשירי עיר היוה היא שגרמה לקורצווייל לזהות
בכתיבתו של אלתרמן כתיבה "מלאת סתירות"; ואולם ,הפרדוקסים וצירופיו
האוקסימורויים הגלויים והסמויים של הקובץ הם הותים לו את איכותו

המורכבת והאמותית ,החומקת מהגדרה .תגובתו של אצ"ג לימי מלחמת העולם,
השואה והקמת מדית ישראל היא תגובה אקספרסיויסטית עזה ,שוצפת כ ַלבּה,
המערבת להט
ואילו תגובתו של אלתרמן לאותם אירועים עצמם היא תגובה ְ
אקספרסיויסטי עם מתיות קלסיציסטית .מצד אחד ,זוהי תגובה חשופה וכואבת,
בלא פרספקטיבה ורוחק אסתטי ,ומצד שי – זוהי גם תגובה רפלקטיבית,
המתבות באירועים כמתוך ריחוק ,מעמדה של משקיף המסוגל לזהות בתמוה
הגועשת לגד עייו את חוקיותה הקבועה ,הצחית .לעומת זעקות השבר של אצ"ג,
שאיבד בשות המלחמה את בי משפחתו ,מהלֵך אלתרמן בשירים אלה על קצות
האצבעות ,כמי שרגליו דורכות בבית אבלים.
ד .העם והארץ
תמקד כאן אפוא בשי צמתים מרכזיים המהווים כעין אבן בוחַ ן להשקפתם
הפואטית והפוליטית של שי המשוררים הגדולים האלה .ראיו כי עמדתם של
השיים כלפי כוח המגן העברי איו יצב אמם משי צִ די המתרס ,אך בהחלט מלמד
על תפיסתו הטוטלית של אצ"ג לעומת תפיסתו המתוה יותר והסיתטית יותר
)מלשון סיתזה( של אלתרמן .להלן בחן את עמדתם כלפי שיים מצלעותיו של
"החוט המשולש" 25,העם והארץ .את עמדתם של שי המשוררים כלפי התרבות
העברית המתהווה אין להשוות אלא על דרך ההיקש וההשערה ,שכּן אין ברחובות
ההר אמירות מפורשות בושא זה .אלתרמן התבטא תכופות בעיר היוה בושא
התרבות המתהווה בארץ ,ואילו אצ"ג מע מן העיסוק בושא רוטט זה .בהעדר
פרספקטיבה לעסוק בו ,הוא העדיף להזכיר בשירי רחובות ההר את ספר הספרים
ואת סידור התפילה ,ואף לרמוז להם .לעתים רחוקות כלל בשיריו אלה רמיזות של
ממש לשירה העברית החדשה )רק לשירי ביאליק רמז מפעם לפעם( .הרמיזה חסרת
ה"דיסטץ" לשיר הפתיחה של כוכבים בחוץ ,שאותה הבאו בפתח פרק זה ,היא
בבחית יוצא מן הכלל שאיו מלמד על הכלל )ואכן היא כלולה בשיר מוקדם שכתב
לפי שות מלחמת העולם והשואה(.
בשי הושאים הגדולים הללו – העם והארץ – מהדהדים ביצירת אלתרמן הדים
מתיבת התהודה הגדולה של הקובץ רחובות ההר ,אך הוא מביא אליהם מהשקפתו
שלו ומעצבם לפי רוחו .סימפטומטית היא העובדה שבמישור הלאומי העדיף אצ"ג
לשקף את יחסי יהודים וגויים ,תוך שהוא מציב את עמו על ּ◌כַּן גבוה ,בעוד
לזקים ,בין בי העיר
שאלתרמן העדיף לשקף את היחסים בין העֵ דוֹת ,בין צעירים ֵ
הגדולה לבי ההתיישבות העובדת .באופן מיוחד ,הוא עקב בפליאה אחר היהפכו של
היהודי הגלותי ,אותו חווי שהג בעבר למות אחד לאחד את מטבעות מסחרו,

ליהודי החדש של ימי המאבק לעצמאות ,הבז לערכי חומר ומוכן למסור את פשו על
מזבחם של ערכים אידאליסטיים מופשטים.

במחזורי השירים "הה הגוי-המגור במלואו" ו"שיר הפָּים הקדוש" עוסק רחובות
ההר בסוגיית יהודים וגויים ,קרבות ורוצחיהם ,ואגב כך מעיק מיי אטריבוטים
לעם ישראל המוכה והיגף .כאן חוזר הטיעון שהועלה כבר במשא "חזון גלעֵ ד
לשבטי ישראל" בדבר היות הגויים חיות טרף )שגם אם יוציאו מקרבם דמויות מופת
– גִ לגולן המודרי של דמויות כדוגמת בטהובן ,שקספיר ,רמברדט או קט – הם לא
ישַ ו לעולם את טיבם הבֶּ סטיאלי( ,ובדבר היות העם היהודי "עם בחר" ,שמוצאו
מהאדם ולא מן הקוף ,כי בצלם אלוהים ברא:
Tהים ִראשׁוֹן ,שֶׁ ַאחֲ ָריו ֵאין הֶ כֵּר וְ גִ ^וּי אֲ חֵ ִרים;
עַ ם שֶׁ נִּבְ חַ ר לְהֶ כֵּ ר וּלְגִ לּוּי-אֱ ִ
ֹחין וּלְ ג ְַדלוּת גְּ בוּרוֹת וּלְ ַא ְדוּת חָ זוֹן בָּ עוֹלָ ם;
עַ ם שֶׁ נִּבְ חַ ר לְ ג ְַדלוּת מ ִ
אוֹמ ִרים זֹאת; – –
עַ ם שֶׁ לֹּא קוֹף הָ יָה ָאבִ יו הַ ַקּ ְדמוֹן כַּ אֲ בִ יהֶ ם שֶׁ ל עַ ִמּים הָ ְ
מוֹרה וְ לִ ְמּדָ ם :אֲ בִ י
ֶ
בשיר א של "הה הגוי-המגור במלואו" אמר" :בַּ גּוֹיִים ָקם
ֹם
הוּדים וַ דַּ אי מוֹצָ ֵאוּ ִמן הָ ָאדָ ם" .אצ"ג האמין "כִּ י בִּ פְ ר
הָ ָאדָ ם הָ יָה קוֹף… /אֲ ְַ חוּ הַ יְּ ִ
הוּתם שֶׁ מֵ עֵ בֶ ר וֹיָם"; כלומר,
הוּדים /בָּ ָאה-אוֹר ָאז עֶ ְרוַ ת מַ ָ
יְ דֵ יהֶ ם בְּ פָ ֹרכֶ ת וּלְ בוּשׁ יְ ִ
ברגע שתשמישי הקדושה ופריטי הלבוש של הרצחים עברו לידי הרוצחים ,הופשטו
הרוצחים מכל היופי החיצוי שלהם )הגרמים ודעו תמיד בחוש האסתטי המפותח
שלהם( והוצגו בערייתם ,במערומי חיה מיער .אלתרמן ,שכמו אצ"ג מדבר בספרו על
"יהודים" ,ולא על "ישראלים" או על "כעים" ,תן את תשובתו הטרגי-אירוית
למושג העם הבחר ב"טורו" הידוע "אתה בחרתו מכל העמים" 26,המוותר כביכול
על רעיון הבחירה אם משמעותו היא היות העם שעיר לעזאזל צחי ,ללא תכלה
ותוחלת .ב"שיר צלמי פים" הוא מדבר לא על צֶ לם אלוהים שיבט מפיו של
היהודי ,אלא על פי שבעים רודפיו הצופות עכשיו מתוך צלמו .משמע ,העם שמלט
על פשו "מרודפים ִשׁבעים" ,שא עִ מו לארצו החדשה בלִיל של פרצופים ,שמהם
יבטים אויביו ,מבקשי פשו ושופכי דמו .כך מוקיע אלתרמן בדרך בלתי מפורשת
גם את האציזם ,שעקר את כל יהדות גרמיה ממקום הולדתה על יסוד עקרוותיה
המפוקפקים של "תורת הגזע" .צלמו של הרוצח וצלמו של הרצח מתלכדים לדיוקן
אחד שפי יאוס לו ,והופכים למהות דואלית ש"פְּ ֵי הַ יּוָֹה וְ ִאבְ חַ ת חַ ְרבָּ הּ הֵ ן ְדּמוּת
פָּ ֶיהָ הַ נּ ְֶחצוֹת" .אלתרמן מגה כל המיף חרב על רעהו כמי ששולח יד באחיו ,בבשר
מבשרו ,ובכך ותן כעין פירוש אישי משלו לפסוק "שופך דם האדם באדם דמו ישפך
כי בצלם אלהים ברא את האדם" )בראשית ט ,ו( .זוהי תשובתו המושכלת ,שלמרות
"שֵׁי ִמיֵי
מתיותה איה טולת רגש לאומי ,לדעה היטשיאית החרצת של אצ"גְ :

ָאדָ ם בָּ עוֹלָ ם ִ :מּוֹלִים – ע ֲֵרלִים" )"שיר העוּגָבָ ר"( .אלתרמן אף איו גורס "שֶׁ הֵ ם
חוֹרים /כְּ שֶׁ לֶ ג חֶ ְרמוֹן" )"שיר הפים הקדוש"(.
לַ כְ לוּכֵ יִ -מדָּ ִמים וַ אֲ ְַ חוּ צְ ִ
אף שאין היהדות "גזע" ,טוען "שיר צלמי פים" של אלתרמן ,תמיד הייתה המהות
היהודית ברורה ,גם לאלה שמסרו פשם עליה וגם לאלה שהתכחשו לה .אולם
דווקא עתה ,כשמהות זו מגיעה אל השלֵ מוּת ,אל התחה הסופית של דרך דודיה,
היא הופכת חידתית ובעייתית מתמיד" :כַּיּוֹם ,בְ הַ גִּ יעָ הּ ֶאל הַ ְשּׁלֵ מוּת /,הֲ לֹא ְ ִתהֶ ה מַ ה
לִמצֹא ָלהּ ַתּו -/הֶ ֵכּר לְ הַ כְ לִילָ הּ וְ ִהיא חוֹמֶ ֶקת /לֹא
ֹש ְ
הוּתהּ ְ ִדר
וּדמוּתֶ //.אל מַ ָ
ֹאר לָהּ ְ
תַּ
ְ ִתפָּ סָ ה .יִ חוּד-לָשׁוֹן-וּכְ ָתב /לֹא יְ כִ ילֶ נָּהֵ .אין יָדוֹ מַ שֶּׂ גֶת" .בארצות הפזורה היו קהילות
ישראל המפוררות עם אחד ,החוגג אותם חגים ומתפלל אותן תפילות ,פחות או
יותר; ואילו היום ,בזמן "שיבת ציון" ,יש סכה שהעם יתפורר לשבטים שבטים,
ולמשמוע.
שהחוט המלכד בייהם – יהדותם – הופך בעייתי יותר ויותר להגדרה ִ
כשה לאחר פרסום עיר היוה פרצה בציבור מחלוקת סוערת בשאלת "מיהו
יהודי?" ,ובה צידד בן-גוריון בההגת הגדרה לאומית-אזרחית חילוית למושג זה.
רק בעקבות התפטרות שרי המפד"ל מן הממשלה והסערה שקמה ביהדות הגולה
חזר בו בן-גוריון ממגמת השיוי של הקביעה המסורתית בסוגיה זו.
אצ"ג ואלתרמן עוררו אם כן את השאלה עוד בטרם עמדה על סדר היום הציבורי.
אצ"ג פיתח ברחובות ההר תפיסה חדשה של "עם בחירה" ,החייאתה של התפיסה
המסורתית שרווחה בעם ישראל בכל הדורות למן ספרות חז"ל ,תפיסה שבמרכזה
"גזע" המתבדל מן העולם בשל עליוותו )וכדבריו ב"אחותי דוכיפז"" :לְסַ ף בַּ ית זֶה
]…[ בּוֹ ג ָָרה ִמ ְשׁפָּחָ ה ִמן הָ עָ ם הַ נִּ בְ חָ ר ִמכָּל עַ ם"( .ב"שיר גזע אברהם" ,כמו גם בשירים
אחרים ברחובות ההר ,הסביר את שאת ישראל כתוצאה הגיוית והכרחית של
עליוות העם על סובביו .אלתרמן ,שראה כאמור בשבעים דיוקאותיו של העם
תמות ראי מהופכת של שבעים רודפיו ,ידע שמבחיה מדעית היהדות איה גזע .את
ייחודה יש לחפש אפוא בעייים שברוח ,ולא באותם קווי היכר המבדילים גזע אחד
ממשהו .ובעייי הרוח תפיסתו בושא זה הייתה ֶאבולוציוית ומתוה מזו של בן-
גוריון ,שאותו כביכול העריץ .מובן ,יתן להיח במידה רבה של סבירות ,שגם אצ"ג
לא התכוון ל"גזע" במובן הפיזי-פיזיולוגי ,אלא למעמדו המיוחד של העם מן
הבחיה הרוחית.
אלתרמן הבין היטב ששאלת "מיהו יהודי?" איה יכולה לקבל מעה פשוט וחד-
ערכי .יש יהודים שאים יודעים עברית )ועל כן הגדרת מיהו יהודי "ייחוד-לשון-
וכתב לא יכילה"( ,ויש שאים יהודים – וצרים ומוסלמים – היודעים עברית היטב.
גם שמירת הדת וחוקותיה איה יכולה להיות קריטריון מספק לשם הגדרת "מיהו
יהודי?" ,שכּן יהודים רבים אים שומרי מצוות .מצד אחד ,המהות היהודית היא כה

דבוקה בבעליה עד כי אפילו המשומדים אים יכולים להיפטר ממה" :עִ ם הָ עוֹבְ ִרים
וּסמוּיָה/
ֶאת שַׁ עַ ר הַ ְטּ ִמיעָ ה /עָ בְ ָרה גַּם ִהיא .עָ בְ ָרה בְּ ִחלּוּף בֶּ גֶד /וּבְ ִשׁנּוּי ְדּמוּת .מֻ כְ חֶ שֶׁ ת ְ
ַא Rכְּ ָת ִמיד מֻ גְ דֶּ ֶרת וּמֻ בְ הֶ ֶקת /.לְ כָ ל הַ נָּס ִממֶּ נָּה – עַ ל ִתּלָּ הִּ /חכְּ ָתה בִּ ְקצֵ ה כָּ ל דֶּ ֶרR
וּמ ִסלָּ ה" .משמע ,גם במותו של המשומד מחכה לו ישותו היהודית בסוף הדרך; גם
ְ
המתצרים אים מלטים מן הגורל היהודי ,כי יש מי שטורחים להזכיר להם את
יהדותם .מצד שי ,יהדותו של אדם הוא עיין בלתי-תפס ,החומק מכל הגדרה ,ועם
זאת קל לזהות יהודי בין לא-יהודים .כשהוא מצוי "בִּ ְקהַ ל ְשׁוָ ִקים וּבְ תוֹR
הַ ְטּ ַר ְקלִיִים" בשבריר של שייה או מזהים שיהודי לפיו,
ֹהֲ ִים בְּ ִמ ְקדַּ שׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
שֶׁ כְּ סֵ דֶ ר עֲבוֹדַ ת כּ
בִּ  ְגִ יַת הָ עוּגָב ְ
וּת ִהלִּים לְמַ לְ כֵּ וּ דָ וִ ד,
ִהִ ְהיגוּ גוֹיִים וּמַ לְ כָּ ם בְּ הֵ יכַלְ -תּפִ לָּ ָתם;
לְיוֹם הַ כְ ָתּ ָרה וּלְ יוֹם ַא ְשׁכָּ בָ ה וּלְיוֹם ִדּין
ֹוּ לָ הֶ ם ִא ְמ ֵרי שֶׁ פֶר מֵ ָאז לְ ָת ִמיד;
הֱ כִ י
ֹן ְשׂפָ ֵתיוּ;]…[
לְתה בָּ ם ְתפִ לָּ ה ע ֲֵרבָ ה ,לוּלֵ א ח
וְ לֹא עָ ָ
יוֹדעִ ים!
יוֹדעִ ים… ֶאת זֶה הֵ ם ְ
וְ ֶאת זֶה הֵ ם ְ
רוֹדים?!
ֵאי Rלֹא יִ ְשׂ ְטמוּוּ גוֹיִ ים הָ ִ

ואילו אלתרמן ,בהידרשו לושא השפעת היהדות על תרבות העולם ,אומר אמירות
דואליוֹת כגון "יְ ֵמי מוֹעֲדֵ יהֶ ם הָ יוּ ֵאידָ יוַ /,אְ ִ Rתכְּ וּ בְּ צֶ לֶ ם מוֹעֲדָ יו"; כלומר חגיהם
היו לעם ישראל ימי חג וחגא גם יחד ,שכן חג כמו הפסחא למשל תכן בצֶ לם מועדיו
של עם ישראל )ודווקא בחג זה התאו הגויים לעם ישראל יותר מתמיד( .באירויה
טרגית הוא מעלה את מצבם רב הסתירות והיגודים של יהודי הגטו ,שהלכו אל
מותם באותן תפילות ששימשו את כוהי הדת של פורעיהם .אמירותיו של אלתרמן,
למרות דמיון הרטורי והאידאי לאלה של אצ"ג ,קשה יותר לתת להן פרפרזה מיחה
את הדעת 27,וזה כוחם .בשורות הבאות )מתוך שיר ב של המחזור "שיר צלמי פָּים"(
יכּרת תשובתו של אלתרמן לשורותיו של אצ"ג המצוטטות לעיל:
עֵ ת כִּ י הָ יוּ הֲ מוֵֹיהֶ ם עוֹלִ ים,
לְ קוֹל פַּ עֲמוָֹם ,מֵ עִ יר וָ יַעַ ר,
לָ ִשׂים מָ צוֹר בְּ הֶ ֶף כַּ ִשׁילִ ים
וְ ַק ְרדֻ מּוֹת עַ ל ְרחוֹבוֹ בַּ שַּׁ עַ ר,
הָ יָה כִּ נּוֹר מַ לְ כּוִֹ ,מזְ מוֹר ְתּ ִהלִּ ים,

ֹש עַ ם בַּ עַ ר,
ֹהֲ ֵיהֶ ם בְּ ֹרא
ִרנַּת כּ
שׂוֹרפָ ה אוֹתוֹ לְ ִשׂיד
וּבְ עוֹד ִאשָּׁ ם ְ
גַּם הוּא גַּם הֵ ם זִ ְמּרוּ ְתּ ִהלּוֹת דָּ וִ ד.
דוגמה זו מעידה כאלף עדים על "חרדת ההשפעה" 28,כהגדרתו של חוקר הספרות
האמריקאי הרולד בלום :אלתרמן הכיר בחובו לאצ"ג בשיר זה )שהוא אולי היחיד
בין שירי עיר היוה שבו גע ביחסי יהודים גויים( .הוא אף השתמש בו באותו טיעון,
מורשת ההיסטוריוסופיה הציוית ,בדבר הפרדוקס הטרגי הצורם שלפיו היו הגויים
טובחים בעם ישראל עם מזמורי תהלים בפיהם )תרגומם של אותם מזמורים
שלחשו יהודים על המוקד( .ואולם ,כדי להתרחק מן המקור ,הסיט אלתרמן את
רקע הדברים לימי הבייים החשוכים ,שבהם "הָ יוּ הֲ מוֵֹיהֶ ם עוֹלִים לְ קוֹל פַּ עֲמוָֹם,
מֵ עִ יר וָ יַעַ ר" )תוך שימוש בתמוות הלקוחות כאילו מן הבלדות הבייימיות של
האפיתט "עַ ם בַּ עַ ר" עשוי לתאר רק את ימי הבייים
ֶ
טשריחובסקי ,כאילו
הרחוקים( .הפואטיקה האלתרמית ,המחבבת מיֵי פֶּ ריפראזות ואמירות עקיפות
של לשון המעטה תעדיף כמובן את הביטוי העקיף "כִּ נּוֹר מַ לְכּוֹ" על פי הביטוי
ההדור והישיר של אצ"ג )" ְגִ יַת הָ עוּגָב ְ
וּת ִהלִּ ים לְ מַ לְ כֵּוּ דָ וִ ד"( .בשל אופייה
האוקסימורוי הבירי היא תעדיף את הביטוי המצמרר "גַּם הוּא גַּם הֵ ם זִ ְמּרוּ
ְתּ ִהלּוֹת דָּ וִ ד" ,המותח קו של אלוגיה מדומה בין הקרבות למרצחים ,על פי הפתוס
רוֹדים?!" .חרף התקרבותו לוסחו
"אי Rלֹא יִ ְשׂ ְטמוּוּ גוֹיִים הָ ִ
הישיר שבאמירת ֵ
האמירתי הישיר של אצ"ג ,שימר אלתרמן בכל זאת אחדות מתכוות השירה
החידתית והמעורפלת שלו מן התקופה האו-סימבוליסטית ,תקופה שבה המליץ
בשיריו ובמאמריו על "הבלתי מובן בשירה"29.
על הגיוס היהודי אמר אצ"ג בשירו "ריקוד על קבר אבות" כי חוק הוא מי קדם:
ֹרשׁ ,כְּ לָ יָה
הוּדים בְּ כָ ל לֵ ב וּבְ כָ ל ֶפֶ שׁ שׂוִֹ ְאים  –/סוֹפוֹ ע ֲִק ָירהִ -מן-הַ שּׁ ֶ
"את אֲ שֶׁ ר הַ יְּ ִ
ֶ
וְ ָקלוֹן" .הוא מתאר את כוח שאתה של היהדות לאויביה ההיסטוריים ככוח מיתי
החותר תחת אושיות תבל ומאכּל את כל סביבותיו .הגיוס היהודי ,פרי אלפיים
וּמ ִריֳ /קבָ ל דַּ ְרכֵי קוֹרוֹת עַ ִמּים
שות גלות ,לפי אלתרמן ,הוא "ִיצוֹץ שֶׁ ל סַ ְרבָּ וּת ְ
כוֹתם .הוּא זִ יק אֲ שֶׁ ר ִה ְמ ִריא ִמ ָגּלֻיּוֹת בְּ אוֹר חֳ לִ י ֵאיןֵ -קצֶ ה /עַ ל פְּ ֵי הָ ִריב,
וְ יֵצֶ ר /מַ ְמלְ ָ
לִּמ ִדיוֹת הַ חֶ ֶרב וְ הַ נֶּזֶ ר" )סוף שיר ב ב"שיר צלמי פים"( .לא ארגיה
הָ ַרהַ ב וְ הַ יְ ִרי /,שֶׁ ְ
של שאה שופעת מהיהודי ומשפיעה על כל העולם ,לפי אלתרמן ,כי אם ארגיה של
סרבות ומרי כלפי "הָ ִריב ,הָ ַרהַ ב וְ הַ יְ ִרי" של המדיות הריבויות )רמז לחלקם
הכבד של היהודים בכל התועות המהפכיות ,ובמיוחד בתועות הסוציאליסטיות
לממסד המדכא(.
שלחמו בעוולות שבין אדם לחברו ובין אדם ִ

אצ"ג מבכה ב"קית השה לבדד" את היעלמותו של העולם היהודי על תפיסת
Tהים וְ ָאפְ סוּ כָל
לּוֹתי ,כָּ לָ ה אֱ ִ
)"אחֲ ֵרי שֶׁ יָּצְ אוּ ְק ִה ַ
"תעודת ישראל בגויים" שרווחה בו ַ
ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים /וְ הַ שָּׁ מַ יִ ם ִממַּ עַ ל ֵאיָם שָׁ מַ יִ םֶ ,אלָּ א כִ סּוּיֵי ַתּ ְרעֵ ָלה /.וּבָ אוּ ע ֲֵרלִים
תוֹרה וְ לִ ְתעוּדָ ה וּלְ לֹא חֶ ֶרב"( .אלתרמן
וְ  ִכְ  ְסוּ לָ גוּר בַּ בָּ ִתים /:בָּ ם וֹלַ ְדוּ לִ בְ ָרכָ ה לְ ָ
לעומתו איו מתרפק על הגולה ,ומתגד לאלה שהציבוה על כַּן גבוה לאחר השואה.
הוא איו מקבל את הקלישאות המקובלות של "אור לגויים" .בשיר ב של המחזור
"צלמי פים" הוא מתרה" :בַּ ל  ְשַׁ וֶּ ה ִתּפְ ֶא ֶרת ְמדֻ מָּ ה /לַהֲ וָ יַת גּוֹלָ ה ]…[ אוֹ ִאם
ֹט
בָּ ִאצְ ְטלָ ה הַ חֲ סוּדָ ה) /אֲ שֶׁ ר ִמכְּ בָ ר ָאבַ ד עָ לֶ יהָ כֶּ ַלח( /שֶׁ ל טַ עַ ם הַ יִּ עוּד וְ הַ ְתּעוּדָ הְ ִ /קשׁ
יְתה /אוֹר לַגּוֹיִים? ]…[ דָּ ְמ ָתה
ֹר :הָ ָ
כָתהּ ,לֵ אמ
גּוֹלָ ה ,לָ ֵתת לְכֶ פֶ לֶ -קלֶ סֶ /את צֶ לֶ ם חֶ ְשׁ ָ
כָּ אֲ ָרזִ ים?" .ואולם ,ככלות הכול הוא שואל אם אין לשמר משהו מן היהודי הישן:
את מריו כגד "הָ ִריב ,הָ ַרהַ ב וְ הַ יְ ִרי /,שֶׁ לִּ ְמ ִדיוֹת הַ חֶ ֶרב וְ הַ נֶּזֶ ר" .תשובתו של אלתרמן
לאצ"ג בעיין "תעודת ישראל בגויים" מורידה אפוא את הדיון ממרומי המיתוס
חסר הגבולות אל "שביל הזהב" שבין שלילת הגלות להבה כוחה של תפקידה
ההיסטורי המיוחד ,על אורותיו וצלליו .כמי שהכיר את שי צִ די המטבע ,אלתרמן
עושה כן ללא כחל וסרק ,תוך דחיית השלילה הגמורה של ה"כעים" מזה
וההאלהה הגמורה של אצ"ג מזה .אצ"ג מגה את ההליכה ב"שביל הזהב" )וראו
שירו "צלמוות הדור ושביל הזהב" ,שכבר זכר לעיל( ,ואלתרמן איו ממליץ
מפורשות ,אך בכל עיין בוחר את שביל הזהב :בין ציויותו של אחד-העם לזו של
הרצל ,בין הבלגה לאקטיביזם ,בין שלילת הגלות להתחשבות בה כבמרכיב חשוב
בביית זהותו של "היהודי החדש".
אצ"ג רואה בחזון תמות אחדות מופלאה ,שבּה העם שרוי באחדות גמורה ,ובה
מתלכדים כל פרודות העם ויצוליו כאגלי כספית הצמדים זה לזה ,ומן הלכד
"אהֲ בַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ִדּ ָירה שֶׁ לֹּא הָ ְי ָתה ִמ ִסּיַי עוֹד /,שֶׁ ִהיא הֶ כְ ָר ִחית וְ ֵאין בִּ לְ ָתהּ"
פורצת ַ
)שיר ד מתוך "הה הגוי-המגור במלואו"( על הגויים הוא אומר "כִּ י ָא ְמָם ֶאחָ ד הוּא
שׁוֹתים" ,ועל היהודים" :וְ ֶאחָ ד
הַ שַּׁ ד /שֶׁ ִמּמֶּ נּוּ יָ ְקוּ וְ ַאחַ ת ִהיא הַ בְּ ֵאר שֶׁ ִממֶּ נָּהּ שָׁ תוּ – וְ ִ
הוּא הַ נָּהָ ר הַ דָּ ִמי הַ ִדּ ְמעִ י ,שֶׁ בּוֹ ָאוּ חוֹצִ ים ְרחוֹבוֹת" .אלתרמן רחוק מלראות תמוה
אידילית ואידאלית כזו .להפך ,הוא מתאר את מפגשם של השבטים ש"לִ ְק ָרבוֹת-
כִּ ְל ַאיִ םָ /ק ִמים בּוֹ הַ ְטּבָ עִ ים וְ הַ ִ
נִּיבים" )בריבוי המשמעים של "טבע" ו"יב"( ,את סבך
"אחַ ת ַרק הַ בְּ ִדידוּתֵ .אין לָ הּ גְּ בוּלוֹת" .משמע ,רק
העדוֹת ואת ריחוקן זו מזו – ַ
הבדידות – שהיא תכוה אידיווידואלית ואויברסלית – היא היא "המכה
המשותף" הקולקטיבי בין כל בי ה"שבטים" היהודיים השוים ,פליטי חרב,
המרגישים כה זרים ודחויים במולדתם החדשה .ואף זאת :גם כשאלתרמן ותן
תשובה טוטלית וסח אצ"ג )"אחד הוא…" ,".אחת היא…"( תשובתו מהורהרת,

אירוית ורצופת פרדוקסים :אחת היא רק הבדידות שאין לה גבולות ,בכל משמעיה
של אמירה זו.
אצ"ג חולם בשירי רחובות ההר על איחוד כל הכוחות הלאומיים למחה מוצק
אחד ,שיעמוד מול שבעים זאבים ,ובשורה אחת בפיו – בשורת היהודי הסלעי,
שבעייו "אֲ פֵ לַת ְתּהוֹם ְוּרשָׁ פִ ים ִמ ְשּׂדוֹת ְק ָרב ִמיּוֹם רוֹמָ א עֲדֵ י יוֹם-גּ ְֶרמָ ן וַ עֲדֵ י יוֹם
אֱ דוֹם-וַ ע ֲָרב" )"שבועת ברית לבבות"( .בלשון "אחו" הוא חוזה חזוּת אופטימית,
"שׁבוּעַ ת-בְּ ִרית-לְ בָ בוֹת" בין כל שרידי העם לבל יישה המחזה הורא
שלפיה תתגבש ְ
של יהודי ההולך אל מותו בלי יכולת להשיב מלחמה שערה" .שיר ברית לבבות"
ֹם שָׁ לִיט
מסתיים בשבועה ובאמוה כי "לֹא ָגוּר ָגּלֻיּוֹת ,לֹא ֵלֵ ְ Rשׁלוּלִ יּוֹת ְ .הֵ א גוּשׁ לְ א
ֶאחָ ד /.הֵ יטֵ ב ֵדַ ע פַּס גְּ בוּלִ .טיב יַחֲ סֵ י ְשׁכֵ וּתִ .דּין בְּ ִריתוֹת /.וְ לֹא ְ ִהיֶה עוֹד ְר ִאי בָ עוֹלָ ם
ֹד ְמכִ תּוֹת" .חזות אופטימית
שֶׁ כָּ ל גּוֹי ְמיַדֶּ ה בוֹ ַאבְ וֹ /וְ הָ ְר ִאי ְמַצְ ֵץְ -מֻפָּ ץ בְּ הַ ְרבֵּ ה ְמא
זו לא באמוה תמימה יסודה ,כי אם במשאלת לב יוקדת שהאידאל יתממש מול
עייו הרואות .אלתרמן איו משלה את עצמו שחלום מיזוג הגלויות והפיכת העם
לאלתר.
ָ
למקשה אחת ,חלומם של בן-גוריון ושל מתגדיו כאחד ,יתממש
כהיסטוריוסוף וכמוסמך במדעי הטבע והחיים ,הוא ידע שהתהליך יארך דורות ,ועל
כן תיאר את הגלויות כשבטים של פראים או של בעלי חיים ,הבוחים את מרחב
המחיה החדש שלהם )כגון בשירים "ליל פים אל פים"( .ב"דף של מיכאל" אמר
ֹר ִמשַּׁ עַ ר" בטרם יפלו המעולים והמחיצות בין
יחים יֵשׁ לַ ֲעק
"שׁבְ עָ ה בְּ ִר ִ
במפורש כי ִ
שבט לשבט.
מעיין אף להיווכח כיצד רואים שי המשוררים הגדולים את תווי ההיכר
החיצויים של "היהודי החדש" ,שבא לחדש ימיו כקדם במולדתו הישה-חדשה .את
ֹרות כלביאים זועפים
הדורות הצעירים כיה אצ"ג "דורות ארזים" שמתפקידם לש
עם הגורל פים אל פים )"צלמוות הדור ושביל הזהב"( ,ובשירו "צוהר בען" הוא
תיארם בדימוי יטשיאי מובהק של יפי הבלורית והתואר:
וְ ִהנֵּה הַ דּוֹר הָ עוֹלֶ ה… יַעַ ר לִ בְ  ִים בָּ ָאבִ יב,
יְ פֵ ה הַ קּוֹמָ ה וְ עַ ז הַ נֶּפֶ שׁ וּבָ ִהיר.
ֹה ע ֲִסיסָ ם.
ִמכֶּ ֶרם ְשׁTמ
עֵ יַיִ ם יְ עֵ לִים  ְשָׁ ִרים וּ ְמֵ ִרים[…] .
 ְכוֹ ִים לְ הַ אֲ בִ יב ִמ ְדבָּ ִריּוֹת;
לְ הַ ע ֲִסיס ְסלָ עִ ים;
לְ הַ לְ בִּ ישׁ שָׁ ִי עֶ ְריַת הָ ִרים;
דוּמיּוֹת;
וּלְ הַ ְר ִין וֹפֵי ִ
ֹשׁ וְ לָ ֶרשֶׁ ת – – –
 ְכוֹ ִים לִ כְ בּ

אלתרמן ,לעומתו ,גילה ספקות לגבי דמותו של הדור הצעיר ,ומכל מקום לא תפס
לתיאורים אידאליים שכבר היו למצוות אשים מלומדה .הוא לא גרר אחר
האידאל היטשיאי של "החיה הצהובה" )שתגלגלה בתיאורם הסטראוטיפי של בי
הארץ כצעירים חסוים ושזופים ,כחולי עין ובעלי בלורית בהירה ,זהובה או
אדמוית ,היפוכם של יהודי הגלות הכפופים ,החלושים והחיוורים ,שחורי העין.
הזכרו כבר כי כשתיאר אלתרמן בשיר "עיר גירוש" )מתוך עיר היוה( את מפגשם
של פליטי המחות עם קולטיהם ה"צברים" ,בי ההתיישבות העובדת ,מסתיים
התיאור במפגש עם "חֲ בֵ ר הַ ִקּבּוּץ הַ ְממֻ ְשׁ ָקף עִ ם סַ ְמכוּת הַ ִשּׁלְטוֹן וּמַ כְ ִשׁיר הַ ֶקּשֶׁ ר" .לא
דמות הרואית שיחה ביופי חיצוי סטראוטיפי מושלם מוצגת לפיו ברגע המפגש
ההיסטורי שבין הגולה ליישוב ,כי אם דמותו הריאלית וחסרת ההילה של חבר
קיבוץ ממושקף .גם תיאורו של הרופא בסוף השיר "עיר היהודים") 30שיר ג במחזור
"מלחמת ערים"( מפץ ציפיות ומוסכמות" :וְ ַאחַ ר כָּך ִהגִּ יעַ הָ רוֹפֵ א וּכְ לֵי ְמלַ אכְ תוֹ
עִ מּוִֹ .אישׁ ַא ְדמוֹ ִי הוּא וְ שָׂ עִ יר" .תיאורו הוא תיאור של עשיו איש השדה ,ולא של
רופא סטראוטיפי" .טבעי" היה יותר אילו היה חבר הקיבוץ "אדמוי ושעיר",
והרופא – "ממושקף" ו"בעל סמכות" ,אך אלתרמן איו עה לסטראוטיפים אלא
שוברם ללא הרף.
גם מפת ארץ-ישראל ,העולה משי הקבצים ,איה אותה מפה עצמה :אצ"ג דרש
למקומות קדושים או מיתיים ,האומרים כולם גדוּלה ושגב .בין כותרותיו מצא
"לאלי בארון"" ,חזון גלעד לשבטי ישראל"" ,שיר על הר מכפלה",
כותרות כדוגמת ֵ
"בסוד כירת וירדן"" ,בארה של מרים"" ,עם ראובי ומולכו בחצר המטרה
מאזכור ישיר של
בירושלים"" ,אצל הכותל" ו"בחל קדרון" .אלתרמן כאילו מע ִ
אתרים ,ערים וחבלי ארץ ,ומעדיף כיויים פֶּ ריפרסטיים עקיפים ,ורק קפריסין הזרה
זכרת בשמה המפורש .במקום תל-אביב ויפו זכרים כאן "הפרוור הדרומי"" ,קרית
החרשים"" ,עיר היהודים" )וכאילו כדי להפר כל כלל ולהשאיר
ָ
הסוחרים"" ,פרוורי
בו יוצא-מן-הכלל הזכיר כאן אלתרמן בשיר "עיר קורסת" פעם אחת גם את תל-
אביב ואת יפו גלויות ומפורשות( .גם ירושלים איה זכרת כביכול בקובץ זה ,וזוהי
"לאקוּה" האומרת דרשי .האם התזר אלתרמן מאזכור ירושלים הצורה ומן
הקרבות הרי הגורל שהתחוללו בה ובדרך אליה? לאו דווקא .בשיר א של המחזור
"בטרם יום" זכרים קרבות לטרון שאליהם הובאו צעירי גח"ל "בפחז רב" כדי
"ליפול בהרי אל ובאילון" ,ובשיר ד של אותו מחזור זכרת "חֲ ִטיבַ ת הָ ַרגְ לִים
ֹחוֹת הָ אוֹיֵב ִמן הַ ַקּו הַ ִתּיכוֹן בַּ ְשּׁפֵ לָ ה /גַּם
הַ ְשּבִ יעִ ית" ,ש"וֹעֲדָ ה לְהָ ִסיחַ ֶ /אל גּוּפָ הּ ֶאת כּ
מֵ עִ יר הַ בִּ ָירה לְ מָ ְשׁכָ ם וּלְ הָ ֵקל הַ מָּ צוֹר" .רוב שירי עיר היוה מתרחשים בערי הארץ,

לרבות עיירות העולים ומעברותיהן ,אך הם גם חולפים ביעף על פי ופי ההתיישבות
העובדת ועל פי ופי הארץ הפתוחים – ופים של חורשות הזית ,גבעות חול וחלים
"חֲ שׂוּפֵי חַ לָּ ִמישׁ".
תיארו בפרק השי את יחסו הדו-ערכי של אלתרמן לחיבור שירי ארץ-ישראל
וירושלים .קשה שלא לשער שהתזרותו של אלתרמן מאזכור ירושלים בשירתו לא
בעה מאדישות ,כי אם להפך .כשם שהתקא באלה הכותבים "ארצי" על אתר" ,בְּ לִי
לָ חוּשׁ כִּ י דָּ ְרכוּ עַ ל ָחָ שׁ" )ראו שיר ז במחזור "שירים על ְרעוּת הרוח"( ,כך התקא
במשורר כדוגמת אצ"ג שלא חדל מלכתוב על ירושלים ,אגב שימוש בשלל כיוייה
הריאליים והמטפיזיים ,וזאת בלי ששירתו תיפגם בשל כך כמלוא הימה .גריברג,
חדור תחושת משיכה עמוקה לופי ירושלים ולמשמעותם הסמלית ,פיאר את העיר
כסמל מלכות ישראל וביכה את השפלתה בהווה ,אך עמדתו הלאומית הרדיקלית
לא התירה לו לראות אלא את המציאוּת האידאלית ,החזוית .אלתרמן ,שרתע
מלגעת במכוות האש הזו בשירתו הקוית ,דרש במפורש לושא ירושלים רק
בשירים קלילים כגון "בסימטא ירושלמית" ,שבו לגלג במקצת על שירי ירושלים,
מלאי ההוד וההדר ,של אצ"ג ושבו יסה ללכוד את המציאוּת המורכבת מכל
צדדיה 31.שירו ה"קליל" משקף עיר שבה אין הכרעה בין השאיפה הציוית
המוצדקת של הצעירים הארץ-ישראלים הדוברים בגוף ראשון רבים לבין "הבעיה
הערבית" ,המאיימת על קיומם הפיזי והרוחי .הסכה השקפת משיר זה היא סכה
דו-סיטרית וסימטרית :ההוויה הציוית הצעירה מאיימת על ערביי העיר ועל
תרבותם ,ואלה מאיימים על העברים הצעירים המהלכים בסמטאותיה .כל אחת מן
ההוויות המוגדות מתכרת לזולתה ,ורואה בה מהות זרה לאופייה של העיר.
ירושלים לפי אצ"ג היא עיר שאין בה מקום לכרים :כל רצוו הוא להחזיר את
גלגלי ההיסטוריה לאחור ,ולמחוק מדברי הימים את הכתובת  Judea Captaשחרת
בהם טיטוס .במאמרו "אין מוקדם ומאוחר לגבי האמת" ,שכתב לאחר ביקור
האפיפיור בארץ 32,כתב אצ"ג כי אלמלא חיו הגויים בהיפוזה "היו משתחררים
מאותו סמל של מַ טר דולורוזה ותיוקה הקורן .היו מוחקים את ה'אמן' ואת
ה'הללויה' ,את ירושלים ואת בית-לחם שבכתב הלועזי" .אלתרמן ,לעומתו ,מתאר
באחד משירי "רגעים" את ירושלים כעיר אפורה ומשומשת כטופס בידי
ביורוקרטים 33.הוא מגיע אל המסקה כי הפקידים האפורים ,הוסעים ברחובות
ירושלים המדטורית ,אים מסוגלים כלל לחוש כי הם מצויים בעיבורה של עיר
מלוכה ,עירם של מלכים ,שבו מקדשים ומגדלים ,ושל ביאי קדם ,שדבריהם
העזים קבעו לדורי דורות בתרבות המערב כולה .מי שרץ ברחובותיה כל בוקר אל
ה"אופיס" הן לא יעלה בדעתו להרהר בכך שבאותו מקום עצמו עבר בזמן מן

הזמים הביא ירמיהו .רוחיותה הלואטית של העיר ,שהולידה אשי קצוות,
ביאים ותורות מוסר אבסולוטיות ,שחקת אפוא ומיטשטשת בתוך ההוויה היום-
יומית שלה :הוויה סדורה וקופורמיסטית של פקידים ושל משפחות בורגיות,
החיות חיים יוחים כבערי אירופה .השיר מסתיים בתיאורה הדומם והעגום של
ירושלים-של-מטה ,הלובשת בגדי חול והיושבת כגברת בורגית ,עגומה וידועת
אכזבות )בת דמותן של אליזבת יי ,גיבורת הרומן שירה ,וחברותיה ממרחב
התרבות הגרמית ,שהתיישבו בשכות רחביה הירושלמית( בקפה "ויה" ,לצד ספל
תה ועוגה ,מחכה למשוררים שיחזרו אחריה ויקשרו לה אותם כתרי תהילה שכבר
אבדו לה.
אצ"ג כמעט שאיו מזכיר את תל-אביב בשירי רחובות ההר ,אך כשהוא מגה את
הורמליזציה של החיים בזמן שבו היה היישוב צריך לחגור שק ואפר ,יכּר שדבריו
מכוּוים כלפי תל-אביב .הוא תמֵ הַּ כיצד יכולים תושבי תל-אביב לחיות את חייהם
כסדרם בעוד גוויות אחיהם מוטלות מאכל לעוף השמים ולחיית הארץ .ב"על סלע
ִ
עיטם" הוא זועם על אותם התים הוהגים כאילו לא אירע דבר:
יִיקד ַקיִ ץ ֶאצְ לָם וְ ֶאל חוֹל חוֹף יַמָּ ם
עוֹד ְמעַ ט ַ
רוּתים מֵ עַ מָּ ם;
ֹץ הַ זּוּגוֹת :עֵ ירֻ ִמּים וּכְ ִ
לִרח
י ְֵרדוּ ְ
וְ יִ ְשׁתּוּ הַ ְרבֵּ ה ִמיץ וְ גָזוֹז וּבְ ָק ְד ֳקדָ ם ַתּחַ ת ֵאפֶ ר –
חוֹל וְ ָאבָ ק ַ)רק אֲ ִי הָ רוֹשֵׁ ם זֹאת בַּ סֵּ פֶר
וּמַ בִּ יט לִיהוּדַ י הָ ְר ֵקבִ ים ִמן הָ ַריְן ֶאל הַ ְדֵּיפֶ ר – –(.
בית זה ,שבו השתמש אצ"ג בצייי הסגון הייחודיים שלו ,שאותם קיבל כאמור
אלתרמן על עצמו בשירי עיר היוה )שלושת החרוזים הצמודים ושי סימי הקיטוע(
אומר את שאמר אצ"ג גם בספריו הראשוים :בי תל-אביב הים ממעמי החיים
)מרחיצה בים ,ממיץ ,גזוז וגלידה( בזמן ששומה עליהם לעורר את מצפון העולם
בזעקה גדולה על דם אחיהם ששפך לחים .אלתרמן ,שאיו חש בוח להיות בעמדת
המוכיח בשער ,לקבוע מצוות "עשֵׂ ה" ו"לא תעשה" בזמן שהוא מצא בעורף וצעירים
ממו לחמים בחזית ,איו מגה את האות החיים הקטות ,אלא רואה בהן סימן
לרצון חיים בריא .הוא מחייב את הורמליזציה הזאת .מכאן חרוזיו הקלים,
המשתרבבים לפתע בתוך האפרוריות הרציית והבוה של עיר היוה ,בתארו עיירת
ֹנִּי /.הָ ַאחַ ת –
עולים שקמה בן לילה" :הַ נְּ עָ רוֹת ְ ִק ָראוֹת מַ זָּ לְ /,סטֶ לָּ ה ,לוָּה .גַּם ִרנָּה וְ ר
ִֹיִ /,מיץ זָ הָ ב ְמ ָאדָּ ם בִּ פְ טָ ל /וְ עוּגִ ית שֶׁ זְּ רוּעַ ת כַּ מּוֹן
חֲ ָתָהּ הַ סַּ מָּ ל /לָ הּ מַ זְ ִמין ,לְ גִ וּוּן וָ שׁ
ִהיא /,כִּ י ִמפְּ ֵי הוֹצָ אוֹת ַכּנָּ"ל – /הוּא אוֹמֵ ר – לֹא יִ בְ ַרח ִאישׁ כָּ מוִֹי" )"תחת הרים"(.

גם כאן – כבשירו של אצ"ג – הים הצעירים ,שאים ושאים על גבם את סבל
זקן
הדורות ,ממיץ ומגזוז ,אלא שאלתרמן רואה בכך סימן לחיויותו של עם צעירֵ -
המתער מן האפר ובוה את חייו מחדש על הריסות חייו .לפיכך ,משולבים כאן
בדרך הומוריסטית – ליד קיוסק האחים משיח – דברי העם לביא )עמוס ז ,יב(
ותשובת חמיה לעמו )חמיה ו ,יא( וגרסתם הביאליקאית הידועה )"חוֹזֶה ,לֵ  Rבְּ ַרח,
 /לֹא יִ בְ ַרח ִאישׁ כָּ מוֹ ִי"( .הכלאתם של הבואי והיום-יומי ,הלאומי והטריוויאלי,
מראה את גלגולם העכשווי ה"מוך" של המשיח והביא שמקדם .לעתים קרובות
הראה אלתרמן בצער כיצד ירדו קהילות ישראל מטה מטה ,וכיצד הפכו צאצאיהם
של רבים ופייטים בתקופת העלייה המואצת והקליטה הקשה לעובדי "צווארון
כחול" ולבעלי פרסות פחותות .שיר זה מזכירו כי אותם מיהודי טורקיה והבלקן
שהקימו מקרבם משיחים ומחשבי ִקצין ,אלצים עתה ,עם בוא ה"גאולה" ,להיאבק
בארץ על קיומם .הערות בשיר "תחת הרים" קראות "מזל"" ,סטֶ לה" ו"לוּה" )כל
השמות מרמזים לגרמי שמים( ללמדו על תהפוכות הגורל המעלות אדם ועדה
למרום הסולם החברתי ,או מורידות אותם לשפל מדרגתו .החזות ה"קלה"
וה"פזמוית" של שיר זה ,זו שגרמה לקורצווייל לגות את שירי עיר היוה ,איה
מעידה על עומקו ועל מורכבותו ,שיקצר המצע מלפרטם .לא מקוצר ידו של המשורר
להעמיד שיר הגותי "כבד" ו"מכובד" בחרה כאן "פסַ דה" כמו-פשוטה וכמו-קלה
לתיאורן של ההתחלות הרפות ,הארעיות וחסרות התחכום של ימי קליטת עלייה.
ה .קולות מן העבר
סיים את העיון ההשוואתי הזה בעיין קודתי כביכול מתחום הלשון
האיטרטקסטואלית ,אך דווקא מתוכה יכּרים באופן מובהק הן הדמיון והן השוי
שבין רחובות ההר לעיר היוה .שי הספרים כתבו כאמור על משואותיו של עולם
שחרב ,והם מהלים דיאלוג סמוי – מדעת או שלא מדעת – עם ציגיו הפואטיים
ַ
חרב זה .בימי שיא שלטוה של "אסכולת שלוסקי" ,קרי במהלך
הגדולים של עולם ֵ
שות השלושים ,חשבה מתקפה גד יל"ג וביאליק – ה"יכין" וה"בועז" של השירה
העברית החדשה הקלסי-רומטית – סימן מובהק של השתייכות לחוגי המודרה.
הימעות ממה ,לא כל שכּן התקרבות אליה ,עלולה הייתה להתפרש כגילוי תמוה
של שמרות ראקציוית שאיה במקומה34.
והה ,בעוד שבשירתו המוקדמת תקף אצ"ג את ביאליק ,ואלתרמן התזר בגלוי
שאפייו את שירת הדור החולף,
"משקעים ביאליקאיים" ִ
בכוכבים בחוץ מאותם ִ
הרי שבספריהם שכתבו אחרי השואה לא חששו שי המשוררים הגדולים להתרפק
על שיאיה של השירה העברית החדשה ,ובמיוחד על שיריהם הגדולים של יל"ג ושל

ביאליק .לא הכול הגו כך .במאמרו "סכת הלבאטייוּת" ,שתפרסם כשתיים
האתוס של המדיה הצעירה ,מה
לאחר הופעת עיר היוה וביקש אף הוא לקבוע את ֶ
רטוש את השירה העברית שקרא בעוריו ,והזכיר בשימה אחת את "הרטוריקה של
יל"ג" ואת "השכלתות היבשה של אד"ם הכהן" כתופעות ספרותיות עבשות שמהן
ראוי להתער 35.במשורריה הגדולים של תקופת ההשכלה וביצירתם ראה רטוש
ושאים למחקר אויברסיטאי ,אך לא חלק מן הספרות העברית החיה והרלווטית.
אלתרמן ,לעומת זאת ,כשרצה לשיר את תהילת הפרוור העירוי ,קרא בהתפעלות:
ֹדֶ שֶׁ /את הַ כַּ מוֹן
זוֹרעַ עַ ל לְ שׁוֹן הַ קּ
ֹדֶ שׁ /וְ לֹא ִשׁ ֵירוּ הַ צָּ מוּקֵ /
"א ָתּה וְ לֹא כִּ ְתבֵ י הַ ח
ַ
מּוֹרג /,לוּ בָּ א ִמיכַ "ל בְּ ` לָ שׂוּחַ  /וְ לוּ
וְ הַ צִּ מּוּק //.פַּ ְרוַ ר הַ ְתּמָ ד וְ הַ מַּ לּוּחַ  /,פַּ ְרוַ ר הַ שּׁוֹט וְ הַ ַ
אוֹת` יְ ַל"ג" .בתארו ב"שלושה שירים בפרוור" את משוררי ההשכלה
ְ
שָׁ מַ ע
המחווירים )תרתי משמע( למשמע העברית ה"רחובית" ,הפשוטה והמשובשת ,זו
המדוברת בפי הרוכלים והעגלוים בסימטאות השוק ,לא חזר בו אלתרמן
מהביקורת של שלוסקי על שירתם ה"מֵ ימית" וה"פושרת" .אולם ,בחשאי הוא גם
שלח לעומתם הצדעה חטופה ,מלאת הוקרה ואמפתיה ,בהכירו בהם את אבותיה
המייסדים של התרבות הישראלית החדשה.
אחרי המלחמה והשואה העיקו אצ"ג ואלתרמן ליל"ג ולביאליק את
ה"רהביליטציה" שהיו ראויים לה לאחר המתקפה חסרת הרסן שיהלו גדם סופרי
המודרה ,ואצ"ג בכללם .שירו של אצ"ג "כתר מלכות לכל בית ישראל" ,למשל,
מתאר ילד יהודי ההולך למשרפות ,שעיו האחת בקעה )"עַ יִ ן ַאחַ ת דּוֹמַ עַ ת /דֶּ מַ ע
ֹלַ ח וְ הַ ְשּׁ ִיָּה וֹבַ עַ ת /דָּ ם – –"( .התיאור מזכיר את תיאורו הבלתי-שכח של האב
כִּ בְ ד
בשירו של ביאליק "אבי" )"פָּ  ִים דָּ וִ ים ִמצַּ עַ ר וְ עֵ יַיִ ם ֹזלְגוֹת דָּ ם"( ,שגם בו המציאוּת
הפרד .תיאור האב בשירו של ביאליק הוא בראש
ֵ
והסמל כרוכים זה בזה ללא
ובראשוה תיאור בעל המקה ראליסטית ברורה ומובחת :גולגולתו "צפה בעי
עשן" ,כי כך רואה אותה הילד הקטן בהתבוו באביו מלמטה למעלה בתוך אווירתו
הדחוסה ,מלאת העשן ,של בית המרזח ,ועיו הזולגת דם אדומה מן העשן ,מן
העייפות ומן העיון בספר צהוב הגווילים .במישור המיתי הגולגולת הערופה מעל
כתפיה מעלה באוב את המסופר בפרקי אבות על הלל הזקן שראה "גֻלגלת אחת
שצפה על פי המים .אמר לה :על דַּ אֲ טֵ פְ ְתּ אֲ ִטיפוּ ,Rוסוֹף ְמ ִטיפַיִ  Rיְ טוּפוּן" )אבות ב ,ו(.
והעייים הזולגות דם הן כעיו של יהודה ,מבי יעקב ,לפי המסופר במדרשי אגדה
על התוודעות יוסף אל אחיו 36.פילת האב על אם הדרך "כתוא ִמכמר" מזכירה את
במכמר אין מרחמין עליו ,אף ממון של ישראל
מאמר חז"ל" :מה תוא זה ,כֵּוָן שפל ִ
כֵּוָ ן שפל ביד ָכרים אין מרחמים עליו" )בבא קמא קיז ,ע"א( .הבן ,המתבון באביו

המתייסר ביגוו ,הוזה מה היה אילו היה בכוחו לעזור לאביו ,ומביע את צערו על
שלא עלה בידו לשאת עם אביו הסובל בעול ולהוציאו מן ה"עבטיט" שבו שקע:
ֹחַ ,
יתי כ
ִֹ ְתּי כָּ כָ ה ,לוּלֵ א ָרפִ ִ
הָ הּ ,לוּלֵא ָקט
ארי עִ ם צַ וָּארוֹ ָא ִשׂים,
וָ ֶא ְתָּה כְּ ֵתפִ י עִ ם כְּ ֵתפוֹ וְ צַ וָּ ִ
ֹס ִאתּוֹ בַ סֵּ בֶ ל,
ֹל וְ עָ מ
ָשׂא עִ מּוֹ בָּ ע
שׁכָה ,אוּלַ י י ֵַקל לוֹ בִּ גְ לָ לִ י –
חֵ לֶ ק כְּ חֵ לֶ ק ְ ִמ ֹ
ֶאפֶ ס כִּ י ָקצְ ָרה י ִָדי ְמא
ֹד ]…[
והה ,גם בהמשך שירו של אצ"ג מובעת המשאלה של הבן להיות לעזר להוריו
הצועדים אלי מוות ,תוך שהוא מדמיין את המתחולל בפשם ברגעים הקריטיים:
יוֹתי ,בַּ עֲלֵיהֶ ן ,יַלְ דֵ יהֶ ם /וְ עָ גְ מַ ת הָ ַאחֲ ִרית
"אוּלַי בְּ תוֹכָ ם טָ פְ פוּ גַּם ָאבִ י /וְ ִא ִמּיַ ,א ְח ַ
Tהים לְ ַרחֲ מֵ וּ בְּ ֵס – וְ יָצָ א /בְּ ֵוּ
בִּ ְקדֻ שַּ ת פְּ ֵיהֶ ם /.וּבְ עָ בְ ָרם ֵאצֶ ל יַעַ ר חָ ְשׁבוּ :לוּ ָרצָ ה /אֱ ִ
Tהים ,לֹא
הַ טּוֹב בְּ רֹאשׁ גְּ דוּד ִמן הַ יַּעַ ר /וּפָ ַרע בְּ אוֹיְבֵ יוּ בְּ חֶ ֶרב הַ ָתּעַ ר! /וְ לֹא ִרחֲ מָ ם אֱ ִ
ֹאֲ כָ ה ְט ֶרבְ לִַ ְקי ,לִ פְ דוּת /.יֵשׁ הֶ ְס ֵתּר פָּ ִים בַּ שָּׁ מַ יִ ם .פָּ שׁוּט!"
ְשׁלָ חַ  ִי עִ ם גְּ דוּד /בַּ דֶּ ֶר Rבּ
)עמ' ג-ד( .תיאורו של האב הביאליקאי ,העולה יום-יום לגרדום ומושלך יום-יום
לגוב אריות ,מהדהד בתיאור אביו של המשורר הדובר ,הרואה בעיי רוחו את העין
השותתת דם ואת אביו המושלך אל הכבשן ,ומהרהר ביו לביו מה היה קורה אילו
יתן לו הכוח להציל אותו מכיליון .הימה הרגשית והאישית בשירו של ביאליק
)שבּה ה"אי" האישי וה"אי" הלאומי פתוכים ומבוללים זה בזה עד לבלי הכֵּ ר(
התאימה לאצ"ג ללא סייג .הוא ידע היטב כי שירו של ביאליק איו מדבר אך ורק על
אביו הביולוגי ,כי אם על "כל אדם" מישראל הקבר בטליתו המצהיבה37.
אצל אלתרמן ,לעומת זאת ,הטקסט הרמז מתוך הספרות העברית ה"קלסית"
)שבעֵ ת היכתב עיר היוה כבר הייתה בבחית "השארת הפש"ֹ של עולם שחרב( הוא
הטקסט היל"גי .הייתה בכך כעין קריאת תיגר גד שלוסקי ,שהמושג יל"גיזם
שימש אצלו שם רדף לקלסיציזם עבש שאבד עליו כלח 38.הייתה בכך גם משום
קריאת תיגר גד בן-גוריון שכישלון קרבות לטרון כרך בשמו .המחזור "בטרם יום"
מתאר אפוא את הכושל שבקרבות תש"ח .אותם פובליציסטים ומבקרים ,שהדביקו
לאלתרמן – בין שבשוגג ובין שבמזיד – את תווית "משורר החצר" של בן-גוריון,
יתקשו כמדומה לתרץ מדוע בחר המשורר להתמקד דווקא בקרב זה ,ששימש בסיס
להאשמת המהיג במשגה רב-ממדים וחסר-היגיון – שילוחם של יצולים מן השואה
ימים ספורים לאחר הגעתם ארצה לשדה הקרב ,שבו מצאו עד מהרה את מותם
חסר השחר.

הטרגי
ַ
בת-שוע ,גיבורת הפואמה היל"גית המשמשת כאמור בסיס ותשתית לשיר
שלפיו ,מדומה לירושלים בהיותה בויה מ"אֲ בָ ֵים ְשׁלֵ מוֹת צֵ לָ ע" )שורה  ,(85כאבי
המקדש ,ובהיותה מקושטת ב"עִ יר זָהָ ב וּפְ ִי ִים" – באותו תכשיט הקרוי "ירושלים
של זהב" .כאן ,הערים הגולשים מן ההרים כבי צאן המועדים לעלות על המזבח39,
ופלים כסומים ב"הררי אל" )השווה תהלים לו ,ז; פז ,א; קלג ,ג( .הררי אל והררי
ציון שבמזמורי תהילים הם שם רדף לעיר שהרים סביב לה ,ששמה איה זכר
במפורש במחזור "בטרם יום" )ייתכן שאלתרמן אף מרמז לשמה של חטיבת הראל
של הפלמ"ח ,שהקיזה את דמה בקרבות על הדרך לירושלים( .בבואו לכתוב על
המשגים הטרגיים הוראים שבפרשת קרבות לטרון ,חש אלתרמן אל כון ששיר כמו
ִ
"קוצו של יוד" יתאים לו יותר מכול ,בתערובת הביקורת והאמפתיה שבו .שי
ב"איָּלוֹן" – הממשית או האלגורית ,הישראלית או הליטאית –
ַ
השירים מתרחשים
וזהו לכאורה החוט המקשר בין שי השירים .אך לא סגי בחוט מקשר זה :הדמיון
בין שי השירים יכּר בראש ובראשוה בעמדת המחבר ,היצב חפוי ראש וואש מול
למשגה הטרגי קרוב ללבו ויקר ללבו.
מעשה העוולה והאיוולת ,ביודעו שהאחראי ִ
שירו של יל"ג עשוי להתפרש לא רק כסיפור חייה של גיבורה ספציפית ,שחייתה
באילון )וילא( באמצע המאה התשע-עשרה ,אלא גם כאלגוריה על מצבה של האומה
בסוף תקופת ההשכלה ,רגע לפי ירידתה מעל במת ההיסטוריה ועליית קרה של
התועה הציוית .פַ אבּי – המשכיל הושא את שמו של פֶ בוס אל האור היווי –
כמוהו כאביר אציל כווות ,הבא רכוב על קטר וקרוות פולטי אש ועשן כדי להציל
את בת-שוע הסיכה השבויה ,סמל האומה הפסיבית המחכה לגואלה .ואולם ,הוא
סוג לאחר מפחד הדרקון ,הלא הוא הרב – סמל האופל ומתגדה של האורוּת –
המפיל את ִחתתו על איילון דבריו "כְּ כַ דּוּר עוֹפֶ ֶרת יֻטַּ ל ִמכְּ לִי ְק ָרב /בַּ אֲ שֶׁ ר יִפְ גַע שָׁ ם
הֶ ֶרג וְ ָאבְ דָ ן וָ מָ וֶ ת" )שורות  .(652-651משמע ,גם בת טובים יפה ועלה כבת שוע סופה
שתרד מטה מטה ,תתוון ותתוול ,באין מי שיתמוך את גורלה ויכוון את מהלך
חייה .שירו של יל"ג הוא מחאה כגד שמים וכגד ציגיהם עלי אדמות – רועי העם
ורביו ,הדואגים לעצמם ולא לצאן מרעיתם .בהסתמכו על היצירה הביקורתית
הזאת ,המוקיעה את המהיגים ותולה בהם את כל האשם ,אמר אלתרמן בסמוי
אמירה קשה ביותר גד מהיג הדור.
כדי לבטא אמפתיה כלפי בי משפחתו שספו ,וכלפי כל העדה שהלכה אתם אל
מותם ,בחר אפוא אצ"ג כמקור השראה בשיר "אבי" ,שאותו כתב ביאליק על גורל
חייו המר של אביו הביולוגי ועל גורלו של "כל אדם" מישראל ,המתגאל כל ימיו בין
הגויים עד שהוא גאל מייסוריו וקבר בטליתו המצהיבה תחת ציון דל )"פִּ ..אישׁ
ָתּם וְ יָשָׁ ר"( .אלתרמן ביטא בשירי עיר היוה אמפתיה כלפי הקרבות וביקורת

וקבת על הההגה שלא הגה ביצולים בתבוה וברגישות .הוא עשה כן בשירים
ביקורתיים ואמפתיים ,שכלתיים ורגשיים בעת ובעוה אחת .בשירו "בטרם יום"
יכרת ספיקת כפיים ואשת למראה הקרבות ותרעומת גד רועי העם המזלזלים
בצאן מרעיתם – בחייו ובמותו .זוהי הביקורת הקשה ביותר והמרומזת ביותר
ששמעה גד בן-גוריון על קרבות לטרון ,היא ולא שירים מאוחרים משל אחרים
שכתבו בושא טעון זה 40.למען האמת ,יש לציין שאלתרמן מותח ביקורת מרומזת
גם על עצמו בשיר ד' של המחזור "בטרם יום" בדברו על החיים שהתהלו אז בעורף
וּמוֹשׁכָ יו בְּ שֵׁ בֶ ט / ,וּבְ תוֹכָ ם הַ ְמחַ בֵּ ר.(".
ְ
על מי מוחות )"הַ ָקּהָ ל הַ גָּדוֹל וְ הָ ַרב ,עַ ל וֹגְ ָיו
אצ"ג בחר בשיר אקספרסיויסטי ,שבּו הגיב ביאליק בין השאר על גילוייו הבוטים
של המודריזם העברי שגלו לגד עייו בשות השלושים .לפי רחובות ההר הוא
יתק עצמו מ"אחיו" המשוררים המודריסטים ,ואף קלע עצמו לעמדה
אטגויסטית ביחס ל"אבותיו" המשוררים בי הדור החולף .לאחר חורבה של
יהדות אירופה יתן לחוש בכעין התפייסות מרומזת עם דור ה"אבות" שאיו עוד,
שציגו הבולט ביותר הוא ח" ביאליק ,אתו ועם כל מה שהוא מייצג )הקלסיקה
העברית ,עולמה של יהדות מזרח אירופה( .רק את הגישה האחד-העמית המתוה
הוסיף אצ"ג לדחות משמה של גישה מיליטטית ,שאיה רואה באחיזה בחרב כורח
בל יגוה ,כי אם סם חיים הדרוש לעם ריבוי לשמור על ריבויותו.
לעומתו בחר אלתרמן בשיר קלסיציסטי ביסודו ,בעל ימה סטירית האמרת בלב
כואב ,בחית "אמים פצעי אוהב" – בשיר שבו ה"אי" המשורר הוא מורה בוכים
לעמו .הוא ביקש "בשעה זו" לכלוא את הרגשות הגואים מאחורי מעול ובריח –
כאשר המליץ עוד בשירו המוקדם "השיר הזר" )כוכבים בחוץ( – ולהשמיע תוכחה
מרומזת בלבד ,שאת טיבה יביו יודעי ח"ן בלבד .כלפי חוץ השמיע קיה על "בי
הצאן" שגלשו במורדות ההרים אל מותם ,אך בסמוי השמיע כאמור דברי קטרוג
קשים משאול גד ה"רועים" שהפקירו את המרעה .בעוד שאצ"ג שפך את מררתו על
הגויים ,הפה אלתרמן את ביקורתו כלפי פים.
עיון בשי הספרים הגדולים הללו עשוי ללמד כי אחרי המלחמה והשואה לא חזרו
גדולי הספרות העברית שלו למה שהיו ,ולא הוסיפו לכתוב כפי שכתבו .עגון של
ספר המעשים כבר לא היה עגון בהיר העייים של סיפור פשוט ,אצ"ג של רחובות
ההר לא היה אצ"ג הצעיר הזועם של כלב בית ואלתרמן של עיר היוה כבר לא יכול
שאפייו את שירי כוכבים בחוץ
ה"קּסָ ִמים הַ ַקּלִּים בֵּ ין ִאשָּׁ ה וְ ִאילָ ן" ִ
ְ
היה לחזור אל
הססגויים והרבקוליים .הספרות העברית איבדה מתמימותה ,את הכושר הרען
והאופטימי לראות את העולם "כפתאומיים" .אצ"ג שחזה את האימים בטרם יצאו

מן הכוח אל הפועַ לִ ,הקצין את כתיבתו ,וטען כי אבד לעמו הכושר לחזות את
הבאות ולראות את הרצף של ההיסטוריה הלאומית:
לא ממרתף השיכר במיכן הגיח אויבו ויעל ,לא מיערות ווֹטאן עם קרדום
שותת דם; צלובי יהודה הכבשת הכירוהו בחל קדרון ,שבויי יהודה
הכירוהו בתהלוכת החדווה ברומי המצחת ובאותיות "יודיאה קפטא" ,הוא
ין וכד לטיטוס אויבו המָ צלב .במגצא ווורמיזא כיוהו וכן לאור שרפת
הש"ס בכל הכיכרות של ערים באירופה .אבותיו ואבות אבותיו ,יהודי
טלית ותפילין ,הכירוהו וכיוהו בשמו האחד תמיד בכל הזמים ובשבעים
לשון :הגוי .אבל או ,ביהם אחריהם ,מבוּשׂמי ֶאמציפציה ומהפכות גויים
והזיות ספרותיות ,בדור הכפירה וההתפרקות מכל עדיי המסורת ,לא
היכרוהו בשמו הישן-הצחי-האחד ולא קראוהו :אויבו הלוקאלי מהיות,
ולא אויבו מאתמול-היום-ומחר .אבותיו שלא "התמשכלו" ולא תמכו
יתדותיהם ב"עולמיות" ,ראו את דבר היותם בעולם הגויים ואת כל הקורות,
לא מתוך אימפרסיויזמוס פוליטי ,אלא מתוך ביה-לעתים-מסורתית
קבועה במבט עולמי רחב ,אויברסלי ,ודווקא או ה"מודרים" לא ראיו את
הדבר שהיה והווה כתהליך גורלי ממושך בדברי ימי קיומו ההיסטורי ,אלא
 כמתרחש-לפתע ,כאפיזודה בזמן ובמקום41.הוּכל לומר בוודאות – מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית – מי משיהם צדק? האם
צדק אצ"ג שהתריע על הרעה כמי שרואה את קורות בתיו עולות באש? האם צדק
אלתרמן ,שהמשיך גם לאחר שהסיט בשירתו את הזרקור לעבר הושאים הלאומיים
להחזיק בערכיה של האורות המודרית – בהומיזם הכלל-אושי שאיו שם פדות
בין כל הבראים בצֶ לם? במילים אחרות ,איזו משתי השקפות העולם שהולידו את
האמירות הללו שרירה ותקפה יותר :ההשקפה המדברת בזכות ורמליזציה
והשתלבות במשפחת העמים או זו הטועת כי "העולם כולו גדו"? תיק"ו .הלב
מבקש להאמין בתגובתו ה"רציוליסטית" של אלתרמן ,הוטעת תקווה לעתיד
לבוא ,אך בראותו את האורות שבאומות העולם משוכעות כי יש להבדיל בין
"טרור" הפוגע בתושביהן ל"טרור" הפוגע בתושבי ישראל – דווקא הראש וטה
להצדיק את התגובה ה"אמוטיבית" של אצ"ג ,שבזמים כתיקום ראית פרי
פרשות מבוהלת והיסטרית.
לעומת זאת ,בסוגיית "מיהו יהודי" ראה כי מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית,
במיוחד לאחר פתיחת שערי ברית המועצות המתפוררת וקליטת יהודיה בארץ ,הלב
והראש וטים להצדיק את "הגדרתו" הרלטיביסטית של אלתרמן ,שטען כי

רוֹדפָיו צוֹפִ ים ִמתּוֹ Rצַ לְמוַֹ /,א Rבְּ תוֹ Rצַ לְ מָ ם צַ לְ מוֹ טָ בוּעַ " )שיר ב
היהודים "צַ לְ מֵ י ְ
שהקצין
במחזור "שיר צלמי פים"( ,ולדחות את השקפת העולם הבדלית של אצ"גִ ,
"שֵׁי ִמיֵי ָאדָ ם בָּ עוֹלָ ם ִ :מּוֹלִים – ע ֲֵרלִים" )"שיר העוגבר"(.
וטען בפסקות ביַריתְ :
שירי "צלמי פים" ו"ספח לשיר צלמי פים" ,החותמים את מחזור שירי "עיר
היוה" ,מגיעים למסקה כי אי-אפשר להגיע להגדרה מחייבת כלשהי בסוגיית
"מיהו יהודי" )וזאת ביגוד לבן-גוריון ,שיסה לעורר דיון ציבורי בשאלה זו במטרה
להוליך למסקות מעשיות לגבי "חוק השבות"( .עם זאת ,כדרכו ,הגיע כאן אלתרמן
גם אל המסקה ההפוכה ,והיא שיהודיותו של אדם היא "עצמוּת" ברורה ,ועם זאת
חומקית ובלתי-תפסת .מעיין שלאחר שכשלו הגויים בשאלת "מיהו יהודי?"
דווקא היהודי הריבוי מסה להגדיר מהות בלתי מוגדרת זו .ובמילים אחרות,
שאלת "מיהו יהודי?" איה יכולה לבוא על פתרוה בדרך פורמליסטית וקשה ,אך
כל מי שעייים לו בראשו יכול להבחין בהבזק של שייה "מיהו יהודי?" .אפילו אלו
שיסו להימלט מגורלם היהודי ומחזותם היהודית לא הצליחו לעשות כן אלא
לכאורה:
אוּלַי מֵ ֵאין לָ הּ בָּ עַ ִמּים ֵרעָ ה
בוּקה בּוֹ וּמֻ ְדבֶּ ֶקת.
הָ יְ ָתה ִהיא ֹכּה ְד ָ
עִ ם הָ עוֹבְ ִרים ֶאת שַׁ עַ ר הַ ְטּ ִמיעָ ה
עָ בְ ָרה גַם ִהיא .עָ בְ ָרה בְּ ִחלּוּף בֶּ גֶד
וּסמוּיָה
וּבְ ִשׁנּוּי ְדּמוּת .מֻ כְ חֶ שֶׁ ת ְ
ַא Rכְּ ָת ִמיד מֻ גְ דֶּ ֶרת וּמֻ בְ הֶ ֶקת.
לְ כָ ל הַ נָּס ִממֶּ נָּהּ – עַ ל ִתּלָּהּ
וּמ ִסלָּ ה.
ִחכְּ ָתה בִּ ְקצֵ ה ָכּל דֶּ ֶרְ R
ִהיא ִהיא שֶׁ לִּ חֲ שָׁ ה  ִים-וְ לֹא ִ-ים,
בְּ לֵ ב הַ ִמּ ְתַכֵּ ר ,וְ ִהיא שֶׁ גָּחָ ה
ֹם בְּ ִימַ ת-קוֹל ,בְּ ַתו-פִָּים,
פִּ ְתא
וֹקמֶ ת וְ וֹצַ חַ ת,
לְ הַ ְסגִּ ירוֶֹ ,
בִּ ְקהַ ל ְשׁוָ ִקים וּבְ תוֹ Rהַ ְטּ ַר ְקלִיִים
לְ מוֹ ֵכָ ר וּצְ חוֹק .לְפַ ח וָ פַ חַ ת– ,
וְ ִהיא כִּ ְמעוּף חָ זִ יז וַ חֲ שֵׁ כָה,
וְ ִהיא פָּ ָיו – עַ ד שׁוּב הַ מַּ סֵּ כָ ה.

ממרחק השים יתן להראות כי שאלת "מיהו יהודי?" אכן שארה בלתי פתורה
כשהייתה ,ושיתן לבררה בין הגויים ,בהיות היהודי בן למיעוט רדף ,יותר מאשר
במדית ישראל ,שבה קיים רוב יהודי .גם אם ידרש לתאר את קווי ההיכר של
הישראלי לא בקל גיע להגדרה מיחה את הדעת ,אך בראותו קבוצת ישראלים
בחו"ל ,קשה לו שלא להבחין בישראליותם .ראה שאלתרמן כרה אוזן לרעיוות
שהשמיע אצ"ג ברחובות ההר ,והציע לשאלות אלה תשובות משלו – תשובות
המדברות בזכות תהליכי איטגרציה ִאטיים ויסודיים כבטבע ,ודוחות את
רעיוותיהם המשיחיים של אותם חוגים הדוגלים בקפיצת הדרך ובהחשת הגאולה.
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לראשוה כתב על פולמוס שירי המלחמה )שבו טלו חלק אברהם שלוסקי ,תן
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אלתרמן( .המחזור "עמל" התפרסם לראשוה בתוך ספר השה של ארץ-ישראל,
בעריכת א' צפרוי ,א"ז רביוביץ ודוד שמעווביץ ,שה שייה ושלישית ,תרפ"ד-

תרפ"ה ,עמ'  ;156-153כוס בתוך :א' שלוסקי ,בגלגל ,תל-אביב תרפ"ז ,עמ' צו-
קו.
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רק בשיר ז של המחזור "סיפור מליל" מתוך עיר היוה משתרבב לפתע גם
ה"אי" ,בן דמותו של המחבר ,המקון על ברכה פולד ,הערה שקטפה בגיל ,19
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.7

אורי צבי גריברג עוה למברכיו )במסיבה לצאת ספרו רחובות ההר( ,הארץ
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כותרת ספרו של אלתרמן ושיר הפתיחה שלו מעלים גם את הצירוף "חרב
היוה" )ירמיהו מו ,טז;  ,טז( ,שהוראתו חרב משחיתה ווגשת .יוצא אפוא
שאלתרמן השכיל לכלול בכותרת קצרה אוקסימורון סמוי ,המפגיש יגודים
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אצ"ג ,ובה קבל תכופות "שכל הכופיות של 'דבר' ו'על המשמר'" מתפלות עליו
באופן שיטתי ,ודב סדן איו חלץ להגתו ,למרות שהוא ביקש ממו לעשות כן,
אים עדרים ממד אישי .קורצווייל ביקש להציב עמדה אופוזיציוית לזו של
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ידידו של רטוש )"משורר המהפכה" ,אלף ,גיל' טו ]ספטמבר  ,[1952עמ' ,(16-8
שבו שמעה לראשוה ההחה שאלתרמן הושפע מרטוש במעבר מכוכבים בחוץ
אל שמחת עיים.
מרדכי שלֵו" ,חרוזים על ארץ הגב" ,סולם ,א ,חוב' ז )מרחשוון תש"י( ,עמ' 1-
.20
תן זך" ,הרהורים על שירת תן אלתרמן" ,עכשיו ,גיל' ) 4-3תשי"ט( ,עמ' 122-
.109
על זיקת עיר היוה לשירת אצ"ג עמדתי לראשוה בספרי על עת ועל אתר ,תל-
אביב  ,1999עמ' ) 232 ,156 ,26הערה .(2
על מקורותיה האירופאיים של בלדה קודרת זו ,ראו בספרו של שלמה ייב,
הבלדה העברית בת זמו :מסורת וחידוש ,חיפה  ,1999עמ' .112-95
לאמתו של דבר ,גם בשירתו המוקדמת של אלתרמן יתן למצוא יידישיזמים לא
ִ
מעטים ,אם כי בי הדור זיהו בה את צִ דה הארץ-ישראלי ,הרחוק ת"ק פרסה מן

הגלות ומן הגלותיות .בעיין היידישיזמים בשירתו המוקדמת של אלתרמן ,ראו
מאמרי "אֲ בל השמים ,כעֵ ז לבה ,עלו ללחך את חציר גגותיו" :הדי אידיומטיקה
של יידיש ביצירת אלתרמן" ,חוליות ,חוברת  ,6סתיו  ,2000עמ' ,254-233
שגרסה חדשה שלו כלולה בפרק השישי של ספר זה.
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על פולמוס שירי המלחמה ,ראו הערה  1לעיל ,וראו גם :חן חבר'" ,הזֶ מר תם':
לאה גולדברג כותבת שירי מלחמה" ,בתוך :רות קרטון-בלום ועת ויסמן
)עורכות( ,פגישות עם משוררת ,תל-אביב  ,2000עמ' .134-116
טורים ,א ,גיל' מז ,ט"ו באב תרצ"ד ) ,(27.7.1934עמ'  .1שיר זה כתב בהשראת
לא תרצח) ,ילקוט קטן של שירים גד המלחמה( ,מצורפים ,מתורגמים
ומוסברים במאמר מבוא ע"י א' שלוסקי ,הוצאת יחדיו ,תל-אביב תרצ"ב.
המבוא שכּתב שלוסקי לחוברת זו בעלת המגמה פציפיסטית כוס בתוך ילקוט
אשל ,מרחביה  ,1960עמ' .27-20
שירו של אצ"ג תפרסם בחזון אחד הלגיוות ,הוצאת סדן ,תל-אביב תרפ"ח ,עמ'
כד" .זֶ מר הפלוגות" ,המוה של היחידה המגויסת הראשוה של ה"הגה"
)שכּותה פו"ש ] = פלוגות שדה[ ואשר הוקמה בזמן מאורעות תרצ"ח כדי לפגוע
בתוקפים בתחומם( ,תפרסם לראשוה תחת הכותרת "שיר פלוגות השדה",
במעלה ,גיל'  ,(202) 13ז' באב תרצ"ט ) ,(23.7.1939עמ' .3
הוצאת סדן ,תל-אביב תרפ"ח ,עמ' קסג.
ה"בְּ ֶרן" ,מכלי השק של מלחמת השחרור ,קרא אמם על-שם העיר ברו
בצ'כוסלובקיה שבּה יוּצר ,אך האטימולוגיה העממית הפכתו ל"מבעיר".
המקור לרתימתם של "השור והמבעיר" הוא במשה ,בבא קמא א ,א .אלו הם
שיים בארבעה אבות זיקין )במשה שם :השור ]…[ וההבער( .על מקורם
בתורה )בספר שמות( ראו בפירושו של קהתי שם )"משיות מבוארות"( .והשווה
לשורותיו של אלתרמן ב"שיר שמחת מעשה" )שיר ז' מתוך "שיר עשרה אחים"(:
"הנֵּה הֵ ם ֵאתִ .הנֵּה הֵ ם ֵאשִׁ .הנֵּה חוֹלְפִ ים הֵ ם עַ ל פָּ ֵיוּ /כִּ פְ ֵי הַ שּׁוֹר וּפְ ֵי הַ בּוֹר
ִ
וְ הַ מַּ בְ עֶ ה וְ הַ מַּ בְ עִ יר".
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כך קרא תן אלתרמן למאמריו שכתבו אחרי מלחמת ששת הימים בעיתון
מעריב; הם קובצו בקובץ הושא שם זה ,שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל-
אביב תשל"א.
סידור התפילה ,מוסף לשלוש רגלים ,אחרי תפילת "אתה קדוש ושמך קדוש".
Cleanth Brooks, "The Heresy of Paraphrase", in: The Well Wrought
Urn, New-York 1947.
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Harold Bloom, The Anxiety of Influence, Oxford U.P., New York
1973.
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ראו מאמרו של אלתרמן "על הבלתי מובן בשירה" ,טורים ,ו' בכסלו תרצ"ד
).(24.11.1933
האפּיתט השגור "העיר העברית
מעיין להיווכח שאין אלתרמן מעיק לעיר את ֶ
הראשוה" ,כי אם מכה אותה "עיר היהודים" )להבדיל מיפו ,שכתה הערבית(.
הכיוי מלמד כביכול על קיטת קודת התצפית של "הסטרא אחרא" )שהרי
הערבים הם שכּיו את שכיהם "יהודים" – "אל יאהוּד"(; ואולם" ,עברי"
)יבריי( ברוסית פירושו "יהודי" ,וכשאבות הציוות העיקו למקומות ולמוסדות
את שמם )"העיר העברית"" ,הגימסיה העברית"" ,האויברסיטה העברית" וכד'
לא התכווו רק לשפת הדיבור ,אלא גם להרכבו האתי של המקום החדש
שהקימו.
"בסמטא ירושלמית" ,הארץ ,י' באדר ב' תרצ"ה ) ;(15.3.1935ראו בספרו של
אלתרמן רגעים ,תל-אביב תשל"ד ,עמ' .111
ידיעות אחרוות.10.1.1964 ,
"ירושלים" ,הארץ ,כ"ב בתמוז תרצ"ה  ;(23.7.1935ראו בספרו של אלתרמן
רגעים ,תל-אביב תשל"ד ,עמ' .173-172

על יחסם של ה"צעירים" לביאליק ,ראו למשל זהר שביט ,החיים הספרותיים
בארץ-ישראל ,1933-1910 :תל-אביב תשמ"ג ,עמ' .154-145
דפס לראשוה :דבר )מוסף לספרות ולאמות( ,י"ד אייר תשי"ט ).(22.5.1959
ראו גם :י' רטוש ,ספרות יהודית בלשון העברית ,בעריכת ש' שפרה ,תל-אביב
 ,1982עמ' .187-184
"ומה הם ִסמים שהיו בו ביהודה? עיו של ימין זולגת דם" .ראו תחומא ויגש;
תחומא הקדום; בראשית רבה צג; ילקוט שמעוי ויגש; וראו גם :ספר האגדה,
בעריכת ח" ביאליק וי"ח רביצקי ,תל-אביב תש"ך ,א ,עמ' מב.
על היות השיר "אבי" שיר המגולל ,במעגל הרחב הבין-אישי ,גם את גורלו של
"כל אדם" מישראל ,ראו בספרי השירה מאין תימצא ,תל-אביב תשמ"ט ,עמ'
 .119-118השימוש במילים טעוות כדוגמת "מראשותיו" ו"איש תם" מטעין את
תיאור האב היושב בין הערלים בחומרים מסיפור יעקב יושב האוהלים ,המוזג
מן האדום האדום לערלים השרועים באכסייתו.
על תופעת היל"גיזם ראו :א' שלוסקי" ,יל"גיזם" ,כתובים ,שה ה ,גיל' יג ,י"ט
בטבת תרצ"א ) ,(9.1.1931עמ'  ;1שם ,גיל' יד ,כ"ו בטבת תרצ"א ),(15.1.1931

עמ'  .2-1ראו גם :א' שטיימן" ,על יובל יל"ג ועל יובלות בכלל" ,כתובים ,שה ה,
גיל' יב ,ד' טבת תרצ"א ) ,(25.12.1930עמ'  ;1שם ,גיל' יג ,י"ט בטבת תרצ"א
) ,(9.1.1931עמ'  .2-1ראו עוד בספרי השירה מאין תימצא) ,ראו הערה  ,37לעיל(,
עמ'  ;158-156שם עמ'  ,182הערה  ;1וכן :ח' הלפרין" ,ילגיזם ללא יל"ג :יחסו
של אברהם שלוסקי ליל"ג" ,בתוך :סדן ,כרך ג ,אויברסיטת תל-אביב תש"ח,
עמ' .338-331
.39

הערים הגולשים במורדות כעדר בי צאן )חיות קרבן( הגולש מן ההרים ,וכל
השיר כתוב בטכיקה המכוּה בשם "גלישה" ) (enjambementכמשפט אחד
ארוך.

.40
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שירו של בימין הרשב )בחתימת "גבי דיאל"( ,או שירו של אריה סיוון
"להתייבש כמו עשבים שוטים ברוח מזרחית" )על אשי גח"ל שפלו בשדות
לטרון במהלך מבצע בן-ון(.
"אורי צבי גריברג עוה למברכיו" )במסיבה מיום י"ב באלול תשי"א ,שערכה
לצאת רחובות ההר( ,הארץ מיום .12.10.1951

