ערב עירוני
זיוה שמיר

שיר "קליל" זה משנת  ,1934שהפך בשנים האחרונות בזכות לחנו של יוני רכטר לפזמון
מושר ופופולרי ,הוא משיריו המוקדמים של נתן אלתרמן ,מבין השירים שאמנם לא
נגנזו )רוב השירים שנכתבו בין השנים  1935 – 1931נשלחו לפרסום והתפרסמו
בעיתונות היומית ִ
והעתית( 1,אך גם לא הוכללו בספר השירים הראשון "כוכבים בחוץ"
)למעט שלושה שירים"" :זווית של פרוור"" ,חיוך ראשון" ו"האם השלישית" שהוכנסו
לספרו הראשון של אלתרמן(.
"ערב עירוני" – כמו שירו הראשון של אלתרמן שזכה להתפרסם בעיתונות )"בשטף
עיר" – (2נכתב תחת רישומו של ההיסטוריוסוף הגרמני אוסוולד שפנגלר וספרו החשוב
"שקיעת המערב" ) ,(Der Untergang des Abendlandesששני כרכיו ראו אור בין
השנים  ,1922 – 1918ומייד עם פרסומם זכו להשפעה רבה .ספרו של שפנגלר נכתב
בהשראת מלחמת העולם הראשונה ,וכלולה בו נבואה על דעיכתה הצפויה של תרבות
המערב לאחר שתעבור עליה תקופה של חומרנות חסרת רסן ושל חולשה אידאולוגית.
כמו ברבים משיריו המוקדמים של אלתרמן ,לפנינו תיאור אורבּני של עיר בלתי
מאופיינת ,לעת ערב .כאן מתוארת העיר כששקיעת השמש מציפה את הגגות באור ורוד
ֵ
הקרב.
סכריני ,רגלי הנשים טובלות בתכלת ,והאספלט כבר כחול כהה כצבע הלילה
תיאור של ערב עירוני בצבעי אדום-כחול ,או בצבעי ורוד-תכלת ,אופייני לשירים
מוקדמים אלה ,והצבעים המנוגדים משקפים גם את המציאות החוץ-ספרותית וגם
נושאים בתוכם מטען רעיוני ספרותי .כך ,למשל ,מתאר אלתרמן ב"כוכבים בחוץ" את
הדרכים " ֲא ֶשׁר ָח ְתרוּ ְבּ ִמנְ ֲהרוֹת ָהאֹ ֶפקַ ,ה ְכּ ֻחלּוֹת וְ ַגם ָה ֲא ֻדמּוֹת" ,וכך תיאר את השוק
ָמיו
ֲרי י ָ
הלוהט בשמש האדומה ומרצפות סמטאותיו עדיין כחולות כצבע הלילה )" ְבּ ַשׁע ֵ
ִכּ ְב ַשׁן ַה ְכּחוֹל יִ ְל ַהטָ / ,י ְצאוּ ַמ ְר ְצפוֹ ָתיו ִל ְק ַרב ַה ַתּנִ י ַניִ ם / .אַ ִדּיר אַ ָתּהָ ,גּ ְל ָית! ָהדוּר אַ ָתּה,

ָגּ ְל ָית! ֲ /ע ֵלהֲ ,אדֹםֵ -שׂ ָער וּ ְל ֶבןֵ -עי ַניִ ם" .בתיאורים עזים אלה ,הצבעים הניגודיים אדום-
כחול מתארים את הצבע החם של אור השמש ואת צבעו הקר של הלילה ,אך כלול בהם
גם רמז לריתמוס של היממה כסמל וכמשל לתהליכי זריחה ושקיעה של תופעות גדולות
מן היממה – חיי אנוש וחיי עם ועולם.
שירת אלתרמן מציגה לנגד עיני הקורא תמונות עם כפל פנים :אותה תמונה
עצמה יכולה להיתפס גם כתמונה מסתורית ומופלאה וגם כתמונה המשקפת מציאות
פשוטה ,יום-יומית וטריוויאלית .אותה תמונה עצמה יכולה לשקף עולם תמים וילדותי,
שלו ופסטורלי ,ובמקביל – עולם מסויט ,מלא רוע וזדון ,שחיתות ואלימות .אותה
ֵ
תמונה עצמה יכולה לשקף עולם קליל ,תוסס וחושני ,ובמקביל – עולם רציני
ואינטלקטואלי ,ספוג רעיונות היסטוריוסופיים .כך גם ב"ערב עירוני" :לכאורה לפנינו
תמונה רכה בצבעי פסטל ובצבעי קיטש 3,ולאמתו של דבר לפנינו שיר פילוסופי על סוף
תרבות המערב – על הכרך השוקע אל ִקצו.
מצד אחד ,אלתרמן מתאר כאן תופעה טבעית – יום-יומית וטריוויאלית – שיש
לה הנמקה ריאליסטית ברורה ומובחנת :כשהחשכה כבר נופלת על הארץ ,עדיין
מוארים גגות הבתים באורה הקלוש של השקיעה .תופעה מקבילה לזו תיאר אלתרמן
נוֹצץ ַה ַטּל"(.
וּב ֵע ֶמק עוֹד ֵ
בפזמונו הידוע "שיר בוקר" )" ֶבּ ָה ִרים ְכּ ָבר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְמ ַל ֶה ֶטתָ / ,
אולם ,ביודענו שהשקיעה שבשיר "ערב עירוני" איננה רק תופעת טבע פשוטה ,אלא גם
תופעה היסטורית-תרבותית )"שקיעת המערב"( ,הרי שהתמונה מקבלת משמעות
נוספת ,וההבדל שבין האספלט הנמוך והכהה לגגות הגבוהים ,שעדיין זוהרים ,נטען
במשמעות חברתית ומדינית ,פואטית ופוליטית.
על טיבה של משמעות זו אפשר ללמוד עליה דווקא משיר הילדים האלתרמני
"שירי שיחתן של בריות" .כאן מסביר אחד הג'ירפים את יתרונות הגובה :ממרום
גובהם יכולים הג'ירפים לראות את הנוף בלי לעלות על הגג ,וכאשר משתררת חשכה על
פני הארץ ,הם-הם היצורים האחרונים שהשמש נוגהת עליהם ,נוגעת בראשם ועוטרת
להם עטרות פז ואודם:
ָתים ְכּ ָבר ח ֶֹש ְך ַעל ֶא ֶרץַ ...רק עוֹד
ֵבּינ ַ
אשׁינוּ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְ
ֶאת ָר ֵ
עוֹט ָרה ָפּז ָוא ֶֹדם.

שׁוֹמעוֹת(
אָזנֵינוּ ְ
ָשׁים )וְ ְ
אוֹמ ִרים ֲאנ ִ
וְ ְ
יר ִפים ַה ָלּלוּ ַמ ָמּש ְמ ֵל ֵאי הוֹד ֵהם.
ַה ִגּ' ָ
הג'ירפים מתוארים כאילו היו הרים גבוהים ,שרוכסיהם מוגהים ומזדהרים באור
שקיעה אדמדם ,בה בעת שבעמק כבר שוררת חשכה גמורה .כלולה כאן גם תובנה
מתחומי הפואטיקה והפוליטיקה :כשם שרוכסי ההרים מוארים באור שקיעה אחרון,
בעת שבעמק כבר שוררת חשכה גמורה ,כך גם המעמדות הגבוהים שירדו מנכסיהם ,או
האימפריות העשירות והשוקעות ,משמרים את שרידי התפארת האחרונים של הסדר
הישן ,העובר ובטל מן העולם )גם כאשר מסביב מתגלים סימני שקיעה ,ווּלגריזציה,
דלדול והסתאבות .כך גם בתחומי הספרות :בעת חילוף משמרות והשתלטות נוסחים
פשוטים יותר או ווּלגריים יותר ,עדיין משתמר משהו גם מזוהר העבר של הפואטיקה
הישנה ,זו ההולכת כביכול לבית עולמה.
ומ ַקבּרי ,בעת ובעונה אחת :הצבע הכחול הוא גם
לפנינו מראה נעים ומסויט ,תמים ַ
ֵ
צבעו של האספלט השרוי כבר בצבעו הכהה של הלילה
הקרב ,אך הוא צבעם של "נְ אוֹת
ַמ ְר ֶאה ְכּ ֻח ִלּים" ,כנזכר בבית הרביעי .המושג "שדות האליזיום" ,או כפי שהוא נקרא
בצרפתית  – Champs-Élyséesהוא שם נרדף לגן-עדן ,שבו רועות הנשמות בנאות
מרעה כחולים )ההופכים כאן ,מעשה לשון-נופל-על-לשון ל"נְ אוֹת ַמ ְר ֶאה ְכּ ֻח ִלּים"( ,ועל
כן זהו מושג המכיל בתוכו קונוטציות סותרות – של נועם ועדנה ,מחד גיסא ,ושל מוות
וחידלון ,מאידך גיסא.
אלתרמן מתאר בשיר זה את גזר דינו של החלוף ואת קוצר ימיו של האדם .הדובר
יך ַה ְלּ ָבנָה ֶ
חוֹל ֶצת ַשׁד" 4,ונרמזת תקופת הינקות של האדם ,וכבר הוא
בשיר מתבונן " ֵא ְ
נוֹלד ְל ֶרגַע וְ ֵאינֶנּוּ" – מתבלה והולך ללחך דשא לשדות האליזיום הכחולים שמעבר
" ַ
לאופק החיים )רמז למזמור כ"ג בתהלים המושמע אצל אומות העולם בכל הלוויה,
בשלל תרגומיו ללשונות המערבִ " :מ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד :יְ הוָה ר ִֹעי ,לֹא ֶא ְח ָסרִ .בּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא,
שׁוֹבב; יַנְ ֵחנִ י ְב ַמ ְעגְּ ֵליֶ -צ ֶדקְ ,ל ַמ ַען ְשׁמוֹ .גַּם ִכּי-
ַפ ִשׁי יְ ֵ
ַה ֵלנִ י .נ ְ
יצנִ י; ַעלֵ -מי ְמנֻחוֹת יְ נ ֲ
ַר ִבּ ֵ
יְ
ֵא ֵל ְך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת ,לֹאִ -א ָ
ַח ֻמנִ י"(ׂ.
וּמ ְשׁ ַענְ ֶתּ ָךֵ ,ה ָמּה יְ נ ֲ
אַתּה ִע ָמּ ִדי; ִשׁ ְב ְט ָך ִ
ירא ָרעִ --כּיָ -
לקראת סוף השיר – בסדרת מחוות "קלילות" של הבמה הקלה – מצהיר הדובר,
המיטלטל מצד לצד וידו על לוח לבו ,שהוא קל מימין וכי געגועיו פנו שמאלה .הוא אף

מצהיר שהוא מוכן להאמין לכל אדם ,ורק לעצמו אין הוא מאמין ,וכי גופו הולך
ומתנמך ,בעוד שראשו מתגבהה ,כבתמונת אבסורד הלקוחה כאילו היישר מספר
ֹאשׁי ָכּלָ -כּ ְך ָגּב ַֹהַּ / ,עד
ַמּ ְך ֲ /א ָבל ר ִ
וּמ ְתנ ֵ
גּוּפי נִ ְק ַטן ִ
הילדים "עליסה בארץ הפלאות"ִ " :
ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ִאם ֵא ֵל ְך  /לֹא ֶא ְתבּוֹנֵן ְלאָן אָבוֹאָה".
מעניין להיווכח כי באחדים משיריו המוקדמים מראשית שנות השלושים ,שלא
כונסו בספר ,תיאר אלתרמן את חילופי מצב הרוח של גבר הססן ,שאינו בטוח בעצמו,
מתגבהּ לגובה על-טבעי ומסייע ברוב אבירוּת לילדה
ַ
עד שבעזרת דמיונו הוא נמתח,
ַל ָדּה ְק ַטנָּה
דוֹלים ָשׁם ...וְ י ְ
ילנוֹת גְּ ִ
קטנה ,המבקשת לשווא לקטוף פרי נחשק מן העץִ " :א ָ
ַל ָדּה אַגִּ ידִ :מ ֶמּנִּ י ַמ ָתּנָה / ,אָנ ִֹכי ְק ַט ְפ ִתּיהוּ ִכּי
רוֹע – – ַ /ליּ ְ
מוֹשׁ ֶטת ְז ַ
נוֹהה ֶ
ֶ /אל אַגָּס ָבּ ֵשׁל ָ
ֲאנִ י ָגּב ַֹהּ" )"ערב חג"( 5.בשיר גנוז אחר ,אף הוא מראשית שנות השלושים ,מבקש הגבר
מהנערה שיוּתר לו להתנמך לממדי ילד קטן ולהשתרך בעקבות זיכרונה כמי שנושא את
יסיִ ם
שובל הכלה ,או את שובל המלכהְ " :תּנִ ינִ י גַם ֲאנִ י ְל ִה ְת ַק ֵטּן ַבּגּ ַֹבהְּ / ,תּנִ ינִ י גַּם ֲאנִ י ִר ַ
אָביב" )"איתך
ֵך ַה ָשּׁט ִמ ַלּיְ ָלה ֶאל ִ
שׂבל ִ /ז ְכרוֹנ ְ
ְל ָהגִ יף  /וְ ָל ֵצאת ַל ֶדּ ֶר ְך ...וְ ָל ֵשׂאת ֶאת ֶ
בלעדיך"( 7.מתברר אפוא שפנטזיות כאלה בדבר שינויי גובה קיצוניים – התגבהות או
התנמכות – כמו ב"גוליבר" או ב"עליסה בארץ הפלאות" ,העסיקו את יצירת אלתרמן,
לסוגֶיה ולתקופותיה .כמי שהיה נער גבוה וגמלוני שישב בכיתתו שבגימנסיה הרצליה
בשורה האחרונה ולא נענה על ידי הנערות שאחריהן חיזר ,חזה אלתרמן את התחושה
הזאת מבּשרו .מניסיונו האישי אף ידע אלתרמן היטב שרגשי הנחיתות והקיפוח של
מיתרגמים תכופות לרגשות עליונות :לא אחת דווקא הטיפוס
הנמוכים והגבוהים כאחד ַ
הדחוי והמזולזל מתגלה כמי שמטפח בלבו חלום גדוּלה.
אפשר אפוא לראות שבשיר "ערב עירוני" שיקע אלתרמן סודות אישיים לא
מעטים ,ובמקביל אף נתן ביטוי לעולם הרעיוני הבין-אישי שפיעם בתקופה שבין
מלחמות העולם – היא התקופה שבה התחיל לכתוב את שיריו .אור החשמל בשיר זורח
לרגע כאביב קצר מועד ,המלבלב ומציף את עולמנו בניחוח נעים ,אך לא רחוק היום,
רומז השיר ,והקמילה והבלאי יירשו את מקום האביב המלבלב .כאמור ,זהו שיר על
חיי אנוש שהם כצל עובר וכאבק פורח )ובמקביל :זהו שיר הרומז שגם אימפריות
ותרבויות יש להן מחזוריות חיים של ינקות-ילדות-נעורים-עלומים-בגרות-זקנה-
שקיעה-מוות-תחייה ,כמו לאורגניזמים שבטבע( .העיר בשיר זה הוא מטונימיה ומשל

של התרבות האנושית כולה .גגותיה עדיין מופזים באור ורוד של שקיעה רכה ופנסיה
עדיין דולקים ,אך החשכה כבר אורבת לה מנגד.
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הזולף את לובן חלבו .גם אלתרמן תיאר את הירח כמינקת )"הירח גוחן על
שדות כמינקת"( ,בשירו הפרודי "וריאציה".
" .5גזית" ,ב ,חוב' א ,תרצ"ד ,עמ'  .33כונס בספר :נ' אלתרמן" ,שירים– 1931 :
 ,"1935תל-אביב תשמ"ד ,עמ' .143-144

