ֵליל ֹרב ְמ ָלאכוֹת חוֹ ְפזוֹתֵ ,ליל אֵ ד ִמ הַ ְ ָו ִדי
ֵליל חֲ ָנ ָיה
יפתח אופק
בקריאה ראשונה של הפואמה מאת אלתרמ" ,ליל חניה" )מתו ספרו "עיר היונה"(,
מתקבל רוש של פואמה מלאת סתירות וקשה להבנה .רק אחרי קריאה ביקורתית הגעתי
למסקנה שהמשורר כתב פואמה זו בפר של רגשות שהציפוהו לאור חוויות תקומת המדינה
והרגעי של חוסר הוודאות שקדמו לה .לפי פרופ' זיוה שמיר ,המביאה מדברי אלתרמ,
)לאו דווקא בהקשר לפואמה זו( יש לתת קדימות לפרטי לא להכללות ...יש לשיר את
המראה בעודו ב חורי ...בטר יהיה עבד לסמלי וסיסמאות ...להשתדל שלא לפרש את
העלו מהעי.
"ליל חניה" משול לציור אקספרסיוניסטי ,הצופה רואה את תחושותיו של הצייר כפי שהוא
חש כאשר התבונ בפרטי שלפניו.
הערה :אזכורי שירי ,ללא ציו מקו הופעת ,מתייחסי לשירי/פואמות מתו! הספר "עיר היונה".

ניתוח בתי הפואמה – בית ראשו
לכאורה מתאר השיר מצב המכונה בלשו צה"לית" ,שטח כינוס לקרב" .רוש זה נוצר אצל
הקורא כבר בקריאת הבית הראשו:

בית ֵ .1ליל חֲ ָנ ָיה ְ( ,ק ֹול ְדבָ ִרי+ְ ִ( ,ח ֹוקֶ ְ( ,ג ֶד,-
(ַ הֲ 1ַ /0ת ְמ ָלאכ ֹות ה2א ָקִ ,ה ֵ3ה ִהֹ 3ו,
 ְ4מ ֹו ֵ ְ5ני עִ ירִ 6נבְ ֵנית ָ ָ5ניו ֶ7ל ְֵ +דה הַ ֶ8טֶ ל
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(ְ ִה ְתֵ ָ5ר +הַ  ַ0חֲ נֶה אֲ ֶ7ר ִ9ינ ֹו
לִ ְהי ֹות ֹ 7ופֵ  ַ 9הָ ָ :ד* 2מָ גִ ֹ 3ו.
)*( מתו הברית בי אלוהי לנח שלאחר המבול ,בראשית ט' " :6שופ ד האד באד דמו ישפ ,כי בצל
אלוהי עשה את האד".

הבית הראשו מכניסנו לשערי הדילמה שאלתרמ נתו בה לכל אור הפואמה .להסביר
לעצמו ולקוראיו את המוסריות שבאלימות ,שדה קטל מדומה לעיר נבנית ,ה זה דבר
והיפוכו ,על כ המחנה נידו) ,איזה כוח עליו ד אותו?( לשפו ד אד) ,בהיתר מיוחד,
מאת מי?( בשל הגנת בני המחנה .ממש כמו הפסוק מספר בראשית .אסור להרוג ללא משפט.
אבל בהינת הסמכות ...דמו ישפ )בראשית ט .(6
בית שני
אותו "שטח כינוס" המדומה בבית הראשו לפני עיר נבנית ,נהפ לכזו )עיר נבנית( כבר בבית
השני .אלתרמ מפרש את עצמו שלא מדובר כלל "בשטח כינוס לקרב" אלא בעיר
נבנית......של חברה בטר גג )ולא בטר קרב(.

בית ֵ ְ5 .2ני עִ יר6נִ בְ ֵנית (ְ חֶ ְָ 7כתָ > וְ ִהבְ ה2בֶ יהָ ,
(ְ עִ ?ָ 2קה הָ  :ח ֹופֵ ז ִמ ָ@ג אֶ ל ָ@ג.
ֵליל חֲ ָנ ָיהֵ ְ5 .ני ַנ ָ5חֶ יהָ וְ א ֹופֶ יהָ
וְ עֶ גְ ל ֹו ֶניהָ ֶ7ל חֶ בְ ָרה (ְ טֶ ֶר ָגג.
ֵ ְ5ני הַ ֹ 4ו ָכב הַ ָ 8וְ הַ ְ ֶ0רחָ ב הָ עָ ג.

וכ ג הבית השלישי ,תאור של עיר נבנית בחיפזו

יאי ֲע ֵלי (ִ ְר ַ4יִ 
בית ֵ ְ5 .3ני הַ  ְAבָ ִרי הַ ְ ַ0טלִ ִ
ח /לְ צָ ה וָ ַנעַ לֵ ְ5 .ני הַ ֵֵ ְ5 .1ני הַ  ָ( ַBח.
ֵ ְ5ני הַ (ְ ִדיחָ ה (ְ ֹצהַ ב (ַ הֲ ר ֹות הַ ַ8יִ ,
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ֶֹ 07ו ָ7בָ > עַ ל הָ ְ Cר ָAז א ֹו עַ ל הַ  ָ5ח
2לְ ָק ְדקֳ ָד> אַ ַָ Aר ִקיעַ ְמהE ָ5 /

מהו א כ אותו ליל חניה? אלתרמ נשע בכתיבתו על מקורות היהדות ,בי א הוא משער
שקהל קוראיו ירמז אל המקור במבט ראשו ,ובי ע ירצה לטמו לו "כתב חידה" .במבט
ראשו אנו זוכרי מהתנ" את "וייסעו ויחנו" המתאר את נדודי ישראל במדבר.
וַ ְ ִFסע 2בְ נֵי יִ ְָ +ראֵ ל מֵ ַרעְ ְמסֵ ס וַ ַFחֲ נ ְ( 2סֹ4 /ת").במדבר לג(
"וַ ְ ִFסעִ 2מ?ֹ4 /ת וַ ַFחֲ נ 2בְ אֵ תָ  אֲ ֶ7ר (ִ ְקצֵ ה הַ ְִ 0ד(ָ ר ).כנ"ל(

או במשמעות השנייה של ויחנו ,כ"שטח כינוס לקרב"
"וַ   ֵ47ְַ Fיְ ר ַ( /עַ ל ה2א גִ ְדעוֹ וְ כָ ל הָ עָ  אֲ ֶ7ר ִא@ ֹו וַ ַFחֲ נ 2עַ ל עֵ י חֲ רֹד 2מַ חֲ נֵה ִמ ְדיָ הָ יָה ל ֹו ִמ ָGפוֹ
ִמ ִAבְ עַ ת הַ 0ו ֶֹרה (ָ עֵ מֶ ק") .שופטי ז (1
"וְ ָ7א2ל וְ ִאי 7יִ ְָ +ראֵ ל נֶאֶ ְספ 2וַ ַFחֲ נ ְ( 2עֵ מֶ ק הָ אֵ לָה וַ ַFעַ ְרכִ 2מלְ חָ מָ ה לִ ְק ַראת  ְ5לִ ְ@ִ 7י") .שמואל
א .יז .(20
אי שו רמז למה שמתבקש שיקרה "בשטח כינוס" .שיוגדר בו אזור הפיקוד ,שממנו
יוצאות פקודות ואליו זורמת אינפורמציה ,שאפסנאי יארגנו אפסניה ,יספרו ויחלקו ציוד,
מפקדי זוטרי יבדקו את כשרות חייליה וכלי נשק .חובשי ,מכונאי ,מתדלקי,
חבלני ,יהיו שוקדי על הכנות אחרונות לקרב ,ומכל אלה אי כלו.
הא יתכ שליושב בתי קפה )כסית( מובהק כמו אלתרמ אי מושג מכל אלו ? לאו דווקא,
השיר הקוד ל"ליל חניה" בספר "עיר היונה" נקרא :שיבח של הכלי .ובו מפרט
אלתרמ למי חייבי אנו ,בסופו של יו ,את ניצחונותינו..." :נאמר שבח של הכלי/:
המוט ,המשוט ,הכבל /,האנקול ,הסול ,שדילגו כיעלי /בקו למלחמה דמי הבל".
בהמש מוזכרי ג הוו ,השרשרת ,כל הרכב והשיט ,המפה והמצפ וכו' .שיר משובח ומוב
– וקל יותר להלחנה...
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שיר נוס -הראוי כא לאזכור נקרא "ליל תמורה" )יש בספר שלשה שירי המתחילי
במילה ליל( ובו תיאור של מהל לקראת קרב:
"...במעדר ואת חפרו /החיילי את עפרו /של הדרו .לא העלו גפרור /פ ייחש -הגיס כבאור יו"....

ובהמש אותה פואמה ,בית ד' נפתח בשורה "...חנית ליל חשו ,ליל תש"ט ."...בהמש
הבית מופיעות השורות שכמו נועדו להסביר את השיר שבו אנו עוסקי" :וזה לילה חדש בו
נקבע מהל /תולדותיה על פי חוקתה של מתכת /ועל פי משא הערי ומופר /של כלי
עשויי בצלמה של ממלכת"....
נשארנו על "קרני הדילמה"  6מה טיבו של ליל החניה הזה?
הבית הרביעי בשיר א -הוא מבלבל )אותנו( בי שני סוגי החניה שלפנינו

מ ֶרת ִראֹ 7ו ָנה ֵ( ,י ח ֹו -וָ ֶגבַ ע,
בית ִ .4מ@ ֹו אַ ְֹ 7
א מַ ְראֵ ה הַ ִ0לְ חָ מָ ה
הָ ָיה ִנ ְָ 7קְ ִ5 -ת ֹ
 ְ4מ ֹו הֲ וָ י צ ֹועֵ  ,חֲ ב2ר ָיתֵ ד וָ חֶ בֶ ל,
( ֹו חֵ רָ 2ת ֶ7ל מַ ?ָ ע ֹות וְ חֵ ר2מָ ,
יר. ָ0
( ֹו הַ ֵ4לִ י וְ הַ חֹ 8 /ות (ְ עֵ /

מצד אחד תאור מדויק של מהות המלחמה ,הכלי והחוקות בעירומ ,כלומר ,כל מה
שחברה אנושית מטפחת כ"עידו אנושי" )סובלימציה( ,לא תרצח ,כבד את הזולת ורכושו,
דאג לחלש וכדומה .כל זה נעל כאשר ממצב חרו עוברי למצב מלחמה ,בה כל החוקי
מבוטלי ,הרוג וחמוס ככול יכולת.
מצד שני ,ג כ בבית הרביעי" ,כמו הוי צוע ,חבור יתד וחבל" ,הוי צוע )צועני( המתאפיי
בארעיותו בשני מילי" :יתד וחבל" הוא ההפ מהכנות למלחמה .אלו הכנות לדבר אחר.
ובכול זאת מיטיב המשורר לתאר ,בבית החמישי ,את נפש של המתכנסי )מבלי שירדנו
עדי לכוונתו על מטרת ההתכנסות(.
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בית חמישי

א ִמי וְ הַ  ָ5ר2עַ
בית ֹ ( .5ו ִח2Lפָ ה הַ ְ ִ5ת ֹ
ֶ7ל הַ (ְ ִדיד2ת (ֵ י הָ רבַ   ִFוְ הַ ִ ָMרי.
( ֹו הָ ֵרע2ת יְ ֵדי ָ :ד (ַ  ַGר (ְ ָרא2הָ ,
לִ ְהי ֹות ֹ 7ו ְמ ָרה (ֵ י ִאי 7וָ ִאי 7אֶ ת הַ ְִ 7ָ 8רי,
(ְ ִה ֵָ Lרֵ 7ְ ִA -רי ְ+כִ יר2ת ִ 2מ ְסחָ ִרי.

הרעות ,לדידו של אלתרמ ,בפואמה זו ,היא לא יותר מאשר ברירת מחדל ,אשר "ידי אד
בצר בראוה" .לא פועל יוצא של ידידות ,אחווה ודבקות במטרה משותפת ,כפי שניסח חיי
גורי ,בשיר "הרעות" ,אלא אחוות הנואשי של בדידות בי הרבי ,שחייה הרגילי,
שכירות ומסחרי ,נשרפי באופ פתאומי ופרוע בשל מצב חרו) .אלתרמ מודע ג לרעות
המקריבה עצמה ,ראה" :לא אשכח זאת ,רעי ,אי! על גב נשאתני"(
שני הבתי הבאי ,שש ושבע עניינ אחד .בכל ההמולה נשמע הזמר הנפו ,המושר ע"י
חייל או חיילי שלא מעל במה ,הזמר מוגדר "שלא דבר6ער /ולא שכית6חמדה הוא",

יסמ ֹות* הַ ַ ְMמ ,אֲ ֶ+ר Nא ֶ ֶ5רק6
בית ֹ ( .6ו ְמלִ יצַ ת ִס ְ

)*סיסמאות(

סק ,חָ לִ י ָלה ל ֹו,6
ירה ְצר2פָ ה (ָ  ַי ֲע ֹ
ִָ 7
וְ ַרק הַ  ֶMמֶ ר הַ ָ3פוN7ֶ ,א ְדבַ ר6עֵ ֶרE
וְ Nא ְ+כִ ַFת6חֶ ְמ ָ9ה ה2א ,יִ ֵLא (ִ ְמNא
ִצוְ חַ ת ְצבָ עָ יו הֲ חֲ ִריפִ י עַ ל חֲ לִ יל ֹו.

ובית ) 7המשכו הענייני של בית  (6מתאר כבדר אגב מפנה ביחסו של אלתרמ לאשר עומד
לקרות
5

בית  .7עַ ל Cהֲ בָ ה ה2א* ְמ ַד(ֵ ר )(ָ > ה2א ֹ 5ותֵ ח(

)*הזמר (

וְ עַ ל ח ֹובָ ה ְ 2ק ָרב וָ ֹעל ,הַ ֹ4ל (ַ ֹ4ל.
אֵ י ה2א א ֹומֵ ר אֶ ת ֹזאת (ְ ָכל ַֹ F /89ו ֶתיהָ
ירה ,אֲ בָ ל א ֹומֵ ר (ְ ק ֹול ָAד ֹול
ֶ+ל הַ ִָ P
מ ֶרֵ Eלב 2בְ לִ י חֲ ִָ 77מֵ ְ5ני הַ ֹ Mול.
(ְ לִ י ֹ
)בפרשנויות אחדות לשיר ,בית זה מיוחס לדברי המפקד למתכנסי ,לדעתי הוא מתאר את
מילות הזמר העממי אודותיו קראנו בבית (6
בפזמו העממי נמסכת האמת הפשוטה ,אנו לפני חובה לצאת לקרב ,ומאחר וזהו רק פזמו
עממי יישא תוכנו "במלא צוחת צבעיו החריפי על חלילו" )חלילו?( "בלי מור לב ובלי
חשש* מפני הזול" *) .ג אז לוותה הציניות את הנמלצות והפכה אותה לדבר זול .דוגמא:
"כשנמות יקברו אותנו ביקבי ראשו לציו"( .כא )רק כא( אלתרמ הינו משורר מגויס
שבכל דר משתדל להראות ,בראש ובראשונה לעצמו ,שאומנ ג הוא חושב שאנו בפני
חובה לצאת לקרב ,אבל אל אמירה נחרצת זו הוא מגיע מהדלת האחורית ,מהשטותיות.
על כ נראה בבית השמיני) ,בהלחנה של רוזנבלו זה הפזמו החוזר ,בלי קשר לתוכנו(

בית ֵ .8ליל חֲ ָנ ָיהֵ ,ליל זֶ מֶ רֵ ,ליל ְ7חָ ִקי ָרק2עַ ,
ֵליל ֹרב ְמ ָלאכ ֹות ח ֹופְ ז ֹותֵ ,ליל אֵ ד ִמ הַ ְ9וָ ִדי*,
ֵליל ֶֹ 07וסֵ  Eאֶ ת 27 ִ4פָ ה ֶ7ל ְרע2ת ר2חַ
(ְ בִ ְנ ָי ָנ> ֶ7ל ַמ ְמ ָל ָכהֵ ,ליל ְנד2די**
נִ  ָGב  ָ5ר +2עַ ל הַ ִָ Fחיד וְ הַ  ְAדִ 2די.
*מתכתב ע הדוודי של ביאליק ב"קומו תועי מדבר" ,אי אפשרות לדוודי להתכת מתכת ,כי
אנו בהוי צוע ,ליל רב מלאכות חופזות.
**מאחר ואנו ב"ליל חניה" ,כנראה שהכוונה לליל נדודי שינה הפרוש על היחיד והגדודי.
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אלא שמילות המפתח ,לדעתי ,להבנת השיר כולו ה רעות רוח .חלק ב' בספר "עיר היונה"
נקרא :שירי על רעות רוח ,מחלק זה שבספר מתבהרת השורה שבבית השמיני ומבהירה
את הבתי שלפניו .א כ ,בחלק ב' של הספר "עיר היונה" רעות הרוח שאלתרמ מדבר
עליו הוא כמוב של קהלת" ,הכול הבל ורעות רוח" ובלשוננו" :קישקוש בלבוש" .וכ כותב
ש אלתרמ:

אֵ י Eעָ בַ ְרנַ 2ק ִ1י 2פְ חִ 2תי
2בְ לִ (ֵ נִ 2ד(ֵ ר הַ ִ ָMמיר
סק (ִ ְ7טִ 2תי
ִֶ 7ה ְר(ֵ ינֲ 2ע ֹ
וְ ִה ֵ3ה הֲ ִקימ ֹונַ 2ג עִ יר.
ג א מדובר ברגע לא ברור בחיי האומה ,אנו לקראת קרב אבל לא ברור מתי )זוהי פואמה
על זמנית( .אצל אלתרמ ,היחיד ניצב אומנ בודד בהמו ,א תמיד במרכז ,ועשייתו
הפשוטה ,מטליא מכנס ,נפח ,אופה או עגלו ,היא המאפשרת ,ג א מתו "רעות רוח" את
בניינה של ממלכה.
זה מוזר ,אנשי לא מתאספי מעצמ ,האומנ מתו השטותי קמה עיר או ממלכה ?
הא אי אנו מחמיצי דבר מה ,דבר עליו באופ מוזר אי אלתרמ מדבר כלל בפואמה זו:
על המנהיג ,המפקד ,החזו ,האירגו ,הדבק החברתי בי בני האד .כלו! אולי ה"מפקד"
שעליו אלתרמ סומ נמצא בבית הראשו ,בו נכתב" :בהתפרש המחנה אשר דינו"  6מיהו
חור הדי הזה?
רמז נוס -יש בבית תשע

בית  .9עֵ ת ִמלְ חָ מָ ה Aַ .צֶ ֶל הַ ְ9בָ ִרי הָ ֵא ֶ1ה
הָ ָיה צַ לְ מָ > .לְ ק ֹול זִ ְמ ַרת ִ56זְ מ ֹו @ ֹועָ ה* )*המוזכר בבית (6
ע ֹוד יִ ְמ ְ7כ 2הֵ  ָ0ה ְ4 ,מ ֹו ִנימָ ה מֵ חֵ ֶלב,
ַנפְ ֹ 7ו ֶ7ל ֹ 9ורֶ +ָ ְ( Aַ ,דה זְ ר2עָ ה,
לִ זְ ֹ4רN ,א ַרק לְ ָרע ,יְ מֵ י ָרעָ ה.
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"ג בשדה זרועה" הוא ההיפו שעושה אלתרמ לדבריו של הנביא ירמיהו )ב'..." (2,לכת
אחרי בדר לא זרועה" ,כלומר האל לא שוכח ,לפי הנביא ,את מי שהל אחריו במדבר ,לא
כל שכ ,לדידו של אלתרמ ,א התמיד בכ ג בשדה זרועה .כ רומז לנו אלתרמ ששוב
זנחנו אותו )את האל( לשווא ,אנו בידיו )"המחנה אשר דינו ,"..מבית ראשו( ,נושא החוזר
אצלו שוב ושוב )יש כא ג אמירת נגד ל"תועי מדבר" של ביאליק ,שקרא "צאו מתו
השממה" .לאלתרמ יש יחס של כבוד לחיי היהודי ותרבות בגולה ,לדידו העולי לא
יצאו משממה(.
השורות הפותחות את בית " 9עת מלחמה ,ג צל הדברי האלה /היה צלמה"....
"צל" הינה מילה רבת משמעות ,אחת מה צל בהיכל ,כלומר עבורנו היהודי מוקצה,
ומה שמוקצה כא היא המלחמה ,אבל כבר באמירות קודמות שלו ראינו שהוא משלי ע
הכרחיותה ,אבל א נגזר )ונגזר( ,יש לבצעה תו מחאה וסלידה .ואת הזיכרונות שניקח
איתנו ,לאחר שהכול יגמר ,יהיו של הכול בכול )ג של אווירת ההתכנסות על המולתה
וליצניה ועל הבדידות בי הרבי(" .לזכור ,לא רק לרע ,ימי רעה" .כא הוא לוקח את דמות
"המספר היודע כול" ויודע להגיד לנו אי זה נגמר .א זה היה נגמר אחרת ,יתכ וכל
כתיבתו המפוארת והמצליפה הייתה בנוסח של שירת נחמה.
בית עשר

בית  Aַ .10זֶ ה נִ ְַ 7לב (ַ ִ0לְ חָ מָ ה4ָ ,ל זֶ ה ַג ַיחַ ד
 ְ4מ ֹו ִאבְ חַ ת :בִ יב נִ ְמסַ  ָ( Eעָ  ִמ ֵ1יל
ִ 2מ ְ7חָ ִרי4ָ ,ל זֶ ה ִמ ֵ@ל ִ 2מ ְAד ֹות ַנחַ ל
יִ ְה ֶיה ע ֹו ֶלה (ִ יעָ  ,-וְ ָ7בִ 6נ ְקטָ ע (ִ י ֵלל
ֶ7ל ִאי 7ז ֹו ֵנק וְ ִאי 7י ֹו ֶרה וְ ִאי 7נ ֹופֵ ל.
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הבית המסיי אמור לזקק הכול לאמירה אחת שתחרת ,שאיתה יוצאי ליו חדש  6הוא
לא .יש כא משחק הפכי שהופ אותו אומנ לדרמטי אבל לא יותר מכ" .כמו אבחת
אביב נמס בע מליל ומשחרי" אבחה ע"פ המילו ,היא תנועה חדה ומהירה .ובהמש:
"כל זה מתל ומגדות נחל /יהיה עולה ביע ,-ושב6נקטע בילל" תל הוא הזמ העתיק ,המקביל
ל6ליל שבשורה הקודמת .גדות נחל הוא הזרימה וההתחדשות המקביל ל6שחרי שבשורה
הקודמת ,ו6נקטע בילל מקביל ל6אבחת אביב קיבלנו שיווי משקל המתאי לכתיבת משוררי
ספרד ,בשורה הבאה כבר נפתחת אש ,הכול מתגמד .שקט ...יורי .זה רציני .רשות הדיבור
לחבר פראבלו ,חזיו המשורר פג.
עד כא בתי השיר
השיר כאמור פורס בספר "עיר היונה" )יצא ב  .(1957ליונה יש סמליות רבה ,היא המביאה
את העדות על התחלה מחדש )פרשת נח( .ייתכ שהש מרמז על העיר הנבנית )שבבתי השיר
הראשוני( ,כלומר תל אביב)?( והאר הנבנית .אבל יש עוד משמעות .הביטוי מתכתב ע
הנביא ירמיהו" :חרב היונה" )מו' .16 ,נ' (16 ,ב"שיר פותח" )הראשו בספר(" :והעת כמו
עיר שבה /כל די עשוי בראש חוצות /ופני היונה ואבחת חרבה /ה דמות פניה הנחצות.".
זהו ביטוי טעו ,עליו כתבה ההיסטוריונית אניטה שפירא ספר בש זה" ,חרב היונה"
שעניינו הוויכוח החרי -שלווה את תנועת העבודה והאקדמיה בשנות ה  .20תחילתו בשאלה
הא להתגייס לגדודי העבריי ב  .1918תנועת "הפועל הצעיר" התנגדה ללגיטימיות
שבשימוש במיליטריז בש הלאו" .הפועל הצעיר" )נוסדה  (1907היו "תלמידיו" של א.ד.
גורדו וכללו בי השאר את בוסל ,שפרינצק ,קפל ,ארלוזורוב ,אשכול ,לבו ואחרי )חלק
א -הקימו לימי את "ברית שלו"( .אלתרמ הול שבי אחר )חלק מ(רעיונותיה .בשיריו
הוא מביע את לבטיו ,את סלידתו מהאחיזה בחרב )מתו "ליל תמורות" ו',אבחת חרבות
גויי היא א /לחרב היהודית הזאת"( ,מהממלכתיות )זה יעבור לו( ועד להשלמה
שבהתהוותה .בשיר "נספח לשיר צלמי פני" הוא מסכ.." :בקשת עד ק לקו באת /ולא
בחרב .א צמדי  /עלו ב שחר וכורת" .לכ הוא משלי ע הצור להתגונ ולא רואה בו
סטייה אתית .להפ ,זו זכות שהיא א -חובה .נשארנו ע שאלה פתוחה ,הא יש לו בשיר
זה אמירה אחת וברורה ,ג א נסתרת ?
פרופ' זיוה שמיר על שירתו של אלתרמ ב"עיר היונה" :בשירו "ליל תמורה" כלולה
המלצתו המפורשת "לתת בנאמר לא את הקמח הטחו /כי א את רעש הקמה
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המשתוחחת "...לטענת אלתרמ )ע"פ פרופ' שמיר( יש לתת קדימות לפרטי ,לא
להכללות ...יש לשיר את המראה בעודו ב חורי ...בטר יהיה עבד לסמלי וסיסמאות...
להשתדל שלא לפרש את העלו מהעי".
מילת סיו .לטעמי השיר הוא תאור חוויה שהציפה את אלתרמ שנה6שנתיי לאחר
מלחמת העצמאות .הוא נפע ומערבב תקופות ע מראות וע תחושות .
אי בפואמה הכנות לקרב ולא בניינה של עיר ,אפשר לומר על היצירה שהיא משולה לציור
אקספרסיוניסטי ,כרחש הקמה המשתוחחת...

יפתח אופק
קיבו מעוז חיי
ספטמבר 2014
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