משוט באר ע נת אלתרמ
מרדכי נאור
נת אלתרמ ) (19701910היה יוצר רבתחומי :משורר ,מחזאי ,מתרג  ,מחבר
טורי אקטואליי מחורזי  ,כותב לילדי ופזמונאי .הוא חיבר שיריזמר רבי
הנחשבי עד היו לנכסי צא ברזל של הזמר הישראלי ,ודי להזכיר את "כלניות",
"צרי& לצלצל פעמיי "" ,אליפלט" ו"שיר העמק" שעוד מעט ידובר בו.
אלתרמ ִהרבה בשיריו לכתוב על נופי האר ועל מקומות .לא מעטי משירי
הזמר שלו ה מה שנהוג לכנות "שירימקו " .כמה משירי אלה יכולי לסייע
למדרי& הטיולי בעבודתו.
לנוחיות המשתמשי בחומר ישנ הפניות לאתרי אינטרנט בה מצוי חומר
מוקלט ומצול על השירי ו/או המקומות.
"שיר העמק"
שיר זה ,אולי הידוע מכל שירי הזמר של נת אלתרמ ,נקרא ג לעיתי על ש
שורתו הראשונה" :באה מנוחה ליגעַ " .שמו המקורי ,ככל הנראה ,היה "דממה
ביזרעאל".
זהו אחד משיריו המולחני הראשוני של אלתרמ ומועד כתיבתו מחזיר אותנו
לשנת  .1934אלתרמ היה אז ב  24ומלחי השיר ,דניאל סמבורסקי ,היה ב  .25אל
שני הצעירי האלה פנתה באחד הימי מרגוט קלאוזנר וסיפרה לה כי היא עומדת
להפיק "סרט ציוני" על בניית האר  ,בשיתו .קר היסוד .היא הזמינה אצל ארבעה
שירי לסרט ,וכל אחד מהשניי  ,אלתרמ וסמבורסקי ,קיבל שתי לירות על כל שיר.
הסרט" ,לחיי חדשי " ,זכה להצלחה גדולה וכמוהו א .שלושה מארבעת השירי ,
ובראש "שיר העמק" .שני השירי המצליחי האחרי היו "שיר בוקר" )"בהרי
כבר השמש מלהטת"( ו"שיר הכביש" )"ה& פטיש עלה וצנח"( .השיר הרביעי ,על תל
אביב ,נשכח.

"שיר העמק" הוא שירהלל להתיישבות היהודית בעמק יזרעאל ,שראשיתה ב
 ,1911בהקמת מרחביה ושיאה בשנות העשרי  ,כאשר תו& פחות מעשור הוקמו
יותר מ 20יישובי – קיבוצי  ,מושביעובדי וג עיר אחת )עפולה( .העמק היה,
ללא ספק ,ליבו הפוע של המפעל הציוני.
הבית הראשו של השיר אמר:

5 ָ6ה ְמנ3חָ ה ַל ָ2גֵעַ
3מַ ְרגוֹעַ לֶעָ מֵ ל.
ַל ְילָה ִחֵ3ר ִמ ְֵ 9ָ :רעַ
עַ ל ְ:דוֹת עֵ מֶ ק יִזְ ְרעֶ אל.
טַ ל ִמלְ מַ ;ָ ה 3לְ בָ נָה מֵ עָ ל,
ִמ ֵ6ית=לְ פָ א עַ ד נַהֲ לָל.
הבית החוזר הוסי .לפסטורליה:

מָ ה ,מָ הַ ,ל ְי ָלה ִמ ֵ>יל?
ְ@מָ מָ ה  ְ6יִזְ ְרעֶ אל.
נ3מָ ה ,עֵ מֶ ק ,אֶ ֶר ִ9פְ אֶ ֶרת,
5נ 3לְ ִ Bמ ְAמֶ ֶרת.
בבית השני המשי& המשורר לפאר את העמק ,מוקד החקלאות העברית
המתחדשת באר ישראל" :י הדג מתנועע / ,שיר העדר מצלצל /.זוהי ארצי
ות ְתהַ >ָל  /מבית אלפא עד נהלל".
ושדותיה / ,זהו עמק יזרעאל / .תבור& ארצי ִ
דומה שלא רבי הפנימו את המסר שהעביר אלתרמ בבית השלישי .בית זה עסק
בתקריתאש בשדות העמק ,והוא הסתיי בשאלה:

ִמי י ָָרה 3מי זֶה ָ Aנָפַ ל
 ֵ6י  ֵ6ית=לְ פָ א וְ נַהֲ לָל?
ללמדנו ,שא .בימי הרגיעה ,כאות הימי במחצית הראשונה של שנות השלושי
שבה נכתב השיר ,אי לשכוח היכ אנו חיי .
להצלחתו של השיר תרמה ,ללא כל ספק" ,העמדתו" כפזמו מזומר בסרט "לחיי
חדשי " .הסרט צול בגבעת ברנר ותחילה נראה בו המלחי דניאל סמבורסקי מנג

על הפסנתר בחדר האוכל ושר בקולו את שני הבתי הראשוני  .חברת קיבו
מבקשת מהציבור להקשיב לשיר "דממה ביזרעאל" .תו& כדי כ& מצטרפת לשירה
שלישיית בחורי ולאחר מכ מצולמי חברי הקיבו השרי קטעי מ"שיר העמק":
אשה קולפת תפוחיאדמה ,גבר מתגלח ,אישה כובסת וגבר נוס .חולב פרה.
נית לצפות בשיר ,מתו& הסרט "לחיי חדשי " .בהקשת המילי שיר העמק יוטיוב
בגוגל עולה הסרט כולו והשיר הוא בדקות ה 24:38עד .28:07

שני שירי גליל של אלתרמ
בשנות הארבעי היפנה אלתרמ את מבטו לגליל העליו ובשתי הזדמנויות שונות
כתב עליו שירי  ,שהיו בזמנ  ,וא .לאחר מכ ,להיטי גדולי .
השיר הראשו הוא "ליל גליל" ,שנכתב לתוכנית נ"ו של תיאטרו "המטאטא"
והושמע לראשונה בהצגת הבכורה שנערכה ב 11בפברואר  .1941את הלח חיבר
משה וילנסקי .המבצעת שלו הייתה הזמרת בתתימ אסתר גמליאלית.
זהו שיר אהבה המושר עלידי נערה בש אביגיל ,המצפה לאהובה ושומעת את
קריאתו אליה בשירת הרוח.
בבית החוזר של השיר ,שנוג איספור פעמי בתוכניות "כבקשת&" לשירי
עבריי של "קול ירושלי " המנדטורי ,היה מעי מתווה לטיול באצבע הגליל:

לֵילָDלִ יל ,לֵילָDלִ יל,
ר3חַ  ָ6א ַקל ַק>ִ יל,
לֵילָDלִ ילַ ,ל ְילָהלֵיל,
ר3חלֵיל.
ר3חַ  ,ר3חַ ַ ,
מֵ עֲ לַי ְAמֵ י מָ ר ֹו ,
לְ ַרגְ לַי – מֵ ימֵ ר ֹו .
עַ ל הָ הָ ר ֹ Aוכֵ עָ נָ,
ְAבִ יל  ָ6הָ ר מוֹלִ י Eלְ ָד.
עֲ ָרפֶ ל Dַ ַ6יְא ֹ Aוכֵ,
ְAבִ יל מוֹלִ י Eאֶ ל הַ ְַ 2ר@ֵ .

מימֵ רו למי שאינו יודע ,הוא אחד משמותיו של אג החולה הנזכר בתנ"& והיה
בשימוש בשני שלפני שהאג הוקרב על מזבח הפיתוח – ויובש .ד – קיבו
שהוק במסגרת "חומה ומגדל" ב 4במאי  ,1939קרוב לשנתיי לפני כתיבת השיר.
השיר השני א .נודע יותר ,והיה במש& שני מלהיטיה הגדולי של בתתימ
נוספת – שושנה דמארי .זהו "אני מצפת" שכתב אלתרמ ללחנו של משה וילנסקי
והושמע לראשונה בתוכנית השלישית של תיאטרו הבידור "לילהלו" – "צחוק ללא
תנאי" ) 22במאי .(1945
ג שיראהבה זה מושמע עלידי עלמה ,הפע בת צפת שחורה ונאווה ,וא .היא
ממתינה לאהובה המתמהמה להגיע .מה עליה לעשות? היא מביאה את העצה
שקיבלה:

א ֹו ְמר ֹות לִ י חַ בְ ר ֹו ַתיF :א ט ֹוב!
אֵ יֶ Eזה אֶ פְ ָAר ֶָ EHלאֳ ֹהב?
הֲ Fא נ ֹו ָרא ֶזה וְ ֹ 5י !
Fא ָָ Hכה א ֹוהֲ בִ י ַֹ 2Hו !
הָ =הֲ בָ ה  ַ6זְ מַ  הַ ֶJה
3A ְKטָ ה הַ ְר ֵ6ה י ֹו ֵתר.
וְ Fא ִאכְ  ַKת הֲ Fא ,ס ֹו.ס ֹו– .
ִא ֶזה א ֹו ִא =חֵ ר!
לכ& לא מסכימה העלמה ,שהרי היא צפתית אמיתית ,והיא עונה לחברותיה:

ָל ֶזה ֶי ְָ Aנ Lלִ י ַרק ְ3A9בָ ה =חַ ת:
אֲ ֶני ִמ ְMפַ ת!
אֲ נִ י ִמ ְMפַ ת!
ר3ח ֹות הַ  ַNעַ ר וְ כ ֹוכְ בֵ י הַ ֹ Nוד
לִ ְOד 3א ֹו ִתי  ִHי ֶזה ִאכְ  ַKת ְמאֹ ד.
 ִHי ֵי Aהֶ בְ @ֵ ל ,אַ 3לי ִטAִ ְKי וְ ַדק,
 ֵ6י =הֲ בַ ת ע ֹו ָל 3בֵ י ִמ ְ:חָ ק.
אֶ ְצ ֵלנֶ 3ג ַזע ֶֶ Hָ Aזה,

אֶ ְצ ֵלנ 3טֶ בַ ע ֶֶ Hָ Aזה,
אֶ ְצ ֵלנִ 3מי ְסבִ יבָ ה ָֹ Hזאת...
ללמדכ  ,כי הצפתיות אינ בנות קלות דעת ,וה מושפעות ממקומה של צפת
ומאווירת הסוד האופפת אותה ,ובכלל – "אצלנו גזע שכזה ,אצלנו טבע שכזה".
הצפתית שבשיר אינה מודאגת שבחירלבה נמצא במרחקי  .היא ג לא חוששת
שהוא יזנח אותה ,משו שכדברי השיר" ,אפשר לנוס אל י ואל מדבר / ,אבל אותי
לש ֹHחַ אי אפשר! /אולי ג

ש

יפות כמוני יש /,אבל אותי נושאי

בלב כאש!"

והסיבה לכ& אחת:

אֲ נִ י ִמ ְMפַ ת!
אֲ נִ י ִמ ְMפַ ת!
ִא  ִ6י נִ ְְ ַK9ס ָ ,9אֵ י ִמפְ ָלט!
אֲ נִ י ִמ ְMפַ ת!
אֲ נִ י ִמ ְMפַ ת!
דומה ,שבשני שלפני קו המדינה ,בעת שצפת היהודית לא הייתה בשיאה ,תר
לה הצמד אלתרמוילנסקי "שיר תדמית" מ המעלה הראשונה.
את מילות השירי וביצועי קוליי שלה נית למצוא בגוגל ,באתר "שירונט".

"טנגו כפרסבא"
זהו ,קרוב לוודאי" ,שיר המקו " המובהק ביותר של אלתרמ .הוא מתייחס
למושבה כפר סבא בשרו ומתאר סיטואציה ,שאולי היתה כמתואר ,וייתכ
שהורחבה ו"קושטה" עלידי המשורר .הכוונה ,כמוב ,ל"טנגו כפרסבא" .שיר זה,
שבוצע לראשונה בתיאטרו "לילהלו" ב 28ביוני  ,1946הוא אחד האהובי
והמושרי מבי שירי הזמר של אלתרמ .את הלח כתב משה וילנסקי.
השיר מבוסס ככל הנראה על מעשה שהיה :על ועלמה מהשרו ,מכפר סבא
ואולי מרעננה – התאהבו ,אלא שאביה של הנערה אסר עליה להיפגש ע אהוב
ליבה .וכדברי השיר:

הַ ָ ָKרה ג ֹועָ ה ֶ ָ6רפֶ ת,
נִ ְAמָ ִתי לְ  Bנִ ְֶ :רפֶ ת,
הַ ָ ְHלבִ י ק ֹו ְר ִעי ְַ Aר ֶֶ Aרת,
נִ ְAמָ ִתי לְ ֹ 6 Bועֶ ֶרת.
3לְ ִהֵ ָKגִ Aא ְ5 B9ס3רְ ,יפֵ העֵ י ַניִ ,
5בִ י 5סַ ר לִ י לְ טַ ֵ2ל ִא ְַ Aְ ִ6 B9נ ִי ,
 ִHי הֶ חָ צֵ ר ְסגָ 3רה עַ ל ַAעַ ר 3בְ ִריחַ ִי ,
אֲ ב ֹוי ִ6 ,גְ ַלל מַ חֲ ַלת הַ  ֶKה וְ הַ ְ;לָפַ ִי .
הפרשה פורסמה בעיתונות הזמ וכ& היא הגיעה לידיעתו של אלתרמ .במשפחות
הנוגעות בדבר לא קישרו את הפרסו אליה ,וגיבורת הסיפור ,מרי בודניקשזיפי,
לא ייחסה לעניי חשיבות מרובה .לדבריה" ,היו שמועות שהשיר נכתב על הסיפור
שלנו".
שתי המשפחות הכפר סבאיות שזיפי ובודניק היו חקלאיות וביניה שררו יחסי
ידידות .מרי שזיפי בת ה 17וחצי אכ התאהבה במשה בודניק ,אבל אביה ,יצחק
שזיפי ,התנגד לקשר" .הוא טע שבחורה כלכ& יפה ומוכשרת צריכה פקיד או מנהל
חשבונות ,שאז קראו לו 'בוכהלטר' ,ולא איזה בחור חקלאי" ,סיפר הב שמחה.
מרי עבדה ברפת המשפחתית ,כפי שתיאר אלתרמ ,וכל העת חשבה על אהובה
האסור:

ֵAש  ָKר ֹות אֲ נִ י ח ֹו ֶלבֶ ת,
ֵAד אֶ חָ ד אֲ נִ י א ֹוהֶ בֶ ת,
א ֹוי אֳ מֹ ר ,אֳ מֹ ר לִ י  ֶ6נִ י:
מַ ה ַRפְ ִAי ר ֹוצָ ה ִמ ִR ֶOי!
)הבחור נקרא משה ,ולא בני ,ואלתרמ אולי ביקש לשנות ואולי היה זקוק לחרוז טוב(

משה ,בסופו של דבר ,הוביל את מרי אל החופה וא .אביה ,יצחק שזיפי ,התרצה
ומצא בחתנו אד כלבבו .השמחה לא ארכה .לאחר שלוש שנות נישואי בלבד,
נרצח משה עלידי מסתנני שניסו לגנוב בקר מרפתו בכפר סבא .הוא עצמו שירת
בחטיבת אלכסנדרוני וקיבל חופשה מיוחדת בדצמבר  1948לש סיוע בעבודות
המשק המשפחתי .אשתו מרי  ,גיבורת השיר ,נותרה ע שני תינוקות.

בבית החוזר של השיר יש כאילו רמז לתפנית העצובה של הסיפור:

טַ נְ Dוֹ,
הָ  ,Lטַ נְ ֹDו  ְHפַ רסַ  ָ6א,
3מ ְתי ֹ ֵַפחַ .
טַ נְ ֹ Dו עָ מֹ ק ִ
ִא ָOא,
הָ ִ ,Lא ָOא וְ אַ  ָ6א,
או ִֹתי  ֹKה י ְַAגֵעַ הַ ֵָ 2רחַ !
"טנגו כפר סבא" נית לצפייה בהקשה בגוגל :טנגו כפר סבא יונית שקדגול.

"והרוח שרה שיר בתימנית"
אלתרמ נולד בוורשה ,גדל במוסקבה ובקישינוב ובגיל  15עלה ארצה ע
משפחתו .מאז היה תלאביבי בלב ובנפש וחיבר רבי מהשירי העוסקי בה.
בעיקר הייתה לו סימפטיה לעולי תימ שהתגוררו בשכונת כר התימני  ,הקרויה
בלשונו כר תימ ,כרמי תימ או שכונת התימני  .חבר אליו בשירי אלה "פולני
תימני" נוס ,.הלוא הוא משה וילנסקי ,שנולד כמוהו בוורשה בשנת ) 1910וילנסקי
היה מבוגר מאלתרמ בארבעה חודשי (.
בי השירי האלה היו "בכר תימ" ,הזכור מהשורות "אל תפחדי תמר ,אמא
יודעת כבר"" ,שיר התימניות"" ,מרי ושמעו" )בו נזכרת אפילו כתובתה של מרי
ב"כר " – רח' שבזי  ,(52ואולי הידוע מכול " :בכרמי תימ" ,המתחיל בשורות
האלה:

ַHאֲ ֶAר עָ לָה י ֵָרחַ ְ Sִ ַ6קמָ ה,
ְִ :מל ִָתי לָבַ ְ9ִ Aי – ְֵ 9כלֶת וְ ִר ְקמָ ה.
ַHאֲ ֶAר ֹ Hוכָב צָ עַ ל ְַ Hרמֵ י ֵ9ימָ ,
=רָDמָ .
ִ ָK ִHתי חָ בַ ְ9ִ Aי –  ָKז וְ ְ
=חיו ַֹתי או ְֹמרוֹת לִ י" :מָ ה זֶה לָ Eהַ  ַ6ת?
ְ
Fא מוֹעֵ ד הַ ֹ 2ו וְ Fא ַ ָ6Aת".

=& עַ ל ַDג ִמ ְת ְ> ַKלִ י הַ חֲ ת3לִ י ,
וְ לִ  ִ6י  ְHמ ֹו ע ֹולָל ִ ְ6ח39לִ י 
יָא ִא ִOי,
יָא 5בִ י,
מָ ה הָ יָה ל ֹו לִ לְ בָ בִ י?...
בשיר זה נכללת השורה שבה הסגיר אלתרמ את חיבתו לשירי תימ" :והרוח שרה
שיר בתימנית".
ג שכונת נוהצדק זוכה לאיזכור אלתרמני .בשיר "אלימל&" )שוב ,יחד ע
וילנסקי( ,מתאר המשורר את אלימל& "מל& נוה צדק" ,אי& הוא עובר ברחובות,
הצ36ר מולֵ& הוא" ,והוא אהובה של
שובר לבבות" ,כמו ברבור הול& הוא /,על ִ
גיבורת השיר ,מרי  .ג הפע יש המנסי להפחידה שהוא לא יישאר נאמ לה ,א&
היא בטוחה" :אלימל& רציני!"
וישנ דוגמאות נוספות לשירי תלאביב של אלתרמ ,א& יקצר המצע מלפרט.
את השיר "בכר תימ" בביצועה של גאולה נוני ואת השיר "בכרמי תימ" בביצועה
של עפרה חזה נית לראות ביוטיוב.
מתלעמל לשכונת הקווקזי בתלאביב
שיריהזמר של אלתרמ זכו – ועדיי זוכי – להצלחה עצומה .זה כשמוני שנה
ה שגורי בפי גדולי וקטני  ,ולא תמיד יודע השר אות כי אלתרמ הוא
שכתב  ,וכי אי ה שיריע שמחבר אינו ידוע.
אול בי השירי המושרי הרבי  ,יש ג כאלה שלא שפר גורל וה נותרו
בצד הדר& ,למרות שהיה לה לח ,לעתי קליט .כזה הוא השיר "המגדל הראשו"
שכתב נת אלתרמ והלחי מרדכי זעירא בעקבות עלייתו על הקרקע של קיבו תל
עמל )כיו – נירדוד( ,ראשו יישובי חומה ומגדל.
תלעמל עלה על הקרקע בעמק בית שא בנר שני של חנוכה תרצ"ז ) 10בדצמבר
 ,(1936ופתח תקופה חדשה בקורות ההתיישבות באר  :הקמת יישוב מבוצר תו& יו
אחד ,לאור& הגבולות ובמקומות רגישי מבחינה ביטחונית .כ& קמו עד שלהי 1939
ג חניתה ,ד ,דפנה ,עיגב ,טירת צבי ונגבה ועוד כ 50יישובי שכול נבנו
במתכונת חומה ומגדל.

אלתרמ היה קשור באופ אישי לקיבו תלעמל ,מכיוו שאחותו הצעירה לאה
נמנתה ע קבוצת המייסדי  .הוא הרבה לבקר בו וקשר קשרי ידידות ע רבי
מחבריו ,שאות הזמי לא אחת לביתו בתלאביב.
השיר "המגדל הראשו" נחשב עד היו להמנונו של קיבו נירדוד ומושר מדי
שנה בחג הקיבו הנחוג בחנוכה עלידי מקהלה גדולה.
להל חלק מבתי השיר:

 ְ6הָ ֵרי הַ  ִDלְ ֹ6עַ חָ רוֹ י ְֶע ַA
 ְ63עַ ְרבַ ת הַ ְָ Tללָה עֲ לִ י  ְ6אֵ ר לִ י,
ֵ9לעָ מָ ל ַ@ִ ְ6רי ִAיר  ְ6לֵילוֹת  ֵ6ית ְ5A
 ְ6לֵילוֹת עֲ ָרבָ ה ִAיר ַ@ִ ֵ6רי.
הַ ִOגְ ָ@ל הָ ִראAוֹ אֶ ת הַ ֵָ Rדר נ ַָדר,
ְ

עֵ ת חָ ַרגְ ְ 9חֲ מAָ 3ה 3מֶ 3נפֶ ת,
ַלעֲ מֹ ד מ3ל הָ ִרי ְֶ 5Aמר=" 3ל מָ טָ ר!"
וְ צָ ִרי ִֶ Aה ִDיד=" :3ל ֶנפֶ "!A
ֵ9לעָ מָ ל9ֵ ,לעָ מָ ל9ֵ ,לעָ מָ ל,
ִראֹ Aו ָנה לְ ח ֹומָ ה ִ 3מגְ ָ@ל...

)את מילות השיר "המגדל הראשו" נית לראות באתרי האינטרנט של "שירונט"
ו"זמרשת"(
אלתרמ ג הזכיר את תלעמל בשירו הידוע "זמר הפלוגות" .בדברו על המאחזי
הביטחוניי החשובי של היישוב בעת מאורעות הדמי )"המרד הערבי"( ,הוא
הזכיר ארבעה יישובי  :ג'וערה ,תלעמל ,כנרת וחניתה.
ובמעבר חד  בחזרה לתלאביב .על מה שכתב אלתרמ על שכונות תלאביב
בשנות השלושי והארבעי הוא ביקש להוסי .בשנות השישי  .בשנת  1969הוא
חבר לבמאי שמואל בוני  ,לארבעה שחקני וזמרי צעירי )רבקה זוהר ,עזרא דג,
טליה שפירא ומנח זילברמ( ולשחק מבוגר יותר ,יוס") .בומבה"( צור ,להעלאת

"צ וצצה" .אחד משירי המופע נקרא "שכונת

ערב מפזמוניו ,שנשא את הש
הקווקזי ".
היו כבר נשכח הדבר ,א& תו& כדי התפתחותה של תלאביב ,משנות העשרי
ואיל& ,צמחו בה שכונות לא מתוכננות ,שע הזמ נבלעו בעיר הצומחת .כזו הייתה
שכונת הקווקזי בדרו העיר ,בסמו& למקו שבו הוקמה בשנות הארבעי תחנת
האוטובוסי המרכזית )הישנה(.
כמה עשרות עולי מארצות הקווקז בדרו רוסיה הקימו צריפי  ,ולאחר מכ
בתיאב קטני בשטח מרוחק ושומ בעת ההיא .תחילה השתייכו מבחינה
מוניציפאלית לעיריית יפו וקיבלו ממנו פחות או יותר אפס שירותי עירוניי .
מאוחר יותר נכלל השטח בתחו שיפוטה של תלאביב.
אלתרמ הכיר ככל הנראה היטב את אנשי השכונה ,שנודעו בקומת הגבוהה,
בבריאות השופעת ,במאכליה ולא פחות מכ& באריכות ימיה .
השיר ,בלחנו של יאיר רוזנבלו  ,שהושר עלידי הזמרת רבקה זוהר ,נפתח בשני
הבתי האלה:

5נAֶ 3בֶ ט הֲ ָר ִרי.
ִה ְס ֵַH9לנָא מַ ה ֶJה.
אֵ י חוֹלִ י  .הַ ֹHל ִ ָ6ריא.
חֹמֶ ר ֶAל ַקוְ ָקז זֶה.
אַ  ָ6א ְAוִ ילִ י ִמ ְתעו ֵֹרר,
ָק עַ ל הַ ְִ Oר ֶKסֶ ת.
ה3א  ִD ַ6יל הַ ְִ OתֵD ַ6ר –
  ֵ6מֵ 5ה ְ9ֵ Aי עֶ ֶשר.
יחד אתו מתעוררי שאר זקני השכונה ,שכדברי אלתרמ "כל אחד טיפוס הוא/ .
כל אחד מאה שני  / ,א& עוד על הסוס הוא" .הוא מזכיר מספר שמות ,המעידי על
מוצא בעליה  :חכמישוילי ,מלכישוילי ,צדקישוילי ,אברמיא ,יעקביא וחכמיליא.
אשר לבנות השכונה ,ה מצטיינות ביופיי הרב ,ובקרוב – מספר לנו המשורר
בשירו – תהיה במזל טוב חתונה:

הַ ַָ>Hה ִהיא אַ ַ ְ6ר ְמיַא,

הֶ חָ ָת ה3א ְAוִ ילִ י.
י ְִהיֶה נ ֶֶF .Aא ָקטָ ...
=הַ ,קוְ ָקזַ ,נְDנִי לִ י.
וכ& ,מתחתנות לה משפחות יוצאות גרוזיה וארמניה .השמחה בשכונה רבה והגיל
המופלג של החוגגי אינו מפריע לה לשמוח ,לרקוע ברגליי ולזקו .את השפמי .
כ& ,בעזרתו של אלתרמ אנו מתוודעי לשכונה תלאביבית שהייתה ואיננה עוד.
על שכונת הקווקזי בתלאביב נית לקרוא ב"פורטל הקווקזי" באמצעות גוגל; את
מילות השיר "בשכונת הקווקזי " אפשר למצוא באתר "שירונט".
כפי שאפשר לראות ,רוב "שירי המקו " ה ג שירי אהבה – אהבה לב או לבת
הזוג ואהבה לאר ישראל .אלתרמ ,ללא ספק ,היה מומחה גדול בשני סוגי אהבה
אלה.
)על מקומות ואזורי באר ביצירה האקטואלית המחורזת של אלתרמ – בהזדמנות
אחרת(

