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גנוסריאירה

היסטוריה-השארוכל .1
וכלדורס,אונדרסרצחנית.במהירותנעההווה
"פטרטי.הפוליה~לקטגםהיסטוריה.-השאר
התיישבכבר ) 2"איגראדניאל/(גביהגדול"

מעורריםעליווהפולמוסהואאבלבהסטוריה,
בני-משורריםנושאאותוסביבכתבומהלבחון
ירושליםועלסביבהמלחמהעלכתבוהאם .הזמן

 ?-1948ב
חייםבשיריולאאלתרמןנתןבשיריחיפשתילא

שאינםמשוררים, ."אחרים"משורריםחיפשתיגורי.

תקופה.באותההשיריהקונצנזוסנאמניעםנמנים

גיסא,מאידךשטרןונחגיסאמחדפןאלכסנדר
עלס~וגולאשאף"אחרים",שיריםכתבושניהם

דרךהשירים,נושאיאךפוליטי".כ"פל~טידם
ולואותם,משייכיםשבהםוהאמירםפיתוחם
שירההזה,הז'אנרפוליטית.לשירהחלקית,

עצמועלבנטלווסיכוןעוצמהבעלהואפוליטית,
פואטיקהחוקילויש .גדול""ראששלמשימות
וחריזה,מיקצבבשאלותמסתכמיםשאינםמשלו,
נקודתמתוךרחבהאמירהליצורביכולתאלא

מגובשיםועולמושכליומשורר,שלתצפית
גםואיכותוייחודועלשומרוהואלו,וייחודיים
 .הפיוטי-פוליטיבפלקט

אלאעכשווי.לוויכוחהיסטורי"מענה"זהאין
ההסטוריה,רגליעלבהתייצבויותרנכוןשהוויכוח

הליגטימיים(והוויכוחיםהיהודיהעםתולדותשל
-הזוהקשההקונקרטיתהחוויהושלשלה),
שלבהיסטוריה-ירושליםעלהשחרורמלחמת
השירה.

"חץו-ממסדיים",משורריםכךעלכתבוואכן,
ונחפןאלכסנדרהםכאלהמשתלבים"."בלתי
 .מזוזומאדשונהוכתיבתםשונהאישיותם .שטרן

אך .מזוזושונההזוהמלחמהאתראייתםדרךגם
אחדכלהשראה","מקורמצאושטרןוגםפןגם

כה,השוניםבשירים'התפיסה .ענייןבאותובדרכו,

אניאותומשותף,אלמנטעלמצביעהמזה,זה
כהלמקסד","מחץומשורריםשני :להדגישרוצה
אתמקבליםלעצמם,נאמניםכהמזה,זהשונים
חווייתית,קבלהההיסטורי,הקונקרטי,הרגעתמצית
הייחודילמבעםאותוקושריםשניהם,הם, .אישית

רגישותםאתבודווקאומחדדיםכמשוררים,

הלאומי.לאירועהפוזיטיבייחסםעםהאישית

בינלאומיתפרספקטיבה .2
הבירהעיראתסללהגדול/פטר :כותבדניאלגבי

דודאיכרים./עצמותעלהצפון~בביצות tפטרבורג
בורמה,דרךאלהדרךאתסלל/בן-גוריון~
ירושלים/הבירהדרךאלהדרךאתהעוקפת/
 .) 1986 ( ...השואהמןנעריםבעצמות
ליד(תאריךיהשניה""הדרךבשירופןאלכסנדר

החייםבורמה,דרךללוחמימעניק ) 1948השיר
מעמדשלהפוליטיתהמטאפוריקהאתוהמתים,
כבודאותזהופןשלהרוחניבעולמו .הפועלים

ירושלים,שלהמציאותחומריצל"ש.זהוויקר.
את-פןשלללבבומכלהיקראתקבלו ,1948
מעמדעלהמעידהעמלאתיושר'עלהמעידהעוני
עצמועלהנוטלהפועליםמעמדשלהמ~דע~תואת
השחרורמלחמתמשתווהכךההסטוריה, Tזקנויאת

במהפכהלקטעהאופוזיציונרפןשלזהשירובעיני
 .ה"נכון"המעמדכתפיעלהנישאתפוזיטיבית,

מקטעיהבנויהסטורי,מופתהיאבורמה""דרך

"דורפלמ"ח",החברשלהמיובלותל"ידיואהבה
(מסכת ...מסכת·לחם"לוניתנהכתפיושעלעמל
 ).ג.י()'הכסףמגש-לחם

המטאפורהבעצם-מונההגדול""פטרהפלקט
שלכארועהזהההסטוריהארועאת-המשווה
עםנמנהאינוהגדולפטרהרוסיהצאר .שעבוד
בדוקיםהםגם-ושטרןפןהעולם.אומותחסידי

-בפרספקטיבההלאומית,ה"קטנה",הסיטואציהאת
ושטרןהאינטרנציונליסטפןבינלאומית.

השירייםבחושיהםמודעיםהאינטלקטואל
הרגע-שלהבינלאומיתהפרוגרסיביתלמשמעות

לתולדותבורמה""דרךאתמשווהפן .הלאומי
אתקושרשטרןנח .לחופשהנלחמיםרביםעמים

במלחמתנאצייםהאנטילקרבותציוןבהרהמלחמה
שנישלהפרספקטיבהכךהשנייה.העולם

היהודילשיבץוכתריםקושרתהאלההראשונים
מלחמתשלזהבקטעבינלאומיותבמערכות
גבישלבינלאומיתהפרספקטיבהואילוהשחרור,

רועהאאתמונהלכתוב,ואיךמההיודע .דניאל
 .מבישכאירועמיסודו'

בירושליםשחר .3
בעלפלקטבתחילהלינראהבירושלים""שחרהשיר

"שחר"שהסמלבשיריםתדירהמצויאופטימי,טון
בכותרתם.מצויהלילה)עלניצחוןהאור'(בראשית
סבכי-"מבעדקונקרטית,מד~יקת,הראשונההשורה

הטוןסמלנית,לאוכמעטיפה "" ...הפציעהתיל
 .ההסטרריבהקשרגםבשירלחגוגאמורהאופטימי

ההגיוןבשליטת ,אמירתי,כפלקטמוגשהשיר
סטנדרטיים.וחריזהבמקצבבית,לכלנושאהמכתיב
הלאומיתהפרספקטיבהנסקרתהבתיםכלבסיכום

עםהעתיקההתבניתהמורשתאתהמחברת

לשוןהעשרים.המאהבמחציתהיהודיתההסטוריה
מ"השומריםשונים.בצירופיםמובלטתהתנ"ך
המלהתהלים)-לנקר"("משומריםלאור"

במדבר"שפייסצח("רוחהריםלצי~ן"שפייס"
 ,כבתנ"ךעוצמה,המסמלכעץהארזירמיה),
-התבניתההפסקיתבצורההמובלטהשימוש
הפועלנע'(קמץעמדו"נפלו,נצרחו"נפסקו,
לשוןבחירותהןאלהכל-כרגיל)שוא,במקום

לא"מורשת :השירבשורותלאמירותהמתחברות

במולדתהזאתהאחיזהכקדם".בכםנשכחת,"נדבק
הסטוריבמבטבשירשלובההעתיקה,המוחלטת,
 :הזאתהמ~יההעשרים.המאהבעובדותקונקרטי.

במלחמתאבד".אשרהעםאיננו,אשר"העם
אשר"גולותנרצחו",אשר"גולותהשנייההעולם
"הלוחמיםאתהשירמבנהמציגבנבדלנמחו".
שלנו,(לנו,טיב ?iהקולהאחרוןבביתנפלו,".אשר
שלהמ~כללהנוףמולעומדנשבע)נחון,נדבק,

שירוכאב"."אמוןשבעותונושאחבלי-אץר
"כאב"במלהבמפתיע,המסתיים,-אופטימי

 .דווקא

שטרן,נחשלאחריםשיריםזוכריםכולנו,אנו,אבל
עליכתובשטרןנחבהם.איננוהאופטימיוהטון
יוםשקיעתפועליכתובשטרןנחידיד,לאעתיד
 :ואכזבותשואציפיותעליכתובהואבעיניו'שישי

טרםועודאמנות,רחוקה,קדושהשחיפשובחורים/

עירוניתובדידותבערבהתקדשיעדו 1ידעו::י

הלחםאת ס;ר~~לבםאת"ופורסים ."ת~ג wוק
שיבש."

ביניים"."מכתבהשירמתוךלקוחותאלהשורות
מלחמהשלבעיצומה ,,כלומרבתש"ב,נכתבהוא

 .) 1942 (השביחהעולם

והסתייםמסוכסךהיהשטרןנחשלעולמו
וראשיתמהולדתוהנעמסע-חייםלאחרבהתאבדות

החימבריקסטודנטשלחייםדרךבליטא,חייו
שרתלא"י,עלההואבארה"ב.קרוביובבית

השנייה,העולםבמלחמתהיהודיתבבריגדה
ההצלהבפעולותהשתתףהבריטי,הצבאבמסגרת

לחפשוכפריםבעריםנדדהפליטה","שאריתשל
ראינדודיםלחייחזרחזר,אחר .שואהניצוליאחר
התאבד, 48בןובהיותו"הסתדר"לא ,באץרנחת

 .-1960ב

אל-החוצהגםהעתכלפנתההכפולהרגישותו
אתאצלונמצאלכןההסטורית-סביבתית.החוויה
 , 1948בירושלים""שחראת , 1942ביניים""מכתב
שערים"ב"מאהביקורעלביופייםמיוחדיםתאורים

הנואשהחיפושבויששטרןנחשלהטון .ועוד
המוצא"שמח"פלקטלאפוזיטיבי.כיו~ןאחר
כמוהזההשיר .הפוליטי-הסטוריבהישגנחמה

נחמה,כשירנראההואלרגע .נחמהלמצוארוצה
כאילוהניצחון,לביןהמוותביןהקושרשגרתי,

בתשומתקריאהאך .למתים"גאולהמקנה"הניצחון
מאמץבשיר. "ל"בקיעיםהקוראאתמנחהלב

הקונצנזוס .הנחמהקבלתבואיןבו,ישלנחמה
ישראלמדינתהקמתאתקושרהציבורי-ישראלי

השואהשללהסטוריה-ענקתנאילשני
הקמתהזה,המבטעל .המלחמהשלולהסטוריה

מלחמתהרוגילשואה,כ"תשובה"ישראלמדינת
אנוכךעל-הכבדהכסף"כ"מגשהשחרור
הזהלמוותמקניםאנומתנחמים.אנובכךגדלים,

משמעות.

הזאתהאופטימיתבנחמהכופרהזהבשירשטרןנח

איזוניםיוצראיננוהוא .לכאורהרקאותהומציב

אשר"העם- .החסריםאתמסמןהואהרמוניים.

 ;נר~חו"אשרגולותאבד,אשרהעםאיננו,
אףעלהריעומד,הארזאםבגזע"."בקיעים
 .צמיחהתנאילאמכות,הדןאלה .המכות

הביתאתהפותחתהשורהאתשניתלקרואכדאי

לאפח"רחם-ניגודמסמנתהיא .השלישי
הביתבשורותהמתפתחההמשךקו .נפלו" ...עמדו
 .לאהמתנחם.הקונסצזוסלציפיותעונהאינו

בדממתזכרנוחירםאותםנגזtלון.-שלא-"לוחמים
תחושתאתמחפששטרןנחהמשורר ".יגון

באבדנם.אדםבניורו~הההשתייכות

בעתרןאורלראשונהראהבירושלים""שחרהשיר
רביעי,מימיבאחדאלאלספרות,במוסףלא"דבר",

המתועדהתאריך . 3 . 12.47התש"ח,בכסלובכ'

לפניימיםארבעהרקנכתבכימעידהשירבשולי
 Tי"ליוםאור"ירושלים, :בשוליומודפס .הדפסתו
איזוהזההמדוקדקבתערךיש .התש"ח"כסליו,

כסליו Tלי"אורכימגלהלאחורספירה .הדגשה
 2 .אליוםאורשבת,מוצאיהואהתש"ח

 ?קרהמה
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מונטה·אוילר-שטרןנח  l 7מעמ'המשך+

 29ה·שבת,מוצאיהואבכסליו Tי"ליוםהזההאור
מדינתהקמתעלבאר"םהוכחבה Iלנובמבר
ויהודי,לארמיענקשכרוןשלשבתמוצאי .ישראל

לה.ומעברהיהדותבתחומי Iועלומיישראליאץר
התרועותכמשכרהצהרייםעדהבוקרשערת"בכל

עלהמחכהבקצרתהידיעותגם .העירבחוצות
הפסיקולאיררשילםחיפהבכבישיהודיםהרוגים

 .) 1.12.47 ,"רבד"(החג"מחזרתאת

מתעדלאהואחג.שלפלקטאינושטרןשלשירו
ישיכותתחושתמחפשהואהנאיבית.השמחהאת

באבדנם.אדםבניורואה

 ;,ל;אמובטח .4
מגיכפל~,/אשרלרחמים-עמדולאפה"והם
 • • T ":צירןלהרערד~ה•ארךיר fהמר

בשיר?מקומרמהה"מי?~ה·ארךיר"?מהרמיהר,
היהודיתבבירגדהחייל Iכזכורהיה,שטרןגח

"מובטח·אתהיכרתילאהשגייה.העולםבמלחמת
 ... 'וכמה"בירגדירים"וכמהכמהשאלתיארליר".
"מו~~העלדבריהםכיורנוהםהסטרריה.חובבי

ק~יגו".

גינוסרושבתיהשירה)ספרי(אספןרפפורטנחמיה

כ"שםקסיגר""מובטחעלמדבירםיטבתה)(מקיבץו
קסיגרמי?~הבהרהשגייה.העולםבמלחמתדבר"

כלעלמדםעקרבהמלחמההשתוללהבאיטליה
לאיטליה.הבירתבגרתשלהפלישהבעתאבן,

חייליםהפלישה.בראשיתבכאציםעיקשתמלחמה
זה,במקרםדמיםעקרבבקרבמתררביםפולנים
דמיםלמלחמתלםמלהיסטורימאירועשהפך

הנאצים.להדיפתדמיםמחיראבן.כלעלעיקשת.
 .סמללדרגתשעלההסטוריאוערמקרםהואההר
מלחמתואתבכאציםהמלחמהאתמחברשטרן

חשמןהואיר 7אואחת.לשוניתליחידהירושלים
הר-יו 7מו?~ח·או .ארליב-זיתהזית.מעציהמרפק
השירבשררתככתובמרגטה·קסיגר·ארליר.הזיתים.

צירן".להררעדיו 7חמו~~ח·או"מגי
שלהזאתלחסטוריחכאןמעניקההפרספקטיבה

גחמהבהאיןרחבה.אחדותשלמימוהיהודים
 .זרבפרספקטיבהבה,ישאך .כפלו""אשרללוחמים

 1מענייןמעשה-לשוגי Iחסטרריהגיוןשלמידה

 • .משוררשלרגישות

הערות:

 . 1956וחיים,מדעהרצי .הדרךלאורך :פן .א .1
כספרהשירכינוסלכיןראשונההדפסהכיןגירסארתשרנייש .2

 .כהשגחתולאהמושרר,מותאחראורשראהערפילים""כין
 .משתנהאיננוכשיר,המופעיאוליד""מובטחהצרוף
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