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 ,המוזה שהאמן זוכה בה דרך המראות הנגלים אליו במסעותיו הינה תופעה עתיקת יומין
הקשר הספרותי הראשון בין ההשראה  .שראשיתה עוד בערׂש ימיה של הספרות המערבית

 בראשיתו .)ס''המאה השמינית לפנה( של הומרוס "אודיסאה"לבין המסע מוצא את ביטויו ב
שנדד הרבה מאד אחר הרסו  ,הגבר הזה רב הנסיון ,י לי מוזהכנ": של האפוס שר המשורר

תרגם שאול  ("ראה ערים של רבים בני אדם וִחקר ארחותם: את טרויה הקדושה
שהרי המוזה  ,אנרית הראשונה בין מסע ליצירה' זוהי אפוא ההתלכדות הז.)טשרניחובסקי
 המתחדש הנגלה לו דרך נולדת מתוך הזיקה ליקום) ּשהיה בעצמו נודד בַימים(של הומרוס 

  .מסעותיו של אודיסאוס
יבתו :  יתר על כן למסע של אודיסאוס יש ערך רק כשאודיסאוס עצמו מספר את סיפור ִשׁ

הנוהג בו מצוות הכנסת  ,מטרויה החרבה לביתו שבאיתקה לאלקינואוס מלך הפיאקים
עם  ,ופ וכך סיפור מפגשיו עם הקיקל.אורחים לאחר שסערה בים כמעט הטביעה אותו

אלא מפי  ,אינו נמסר לנו ישירות מפי הומרוס ,למשל ,הסירנות ועם קליפסו וביקורו בשאול
   .כסיפור בתוך סיפור ,בנוח עליו המוזה ,הגיבור

שכן דון  ,סיפור מסעותיו של דון קיחוטה מביא לכלל שיא את הקשר בין יצירה למסע
שהיא משענתו הממשית  ,ינייםקיחוטה חי את חייו כחיקוי של ספרות האבירים מימי הב

גם סרוונטס עצמו מצהיר בגלוי שהוא מספר לקורא את הרפתקאות :  יותר מכך.היחידה
ואין הוא מרגיש צורך ליצור אשליה  ,גיבורו כֵהד וכתגובה על מה שנכתב בספרים אחרים

 "אויבו"הוא מפסיק את סיפור מאבקו הרה הגורל של דון קיחוטה ב ,למשל , כך.של מציאות
אור הקרב יאך מה חבל שברגע זה ממש הפסיק מחברו של סיפור זה את ת": הבאסקי באמרו

כרך  ("לבד ממה שהוזכר ,והתנצל על שלא מצא עוד מקורות בכתב אלה של דון קיחוטה
   .)'פרק ח ,ראשון

ישראל בעודו מּונע -בין היוצרים העבריים נתן אלתרמן הוא המשורר הראשון שכתב בארץ
 חדש "רק געגוע" שהם בעצמם "סופי הדרכים"ה הרומנטית של המתגעגע לידי המוז-על

שמרכיביה הם אובייקטים  ,"דרך" הוא מבטא את זיקתו המטאפיזית ל.להמשך המסע
 כוכבים בחוץלא רק בשירי  ,)נגן התבה או אימפרסריו ,הפונדק(תיאטרליים אירופיים 

אלא גם בספר השירה  ,)1962הועלה לראשונה בשנת  (פונדק הרוחותובמחזהו ) 1938(
 .)1957 ( כוכבים בחוץשיצא לאור כעשרים שנה לאחר  ,ספר התבה המזמרת ,שכתב לילדים

) שיר תהילה( נפתחים שניהם באודה ספר התבה המזמרת ו כוכבים בחוץספריו : יתר על כן
   .לדרך ולנדודים

  

 רבקה איילון

 ? הנוסע הנצחי–נתן אלתרמן 
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  כוכבים בחוץהשיר הראשון בספר 
 שירו ".עוד חוזר הניגון"הוא כידוע 

הראשון בספר לילדים ידוע גם 
 ".מסעות בנימין מטודלה": עם-כשיר

שיר זה מוקדש לנודד הגדול 
בנימין ' ר ,בתולדות העם היהודי

שעזב את עירו שבספרד  ,מטודלה
ושב אליה לאחר  ,1155בשנת 

במזרח התיכון  ,מסעותיו באירופה
 בהשפעתו .1162ובאפריקה בשנת 

יוסף כינה את עצמו הנוסע ישראל 
 שכתב שני ספרי זכרונות –בנימין 

 בנימין – 19-ממסעותיו במאה ה
 גם –ומנדלי מוכר ספרים כתב  ,השני

את ספרו הסאטירי  –הוא בהשפעתו 
   ".מסעות בנימין השלישי"

בשני השירים של אלתרמן מובלעת 
 שלא "נקלע"מצוקתו של המשורר ש

 .הלך-מבחירתו לדרך חייו כמשורר
א פותח בשורה בשירו למבוגרים הו

עוד חוזר הניגון שזנחת ": החידתית
ֲעָברו את החיים ; "לשווא לא ברור ממנה מהי הסיבה שבגללה ניסה המשורר לזנוח ָבּ

בחיים  ועל מה ויתר בהחליפו את חייו הקודמים) לשירה ,כלומר(המוקדשים לניגון 
   . זאת ניתן רק לנחש".רגעיו הגדושים של הרגע"המקדשים את 

 ,מעלה אלתרמן סיבות של ממש ,לעומת זאת ,"מסעות בנימין מטודלה"דים בשיר היל
היו לו שונאים : שבגללן עזב בנימין את עירו טודלה ויצא לדרך ,אמנם טריביאליות

   .והיו לו חובות שאותם לא עלה בידו להחזיר ,שהוציאו דיבתו רעה
אשר עיר לא תשווה " הרי העיר טודלה היא עיר: אך גם בשיר הילדים נותר דבר מה עלום

לא ברור  ,"עוד חוזר הניגון"כמו ב ,גם פה אפוא "...ֵרעיו שדברו בו טובות"וכן היו גם  ,"לה
 בהליכה בעולם ללא מסלול "מרויחים"אך ברור מאד מה שני הנודדים  ,"בורח"ממה הנווד 

-עובר , מצפים עוד לך/וענן בשמיו ואילן בגשמיו":  בשיר למבוגרים אומר אלתרמן.ברור
מסעות " גם בשיר .ההלך הכרחי לעולם- יש כאן ביטוי לתחושה עמוקה שהמשורר".ארח

כגיבור  , בנימין. מוצג הנודד כמי שבלעדיו לא היה העולם נחשף"בנימין מטודלה
: נוסע דרך שורות השיר האלתרמני לאורך כל תרבות המסעות ,המיתולוגי אודיסאוס

 , ארצו של גוליבר–פוט (והדמיונית מיתולוגית  ,)עיראק ,ישראל-ארץ ,הודו(הריאליסטית 
עליהם גם רכב  ,הפילים והלביאות ,וכן גם מקומותיהם המיסתוריים של הדרקונים וההידרה

   .)תו כי רבהגיבורב
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עוד "ב: נוצרת תחושה של הליכה נצחית ,למבוגרים ולילדים כאחד ,וכך בשני השירים
וכבשה ואילת ": ו כאילו הוא דמות נוספת כותב המשורר בפנותו אל עצמ"חוזר הניגון

כך ":  בשיר לילדים הוא כותב אודות בנימין".טפת אותן והוספת לכתי של/תהינה עדות
  ".?עד מתי אטלטלה: לו בלי לשא/עבר יבשות וימים

האמונים על אגדות בהן החלשים מוצגים כחזקים בהצליחם להתגבר על מכשולי  ,הילדים
הולכים שבי אחרי בנימין מטודלה  ,ובשחררם נסיכות שבויות ,תעל חיות מיתולוגיו ,הטבע

כנהוג  , אלתרמן אף חוזר פעמים אחדות.הממצה באישיותו את תכונותיו של גיבור האגדה
או  (" היה בנימין מטודלה/ כי נוסע אמיץ/ ,כי נוסע אמיץ": "פזמון"על ה ,בספרות ילדים

  .)" ...כי נוסע סקרן ...כי נוסע גדול": לחילופין
 "עוד חוזר הניגון" בשיר ?הִאם מפאר המשורר את תכונות הנודד גם בשירו למבוגרים

אלא אורח המזדמן באקראי  ,"נוסע גדול" עובר אורח איננו ".אורח-עובר"מכונה הנודד 
 חודר אל עצב בדידותו "שידיך ריקות ועירך רחוקה" גם הביטוי .למקומות שבהם הוא מבקר

 יחד עם .דיל מעליצות ההרפתקאות המזומנת לבנימין מטודלהלהב ,של המשורר הנודד
 מסתתרת חוויה מטאפיזית שאינה יכולה להתקיים בשיר "עוד חוזר הניגון" בשיר ,זאת

 ייתכןו , הרוח והברקים מוצגים ככוחות שמימיים שאליהם נושא המשורר את עיניו.לילדים
 ,כשם שמשה ,תון לשליטתוידי כוח שאינו נ-שהם מסמנים לו את הקדשתו למשורר על

   .ירמיהו ויונה נבחרו להיות נביאים בעל כורחם
מיד נוצתו " כשחזר לעירו ".מסעות בנימין מטודלה"בייחוד יפה סיומו של השיר לילדים 

 הכתיבה מתוארת כאן כמו ". ...כך כתב וכתב וכתב ... חיש לכתוב את קורות מסעיו/החלה
 בנימין מטודלה מייצג אפוא גם הוא את המשורר .חכמין דחף שאינו נותן מנו ,הנדודים

   . כוכבים בחוץשניגונו חוזר כדרך הופעתו החוזרת של הניגון בשיר הפותח את 
 היא עדות – את ספר הילדים ואת הספר למבוגרים –התאמה זו בין שני השירים הפותחים 

בשיר (ורות ליריות בין אם הוא לובש צ , של המשורר נובע מעולם פנימי אחד"וידויו"לכך ש
שכתב חוץ משירה גם  ,יוצר רבגוני , אלתרמן.)בשיר לילדים(או דרמטיות ) למבוגרים

כתב  ,רבה לתרגם שירה ומחזותיואף ה ,שירי עם וטורי שיר אקטואליים ,מסות ,מחזות
שיש בה יסודות  ,לילדים בהומור ובחן את שכתב למבוגרים כשירה העומדת על סף תהום

  .מיסטיים
  

   חוזר הניגוןעוד

ְוא ָזַנְחּתָ ַלָשׁ ּגּון ׁשֶ   ּעֹוד חֹוֵזר ַהּנִ
ה ִנְפַקַחת ָלאֶֹרך ֶרך עֹוֶדּנָ ְְוַהּדֶ ְ  
ָמיו ְגׁשָ ָמיו ְוִאיָלן ּבִ ׁשָ   ְוָעָנן ּבְ

ים עֹוד ְלך   .אַֹרח-עֹוֵבר ,ְָמַצּפִ
  

קּום ּוְבִטיַסת ַנְדֵנדֹות   ְוָהרּוַח ּתָ
ָרִקים ֵמָעֶליך   ַָיַעְברּו ַהּבְ

ְהֶייָנה ֵעדֹותְוִכְב ה ְוַאֶיֶלת ּתִ   ּׂשָ
ִלַטְפּתָ אֹוָתן ְוהֹוַסְפּתָ ֶלֶכת ּׁשֶ ּ  

  
ָיֶדיך ֵריקֹות ְוִעיְרך ְרחֹוָקה–  ָ ׁשֶ ָ ּ  

ִים ַעם ָסַגְדּתָ ַאּפַ   ְולֹא ּפַ
ה ְיֻרָקה ְו ִָאְּלחְֹרׁשָ ְצחֹוָקּהה ׁשּ   ּבִ

ִים ׁשּוַמת ַעְפַעּפַ   .ְּוַצֶמֶרת ּגְ
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  מסעות בנימין מטודלה
ַחרִע יֹום לֹא ָעבֹות ,ם אֹור ׁשַ    ,ּבְ

ֶוה ָלּה ׁשְ ר ִעיר לֹא ּתִ    ,ֵמִעירֹו ֲאׁשֶ
רּו ּבֹו טֹובֹות ּבְ ּדִ    ,ֵמֵרָעיו ׁשֶ

ַלע ְבֵרי ּבֶ רּו ּדִ ּבְ ּדִ ֹוְנָאיו ׁשֶ    ,ִמׂשּ
ּו ּבֹו חֹובֹות ּשׁ ּנָ יו ׁשֶ   ִמּנֹוׁשָ

ַכף ֶקַלע(   )!ְיַקְלֵעם ֱאלִֹהים ּבְ
ְרֵכי ְנדּוִדים    ,ֶאל ּדַ
ְרֵכי ְנדּוִדים    ,ֶאל ּדַ

ְנָיִמין ִמטּוֶדָלה   .ָּיָצא ּבִ

ָפר ְוָעִרים-הּוא ָעַבר ְנאֹות   ּכְ
ם ָהרּוַח ִיֵלָלה    ,ְּוָהִרים ּבָ

  הּוא ָסַבב ֲעָרבֹות ִויָעִרים
ָכל ֵאֶלה הּוא   ֶּאָלא ,ְּולֹא ָנח ּבְ

ֵלי ָים סֹוֲעִרים ם ָחָצה ּגַ   ּּגַ
ְקֵראת ָקַרּוֶ ּנִ ְסִפיָנה ׁשֶ    ,ָלהּבִ

י נֹוֵסַע דֹול ּכִ    ,ָגּ
דֹול י נֹוֵסע ּגָ    ,ּכִ

ְנָיִמין ִמטּוֶדָלה   .ָּהָיה ּבִ

יַע ֶאל ּכּוׁש   הּוא ָעַבר ,הּוא ִהּגִ
יַע ֶאל ַה ,ַעד ֶאל ּפּוט   –הּוא ִהּגִ

ְטיֹון ְמּבַ   הּוא חֹוֵנן ֶאת ֲעַפר ,סַּ
ְרֶמָלה ,ִּעיר ִציֹון ס ּכַ    ,הּוא ִטּפֵ

ֶרך ֶאל הֹּדו ָא    –ַמר ּוַבּדֶ
ֶבָלה ם ּבָ אן ֲאִני ֵאט ּגַ ָבר ּכָ   .ִאם ּכְ

דֹול י נֹוֵסַע ּגָ    ,ּכִ
דֹול י נֹוֵסע ּגָ    ,ֹכִ

ְנָיִמין ִמטּוֶדָלה   .ָּהָיה ּבִ

ם   הּוא ָרָאה ְנִפיִלים ּוְבִצּדָ
ֵדָלה ִסים קֹוָמָתם לֹא ּגָ   .ַנּנָ

ְרֵאי ָרְקָדם-הּוא ָרָאה ּפִ   ִאיׁש ּבְ
ֻדְגַמת ָטָרְנ    ,ֶטָלהִּמין ִרקּוד ּכְ

ָתם י ַמְלּכָ ַמע הּוא ִמּפִ   ְוׁשָ
בּוָיה ִהיא י ׁשְ ָלה ,ּכִ ָמּה ּדֹוָנה ַאּדֶ   .ׁשְ
דֹול י נֹוֵסַע ּגָ    ,ּכִ
דֹול י נֹוֵסַע ּגָ    ,ּכִ

ְנָיִמין ִמטּוֶדָלה   .ָּהָיה ּבִ

ר ֵאׁש ָרקֹון ֲאׁשֶ   הּוא ָרָאה ַהְדּ
   ,ִּמלֹעֹו ִלֲהָטה לֹא ֲחֵדָלה
ֵלש ,הּוא ָרָאה ֶאת ַהִהיְדָרה   ּּבִ

י ָזָנב ִמָקֶצה ָלּה   ּּוָמָצא ּכִ

ׁש מֹוִנים ְוִכי ׁשֵ ים ָלּה ׁשְ   ְוָראׁשִ
ָמּה ָיֶאה ָלּה ,ָלּה ַרְגַלִים   .ּוׁשְ

י נֹוֵסַע ַסְקָרן    ,ּכִ
י נֹוֵסַע ַחְקָרן    ,ִכּ

ְנָיִמין ִמטּוֶדָלה   .ָּהָיה ּבִ

ָכר ּנֵ בֹואֹו ֶאל ָנָמל ּבַ   ּבְ
  .ֵּלָלהָלֵאל ֶאְתּפַ: ָהָיה ָסח הּוא

ר   : ְוָהָיה ִמְתנֹוֵעַע ְוׁשָ
י ְרִכּ   ָאֵמן ֶסָלה ,ֵאל ַיְצִליַח ּדַ

ָכר ִנים ָהׁשֵּ   ְוָלְגמּו ּפָ
מּות זֹו ּוָמה ָלּה: ְוָתהּו    ?ֵאיזֹו ּדְ

ִפְתאֹם ְמחּו ּבְ   :ְוׂשָ
ָרִנים ְוַחְרטֹם    ...ֵחי ּתְ

ְנָיִמין ִמטּוֶדָלה   !ֶּזהּו ּדֹון ּבִ
ׁשֹות ְוִא ך ָעַבר ַיּבָ   ִּייםּכָ

אֹל ִלי ִלׁשְ י ִאַטְלֵטָלה: ּבְ   ?ַּעד ָמּתַ
יִלים וְמִריִאים   ְוָרַכב ַעל ּפִ

ב ְלִביָאה    )ּוְבדֹוֶמה ָלּה(ְוַעל ּגַ
  ְּוָצַנח ִמצּוִקים נֹוָרִאים

ֶרָלה ה אּוְמּבְ סֹוֵכך ַהְמֻכּנֶ   .ּבְ
   ,ּּכי נֹוֵסַע ַאִמיץ
י נֹוֵסַע ַאִמיץ    ,ּּכִ

ְנָיִמין ִמטּוֶדָל   .הָּהָיה ּבִ

ָרָכיו הּוא ָיַשב   ּוְבׁשּובֹו ִמּדְ
ּּוִמָיד נֹוָצתֹו ֵהֵחָלה ּ  

ָעיו   ִחיׁש ִלְכּתֹב ֶאת קֹורֹות ַמּסָ
ֶסַלע ,ֲעֵלי ֵסֶפר   .ִּמָלה ּבְ

ַתב ְוָכַתב ְוָכַתב ך ּכָ   ּכָ
ל ָיָמיו הּוא ִלְבִלי ִיְתַעֵצָלה   .ָּכּ

ִלי סֹוף  י ָהָיה לֹו ּבְ   ּכִ
  ַמה ִלְכּתֹב ְוִלְכּתֹב

ְנָיִמין ִמטּוֶדָלהְלאֹו   .ּתֹו ִבּ


