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'העולם הוא חידה, אך החידה היא עולם': על חידות ותבניות חידה 

ב'ספר החידות' של אלתרמן ומחוצה לו

חיה שחם

אינו  אך  בו,  לגעת  הרבה  לא  הספרותי  שהמחקר  אלתרמן,  של  החידות'  ב'ספר  עוסק  המאמר 

 מתמקד רק בו, כי אם מרחיב את היריעה לעיסוק השוואתי בתופעה שלא נדונה כלל במחקר – 

בתבניותיה  שימוש  העושים  אלה  אלתרמן,  של  הקנונית  ביצירתו  החידה  דמויי  הטקסטים 

ובתחבולותיה של החידה.

המחברת מצביעה במאמר על קווי הדמיון שבין מנגנוני החידה למנגנוני המטפורות שבהן   

השתמש אלתרמן בשירתו הקנונית, ובתוך כך מותחת הקבלות בין 'ספר החידות' ובין יצירתו 

השירית המוקדמת של אלתרמן. בהמשך נסקרת ונדונה תופעת החידות שאינן מבקשות פתרון, 

שבין  הגבולות  לטשטוש  הווייתן  בעצם  והתורמות  חידות,  שאינם  שיר  לקטעי  הדומות  אלה 

השימוש  למיפוי  היא  אף  התורמת  המדומה,  החידה  בתופעת  גם  עוסק  המאמר  לשיר.  החידה 

בתבניות חידה מחוץ ל'ספר החידות' בשירת אלתרמן.

ובוחן את עקרונות הסידור והעריכה  גופו  חלקו השני של המאמר מתמקד ב'ספר החידות'   

המשמעותיים של החידות בידי אלתרמן עצמו. כמו כן נבדקים בחלק זה אפיוניו הפואטיים של 

הספר )חריזה, משקל, רטוריקה, מתן כותרות(, המייחדים אותו מיצירות אחרות של אלתרמן.

בסיכומו של דבר מוצג 'ספר החידות' במאמר כצומת מעורר עניין ביצירת אלתרמן, צומת   

גם  ומכאן  הספר  של  חשיבותו  מכאן  הספרותית.  עבודתו  של  שונים  מישורים  בו  שנחתכים 

בעייתיותו.
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‘The World is a Riddle but the Riddle is a World’

Haya Shacham

The article discusses The Book of Riddles (‘Sefer Ha-hidot’) by Nathan 
Alterman, a book that has not been discussed much in Hebrew literary 
criticism. The article is not limited to Alterman’s mentioned book. It 
expands to a comparative study of a phenomenon that has not been looked 
into at all, namely, the riddle-like texts in Alterman’s canonical works that 
use the riddle format and devices without actually being a riddle.
 The article points out the similarities between the mechanisms of the 
riddle and those of metaphors, which Alterman used in his canonical 
poetry, while comparing The Book of Riddles with Alterman’s early poetic 
oeuvre. Further, the article discusses the riddles that do not have to be 
solved, those that resemble segments of poems (which are not riddles) 
and contribute to the blurring of boundaries between riddle and poem. The 
article touches also upon pseudo-riddles - another use that Alterman made 
of the riddle format outside The Book of Riddles.
 The second part of this article focuses on The Book of Riddles itself, 
examining the principles of the riddles’ ordering and editing by Alterman 
himself. In this part, I also examine the poetic characteristics of The Book 
of Riddles (rhyme, rhythm, rhetoric, titles) that distinguish this book from 
other works by Alterman.
In conclusion, The Book of Riddles is presented in this article as an 
interesting junction in Alterman’s oeuvre, in which various aspects of his 
literary work are intersecting. Hence, the importance of this book, as well 
as its problematic status in Alterman’s oeuvre.




