כמה פגישות ע שירתו
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חיי גורי
נפגשתי ע שירתו של אלתרמ בעודי ילד .שיריו המזומרי כבר נודעו ברחבי האר.
מי שגדל כא זכרת את "*ֶ הָ ִרי (ְ בָ ר הַ 'ֶ מֶ & ְמלַהֶ טֶ ת " /בָ עֵ מֶ ק עוֹד נוֹצֵ  הַ ַ ל ,ואת שיר מחנה
הקי ואחר,כ -את שיר "העמק" ,בית,אלפא ונהלל .בהיותי ב אחת,עשר ,בפברואר  ,934קראתי
ב"דבר לילדי" שיר שלו על נפילת "וינה האדומה" ,מיגור מרד "הש"צ*"נד"
הסוציאל,דמוקרטי בידי כוחות "ההיימוואֶ ר" של דולפוס .כילדי ,חניכי בית,החינו -לילדי
העובדי ,עקבנו בהתרגשות קדחתנית אחר המאבק בווינה .תל,אביב הקטנה לא היתה עיר
לוונטינית בקצה הי,התיכו .גורל אירופה נחר ג כא בלבבות ,והמשורר כתב לילדי שיר
פוליטי מובהק שכבר נית לזהות בו כמה מסממני שירתו האחרת:

יוֹ ָו ַל ְילָה
יו ִֹרי וְ יו ִֹרי
אֲפִ  "4אִ  ָ3א חָ ְדלָה לִ בְ (וֹת.
ַרק  ָ6נֶיהָ הָ י" חִ וְ ִרי
וְ עֵ ינֶיהָ הָ י" רַ (וֹת.
והלאה סיפור האב הנופל במרד:
וְ אַ *ָ א 7מַ ר עוֹד לִ פְ נֵי אֲ&ֶ ר מֵ ת:
סַ  ְ6ר" נָא לְ הַ נְסִ י אֶ ת (ָל הָ אֱמֶ ת,
אִ ְמר" ל ֹו (ִ י רַ ק *ִ &ְ בִ ילוַֹ  ֵ* ,י ִ9יר,
ָ( ַרעְ  ִ:י לִ  ֹ6ל *ְ ַג*ִ י אֶ ל הַ ִ9יר.

 1דברים בפני סטודנטים לספרות עברית באוניברסיטת בן־גוריון ,באר־שבע) .במקום ההרצאה ביום העיון שעל אלתרמן ,בו
לא השתתף ח.ג .בשל מחלה(.

ֲאנִי 7הַ בְ  ִ:יה" אֶ ת הַ נְס הַ 'וֹבָ ב
ָלכֵ ;א *ָ רַ חְ  ִ:י לִ ְראוֹת אֶ ת  ָ6נָיו,
ָלכֵ הֶ אֱמַ נְ ִ:י – לֵיל אֹ פֶ ל ה ֹולֵ=
אַ = ה"א *ִ &ְ בִ יל הַ נְס ;א לָעַ ד יִ = ֵ& ָ3וכו'
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היו בשיר הילדי הזה כמה מהיסודות העלילתיי העתידי להימצא בבלאדות שכתב
אלתרמ והיה המרכיב הריתמי ,המאגי ,ומבחר המלי האחרות:

הַ "Aסִ י הַ ְ9טָ נִי  /צָ הֲל" (ִ  ְBטָ נִי  /וְ הַ "Aס הַ @ָדוֹל  /הִ תְ נוֹדֵ ד ַויִ ֹ6ל.
והיה המרחק .משהו זר ואירופי ,לא,מכאני ,דווקא מפי משורר שהיה כולו כא.
הפגישה השלישית נערכה שנה אחר,כ -בשיר "אל תתנו לה רובי" ,שפורס בשנת
 .1935באותה שנה הופיע ג שירו הידוע של אלכסנדר פ – "נגד" .אז גווע ,לאחר שבע עשרה
שנה ,אחרו נפגעי הגאזי של מלחמת,העול הראשונה שהסתיימה ב .1918,אירופה חשה
באבק,השריפה של מלחמה חדשה המאיימת עליה ועל העול .גל פציפיסטי עובר על תבל
ומלואה – " ,La guerre a là guerreבמלחמה כמו במלחמה" .אלתרמ נת ביטוי למהל-
הזה באותו מונולוג ארו -שמשמיע החייל הגווע באוזני האחות הסועדת אותו .שיר,פלקאט זה
הרשי מאוד את בני דורי ורבי זוכרי אותו בעל,פה מאז ג בשל המנגינה שנתחברה לו.
"שיר מחאה" .ג בו ,כמו בשאר השירי המזומרי ,יכולתָ לאבח את היסודות האלתרמניי:
החרוז המושל בצד השימוש נרחב באסונאנסי ,הנטיה לשיר הסיפורי הארו ,-האֶ פי,בלאדי.
המוטיבי הליריי המובהקי ,ההברקה המתחכמת:

עוֹד אֶ זְ (ֹר 7חוֹת –  ָEמַ יִ ;א &ָ מַ יִ...
ר"חַ מִ תְ @ַלְ ֶ@לֶת עַ ל &ְ טִ יחֵ י קָ מָ ה.
חֹ דֶ & מַ אִ י הָ ָיה .נָאֶ ה מִ (ָל הַ  ַ3איִ
&ֶ ָFלְ דָ ה אֵ י ַ6,עַ  אִ  ָ3א,אֲדָ מָ ה" .מכל המאיי"
השיר מסתיי בפנייה אל האחות כיעד לצעקה הנצעקת באוזני תבל כולה:

אֲחוֹתִ י ,עוֹד רֶ גַע ְ& .נֵי *ָ נִי לִ יַ ְ& .ניִ...
אֲהַ בְ  ִ:י מְ אֹ ד .לִ *וֹתֵ יהֶ  טוֹבִ י.
 2נתן אלתרמן ,לילדים :הוצאת הקיבוץ המאוחד ,מהדורה שניה ,מחודשת ,תשל"ד ,עמ' .41 – 37

אַ = *ְ בוֹא הַ ֹ Fו ...לְ מַ עַ  הַ 'ָ מַ יִ
Hל  ְ: ִ:נ" לָהֶ  רוֹבִ י!3
אני משער כי לימי התחרט המשורר על כי נסח Iבגל הפציפיסטי הזה ,בעוד גרמניה
הנאצית מתחמשת מיו ליו ,בעוד העול המערבי,הדימוקראטי עומד כמסורס מול מיצעד
ה*אר*ארי שהחל .א -לנו כקוראי היה זה כרטיס,ביקור לז'אנר לא,ידוע .ושוב ,ג פה היתה
איזו פריצה מגדר הישוב העברי,הארצישראלי אל לב החוויה האירופית ,הכלל,אנושית .היינו
עמו בתו -העול.
שירו של פ היה שיר פוליטי מובהק התוא את תפיסת השמאל הקומוניסטי אז.
הפועלי ,יוצקי התותחי ,משרתי במעשיה את יצרני הנשק וסוחריו למע מלחמה
אימפריאליסטית נוספת .הפרולטארי חייבי להיות "נגד" 4.א -א את נאלצי ליצור תותח,
אומר לה המשורר –

 ְJ ִ:ק"ה" (ָ=
KKK
"בְ יוֹ ְ6,ק ָM Lה אֶ ת  ְ6נֵיכֶ ;א יַכְ לִ י
וְ יִהְ יֶה הַ :וֹתָ ח – :וֹתַ חֹ 6,ועֲלִ י
תותח המהפכה.
תנועת,הפועלי בעול שילמה מחיר איו על תפיסה זו שאינה מבדילה בי אנגליה
הקפיטליסטית וגרמניה הנאצית .אינני עוסק כרגע בהיסטוריה הפוליטית .א -אנו מצויי כבר
ב"צומת הדמי" שבי השירה והפוליטיקה .אני זוכר ששני השירי האלה הרשימו אותי כנער
ב שתי,עשרה .ה היו בגדר תופעה חדשה ,חרגו מהשירה המקובלת שנלמדה כא .לא "יובל
העגלוני" ,לא "מצבה" .משהו אקטואלי מאוד" ,אוניברסאלי" ,מודרני.
כעבור שלוש שני ,בערב תל,אביבי אחד ,בשנת  ,1938הביא לי חבר את כוכבי בחו.
היינו בני חמש,עשרה .הוא בא בש הפיתוי הקוס שמחו לבית,הספר ,כמביא מי גנובי :כי
–

אֵ י קֵ  לַחָ כְ מָ ה וְ אֵ י (ְ סִ יל לְ ִק'"ט
ַואֲפִ  "4יָדֵ = הַ  ְ4בָ נָה אֲ ֵEמָ ה הִ יא –
 3נתן אלתרמן ,שירים :1935 – 1931 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,1984 ,עמ' .138 – 136
 4נתן אלתרמן ,במעגל ,מאמרים ורשימות ,תרצ"ב – תשכ"ח ,הוצ' הקיבוץ המאוחד ,תשל"ה ,עמ' .31 – 27

אֵ צֵ א לִ י עַ ל (ֵ ִ* ,מְ עִ יל קַ יִ "& ָ6ט,
לְ טַ ֵיל *ֵ י  ִ6י ֵלי הַ 'ָ מַ ִי.
והלאה מש:

Hל ְ ִ:ק ְראִ י לִ י *ִ &ְ ב"עָ ה נוֹאֶ &ֶ תH ,ל ְ ִ:ק ְראִ לִ י *ְ מִ  ִ4י רַ *וֹתֲ / .אנִי &ֵ נִית אֵ ַליִ= נֶאֶ סָ ,I
ע ֹולֶה אֶ ל מִ פְ  ָ:נֵ= מִ (ָל ְMרָ כַי / .וְ הַ  ָA ַ3ע ָיגֵעַ וְ אֶ בְ יוֹ ] [K K K
נקודה שראוי לעסוק בה :מדוע ספר,שירי מסויי מתקבל פתאו על לבו של הקורא
הצעיר ,מהל -עליו קס? מדוע קוראי רבי מבני דורי ראו בו "ספר ְמראשוֹת" שלה?
התשובה אינה קלה כפי שנראה ממבט ראשו .הניתוחי ה בדיעבדיי ברוב .אני יכול לומר
שזה היה אחר מאוד ,שונה מאוד .לא קראתי בעת ההיא ולפניה את שירי אלתרמ בכתבי,העת
השוני .היתה זו פגישה "פתאומית לעד" ע ספר ומלא"תו .יופי עז ונכרי .דימויי ומטאפורות
שגרמו לסחרחורת ,מפתיעי כל,כ ,-צבעוניי ,אבסורדיי וסוריאליסטיי.

ַ"MמָFה
אִ  &ְ מֵ = הַ  ִ3תְ ר ֹונֵ *ִ &ְ ;&ֶ ת מֵ יתָ רָ יו נוֹתַ ר עֲמ"ס 7בָ ק סָ ג"ר ,וְ ;א נ  – ַ@Lאִ מְ ִרי ל ִ
רוֹצַ חַ ת הַ ְMמָ עוֹת ] [K K K

סימו וייל אומרת ש"הרחוק הוא אבי היפה" .שירה דימויית מאוד אחוזה בניגו
הריתמי שלא היכרתי כמוֹתו .השירה העברית בעת ההיא עדיי לא עייפה מהניגו – לא סיכמה,
כמו באירופה ,מהל -ב מאות שני אל החרוז הלב ואל האנטי,ריתמוס .בעת ובעונה אחת עלו
בשירה העברית הקולות השוני ,הפוסט,ביאליקאיי בכל הססגוניות האפשרית .והנה באה
השירה הזאת ,האלתרמנית ,באֶ לגנטיות המפתיעה שבה ,וענתה על איזה צור -עמוק בקרב נוער
ארצישראלי שוחר שירה .הוא לא היה לבדו .קד לו שלונסקי ,שאלתרמ ראה עצמו כבעל חוב
לו בשירתו ,והיו בחבורה ההיא ג לאה גולדברג ורפאל אליעזר ואברה חלפי ויוכבד בת,מרי
ועזרא זוסמ ואליהו טסלר ואלכסנדר פ ויעקב אורלנד הצעיר מה ,וג יחיאל פרלמוטר )אבות
ישורו דהיו( ויונת רטוש ,על דעת השונה שבדומה.
לוחות הזמני שלי השתבשו מאוד .הקדמתי את המאוחר .רק לימי שבתי כקורא בודד
אל ביאליק ואורי צבי גרינברג וג קראתי אחרת את ש .שלו ויהודה קרני .התופעה
האלתרמנית בלטה בעוצמתה .היתה זו אהבה ממבט ראשו לשירה שונה מאוד מפזמוני
"המטאטא" או השירי הלאומיי שלו .דווקא הספר הזה :כוכבי בחו ,שהופיע באר
בעיצומ של שנות הדמי ,היה רחוק מאוד מהזמ והמקו וג מנותק משנות האימה באירופה,
ערב מלמת,העול השניה.

לא ,אינ -מתאהב בשלבי .ג בספרות אתה נזרק אל האהבה .אתה יכול אחר,כ -לקרוא
אחרת ,למצוא פגמי בשירי שאהבת ,ג לתקו Iאות בכפילות של אהבה,שנאה ,לראות
תמונה מאוזנת יותר של הישגי שיריי .א -אינני סבור שאתה יכול לאהוב באיחור מה שלא
אהבת לפני,כ ,מה שנדחה על,יד .-ואני אהבתי את השירי האלה ,שג "הפחידו" אותי כמו
"חיו -ראשו" ו"בהר הד"מיות" .שירי,אהבה מפחידי .אל תחפש אצלו אהבה בתענוגי ש.
שירת פצע וחסד .ואולי בשל כ:-

הַ ִSצְ חִ ית! ;א קָ רָ אתִ י *ִ &ְ מֵ = הַ ְ ַ3ק ִ6יא
אֶ ל יָמַ י מִ  הָ הָ ר Hל  ֵ:רֵ ִדי.
משהו שהוא כמעט לא אישי .משהו מטאפיסי .רעב וקס ואימה .הימשכות ורתיעה,
כנסוג מגשת .וש הגבול הנמחק בי האהבה וזכרונה ,בי ההזוי והשמור כהיה ,בי אהבה
לאהבת האהבה ,מעֵ בר לקבלה ולאושר בסוד קשרי הקשרי הנוראי .בפע הראשונה גיליתי
שירת אהבה כה מסויטת ,כה אכזרית ,כה נואשת בעצ היותה ,רחוקה כל,כ" -מהגבר"ת
העולה" ,מהאֶ רוס הכובש של אורי צבי .נורא ויפה:

אֲבָ ל רַ ק אֵ ימָ תֵ = לִ י מִ (ֹל מְ נ  ֶ'Lקֶ ת,
אֲבָ ל רַ ק זָר"תֵ = לִ י מִ (ֹל חֲב"קָ ה.
הצופ הרומנטי והבלאדות החשכות.
לנו זה היה אחר .היינו ילידי האר ,דוברי וקוראי עברית בעיקר .לא הכרנו במקורה את
המודרנה האירופית והאמריקאית .א -לא היינו "טרזני מהרי הגליל" ,כלשונו של ארתור
קסטלר ב"גנבי בלילה" .מלאכת תרגו עצומה וססגונית הביאה לכא את מיטב ספרות העול.
אר,ישראל של שנות השלושי והארבעי היתה תחנת,נסיונות רוחנית יחידה במינה,
מטרופולי של תרבויות .אלתרמ היה חלק מזה .הוא קיבל כבר את הגושפנקא של "אנו אוהבי
אות -מולדת" ,הוא היה כבר משורר פוליטי בלב החוויה הארצישראלית .ופתא הוא העניק לנו
את "חו לאר" ,את "קטורת המרחקי" ,את הערי הנכריות למרגלות שמי ירוקי ,את
הדרכי הה ,יקבי ושווקי ו"פונדקי" ויינות לא מכא ו"רחובות ברזל ריקי וארוכי".
רב,גוני"ת מסעירה ומסקרנת ,אחוזת ניגודי .הקס הזר הזה .משהו מטעמו של החטא ,של
המאיד -גיסא.
משונה ,בשנת  ,1938ע הופעת כוכבי בחו ,מתפרס ג מאמרו "סוד המרכאות
הכפולות" .הוא אומר ש בי השאר" :עַ  זה ,שראוהו לפעמי ,ואולי לא לשווא ,כחידק

הדקאדנטיות ,ההפרדה והספקנות ,הרי דווקא עכשיו חולה הוא מאי כמוהו באהבת החיי,
באמונה בה ,בהקרבת נפש וגו Iלמענ [ K K K] .ולשונו ,שבה נשא תפילות ושירי לצבי
המודח מאיזמיר ,מזומנת עכשיו לבכות ולשיר על צווארי הפרה שבשדות השרו .השירה
העברית נקראת אל השדה העברי ,השירה העברית נקראת אל היו והלילה החדשי של אר זו,
אל העיר וקולותיה ,אל החי והלמות לבו" – .והוא מסיי ש ואומר" :יו שבו ישיר הפייט
העברי על הציונות ,למשל ,ויראה עצמו יכול וזכאי להביא בשירו את שמה המפורש בלא
מרכאות ,יהיה יו נצח לשירה העברית" 5.א -הוא ג ידע כי הכותב את המלה "ארצי" משול
לדור -על נחש.
אותו אד ,אותה שנה" .השדה העברי" והסתיו העולה "עבות ראש משדות אחרי".
והמתח בי זה לאלה .הדובר פה בשער והמעניק כרטיס,נסיעה לעול שירי אחר .אולי ג היתה
פה ההימשכות אל נופי אירופה ,יבשת אבותינו .צדקה דליה רביקובי שאמרה פע" :היתה בו
באלתרמ איזו אֶ לגנטיות מיוחדת בניסוח הדברי" ,לא הכובד החגיגי השי",שלומי ,לא
ההתלהמות הנבואית של גרינברג .משהו אחר ,חכ ושנו ומנוסח .לא ידענו אז את מקורות
יניקתו ,ויפי שירתו כללה ג את כל המשוררי שהיו בו ולא ידענו מפרנוסא וויוֹ עד פסטרנק.
פגישה נוספת .שירת "קשרי הקשרי" שהוא שיי -לה וחייב בה .ללא מוצא .עול
חזק משמחה וחזק מאושר ,במובנו המקובל ,כפוי עלי -בסוד האושר האחר .ואי להתיר את
הקשר בלי להיענש ולהיות קורב לסיוטי .אנחנו בתחו המוחלט שראשיתו איש ואשה ואֵ 
וב ואב ואיש ורעיו .איש וביתו ,ע וארצו ,עבר והווה .אחדות שלמה בסימ קשרי הקשרי
ואחדות ניגודי ,על דעת הכפל והקרע ,מחשקת הוויה זו בסימ האושר המר ובסוד
ההשתייכות .כא ההטעייה הגדולה .מה שנראה לכאורה יפה כשהוא לעצמו ו"אֶ לגנטי" ,עשיר
צבעי ודימויי ונתו בניגו מרהיב ,אוצר בח"*ו ,מתחי איומי וסיוטי למיניה .אהובתו
מ"לכת אליו בידי "שני חלומות לא טובי" ,ג הב "האסופי" )בספר עיר היונה( שב אל אמו,
ללא הר ,Iמבעד "דלתות חלוֹמה" שה "פתוחות לרווחה" תמיד ואי איש בחלומה מלבדו .זו
"מג ְַMעֶ נָה י ַָדיִ" בחלו הנמש -כדי לשוב
מנתקת וזה שב וקושר .מי שהיא חובקת ומי שהוא ְ
אליה אחר,כ .-עול מסוב ,-קשה מאוד .עול הנחש Iכבר בספר הביכורי של המשורר
שנולד ,כדבריו" ,תאומי" לפני הבורא .מקרה קי והבל הנפש האחת .אלה היו יסודות שלא
נתקלתי בשכמוֹת בשירי אהבה אחרי שקראתי בעת ההיא באביב ימי.
הטקסי"ת הקודרת והחגיגית באה לסמל איזה ער -מוחלט הנשאר ומבלה פורענויות
ואסונות ,משהו החזק מסבל ומאושר א -עומד בסימנ ,משהו שהפרתו נענשת ומזמינה את
סיוט הנרדפי .חיתולי התינוק שנעזב הופכי להיות תכריכי הא בסימ חיו -ההשלמה
והפיוס .זו תבונת המעמקי מול הירח המאיר והעד למחזוריות השיר עד אחריתו התואמת את
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ראשיתו בתגמול השל ובקבלת הדי .כ -הופכי האהבה והקשר למשהו קבוע ומופשט וכולל
כל בניסוחו מעבר למקרי השוני ,למשהו מטאפיסי.
אלה ה הרהורי שפקדוני ברבות הימי בפגישותי ע השירה הזאת .הרי כמשורר
צעיר ג הושפעתי ממנה עמוקות ,ומעטי המשוררי בצעירות שאינ בעלי חוב לשירה זו או
אחרת שקדמה לה ואשר דיברה במיוחד לליב בראשית הדר -עד גיבושו של האני היוצר
בעצמותו ואישיותו ותכונותיו המיוחדות .א -אני שב כא אל השאלה שהוצגה לפניכ בראשית
דברי :מדוע דור ארצישראלי של אימ את השירה הזאת בימי הה ומהו סוד היBרדותה
בתמורות העתי? וכ ,מדוע דור אחד אחר,כ -שלל פרקי שלמי ביצירה זו והסתייג ממנה,
במאבק על הטע האחר ,ומה בי לאחר שני מאמר אותה ומה דוחה חלקי שבה .הדברי
אינ פשוטי.
אני חושב מפע לפע על השיר "שני ֵרעי יצאו לדר ."-את השיר הזה ג שרנו
בתו,לב ,כחלק מהרפרטואר הרוחני ,עד אשר – לאחר ימי רבי – שאלתי את עצמי :מה
קורה ש? אני מצטט כמה משורותיו:

יָצְ א" ,יָצְ א" לַ ֶMרֶ = *ַ ח"רַ יִ,
יָצְ א" עַ ֵTי (ְ תֵ פַ יִ וְ חָ זֶה,
"בְ עֵ ת  ְBאתָ  ְB ,אתָ  אֶ ת הָ רַ גְ ַליִ
נָ ְBא" אִ &  ָ:יר,זֶמֶ ר &ֶ ָ(זֶה:
 ֶMרֶ = ֶM ,רֶ = נְתִ יבָ ה,
 ֶMרֶ = ֶM ,רֶ = ע ֲָרבָ ה
מֶ ְרחַ  ַ9יִ= אֲר ִ( Lי,
לִ ְרגָבַ יִ= אֵ י Lח ִ9י.
ַנחֲ&ִ י,נָא לִ י ,הַ  ֶMרֶ =,
הַ ְ ֶ3רחָ ק ,אַ  ָ:ה הַ @ֵד:
&ְ נֵי רֵ עִ י יָצְ א" לַ ֶMרֶ =,
ִמי מֵ הֶ  יָ&"ב * ֹוגֵד?
אתה שומע את השאלה הזאת כבר בסו Iהבית הראשו .את המצפה שבמהל -הבלאדה
יוודע ל -משהו על בגידתו של אחד מה .הבוקר חל Iוכבר צהריי –

הִ (ְ תָ ה צִ ָFה עַ ל רֹא& וְ עַ ל חָ זֶה

אַ = עוֹד נָ ְBא" ,נָ ְBא" אֶ ת הָ רַ גְ לִ י
וְ ע ֹוד ָנ ְBא" &ִ ירֶ ,זמֶ ר &ֶ ָ( ֶזה:
 ֶMרֶ = ֶM ,רֶ = ְנתִ יבָ ה,
 ֶMרֶ = ֶM ,רֶ =ֲ ,ערָ בָ ה,
 ֶMרֶ = ֶי ָגע וְ א ֹו ֵיב,
 ֶMרֶ = לְ עַ ֵזי הַ ֵ4ב.
][K K K
"מי מֵ הֶ  יָ&"ב *וֹגד"? ג בבית האחר אי שו רמז למעשה
ושוב השאלה הנשאלתִ :
בגידה כלשהו ,עד אשר מסתיי השיר במסקנה:

"טוֹב וְ גֵא מוֹת הַ  ֵ3ת *ַ  ֶMרֶ =
מִ '"ב ֹו &ֶ ל הַ * ֹוגֵד" ,ו"רַ ק הַ  ֵ3ת *ָ = ֶM ,רֶ = ֶM ,רֶ =
;א יָ"Eב מִ ֹ * = ֵ3וגֵד".
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כלומר ,הנשאר חי הוא הבוגד .הנאמנות עד תו ,המחיר המלא הוא במוות .לכ השניי
מתי בזה אחר זה .וזה מזכיר לי את שיר "הבוגד" בשמחת עניי .אנחנו מצויי בתחומי אותה
תפיסה בז'אנרי השוני .המת רוד Iש אחרי הבוגד ורוג אותו באבני .הבגד מפנה פניו
ומוכה באב .אז הוא אומר למת,הרוד,Iהרוג:

]"& [KKבָ ה מֵ ת ,לִ מְ נ"חָ תֶ V
(ִ י צַ ִMיק אֲד ֹונָי עַ ל (ָל הַ *ָ א עָ לֶי.V
(ִ י צַ עַ ק עָ לָה מִ ִ9יר
וְ אַ  ָ:ה &ָ תַ ְק ָ:עַ ד *וֹ&.
(ִ י עִ  "Sאֶ ת 7חִ י Vמֵ עֵ בֶ ר ל ִַ9יר
וְ אַ  ָ:ה (ָבַ &ְ  ָ:רֹא&.
ומה שמתרחש בי שני אלה הופ -לחוק נצחי:
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ִמי יֹאמַ ר :חַ  Iמִ  ַ& ֶ6ע  ַ:מְ  ִ:י?
ִמי יֹאמַ ר :עַ ל ;א חֵ טְ א 7בַ ְד ִ:י?
ומ הראוי להודות כדבר הסיכו:

יֹאמַ ר הַ * ֹוגֵד ָ* :ג ְַד ִ:י,
וָאִ ירָ א ,וְ דָ בָ ר ;א הִ @ ְַד ִ:י.
הנסיו הזה להעמיד משנת חיי ,מעבר לשאלות הצורה והפרוזודיה ובחירת המלי.
באֵ י בנו תרבות דתית מחייבת חברו המיתוסי האלה ,על חשכת ונפתלות ,ועל ההגיו
הצלול והמנסח ,לחוויה עזה שבי האישי המובהק – והלאומי – והכלל אנושי ,ללמד -כי "רק
כאשר הפרטיקולרי הופ -לאוניברסלי מתחילה האמנות" ותחומי ה"ייהרג ואל יעבור" כציו"י
מחייב מעֵ בר לכל הסתגלות מצילה וממלטת .תחו האבסורד המקודש .העיקרי המוחלטי.
והיתה הפגישה ע הטור השביעי ,ע שירת "העת והעיתו" ,שנמשכה שני רבות
והעניקה במכלולה הנמש -והרצו Iעדות היסטורית יחידה במינה .ואכ ,הדורות הבאי עתידי
לראות בה ספר קורות וג ללמוד ממנה הרבה על דורנו וזמננו ועל האיש "הצופה לבית
ישראל" .מייחסי לדב סד את האמירה כי קשה לדעת מה ישאר לדורות משירת אלתרמ ,א-
הטור השביעי יחיה בלב הע ,מפני שהוא עובר במוקד החוויה הלאומית .וזה היה אותו משורר
שכתב את הליריקה המובהקת שלו ומאות פזמוני ושירי ע וטקסטי לבמה הסאטירית ולבמה
הקלה .מוטת הכנפיי הזאת .השיר הלירי והשיר הבלאדי ואֶ פוס עיר היונה ושירת הפולקלור
הארצישראלית ,ושירי התבה המזמרת ו"שוק המציאות" .המחזות שלו ,שירת התיאטרו.
התרגומי .היצירה הפואֶ מתית והפוליטית.
ואני שב אל הליריקה של כוכבי בחו ואל שמחת עניי ,זו היצירה המונומנטלית,
החשיכה והסודית והמסרבת להתפענח עד תו .שמחת עניי  Kהשלמה והעזה והעמידה בכל
יצירותיו .ואני חושב על "שירי מכות מצרי" ,כראי הסטורי למחזורי"ת האסונות ולפתח
התקווה ,א -מתקשה מאוד להבי למה וכיצד כתב הוא כ -את הספר הזה דווקא בלב לבה של
מלחמת,העול השניה ע גרמניה הנאצית ,שלא היתה רחוקה כמוה מהשתקפות האפוקליפסה
ב"נוא אמו" הנמשלת ש .וזה עניי לתמהו כאוב ולעיו נוס Iולא אעסוק בכ -כרגע.
מוטת הכנפיי .הליכה בגדולות כאשר חוברי בשירה זו ,כאמור ,האישי המובהק
והלאומי,היסטורי .ואי זה סיפור חדש בשירתנו לדורותיה ,מיהודה הלוי עד ביאליק
וטשרניחובסקי ואורי צבי גרינברג שאי "אנקראו" ל"הקטרוג והאמונה".

היה דור חדש בשירה העברית ,ע הקמת המדינה ,שביקש במוצהר לנתק את הרצ Iהזה
בכפל פניו ,בש שירת היחיד המוחלטת .א -ג הוא חזר בו לימי ,וא Iשכתב אחרת נקלע ג
הוא בבוא יומו לעי הסערה.
שירתו של אלתרמ היתה שירת הניגו ,וירט"אוזית בצורות החריזה והמשקל .כמו ענתה
לציפייה מורעבת .היה ,כנראה ,צור -בז'אנר הזה ,שאלמלא כ לא היתה זוכה לתהודה כזאת .עד
אשר ת המועד ובאה ,כמעט כחוק מחייב ,שעתו של החרוז,הלב והשירה האנטי,ריתמית
וההתנגדות לשיר הקובע עצמו מראש .תהליכי שנמשכו באירופה דורות – מראשית
הניאו,קלסיי עד רימ* ֹו ולַה,פוֹרג וקור*ייה ואֶ ליוט קיצרו פה את הדר .-נכו יהיה לומר כי
הצורות השונות חיו בו,זמנית בשירה העברית החדשה באר .א -אלתרמ כמעט שלא כתב
שירה שאינה חרוזה ואינה ריתמית .קשה לדעת כיצד יתגלגלו הדברי .בתהלי -הדיאלקטי של
הסתירות חוזרת השירה הריתמית והחרוזה בשיבה אחרת .קראתי לפני כמה שני סונטות של
משורר צרפתי,אלג'ירי על הפגנות מובטלי .הוא בחר ב"שיר הזהב" האריסטוקרטי ,המחוכי,
כדי לבטא זע ואלימות ומלות רחוב ועגה .דווקא הניגוד הזה בי הצורה המדויקת העתיקה
לבי התמליל יצר זעזוע של חידוש .וקראתי זה לא כבר את שירתו של המשורר הבריטי
אנדרסו ,ב ליד הפרולטארית והמובטלת :פואֶ מה ארוכה שבה הוא עוסק באוהדי כדורגל
שריססו את מציבות אביו ואמו בבית,הקברות בכתבות ניבול,פה ,שירה במיבני "קלאסיי",
עממיי כביכול ,א -בעוצמה מודרנית אדירה ,כמי שמבקש להשיב עטרה ליושנה ,אחרת.
הוויכוח המוב מאליו על צורות שירתו ומבחר מליה אינו גורע מגדולתו של אלתרמ .תמיד
העדפתי משוררי חזקי ,בעלי פגמי וחולשות ,על פני משוררי שה בסדר גמור באנינות,
א -חסרי את הכוח והמעמקי העושי שירה לשירה נחשבת ומאריכה ימי.
באמצע שנות הששי שוחחתי על שירת אלתרמ ע ידידה קרובה ,בת כתתי
בבית,החינו -לשעבר .בשכבר הימי היתה אחת מהמעריצות הנלהבות של האיש ושירתו .היא
אמרה לי" :חיימקה ,הוא רימה אותנו .היינו צעירי ארצישראלי .לא ידענו הרבה .הוא היה
לגבינו השירה המודרנית ,השער לעול .גדלנו רק בעברית .לא לאט היכרנו עול אחר ,למדנו
שפות .גילינו את כל הצורות האחרות .הוא היה לפני שני כרטיס,הביקור שלנו לשירה לא
מו(רת .אחר,כ -התברר לי שטעיתי" .חשבתי שהיה בדברי אלה ג זע אישי ,הקשור בפרשה
ציבורית מסוימת שבה פגע אלתרמ ,בוויכוח ,באיש היקר לה .היא הכחישה" .אי מה לעשות
כאשר חדלי לאהוב משהו" .סיפרתי על כ -לידיד משות Iשהגיב" :היא נהדרת ,א -הפע היא
אמרה שטות .ג לאחר כל מה שאנו יודעי היו – אלתרמ נשאר משורר גדול ושירתו תשאר
לדורות" .כתו האש ,ג מבקריו הקשי נוטי להעריכ ֹו אחרת .ואני כמשורר צעיר הייתי
תלמידו .לאחר שני הכלתי בתוכי ג את הפואֶ טיקה של מתנגדיו .האופנות משתנות .סובב
הול -הרוח ועל עקבותיו שב הרוח.

הזכרתי כמה פגישות .אזכיר עוד אחת ואולי עוד אחת אחריה ודי .ארבע,עשרה שני
חלפו בי "שירי מכות מצרי" ועיר היונה .בשני האלה לא פירס ספר כלשהו .והיתה מתיחות
רבה בקרית,ספר :מה אלתרמ כותב? והיו שמועות שונות והוא שתק .שני כאלה.
מלחמת,העול .השואה .תקופת המאבק והמרי .מלחמת השחרור .העליה ההמונית .מלחמת
סיני .כאשר הופיע לבסו Iהספר נדהמו קוראיו הקרובי ביותר ,אוהבי שירתו ,למראה הספר
הגדול ,אֶ פוס לידת הממלכה .כבר חלו תמורות משמעותיות בטע הספרותי .דומה היה כי הספר
הזה פורס בזמ הפחות מתאי להופעתו .לא ידעו כיצד לקבלוֹ .שירה אֶ פית רחבת,יריעה,
המספרת את גדולת הזמני האלה ואימת בחיי ע ישראל ואר,ישראל .נערכה מסיבה לכבוד
עיר היונה ונאספו ש בצפיפות נוראה כל המי ומי .ערב שהסתיי ע שחר ב&יכרות איומה
ובבכי כמה מהנשי שהיו ש .אברה שלונסקי הסתובב בלובי ואמר" :זה טור שביעי גרוע",
ובחדר הגדוש עש ואלכוהול פסק אבא קובנר" :אשרי שזכיתי להיוולד בדור שבו נכתב הספר
הזה" .ואלתרמ שמע את הדברי וקלט ג את רחשי הקהל ששתק וידע כי ספרו לא התקבל
באהבה אחת וכי הרגשות מעורבי .ושוב אומרי שדב סד רואה דווקא בספר הזה
נכס,צא,ברזל בשירתנו ,משו שהוא מבקיע אל לב החוויה הלאומית וההיסטורית .לימי שאל
אותי משה דיי ,שהיה מעריצו הגדול של אלתרמ" :מדוע נת כבת את הספר הזה?!" הייתי
מזועזע משאלתו והשבתי לו" :משה ,אולי הוא חשב עלי -כאשר כתב זאת" .החריש דיי ואחר
אמר" :די לו למשורר שיכתוב את 'פרחי הרע'".
כ ,הוא כתב ג את "פרחי הרֹע" שלו .הוא היה ג "הבוהמיי" הבודד ביינו ואהבותיו
החשיכות ,וג אזרח ואיש המעשה מתו -אחריות עליונה לגורל עמו .לא היתה זו "בוהמה"
במוב המקובל שעיקרה חירות גמורה בשולי החברה ,ללא שו אחריות מוסרית כלפיה .ג
אלכסנדר פ ,המאהב הגדול והשתיי המקסי ,כתב את "הבו לבני" ,את "עתיד עמנו לנו
Bכר" ,כתב שירה פוליטית מובהקת .הדברי אינ פשוטי.
מה ישאר ,קשה לדעת .ג הנשכח ישוב ויחיה והחי יחריש עד עת .כל דור נאבק
בקלאסיקה ובשירה הקאנונית בבואו לעצב את טעמו שלו .זו שירה שתחיה ובמרכזה ספר
שמחת עניי ,זו היצירה המדהימה ,הבלתי מפוענחת עד תו.
ביקשתי לומר עוד דברי על אלתרמ הפוליטי ,סבכי קשריו ועמדותיו במש -דור של
וכ על אלתרמ ואר,ישראל לאחר ששת הימי ,המשורר העומד במוקד המחלוקת שזיעזעה
את האר ועוד נמשכת ומחריפה בזמ הזה .הוא הסתלק מעולמנו Bבע רוגז ומלא חרדה .א-
אולי טוב אעשה א אניח לכ להציג שאלות ואשלי כמה חסרי אחר,כ.-

