רגעי של שנה חדשה*
עיו בשישה שירי ראש השנה בכתיבה האקטואליתמחורזת
של נת אלתרמ
מרדכי נאור

כתיבתו האקטואליתמחורזת של נת אלתרמ נודעת בעיקר בשל כ700
טורי "הטור השביעי" ,שפורסמו בעיתו "דבר" בשני  .19671943רוב היו
מחורזי ומיעוט בפרוזה .לעומת זאת נגרע חלקה של כתיבה עיתונאית
מחורזת מוקדמת יותר של אלתרמ 300 ,טורי "רגעי" ,שהופיעו על דפי עיתו
"האר "%בשני  .19431934לקורפוס שירי זה נהוג לצר& ג את " 26הסקיצות
התלאביבות" שלו ,שראו אור מספר חודשי ב"תוספת ערב" של "דבר" ,לפני
מעברו ל"האר "%בנובמבר  326 .1934טורי "רגעי" ו"הסקיצות התלאביביות"
א& נכללי בשני כרכי "רגעי" שראו אור לאחר מות המשורר ,ובמפעל ספרותי
חדש הנמצא בעיצומו כיו :שלושה כרכי של "רגעי" ,בליווי ביאורי
מקיפי .הכר +הראשו מהשלושה כבר הופיע )בהוצאת הקיבו %המאוחד(.
אוס& שיריהיסטורי זה ,המהווה את אחיו הבכור של "הטור השביעי"
וכאמור ,הפחות ידוע ממנו ,טומ בחובו מכמני :שירי כמעטליריי,
תיאורי בלתישגרתיי של תלאביב והתייחסות לאירועי הזמ ,וכ ראיית
הזמ המקו מנקודת המבט של המשורר.
שישה מהטורי השיריי עוסקי בראשישנה – יהודיי וכלליי.

בית כנסת באול קולנוע
הטור הראשו מספר על ראש השנה תרצ"ה )ספטמבר  (1934בתלאביב.
באותה שנה חלפה אוכלוסיית העיר על פני ר&  100אל& התושבי ,ותלאביב
הוכתרה כעיר הגדולה ביותר באר .%מבני הציבור ,לרבות בתי הספר ובתי
הכנסת ,היו צרי מלהכיל את כל הנזקקי לה .כפתרו ביניי למחסור בבתי
הכנסת גויס במרכז תלאביב אול קולנוע מוגרבי ,שהפ +בימי הנוראי
למקו תפילה.
אלתרמ התייחס לכ +בטורו "חתימה טובה" ) ,(13.9.1934עדיי במסגרת
"הסקיצות התלאביביות" ,שבחלקו הראשו מספר על הפיכת מבנה התרבות
והבידור הבולט של תלאביב – לבית כנסת ,ועל התפילות בו בראש השנה:
ָ 0 ֶ/ד ֹ 2ו ֵ5עַ ִ ,מ ְָ 9ר ֶכי;5 :ב ָנא,
ָ<ל הָ ִעיר ח ֹו ֶז ֶרת ְ ִ/ת;5בָ ה ָ<עֵ ת.
מ;גְ ַר ִ/י =& ה;א ַָ 5כח אֶ ת א ֹורד ֹונ;בְ נה...
עַ ל חָ ֵזה; הַ  ֶ/ט ֹונִ י אֶ גְ ר ֹופָ יו מַ <ִ י "עַ ל חֵ ְטא".
הַ נְ קה אורדונובנה הייתה זמרת ושחקנית פולניה נודעת ,שהופיעה באר %באביב  .1934היא זכתה להצלחה
גדולה ושרה בי השאר שירי ביידיש ובעברית.

בהמש +השיר מתאר המשורר את השינוי שעבר אול הקולנוע :את כוכבי
הבד מחליפות התפילות ,והדרמות האמיתיות גדולות מאלה שעל המס ,+שכ
השנה שהסתיימה זה עתה "היתה קשה מסרט הוליבודי" .את היושב במרומי,
שאליו מופנות התפילות ,מכנה אלתרמ ,במינוח קולנועי" ,רג'יסור ]במאי[
גבוה" ,ומציי כי בשנה החולפת צפו יושבי עול ב"הצגה גדולה" שלו.
בסופו של הטור יש למשורר בקשה ,שוב באווירה קולנועית :אולי נית,
בדיעבד ,לתק את השנה שהסתיימה?
Cהי ט ֹובִ י ,נַ ֵDהַ ,נ ֵDה ָנא ָE5ֶ ,א
אֱ ִ
 Fא ֹו ָתה " ְ/הֶ  ִ2י אֶ נְ ד"!...
ע ֹוד אֶ פְ ָ5ר ַל ְח ֹ

שנה חדשה  1935
חלפו מספר חודשי .בתקופה זו אלתרמ "חצה את הקווי" ועבר מ"דבר"
ל"האר ."%הצעיר ב ה 24קיבל עבודה קבועה כ"מתרג הטלגרמות" של
"האר ,"%ותמורת משכורת צנועה עבד שישה לילות בשבוע וכתב – ללא
תמורה – טור אקטואלימחורז בש "רגעי" .דומה שהמשורר הצעיר לא
החשיב במיוחד כתיבה זו ,שכ חת עליה בכינוי הבלתיחשוב "אגב".
בשבעת השבועות האחרוני של שנת  – 1934מ 7בנובמבר עד  31בדצמבר
פרס אלתרמ במסגרת "רגעי"  15טורי ,ממוצע של יותר משניי לשבוע.
אלה שירי בחלק ליריי ,ואחרי השופכי אור על חיי העיר הצומחת.
שניי מהשירי נצרבו בתודעה הישראלית" :שלג הלבנו" המוקדש לבית קפה
באותו ש ,מעי מהדורה מוקדמת של "כסית" ,ו"דצמבר" ,שיר יפהפה על
החור& בתלאביבי ,שזכה ללבוש מוסיקלי של משה וילנסקי .המלחי הצעיר ,ב
גילו של אלתרמ ,ניסה להלחי את "דצמבר" כבר ב ,1934ולא הצליח .רק ב
 1980עלה הדבר בידו ,במסגרת ערב שירי משוררי של גלי צה"ל.
בראש השנה האזרחי כתב אלתרמ טור בש " 1בינואר" ,שאכ ראה אור
ביומה הראשו של שנת  .1935היו אלה ימי גשומי במיוחד בתלאביב ,והעיר
למדה להכיר את מכת השיטפונות .בלשונו של אלתרמ תוארו הדברי כ:+
ְמ ִJבְ ֵכי ֵFל0בִ יב הַ ְ5ט;פָ ה וְ הַ ָָ Kרה.
מֵ =גְ מֵ י <ִ ָ< ִרי ; ְרח ֹוב ֹות ִניָ 0ג ָרה.
ִמ ָEטָ ר הַ  ְ< L ָ25ְ ִJחָ בִ ית אֶ ל הַ חֶ דֶ ר
וְ נִ ְר ִָ ָ/ 5עֹ Fו ִ ְ/מֹ 9ות ִמילִ ימֶ טֶ ר...

מהמש +הדברי עולה ,כי בשבוע האחרו של השנה האזרחית ) (1934רגשה
ורעשה העיר תלאביב ,לאודווקא בשל מזג האוויר ,שכ העירייה אסרה על
קיו נשפי סילווסטר בלילה האחרו של השנה .כל בעלי האולמות ,בתי הקפה
והמסעדות קיבלו מכתב אזהרה מהעירייה ,ובו נכתב כי "מנהג נשפי סילווסטר
זר למסורת העברית והוא מטיל חרפת התייוונות על תלאביב" .בעלי האולמות

ומוקדי הבידור נתבקשו שלא לערו +נשפי סילווסטר וא לא ייענו" ,תאלצו
אותנו לאחוז באמצעי".
אלתרמ קשר את החור& הקשה ,את מלחמת העירייה בנשפי הסילווסטר
ואת תקוותיו לשנה החדשה ,וכתב ,במבנה שירי חריג:

;ק ִריאוֹת – אֵ י ָ9בָ ר!
 ֵ/י =נְ חוֹת – אֵ ימוֹצָ אְ ...
;5גִיאוֹת הֶ עָ בָ ר.
 ֵ/י ְִ Fקווֹת הֶ עָ ִתיד ְ
 ֵ/י 5וֹט ִע ִירָMה הָ ע ֹולֶה וְ צוֹהֵ ל
;מַ ִNיל מֵ 0סוֹ אֶ ת עֲ ַדת י ְִָ Oראֵ ל.

;מֵ ִריעַ  :הַ  ִ/יט; נָא אֵ יL
וֶסטֶ ר ִה<ִ ינ;  ֹ2ה 5וֹק עַ ל י ֵָר...!L
אֶ ת ִסילְ ְ
 ֵ/י אֵ ֶQה וְ אֵ לֶה אֲ נִי ְמבָ ֵר,L

 ֶ9 ַ/לֶ&,
"5א"...
ָ ְ/
;בְ עוֹד
ְרג ִָ5י
ִא יֵ.5
אֶ ת אֶ לֶ&
ְַ Fשע
מֵ אוֹת
5Cי
ְִ 5
וְ חָ מֵ .5

שניי מתו +שלושה עשר
עברו בדיוק חמש שני ואנחנו כבר בתחילת שנת  .1940בשנה זו מיעט
אלתרמ לכתוב טורי אקטואליי והיבול השנתי הסתכ ב 13בלבד ,ממוצע
של בקושי טור אחד בחודש .שניי מהטורי עסקו בראשי שנה :ראש השנה
הכללי )הלועזי( וראש השנה היהודי.
ב 2בינואר  1940פרס אלתרמ את טורו " ,"1940שגיבורתו הייתה המאה
העשרי .לא יאומ ממש ,ציי המשורר ,היא כבר בת  .40ניבאו לה גדולות
וראו מה קרה לה :מלחמה ,אסונות .ובלשונו:
נִ ְדמֶ ה ֶזה עַ ָFה ִה ְר ַק ְדנ;הָ עַ ל ֶ ֶ/ר,L
ה ֹובַ לְ נ;הָ אֶ ל  ֵ/יתהַ  ֵDפֶ ר.
עֲ ִתיד ֹות ;פְ ָל ִאי ָל Rנִ  ֵ/אנ; בַ דֶ ֶר,L
וְ הַ ֹ<ל ִנִ ְס ַMֵ F
 ְ/עָ פָ ר וָ אֵ פֶ ר.

אלתרמ ב השלושי )הוא נולד ב (1910שואל את המאה העשרי מי אש
בהידרדרות :היא ,ואולי אנחנו .מה שברור הוא שתור הנעורי חל& ועל
ההיסטוריה יוטל לשפוט" ,א היינו אסו המאה העשרי /או א היא שהיתה
אסוננו".
במהל +שנת  1940הובררו מחודש לחודש ממדי האסו .א בינואר עוד
אפשר היה להערי +שהמלחמה שפרצה בתחילת ספטמבר  1939נעצרה ,לאחר
שהצבא הגרמני כבש את פולי וסכנה מיידית אינה נשקפת למדינות אחרות,
באו חודשי האביב והקי %וזעזעו את העול החופשי שהצטמק והל :+הגרמני
כבשו תו +שבועות מספר את דנמרק ,נורבגיה ,בלגיה ,הולנד וג את צרפת
הגדולה .איטליה הצטרפה לגרמניה במלחמתה וכוחותיה פלשו לצפו אפריקה.
אנגליה עמדה בודדה במערכה .לברית המועצות היה חוזה איהתקפה ע
גרמניה הנאצית וארצות הברית הנֵיטרלית עמדה מהצד .בקי %פתחו הגרמני
ב"בלי) "%מלחמת בזק( אווירי נגד אנגליה ולונדו בפרט ,כהכנה לפלישה לאיי

הבריטיי .וכדי להוכיח ,כנראה ,לתושבי אר%ישראל שג ה לא חסיני,
הפציצו מטוסי איטלקיי את תלאביב וחיפה .בתלאביב נמנו ב 9בספטמבר
 1940למעלה מ 100הרוגי.
ב 27באוקטובר  1940הקימו שלוש המעצמות הפשיסטיות – גרמניה,
איטליה ויפ – את הברית המשולשת" ,הציר" .האיו על העול החופשי גבר
עוד יותר .תגובתו של אלתרמ הייתה מהירה.
בטורו "הַ  ָ/זָק" )ערב ראש השנה תש"א 2 ,באוקטובר  (1940העטה על עצמו
המשורר את אדרת המרגיע הלאומי ,כפי שיעשה פעמי לא מעטות בשני
הבאות ,הקשות עוד יותר של המלחמה .הוא תיאר מפגש משולש :יפני ,גרמני
ואיטלקי נפגשו בפונדק לדו בנושא מוכר לה :מלחמת בזק .מה שנראה
ממרחק כניצחונות גדולי ,תואר עלידו כהסתבכות ללא סו& ,כאשר כל אחד
מהשלושה מפרט את הקשיי שיש לו .למשל הגרמני:
 ...אֶ ְצלִ י  ַEַQ ַ/נְ 5אֲ ה;בַ י וְ ֵרעַ י,
הַ  ָ/זָק ה;א אֵ ינֶָ< ;Jל<ַ= Lי =י =י.
 ַTאֶ ְצלִ י הַ ִEלְ חָ מָ ה
ֹ /וז ֶֶקת ;ב ֹו ֶז ֶקת
וְ אַ ֶ Fהָ ר ֹו ִאי
ְ5אֵ י ִהיא ֹ 2וסֶ ֶקת.

בבית האחרו יש שי מיוחד לקוראי השיר והעיתו :המשורר כותב במפורש
שזה שי לחג:
ָ< ָכה ִד ְ/ר; י ֹו אֶ חָ ד 2U ַ/נְ ָ9ק
5ָ C5ְ Vה ַי ְדעָ נִ י ִ ְ/מלְ חֶ מֶ תָ ָ/זק.
;בְ חַ Oֵ ְ2נ; נ ֹו ֵOא ְמע ֹו ֵרר  ָW ִ/ח ֹו
;מַ  ִ/יעַ ִעד;ד ,לִ כְ ב ֹוד ֹרא5הַ ָָ Xנה,

0מַ ְרנ; מ ֹוטָ ב ֶJָ 5בִ יא ִ ָ/עֹ Fו
אֶ ת ז ֹו הַ ִOיחָ ה <ִ פְ ;5טָ ה ;לְ ֹ 5ו ָנה.

אלתרמ צופה את התפתחות המלחמה
בדיוק שנה אחת אחרכ ,+בגיליו ערב ראש השנה תש"ב של "האר21) "%
בספטמבר  ,(1941התחברו דברי התקווה של אלתרמ לתחזית צבאית
שהתבררה תו +זמ קצר כמדויקת ביותר.
הטור נקרא "אמריקה על הס&" והמשורר הביע את התקווה שארצות הברית
לא תתמיד בעמדתה הניטרלית ,אלא תחבור לבריטניה ולברית המועצות,
שביוני  1941הותקפה במפתיע עלידי היטלר והצטרפה אל בעלות הברית
הלוחמות בנאצי.
אלתרמ כותב שכל הסימני מעידי כי אמריקה מתקרבת לרגע האמת ,וא&
היא תצטר& ,בוודאי ,בקרוב לכוחות הלוחמי נגד ה"ציר" הנאציפשיסטי:
"לעינינו נכנסי הינקי /אל תו +תוכו /של העניי" .הוא משבח בשירו את
הנשיא רוזבלט על עזרתו הישירה והעקיפה למעצמות הברית ,במסגרת מה
שנקרא אז "החכר והשאל" – שיגור ציוד אמריקאי לעזרת המדינות הנלחמות
בהיטלר.
אשר להמש ,+למשורר אי ספק כי ארצות הברית תצעד עוד כמה צעדי
קדימה ,והוא מבסס את תחזיתו על לוח השנה העברי ,שלמחרת יו פרסו
הטור החל בשנה חדשה – תש"ב:
הָ ִענְ ָי ַנעֲ ֶOה ְמעְ 9ָ Uמע,9ָ U
הָ ע Uבְ דוֹת מַ ְת ִחילוֹת לְ ַד ֵ/ר  ַ/עֲ ָד
וְ נ ֵָקל לְ ַ5עֵ ר <ִ י 5ְ ִ/נַת ֵ"5ֵ Fב,
יקה ַדוְ ָקא
אֲ מֵ ִר ָ
Cא ֵת ֵ5ב.

חודשיי וחצי לאחר פרסו השיר הצטרפה ארצות הברית לבעלות הברית,
בעקבות ההתקפה היפאנית בפרל הארבור .כמעט שנית לומר שלאתרמ היה
מודיע סודי במטכ"ל היפאני...

סגירה ופתיחה
השיר האחרו במבחר זה פורס ביומה הראשו של שנת  .1943מלחמת
העול נמשכה זה כמעט שלוש שני וחצי .הכ& החלה נוטה לטובת בעלות
הברית ,א +בהבעת נודעו יותר ויותר פרטי על אֵ ימי המלחמה וגורל האיו
של יהודי אירופה.
בתארי" +עגול" זה ער +אלתרמ סיכוביניי של המלחמה .הוא תיאר מצב
עתידי ,בו מורה ילמד את תלמידיו את קורות מלחמת העול השנייה ,יזכיר
מונחי כמו "הציר" ,שמות כמו היטלר ,גרינג וגבלס מראשי הנאצי ,קוויזלינג
)הבוגד הנורבגי המפורס( ,מוסוליני הרוד האיטלקי ועוד ,ויקרא תלמיד אל
הלוח ,כדי לבחו מה הוא יודע על המלחמה.
התלמיד ,עולה מהשיר ,לא יודע הרבה והמורה מעניק לו ציו שלילי .ועל כ+
היה לאלתרמ מה לכתוב ולסכ:
0ז י ֵֵרד הַ Eו ֶֹרה ִמ ְַ Fֶ Yד ָרה ִחֶֶ Tרת
וְ יַזְ ִעי& אֶ ת  ָ2נָיו וְ ִי ֹWל אֶ ת הָ עֵ ט
;בְ עַ ד ֹ<ל ְFק;פָ ֵתנו הַ ֹZאת הַ ֹ Dועֶ ֶרת
הַ ַFלְ ִמיד ְי ַק ֵ/ל "Cא מַ ְס ִ2יק" ְ ַEּ ַ/חֶ ֶ/רת,
=& <ִ י ָלנ; הָ ָיה ָזה מַ ְס ִ2יק  ְ/הֶ ְח ֵלט...

המשורר ,א כ" ,סגר" את השנה .הוא החל מניי חדש בשנה החדשה )(1943
ומיד סגר אותו ,שכ זה היה טורו האחרו ב"רגעי" וב"האר ."%חמישה
שבועות אחר כ ,+ב 5בפברואר  ,1943ראה אור טורו הראשו ב"דבר" ,במדור
חדש בש "הטור השביעי".

* פורס במדור "תרבות וספרות" של "האר ,"%בגיליו ערב ראש השנה תשע"ד ).(4.9.13

