אלתרמ ושירת "קו הק"
אהר מגד
הקריאה החוזרת בשירי אלתרמ היו – יותר מארבעי שנה לאחר שואת יהודי
אירופה ,כאשר ,באופ פרדוקסאלי למדי ,דווקא כעבור זמ כה רב אנחנו חודרי יותר ויותר
לתותוכו של אותו אינפֶ רנו ,מובלי בידי הניצולי שכבר מעיזי לדבר את זיכרונ – מעוררת
תמיהה על מיעוט התייחסותו של המשורר לאות מאורעות קטאקליסטיי ,ה ב"שירי העת
והעתיו " שלו וה בשירתו האֶ פית.
חובה לומר ,מייד בראשית הדברי ,שתמיהה כזו אינה צריכה להתעורר – אולי אסור לה
שתתעורר – לגבי היצירה הספרותית או האמנותית ,בדרכלל .אי רשות לקורא לבוא בטענה
אל משורר או סופר :מדוע לא כתבת על נושא זה או אחר ,ויהיה זה מ הנושאי הבוערי
ביותר ,העומדי ברומו של עול .אפשר שסופר יחווה את החוויות הקשות ביותר ,בחייו
האישיי או הקיבוציי – מות בניהמשפחה ,מחלה אנושה ,קרבות דמי ,מחנההשמדה ולא
יכתוב על כ כלו .הדבר לא יגרע מערכו כמשורר ,ולא יעיד על קהות רגשותיו כאד,
ודוגמאות לכ יש הרבה.
שונה הדבר לגבי אלתרמ  .במש עשריוארבע שני ,שבועשבוע ליווה הוא בשירי
הטור השביעי את האירועי האקטואליי וההיסטוריי של הישוב העברי בארישראל ,של
הע היהודי ושל המדינה הצעירה ,מתו חוש מצויי של פרופורציה ,בהבדלה בי עיקר לטפל
ומתו חריפות של תגובה המכ#ונת בכל מיקרה לקלוע אל מוקד הבעירה של אותה שעה,
ולעשותו כעי "נקודת ארכימדס" לראייה כוללת ורחבה ,בעלת משמעות מוסרית ,או
היסטוריוסופית .אבל לא רק בטור השביעי .שירי עיר היונה נתחברו מתו יומרה מפורשת
לכתוב את האֶ פוס של תקומת מדינתהיהודי ,של הולדתה מתו המאבק ,ההעפלה,
מלחמתהשיחרור ,ושל התלכדות השבטי הנקבצי אליה מכל הגלויות – להוויה חדשה ,מעי
איליאדה או אינֵאיס של הע העברי.
והנה מתו העשרות הרבות של שירי "הטור השביעי" שנכתבו בשנות מלחמתהעול –
שרוב מלווי את מהל המלחמה בחזיתות השונות ,את הניצחונות והמפלות ,וכ את הפעילות
הפוליטית הנוגעת לגורל אירופה ,העול ,הע היהודי ,הישוב באר – ארק אחדעשר שירי

)שבעה בכר שנער עלידי אלתרמ עצמו וארבעה ב"מחברות" שהופיעו באחרונה( נוגעי
ישירות לעניי השמדת יהודי אירופה ,ואי ג באחד מה איזכור של מחנותההשמדה ,כיבשני
הגאזי ,ההריגות ההמוניות ,מצעדי המוות וכו' .והדבר המפליא עוד יותר הוא זה ,שבאֶ פוס של
הולדת מדינתהיהודית – עיר היונה ,אי – לא בחלקיו התיאוריי ולא בחלקיו ההגותיי – שו
התייחסות לאותה קטסטרופה (לשניה בהיסטוריה היהודית ,שהיה לה חלק כלכ גדול
בהטבעת חות לאיימחה על "צלמי הפני" של הע ,והיתה גור ראשי בעצ הקמת המדינה.
אי ייתכ – שואל הקורא – שכאשר מתאר המשורר ,באהבה רבה וברחמי ,את פליטי השואה
בתחתית ספינתהמעפילי ,בנדודי "הבריחה" ,במחנות קפריסי  ,בפלוגות הגח"ל ,במעברה
ובעיר החדשה – לא נשקפו לו מפניה אימי שעברו עליה עצמ א אתמול ,ורק את זיכרו
המתי הוא רואה בה )כמו ב"ילודי האשה"(; ואי ייתכ שכאשר הוא מונה ,בפרקי "צלמי
פני" ,בהבחנה עמוקה כלכ ,את תכונותיו היחודיות של ע ישראל ,שעוצבו במהל
תולדותיו בגולה – אי הוא מזכיר את האסו שחולל בו את התמורה הגדולה ביותר ,זה שהיה
כחבטה עצומה המשָ נה את כל "צל הפני"?
בהקשר זה צרי לומר משהו על יחסו של הדור המכ#נה "דור הפלמ"ח" – שאלתרמ
התהל בו כריע וכאח בוגר – לשואה בשנות התרחשותה.
האמירה הרטרוספקטיבית "לא ידענו" ,או "ידענו רק שמ" – מקבילה באופ גרוטסקי
לאמירה הגרמנית בנוסח זה  ,אי בה אמת ,כמוב  ,כבר בשבועות הראשוני לפרו המלחמה,
ע כיבוש פולי עלידי הגרמני ,החלו מגיעות הידיעות על הריגות המוניות של יהודי,
ב 1940וב 1941הגיעו ארצה יהודי ,וחזרו שליחי מ הארצות הכבושות ,דר
בריתהמועצות ,וסיפרו על המתרחש ,ולאחרמכ הסתננו הידיעות על ההשמדה הטוטאלית ,על
הגיטאות והמחנות ,ברציפות ,דר אנגליה ,הונגריה ,תורכיה ,פרס וכו' והגיעו אלינו .כשארתור
זיגל1או התאבד על מדרגות הפרלמנט הבריטי ב 12במאי  ,1943היה זה כבר לאחר שנוכח כי
העול החופשי אוט את אוזניו לזעקות ולקריאותההצלה הבוקעות מבעד לחומה .האמת היא
שהדחקנו את הידיעות אל שולי הדברי שהעסיקו אותנו אז ,וצימצמנו את חשיבות לממדי
אלה ,שבראייה לאחור ,הדיספרופורציה הזאת מכסה בכלימה את פנינו.
אי דבר המסמל אותה באופ בוטה יותר מאשר המקו שתפסו ידיעות אלה בעיתונות
הארישראלית של אות ימי .המדפד 4היו בעיתוני הישני נדה לראות אי ידיעה על
הרג של עשרתאלפי יהודי בעיר בפולי מופיעה באותיות פטיט בשולי הד ,4כאשר כולו
רועש מכותרות גדולות על המצב בחזיתות ,על ויכוחי בהנהלת הסוכנות ועל התכתשויות בי
סיעה ב' וסיעה ג' בסני 4מפא"י בתלאביב .לא אתיחס כא למעשי ולמחדלי של מוסדות
הישוב וההנהגה לעני ההצלה – על כ נכתב הרבה ,לכא ולכא  ,ומחקרי חשובי מוסיפי
להופיע )ביניה מחקרה החשוב של דינה פורת :הנהגה במלכוד ,בהוצאת ע עובד( .מה
שחשוב לנו בהקשר זה הוא היחס הנפשי של הדור הצעיר באר – של בני ) 30 ,20 ,17וצרי

לזכור שאלתרמ היה אז בשנות השלושי הראשונות שלו( ,חברי תנועותהנוער ,הקיבוצי,
ההגנה ,הפלמ"ח ,אצ"ל ולח"י – ליהודי הגולה בשני הה .
יחס זה היו לו שני פני .הפ האחד – ההרגשה האֶ קסטאטית שאנחנו ,כא
בארישראל ,הננו ע שחי "חיי חופש ,חיי דרור" ,ע זקו4קומה ,עובד ולוח ,ש"ברזל כבליו
הוסר ממנו ,עי עי רואה אור" ,ש"חיי רוח לו אי די" והוא שונה לחלוטי מ הע
כפו4הקומה ,המושפל ,הכנוע ,הרוכל והסוחר ,הלומד תורה ומתפלל ,שהוא מבוזה ,מסכ ,
וראוי לרחמי .והפ השני – הרגשת השליחות לגאול את הע הזה מיוו המצולה שהוא שרוי
בה .והלא לש כ אנו לוחמי כא בעד "עליה חופשית" ,נגד השלטו הבריטי ,לש כ אנו
נחלצי להביא יהודי ארצה בכל הדרכי ,ומביאי אות בספינותמעפילי בחירו4נפש ,לש
כ אנו נכוני ג לצנוח אל מעבר לקווי האויב כדי להציל .כלומר – למענ ,הנתוני בכ!4
צו #עלינו לעשות – ונעשה! לא נירתע להקריב ג את חיינו למע המטרה הזאת!
א א נאמר על ב הדור הזה באר שהוא "נא את עמו על השכ" ,אפשר ג לומר,
באותה נשימה ,שכאשר הוא נשא את פליטהשואה על שכמו מ ספינה אל החו – 4הוא לא ראה
את פניו ולא התבונ לעיניו.
אלתרמ הביע את הסתירה הזאת ביתר חריפות ,עלידי תיאור הפגישה בי האר
והגולה כהתנגשות הרתגורל בי שני יסודות מנוגדי .ב"ד 4של מיכאל" בעיר היונה ,הוא
כותב:
עֵ ת ?ִ י עו ְֹמסִ י :נ #אֶ ת הַ  ָ1אִ י  ַ1חֲ@ֵ כָה ,עֵ ת ?ִ י נו ְֹ=אִ י :נ #אֶ ת חַ ָ9תָ  עַ ל ָ7ב,
חָ ִ@י ֲאנ ְַחנ #אֶ ת חֶ ְר ַCת נ ְִ@ימָ תָ  וְ אֶ ת אֶ נְקַ ת #7פָ  הַ ָ BCוְ הַ ִ,47ָ D
אַ  7ַ Bאֶ ת ַ? ָEתָ  ִנסְ ֶֶ 7רת עַ ל  ְ7ר ֹו ֵננ.#
ולאחר כמה משפטי:

] [...אֲבָ ל מִ לְ חֶ מֶ ת @ְ ַניִ,
#מ ַ1ח ָH #בוֹא ֹ 1ו #מֵ ח ֲָד ִרי,
סְ מ#יָה וְ קַ ָDאִ ית ֹ 1ו  ַH ְ@ ִHחֵ ל ?ְ ח#ט ִ
ַל ֲחרֹ אִ  יִטְ ֲחנ #רֵ חָ יו אֶ ת הַ ְַ 7רעִ י
א ֹו הַ ְַ 7רעִ י יִטְ חַ אֶ ת הָ רֵ חַ יִ.
בני האר ה הגרעי  ,בני הגולה ה הריחיי ,וליש#ת החדשה הנוצרת ע קו המדינה
אורבת סכנה פ יי@חק הגרעי .
נת אלתרמ היה חלק מ ההוויה הגאה והמתרוננת הזאת של ארישראל ,שהיא ניגודה
של הגולה .עיר היונה שלו הוא אֶ פוס של הדור הארישראלי שגאל את הגולה ,ורבי מפרקיו

ה שירהלל לאלה שאחת יד עושה במלאכה ואחת מחזקת בשלח – במאבק נגד הבריטי,
בהובלת ספינותהמעפילי ,בקרבות השיחרור וכו'.
אבל אלתרמ אינו ב "דור הפלמ"ח" .הוא בוגר ממנו ועלה ארצה בהיותו ב
חמשעשרה .שלא כילידי האר קושרות אותו נימי חזקות אל יהדות הגולה – נימי שמקור
משולש; ה משורש הביוגרפיה שלו ,ה מ התודעה ההיסטורית הרחבה שלו וה מנטיותיו,
כאד וכמשורר ,אל העממי#ת; עממי#ת מזרחית ומערבית כאחד ,תימנית או וארשאית ,של
דוברי לאדינו או של דוברי יידיש .ב"מריבת קי" ]עיר היונה ,הוצ' הקיבו המאוחד ,עמ' [201
שיר שבו הוא מתפלמס ,כידוע ,ע ההשקפה ה"כנענית" ,הוא כותב:

?ִ י עָ מַ ק I ָ1א ָJה  ַHו סְ פָ רַ ד #מַ ֶ7נְצָ א
Lא  ָEחוֹת מִ ָ ָHו  ֶKל קָ דֵ @ וְ הָ עַ י.
וְ ָל ֵכ – לַEוֹסְ לִ י אֶ ת הַ ?ֹל עַ ד ְ ַ1רנֵעַ ,
לָאוֹמְ ִרי נְדַ ֵMג עַ ל Cוֹרוֹת עַ ד יְב#ס,
אַ  ְHע ֹונָה ?ִ  ְJצִ יNות הַ ְ ַJר:ה צִ ְ ָEר ֶניהָ
וְ אוֹתָ  מו ִֹרידָ ה  ְ1לִ י מֵ =ִ י מִ הַ #Oס.
והשאלה חוזרת לראשיתה :משורר בעל זיקה כה חזקה ,ריגשית והגותית ,ליהודי
הגולה ,שהיתה לו אמפאתיה עמוקה לסבל אנושי בכלל ,לאכלשכ לסבל יהודי – מדוע כה
מעטה אצלו ההתייחסות למאורעות השואה בשנות התרחשותה ,ולאחרמכ  ,כשנפגש ע
שרידיה?
*
חמישה מאחדעשר השירי של הטור השביעי שעניינ בשואה – "מכל העמי",
"מכתב של מנחמנדל"" ,על הילד אבר"" ,אמא כבר מותר לבכות"? ו"הרצל והילדי" – ה
מ החזקי והמזעזעי ביותר שנכתבו על נושא זה בלשו העברית .ארבעה מחמישה אלה ה
על ילדי .שניי מה נכתבו בזמ המלחמה )ב 1942וב (1944ושלושה לאחר סיומה .כול,
בעצ ,מוסבי על המערכה האחרונה של הטרגדיה ,כאשר הגוויות מוטלות על הבמה והכל ת.
א נתבונ בשירי אלה מבחינת סגנונ וצורת ,נראה שה כתובי במתכונת ה1לאדה
– בדמיו ל1לאדה היהודית של איציק מאנגר יותר מאשר ל1לאדה הסקוטיתהקלאסית; או
במתכונת שירהערש היידי ,האֶ לגי ,שהאירוניה שבו צפ#נה בניגוד שבי אופי ֹו המרגיעלשינה

כביכול ובי סיפורהמעשה העצוב שאינו עשוי כלל להרגיע .בכול קיי הדיאלוג הדרמטי בי
החי והמתי ,או בי מתי למתי ,העולה בהדרגה לשיא טראגי ומסתיי בדממה.
ב"מכל העמי" ,הדיאלוג הוא בי הילדי המתי ואלוהי )"אלוהי האבות ,ידענו /
שאתה בחרתנו מכל הילדי  /אהבת אותנו ורצית בנו" וכו'(; ב"מכתב של מנחמנדל"
הדיאלוג הוא בינו ,המת ,ובי שיינהשנדל זוגתו המתה ,על מות של "גיבורי הספרות היהודית
הגדולה" ומסתיי:

@ֵ ינֶה@ֵ ינ ְְדל @ֶ  ִMי ֶC ,רֶ  Bלֵיל וְ ס#פָ ה
 ְ1רֹא@ִ י הַ ח ֹולֵ אַ  ְHנ ֹוגַעַ ת.
@ֵ ינֶה@ֵ ינ ְְדל @ֶ לִ י ,ז#גָתִ י הַ ָ9פָ ה
 ְJ ַ1רוֹמִ י הַ  ְMבָ נָה נ ֹוגַהַ ת.
ב"על הילד אבר" ,הדיאלוג הוא בי הילד שנותר יחידי בחיי ובי אמו ,אביו ואחותו
המתי ,ולבסו 4בי אדוני ובינו; וב"הרצל והילדי" ,הדיאלוג הוא בי הילדי הנוסעי ברכבת
לקראת מות ובי הרצל שקולו עולה מקברו.
מצד סגנונ דומי שירי אלה לכמה שירי אחרי של אלתרמ  ,כמו "הנה תמו יו
קרב וערבו"" ,האסופי" ,או "על אֵ  הדר".
אבל זוהי ג המגבלה שלה ,שאלתרמ היה מודע לה היטב .כי המתכונת של ה1אלדה
– או של שירהערש האֶ לגי – היא מתכונת קונוונציונלית ,שהובעו בה טראגדיות אישיות או
משפחתיות ,כמו פרידת אהוב מאהובתו ,מוֹת האהוב או האהובה ,אבל אֵ  על בנה ,או ב על
אמו ,או נפילת גיבור בקרב וכו' – בשעה שהטרגדיה שהתחוללה בשואה – שו דבר שאירע
לפניכ לא דמה לממדי הזוועה שבה .הפואֶ טיקה של הטור השביעי ,או של עיר היונה – זו של
השיר השקול והמחורז ,המלודי והשפוי – לא היתה עשויה להביע את המציאות המטורפת,
האפוקליפטית ,של ימי השואה על כל הגיהנו שבה .בעלכורחה היא הגבילה עצמה לחיו#י
הדממה שלאחר הסער ,כאשר ת הכל.
הא לא חרג אלתרמ מ המתכונת הזאת במת ביטוי לימי הק הה?
*

לא אכנס כא לעבי המחלוקת הישנה בדבר הפירוש ליצירתו העמוקה ביותר של
אלתרמ  ,שמחת עניי 1.אומר רק זאת ,שג א נקבל שהמוֹטיב הראשי בה הוא זה הנמש
אליה משיריו הראשוני של אלתרמ – היחסי בי המת ורעייתו – אי שו אפשרות להבי
את הדרמה המתרחשת בה למ השער הרביעי ואיל כאילו היא מתרחשת בתחו רשות היחיד,
אלא א כ נאנוס את הטקסט עד כדי היפוכו ,להתאימ ֹו לתפיסה מוקדמת של הפרש  .העלילה
הדרמטית בשירה זו הופכת בהדרגה לפנטסמגוריה הפורשת לעינינו תמונה של סַ 4ק ,שאפשר
להשוותה לחזיונות שבספרי האפוקליפסה :עיר נצורה ,שאויב אכזר עומד בשעריה ,שיושביה
חיי "על קו הק ,על חוד סכי " ,שמלאהמוות עובר בה ,כי "א כלבי בוכי בעיר ,הלא
אות כי מלא עובר בעיר" ,ובה ,מי באש ייצר ,4ומי ייטר ,4ומי יישאר לבדד"; הנצודי ה
מעטי מול חזקי ,והאלמוני ,שהוא כעי המלא המגונ ומרח 4מעליה ,מ@ביע לעמוד על
הנפש ,קורא נק ,קורא למחתרת להיכו – "האחי האחי האחי ...היכונו היכונו היכונו",
מגד 4את הבוגרי ,א האויב פור אל העיר והיא נופלת" ,עיר דולקה ונלכדת חצר ,חצר! ק,
בתי ,בא ר" – ולבסו 4נותרת רק הרעיה ,זו "היפה בסכיניה ,כמו מנורה בזיו קניה" – והיא
חובקת את הב לישועה גדולה.
המתכונת אינה איפוא עוד הבלאדה הקונוונציונלית ,אלא היא דרמה אפוקליפטית,
שפרקיה נצמדי אל צורותשיר יהודיות עתיקות ומסורתיות ,כמו הנבואה ,מדרשיהגאולה,
התפילה ,הקינות והפיוטי ושהמוטיב של החיהמת ,עובר בה טרנספורמציה מ האישי אל
הקיבוצי.
החולקי על הפירוש הזה ,המסמי את שמחת עניי לעניי השואה או ערבהשואה,
נאחזי בפרט כרונולוגי שעשוי כביכול להפרי אותו מלכתחילה :הספר הופיע ב ,1941ונית
לשער שהשירי נכתבו שנה או שנתיי לפניכ  ,כלומר לפני שהחלה ההשמדה של יהודי
אירופה ,ועלכלפני לפני שהגיעו הידיעות עליה.
אבל אי צור להיתלות בסברות מיסטיות כדי להבי שבאד בעל חושי חדי
כאלתרמ עשויה היתה החרדה העמוקה – האישית והיהודית – מפני הצפוי ,ה לגולה וה
לארישראל ,כבר ע פרו המלחמה ,או ערבהמלחמה ,להוליד את החזיונות האלה של
ימיק ,כפי שה מבעתי את שמחת עניי.
איאפשר לסיי דברי אלה בלי לציי שכעשרי שנה לאחר זאת ,בשנות הששי
)ואלה ה השני שבה ג הופיעו הספרי הראשוני של "דור הפלמ"ח" הנוגעי ישירות
בשואה( ,השמיע אלתרמ  ,ודווקא בפרוזה ,את הדברי הבוטי ביותר נגד מגעי "התרבות"
ו"הרצו הטוב" ע גרמניה ,במאמרי רבי שהיו מכווני נגד המסעות של ישראלי לש –
של שחקני ,זמרי ,קומיקאי ,להקותמחול ,קבוצות דרמטיות ,משלחות של תלמידי ,מורי
 1וראה בענין זה מאמריהם של אידה צורית ,דוד כנעני ,דן מירון ואברהם רז במיבחר מאמרי ביקורת על שירת אלתרמן )"עם
עובד".(1971 ,

ומחנכי וכו' ,שראה בה חרפה וחילול זכר השואה .אסתפק רק בהבאת כמה משפט שכתב
נגד דבריו של גינתר גראס ,שבהרצאתו בישראל אמר כי צרי לזכור שההיסטוריה האנושית היא
ג היסטוריה של משמידי עמי .וכ כתב אלתרמ :
"יש לדעת כי יחודו של הפשע הגרמני הזה ,יחודו הממלכתי ,המשפטי והתחוקתי,
הצבאי והאזרחי ג יחד ,שבוצע בכוחות הממלכה והצבא והמשטרה והמוני הע והמומחי
ואנשיהמעשה והמשכילי ואנשיהתאוריה ,וכ הלאה וכ הלאה – יחודו של פשע זה היה צרי
להכביד לא רק על כניסתה ]של גרמניה[ אל משפחת העמי ,אלא א 4את כניסתה אל משפחת
2
משמידי העמי ,שכ ג ביניה אי לה מסגרת מ המוכ ".
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