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לפני רגעים מספר קראתי את מכתבו ואני כמעט גאה ונרגש
מתשומת-הלב הזו ,המיוחדת .דומני כי לוּ היה הדבר אפשרי
הייתי דורש בחזרה את ה'קונצרט לג'ינטה' ,ולוּ רק למען הוכיח
את התודה והאמון שיש בי אליו.
עלי להגיד לו כי דווקא ענין זה של 'אכסניה' חשוב הוא לדידי,
ואם בחרתי ב'כתובים' לפיוט וב'הארץ' לרשימות פחות או יותר
אקטואליות אין כאן מקרה סתמי.
עליי להוסיף ולהגיד שאני קשור ל'כתובים' – ואל הא' שלונסקי
בפרט – גם ברגש חיבה אישית ,הנובע מתוך אסירוּת-תודה אשר
לא ת ָנשה ,כי לו סירב בשעתו להדפיס את שירי הראשון הייתי
פוסק מכתיבה לעידן עידנים ואולי ללא שוב )אין מקום
להאריך.(...
יודע אני כי טוב )וגם חש את הצורך( להיות ָד ֵבק בחוג ועתון
מסוימים ובעלי ערך ,ומכיר בזכות אשר זכיתי על-ידי הכנסת-
האורח המתמדת של ה'כתובים'.
סיבות למקרה ה'גזית' היה הרושם של מפעל רציני ורחב-מידה
אשר עשו עלי המכתב והפרוספקט של טלפיר והעובדה שעד עתה
לא באתי במגע אישי עם סופר ה'כתובים' .על-כן אל נא יראה
בענין הזה סימן לסטיה ואל יסיק כל מסקנה .אם נכשלתי ,אשם
ריחוק המקום וחוסר האינפורמציה.

אין אני רואה כל איחור בלתי-טבעי בדחית הופעתה של ' ֵונוס',
לאחר שתידפס אוסיף ואשלח.

-האין בחברתכם דורש עתון ספרותי עברי? ֵאין ,אַיִ ן! שנה זו
חתמה אגודת הסטודנטים היהודים דכאן על העתון היומי
הרוסי בפאריז ולא הזמינה אף עתון ספרותי עברי אחד ...אולי
אצליח ויחתמו על ה'כתובים' ,אבל כדי לעורר פרטים דרושים
אנשים בעלי השפעה הרבה .טוב יהיה אם תדפיס מערכת
ה'כתובים' עלונים שיבליטו את הירידה התהומית של עבריות
הרוח )כולם ,כולם פה אנשי 'תחיה' ו'בנין'!( ותפיצם בגולה.
רואה הוא כי אין אני יוצא מן הכלל וכי לעת עתה אני 'נותן
עצות'...

-בהזדמנות כתיבה זו רוצה אני לספר על הרושם של אחד משיריו
האחרונים הפותח ב'פתח מערה' ...נעים יותר היה לי להגיד את
בפה ,אבל בטוחני שאף כאן לא יראה בהם רצון-גרידא
דברי ֶ
לרמוז על התענינות ו'הבנה' בספרות.
קיבלתי את הגליון מידי נושא המכתבים ברחוב וקראתי את
השיר לאור הפנס.
ההתחלה ה' ְמחוֹ ֶר ֶלת' דשה בשבטים וה' ְמתוֹם' הסופי ירד כשמן-
מרפא מבורך .לאחר ימים אחדים של עיון לפרקים מצאתי פתע

כי אני יודע אותו בעל-פה ,ממש על כל תג שבו .ה' ֶט ֶרף' ,העוון
שבלידה ,ה'עטלפיוּת' שבחיים ,האביביות הניחוחית שבמוות
מסורים בעוז ובהבלטה מזעזעת ,הצירופים נוקבים בגיבושם
הרב-משמעי )'בסוד ַהנֹ ַגע ֶשׁ ָל ֶר ַצח'ֶ ...נ ַגע ונגה במלה אחת! לא
כן? ,(..התמונות נוטפות דשן ותום מדמיע )' ֲאנִ י ֵמ ִריח ֶאת אָ ִבי
ְכּ ֵריח ַה ָשּׁלוֹם' (...וב ַג ַבּת הקורא – רעד שרירי ,חשמוּל עצבים
וס ֶרן מחשבה סובב...
ֶ
חברים אשר ראו את השיר ,באחת' :נהדר אבל לא מובן' .אני
מבין תופעה זו .כאן ,ראשית – חוסר התענינות ,אינטואיציה
וחינוך אמנותי ,ושנית – בערות יחסית בלשון ,פשוט מה
שקוראים 'פירוש המלות'...
אני רואה באופן כתיבה זה את השירה האמיתית .כך מדבר
האדם החי כולו – על נפשו ומוחו ודמו .כך מדבר גם הטבע החי,
הנושם ובוכה וצוהל בין הארץ והשמים.
זכרתי כרגע את דברי מוריס בּ ֶרס באחד המקומות .מעין זה:
"הנני מביט מבעד לחלון ,דשא טרי ,אור שמש ,עפרוני
מתרונן...היכן הקווים שאודותם ידברו הציירים?"
בלבביות כבוד,
נתן אלטרמן.

