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שמירזיוה

עלםאלתרמןנתןהיה 1928שנתב
חוקאתהשליםשטרם , 18כבן

ייהרצליה".בגימנסיהלימודדו
ב-לארץ-ישראלמשפחתועםשעלהכיזון
אותושיבץהלימודים,שנתבאמצע 1925
 .בגילממנוצעיריםביןהגימנסיהמנהל
אמןשלתכונותבושנתגלוהכישרוני,הנער
מרצוןאם-השתלבכאחד,איש-מדעושל
ולאהספרותיתבמגמה-מאונסאם

מכלהלימודים,בתוםהריאלית.במגמה
והמעשי,ה"רציני"הכיווןהכריעמקום,

החל ,-1929בהבחינותלגמרוסמוך
נסיעתולקראתבהכנותהצעיראלתרמן
לכאורה,האגרונומיה.לימודילשםלצרפת

שפיעמההאמנות,תאוותעללזמן-מהויתר
 * * .מילדותבו
הקטנה"ב"תל-אביבוהבידורהתרבותחיי
אלתרמןנתןשלכגילואזהיהשגילה-

שאיןתזזית,בתנופתאזנתוניםהיו-לערך
 :מאזשחלפוהעשוריםבכלרע,ואחלה

בהחוללוהצעיריםהמודרנהמשוררי
שלבחסותם ;לבקריםחדשותשערוריות

רבותתערוכותבהנפתחווביאליקדיזנגוף
באותה ;צעיריםארצישראלייםצייריםשל

ההופעותלדרכןהפליגועצמהחסות
ולכלבארץ,ייהבימה"קבוצתשלהראשונות

נתלוותהשלהמהצגות-הבכורהאחת

הלאומי"."המשוררשלמאלפתהרצאה
ערבי-נערכוהעם"וב"ביתשם"ב"אוהל
ובני-והמדע,העיוןתחומיבכלהרצאות
מגרשי-ואלבתי-הראינועאלנהרוהנעורים
בההיהבית-אופרהאפילוהכדורגל.

בתל-אביב.

סופרים-בעטבסתרשמשךהגימנזיסט,

הצגותאתבקביעותפקדחובבים,

התל-התרבותבמרכזשהוצגוהתיאטרון,
אמנותאלנמשך:מילדותוהמתעורראביבי
הילדותשיריביןוכברלסוגיה,הבמה

רמיזותהקוראימצאשלוהגנוזיםוהנעורים
הקדישלימים,העולמית.לדרמהרבות

לכלוכישרונו~רצוממיטבאלתרמן
מחזותכתבהוא :הדרמטורגיהמקצועות

תירגםהוא ;וכבדי-הגותקליםמקוריים,
ספרותממיטבוקומדיותטרגדיותמבחר

המחזאיםחשובישלמפרי-עטםהעולם,
מערכוניםשלשפעחיבר;הואהדורותבכל

נשאאףהוא;וכידוע,הקלהלבמהופזמונים
וכלמרכוס,רחלהשחקניתאתלימיםלאשה

לגביוהיה,שלאהתיאטרוןסביבנסבוחייו
כי-אםבלבד,מגנטיומקור-משיכהתחביב

ואורח-חיים.מקצועגם

לעלםלוהיתהנוספתכמוסהסיבהאולם,
הצגותאתבקביעותלפקודהצעיר

לשחקניתאהבתו-הערצתווהיאייהבימה",
כאחת,והקרובההמרוחקתרובינא,חנה

שניםאף-כישנותיו,כלהכירהשאלתרמן
ביןהפרידוויבשות,ארצותגםולימיםרבות,

דרכו,החל'הבימה'תיאטרוןהשניים.
התיאטרוןלידדרמטית"כ"סטודיהכידוע,

הגבירה
הראשונים,העבריםה"גננים"היילפרין)

גן-הילדיםלענייניכתב-עתערכווביחד
המחנכיםשנילגננות.וסמינר )'הנ~ה'(
הגננתשלהדרמטיבכישרונהמידהבחינו
רבההדגשההדגישהפרבל(שיטתלעתיד

גן-שלהיומיוםבשגרתהדרמטיהיסודאת
אתוללטשלשכללועודדוההילדים),
העולםמלחמתבימישלה.המשחקכישרון

הופעתהאתלהפסיקכשנאלצההראשונה,
חזרהגרמן,שהזמןמסיבותבתיאטרון

נטשהאותוהפדגוגי,יעודהאלרובינא
בסמינרלימודיהסיוםעםהתיאטרוןלטובת

הדרמטית"לייסטודיההצטרפותהועם
~טנגוב. lבהנהלת
בוורשההראשוןהעבריהגןאתאביוכשיסד

נתןהיהשלו,הפרבליים"ייהקורסיםואת
חנהשליחסהכילהניחוישבעריסה,תינוק

לילד-דודהאואםכשלהיהכלפיורובינא
ה~רוטיתהנימה,מפתיעהלפיכךטיפוחים.
השיריםמשניובוקעתהעולההבולטת,
שכתב-והערצהאהבהשירי-הגנוזים

המנוסהלשחקניתהצעירהמשורר
הופעותיהעםרבות,בשניםממנווהמבוגרת

תרפ"ח.ובקיץבאביבבתל-אביבהראשונות
בכתב-ידטיוטה,בנוסחנותרוהשיריםשני

בארגמן

בתיאטראותהטוביםמןבמוסקבה,האמנותי

שלמייסדיהעםנמנתהורובינאדאז,העולם
השלטונותלהשהתנכלולאחרהלהקה.

התערבותבשלוזאתהסובייטיים,
אלההיוהאירוניה,(למרבהה~יבסקציה

עברילתיאטרוןשהתנגדודווקאיהודים
שלקצהאתוהחישובברית-המועצות,

הלהקההועלתהבמוסקבה),ייהבימה"
תיאטרון .ביאליקשלבהשתדלותוארצה

בארץהראשוניםצעדיואתעשהייהבימה"

הופעות,במסעפתחומידתרפ"ח,באביב

קי,-9~נמאת'הדינוק'עלבעיקרשהתבסס
מן-ארנברג ,מאתהנצחי''היהודיועל

מימייהלהקהשלהקבועהרפרטואר
מוסקבה.

כלפיאלתרמןשלהמיוחדיחסושורשי
 :בבית-אבאעודנעוציםהנערצתהשחקנית

שלהראשונה"כ"גברתלימיםשנודעהמי
עםבנעוריהנמנתההעבריהתיאטרון

שנתקבלוהראשונותהסמינריסטיות
אלתרמןיצחקשלךנליים",ה~לייקורסים

שלאבותיהםהיו.כידוע,היילפריןויחיאל
(אוריאלרטושיונתןושלאלתרמןנתן

שצורףבגליוןל!;(ענוח,וקשהצפוף
אלתרמןשלתל-אביבשירילמחברת
אור).ראוטרםזושבמחברת(השירים

בניסןכ"זביוםחובראלהמשיריםאחד
השניואילוייהדינוק",הצגתאחריתרפ"ח,
ההצגהבין-תרפ"חשבועותבערבחובר

ייהיהודיהמחזהשלהערבוהצגתהיומית
הקלהשירשלכתב-היד(עלהנצחי"

הקלעים").יימאחורי :נכתבוהמאולתר
בעלרב-בתים,רפסודישירהואהראשון
-מתוארשבמרכזומשתנים,מקצבים
מחול-יאמביםשניבנותקצרותבשורות

השחקנית-ואלשאליוה~קסטטי,ייהדיבוק"
הצמותובעלתדקת-הגזרההעלמה

המעריץעינימרותקותהדקותהשחורות

עיגייעיניים/אלפירקמת(יימתוךהצעיר
ד;םתנועי /חלום":ייכשופת )"ך??ארותקו

 /שחרל'מת Wב /~דכב~~ל /לאטלאט, /
 /יגון.אותו /גדלותאותה /צחרבשלמת

בוער,אישוןוזיו / ...,חיוורחיוור~~יםואור

 /גבות,קשתות / !נאוויתמההו ] ...נ /בוער
מההו / /שחורות.צמות /דקות.דקות,

על /אוסךנשאו /;:זנה;:זנה, / ... !:;ז~פת



עם /עינייםוזוג / /נח.שישפסיל /כתפיהם
ע.די / /עולמות.בין Iנתלהתועה, /מבט
:;ומ;ת /מר~ףבrמי /נשכחלאעוד /עתה
 / /רבים. ,v;נ /rכזקךבליל /מלוהטה Iחמה

 /המפליאה Iאתהה,אותך ) .... (
זהבשירהדוברמתארעצמואתהמעגימה".

לחוףהמסךרדתלאחרלבדושצועדכמי
בבעדתהבעוריםלשמים,מתחתהאפלהים

,מהרהרלצדוהקלושו~לו,הואכחולכוכב
כהתהאשהכלפייחסובסער.בלבב"כלה"
מתתלולהעניקהקהלאלהגוחנתהשיער,
הפטאליהיחסאתמזכירזהבה",יימנטל
ייתלייתהמוקדםבשירהאהובהלאשה

מרמזזהשירבספר.כונסשלאחלומות",
טריסטןשלהגורליתאהבתםלסיפור

ממשיכהשלהםשהדרמהואיזולדה,
הבהירההשמשבהיפרדעדבמדילהתחולל

האפוריםומבתי-העירהקודריםהעביםמן

-ייטריסטן" ;הזהובה-(ייאיזולדה"
הקודר).

ייהיהודיהעלאתלאחרשנכתבבשיר
גורקיכיביאליקסיפרזהמחזה(עלהנצחי"
מילהשיביןמבליבו,כשצפהדמעותנמלא

אתהאני-המשוררשואלהנאמר),מן
שלמבטובמבט,חשההיאאםהשחקנית

בטרםרעהכנבואהבהשנעץאוהב-אויב,

לךלוחשלביהשמעת / 1ביייההרגשת :קרב

 / / .ףס}:/אניפ'ה Iאושרמטורףבמלמול /
נודדאני ) ... (מפיתה f ~שירהההקשבת,

 /ג~ר:;נ~בי ) ... ( /אהליכנףליואת /הייתי
 Iהאץרבכלאמרתי, I~ל?ךערגהבפשי

השמעתלקראתכלים"ייכיו~ןכעיןשהו~
ורב-המורכבהשירהובאהגדולה,היצירה
לימיםשנודעקץ",לאיןייפגישההרבדים
ביותרוהמענייניםהחידתייםמשיריוכאחד

ובבלואים
בר~יעל / ...וכשמצאתיך /אלך.לחפשה
ברנת /בךנגעודולקותשפתי /כרעתי
יםמני /נשאתיבrמינשיקתי~ת / ...ששון

חולות ] 1 [מדברמן /גועשתשירהוכבד ] 1 [
מני /הבאתיעמינשיקתיאת Iשרבמ~כי

לבכחולנסתרציץמני /מלטפת~לםרוח
מסתייםהשירלך".ךz:יסה /עיןוצהוב

בצלהמלווהלביתוהצעירשלבהליכתו
שיר-שלהנמענתהשחקנית,שלהרודף
 Iהלכתיייאחר :הזההפטאליהאהבה

 /אלכהובאשר Iעמיהיית Iהלכתיובאשר
כנףליואת I ...נ;דדזאנ~ / !תהי~מיז;י 15

כנראהמהדהדותהשיר(בסוףאהלי"
ךדה.בשיר-ה!?ביאליקשלהנודעותשורותיו
בראשונהאורשראההנעלם","לנתיבו
תרפ"ח).תל-אביב,ייכנסת",בקובץ

* 
אלתרמןשלהראשוןשיריוספרהופעת
השיריםמןחלףשלםעשורלבוא.בוששה

מצוא","לעתשנכבחוהללו,המאולתרים
ועדהג~תי,עומקוללאומרפרףקלבעט

הבכורה,בקובץבחוץ".ייכוכביםלהופעת
למראה,ופשוטקצרשיר-פתיחהלאחר

אלתרמן.של
הסקיצותמןכמוהבשל,משיר-האהבה

לחנההערצהמתוךשנכתבוהאקראיות
פראדוקסלית,מערכת-יחסיםעולהרובינא,

גיגנטית,אשהביןוניגודים,סתירותרבת

לביןונישאהרמהייגבירה"כעיןשהיא
שאינוומורכן-ראש,מךייסוך",משורר
מתארהגנוזבשיר-האהבהלקרסוליה.מגיע
לוהיאשהאשהכהלך,עצמואת rהמער
בים-תבלברחביבודדוהואאהלו,כבף

כאבירהואהשרב.מ~כיובמדבריותהגועש

הזהב,גיזתבעקבותהחייםבדרכיהצוען

-האבדהאתלמצואכדילדרכיםיוצא
למלכהולהשיבה-נעלמהאבן-חן
אלאאינוהחבוישה"אוצר"(יתכןהנערצת

להביאמבטיחהואשאותהנשיקת-אהבתו,
עולהוהידועהמוכרהשירמןגםלגבירתו).

ספונהלפיהרומנסה,שלתמונת-עולם
במרוםמרוחקתכגבירהאוכמלכההאשה
ש"בחץר"בדרכיםנודדהדוברואילוהיכלה,

סמל-היאול..כמינסטאוכטרובדוד
אינסופי,בעושרשנתברכהוהפריון,השפע

הסובבקורת-גג,חסרוערירי,דלהלךוהוא

שלברגעלזכותכדיימיו,כלסחור-סחור
הנערצתהאשהלמעןללכתמרכןהואחסד.
,כדיקורבןכללמענהולהקריבובמיםבאש

ייתמובטרםממנהאחדבחיוךולולזכות
חייו.

פונהשבוהערך,קלששיר-ההזדמנותיתכן
הגבוהההשחקניתאלשפל-הרוחהצופה

קשורשלוהאימז'יםשאוצרוהנישאה,
הכמה(הלך-נווד,הנצחי"ייהיהודילהצגת

האשה)שלאהלהכבףאלבדודיושבותבכל
שיר-אתשהולידהראשוןהגרעיןהיה

אחדהמסתורית,לייtזז:י"הידרעהפניה
שכבר·צישראלי, Iהאהמודרניזםשלמפניניו

ואיכותומורכבותומפאתלקלאסיקה.היה
לאיןייפגישההשירשלוהמסקרנתהחידתית

קשייעםלהתמודדניסוכבררביםקץ",
מתיחוםלחמוקמרסיףהשיראופענוחר,

~צחית,חידהקרראירלפנירמציבומהגדרה
למיצוי.כלל?גךבאינושחקרה

בשעריםנרדעשכברואלתרמןשנים,עברו
החשרביםהשירהמקרבציכמהשלכמחברם

טורי-מ"טוריר"אחדהקדישדורו,של
ג,(כרךרובינאלחנה-השביעי''הטור

-198עמ'תשי"ד-תשכ"ב, ב"טור"גם .) 195

המוקדםבשיר-ההערצהכמרהמאוחר,

גבוה,כןעלכגבירהרובינאחנהניצבת
גלימתערטהכמלכהמזהרת,בבבדידרת
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ררב-~ברקטיביצירוף-רקרעים"ייארגמן

עשן,ותמרותראשדםהמעלהמשמעים,
ש;גהחדת-הניגרדים,הטרגדיהתמציתוהרא

הגיבורהחמישיתבמערכהנרפלים
המלכותיתהגיבורהארהאריסטוקרטי

ממרוםארגמנית,מלכותגלימתהעוטה
הקלוןתהומותאלוהגן~לההיחש'

בגלוי,השיראומרררבינא,.חנהוהכישלון
ולבמתקלות-דעתלקומדיותמתאימהאיננה

ברייתהמעצםנועדההיאכיהקלה,ךווי~.ה
שלוהמקפיאהקרבארררמרארתלהירת
בתפאורהמוקפתולהיותהברדדהזרקור
עזת-ה~קספרסיוניסטיתהבמהשלהנזירית
האנרשיתהטרגדיהאתהמעלההמבע,

גברה.אמנותיסמללמדרגת
שלהטבעילכישרונהביטרילתתכדי

המגלמתוהתמירה,האצילההשחקבית
אתהעז,ובמבטההקלועבשערהלדידו,
אלתרמןהמשילההיהרדי, Tהחמורשת

הררחלמגעמאליר,המנגןלכלי-נגינה,
האאולי"ייהנבלאודוד".ייכינורבמיתריו
"השיר~סמלהי:;במיתריהם,ניגנהשהרוח

רעלתהשבקעההספונטנית,הרומנטית,
תיארבאמצעותר,מכוון.כורנתללאמאליה

(היארב-האנפיןכישרונהאתאלתרמן
והפורץכאחת)וללביאהליונהכאןמדרמה
שקלסתרההדגולה,השחקניתשלמאליו

הצמותרעטויהגבותמקרשתהחיורר,

שללסמלורברתשניםבמשךהיההשחורות
 •ייהבימה".תיאטרון
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