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זיוה שמיר

אלתרמן – במבט חדש ובמבט מחודש
על קו הקץ

מחשבות על "הימים הנוראים" של נתן אלתרמן 

פרסום ראשון

אפתח במחשבות שעלו בי בשבוע האחרון כשצפיתי בשני פרקיו של הסרט הדֹוקּומנטרי "המלכה
שושנה", סרטם של קובי פרג' ומוריס בן-מיור. בטריילר הרשמי של הסרט נאמר  ש"שושנה דמארי
היתה הדיווה הישראלית הראשונה. היא עמדה על במות הארץ והעולם והרטיטה מיליונים בקולה
המכשף והופעתה המרהיבה." אכן, השירים בביצועה של שושנה דמארי היו פס-הקול שליווה את חיי
"היישוב" בשנות המדינה ובשנות מלחמת העולם והשואה שקדמו להקמת המדינה, ומאז נדם קולה
לאפשר לספור על אצבעות יד אחת את  האמנים-המַבצעים שיכולים להתחרות בה בכישרון ובאיכות

ההגשה. 

אולם הסרט מציב לפני צופיו חידה סבוכה ומביכה שאין לה פתרון מניח את הדעת. קשה להאמין,
" בטקסט המַלווה את הסרטאלתרמןאך בשני הפרקים שהוקרנו בטלוויזיה  ובסינמטק, לא עלה השם "

.אפילו פעם אחת"המלכה שושנה" 
*

שושנה דמארי ביצעה אמנם בסרט הדוקומנטרי שהעלה אותה על ַּכן גבוה שירים אחדים  משיריו
של אלתרמן, שהיו כידוע ספינות הדגל של הרפרטואר שלּה. למענּה כתב אלתרמן את מיטב פזמוני
תימן שלו, ושורה משירו "כלניות" אפילו חרותה על מצבתה. אף-על-פי-כן אין השם "אלתרמן" נזכר
במפורש בסרט "המלכה שושנה" ולּו פעם אחת. רק בסוף, לאחר רשימת אנשי הקולנוע ונותני החסות
עיני הצופים נוספת החולפת מול  "קידוש לבנה", בתוך רשימה  ששמותיהם כתובים באותיות של 
מלבישים, תאורנים,  צלמים,   – ויותר  שמות  כמאה   של  וקרדיטים  כתוביות  ובה  הבזק  במהירות 
מאּפרים, מפיצים,  ַסָּפקים וכו' וגו' – ניתן  כמדומה להבחין גם בשמו  של אלתרמן  הרשום באותיות

זעירות ל"טל ומטר".
 הייאמן?!

יהיו אולי מי שיראו בכך מחיקה והתעלמות מכּוונות – חלק ממלחמת התרבות המשתוללת בדור
האחרון במקומותינו, מלחמה המבקשת להפוך את המרכז לֶּפריפריה ואת הֶּפריפריה למרכז. ואולם  גם
משה וילנסקי,  הנזכר בסרט זה עשרות פעמים, למד בקונסרבטוריון הממלכתי בוורשה שבפולין, ולא
בטריפולי, למשל. מה פשר האפלייה הזו בין שני ילידי ורשה, שחיברו את מיטב פזמוני תימן )כשם
שג'ורג' גרשווין, שמשפחתו הגיעה לניו-יורק מרוסיה, חיבר את הלחנים הֶאתניים ו"שירי הנשמה"

היפים והאיכותיים ביותר שנכתבו בכל העולם(.

אחת הזמרות המפורסמות, בת העדה, סיפרה בראיונות שבכל פעם שהיא שרה את המילים "ָיא ִאִּמי,
ָיא ָאִבי, ֶמה ָהָיה לֹו ִלְלָבִבי?" מתמלאות עיניה בדמות געגועים לבית אבא-אימא, והיא מתקשה להאמין

שמי שחיבר את המילים האלה איננו בן עדתה.

 מדוע מזכיר הסרט את שמו של וילנסקי בלי הרף, בעוד ששמו של אלתרמן נמחק לחלוטין? 
להלן אביא השערה לפתרון החידה, אך אינני בטוחה שהיא עונה על התופעה שהולידה את המחיקה
מַעניין לדעת אם  בזמן ששהתה שושנה ובמאמר מוסגר:  והמוזרה שלפנינו במלואה.  הֶאניגמטית 
דמארי שנים ארוכות בחו"ל, וכוכבי ֶזמר מהידועים בעולם )כגון הארי בלפונטה וננה מושקורי( שרו
את השיר "לילה לילה" שאותו למדו מפיה, זכה גם נתן אלתרמן הצנוע, שלא ידע צורת פרוטה, בנתח

כלשהו מן התמלוגים שהגיעו לשיר – למחּברֹו, למלחינֹו ולזמרת ששרה אותו?!

*



ובעניין מחיקת שמו של אלתרמן מן הסרט "המלכה שושנה": להערכתי אין כאן מחיקה שנעשתה
בכוונת מַכוון או בזדון. לפנינו  מחיקה אופנתית ברוח הזמן החדש, שּבֹו לטקסטים  של הפזמונים
העבריים שצצים ִּבן-לילה ונעלמים ִּבן-לילה אין שום משמעות וערך. בימינו אפשר בדרך-כלל לפסוח

  שאינו שווה ִאזּכּור. non entityעליהם ולראות בהם

מדוע לא מצאו  מפיקי הסרט לנכון  להזכיר את מי שחיבר את המילים לפזמונים המופלאים
שביצעה שושנה דמארי? כי אנשי הקולנוע הללו שייכים לדור שבו רוב הטקסטים של הפזמונים הם

", ולא תמלילים. שניהם  שייכים לדור ש"לא ידע את יוסף"; כלומר, לא הכיר את הפזמוןסתמלילים"
השואב את עיקר  כוחו וערכו  מן המילים )החשובות שבעתיים מן הלחן והביצוע(. 

ההיררכיה של מרכיבי הפזמון )טקסט, לחן, ביצוע( השתנתה בדור האחרון מן הקצה אל הקצה:
בשנים הַזָּמר-המַבצע(,  ושל   הלחן  של  תוָרם  בא  )ואחריו  ההיררכיה  בראש  הטקסט  עמד  בעבר 
האחרונות הגיעו לִפתחנו פזמונים המזוהים קודם כול עם הזמר-המַבצע, שהּפֹוּפּולריּות והכריזמה שלו,
לרבות הופעתו החיצונית, מאפשרות לו למלא את האיצטדיון של קיסריה.  אחר-כך בא תורו של
המלחין, ובסוף הרשימה נזכר כבדרך-אגב גם חלקו של מחבר התמליל. בשל איכותם הירודה של
התמלילים בשנים האחרונות לא ייפלא שהבמאים שכחו להזכיר את ה"תמלילן" ש"בסך-הכול" לא

כתב אלא  כמה מילים...   

 היררכיה חדשה זו, המציבה את מחבר התמליל במקום האחרון  – ָאנומלית ככל שתהא –  היא
הגיונית ומוצדקת ככל הנראה בתקופה שָּבּה לטקסט של הפזמון אין שום ערך. הִאם מקרה הוא שרוב
המתחרים  הצעירים בתחרויות הֶזמר הטלוויזיוניות בוחרים לַבצע שיר לועזי, ולא שיר עברי? מעניין
גיבשו את טעמם האישי, מרגישים לא  צעירים בשנות העשרה לחייהם, שעדיין  להיווכח שאפילו 
שאיכותו המילולית של הפזמון העברי בימינו היא כה דלה וירודה שחבל להשקיע בו. עם מילים כאלה

הם לא יגיעו רחוק…

חבל רק שבוועדות הייעוץ של הקרנות המממנות את הסרטים הדוקומנטריים לא ישב מישהו  
שיכול היה להסביר לבמֵאי הסרט שמילותיו החד-פעמיות של אלתרמן עולות בערכן פי כמה וכמה על
כל שאר המרכיבים של פזמונים כדוגמת "לילה, לילה", "כלניות" או "אני מצפת". וָהא רָאיה: פזמונים
לחנים לשניים-שלושה  ואפילו  אחדים  לביצועים  זכו  כבר  אלתרמן  של  פרי-עטו   מעטים  לא 
)ב"ֶזמרשת" –  פרויקט להצלת הֶזמר העברי המוקדם –  רשומים כשלושים ביצועים שונים של של
"לילה, לילה", לרבות זמרים, הרכבים  קוליים ועיבודים תזמורתיים(. רק המילים הגאוניות שחיבר

המשורר לפזמונים אלה נשארו בעינן, ויד הזמן לא חלה בהם. 

שנוצרה ומופלאה  חד-פעמית  תוצאה  לפנינו   – לילה"  "לילה,  בפזמון  כגון   – לפעמים  אמנם 
מצירופם הצולח של המילים, הלחן והביצוע. במקרים נדירים כאלה התוצאה של צירוף המרכיבים
עולה באיכותּה הסיֶנרגטית על כל מרכיב ממרכיבי השיר  כשהוא עומד בבידודו. אולם בדרך-כלל –
כשמדובר בפזמונים כדוגמת אלה  שהושמעו בסרט "המלכה שושנה"  – לטקסט האלתרמני  יש

חשיבות גדולה פי כמה וכמה מזו של הלחן והביצוע, יפים ומופלאים ככל שיהיו. 

*
ומחשבה נוספת על "הימים הנוראים" שעברו על אלתרמן בסוף חייו: בפרק על הפזמון "לילה,

(  שמתי לב בפעם הראשונה  לאנלוגיה בין שורה הסיום של1752, גיליון חדשות בן עזרלילה"  )
הפזמון הפופולרי  )"נּוִמי, נּוִמי, ַהֶּדֶרְך ֵריָקה"(  לבין שורות הסיום של הפזמון האלתרמני "באמצע

המישור" המתארות את  הדרך שנותרה ריקה, ללא גיבוריה. 

( וָּכלָאָדם  משורר"  "כל  על  לכאורה  אלתרמן  כתב  מותו  אחר  שהתפרסם  זה  אחרון  בשיר 

Everymanהשרוי בסוף דרכו: "ְוהֹוִסיף ּוֵמֵאן / ַלֲהֹפְך ִלְדָמָמה / ַאְך ְּכָבר ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע / ּוְכָבר ִאיׁש )
ֹלא ָיַדע / ְוַהֶּדֶרְך הֹוִסיָפה ָלרּוץ ְלַבָּדּה." ואולם למעשה, הוא כתב כמובן על עצמו, כמי שעמד בסוף
דרכו וניסה לשֵער איך תיראה המציאּות לאחר שיעצום את עיניו. הדרך, שהיא גם דרך כפשוטה וגם
דרך החיים, ליוותה את יצירתו של אלתרמן משיריו הראשונים ועד לשירו האחרון. התרוקנותה הגמורה
של הדרך כרוכה תמיד ביצירתו בחיזיון אּפֹוקליפטי כלשהו, שאותו איזן באמירה אוקסימורונית שיש

בה גם שמץ של אופטימיות לגבי תחזיות לעתיד לבוא.



אלתרמן העסיק את עצמו תכופות בשאלת ההישרדות והקיימּות של יצירות הספרות. הוא בחן את
שאלת נצחיותן של יצירות ספרות מסוימות, ותהה מדוע הן "ירוקות לעד", בעוד שיצירות אחרות
צוללות לתהום הנשייה. שאלה זו העסיקה אותו לא פעם גם בשירתו הקלה ובפזמוניו. שירו האחרון
"באמצע המישור" מראה כי הוא יכול היה להבקיע את ָמסך הזמן, ולשֵער את מרֵאה ָּפניָה של המציאּות
שתישאר אחריו, בלעדיו, בָידעו היטב כי "ֶּבן ֲחלֹוף ַהְמׁשֹוֵרר, ַאְך ִנְצִחי הּוא ַהִּׁשיר" )כדבריו של היינריך

היינה המצוטטים אצלו בטור "שחרורה של לֹוֶרליי"(.  

, כשעמד המשורר על קו הקץ, הוא שיר פֵרדה שקט מן החיים,1970 "באמצע המישור", שנכתב ב-
המתאר מצב של ָאבדן כל תפקודיו של האדם: ָאבדן הזיכרון, ָאבדן יכולת ההתמצאות ויכולת החשיבה
והסקת המסקנות. לפנינו אדם אשר פס-הקול שליווה את חייו נמחק, ועתה הוא נשאר ָישוב על אבן,
מבלי לדעת את שם המקום שאליו נקלע. סביבו מאפילים אדמה ושמיים, והדרך מוסיפה לרוץ לבדה,
בלעדיו. שיר שנכתב במלוא הצלילות על חוסר צלילותו של איש זֵקן  אופייני לאלתרמן ומשקף  את

היותו "אוקסימורון ְמהלך" בכל ַמהלכי חייו:

ִמָּסִביב ֶהֱאִפילּו ִמיׁשֹור ְוָרִקיַע
ְוָהִאיׁש ַההֹוֵלְך ִמן ַהֶּדֶרְך ָנָטה

ְוַעל ֶאֶבן ָיַׁשב ְוִהְרִּגיַע
ְוֶאת ַהָּמקֹום ֹלא ָיַדע

ְוָסִביב ֶהֱאִפילּו ִמיׁשֹור ְוָרִקיַע
ְוַהֶּדֶרְך הֹוִסיָפה ָלרּוץ ְלַבָּדּה.

ּוְבעֹודֹו ַמִּביט ֹּכה ָוֹכה
הּוא ְּכִאּלּו ִהְקִׁשיב, ַהֵהֶלְך,

ֵאיְך ִמִּלים ּוְדָבִרים ֶׁשָהמּו ְּבתֹוכֹו,
ֶׁשִּדֵּבר ִּבְׂשָפָתיו, ֶׁשָהָגה ְּבֹמחֹו

ִמְׁשַּתְּתִקים, ֶנְהָּפִכים ְלֵאֶלם.

ָּכל ַמה ֶּׁשִּדֵּבר
ְוִזֵּמר ְוָצַחק ּבֹו,
ָּכל ַמה ֶּׁשָרַתח
ְוָזַעם ְוָלַעג ּבֹו,

ָּכל ֵחמֹות ּוְכָעִסים
ּוְטרּוְניֹות ּוְמִריבֹות,

ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות
ְוָכל ַהְּתׁשּובֹות,

ָהְלכּו ֶנְהְּפכּו
ִלְדָמָמה ּבֹוֵדָדה

ְוַהֶּדֶרְך הֹוִסיָפה ָלרּוץ ְלַבָּדּה.

ַאְך ָּדָבר ַרק ֶאָחד ֶׁשִּנְׁשַּכח ּבֹו ֵאי ַּפַעם,
ֶׁשְּמאּום ֹלא ָׁשַאל ּוְמאּום ֹלא ִּבַּקׁש,

ֶׁשָהָיה ֹלא ִּדְמָעה ְוֹלא ַזַעם,
ַרק ָׁשֵכן ֲחִריִׁשי ְוִעֵּקׁש,

ֶזה ִנְׁשַאר ְּכמֹו ֵהד ַאֲחרֹון ּוְמַלֵחׁש.

ּוְכֶׁשְּכָבר ִּכְמַעט ֹחֶׁשְך ָיַרד
ְוָעַצם ֶאת ֵעיָניו, ַהֵהֶלְך,

ֶזה ְלֶפַתע ָעָלה ְוִהְבִקיַע ּבֹו ַחד
ְוָחַלף ֶאת ֻּכּלֹו ַּפַעם ֹזאת ְוָלַעד

ֵסֵרב ֵלָהֵפְך ְלֵאֶלם.

ֶזה ָׁשר ְוִדֵּבר
ְוִזֵּמר ְוָצַעק

ְוָחַגג ְוָׂשַמח
ְוָדַמע ְוָצַחק
ְוָׁשַאל ְוָעָנה
ְוָסַער ְוָהָמה

ְוהֹוִסיף ּוֵמֵאן
ֵלָהֵפְך ִלְדָמָמה,

ַאְך ְּכָבר ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע
ּוְכָבר ִאיׁש ֹלא ָיַדע

ְוַהֶּדֶרְך הֹוִסיָפה ָלרּוץ ְלַבָּדּה.

גם בשירו האחרון ניסה אפוא אלתרמן ללכוד במבטו את המציאּות כולה, ולשם כך גייס את תופעת

[ היא תחבולה רטורית שנועדה להקיף את העולם המתוארmérismeהֶמריזם )"ֶמריזם" ]בצרפתית:  
באמצעות ִאזּכּורם של  ניגודים בינריים התוחמים את הקצוות  "מ... ַעד":  שמיים וארץ, עמק והר, ים

ויבשה  וכו'(. כאן מתבטאת תופעת הֶמִריזם בהצמדתם זה לזה של "ִמיׁשֹור ְוָרִקיַע" – אדמה ושמיים.

האמונה העממית אומרת שרגע לפני שאדם עוצם את עיניו ושוקע לתוך שנת הנצח שלו, עוברים כל
מראות חייו לנגד עיניו במהירות הבזק. חוויה כזו עוברת על הֵהלך בשירו של אלתרמן. רקע לפני
החשכה הגדולה, כל חייו  חולפים מולו פעם נוספת, והתמונה נמוגה לעד )"ּוְכֶׁשְּכָבר ִּכְמַעט ֹחֶׁשְך ָיַרד /

ְוָעַצם ֶאת ֵעיָניו, ַהֵהֶלְך, / ֶזה ְלֶפַתע ָעָלה ְוִהְבִקיַע ּבֹו ַחד / ְוָחַלף ֶאת ֻּכּלֹו ַּפַעם ֹזאת ְוָלַעד"(. 

ולא רק החיים כפשוטם עוברים לנגד עיניו, אלא גם חייו הספרותיים: אלתרמן פתח את יצירתו
בשיר "עוד חוזר הניגון", שּבֹו הדרך נפקחת לפני ההלך ההולך בה בין שערי עיר לאבק המשעולים.
שירו האחרון מסתיים בישיבה שיושב ההלך על אבן בשולי הדרך, מבלי לדעת מי הוא ומה הוא, מה

המקום ומה הזמן, והדרך מוסיפה לרוץ בלעדיו.



; הספר עומד לרשות הקוראים באתר1989 )עוד חוזר הניגון בפתח ספרי הראשון על אלתרמן – 

www.zivashamir.comניסיתי להראות שאלתרמן הציג בשירתו "עולם הפוך", שּבֹו נהפכו כל  )
לאקטיבי, הָּפסיבי  לדינמי,  בשיריו  הפך  הסטטי  פיהם:  על  המּוּכרת  המציאּות  של  הָּפָרֶמטרים  
המלאכותי לטבעי, הטרגי להיתולי  )כל המטמורפוזות הללו מתגלות כדו-סטריות(. וכך, מתוך היפוך
השגור והמקובל, הדרך ביצירת אלתרמן מתגלה כֵישות דינמית, ואילו המהֵלך בה מוצג כדמות סטטי
וקפואה, שהשווקים והרחובות עוברים על פניה.  בשירי אלתרמן הדרך לא אחת רצה והעצים שבִצדיה

"דולקים" )שועטים, או בוערים בצבעי פריחתם וֵּפרותיהם(, ואילו האדם עומד  בצד ומתבונן במרוץ. 

ומהי ההנמקה הֵראליסטית להיפוכם של הסטטי והדינמי? כשנוסעים בדרך, נראה הָיֵרַח כאילו הוא
שט ונוסע בנתיב הנסיעה, ובשירת אלתרמן גן העיר נרדף ונמלט, השווקים עוברים בנגינה, הדרכים
חותרות וחוצות את האופק, החומה ממריאה, הדרכים זוקפות קומה וצועדות והשמיים הולכים מעיר
הסטטיים, האובייקטים  נראים  במנוסה,  נתונים  דֵלקה, למשל, כשהכול  בעת  אחרת.  עיר  אל  אחת 
החולפים על פני הנמלטים, כאילו הם-הם הדולקים בדרך )"עֹוד ָרָצה, / עֹוד ָרָצה / ַאְנַּדְרָטה ֶׁשל ַׁשִיׁש
– / ָהֵאם ְוַיְלָּדּה ַהָּׁשבּור" – בשיר "הדֵלקה"(. כשהסוסים שועטים במורד ההר, נראים העצים שבִצדי

הדרך כאילו הם-הם הרצים והדולקים בדרך )"אביב למזכרת"(. 

 המרוץ של הדרך מלא בדרך-כלל באנרגיה חיובית ודינמית  )כבהצהרהכוכבים בחוץואולם בשירי 
"ְוָאמּות ְואֹוִסיף ָלֶלֶכת" שבסוף שירו "בדרך הגדולה"(, ואילו בשירו האחרון של אלתרמן ניּכר שהדרך
הרצה משאירה את הדובר מאחור, ואם היא מתקדמת – הוא נסוג לאחור )גם אם הוא יושב ישיבה
סטטית(. אלתרמן חש בימיו האחרונים שכל מפעל חייו העצום יורד לטמיון לנגד עיניו, מוצף ברפש

ששופכים עליו צעירים שאינם מוכנים להקשיב לו  ולשמוע את דבריו כהווייתם. 

בדרך-כלל הוא לא ִזלזל בצעירים שמרדו בו, הגם שניּכר שהּכיר היטב את פגמי האישיות הבולטים
ִשלהם, אף הבין שפגמים אלה הם בבחינת "מעוּות לא יוכל לתקון". בין הצעירים הוא איתר לפעמים
כוחות  ראויים לשמם )ייתכן שבַדּברו על הדממה במילים  "ַאְך ְּכָבר ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע / ּוְכָבר ִאיׁש ֹלא ָיַדע"
התכתב אלתרמן עם פזמונו של יורם-טהר לב "אנשי הדממה" )"ִאיׁש ֹלא ָרָאה, ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע / ִאיׁש ֹלא

ִהְבִחין" שכיּכב ב"מצעד הפזמונים" בשבועות האחרונים של חייו(.

אלתרמן עקב אחרי  דבריהם של הצעירים, בני דורּה של בתו, אף איתר בהם כישרונות אחדים, אך
התקשה להתמודד עם התקפותיו הבוטות של נתן זך שמילאו את נפשו בתערובת של תימהון ודאגה,
ולא נתנו לו מנוח. הוא ידע שאין עדיין  בין הצעירים משורר שראוי לשאת את כתרו, אך הוא גם ניתח
השירה של  תורּה  שָחלף  שהבין  ניּכר  החלוף:  של  דינו  גזר  עם  והשלים  לאשורו,  המצב  את 
המודרניסטית מן הנוסח הצרפתי-רוסי, ושהגיע תורּה של השירה מן הנוסח האנגלו-אמריקני, שאינה
מחבבת את האוקסימורון, את הריתמוס הסדיר, את החרוז "הפרוע" ואת שאר תחבולותיה של שירתו

ושירת בני-דורו.

 ולא רק סיפור אישי מוצג כאן לנגד עינינו – סיפורו של המשורר היודע שדרך-חייו הגיעה אל סופה
ושהוא הולך לבית עולמו. בשנותיו האחרונות קינן באלתרמן פחד גדול שמא כל מפעל התחייה הציוני
הולך לבית עולמו. הוא ראה שגם אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים אין עם ישראל  מוכן לעזוב את
ארצות הגולה ולתרום לשינויו של הַמאזן הדמוגרפי במדינת ישראל באופן שיצדיק את החזקת חלקי
קיפודי שואל את עצמו האם הָּפקיד   – ביצירתו האחרונה – "המסכה האחרונה"  הארץ שנכבשו. 
התופעה הקרויה בשם  "תחייה" היא אכן תחייה, ולא תאים אחדים שדלקת הגוף התשוש מאירה

אותם:

 העם זקן. כבר אפלה במוחו. רק תאים אחדים מוארים עדיין. מה שאמרנו "תחייה"
אולי אינה אלא דלקת מקומית. תאים אחדים שהדלקת מאירה אותם. כל השאר –

חושך. ִזקנה שאין לה שיעור.

בחלומות ולשגות  מהחיים  ליהנות  יכולת  כל  ממנו  גזל  אלתרמן  של  בריאותו  מצב  ספק.  אין 
אופטימיים לגבי העתיד. ואף-על-פי-כן, הוא יודע שהעם מסרב למות, לשקוע באלם וליהפך לדממה.
בעם יש כוחות חיים, שגם כאשר הוא שרוי על קו הקץ, הוא ממשיך לצחוק ולדמוע, לצעוק ולזמר,

לשאול ולענות.  

http://www.zivashamir.com/


כשסיים אלתרמן את מסכת חייו ואת מסכת יצירתו במילים "ַאְך ְּכָבר ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע  ּוְכָבר ִאיׁש ֹלא
ַעִין רֹוָאה  ְוֹאֶזן ָיַדע" עמדו לפניו פרקי אבות )ב', א'(, המצדיקים את הדין: "ַּדע ַמה ְּלַמְעָלה ִמְּמָך, 
ׁשֹוַמַעת, ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך ַּבֵּסֶפר ִנְכָּתִבין." ואולם אלתרמן שִהרּבה לצטט ביצירתו מן הקלסיקונים שקדמו לו,
הכיר גם את דברי הכפירה וההטחה כלפי מעלה שהשמיע יל"ג ב"בין ִׁשני אריות":  "ַעִין ֹרָאה! ֲהָרִאית

ֵאֶּלה ַהְּדָמעֹות?  ]...[ ֹאֶזן ׁשֹוָמַעת! ֲהָׁשַמַעְּת ַּתֲחנּוִנים ֵאֶּלה?" 

יל"ג הֶדאיסט התקשה להאמין בהשגחה ואילו  חז"ל כתבו את דבריהם מתוך אמונה תמימה,   
הפרטית. דומה שגם בדבריו של אלתרמן יש מן התחינה לישועה שתקל על סבלו ומן הֵחמה והכעס
שעליו לעזוב את העולם הזה בסבל ובמכאוב כה נוראים. כדרכו, ידע אלתרמן להבקיע את מסך הזמן,

ולראות את הדרך הרצה לבדה – את החיים שיתנהלו בלעדיו לאחר שיעצום את עיניו. 

 מה חבל שהמשורר סיים את חייו בתחושה שכבר אין מי שמעוניין להאזין לדבריו. הוא היה שרוי
במכאובי גוף ונפש, והיה משוכנע שהקיץ הקץ על סגנון השירה הרּוסֹו-עברי שלו ושל חבריו. הוא חדל
להאמין ששירתו עולה בהרבה על זו של מתנגדיו הצעירים )ושל המשוררים שמתנגדיו מעלים על נס
כדי להמעיט בערכו(. הוא הפסיק להאמין ששיריו ישרדו לאחר שכל המשוררים שנצבו מולו ושהוצבו
מולו על-ידי נתן זך ואחרים כדי להמעיט בערכו – יישכחו ויהפכו להערת שוליים בתחתית המגילה של

תולדות השירה העברית. 

גדול משורריה של מדינת עדיין נחשב  וראה שגם בימינו הוא  אילו התעורר משנת-הנצח שלו 
ישראל, ואיש לא ירש עדיין את כתרו,  הוא היה משפשף את עיניו בתמיהה נרגשת. 

זיוה שמיר


