ז2כר ֵמ ֵע ֶבר ְל ַמה ֶ+ָ -, /ר"
+3ה ֵ
" ָ
נת אלתרמ על פי יעקב אורלנד ואבות ישורו
ד"ר רוחמה אלבג
בשנות החמישי ראה אור ספר הילדי ְִ 8תח? ֶאת ַה ַַ /ער מאת קדיה
מולודובסקי ,ובו אחדי משירי המשוררת ,שכתבה באידיש .השירי
ְ
שבספר הצנו היו לנכסי צא ברזל בזכות התרגומי שנעשו בידי משוררי
כלאה גולדברג ופניה ברגשטיי ,שכל אחת מה תרגמה שיר אחד .יתר
תרגומי השירי ,כ" ִגלגוליו של מעיל"ַ " ,סנְ ַָ Tליִ " ועוד ,היו פרי מלאכתו של
ַל ָTה ֶ Lֶ Qלת" ,הפותח
נת אלתרמ ,שבי היתר תרג ג את השיר הנודע " ַהְ L
במשפט שמציי את מקו ההתרחשותַ 3ְ " :ו ְר ָ5ה ְַ 3פ ְרוָר נִ ָTחHָ 3ִ /הָ ,ח ֵצר
Eביִ ת ָ@ח"...
ַ
מבי הקוראי הרבי היו בוודאי אחדי שלא שיערו שיוצר של
כוכבי בחו!) (1938ושמחת עניי ) ,(1941היה מסוגל לתרג מאידיש
באופ כה מוצלח וג למסור באופ מהימ את האווירה הנוגה באות בתי
עוני שבגלות הרחוקה והנידחת .והיו מ הסת אחדי שלא שיערו
שהמשורר הבוהמייני ,המזוהה ע העיר תל אביב ,נולד ב 1910בוורשה
וגדל בה עד גיל ארבע ,ממנה עבר יחד ע בני משפחתו לקייב ומש
לגימנסיה "מג דוד" בקישינייב ,כשהאידיש "האסורה" שגורה בפיו היטב,
א כי כבר אז דיבר וכתב בעברית וא .בלט בכישרונו כמשורר ,שמסר
שירי לעיתו הגימנסיה "חר .ביישנותו ונטייתו להבליע עצמו" )דורמ,
.(1991
נת אלתרמ עלה לאר /ישראל בגיל חמשעשרה ,המשי את לימודיו
בגימנסיה הרצליה ,בבחרותו יצא ללימודי בפריז ,בשנות השלושי שב
לתל אביב והחל לכתוב בה שירה ,שכעבור זמ סללה את דרכו ,והוא היה
לאחד המשוררי המרכזיי באר /וממוביליו של מהל שירי חדש .בי
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העיר ורשה שבה נולד וגדל ,או קייב וקישינייב שהיו צמתי חשובי
בתולדותיו וכ לשו האידיש שהיתה מוכרת לו היטב ,כמו ג לשותפיו
לתרגו של " ִ=תחו את השער" ,שלא התכחשו מעול לעבר וכתבו עליו
ללא מעצורי ,בינו לבינ ולבי עברו היש והמושכח היתה פעורה תהו.
ביצירתו הענפה ובמעמדו ,שהפ ע השני לבלתי מעורער ,לא היה הד,
ולו קלוש ביותר ,לאות שנות ילדות שלמעשה לא היו בפרוור נידח בוורשה,
כי א בדירה גדולה ומרווחת ,שבה אביו יצחק היה בי מקימי "ג ילדי
עברי" ,עיר שקהילתה מנתה כמאה וחמישי אל .יהודי בתקופה
האמורה .כמו כ לא היה כל אזכור לשנות לימודיו בגימנסיה המהוללת
"מג דוד" בקישינייב ,וא .לא לנופי ולחוויות שליוו את ילדותו ונערותו –
אלה ועוד נותרו החורי השחורי שבחו./
אלתרמ נמנע באופ עקבי מהתייחסות לכמה פרקי ביוגרפיי
משמעותיי בתולדותיו והעדי .למחוק ולטשטש את קשריו ע מה שייצגו
הגלות והעול היש ,וא .הקפיד באופ מעורר השתאות להעלימ מיצירתו
בנימוק שלביוגרפיה אי מקו בשירתו .אול זה ,כפי שנראה ,לא היה
המניע היחיד להסתייגותו המוחלטת מציו או משימוש בפרטי ביוגרפיי
שעיקר השני שטר עלייתו לאר ./מירו ) (2001מציי בהקשר זה כי
אלתרמ נמנע באופ נחר /מהחדרת חומרי אוטוביוגרפיי ,וכ הוא "לא
כתב א .שורה אחת של זיכרונות ,וככל הידוע לנו ג לא השמיע דיבורי
זיכרו באוזני איש".
מהל זה ,שהיה ללא ספק מחושב והחלטי ,בולט ג ביחסיו ע קבוצת
המשוררי "יחדיו" ,שאחדי מה היו חבריו הקרובי ,מרכזה היה בתל
אביב ועמה נמנו ,בי היתר ,אברה שלונסקי ,רפאל אליעז ,יעקב הורובי,/
ישראל זמורה ועוד .יצירת ראתה אור בעיקר בשבועו הספרותי טורי.
לימי יצטרפו אליה המשוררות לאה גולדברג ויוכבד בתמרי ויחד
יהוו קבוצת שירה מרכזית שתפעל בשיתו .עד שנות הארבעי .ה הרבו
לכתוב בשלבי שוני בחייה על בית היש ,כש הקוב /הנודע שכתבה
לאה גולדברג ופורס ב 1942זמ לא רב אחרי צאת שמחת עניי.
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בי היוצרי הללו ויחסיה הטעוני ,ג במורכבות הקשר שביניה
וג במתחי שנוצרו בעקבות מאבקי כוח ושיפוט פואטי ,מאבקי
שהתחוללו בעיקר במהל שנות הארבעי ,בלטו שני משוררי שיחסיה
המיוחדי ע נת אלתרמ שופכי אור על אישיותו ,כמו ג על ייחודו,
ובי היתר ג מצביעי על הצד הנסתר שלו ועל מקומו של ממד הזיכרו
בעולמו .כל אלה תוארו ביצירת של מי שהיו קרובירחוקי,
ושבאמצעות נית לעמוד על קשר השתיקה שגזר על עצמו אלתרמ בנוגע
לפרקי הביוגרפיה המוקדמת שלו ,כמו ג בשמירה הקנאית על חייו
הפרטיי.
המשורר יעקב אורלנד ,יליד העיירה טטייב שבאוקראינה ),(1914
והמשורר יחיאל פרלמוטר ,הוא אבות ישורו ,יליד העיר קראסינסטאוו
שבפולי ) ,(1904היו כאמור מקורבי לאלתרמ ,אול שלא כיתר חברי
הקבוצה ופגישותיה התכופות בבתי הקפה התלאביביי ,על ההווי
המיוחד שנוצר ביניה ,היו אורלנד וישורו ג מתבונני מבחו /בחבורה
המגובשת ,וג קרובי אל אלתרמ באופ שונה ,בשלבי שוני ולאור כל
חייו .שניה היו בבחינת עדי מסוג אחר לחידת אישיותו הבלתי מפוענחת
וביצירת מואר פ שהוא ביקש לגנוז ,או לחילופי ,שהיה לו מעצור מפניו.
שתי הפרספקטיבות הללו ,של אורלנד ושל ישורו ,ה בבחינת חוליה
נוספת למחקר רב הפני המבקש להתחקות אחר המשורר ומראות השתייה
שהזינו את יצירתו ,שהנ לא רק עוד חוליה שמנסה להשלי ולפענח את
אישיותו ואת השלבי בהתפתחותו האינטלקטואלית ,אלא מהוות ג
מרNה מעניינת לתקופה מסוימת מאוד במקו מוגדר .באמצעות נית
ללמוד על תופעה שהיתה סבוכה בעבור הדור ה"בלתי מקומי" ,שיצירתו
נאלצה להתמודד ע פניו של המקו החדש ולסגל מראות אחרי ,וכ
לכתוב עליה בשפה הרעננה והחדשה שהיתה רחוקה מרחק שנות אור מכל
מה שהכירו ונשאו עמ מבית אבא.
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דוגמה מובהקת היא אבות ישורו שיידו כא ,שרק כאשר העז להכניס
לשירתו רסיסי מלשו אמו ,יכול היה לארח בה את הלשונות כול )לחמ,
.(2009
כ למשל ,מתאר יעקב אורלנד את פנייתו הגלויה והנרגשת לחברו שזה
עתה יצא ספרו כוכבי בחו! ) ,(1938שהיה בגדר מהפ בתולדות השירה
העברית ,ושאווירתו "רוויה שמחתחיי ושכרויופי" )גולומב.(1961 ,
אורלנד מאיר צד אחר באווירה המשכרת ובהתפעלות שאפפה את היישוב
ערב מלחמת העול השנייה ,כשהוא חוש .כי מתחת לחגיגיות המרחפת בי
דפי הספר יש ממד של הסוואה או העמדת פני של אלתרמ ,שבספרו
הראשו בחר לשתוק על אודות כמה נושאי מהותיי .אורלנד בחר להגיב
דווקא בשיר ,שאותו הוא מקדיש לאלתרמ חברו ומפציר בו לגלות פני
אחרות.
בספר שיריו הראשו של יעקב אורלנד ,איל ברוח ) ,(1939הוא מסיר את
הלוט מהביוגרפיה המושתקת שלה ,כמו למשל ,את עובדת לידת במקו
אחר ואת הקשר הבל יינתק למולדת האחרת ,שאי מילוט ממנה3ְ .שיר,
שהוא נטול כותרת ,תובע אורלנד מאלתרמI3" :א נִ ַUע ִמ ָKא ַל ְָ Tר ִכי
ַה ְ6דIלIת" ,ומתכוו להוביל את חברו הטוב לאיזשהו מקו הרחק מכא,
נIל ְדנֵ Eאי ַ= ַע ְ@נֵינ ."Eהמחסו העקרוני של אלתרמ בנוגע לעברו לא
" ָ@ ַ
מניח לאורלנד ,שמפתה אותו לצאת עמו לכרי המרעה ,אל הפלג ולנופי
אחרי לכאורה .יתר על כ ,הוא כמו מציב מרNה אל מול פניו של אלתרמ,
ITמי
ִ
המסויג והמנוכר ,וטוע לפניו כי דיIק אחד לשניהKִ " ,י ָָ Kכה
ַמ ְר ֵאינ") "Eבוא נסע מכא"( .ספק הפצרה ספק תחינה זו נובעת
מהתעקשותו של אלתרמ לטשטש ולהסתיר את עברו ,ומכא ג להחיל
עמדה זו ג על סביבתו ,תו ניצול מעמדו והשפעתו על החבורה .זאת ועוד,
המאמ /הכביר שהוא עשה במחיקת פרקי נכבדי מחייו ,התפר /באופני
שוני וגרר התנהגות תוקפנית כלפי הסובבי אותו.
בניגוד אליו ,אורלנד היה שקוע לחלוטי בעברו ,כפי שמראה ליפסקר
) ,(1999ובפנייה הזאת הוא מבקש יותר מגושפנקה מהאב הגדול והבלתי
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מעורער של השירה העברית החדשה ,להתמודד ע העבר המושתק ,ע
ההכחשה וההשכחה של ילדות .ג אורלנד למד בגימנסיה "מג דוד" והוא
מצא לא מעט קווי משותפי ביניה .למעשה מפציר בו אורלנד להתבונ
אגב כ בעצמו ,להיות גלוי יותר ,פתוח ונטול מסכות.
וול.מונזו ) (2005מראה ,למשל ,כי אורלנד ,בניגוד לחברו ,היה משורר
מודע מאוד לביוגרפיה האישית שלו ולהשפעת בית הוריו עליו ,וכ לחוויות
שעיצבו את אישיותו היצירתית ,אול ביצירתו המוקדמת הוא היסס לתת
למשקעי האוטוביוגרפי מקו בולט וגלוי .למרות זאת ,כפי שנראה
בספר שיריו הראשו ,הוא נקט מהל נועז ביותר ,ולמרות "רוח התקופה",
אי בו ולו שיר אחד שנית להצביע עליו כשיר אר /ישראלי ונעדרי ממנו
כמעט לחלוטי תמונות מאר /ישראל )ליפסקר ,ש(.
הנחה זו מחזקת את הטיעו כי השפעתו של אלתרמ והמודלי שהוא
הנכיח בשירתו בלמו ,במידה מסוימת ,ג את יתר בני החבורה .יעקב
אורלנד חוש .את מסכת הקשרי ביניה ,דבר שהתאפשר רק ע מותו של
אלתרמ ב ,1970או אז שב אורלנד ובוח את יחסיה במחזור השירי נת
היה אומר )אורלנד .(1997 ,מחזור שירי זה נתקב /לאור שבעעשרה
שני שבה אס .אורלנד פתקי ורשימות ,קטעי אמירות של אלתרמ על
עצמו ,ושל אחרי עליו ,כשאחדי מ השירי א .הושמעו באוזני אלתרמ
עוד בחייו ,כפי שמציי אורלנד במבוא .אסופה זו מכילה צרור ממEארי
מחברות רבת השני ,שהתאפיינה בנאמנות בלתי מבוטלת של אורלנד
לחברו ,בעוד זה האחרו פתח לעיתי לפני רעו הנאמ את סגור ליבו .כ
למשל מצוטט אלתרמ האומר לאורלנד" ,מסוכ לדבר אית ,אתה זוכר
מעבר ְלמה שמותר ",משפט המעיד יותר מכול על יחסו של אלתרמ לסוגיית
הזיכרו המוגבל שהיה לח חוקו )אורלנד ,ש ,עמ' .(43
ע זאת ,הקשרי ביניה התאפיינו ואולי א .התאפשרו בשל ההערצה
המוחלטת של אורלנד לחברו .אורלנד ,שבית גידולו היה בעיירה הנתונה כל
כולה בעול המסורתי ,מרחיב לגבי פכי עלומי שאלתרמ התרחק מה
והנעוצי בהדחקה מוחלטת של הביוגרפיה שלו ,שלשיטתו איננה עניי
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לפואטיקה שלו .מבעד למעטה זה מסגיר אורלנד את יחסו של אלתרמ
ַ ISה ַVיִ " ,נית לקרוא ג כווידוי מאת אלתרמ על
למסורת .את " ֶ=ה ִמ ְ
החס שחש בנוגע לתרבות היהודית האותנטית ,כזו שצמחה בעיירות.
אIמר ִלי:
ָהיָה ֵ
ית ִל ְ@אֹב ִמ ַה ְVקIרIת...
ָכ ָ
ֲאנִ י ְמ ַקֵPא ְִ W@ֶ ָ 3
ֶא ְצ ִלי ָהיְ ָתה ַרק ְק ָצת ָמס ֶֹרת,
Eמ ַHד ֶא ָחד ְִ 3ל ַבד...
ִ
ISרה...
ֲמי ַה ָ
ָהיָה ְמ ַב ִֵ Sָ @Xמיד ֶ@ ֲא ַפ ֵWלַ Iטע ֵ
מכא נראה כי אלתרמ עטה מסכה שהוסרה לרגעי ,ועל פי מירו
היתה לו ,לאלתרמ" ,מסכה רשמית" )מירו  ,2005עמ' .(60
אבות ישורו מחזק דיוק זה ומרחיב לגבי יחסיו של אלתרמ שהיו
מתנשאי משהו" :היה איזה כיסוי שהתכסה בו ,של לעג ,של איאמונה .זה
היה יחסו אל כול" )צורית  ,1995עמ' .(108
מירו מבהיר כי אכ ,יחסיו של אלתרמ לא תמיד היו חמימי ונדיבי,
דבר הנובע מהעובדה שהוא "גדל כאד מנותק מאפשרות של מגע ישיר ע
הזולת ,ואולי ג ע עצמו – ע ה'אני' הרגשי והיצרי המודחק לשירתו" וכ
ש"הוא לא היה אד המוכ להגיד משהו אמיתי על עצמו ועל רגשותיו"
) ,2005ש(.
אורלנד מחזק את הרוש כי אלתרמ היה נבדל מכול ,ולא רק ביחסו
לביוגרפיה שלו ,אלא בטיב קשריו ע הסביבה ,שהיה בה דבר מה לקוי.
ביחידה נוספת שבמחזור נת היה אומר נוקט אורלנד לשו זהירה ומנסה
לרכ את הדימוי הפוגע והמשתלח של אלתרמ .למרות ההילה של היושבי
המתמידי בבתי הקפה ,החבורות הספרותיות הסוערות ומלאות העניי,
התנופה היצירתית הגדולה וההערצה שספג ,היו קשריו של אלתרמ ע
חבריו בעייתיי ביותר .את הבעייתיות הזו עוט .אורלנד באצטלה של
קדושה ,על א .שהכיר ,כאמור ,ג את מזגו הסוער של אלתרמ ואת יחסו
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המשפיל ,לעיתי ,לבני החבורה .וכ מתארו אורלנד בשיר "איש רעי
להתרועע":
ִE3Tרִ Iע ֵר ָעיו לא ָהיָה " ְַ Kד ֵ3ר ִאי@ ֶאל ֵר ֵעה.E
לא ,לאְ @ַ .ת ָק ָהיָהִ .מ ְִ 3ריNתֵ .Iמ ֵע ֶבר ִל ְב ִריNת.I
ETמָLה ִמ ָה ֱאלֹ ִהי ָ@ ְר ָתה .I3
ִ
דיוק אפו .הערצה זה לא היה נמסר מפיו של אבות ישורו ,שיחסיו ע
אלתרמ היו סבוכי ביותר ג בשל מזגו הסוער של ישורו ,א ג
לאלתרמ ,כפי הנראה ,היו סיבות משלו להתרחק מהמשורר שהוא הוקיר
ביותר .יחסיו ע ישורו ,כמו ג חששו מעלייתו לאר /של המשורר האידי
אברה סוצקבר ,חושפת ומחזקת את חששו של אלתרמ מיריבי פואטיי
ואת חרדתו הבסיסית מקעקוע מעמדו .כ ,למשל ,מוסר מירו את יחסו
האמביוולנטי של אלתרמ למשורר האידי אברה סוצקבר שהיה בעיניו
"משורר כל כ מושל ,עד שחשוב מאוד שהוא יעזוב את האר /בקרוב
)מירו .(2010 ,יחסי דומי וחששות זהי עורר בו ג אבות ישורו ופרשת
יחסיה רצופת עליות ומורדות.
אמנ ישורו מתאר את "הקרינה החזקה שהקרי אלתרמ על
סביבותיו" ושופ אור על הימי הראשוני הה" :זו היתה מי תקווה
משותפת ,התבוננות יחד על שירה עברית ,על כתיבה ,על קריאת שירי ,על
היותנו משוררי וסופרי צעירי בתו ציבור סופרי של הספרות
ש3נ ,Eלא חשבנו הרבה"...
העברית .בעצ היינו כולנו שיכורי מ היחד ָ
)צורית ,1995 ,עמ' (108107
מנגד ,מתאר פרי ) (2009את הדינמיקה השלילית בי ישורו לחבורת
"טורי" ,שבראשה עמדו א' שלונסקי ונ' אלתרמ ,וג בקרב מי שיהיו אחר
כ חבורת "מחברות לספרות" ,בראשות אלתרמ" :ביניה היה אבות
נספח מזולזל ,מכוסה בצל' .הבדואי מפולניה' ,כינו אותו ש ".ישורו
מצידו יאמר" ,אני מעיירה קטנה ...פחדתי להצטר .לכל זה ...אלתרמ
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הרגיש בזה ולא אהב אותי .למרות הדר אר /שנהג כלפי ,הוא הגיב בצורה
אלימה כלפי מתנגדיו" )צורית ,ש ,ש(.
אול התחרות הסמויה שהיתה ,כפי שיוב ,הרבה יותר מוויכוח כזה או
אחר על שירה ,היתה קשורה באישיותו המוחצנת וברקע הביוגרפי המוצהר
והמדובר של ישורו ,ומכא מובנת ג ההתנגדות של אלתרמ לכל מה
שייצג יריבו המוער .ישורו מתאר את ההתרחשויות שהתחוללו סביב
פרסו קוב /שיריו צו וצימאו ,שהשפיע על יחסיו ע אלתרמ ,מאחר
שכפי הנראה כבש השיר את אלתרמ ,וכעבור שבועיי הוא פרס את
"משהו כחול ,כחול מאוד" ,שניכרו בו זיקות והשפעות של "צו וצימאו".
אלתרמ א .הודה בכ בעקיפי והסביר שהוא מוחק את העקבות ,ולבסו.
לא הכניס את השיר לקוב /כוכבי בחו!)השיר ראה אור בכינוס הכרונולוגי
של שיריו .(19351931
בשנות השמוני יכתוב ישורו את קטע הפרוזה "חוזר על הפתחי"
שיכונס בקוב /הומוגר ,Eהמשרטט בעדינות רבה ,א כי בישירות ,את
העליות והמורדות ביחסיו ע אלתרמ .בי היתר מוזכרי שוב המתחי
סביב "משהו כחול ,מאוד כחול" ,או אז מרחיב ישורו ואומר שבאותה
תקרית ,אלתרמ חשש ממעמדו של ישורו וא .צעק עליו קבל ע ועדה:
"אתה מתנשא למלו!" יחד ע זאת ,ממשי ישורו ומתאר מסכת שלמה
של חברות מוזרה .כ ,למשל ,במלחמת השחרור ,כשנסעו יחד בטנדר,
"כיסה אותי בכל השמיכות שהיו לו ...בדאגה של אח גדול" ,ובהמש מתאר
את טיוליה מלאי העליצות ברחוב דיזנגו ,.רחוב ששניה היו "מכורי"
לו.
ע זאת ולמרות הכול ידעו יחסיה תקופות ארוכות של שתיקה
והתעלמות מצד אלתרמ ,וישורו מצא את עצמו לבד .אחת ההתפייסויות
הזכורות לטוב היתה ע פרסו עיר היונה ) .(1957היה זה חצקל איש
כסית שאילצ להתפייס ,והשניי נפלו זה על צוואר זה מתייפחי בבכי.
בעיצומה של המסיבה לכבוד הספר מסר אלתרמ לאבות את ספרו החדש
וכתב לו הקדשה מרגשת וזו לשונה" :לאבות ישורו /,לאח הפלאי /,אשר

88

מדי דברו שיר /אנו חשי טיבו של חסד עליו /מאת אוהבו תמיד) /,כ
תמיד!( /נת") .צורית .ש ,עמ'  .(192כעבור זמ קצר שוב פלט אלתרמ,
באחד מרגעי הגילופי שלו ,דברי לגלוג על אבות ,והפע נוצר נתק
לצמיתות.
יחסיה רצופי העליות והמורדות תמו ,באופ פרדוקסלי ,רק שלוש
שני אחרי מותו של אלתרמ .או אז יתפייס המשורר החי ע המשורר
ימ" ,שיכונס בהשבר
Qח ִר ָ
המת בשיר מצמית במיוחד ,שרב בו הגלוי .ב" ְ
הסורי אפריקני ) ,(1974מסכ אבות ישורו את טיב יחסיה של אלתרמ
ושלו אגב חשבו ע הסביבה ,כשבעקיפי הוא מצביע על הפג הבסיסי
באישיותו של מי שלא היה מוכ להתבונ בעברו ומשו כ ד את עצמו
לנידוי עצמי.
ישורו שנולד בערב יו כיפור ,ומצא בכ סמליות רבה ,היה מוכ להתיר
נדרי ואיסורי ולמחול למשורר שהל לעולמו ,ולזכרו כתב את
"אחרימ" ,שכל מילה שתיאמר עליו מיותרת:
תIבב ִלי ָ3רֹא@
ימִ .מ ְס ֵ
Qח ִר ָ
ימְ .
Qח ִר ָ
ְ
ָמי וְ ֵאינִ י
ַה ֵַ JהֶWה ַVָ Kה י ִ
יתי
ָכר ֵאיפֹה ָר ִא ִ
יָכIל ְל ִהֵ W
IPרא ַהֶWה...
ֶאת ַה ֵַ Jה ָ
ימ...
Qח ִר ָ
ַ= ַע ְל ִ@ ְב ִעי ֵמת ְ
נֵ 5Iאי ַהֶ ֹJבל לא ָרצְ Eל ַה ִ3יט ָע ַלי:
ְ
אIת ֶָ .ה ֱח ִרי ֶאת ַע ְצמ.I
ִהֵPה לֹא ֶה ֱח ִרי ְ
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