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הנגבארץעלאלתרתןנתןחרוזי

 ''הארץ,,בלוח(פורסנזוהנגב''ארץעל,,שירים
שבההאסכולהגבילסימפטומאטיהואהשםתש''י)
הרבוע'',ן,,הפחדהמלוח'',,החסדשיריאחרי :נוצר

על,,שיריםלמגיעיםבחוץ'',ו,,כוכביםמצרים'',,מכות
הואכל-כך,ממשילנושאכל-כךפשוטשם .'הנגב'ארץ
לפחותאשר ,האחרוניםהזעזועיםשלפריספקבלא

בחללשריחפהספרות,לארץהטילוחיצונית,מבחינה
מימדי.פרימיטיבייםבשבילההיוארצייםושנושאים

נושאעלשיצביעזהידיעלזוהנחהלהזיםשרוצה
בספרותחשובלנושאמזמןכביכולשמשאשרהאדמה
אירוטי-בנאלי)(לרובשטפוללהביןצוידהזאת
קצתשהיאלארץמגישהרבמרחקרחוקקע,הקרבנושא

מהריםהנושאמבחינתאדמה.רגבישלסכוםמאשריותר
אללחזרההאותותאחדהנגב''ארץעל''שיריואיפוא
מערכיםולהתפרקותובחיים,בספרותהמסתמנתהממש

--
חשובההשיריםשלבדיקתםבכיפה.שמשלוחסרי-בסיס

הזאת,החזרהשלטיבהאתלהבהירעלולהשהיאמשום
שנויכאןישמזהבאיזוהשאלה,עלתשובהולאפשר

הם ''בגהנארץעל,שיריםש,מאחראבלממשי.נפשי
במיוחדשירתואשררב-השפעהמשוררשלעטופרי

מיסו-דוקאמנותקתחיתההרצינית)לשירתו(הכובה
כללי-אופיתמידונושאתרמסןירמיםארצייםרות

-לשבחופעםלאלהטעיםשהשתדלוכפיאוניברסלי
לתרוםהללוהשיריםשצריכיםהדבריםמטבעהרי

על-ארציותואםנוספתשאלהלפתרוןתרומה,
יכולתשלעודףמתוךבאההנדוןהמשוררשלהידועה
שהיאאווהמסויםהארצילנושאמעלאותוהמרומם
ומההתחמקותכזהבנושאלטפליכולתמחוסרתוצאה

איןכילהוסיףלמותרבעקבותיו.הבאותוהתלישות
האדירהכללגביליפהכוחוופתרונהאישית,שאלהזר

איןכןכמרהמשורר.פעלשבתוכהוהחברתיתהרוחנית

ההשירבשרשיגםנוגעתהיא .בלבדלאומיתשאלחזו
יסודהיש :היאהשאלהיברסלית..ח,,אוביקטיבית''-אונ

אלאכאןאיןאוהאוביקטיבילנטויהאישיתבחויה
מלאכת-מחשבת.

וכמהכמהכוללהנגב''ארץעל''שיריםהמחזור
 .הנושאאלהמחברשלשונותגישותשהםפרקים,
דו-באומשלים,דמוייםנעזרתהסתכלותיתארואחרי

שממנההיסטורית,סקירהואחריואמצעיבלתייחש
ושנסהנגבארץשביןיחסלתארוהמשוררמגיע

גישהלמגישההמעברבהווה.החדשיםהמתנחלים
בהכרח-אובטבעיותומשכנעתמידשלאלפרק,ומפרק
כללירושםמעוררהחיצוניבסדרומעולהאבלירתך,

ספונטאניתחריהוהעדרהמשוררמצדרבמאמץל tי
איננוהמאמץכולו.למחזורתוקףותתןשתקיףאחת,
מרר-כאן :באאויד .המשקלובעצובהחרוזיםאתיבמצ
בלא-ספקשהיאהרגילה,האלתרמניתהקלות .ס.שת

אחריהמשוררשלבחפושיוהואהמאמץשיא.בחזקת
לושעולההחרוזים,ביןהשורותאתלמלאהתוכןעצם

הקריאהעםומתחזקמתבהרזהכללירושם .בקושי
עצמו.בפניפרקבכל

דמוייםבשררתפותחהחסתכלותי,הראשון,הפרק
• • 

הקראבלומעניניםעשיריםהדמוייםהנגב.ארץשל
נקודת-חוסרהגמורה,חיצוניותםהואלכולםהאפיני
שאותוהאוביקטלבידהמשוררבידהאינטימיתהמגע
אבלשונים,מצדדיםלהתקרבמנסההואלתאר.באהוא

 :כגוןדמויים .בחוץשארבהוא :שוחתמידהתוצאה

כמעביטשפכת

לווברצלאיךמצוק
דרומית-מערבית

ומדברהאדומה

• 
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לנקודהכמסגרתאוכגשר,רקלהפעיליכולים
שכמותןאמירותאלאהם,אידאחרת .לעיקר ,מסויימת
נשאלתושבסופןסוף,בלילגרועאולהוסיףאפשר
מופ-הםמרכזיתנקודהבלי ''ן,,ובכן :השאלהתמיד
הנושא,מעצםמופשטיםאלאאבסטרקטייםלאשטים,
כלשלמהותוהיאאליושהקרבההנסתרהעצםאותו
תארושלאחרסוגמכלאותוומבדילהאמנותי,תאדו
מןאחדבשוםלמצואאיןכזאתקרבה .עתובאיאומדעי

המחזור,אתאלתרמןפותחשבהםוהתאורים,הדמויים
מכתמים/אופתגמיםבגדרכולםנשאריםכןועל
אבלכשלעצמן,אחדכלמאן,מלבביםלהיותוליםשיכ
הבתיםבידהפנימיהקשרחוסרשיד.ביחדמהריםאינם

אתזההברירהחוסרשלישירהתוצאההואהשונים
• 

אפשראיךהנושא.עםררשוהמשךנקודת-המגערוהעד

 //הפצועל,,נשרהנגבארץאתלדמותלמשל
אתדולקה,,אחתבנשימה iיט//כמעבפכת"שמידלומר

ם,ייהדמושלושתביןגשרשוםלתתמבליבקרעיך''
מחברתה,שונהקראשלתמונה,אחדכלהיוצרים

-מרכזיתחויהכשאיןאבלבחריפות.להגדתנואלא
אפילוי,אורגנלהיותיכוללתארומתארוהמעבראין
והחריזה.הקיצובהארכיטקטורה,גאוןהואהמשורראם

 /הנושבתהארץ /לנוףדומהפךונ"האחרון,הדמוי
לאהקרבמשרק /בת/מחשולשאיל /ףהקומיוןדכמו
מרשליםהבחנזדמכתמיוןביןנכוהמקומואתמצא
מעיד,,דבר-השבוע//שלוןהאחרנעמודמןוייכ
המשוררשלהנפשיותהשכבותהןשטחיותמהרבברו
הואמופעלבלתיוכמההנגב,מןהתרשמותלידישבא
זעזועאללשקטארשנשלבן,קיבעמ ,ךעצמררהמשו
לקראתלטלטלוההכרתייםהמאמציםלמרותהן,כלש
הנפשיותהשכבותהשטחפנילאשקרובותככלא.הנוש
תהשרירותיהאמצאהשלהלקחלגדכןרשמות,המת
לבית,ביתנידשהקשרפוחתןוכוזמרייך,שירהבבעצו
השאלהלכך'בהתאםלמלה.הלומפטשלמפטמש
החת-אתלהביעאיךלא ,תהיחאלתרמןהיבפנדשעמ
להתרשם.איךאלאותרשמ

חסוביררשוהמשלשההקהמצבזוהנגמתוןרק
השמרשהדו-שיחנוכחדהםנתיולהלאאפשרנושא,ל

אחריהנגב.ארץעםיהשנפרקבךלערולעצמואהו
הדרושהנותיתהאמהקרנהאתגהשילהצליחאשל
רחוקהנשארההנגבוארץומיות,המקההברקותרותלמ

לתר-א~נה 1פשירהבהתחלתשהיהמכפירותיממנו
המשותפתודתובעבעליוהמקובליםםיאחריםאמצעלמן
מתתיהושלרטואפרלרים.עוהידותחרגיאטראאחדעם

 :נוסףשירעכשיוףיתוסךורזי
עטבמושיבי-כלדיב
ןלןלפההיהאלמי

תצמאכיכתננו

 " .'וכר ...ופלגנחליםאל

לכורוסההנושא.עםהחפשיהמגעגושההבה
עלבאלכוהאופירטהנאהדרמהקוםבמ .המעצורים

 1ררשוהמגיסרמלאןיאתמה,נואםם.שלובמקומו

ממנוהעלמבתברכ ,ת~הזזה,,לבבית''הפנייהאחרשל
מהותהכלהרסהואהזחירטהפלשהנגב,ארץלחלוטין
 "'הפרונינמפנירתענלאאיד ,רחנזובנבסודהפנימית

שלכנופיההצגת 'כתבנו',,חשלהעלובהציאליות
לקבוע,ישהריהדומםהנושאמול ''בעט,מושכי,

דמות,והקביצירותיונמצאכברהזאתלמגמהדשיסו
מחו-הכרחיתמסקנהאלאאינהזוושדוןיותר,הטובות

נהווהכהזה.כשר iהמהמשוררשלהמבהילהתרבותסר
איננהתרבותכלה.שה·חוסראוטעםלחוסרכמובןאינה
תרבותבהם.קשורהתהוהילמרותלה.השכואיננהטעם
הש-כלצומחשעליהעמוקהנפשיתזיקהכלקודםהיא
עמו-התרשמותלהתרשםאלתרמןשלחוסר-יבלתואר.
מאי-חלקאלאמקריתתופעהאיננוהנגבמארץקח

שהמ-ןמזכלמסוים.נפשיקשרלקייםהכרוניתיבלתו
עללהסוותהיהאפשרהגות,ובשיריבליריקההיהדובר
גםשםאוניברסליות.אותליואינדיבידואשלבמעטהכך

נושאאבלהסתמי.הכשרוןשללהפעלתומקוםניתן
הוא .מכשרוןמעלהלדורשהנגב'/,ארץעלשירים ,,כ

מסויםעבר .עתידודורשעברדורשהוא .בותתרדורש

נתחו-אתםלהזדהותצורךשישמאך,מסויםועתידמאד
מש-הנגבלארץישבמסגרתםקושרהנפש,תהומותמי

הנגבשבברור,מתגלחאבלפיוטית-אמנותית.מעות
וארוכות,עמוקותמשאלותשלכפרילאלתרמןבאאינו

בדרכן,לונקרההואוחזון.רגשכמעירלאגםכךומתוך
שב-כברת-ארץכללפניולהיקרותחיתהשיכולהםשכ

החלמתי .ליוענותבשהואנמההכרחכלאיןעולם.
שלדשןןנתייםשישנהלפניןבלבוגליםלחכותהנגב
שי-לבנותרשאפהזכמקריקולוניזטורימגעעלהאם
שולשהמאתקרהבמכובשיםהיואילוהיהומהןוים
ש"נשפכואפריםהדיאזאלוהחיוןהנגבאתולא

 111כמעביט

אלמלאלתרמןמנסהננהיאשתהתרבומקוםאת
תול-שלמופשטתסקירהע'/יוהרביעיהשלישייםקבפר
שאעורוהפריוןהחורבןתו'"' 1תמועלחזבבוססתבהנגרות
הםסתמי.הואוהפדיוןסתמיהואהחורבןאבל .וב
בנפש.לנגרענאמתלולהעדברבשוםקשוריםינםא

מכאןהמרחקרב~חאבלע v ע::~·לא:בנםעלוליםהם
האדםכישיבינו,הזמןהגיעןהנה-כי-כןרשידוע

שאותוהדברזהואל !סתםבתהליכיםמתעניןינוא
נערכהשאילוספקשוםאין !נשירהשבקמהוא

ונבילתוופריחתתחלידאתבחרוזיםלתארהתחרות
אתלבמקאלתרמךהיהבוטניקהספר פ''עפרחשל

כזה.רותאנחוץלמירקהיאהשאלה .שוןהראהפרס
אפ-זאתלאבאוניברסלית.רהשירלשירשפשאאיבור

אלתרמן .לומעבראולםהמסויסיסבעלרקלעשות ר,~,ז·
היאשחדרךבעודהז~דםאלשינוא;~מןלהגיעוצהר
תאחסריםיזl.לוהשחקיםמגרדי .האנושיל~~האדםמן
מדומה.הר\~גנחםעל-כןהראשונה.ומההק

האחרוןבמקלטואפילומורגשתשבסקירההתלישות
של-אכלה"ולאכמובשורותהחריזה.אלתרמןשל
 ''בד"עתאוהשקוראלכלורברהעבד''דגן iדאת /הבת
קשרכללויןוא 1ל,,שלחבוג' iiחרשלשמכדירקבא

כשארץחפרקוףבסלשיאמגיעההשרירותלדגן.מהותי
מןהפצוע'',,הנ~tזרלעקרת-בית.ם iפתא rנמשלרהנגב
עתידהודוית-בלעקר;;' ··עבשיהפך iiי 1הראוהפרק
 .השירסוףב 1סחר/,,ללמדייתמסתוררךנדוךלהפעוד
שאינההמקוריתיח:דחוב iלשטחיומובהקתעדותזוהי
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לתארהתפקידשעצםברורלכלום.המשורראתקושרת
הברותששבנותמחורזותקצרותבשורותהנגבאת

לאב-גבולואיןבלתי-אפשריכמעטהוא )!(בלבד
כוחושאיךמפניהאםאליהם.להובילעלולשהואסוררים

הנגבועמקירחביחייביםעמוקהבנשימהאלתרמךשל
אלץמיאבלשלוזהחרוזלקצרעצמםולחגבגמדל

רשאי,אדםכל 1זובצורחדכקאלבחוראלתרמןאת
עללהלךבמקוםאחתרגלעללקפוץ ,בכךרצונואם

כסבהבכךשיתחשבולצפותרשאיהואאיןאבלשתים.
הג'יפ,שלהקלמשקלושזהויתכןלאיחוריו.מספקת
פניעללחלוףאפשרובג'יפהמשורר.דהרבואשר
הלא-אלתרמני.העמוק,לתוכולחדוראפשראיאךהנגב,

ואינהשבאהכלעומתנעלמתההיסטוריתהסקירה
אתהשירבסוףלתארבבואובכלוםלאלתרמךמסייעת

עלנשארהכלהחדשים.למתנחליםביחסההנגבארץ
עלוהשממה.הפריוןתמורותתארואחריגםהשטחפני
ארץלבידהזהה,,שבט''שבידהמתחאיפואמבוססמה

המומנטלמתח,העיקרישהבסיסמתבררשובןהנגב
-בוהיוכשלאגםשהמקוםאלהחזרההשובה,של
המ-המתנחליםשבטלחלוטין.לאלתרמןחסראותו,חיו

סוחרשללא-אורגניתמזיגהמידהואידועלתואר
בות,ותרעברחסרשבטצבריפלמחניקעםגלותי
ונאהעשירהכיבושטריטוריתגביולהואשהנגב
השבטביןאחרקשרלכלרמזכלאידזרה.כלקדםאבל
כנראהשכחמצריםלמכותהמומחההישנה.לאזץשהחד

לאחרומדבריותיוזהבנגבהשבטלאבותמשהושקרה
חמצ-העםשלברסלייהאונסבלוושמלבדהאלה,המכות

 'מצרים'מכותב,,שיריללבונגעהואשרקהאומלל,וי
משהשהמיטהזרעהלמעשיתוצאותאי-אלועודהיו
אלתרמךשנתךהיאמהןואחתמפשע,חפיםמצריםעל

הנגבארץעלשירים,וכותבבתל-אביבהיוםיושב
אלפימאותעודהיוודאי ''תאז,,אלמלאכיזאת".,,על ..•ו

קדושיעצמותכמוכךומופקרותפזורותישראלעצמות
ערב.ופלחימצריםמסכניבהםהתעללואשרעצירןגוש
אלבקדושיכך.ומוטבחורזאלתרמןאיךזאתעלאך

החריזה.במלאכתתגעו

מצרים''.מכותיריש,,אתשקראמירקיביןזאת

השאלהעדייךנשאלתהנגב''ארץעלל,,שיריםבקשר
הנגבלארץהשבטשביןהמתחמבוססמהעלהאחרונה.

 1ולהלומהןהעמוקהנפשילמניעורמזזכרכלבאין
קולוניזטורי-אימפריאליסטימתחהואשהמתחמתברר

הואיתרונושכלנכרימהגרשלמתחושרק,כחלללא
 :האלה''המרחביםלנשוף,,טרףבהיותו

משחרהואהנה

חבצולמכרותבך
חיל-סוחרובעין
ובצע.מעזיראך

פובליציסטיקהשלהספרותיהערךעללדברמבלי
הנהדרהביטויאתליטולישפיוטי,צידוקכלהחסרהזן,

היהודישלתכונותיואתלמצותהמכוון,,חיל-סוחר''
לבריטיממשזהתארומתאיםלאאםולשאוללנגב,הבא

ההומאניס-אתלראותמשעשעאנך,זה-עתה.שעזבו
הכבושזיקבהםמתעוררכשקצתבקלקלתם,הללוסים

-ביותרהגרועמהסוגלאימפריאליסטיםהופכיםוהם
ו-שבטוריםכותביםזאתכלואחריוחזוןתכןחסדי
עלשחונכוהחייליםשבצעואכזריותמעשינגדעיים
חוסראתאלתרמךשמרגישכנראהריקנדתם.ברכי

כובשלביןידועלמתוארשהואכפיהשבטשביןההבדל
 :להכריזמזדרזהואועל-כןאחר

• 

' 

עינובברקואז

לפתערואההנך
בינוההבדלאת

הכתר.סוכנילביד

אלתרמןוגם !הבדלבשוםמרגישאינוהקוראאבל
טשהשבשהעובדהיפהויודעהבדלשאידחוששעצמו
אינהחגור''נושאותנשיו,,ווברך''מרפקף,,חשוהוא

ואינההנגבלביןבינוגניאורקשרשוםעדייןמקיימת
חוזרהואעל-כן .אחרכובשמכלעדייךאותומבדילה

קיעמהועיל.ללאאבלאחרותבמליםהכרזתועל
הםההבדלברורלשםהדרושיםהעתידגבהיוהעבר
ומבלעדיהם,,האוניברסלית''גתוחשלתחוםמעבר

תבהזדמנוהנגב.ארץעלשיריםלכתבכנראהאי-אפשר
 .נל,,סרכאלתדמןשלששנאתומלהעירלהימנעקשהזו

כןכזוהנגב.אתמאהבתו .יותרמשכנעתינהאהכתר''

שכתבומישנח-שנתיים.שלותרופפיצירותזוגם
שייזהרמוטבשניםארבעלפנינצור''בריטניה,,אל

הכתר.סוכניעלהיוםמללגלג
לארץאלתרמךשלשגישתולקבועאפשרם'בסכן

חוסרמתוךשנינהשלהתחכמות,שלגישההיאהנגב
חוסרמתוךשנובעהנושא,שלבאפיומוחלטהתחשבות

ואיננהיכולתחוסרהזה.האפיאתלעצבמוחלטיכולת
לאומיתנפשיתזיקהתרבות,חוסראלאןוכשרחוסר
ככלהנגב,ארץיכולהבסיסהעלאובמסגרתה,שרק
אוירתאפילופיוטי.לנושאלהפוךבעולם,אחרתארץ

משיריבכמהלאלתרמןהעונודתוהמסתוריןההשראזז
ב,,שיריםלחלוטיןנעדרתבחוץ'',,כוכביםשלהאהבה

בבחינתהםבחוץ'',,כונניםלגבישגםהנגב''ארץעל
שצרי-הוהשנינההברקהעלהדגשנופלממילאפזמון.
שב-להכחישאיןשאיננה.הקדושהמקוםאתלמלאכרת

אבלוצודתיים.לשונייםלהישגיםמגיעהואזושנינה
שהיאשנינהישלשיר.בסיסלשמשיכוליםאינםאלו
היאאלתדמךאצלכאך,נעלמים.אחריםלקולות iח

היאעמוקים.גליםפניעלכקצףבאהאינההיאהעיקר.
ומתפוצצותצבעיםבשללהמתנוצצותסבוךשלפוחיות

פיוטילתארואלתרמןמתקרבשבהםפסוקיםדווקאמיד.
יער//איןוקיםצקורנים/עבאידשחקים(,,פרושיםאמתי
 .המשךוחסריבודדיםהםוערד)
הממשאלהחזרהמןחלקהנושא,מבחינתיותם,בה
ארץעלה,,שיריםמוכיחיםהמלחמה,בעקבותשבאה
מלווהחיתהלאהחיצונית,הישראליתשהמהפכההנגב''

הנדונהההיזקקותושעצםפנימית,עבריתבמהפכה

לטפולעדייךערובהאינהומלחמתייםארצייםלנושאים
יסודישינוי-ערכיךשמצריכיםהללן,בנושאיםהנכון
ספרותי-משקללקבלכדילאומית,תרבותיתותחיה

אמנותי.

כימרדש.


