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ובקורת. ׳גקפרות״אביגות

™י■■™ ן מ ר ת ל א המשך
 עם בבד בד בספרות. בשירה, צמיח
 תואם גליו. קול עם אחד פה דכיו•
 ובהע־ אליו, כך כל׳ נכספים שאנו

 לנו נראים כאן חיינו אין מ־ו
 פנימית לזהות זה, ולתואם ם. שלט

שו קנאות שאיש אלתרטן קי״א זו,
ב קינא, וביודעי□ בחוש היה. נות

סר עיקר ח  העברית, השירה בנוף ל
ה שחש מתוך העברית■ חיי ף ובג,
 העדרי היה. העדרים ומלא ם.עדר

חיו ניגונים. גוונים. העדרי קולות,
נוש ושלל שנינה. אבחות הומור. כי
ער גשמות כשלל — ועניינים םא

 אלה. כל היה מלא ת• מרחפ טילאיות
 השירה את למלא ביקש אלה ובכל

 תוכנית איזו לפי וכמו העברית.
ה הנושאי□ על הסתער אסטרטגית

 תוכני־ במין דומה. לעתים, שונים.
ה שהכוח אידיאי, משורר של תיות
 ומקנאה וולונטארי. הוא בו פועל
 בט־ סקנאה העברית, בשירה לחסר

 השד ,הארצית העממית, סכת־החיים ׳
 ובספרותה. התפוצה ביהדות רשית׳ |
 לבת־דמו־ מקנאה ובאמנותם. בגויים י

 היהודיים. בשירי־העם היהודית תה
 כהל־ או כמנגר משוררים וביצירת

 העתיד גויים, כמשוררי או פרין,
 צבעוניותם את העברית השירה על

 י״ל העממי הכינורי ייגונס וחריפות□
 אחים, עשרה שירי הפרוור. שירי

ה הלוליין, הנפח. החבתן. הפונדק,
 וכי׳. קלות־הדעת רעות־הרוח■ יין.

עממ חזיון כאן המשורר היה חוזה
ממ של כחזיון גיבושה. בטרם יות

ה בשירי כביאליק ממש חיה• שות
- היות בטרם שלי המושלמים עם  ש

 ולשונה העת כי בעברית. רי־ע□
 והוא כזאת. לשירה כשדות היו כבר

 לכך, השירה את להכשיר שביקש
 למשוררים והכשירה לכך, והכשירה
 ולמחקיו מושכ-עיו אחריו, החדשים

 השפעתה חזיון כאז בולט יחד. גם
ה על פותחת, מקדימה. שירה של

 שירה הספונטאניים. ההיוליים, חיים
 ר למרחקיה לה מלוטש שחוש־שמע

התקופה. של למעמקיה
 שלב היא אלתרמו שירת עצם |

 שירת־ של תחייתה בתהליך גבוה
 תרבות־ של תחייתה בתהליך עם,
 מתנוססות פיוט של זו בהמראה עם.

 כשהן החשובות■ הבודדות היצירות
הכלל ההישגים ומזדקרים לעצמן.

 ברי מעצמם. למעלה כשהם יים,
 אלתר־ שירת של גולת־הכותרת לי,
 דקה רבת־חן, מליריקה למעלה מן,

 "ע־י־ שירי הם גרידא, וצבעונית
 שירי כדין דינה שפסקו כל ד,יונה".
 טיבם על עמדו לא השביעי" "הטור

 שירי אילמלא אכן, כי ערכם. ורוב
 "עיר שירי היו לא השביעי" "הטור
 הראשונים לעולם. באים היונה"

המ לבתי־השיר היו שלב־תחתית
שירי הגבוה. בפיגום טפסים  "עיר ו
ב־ עם מגדל־הכותרת. — היונה״

עול לברכת זכרונו אלתרמן, נתן
 הלך חייו באמצע כי אף מים,

 שיד־ אשר מרה אחרית לעולמו.
 יאה ביאליק של הידוע האפיטאף

 פמליה מאותה כאחד לי נראה לה■
באו גדולים צעירים משוררים של

 מחמת רק לא באיבם. שנקטפו מות
 של זה מוחץ מהמם, פתע־פתאום

 כך, מחמת כוחו. בשיא ומותו חליו
 לאל־ הלמו לא כאילו השנים שמניין
 בנעוריו עמד אלתרמן נתן תימן.

נעו של זו רוח שירתו. משך בכל
 משורר של ־נעורים יל ג של לא רים,
 נעורים של זו רוח אלא לימים, צעיר

 חיותבשירה בעוצמת וננערה שניעורה
 כאותה כמוה הופעתו, עם העברית

 וננערה שניעורה נעורים של רוח
בצ היושב בעם חלוציות בעוצמת

 עיר ה״בונה בעת לציון, ועולה יון
ו ולשונה". ארץ ובוראה  לה מקב ז

 שהן שתיים זו. את מלווה זו לזו,
 ז זו רוח־נעורים ובשירתו, בו אהת

 י בסשנה־בגרות. במשנה־כוח, מפעמת,
וב וקכם־שיר, תבונת־שיר במשנה

 ראש משורר של אוטוריטה חותם
 כמוה האומה. הארץ, העת, בשירת

 צעיר קרבות אלוף של באוטוריטה
 רוח ואומה ארץ של במערכ׳ותיהן

ו נעורים  מחזורי את גם מפעמת ז
ריו היו "עיר שירי האחרונים, שי

 שירת־ זוהי קיץ׳/ ו״חניגת נה"
 תקופת־נעורים של אמיצה הנעורים

 מתוכה. דיברה אשר בעם, אמיצה
 מת־־ של כשירתם דיברה. בגרון
 לאחת• היו והשתיים בעברית. מכפר
ה הצעידה כארץ אלתרמן. נתן
 הררי־עתיקות, בחובה הנושאת זאת,

כ עתיקות, מדבריות נבכי־עתיקות,
 וכנטל נוצצות מטמונים תופעות

 אתגרים. של משורר ה ה צל, אדיר
לאתג עצמו מתוך הנתבע משורר

 כגרעין ימסתתר. נפתר עדין רים.
 בשריון וחמלה. אהבה רב נעלם.

 בשריון תנועה, קלת גברות של
 כפורחת עולה בן־בבנים של תעוזה

 ן גזע. שורשי עמוק בן בשירה,
 ביסודות. דבקות נמרץ אופי, תקיף
 לעת, בינה מחונן אמונה, קנוא

 כמוה בדברי עושה בהערתה, משוער
 עמד אחריות היה מדורבן במעשיה,

 המשורר ואחריות העת אחריות קח, .
 בעתה. השירה ולגבי העת לגבי
 נתבע זה עמוק אחריות רגש מתוך

 הבוערת העת של ביטויה לאתגר
 והפרייתן החייאתן לאתגרי כאש, בו
 רוח־עם שירה, שממות אותן של

 שתבעו לתחיה• קמות ותרבות־עם
האיל כתביעה כמוה גאולתן, ממנו .

ץ שממות אוחז של מת ר  מחלד א
. מייש ציהן ן ־  תהליכים כאן היו י

 בעת ובשירה, — בארץ מהבילים,
 שנתרכזה תקבולת אחת. ובעונה.

לה עשוי המתחדשת בארץ החדשים

 את אלתרמן קירב השביעי" "הטור
האקטו החיים אל העברית השירה
עלי שיר לדבר אותה ולימד אליים

 שכמעט מה ובמפורש, במישרין הם
 אכן כי העברית. השירה ידעה לא
 שירים כתב אחד חשוב משורר לא

ענייני העת על מאוד קלושים ה ו
 כבש היונה" "עיר בשירי הרי עת,

 ראשית העברית לשירה אלתרמן
פי כיבוש  ועלי־ העת ביטוי של א
 "חופת מסע", של "שיר לותיה.
—״ע נרדפים״ של ״שיר ימים״.

 "שבחם החושך". "שבחי הגירוש", ,
 ועוד, חגיה", "ליל הכלים", של
 אתה קורא הזה. הגדול המחזור כל
או של ראשונה בגרסה כקרוא בו
 חז־־הש־ אלתרמן עברית• ה א י ס י ד

הפ האינטואיציה וחריף לזמן סע
 ההעפלה, של באפופיה הבחין יוטית
 קדומים. מקצבים וההגנה■ הרכש

 פתח נפתח וכאן תנ״כיים־הומריים.
לפ גם אלא לשירה. רק לא רחב
הרי בסמיכות־סגנון העברית. רוזה

 לפרוזה. אלתרמן שירת סמוכה קה
 הממשיים. לחיים כסמיכותה כמוה
 בשירת הפיוטי הישג־ד,פרוזה אולי

ה בהישגיה הגדול הוא אלתרמז
ה האפי, הכיבוש. ידי על עבריים.
נע היונה" "עיר שירי של פרוזאי,

ענ כ״שסחת כסוד, זו, יצירה שית
 שלה, הבאלאדי ההישג ידי על יים"

 בש־רה קלאסית היסטוריה, ליצירת
העברית.
 אלתרמן נתז נתבקש עיתו בטרם
 של השירה, של מעלה של לישיבה

 כאבות־יצידה העברית• יצירת־הרוח
ה מסתגל בקושי עתם. בבוא
 ואם־לו אבהות. לתפיסת בד רגש

 כי אף כאלתרמן. צעידה. אבהות
 בדיעבד. היה משוררים המון אב

 והולכת גדלה רילקה של בשירו
 בקברה. שנה־שנה הקטנה האחות

 והולד הגדל גדול אח הוא אלתדמן
 נחוג שנים עשר בעוד ואילך. מכאן

 יהיה זה לו• השבעים הולדת יום
ר גדול. תאריך ב תצ קלות ביתר כ

ה לשירה אבהותו לפנינו ז א טייר
 נפטרת איננה שירת־אמת חדשה.

 שירה מחוללת שירה לעולם־הזכרון.
ה המשך היא חיים. מחוללת היא ׳
 — ועומדת שוטפת מעצמה• מתמשך ו

 המעטים מן הוא ואלתרמז כאדמה.
ל אדמת־תשת־ת אדמה. שהנחילו

העברית■ שירה !


