"אל תתנו להם רובים"  -מקור השראה אפשרי
אלישע פורת
"אל תתנו להם רובים" הוא פזמון חריג בשירתו של אלתרמן .בראשית שנות השלושים עבר
המשורר ,כנראה ,תקופה פציפיסטית אינטנסיבית .יחד עם חברי חבורת "יחדיו" ,שאף הוציאה
לאור את הקובץ האנטי מלחמתי החריף "לא תרצח" .נראה שהייתה זו תקופה קצרה .עד
מהרה הוא הצטרף להשקפה המפאי"ית הרווחת של 'חרב היונה' .השיר היה ,בין השאר,
תגובתו המאוחרת על זוועות מלחה"ע הראשונה .ויש בהחלט מקום לשאול :מה פתאום הוא
התעורר לכתוב הד כל כך מאוחר ,באיחור כזה ובריחוק שנים שכזה? כאמור ,היה זה פרק
קצר בלבד ביצירתו של אלתרמן ,ועד מהרה נטש את "אל תתנו להם רובים" לטובת "את
שלום המחרשה נשאו לך בחורייך ,היום הם לך שלום נושאים על הרובים".
אביא לשם הרחבה ,את דבריו של רפי אילן ,חוקר אלתרמן והיסטוריון של התיאטרון העברי:
"השיר נמנה על שיריו הראשונים של אלתרמן מן השנים  ,1931-1935שקובצו מתוך
מחברותיו על ידי הוצאת הקיבוץ המאוחד .הקובץ נקרא "שיריו הראשונים של אלתרמן" והוא
הודפס בתשמ"ד.
בקרב המשוררים העבריים הצעירים בשנות השלושים הראשונות רווחה רוח פציפיסטית ,ועל
קבוצה זו נמנו בין היתר אברהם שלונסקי ,רפאל אליעז ,לאה גולדברג ,ואולי גם חלפי .תנועה
זו קמה בתגובה למלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה .שלונסקי הנהיג את הקבוצה ,וכמשורר
צעיר חסה אלתרמן בכנפיו .אברהם שלונסקי גם ערך באותה תקופה את כתב העת "טורים",
ובגליון לכבוד פורים בשנת  1934פורסם השיר .ואכן ,יש בשיר רמזים למאורעות המלחמה,
כולל השימוש הגרמני בגז בחזית הגרמנית-צרפתית ,ותוצאות השימוש הזה היא השחפת עליה
מדבר השיר.

השיר הולחן על ידי המלחין סטפן וולפה ,שישב באותן שנים בארץ ,והושר רק בקרב חברי
תנועות הנוער .הוא לא הצליח להגיע לשדרות הציבור הרחב ,ומעולם גם לא הוקלט בהקלטה
מסחרית .קיימת רק הקלטה אחת שלו ,המבוצעת על ידי חבורת שהם .אלתרמן המבוגר יותר
לא אהב את השיר ואת רוחו הפציפיסטית .בתוקף הנסיבות בארץ ומאבק היישוב לעצמאות,
הוא הצטרף להגנה וכתב בשבחו של הפלמ"ח .בערוב ימיו אף היה איש ארץ ישראל השלמה".
ומעניינת לא פחות היא ביקורת קשה של העיתונאית והסופרת ברכה חבס על השיר:
בעיתון 'דבר' ,מיום  27בדצמבר ,1934 ,נדפס בכותר  -הלזה יקרא נשף "משמרת צעירה",
עמ'  ,3חתום ברכה ,כנראה ברכה חבס ,התיאור הבא:
מה מגוחך ועלוב היה כל זה! מגוחך עד לכאב צילצלו במסיבה זו תחנוני הקריינית" :אל תתנו
להם רובים" ...שיר זה ,אשר לא תיתכן עוד מסיבת נוער אצלנו בלעדיו ,ממש כמו שלא תיתכן
בלא "אבא נלחם לחופש" )ידוע בשם :הנסי הקטן(  -לא נפקד כמובן ,מקומו גם כאן .הזמרת
חנה קיפניס שרה...
וקצת הלאה:
אין הכוונה בזה לפסול את שיריו של אלתרמן ואת זימרת חנה קיפניס וריקודים עממיים...
מתוך הביקורת הקטלנית של ברכה חבס על מסיבת הנוער בכפר הנוער בן שמן" ,דבר"27 ,
בדצמבר .1934
מסתבר שהיו מתנגדים עזים לשיר .מדבריה של חבס עולה שההתנגדות היתה כפולה :גם מצד
תוכנו וגם מצד היותו 'להיט' .אך עם זאת הם הכירו בכוחו הכובש ובאהבת הנוער אליו" ,שיר
זה ,אשר לא תיתכן עוד מסיבת נוער אצלנו בלעדיו"...מדהים!
כיוון שלא מצאתי תשובה תקפה לשאלה מדוע דווקא בשנת  ,1934נכתב השיר ,יורשה לי
להביא ניסיון תשובה משלי .כאמור ,לאחרונה אני חושף ומברר את פעילותו של משורר

היידיש הנשכח משה ליפשיץ .בהגיעו ארצה ,במחוות ענק שעשתה לו מרגוט קלאוזנר,
שהצילה אותו ממש ממוות ,בשנת  1934הוא התקרב מאד לחוג המשוררים של שלונסקי
גולדברג ואלתרמן שסבב סביב הביטאון "טורים" .משה ליפשיץ הביא איתו מנדודיו שירים
ביידיש ,אנטי מלחמתיים ,פציפיסטיים ,חריפים במיוחד .הוא היה עצור בידי השלטונות
האוסטרים בעת מלחה"ע הראשונה ,כנתין רוסי ,במחנה מעצר ליד וינה .מלך ראוויטש ,סופר
היידיש הידוע ,זכריה ברגנר בשמו המקורי ,אביו של הצייר יוסל ברגנר ,כתב על משה
ליפשיץ ממואר מעניין מאד לאחר מותו .הפרק כונס בספרו "ספר המעשיות של חיי".
ראוויטש מביא תיאור מרתק ומבדח על ימי המלחמה בווינה ועל משה ליפשיץ בעת המלחמה.
ניתן בהחלט להבין מדבריו איך הגיע ליפשיץ לידי כתיבת שירים אנטי מלחמתיים חריפים.
בהגיעו ארצה התיידד מאד עם אלתרמן ,שגם כתב עליו מספד מרגש ונוגע ללב לאחר מותו
המוקדם ,באפריל  .1940הקירבה ביניהם בחמש שנות ישיבתו של ליפשיץ בתל אביב ,הולידה
כנראה שיתוף פעולה וקירבת רוח בין השניים .אלתרמן אף תרגם שיר אנטי מלחמתי חריף של
ליפשיץ " -הבלדה לחיילים האלמונים" .הבלדה נדפסה לראשונה ,במלאת חודש לפטירתו של
ליפשיץ ,בכתב העת הספרותי "השומר הצעיר" ,בעריכתו של שלונסקי .חלקים מהבלדה הזו
הולחנו בידי המלחין סטיפן וולפה ,שהיה מקורב אז לאלתרמן ,והחזיק אף הוא בדעות

פציפיסטיות ואנטי מלחמתיות קיצוניות .שלושת אלה ,אלתרמן ליפשיץ
פעולה גם בכתיבת שירי זמר נוספים.

כאן הפרסום המוקדם המודיע על היצירה ,שנמצא אצל אליהו הכהן:

ארבע בלדות למקהלה מעורבת
פרטיטורה בשביל מקהלה
מלים של מ .ליפשיץ
מנגינה סטיפן וולפה

וולפה שיתפו

השירים המופיעים הם אלה:
שיר ראשון  -זאת היא הבלדה
שיר שני  -על אדמתנו זאת הברוכה
שיר שלישי  -שים שלום
שיר רביעי  -החיילים ְצאוּ ללחום
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מה שנשמט ,או הושמט ,בפרסום ,הוא שמו של המתרגם לעברית ,הלא הוא  -נתן אלתרמן!
הנה השיר בעברית:

פתיחה /מתוך הבלדה על החיילים האלמונים /מיידיש :נתן אלתרמן.
השיר נדפס לזכרו של משה ליפשיץ ,חודש לאחר מותו ,בשבועון "השומר הצעיר",
דפים לספרות .16.5.1940 ,אלתרמן הוסיף ותרגם עוד שלושה חלקים מהבלדה.
אַלמוֹנִים,
זֹאת ִהיא ַה ַבּ ַלּ ָדה ַעל ַה ַחיּ ִָלים ָה ְ
ְאין-אוֹנִים,
עוֹלם ֶא ָחד גָּדוֹל ו ֵ
ֻפּר ָבּהּ ַעל ָ
ְיס ַ
ַךֵ -ל ַבב ָל ֵשׂאת גְּ בוּרָה
עוֹלם גִּ בּוֹר ִל ְסבּוֹל ְור ְ
ַעל ָ
ֶבת ְפּעוּרָה.
ֲרוּריֶ ,אל ְתהוֹם אוֹר ֶ
ְצוֹעדַ ,סה ִ
ו ֵ
עוֹלים ְ
יוֹתר,
יוֹתר ,י ִָפים ֵ
פּוֹר ִחיםְ ,בּ ֵשׁ ִלים ֵ
ָמים ִ
ַהיּ ִ
לוֹך ו ְִה ְת ַק ֵצּר,
הוֹל ְך ָה ְ
ַה ֶמּ ְר ָחק ַעד ִפּיַ -ה ְתּהוֹם ֵ
נוֹתרֶת –
יעה ֶ
ְאוּלי ְפּ ִס ָ
נוֹתר עוֹד ֶרגַע ,ו ַ
ְאוּלי ַ
ו ַ
ֲרבֹּלֶת ִמ ְס ַתּ ְח ֶררֶת.
אוֹבד יָעוּף ְבּ ַמע ְ
ְעוֹלם ֵ
ו ָ
ְהרֹאשׁ ִבּ ְכפוֹר ָעטוּף,
ימה נ ְִל ֶח ֶצת ,ו ָ
ֶבּ ָחזֶה ֵא ָ
ֵאין ֲאוִיר ִלנְשׁוֹםְ ...ל ֶפ ַתע ִמ ְת ַבּ ְרזֶל ַה ָדּם ַבּגּוּף,
פּוֹע ֶמת ְכּ ַפ ִטּישׁ מוּרָם –
וּבוֹק ַעת ַמ ְח ָשׁ ָבהֶ ,
ַ

עוֹלם!
ַלעֲצוֹרִ ,ל ְשׁמוֹר ַה ַפּ ַעםְ ,ל ַה ִצּיל ֶאת ָה ָ
נוֹבלוֹת ַכּגָּן.
יע ֶערֶבַ ,ה ָשּׁעוֹת ְ
בּ ֶֹקר ָשׁבַ ,מגִּ ַ
ֵאין רָצוֹן ִמפֹּה ָל ֶל ֶכתְ .תּנוּ ְל ִה ָשּׁ ֵאר עוֹד ָכּאן.
ִשּׂא ַל ִפּיד ִמ ֶנּגֶד
וּמי י ָ
ַמה ִל ְצעוֹק? ְלאָן ָלרוּץ? ִ
שׁוֹת ֶקת.
יך ְתּהוֹם ֶ
עוֹלם ִל ְקרוֹא :עֲמוֹדִ ,כּי ְלרַגְ ֶל ָ
ָל ָ
לֹא ֶא ָחד ְולֹא ֵמאָה! ַה ַחיּ ִָלים ָהאַלמוֹנִ ים!
רוּשׁים ִמ ְיליוֹנִ ים! הֲמוֹנִים ַוהֲמוֹ ִנים!
בּוֹאוּ! פֹּה ְד ִ
אָדם –
עוֹלמוֹת ֶשׁל ֵחיל ָ
ִיליוֹנִיתָ ,
חוֹמה ִמ ְ
ָצּב ָ
ִתּ ְתי ֵ
עוֹלם.
ַלעֲצוֹרִ ,ל ְשׁמוֹר ַה ַפּ ַעםְ ,ל ַה ִצּיל ֶאת ָה ָ
נדפס לראשונה ב"השומר הצעיר" 16 ,במאי .1940
המקור ביידיש:
די באַלאַדע פֿון די אומבאַקאַנטע סאָלדאַטן
פּראָלאָג
בײ בואַסאַן
אין פֿלאַנדערן ַ
דעם גערטנערס ליד

שטאַמען )תּל־אָבֿיבֿ(1939–1936 ,
יוני 1936
הפרסום הזה ,הוא המקור ביידיש לשיריו הפציפיסטיים המתורגמים.
לא רחוק אם כך להניח ,שאלתרמן כתב ופרסם את שירו "אל תתנו להם רובים" ,בהשפעתו
של משה ליפשיץ .הקרבה הרבה שביניהם ,באמצע שנות השלושים ,הולידה גם תרגומים
נוספים של אלתרמן לשיריו של ליפשיץ .אריה אהרוני ,המתרגם והעורך הוותיק מבית אלפא,
זוכר ששמע מפי ליפשיץ עצמו ,בערב של נערי השוה"צ על שפת ימה של תל אביב ,בשנת

 1938את הדברים הבאים:

וכן הוסיף אריה אהרוני מן הזכרון ,תרגום מקוטע של השיר :בפלאנדריה ליד
בואסאן:
בּוּאַסאן,
ַ
ָשׁם ִבּ ְפ ַלאנ ְְד ִריָהְ ,ליַד
ֶשׁנָה ִמ ְס ָע ָדה ִעם ַת ְפ ִריט ְמצוּיָין:
יְ
ָמנָה ִראשׁוֹנָהִ ,ה ְת ַכּ ְבּדוּ אֲדוֹנִים,
ְק ִציצוֹת ֶשׁל ֵמ ַעיִים ְבּ ִמיץ ִכּידוֹנִים...
עוֹפרֶת
ִיצל ֶ
וּשׁנ ֶ
דוּמדוּם' ְ
ָמרָק ֶשׁל ' ְ
ויש לשאול כמובן ,האם זהו תרגומו של ליפשיץ עצמו ,או שמא ,בדומה לשירי המחאה
האחרים ,נתן אלתרמן הוא שתרגם? זהו בית חריף מאד ,נוקב מאד ,שמזכיר בהחלט את
התיאורים הקשים משירו של אלתרמן.
כך או כך ,יש לברר היטב ,לעניות דעתי ,האם הקירבה למשורר הנשכח משה ליפשיץ ,ותרגום
שיריו הפציפיסטיים החריפים מיידיש לעברית ,האם גם הם נמנים בין אלה שדחפו את נתן
אלתרמן לכתוב ולשחרר לפרסום את שירו החריג "אל תתנו להם רובים".

משה ליפשיץ

רפאל אליעז ומשה ליפשיץ

