לשו ולאומיות :השפה העברית כנושא בשירת אלתרמ
חיה שח
א.
אחד הנושאי שאי מרבי להתעכב עליה בחקר שירתו של אלתרמ הוא יחסו המיוחד אל
השפה העברית .עובדה היא שאי עוד משורר עברי ב תקופתו ,ולא כל שכ  לאחריו ,שהפ את
השפה העברית למושא התייחסות חוזר ונשנה ביצירתו ,כמוהו .הוא כתב עליה החל בשנות
השלושי למאה העשרי  ,שנות ראשית יצירתו ,ועד אמצע שנות השישי  ,העשור האחרו לחייו,
ובסוגות שונות :למ האקטואליה של שירי רגעי והטור השביעי ועד השירה הקנונית ההגותית
המאוחרת שבעיר היונה ובחגיגת קי ,וכ ביצירתו לילדי בספר התיבה המזמרת.
בתשתית למחקר זה אותרו למעלה מ 20היקרויות ביצירת אלתרמ שבה הוא נוגע מפורשות
בשאלת העברית; לא כול מקיפות יצירות מלאות ולא בכול נוכל לגעת במסגרת זו .המשות! לכל
האזכורי הללו – אולי באופ לא מפתיע – הוא הופעת ביצירתו בהקשר לאומיציוני.
נת אלתרמ ,בנו של יצחק אלתרמ ,ציוני והבראיסט מובהק ,שהקי בוורשה יחד ע יחיאל
הלפרי ,אביו של רטוש ,את ג הילדי

העברי הראשו ,מעול

לא הסתיר את דבקותו

באידיאולוגיה הציונית .וכבר ב ,1938ברשימתו "סוד המרכאות הכפולות" ,דיבר בזכות חילוצו
של המושג "ציונות" מבי המירכאות שלתוכ נקלע עלידי מסתייגי

וציניקני

וסיי

את

הרשימה במילי הבאות" :יו שבו ישיר הפייט העברי על הציונות ,למשל ,ויִ ראֶ ה עצמו י כ ו ל
ו ז כ א י להביא בשירו את שמה המפורש ב ל א מ ר כ א ו ת ,יהיה יו ניצחו לשירה העברית"
)פיזור האותיות במקור(.
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השקפתו הציונית של אלתרמ נשענת – אולי בהשפעת אביו המחנ  על אמונה בזיקה ההדוקה
שבי חינו עברי ,הכולל הקניית השפה העברית לנוער ,ובי תהלי התחייה הלאומית והגשמתה.
בכתביו נחשפת תפישתו ,התולה למעשה את עצ הגשמתה של התחייה הלאומית באר -ישראל

 1אלתרמ" ,סוד המרכאות הכפולות" ,במעגל.31 :1971 ,

ואת הקמתה של ממלכתיות לאומיתטריטוריאלית ,בחידושה של העברית כשפה לאומית
ובהנחלתה באמצעות החינו העברי ,כפי שכתב בטור "למורי ישראל בוועידת " ):(4.7.58
 ְ2ת ֹולְ ד ֹות ִמלְ חֲ מ ֹות הַ יְ הִ 6די ְר67מָ ה ְ 6מש:ֶ 9בֶ תלְ זֵ ֶכר
ִמלְ חָ מָ ה לְ בֵ יתסֵ פֶ ר עִ בְ ִרי וְ ַל ַ< הָ עִ בְ ִריְ .שע ֹו ָנ=
 ֶ7ל ְ> ִח ַ?ת יִ ְ@ ָראֵ ל הֵ חֵ ל ָנע  ֶ2אֳ מֹר הַ ֹ Bו ֶרה@ְ ִ2 ,פַ תעֵ בֶ ר
"זֶ ה  97לְ חָ  ,זֶ ה  ֵD ִCא"6  ,בְ זַ  ֵBר הַ ַ< ֶֶ Eנת עִ בְ ִרית ַ ְ2ג ָ ,=E
וְ צָ ְמחִ 6מ ֶFה עַ וְ ָלֹ 7ו וְ עִ ְמ ֵקייִ זְ ְרעֶ אלוְ חֵ פֶ ר
וְ הָ ֵרי יְ הָ 6דה וְ ָגלִ יל וְ אֵ י ַלתְ 6 ...מ ִדי ָנה עַ ל Eָ ַCה".
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אלתרמ חזר והדגיש את תפקידה של העברית בתקופת התחייה ואת תפקיד של המורי מנחילי
הלשו ג בטור בפרוזה ,שפרס שנתיי מאוחר יותר )בדצמבר  .(1960בטור זה לזכר דוד לוי
ומפְ נה מכא ובי
שהיה נשיא הסתדרות המורי  ,הוא מצביע על ציר המתח שבי התחדשות ִ
רציפות היסטורית באשר לחינו העברי מכא .בי היתר הוא כותב" :פרשת ייסוד ובניינ של
החינו והלימוד העבריי הלא היא מראשי גילוייה של תקופת התחייה ואי סימ מובהק ממנה
למפנה שחוללה ההתחדשות הלאומית בדברי ימינו) ".ההדגשות שלי(" .וע
ִ

זאת" ,מדגיש

אלתרמ" ,הרי תהלי זה של חינו עברי לא נפסק בתולדות האומה אפילו לשעה אחת בכל דברי
ימיה בגולה ולא זו בלבד אלא שהוא הוא בעצ היה כלי עיקרי לשמירת רציפות המסורתית של
חיי ") 3.ההדגשות שלי(.
בדיבור אחד כור כא אפוא אלתרמ את השפה העברית כגילוי עיקרי של חידוש בתהלי התחייה
הלאומית ,ובד בבד מצביע על היפוכו של החידוש ,כלומר ,על הרצ! ההיסטורי המתמש של
החינו העברי שאותו הוא תופש כעניי של קיימא.

החיבור שבי לשו ולאומיות הפ לעניי מרכזי רק לאחר  ,1830כפי שמציי אֶ ריק הובסבאו ,
חוקר הלאומיות ,בספרו :לאומיות ולאומי מאז עיד המהפכה )עברית .(2006 :אול בתקופה
שבי  1880ל 1914כבר התאפיינה הלאומיות ,בי היתר ,בכ שאתניות ולשו הפכו לקריטריו
מרכזי ומכריע בהגדרתה של קבוצה אתנית כאומה 4.עבור האידיאולוגי

 2אלתרמ" ,למורי ישראל בוְ עידת " ,הטור השביעי ,כר ב'.169 :1981 ,
"Iוִ ד לוִ י" ,הטור השביעי ,כר ב'.178 :1981 ,
 3אלתרמָ ,
 4הובסבאו .126 :2006 ,

של הלאומיות ,החל

בתקופה האמורה ואיל ,שימשה אפוא השפה "קריטריו מכריע לזהות לאומית" ,כניסוחו של
הובסבאו  ,ומרכיב מרכזי של לכידות לאומית ותרבותית.
אלא שהמונח "שפה לאומית" ,גורס הובסבאו  ,אינו אלא עניי מומצא ,ולראייה הוא מציי את
הצור לחבר לשפות לאומיות היסטוריה ולהמציא לה מסורות ,ההופ את העניי ברוב המקרי
האלה מפרגמאטי למיתי .שפות לאומיות ,ה ,לדעתו" ,תרגילי מודעי בהנדסה חברתית" וזאת
– "ככל שמתחזקת משמעות הסמלית מעל לשימוש בפועל" 5.בתהלי בניית של שפות לאומיות
הוא מאבח בבירור את קיומו של יסוד פוליטי אידיאולוגי ,העשוי להגיע עד שלב מוקצ של
החייאת שפות מתות ,אשר משמעותה היא למעשה המצאת שפות חדשות.
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על ריקע של דברי אלה יש להזכיר ,כי הזיווג בי השפה העברית ובי הציונות כתנועה לאומית
אכ לא היה בשעתו זיווג "טבעי" או מוב מאליו .וכ ,בגרסה המקורית של הספר מדינת
היהודי אי הרצל מזכיר את אר -ישראל כמדינה היהודית ואת העברית כלשו המדינה שהוא
מציע להקי  7.ואילו הרעיו של אליעזר ביהודה בדבר הפיכת שפת הכתב המאובנת לשפה חיה
ומדוברת נתקל כידוע לא רק בזלזול אלא א! בהתנגדות של ממש.
דומה שאלתרמ ער למגוו הבעיות והמתחי הכרוכי

8

בזיווג שבי הציונות כתנועה לאומית,

המתבססת על הגירת אוכלוסי דוברי שלל שפות אל מרחב טריטוריאלי אחד ,ובי העברית,
שהוכתרה מסיבות אידיאולוגיות כשפת הלאו הייעודית של אות קבוצות מהגרי  .משו כ
הוא נרת

לבריאת מעי רצ! "ביוגראפי" לשפה העברית ,הכרו ומשולב בתולדותיו של ע

ישראל ,רצ! שתכליתו לחזור ולהוכיח באופ משכנע את הזיקה ההולכת ונמשכת ביניה .

בטורו "ביד לשו" ) ,(1958שנכתב במלאֹת  100להולדת אליעזר ביהודה ,טור שכותרתו רומזת
לחיוניות מעמדה של העברית בחיי הלאו  ,בהסתמ על האמרה הידועה מספר משלי )י"ח ,כא(:
"מוות וחיי ביד לשו; ואֹהביהָ יאכל פרי=" ,הוא כותב בעניי רציפותה של העברית כ:
JאJ ,א – ַג  ִ2גְ ל ֹותָ = Jא מֵ תָ ה הַ ָֹ 7:ו.
ִמֹ Iור לְ ד ֹור ָCרְ 6נ ִדיבֵ י עָ הַ  ְ2אֵ ר.
Jא ֹ ְCתב וַ חֲ ֹ7ב חָ ְדל.= ָ2 6
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 5ש .136 :
 6ש .135 :
 7ראו לעניי זה אצל יוס! לנג .349 :2008 ,לנג מציי ,כי הרצל הסכי לתק זאת עוד בטר תורג הספר
לעברית ,ואכ בתרגו לעברית ,שנעשה בידי סוחר הספרי מיכל ברקובי ,'-מודגש לדברי לנג כי "את
מדינת היהודי נית יהיה לייסד רק באר -ישראל ,ולשו המדינה יכולה להיות רק עברית" )ש (.
 8ראו ,למשל ,את הסעי! "מרחיבי ירושלי וטהרני אודסה" בפרק "ניצני הציונות" בספרו של יוס! לנג,
.343339 :2008
 9אלתרמ" ,ביד לשו" ,הטור השביעי ,כר ב'.188 :1981 ,

אול

אי דומה השפה שבכתב ,אותה עברית שהשתמרה לאור הדורות באמצעות כתיבה

ומחשבה ,לעברית היוצאת מכוח הכתב אל פועַ ל הדיבור .ואלתרמ א! מודע לחלוטי לפרדוקס
האימננטי הכרו בהפיכתה של שפה עתיקה דווקא ,וכדבריו  "עבֵ שהכביכול" ,לְ נס של מרד ביָש
ולבית קיבול לָעול החדש העתיד להתהוות ע הגשמת הלאומיות בפועל ,וא! לכ נת ביטוי
בטור האמור:
ְ ִ2נ ִתיב ְ> ִח ַ?תהָ עָ ) ַ< זֶ ה ל 6יֵKמֵ ר(
 ֵ2י ִראֹ 7ונֵי ָ ְLר ִקי  ,אֵ י ֶ ֶLרק ָ ָF ֶ7כה
לְ ב6ז וְ לִ ְש ִני ָנה 6לְ ִחִ 6Iדי י ֹותֵ ר
ִמ הָ עִ בְ ִרית ִ לְ !וֹ ִ%$#רוְ ָכל ְמ ָלא ָכה.

ַ 67רעְ י ֹו מ 9פְ ָר ֶ7 Mל ְ ַ2ט ָל ֵני ִצ? ֹו
הָ הJ ,א ִנ ְרKה מ 9פְ ָר Mי ֹותֵ ר 6בַ ְט ָל ִני.
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)ההדגשות שלי(

אלא שדווקא לנוכח אותו איאמו ביכולת ההתחַ י6ת של הדיבור העברי והשפה לצורכי היו יו ,
מבליט אלתרמ ,המודר עלידי תפישתו האידיאולוגית בדבר רציפות התקיימותה של העברית,
את מה שהוא רואה ככוח החיי

הדרו שהשתמר בשפה .על פי "הסיפור הביוגראפי" בעל

ההיבטי המיתיי שבונה אלתרמ לעברית כשפה לאומית ,התעורר והתפר -כוח רדו זה ע
הגשמת הלאומיות הטריטוריאלית ,והבשיל לכדי לשו שיש בה יכולת לשרת את כל אורחות
החיי :
ִ ְCאִ 6:מי עָ ְצמַ ת ִח?6ת ְמָ ָB 97רה
ְ Kרבָ ה ָCא  ָ2עִ בְ ִריתIְ ,רָ 6כה  ְCמ ֹו ָקפִ י...-
ירה
6בְ ב ֹוא ְ L9ר ָק – ְ ָLרצ62Iִ 6רִ ,מ ְ@חָ קָ 7ִ ,
ְנא 6וְ עִ > ֹו ִני ְ 6רח ֹוב ...הַ ֹ Cל הֵ ִקי!-
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ואמנ  ,כבר בטור מוקד יותר" ,אֶ ֶל! הַ ִ ִ:Bי " )יולי  ,(1954שנכתב בעקבות "מפעל הנחלת אל!
מלי עבריות לכל יהודי דוברלועזית במדינה" ,כמצוי במוטו של השיר ,מתח אלתרמ קו ישיר
בי מילי שאות קיב -לרשימה ,ובי התגשמות הקונקרטית והפיכת לממש במציאות החיי

 10ש  ,ש .
 11ש .189 ,

הלאומית .מילי אלה ,כגו :קרש ,אב ,מסמר ,חוט ומחט ,בורג ,סדנה ,ניצוצות ,מפוח ,חיילי ,
פועלי  ,אניות ,נמלי  ,פִ גומי ודגלי  ,עמק ,הר ,סלע ,מי ְ ,מסַ פרות למעשה בדר מטונימית את
סיפורה של הציונות  סיפור התחייה הלאומית באר -ישראל והמעבר מחיי הגולה לחיי
פרודוקטיביי וריבוניי  .את הכוח הצפ 6בה להפו ממילי סת למציאותחיי ממשית ,חיה
ופועמת ,תולה אלתרמ בהשתמרות בזיכרו הלאומי כחלק מ הרצ! ההיסטורי של הלשו
"רק ִמֵ ְLני ַ ָF ֶ7כ ְרנ 6א ֹותָ   ְ2עִ בְ ִריתֶ /נהֶ פְ כ 6הֵ  ַֹ ?Cו לִ ְמ ִציא6ת וָ חֹמֶ ר".
העבריתַ :
אלתרמ אינו מדבר אפוא על השפה העברית במושגי

של החייאת גו! מת .בחלק ניכר של

היצירות ,שבה הוא מתייחס לשפה העברית ,הוא למעשה מנסה להדגי ולשכנע כי היא מעול
לא מתה ,אלא אדרבה ,השתמרה בכל הגלויות ולאור תקופות ההיסטוריה כשפתו של ע ישראל,
וא! זכתה – משו היותה גו! חי  לעבור שינויי  ,גלגולי והתפתחות.
בפרק הבא נעקוב אחר התחנות העיקריות של השתמרות העברית ,כפי שמתאר אות אלתרמ
ביצירתו .אול

בסקירה זו ניגע בה לא עלפי הכרונולוגיה ההיסטורית שלה ,אלא עלפי

הכרונולוגיה של פרסו

היצירות העוסקות בה .זאת כדי לברר במידת האפשר את הסיבות

לכתיבת ,לאמור :הא קיימות זיקות אקטואליות בי מועדי כתיבת או פרסומ של היצירות
ובי אירועי הזמ של התקופה שבה נכתבו ,זיקות אשר יש לה נגיעה בעברית ובמעמדה.

ב.
כבר ב ,1940בטורו "שבוע הלשו העברית"

12

במדור "רגעי " בעיתו האר ,(25.1.40) -פונה

אלתרמ אל השפה העברית ומזכיר לה – ולנו  כדלקמ:
עַ ל הַ  ְEיֶמַ  עִ

מַ אִ 6Lט ַ?לְ ְ> ִחEנִ ית,

א> ְַָ Iג ִנ? ֹות.
ִ 6מ ְ@ד ֹות הַ ֹ Pו ְמ ֹרו ל ֹו נָ@ָ ְ
Jא נ ְִטעֶ ה ִא נֹאמַ ר  ֶ7הָ יִ ית ִצ? ֹונִ ית,
ע ֹוד לִ פְ ֵני
ִה ְס ַ> ְדר6ת ָנ ִ7י ִצ? ֹונִ ? ֹות.

זהו אפוא אזכור מוקד של השפה העברית בהקשר ציוני מפורש בתו יצירת אלתרמ.
הניסוח הקליל מכווֵ  כא להשקפתו הרצינית של אלתרמ על מקומה של העברית ביחס לתנועה
הלאומית הציונית :בניגוד למחשבה המקובלת על כ שהרעיונות הרומנטיי
 12כונס בספרו של אלתרמ רגעי כר ב' .הבתי המצוטטי להל מופיעי בעמ' .119

המעֵ ילאומיי

שבספריו של מאפו ה ששימשו כבסיס רעיוני לתנועה הציונית 13,מדגיש אלתרמ כי דווקא הכלי
ולא הרעיו ,היינו – השפה העברית כשלעצמה ,זו שבה כתב מאפו את ספריו ,היא שהייתה
למעשה בבחינת מקדימה ומבשרת של התנועה הציונית:
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הֲ Jא אַ ְ> ְ 6ספָ ַריִ  Mאֲ  ֶ7ר K ָ2ר ֹו,
חֲ ַר ְִ >ֶ 7ראֹ 7ו ָנה אֶ ת ְ ַ7דמ ֹות יִ ְ@ ָראֵ ל.
 ִ2זְ כ6תֵ  Mאֶ ת חֲ ֵלב הַ  ָLר ֹות  ָP ַ2ר ֹו
ֹ 7ו ִתי עַ כְ שָ ו
ָר ִמי
וְ ָר
וְ ָיעֵ ל.
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עוד לפני שהוא סוקר את ההישגי

הלאומיי  ,שה

לתפישתו פירותיה של העברית ,מדגיש

אלתרמ בשיר מוקד זה את מצבה של העברית בעת כתיבתו:
וְ עַ כְ שָ ו  ַ2ח6צ ֹות אֶ פְ <ְ ִ ְ2 M ֵ7ק ָIה,
6בַ 6Pק Qחֲ ַריִ  Mאֵ ֵל.M
ידה...
ידה ,אֲ בָ ל Jא יְ ִח ָ
ַ< עַ כְ שָ ו אַ ְ> ְ@ ִר ָ
 ִCי זָ ר ֹות מַ חֲ ִריֹ 7ות אֶ ת ק ֹו ֵל.M

אלתרמ רומז כא על התערערות מעמדה של העברית כשפה הלאומית השלטת באר -ישראל ,ככל
הנראה בעקבות גלי העלייה של שנות השלושי מאירופה לאר -ישראל.

 13כ ,למשל ,כותב יעקב פיכמ על מאפו כי הוא "יצר את אגדת התקופה החדשה ,אגדה שקדמה לגאולה
ושהכשירה את הגאולה" )פיכמ ,תשכ"ד ;(XV :שמואל ורסס מנסח את הדברי כ" :הרבה הפליגו
בזכותו של הספר ] אהבת ציו[ בחישול הזיקה לאר -ישראל של הקורא העברי בארצות הגולה" )ורסס,
 .(46 :1971ואלה ה רק דוגמאות להתבטאויות רבות הגורסות את הזיקה שבי ספרו של מאפו ,אהבת ציו,
ובי התעוררות הרעיו הציוני.
 14מענייני בהקשר זה דבריו של אליעזר ביהודה ) ,(72 :1978שכתב כי הרצו לדבר עברית נעור בו
בעקבות הקריאה באהבת ציו של מאפו .ע זאת ,ביהודה כלל את מאפו ע סמולנסקי ויל"ג בי
הסופרי שסגנונ מחוסר חי6ת ,משו שה מסתמכי על לשו המקורות הכתובי ולא על עברית
מדוברת )לנג.(163 :2008 ,
 15מעניי לציי את הרמז ,שבאמצעותו מונה כא אלתרמ ע חלוצי השפה העברית בעת החדשה ומקדמי
מגעיה ע הלאומיות העברית ,ג את זלקינסו )יצחק אדוארד סלקינסו( ,המתרג המומר של "רומיאו
"ר וְ יָעֵ ל",
ויוליה" לעברית .הוא עושה זאת בשלבו בשיר את כותרתה העברית של היצירה המתורגמתָ :
וכ רומז אלתרמ במובלע ,כי באורח פרדוקסאלי השמות העבריי ה"צבריי " הללו ה בעצ תרומתה
ברת" בתרגומו את שמותיה של רומיאו ויוליה
של העברית המשכילית דווקא ,לאחר שזלקינסו "עִ ֵ
והכניס כ למחזור הד של העברית.

ארבע שני מוקד יותר פרס במדור "רגעי " בהאר (20.4.1936) -שיר בש "הלשו והשֶ לֶט"
שממנו דווקא עולה תחושת ביטחו במעמדה של העברית .וא! כי ג בשיר זה הצביע אלתרמ על
קלקלות בעברית שיש לסלק ,כגו שגיאות כתיב בשלטי חנויות ,הרי הרוש הכללי שהוא מעביר
לקורא הוא של שפה חיונית ואיתנה:
סמֶ תחַ ְ7מַ ל מַ ְמ ִריKה.
הָ עִ בְ ִרית  ְ2פִ ְר ֹ
 ִ2כְ ת ֹוב ֹות א ֹוט ֹוִ 62סי ִנפְ ֶג ֶ7ת.
ִהיא ה ֹו ֶל ֶכת  ַ2ח ,-6חֲ זָ ָקה 6בְ ִריKה,
אֵ י ָנ= יְ ֵרKה ִמ ֶ<! ֶ7
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כמעט נדמה שהעברית שעליה מדבר כא אלתרמ היא יצור אנושי ,מעי שיקו! של דמות ה"צבר",
היליד ,החי בשלו ע סביבתו הטבעית.
לעומת זאת  ַ2שיר שנכתב ב ,1940כאמור למעלה ,מדגיש אלתרמ את התערערותה של העברית.
הזיקה שהוא תולה באופ מודגש כלכ במקומות אחרי

ביצירתו בי הלשו ובי התחייה

הלאומית ,מחדדת בעיניו את הצור לעמוד על משמר הדיבור העברי ,כסַ   ָBבפועל של תחייה זו.
רמת הדחיפות של הצור בתיקו הדברי משתקפת היטב כא ובמקומות אחרי ביצירתו.
אלתרמ ,המונה בשיר "שבוע הלשו העברית" את זכויותיה הרבות של העברית בהגשמת החזו
הציוני ,מתייחס ביותר משמ -של לגלוג ובלא מעט אירוניה להחלטה להקדיש לה שבוע אחד
בלבד ,הלא הוא "שבוע הלשו העברית" ,כדי להחזירה לתודעת הציבור .בהנמקתו בסיו השיר
הוא יוצר הקבלה ברורה וחדמשמעית בי השפה העברית ובי אר -ישראל ,בבחינת תזכורת
מהבהבת לדוברי הלשו ולמנחיליה בדבר הזיקה המובהקת שבי השתיי :
" ָ7ב6עַ עִ בְ ִרי" ה6א ָיפֶ ה וְ חָ 67ב,
אַ Q Mל ִנ ְת ָLאֵ ר ֹ 2ו וְ Qל ִנ ְתהַ ֵ:ל.
הַ יְ ֹתQר ,לְ מָ ָ7ל ִC ,י ַי ְק ִIי 7הַ ?ִ 67ב
 ָ7ב6עַ לְ מַ עַ ...
אֶ ֶר-יִ ְ@ ָראֵ ל? )ש (121 :

באותה שנה עצמה ) (1940שב אלתרמ ונדרש לעברית המשכילית ,הפע לזו של המשוררי בדור
שלאחר מאפו ,ומסיבות אחרות לחלוטי .במחזור "שלושה שירי בפרוור") ,שנכלל מאוחר יותר
 16אלתרמ ,רגעי כר א' עמ' .250

בספרו עיר היונה (1957 ,מבקש הדובר לזַ מֵ   באורח מדומיי  אל הפרוור האר -ישראלי ההומה,
שחיוניותו היא ביטוי להגשמת הלאומיות הלכה למעשה ,את משוררי ההשכלה מיכ"ל ויל"ג ,אנשי
הגולה שבטר הציונות:
ְ ַLרוַ ר הַ ְ>מָ ד וְ הַ 6ּ : ַBחַ ,
ְ ַLרוַ ר הַ ֹ 7וט וְ הַ ֹ Bו ַרג,
ל ָ2 6א ִמי ַכ"ל ָ U ְ2ל@6חַ
וְ ל 6שָ מַ ע א ֹו ְת Uיְ לַ"ג.

ואכ ,בשיר ב' של המחזור בורא אלתרמ מפגש מדומיי של מיכ"ל הענוג והחולני ,המגל בדר
מטונימית את העברית החיוורת של זמנו ואת הקיו הרוחני ,הגלותי ,התלוש מ הקרקע ,ע
הפרוור התלאביבי הארצי והתוסס וע לשונו החיה:
ה6א ח ֹוצֶ ה Cָ ִC ַ2ר זְ ִהיר צַ עַ ד,
ְמא ?ָ 9מֵ ְרכ6ב= הָ ַרב
ה6א מֵ ִריחַ ֶ ְCכ ֶלב צַ יִ ד
אֶ ת ְ(פָ תָ ) הַ  ְ+כָ %רה לוֹ  ִ$כְ תָ ב )ההדגשות שלי(.

בהתא

להשקפתו האידיאולוגית ,הגורסת כאמור את קיומו של רצ! היסטורי של העברית,

אלתרמ אינו מקפח ג את זכותה של העברית המשכילית כחוליה בשימור השפה ברצ! הדורות,
תו שהוא מצטט – על דר ההומאז'  את המשפט "א ֹור הַ ַ<ז ְ ָ2רח ֹוב ֹות זָ ר6חַ " ,מתו שירו הידוע
של מיכ"ל "חג האביב" ,ומשלבו בשירו שלו .אול באותה נשימה מכנה אלתרמ את משוררי
יר הַ ָ>מ ֵB ִF ֶ7 / ַ=6ר  ְ2עִ בְ ִרית Qהֲ בָ ה" ,וכ מציב אות כהיפוכ של בעלי
ההשכלה "ֵ ְ2ני  ְ2לִ י ג !6וְ ִָ 7
הגו! ,סבלי הפרוור האר -ישראלי ,המייצגי

בשיר ארציות וגשמיות ,אשר מציעי

לחזק

"מ ֵ?י ֵננַ /6נגְ ִמיעֶ  6Eוְ ֹכחַ י ֹוסֵ ! /.מָ ה
ולהבריא בדרכ את משורר ההשכלה הגלותי ,הרוחני והחולניִ :
הָ ָרע? יְ הַ ֵ M:ל ֹו  ֵ2י ֵנינ /6הַ  ַLיְ טָ  ִמי ָכה י ֹוסֵ !" )ש .(210 :
אלתרמ יוצר בשיר זיקות גומלי בי שתי הישויות – המשורר החלוש והסבלי איתני הגו! .וכ,
העברית שאותה המשורר מיכ"ל "מֵ ִריחַ  ְCכֶ ֶלב צַ יִ ד" היא העברית הפרוורית ,הארצית ,הלאו
דווקאתקנית ,זו שנוצרה על אדמת אר -ישראל ומבטאת בהתפתחותה הטבעית תהליכי של
הבראה ויצירה לאומית .ע זאת ,עברית זו מכילה בתוכה די והותר משקעי היסטוריי מתו
העברית שבכתב ,המאפשרי

למיכ"ל "לזהות" בה עדיי יסודות מוכרי

לו .מ הצד האחר,

מבטאי

סבלי הפרוור בעלי הגו! רצו טוב "לקלוט" את המשורר החולני אל קהל  ,לחזקו

ולהבריאו.
השיר פורס חודשי ספורי לאחר פרו -מלחמת העול השנייה ,כשעתיד של יהודי אירופה
היה לוט בערפל ,ואילו הקרע האידיאולוגי שבי הגולה האירופית והיישוב הציוני באר -ישראל
בקרבו את שתי הישויות הללו זו לזו – את המשורר נציג הגולה ,שכולו רוחניות,
היה בגדר עובדהַ .
ואת הסבלי האר -ישראליי מייצגי הגו! והארציות – רומז אלתרמ אולי על הצור ביצירת
הרצ! הלאומי והגישור בי הגולה לאר -ישראל .הוא עושה זאת ,בי היתר ,באמצעות האמירה
המובלעת על היסודות המשותפי  :על לשונ של יל"ג ומיכ"ל המשוקעת בתו לשונ של סבלי
הפרוור האר -ישראלי ,שכ בשפה העברית ,המוצגת ביצירתו כבעלת היסטוריה ארוכה הכרוכה
ומשולבת בהיסטוריה הלאומית ,הוא רואה גשר אפשרי – ואולי הכרחי – בי מרחבי ותקופות
בתולדות הע לא רק בעבר ,אלא ג בהווה של כתיבת השיר.
מאוחר יותר ָCלל אלתרמ את "שלושה שירי בפרוור" בספרו עיר היונה שראה אור ב1957
ומיק אותו בשער "שירי על ְרע6ת הרוח" ,בי שירי העוסקי בהיבטי השוני של כינו
החיי הלאומיי באר -ישראל .במחזור "שירי על רעות הרוח" ,שעל שמו נקרא השער ,מייחד
אלתרמ שיר ג

לעברית )שיר ט'( ,שאותה הוא מציג כאחד מ הכלי

החשובי

לכינו

הממלכתיות 17.א! כא ,בדומה למה שעשה ב"שלושה שירי בפרוור" ,הוא קושר אותה להמולת
הרחוב ולשיח

ההיברידי של "הש6לי ֹות ה ֵל ִצי " ,כלומר ,חוזר ומבליט את ההיבט הגשמי,

הארצי ,החי ,א ג המגומג  ,ואת שלב ההתאוששות של השפה על אדמת אר -ישראל .ג כא
הוא חוזר ומזכיר את הרצ! ההיסטורי ,כלומר ,את הלשו הדב6רה ,לשו ההווה ,כחוליה הקשורה
בלשו הכתב בעבר .וכ ,השוליות הלצי מדברי 
 ִ2לְ ֹ 7ו ָנ הַ ֹ Cו ְָ 7לה עַ ל ַק ַ2יִ ,
ִ ֶ! ִה ִ-יעָ ה לְ ָכא  ֵ2י עַ ְר ַ2יִ
ִמ#וֹרוֹת ַר ָ$נִ י ְ %מלִ יצִ י.
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)ההדגשות שלי(.

 17את זיקת הגומלי וההדדי6ת שבי הלשו העברית וכינו הממלכתיות מזכיר אלתרמ באופ מפורש בשיר
"נספח לשיר צלמי פני " ,בעיר היונה ,שבו הוא פונה אל הממלכה בדברי הבאי :
"לְ ִס ִC  ָBי ַג ִהיא ,הָ עִ בְ ִרית ִ 6מ ֶ:יהָ 7ֶ /הָ יִ 6נכְ ָרת ֹות עִ ֹCח ֹו הָ Kפֵ ס7ֶ /ל הָ עָ לֵ 6לא ַק ְמ ְ>ִ ,היא ַג ִהיא אֶ ת
ֵֶ Cליהָ >ְ /צָ ֵר! אֶ ל ֵ ְCלי ֹחמֶ ר וָ ֹחק ֶ?ֹ 7אחַ ז M ָ2 /עַ ַרב לְ ָש ְמ ֵר Mחֲ זָ ָקה ִמ:ֵ ַ2עַ  /וְ ָל ַדעַ ת  ִCי צֶ ֶדק ֵי ֵ7ב  M ָ2עַ ל ֵCס".
)ש .(ְ 153 :
 18אלתרמ" ,שירי על רע6ת הרוח" ,ט' ,עיר היונה.175 :1957 ,

חולשתה של העברית המדוברת בתקופה בה נכתבי ומתפרסמי הדברי אי בה כדי להקטי
את עמדת ההערצה כלפיה מצד הדובר .אדרבא ,הוא רואה את התקופה כזמ ביניי שבו זקוקה
העברית לחיזוק ולסיוע ,ואות הוא מציע לה לא כ ַ7ליט= אלא כמשרת=:
Jא אֶ ְה ֶיה  ֵ2י ַר ֵ2י ַ ִ:7יטַ יִ ,M
Jא ִא ִ>י ֵ ְCרעָ ה א ֹולִ י ֵכ,M
ַרק אֶ ְה ֶיה ָנא Qחַ ד 67לְ י ֹותַ יִ ,M
ְ ָV ֶ7רח ֹו ַכַ ָLרת ִח?ֵ 6כ.M
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ע זאת ,ולמרות חולשתה של העברית בתקופה האמורה ,היינו ,בתקופה שלאחר העליות הגדולות
בשנות החמישי של המאה העשרי  ,חוזר הדובר בשיר ומדגיש את אמונתו בכושר התחדשותה
של השפה העברית ,שעליה לא חלי חוקי ההזדקנות הביולוגיי  ,ומתו צֶ פי לעתיד השפה הוא
כותב:
 ִCי מַ ְרQיִ  Mמַ ְראֵ ה הָ Qלְ מָ וֶ ת,
 ִCי ִ@חַ ְקנ@ְ M ָ2 6ח ֹוק נְ עָ ִרי ,
עַ ד עָ ֵלינָ 6קפְ צָ ה זִ ְק ַנת מָ וֶ ת
וְ עָ ַליִ ָ Mקפְ צְ 6נעִ 6רי .

20

אי כא רק השתעשעות במשחק הפכי פרדוקסאלי .אלתרמ הביע בדרכי שונות את דעתו על
כ ,שהעברית המדוברת שהתפתחה באר -היא "מפלאי החידוש וההתחדשות של ע ישחדש
בארצו הישנהחדשה".
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בשער אחר בעיר היונה )"שירי נוכחי "( נכלל השיר "מחברות עמנואל" ,שכמו "שירי על ְרע6ת
הרוח" נכתב א! הוא בשנות החמישי

של המאה ה ,20והוא תופש מקו

מיוחד במסכת

ההתבוננות של אלתרמ בשפה העברית ובדרכי הישרדותה .את לשונו של עמנואל הרומי ,ב שלהי
ימי הביניי וראשית תקופת הרנסאנס 22,תופש אלתרמ כדוגמה ומופת לגמישותה של השפה
העברית וליכולת היאחזותה בחיי  .אלתרמ מעלה על נס את העברית המיוחדת של הרומי,
"@פַ ת Jא עָ ִרי וְ Jא אֶ ֶר>ַ ,-בְ ִנית ֶ7 /ל  ֵ7מ ֹות
שנוצרה בתו ִריק קונטקסטואלי ,והיא ,כמאמרוְ ,
 19ש .176 :
 20ש .177 :
 21זיוה שמיר" ,התנצלות המחבר על מצבו של האמ בעתות מלחמה" ,עיו במחזור "שירי על ְרע6ת
הרוח" ,על עת ועל אתר.149 :1999 ,
 22עמנואל הרומי נולד בעשור השביעי של המאה ה ,13נפטר בעשור השלישי או הרביעי של המאה ה.14

לְ Jא ג@ְ .!6פַ ת Jא חַ י ְמ ַד ֵ2ר" )עיר היונה .(264 :1957 ,א למרות היותה שפה נטולת קונטקסט
חברתי ,מצליחה העברית של עמנואל הרומי ,לפי אלתרמ ,לתאר חיי שוקקי שבה :
ק ֹול מַ  ָWא 6מַ ָ> ,ק ֹול ס ֹופֵ ר ִמ ְתעַ  ֵ2ר
ירי חֲ תEָ 9ה ,ק ֹול עָ ִמית
ֲע ֵלי ִריב ,ק ֹול ִֵ 7
וְ @ ֹו ֵנא ,ק ֹול ֹות 67ק 6בְ ִדיחָ ה ,ק ֹול ס ֹוחֵ ר
וְ ִצלְ צ6ל ִIי ָנ ָריו עַ ל  97לְ חָ  ,קוֹל חָ בִ ית
ִמ ְת<ַלְ ֶ<לֶת ְ ָ2רחוֹב ,קוֹל נו ֵֹדד ְמזַ  ֵBר,
6תפִ ָ:ה ,קוֹל ָקהָ ל וְ י ִָחיד,
קוֹל הָ ג6ת ְ

משמע ,לשפתו של הרומי היכולת המלאה להעמיד שיח פוליפוני ,המתאר את חיי היו יו של
יהודי פרובנס ודרו איטליה ,שאותו השכיל לעצב באמצעות העברית המקראית ,כשהוא מעק
לש כ את כתוביה ומשנה את משמעות לצרכיו .אלתרמ מבליט את מעשה הבריאה הלשוני
של עמנואל הרומי כתופעה ייחודית וכשלב שלא נית להגזי

בחשיבותו באשר לשימורה,

הגמשתה ִורענונה של העברית.
בה בעת נית לקרוא זאת  בהקשרו הספציפי של הספר עיר היונה ושל הפואמה ההיסטוריוגרפית
בעלת אותו ש הניצבת בפתחו  ג כרמז אנלוגי לתפקידו המיוחד של המשורר העברי ב דמותו
ותקופתו של אלתרמ ,שבכוחו להעניק ביצירתו בעזרת הלשו קול להוויה נטולת לשו ולהנציחה.
הוויה כזאת היא למשל ,ציבור העולי המהגרי בשנותיה הראשונות של המדינה 23,שאלתרמ
נוטל על עצמו לתארו בשירי מתו חלקה האחרו של הפואמה "עיר היונה" ,למשל בשיר "קול
חוצות" .שיר זה במיוחד מזכיר בפירוט הפוליפוני שלו את האופ שבו צייר אלתרמ את כוח
התיאור של לשו עמנואל הרומי ,וג הוא משרטט באמצעיו הלשוניי המג6וני חיי רוחשי של
ציבור שאי לו שליטה בעברית ,הנקלטי ומתדובבי עלידי המתבונ בעל העט:

עדר הלשו
 23בטור הנושא את הכותרת "תקציב מעשי" ,שנכתב ב ,1951מתאר אלתרמ מפורשות את הֵ ֶ
של העולי החדשי ומחווה דעתו על הצור להקנות לה שפה:
Kר -הַ ֹFאת ,אֲ ֶ7ר עַ  ְCר6תלָ7וֹ,
 ִCי בָ ֶ
עֲ67ק ַIעַ ת,
עִ  ֵ6ר,
ְמהַ  ֶBה בָ =  ַBַCיִ ,
ְצ ִריכִ י ַל ֲעמֹד  ָB ַ2ק ֹו הָ ִרא7וֹ
הַ ֵCלִ י הַ Eו ְֹתנִי ל ֹו @ָ פָ ה וְ עֵ ינַיִ !
)אלתרמ" ,תקציב מעשי" ,הטור השביעי כר ג'(261 :1986 ,

ק ֹול ֹות זִ ְמ ָרה וָ ִריב .ק ֹול ְ7עָ טָ ה
וָ פַ חַ ז .ק ֹול ִט ְרחָ ה וָ זַ עַ ! .ק ֹול
ח6צ ֹות  ְ2טֶ ֶר ַליְ ָלה.

או:
ִנבְ חַ ת ָ ְCלבִ י  .ק ֹול ס6ס צ ֹוהֵ לִ .אבְ חַ ת
סַ  ִCי מ7ְ 9חֶ זֶ ת ְ ִF ַ2מז 6הָ ָר .
ק ֹול ַנ ָ< ִרי 6פֶ חָ ִחי ִ .צוְ חַ ת
ֵ ְCלי עֵ 6 -כְ ֵלי ְ ַ2רזֶ ל ִ ְ2הְ ָ2ר) . Kעיר היונה.(134 :

רצו! לשיר "מחברות עמנואל" ממוק בשער "שירי נוכחי " השיר "השומע עברית" ,המתאר את
אופייה של העברית המחודשת ,כפי שהיא נתפשת אצל השומע עברית.
השומע עברית הוא מחד גיסא זה הקולט אותה באוזניו ,באופ פיזי ,כקול או כמערכת צלילי ,
ומאיד גיסא זהו המבי עברית ,כמשמעו הנוס! של הצירו! 24.אלתרמ מאפיי אותה בהגיעה
לאוזניי כפולות אלה כ" ָלֹ 7ו חַ ָ?ה  ֶ7עָ לְ תָ ה  ָ2א ֹוב"" ,הָ ע ֹו@ָ ה ָCל ְמ ָלא ָכה אֲ  ֶ7ר ָל= ִהיא ִנ ְד ֶר ֶ7ת" .וע
זאת – " ֵי>ַ = ָ2 7ג ִח ָIל ֹוֵ ,י 7זִ כְ ר ֹו אֵ יהֱ י ֹות" ,ובמילי אחרות – היא מתאפיינת ,לדבריו ,ב" ֵCפֶ ל
הֲ וָ ָיה 6מַ ה6ת" ,הנוגעי בעצ היותה שפת הווה המתחדשת על בסיס העבר.
בהעמדת שני השירי )"מחברות עמנואל" ו"השומע עברית"( ברצ! ,מותח אפוא אלתרמ חוט
הדב6רה,
מקשר בי הלשו שהייתה לשו ספר ,כבימיו של עמנואל הרומי ,ובי העברית המחודשתְ ,
זו שלדבריו אינה זרה לשוק" ,וְ ָיKה ִהיא לְ ִ@יחַ זְ ֵקנִ י 6נְ עָ ִרי " .ללמדנו ,שלתפיסתו אי הלשו בת
ימינו אלא חוטר מגזעה של העברית ההיא ,שקיומה ,כנרמז ,עדיי מהבהב בתו העברית החדשה
כפולת ההוויה והמהות.

בדוגמאות שנידונו עד כא נוכחנו בחשיבות של תאריכי פרסומ של השירי  ,שכ אלתרמ קשר
את כתיבת היצירות הנוגעות בשפה העברית ,או את פרסומ ,אל מועדי משמעותיי מבחינה
לאומית ,כמעביר מסר.
וכ ,ב ,1958שנת העשור למדינת ישראל ,מפרס

אלתרמ מלבד הטור "למורי ישראל

בוועידת " ,הנוגע בהנחלת העברית ,לא פחות משלוש יצירות נוספות בעלות רלוונטיות לזיקה
 24אבשוש מדגי משמעות זו של המילה "שומע" באמצעות הפסוק" :דברנא אלעבדי ארמית כי
שומעי אנחנו" )מלכי ב' י"ח ,כו(.

שבי לשו ולאומיות .נזכיר כא תחילה את השיר "הקרב על גרנדה" מתו ספר התיבה המזמרת
מריה.
) ,(1958הנוגע בעברית של ימי הביניי וב ְמשַ ֶ
בשיר מתואר ערב הקרב בי צבאות סביליה וגרנדה ,כשמפקד צבא גרנדה ,הלא הוא המשורר
שמואל הנגיד ,קורא בזמ גורלי זה אגרת מבנו הקט יהוס! .נער זה הֶ עֱתיק בכתב ידו ובעברית
את הדיווא  אוס! שיריו של האב  ושלח ֹו אליו ,והנגיד הנרגש משת! את אחד מקציניו
בתחושותיו ובהגיגיו:
ְ@פַ ת ָק ְדשֵ נִ 6א ָ>נִ 6מ ְ7מֶ ֶרת,
ִנלְ חָ ִמי ָל= ה ֹוגִ י 6גְ ד ֹו ֵלי  ְ? ַLטָ ִני .
אַ  Mמָ תַ י ִנ ְצח ֹונָ= ָל= מ 9בְ טָ ח לְ ִתפְ אֶ ֶרת?
עֵ ת ֹ 7ו ְמ ִרי א ֹותָ = ָMC
יְ ָל ִדי ְקטַ ִEי .

הצהרה זו מתחברת אל תפישת אלתרמ באשר לחשיבות הנחלתה של העברית לילדי כבסיס
לתחייה הלאומית ,שהוזכרה בדברי שכתב למורי ישראל בוועידת  ,באותה שנה עצמה שבה
כאמור ראה אור ספר התיבה המזמרת ) .(1958בשיר הנוכחי מעביר אלתרמ את המסר באופ
ישיר לנוער עצמו ,באמצעות הדברי
בספר המיועד לקוראי

דלעיל שהוא @ בפי שמואל הנגיד ואות הוא מפרס
העבריי

צעירי  .דר אזכורו של מעשה העתקת הכתובי

ושימור

מורשת הלשו בידי בנו של שמואל הנגיד ,בגיל של נמעני ספרו של אלתרמ ,מעלה המחבר על
נס ג

את תפקידו ואחריותו של הנוער ,שבידיו מפקידי

לקיי את המשכיותה.

מורי

והורי

את השפה העברית,
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ביצירות שנדונו כא כאמור על פי הכרונולוגיה של פרסומ ולא על פי הכרונולוגיה ההיסטורית,
הוזכרו עד כה תחנות מאוחרות יחסית שבה השתמרה העברית באל! השני

האחרונות .א

אלתרמ אינו מוותר ג על אזכור תחנתה הראשונה של העברית ,הלא היא העברית המקראית
שממנה משתלשלת השפה במורד הדורות .מעניי שהוא נוגע בה א ברמז ורק ביצירתו הקנונית

 25מעניי לציי ,כי בפי פָ ק6ד ֹו של הנגיד @ אלתרמ בשיר דברי ג על כוחה ויתרונה של השירה העברית
בהנצחת של אירועי היסטוריי  .מלבד רמזי גלויי לשירי המלחמה של הנגיד ,נית לראות בכ דברי
סנגוריה עקיפי או סמויי על הפואמה האלתרמנית "עיר היונה" ,העוסקת באירועי ההיסטוריה
הלאומית היהודית מתו מלחמת העול השנייה ועד קליטת גל העולי הגדול בשנות החמישי בישראל,
ואשר התקבלה שנה קוד לכ בהפניית עור! בעיקר מצד הביקורת.

האחרונה ,חגיגת קי ) ,(1965המושפעת מרוחות זמנה ונית לראותה ,בי היתר ,כמסכמת
תקופה .הוא נזקק לאזכורה מטעמי שיפורטו להל.
בשיר ח' במחזור "שוק הפירות" בחגיגת קי מציג אלתרמ את העברית המקראית כלשו
שמוטבע בה מימי ימימה קוד מוסרי גנטי ,בתארו אותה כלשו " ָP ֶ7פְ טָ ה עַ וָ אֵ ל 7ַ ַ2עַ ר"  ,
>Bִ ֶ7וְֹ Mרגִ יל6ת יְ שָ נָה,
 ְ2גַעַ ת עַ וְ ָלה 67 ְ2לֶיהָ ,
שָ מַ יְ מָ ה ע ֹולֶה ֲעָ ָ7נ=
וְ חֶ ְר ַIתאֱ ִ Jהי ְמ ָ7לֶיהָ .

יקי
ְ ִ2 ֶ7הי ֹות <ְ בִ יעֶ יהָ מַ ִִ P
אזֶ ,
ַ Vְ ַ2ר ְקלִ יֲ ,ע ֵרבָ ה ִהיא ָל ֹ
אַ ֹ 2 Mו ֵקר 6ב ֹו ֵלס ְִ 7ק ִמי
ְמחַ ֶCה ָל=  ַ2חֹ ַ2 ,-6ח.M ֶ7
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ערבה
לפי תפישת אלתרמ ,הלשו המקראית היא אפוא כפולת פני  :ע כ שהיא מסוגלת להיות ֵ
לאוז בדיבור טרקליני ומכובד ,הרי בהבעת טמו בה ג הפוטנציאל להשתלח בחריפות ,ללא
מורא ומשוא פני נגד השלטונות ,כמו לשו הנביאי  ,שניבאו בלשו שיריתאסתטית נבואות
חורב קשות ,הכוללות עונשי

חמורי

ואסונות לאומיי

בעקבות שחיתות מוסרית )דוגמת

כבוקר ובולס שקמי ]עמוס ,ז' יד[ ( 27.לשו זו מוצגת
ֵ
הנביא עמוס ,הנרמז כא באמצעות אזכורו
אפוא כלשו אתית שיפוטית ,המופקדת על משמר הערכי  ,ובהבעת – כלשו אסתטית הדוברת
מעדנות.
  1965שנת פרסו חגיגת קי  היא ג השנה החותמת את העשור של "פרשת לבו" שהסעירה
את מדינת ישראל .אלתרמ נקט בפרשה עמדה אקטיבית והתייצב ללא פקפוק לצד בגוריו,
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 26אלתרמ ,חגיגת קי.6463 :1965 ,
 27זיוה שמיר קוראת את הבית דלעיל ,שנזכרי בו הטרקלי ובולס השקמי  ,כרמזי על הסינתזה "בי
שפת השוק הוולגרית לבי שפת הספר האינטלקטואלית" .לדעתה מדובר כא על "העברית האליטרית
המתארחת בטרקליני  ,א אשריה שהיא נתונה ג לסכנת "אונס" מידי אות אנשיחוצות פשוטי ,
אלימי וחשוכי ") .שמיר ,על עת ועל אתר .(306 :1999 ,דומני שהסבר זה אינו רלוונטי כא ,שכ הרמזי
"Iבְ ֵרי
בטקסט האלתרמני המצוטט ,כולל הכינוי "מו ִֹרי נ ְֶא ִָ Iרי " הרומז לנביאי  ,שדיברו ,כנאמר בשירִ ,
אֱ מ6נָה וָ חֹק" ,מוליכי כול להבנת השיר כעוסק בעברית המקראית – בעיקר זו של הנביאי  בעלת
הפוטנציאל הכפול ,האתי והאסתטי ,כמפורט למעלה בגו! המאמר.
 28ראו ,לדוגמה ,את טורו בפרוזה "הצדק ורודפיו" )הטור השביעי כר ב' ,(286280 :1981 ,הנֶחת
בפסקה הבאה" :החר שהוטל על בגוריו ופסילתו מלהיות ראש לממשלה הזאת בשל כ שהוא מילא

שהאשי כידוע את לבו בטיוח האמת ובהסתרת עובדות .בשיר האמור רומז אלתרמ על עוולה –
מילה שעשה בה שימוש ג ברשימותיו על הפרשה  ועל הצור להוקיע= בחריפות ,כמו ג על
הצור להשתית את החיי

הלאומיי

על יסודות הצדק והאמת ,המקופלי

בדבריה

של

הנביאי והמחוקקי הקדומי  ,שהרי לדבריו:
Jא  ָ7וְ א נִ כְ ְתבְ 6ספָ ִרי
 ְ2טֶ ֶר ק 6עִ יר עַ ל ח ֹול.
Jא שָ וְ א ִד ְ2ר 6מ ֹו ִרי ֶנ ְא ִָ Iרי
ִIבְ ֵרי אֱ מָ 6נה וָ ֹחק.
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בהציגו ביצירותיו את העברית כגו! חי בעל קיו רצי! ,רומז אלתרמ למעשה כי ג העברית של
דורו נושאת בחובה את תכונותיה הגנטיות של העברית הקדומה ,הנבואית ורודפת הצדק ,וממילא
היא מכילה אפוא את הפוטנציאל להגיב כמותה כא ועכשיו על עוולות מוסריות בחיי היחיד
והלאו  ,ויָתֵ ר על כ :היא א! אמורה לעשות כ.

ג.
בדוגמאות שנידונו עד כא בולטי שני ענייני  :ניסיונו החוזר של אלתרמ לתאר את העברית
המפCה מתחת למציאות היהודית או האחוזה בה לאור
בתחנותיה ההיסטוריות כשפה לאמתהְ ,
רצ! הדורות; וכ הקישור האנלוגי ,הסמוי בד"כ ,בי תחנותיה הקדומות של העברית ובי
המציאות הלאומית שלאחר הגשמת הציונות בפועל .באופ דומה נוהג אלתרמ ג

בנושא

החייאתו של הדיבור העברי.
וכ ,בשני שירי נוספי שפורסמו בשנת העשור ,1958 ,בטור "ביד לשו" ,שכבר הוזכר לעיל,
ובשיר "אנשי עלייה שנייה" ,בספר התֵ יבה המזמרת ,הוא מעלה על נס את ההחלטה המודעת

חובה אֶ למנטארית של ראשממשלה ,הוא דבר אשר מידת עוולה שבו עוד תתגלה ותוב אולי במש הזמ.
מאמצי שכנוע והסברה לגיל6יה של עוולה זו ה חובה לבריאותה ותקינותה של המדינה" )ש .(286 :
)ההדגשות שלי(.
כמו כ ,ראו את רשימתו "חשיבותה של רצינות" )) (1964מנח דורמ ]עור[ בי המשורר למדינאי:1986 ,
 .(5853את הרשימה הנ"ל ,התומכת בכל לב בבגוריו ובמלחמתו להוצאת הצדק לאור ,שהתפרסמה,
אגב ,שנה לפני צאתו לאור של הספר חגיגת קי ,מסיי אלתרמ בפסקה הבאה ,המתובלת באירוניה:
"מוסרי כי בפנייתו אל שרהמשפטי והיוע -המשפטי של הממשלה מבקש בגוריו לבדוק א
מסקנותיה של ועדתהשרי ונוהל שלה "תואמי הצדק והאמת וחוקי המדינה" .ייתכ כי זו באמת
דרישה נלעגת ונפסדת ,א כיוו שהמבקש מתכוו לכ ,כדרכו ,בכל הרצינות ,הרי ייתכ כי כבר עכשיו נגזר
שפרק זה עתיד להימנות ע הנכוני והאמיצי בסיפורחייו ולהיזכר ברבות הימי כשיעור לדוגמה
בהלכות מילוי חובה פנימית בלי חת ובלי רתיעה מפני כל וכל" )ש .(58 :
סקירה מפורטת של תגובות אלתרמ על הפרשה בכל שלביה ראו במאמרו של ד לאור" ,נת אלתרמ בימי
פרשת לבו" ).(1989
 29ש .64 ,

והמהפכנית ה של אליעזר ביהודה וה של אנשי העלייה השנייה להפו את הדי$ור בעברית
לחלק בלתי נפרד מחיי היו יו שלה .
בחלקו הראשו של הטור "ביד לשו" מדגי

אלתרמ עניי זה באמצעות הסיפור המרגש על
אינה יכולה לתקשר

פגישתו של אליעזר ביהודה ע אמו שעלתה בעקבותיו לאר -ישראל .האֵ

ע בנה ,משו שהוא נדר לדבר רק בעברית ,שפה שאותה אי היא דוברת .וכ נחת גורל J" :א
זֶ ה עִ

עוֹד ַ ֵ2Iר י6כְ ל 6הֵ

ֹזאת /עַ ד לְ Qחֲ ר ֹו ָימֶ יהָ א ֹו Qחֲ ר ֹו ָימָ יו".
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החלטה מודעת לדבוק בדיבור עברי היא ג נחלת של אנשי העלייה השנייה:
הֵ

Kמר ִ2 :6לְ שוֹנוֹת ֵנ ָכר
ְ

ה6די  .נ ְַחלִ יט
ְמ ַדִ ְ2רי הַ ?ְ ִ
מֵ הַ ? ֹו )Qל נֹאמַ רִ :מ ָBחָ ר(...
לְ ַד ֵ2ר וְ לִ כְ ֹתב עִ בְ ִרית.

6בְ עִ בְ ִרית ָ ֶ7ר ְדמָ ה ְ ִ2ספָ ִרי יְ ָש ִני
הֵ

זִ ְBרִ ,6ה ְתוַ  ְCח 6וְ עָ ְרכ 6עִ > ֹו ִני .

וְ ָכל ר ֹואֵ יהֶ
ְ Kמרֲ 6ע ֵליהֶ :
אֵ יזֶ ה ִמי ֵ ְ2ניָ Kד ְמEִ 97י !

תו
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העשור הראשו להגשמת הממלכתיות הישראלית ,עשור שהתאפיי בבעיות הקליטה

וההתערות של בני העלייה ההמונית ,נרKה לאלתרמ ,ככל הנראֶ ה ,כמועד הול לחזור ולק ֵ2ע
בתודעה הקולקטיבית ,באמצעות הזכרת דוגמאות מופת אלו ,את הזיווג שבי הלאו ובי הלשו
העברית ,זיווג שהתערער משהו ע התגברות תפוצתו של הדיבור הלועזי במדינה בשנות העלייה
הגדולה ,וע
המצוטטי

השינויי

הדמוגרפיי

שהתחוללו בעקבותיה .הבית הראשו מבי השניי

לעיל נשמע אפוא לא רק כמגולל פרשייה מ העבר ,אלא ג

כהצעה המכ6ונת אל

ההווה שבו פורס השיר )"נ ְַחלִ יט מֵ הַ ? ֹו ] [...לְ ַד ֵ2ר וְ לִ כְ ֹתב עִ בְ ִרית"( .זוהי בעצ קריאה מובלעת
אל הציבור )היהודי( באר -לראות בדוברי העברית הראשוני

 30אלתרמ" ,ביד לשו" ,הטור השביעי כר ב'.187 :1981 ,
 31אלתרמ" ,אנשי עליה שניה" ,ספר התיבה המזמרת.60 :1958 ,

)שא! ה

היו בשעת

מהגרי

ו"עולי חדשי "( דוגמה ומופת ,וללכת אפוא בעקבותיה באימו -העברית כשפת הדיבור בחיי
היומיו שלה .
על שלבי

נוספי

בהתפתחותו הממשית והעתידה של הדיבור העברי ,עלפי השקפתו של

אלתרמ ,נית ללמוד מ הכתרי שהוא קושר לשניי מ היוצרי הבולטי של דורו ,שניה
אנשי העלייה השלישית – המשורר אברה שלונסקי והפרוזאיק יעקב הורובי.-
בברכות לרגל יובלותיה  ,שפורסמו במדורו "הטור השביעי" ,ושסקרו את מפעלותיה  ,העלה
אלתרמ על נס בעיקר את תרומת לשפה העברית.
על שלונסקי כתב אלתרמ ,בי היתר" :תחייתה של העברית שאי ל פלא גדול ממנה בתולדות
תרבותנו ,תחייתה של העברית )הנכתבת ,ומכא ג המדוברת( חייבת לו חוב שאי לשערו כלל .ידו
נתנה לה לא רק "מלי חדשות" ,או צירופי חדשי  ,או דרכי סגנו ולח שלא נודעו .הוא שיווה
לה ח ו ש י

שלא היו לה ,כלי תפיסה שלא ידעה ,יצרי שלא שיערה".
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ואשר ליעקב הורובי ,-אלתרמ מדגיש כי בכתיבתו עשה שימוש בכל רבדיה של העברית ,מ
העתיקי ביותר ועד לשו הרחוב והעיתו .ולמרות שיצר בכ בראש וראשונה חות לשוני אישי,
סבור אלתרמ כי ייתכ שדווקא מתו מזיגה זו אפשר לשמוע "את רמזי הֵ ֶדיה של העברית
העתידה ,זו שתבוא לאחר שהדיבור העברי החדש יעמיק שורשיו עד לרבדי תחתיי ]."[...

33

)ההדגשות שלי(.

לעומת עמדתו של אלתרמ בשנות החמישי  ,שהציגה בפני העולי זהמקרובבאו את האתגר
של אימו -העברית כשפת היומיו
רטרוספקטיבי על שנות החמישי

שלה  ,מציג אלתרמ ביצירתו המאוחרת ובמבט

עמדה מרוככת יותר באשר למה שנחשב עלידי הממסד

התרבותי כסכנה תרבותית ,כתוצאה מ ִהתרבות הדיבור הלועזי באר -בשנותיה הראשונות של
המדינה .לנוכח התופעה האמורה מוצג באורח אירונימשהו בשירו "ועוד אמרו האותיות" )חגיגת
קי (1965 ,חוסר סבלנותו וסובלנותו של הממסד התרבותיהעברי ,המתנבא על ק -התרבות
העברית:
ָרא ֵ7י ָקהָ ל  ַ2חֲ מַ ת ֶנפֶ 7
ע ֹו ְמ ִדי ָ ְ2 ,י ָד  ָ7ע ֹו,

 32אלתרמ" ,שלונסקי בבֹקר השישי " ,הטור השביעי ,כר ב'.163 :
 33אלתרמ" ,ע יעקב הורובי ,"-ש.166 :

א ֹו ְמ ִרי ָ :ק ְרבָ ה ְ7עַ ת אֶ פֶ ס
6מָ חָ ר אַ ֵ?ה חָ כְ מָ ה ִ> ְ,ֹC7
 ִCי עַ עִ ֵ:ג יְ ַכ ֶDה אֶ ֶר-
וְ Kבְ ד 6מַ חֲ  ָ7בָ ה וְ ָלֹ 7ו.

34

ואילו אותיות הכתב העבריות ,המייצגות בשיר את דעת המחבר ,דווקא מלמדות סנגוריה על בניו
"מחַ ֹ Cות ,לְ בַ ל ֹיאכְ לֵ הָ עָ  /,7מַ חֲ  ַ7בְ ָ>=  ֶ7ל
של הע הזה ,ובעיקר על בני העניי  ,אשר במיוחד לה ְ
א ָB 9ה %לְ !וֹ ָנ)" )ההדגשות שלי( .באלה אפוא ,ששליטת

בעברית עדיי אינה מושלמת ,תולה

אלתרמ את גאולת לעתיד לבוא ואת רענונ של הלשו והמחשבה העברית 35.בדבריו אלה הוא
מערער על/את המונופול של הציבור הוותיק ,קולט העלייה ,בנוגע לשליטה עתידית בשפה העברית
ובאמצעותה – בתרבות העברית המתהווה באר .-העברית כשפה לאומית – אומר כא אלתרמ
במובלע – השתמרה היטב בגלויות ועמדה במבחני רבי  ,ותעמוד ג במבח זה שבו האומה
המתחדשת ,שנוצרה מקיבו -הגלויות ,צריכה באופ פרדוקסאלי ללמד לבניה את הלשו
הלאומית.
יש להזכיר בהקשר זה ,כי כבר בשלביה המוקדמי

של יצירתו נקט אלתרמ כלפי הדיבור

בלשונות לעז באר -ישראל עמדה אמביוולנטית ואפילו מעט אירונית ,כאשר כתב ב 1940בטור
שכבר הוזכר ,הנושא את הכותרת" :שבוע הלשו העברית" ,במדור "רגעי " ב"האר:"-
ֶ Zדש,
 ְ2חַ ְס ֵד ְ2 ,Mחַ ְס ֵד Mלְ ֹ 7ו הַ ֹ
6בִ זְ כ6ת חֲ ז ֹונֵ Mהָ ִראֹ 7ו,
ֶ Zד,7
ְמטַ ?ְ לִ י  ְ2עָ ֶריהָ  ֶ7ל אֶ ֶר -הַ ֹ
יְ הִ 6די
הַ ֹ Iובְ ִרי 7ִ ְ2בְ עִ י ָלֹ 7ו.

 34אלתרמ" ,ועוד אמרו האותיות" ,חגיגת קי82 :1965 ,
 35השקפתו זו של אלתרמ מצטרפת לדברי שחזר והשמיע ג ביצירות נוספות ,שבה העלה על נס את
העולי החדשי ואת ילדיה  ,ובעיקר את יוצאי צפו אפריקה וארצות האסלא  .כ ,למשל ,בשירו " ֵנטל
הקליטה" ,העוסק באותה עלייה חדשה )הטור השביעי כר ב'  ( 54 :1981הוא כותב ִC" :י Jא  ָ2ר6ר ִא Kנ6
הַ Eו ְֹ@ ִאי אוֹתָ =] ,את העלייה[ /א ֹו ֶ ָB7א ִהיא  ְ2עֶ צֶ  ,הַ Eו ֵֹ@את אוֹתָ נ;"...6
ואילו בשיר "תוצרת דימונה" ,שפרס אלתרמ ב) 14.2.1958הטור השביעי ,כר ב' ,(113111 :1981
ואשר בחלקו האחרו הוא "בורא" משפחה לסימונה מדימונה ,גיבורת הפזמו הידוע של ַשלמוני 6וַ ייספיש,
הוא כותב:
ָלכֵ הֶ ְחל ְַטנְ 6לצַ ?ֵ זֹאת  ָ2עִ >וֹ  ְCסֵ מֶ ל 6כְ ִס6Cיוָ ֵ@בֶ ר,
ֵ ,Cלְ צַ ?ֵ אֶ ת זֹאת 7ִ ְ2יר ֶ7הֶ חָ ר6ז אוֹת ֹו עוֹטֵ ר,
0חיהָ הַ ָָ /ט ֶ!ל הָ עַ לְ מָ ה ִסימוֹנָה ,זֶ ה הַ לוֹמֵ ד עַ כְ ָ7ו לִ כְ תֹב  ְ2בֵ יתהַ  ֵDפֶ ר,
 ִC !Qי ִ
ירי י ִָפי הַ ְר ֵ$ה יוֹתֵ ר) .ההדגשות שלי(.
א%לַי יִ כְ ֹ2ב עַ ל ָ  ְ$ 1בוֹאהַ 3וֹ ִ! ִ

אלתרמ אמנ מנסח את התופעה כפרדוקס :דווקא העברית כבסיס התחייה היא שאפשרה את
קיבוצ יחד של אות יהודי שאינ דוברי עברית אלא דוברי בשבעי לשו .אול הדברי
כשלעצמ עולי בקנה אחד ע מה שיכתוב שנִי מאוחר יותר בדרכי שונות על השפה העברית
כבסיס לתחייה הלאומית וליצירת הלאו .
**
מתו התבוננות ביצירות שבה נגע אלתרמ בשפה העברית כנושא ,נית להבחי ,כי בכפו!
להשקפתו הציונית האדוקה ולאמונתו בזיקה ההדוקה שבי הלשו ללאו  ,בנה אלתרמ ביצירתו
טיפיטיפי את סיפור תולדותיה של העברית .תכליתו של הסיפור התולדי הזה להעיד בפני
יהודי
ֵ
דובריה החדשי בני העליות השונות משנות השלושי ואיל ,על קיימותה ורציפותה אצל
כל הדורות ועל היותה השפה הלאומית "הטבעית" .עלפי אותו נרטיב ,המובלע ביצירות שנזכרו
כא ,שרידות זו של הלשו העברית ,שעליה חזר אלתרמ והצביע ,היא שהכשירה בעצ  ,לתפישתו,
את הדר להגשמת הלאומיות היהודית באר -ישראל.
שני גלי העלייה הגדולי

– זה של שנות השלושי וזה של ראשית שנות החמישי  ,אשר שינו

לחלוטי את המאז בי דוברי העברית לדוברי הלועזית באר -ישראל ,הציבו אתגר בפני אלתרמ
ויחסו אל העברית כשפה הלאומית באר .-אשר לגל המוקד יותר – ש נית לאתר אצלו דאגה
והתגייסות ביצירתו לשינוי פניה של המציאות הלשונית .א בעקבות העלייה ההמונית של שנות
החמישי התייצב אלתרמ בסופו של דבר דווקא במחנה המתו ,שאינו נלח מלחמת חורמה
בעילגות הלשו של אלה מקרוב באו ,וזאת  מתו אמונה עזה ביכולת השפה לא רק להכיל את
עילגות הלשו של דובריה החדשי באר -ישראל ,אלא א! להיבנות ממנה.
לאותה עברית עילגת של שווקי ופרוורי  ,העברית של העולי זהמקרובבאו ,מייחס אלתרמ
בפירוש כוחות חיי גנוזי  ,העתידי להביא להתחדשותה של השפה ולהשבחתה.
בשאלת העברית כשפת הלאו

ובסוגיית הדיבור העברי באר ,-שהעסיקו רבות את אלתרמ,

הכריעה אפוא את הכ! בשנות החמישי השקפתו הלאומיתציונית .הצור בעידוד העלייה לאר-
ובקליטת יהודי רבי מכל התפוצות לאחר מלחמת העול השנייה התגבר על עמדתו הטהרנית
התקנית את
של אלתרמ כלפי הלשו העברית .אי לכ הוא מחבק אל חיקו ואל חיק העברית ִ
העברית ה"פרוורית" ,העברית הלאתקנית והפריפריאלית ,ומכתיר אותה כתבלי נות הטע של
הדיבור העברי המתחדש ,כפי שהוא כותב בפנייתו הנרגשת לפרוור התוסס בשיר "שלושה שירי
בפרוור" )עיר היונה:(1957 ,

ית Uהַ ְִ Bתחַ נְ חֶ נֶת
מֵ עִ בְ ִר ְ
ס6קי Uהַ ַZִ Iי
6מֶ ְL
ִ
יִ ְרחַ ב לִ  ֶ7  ָ2ל  ְ2נוֹת הַ חֶ ֶמֶ ד
וְ יִ ְס ְמר 6הַ ְַ Bד ְק ְִ Iקי .

אַ ָ>ה וְ Jא ְ ִCתבֵ י הַ ח ֶֹד7
ירנ 6הַ \ָ מ6ק
וְ Jא ִֵ 7
זו ֵֹרעַ עַ ל לְ 7וֹ הַ ֶֹ Zדש
אֶ ת הַ BַCוֹ וְ הַ ִ\6Bק.
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נספחים
א .יצירות אלתרמן )בסדר כרונולוגי( שבהן מופיעים אִ זכוּרי השפה העברית

שנת פרסום שם הספר

כותרת השיר

1936

רגעים א' )תרצ"ד-תרצ"ז(

"הלשון והשֶ לֶט"

1936

רגעים א' )תרצ"ד-תרצ"ז(

"למלחמת הקמָץ והצֵירה"

1936

רגעים א' )תרצ"ד-תרצ"ז(

"לשוננו לעם"

1940

רגעים ב' )תרצ"ז-תש"ג(

"שבוע הלשון העברית"

1940

עיר היונה )(1957

"שלושה שירים בפרוָר"

1951

הטור השביעי כרך ג' )(1978

"תקציב מעשי ,או האוצר וסעיף
התרבות"

1952

הטור השביעי כרך א'

"המחרשה הגדולה"

1954

הטור השביעי כרך ב'

"אלף המילים"

1957

הטור השביעי כרך ב'

"ספר משליו של המכונֶה בר-אבא"

1957

עיר היונה

"שירים על רעות הרוח" ט'

1957

עיר היונה

"נספח לשיר צלמי פנים"

1957

עיר היונה

"מחברות עמנואל"

1957

עיר היונה

"השומע עברית"

1958

הטור השביעי כרך ב'

"ביד לשון"

1958

ספר התיבה המזמרת

"אנשי עלייה שנייה"

1958

ספר התיבה המזמרת

"הקרב על גרנדה"

1958

הטור השביעי כרך ב'

"למורי ישראל בוועידתם"

1960

הטור השביעי כרך ב'

"דוד לוין"

1960

הטור השביעי כרך ב'

"שלונסקי בבוקר השישים"

1961

הטור השביעי כרך ב'

"עם יעקב הורוביץ"

1965

חגיגת קיץ

"שוק הפירות" י"ב ,י"ג

ב .רשימת יצירות אלתרמן שבהן אזכורים של תחנות שימור העברית
)עפ"י סדר כרונולוגי היסטורי(
 עברית מקראית" :שוק הפירות" ח' )חגיגת קיץ(
 עברית של ימה"ב" :הקרב על גרנדה" )ספר התיבה המזמרת(
 עברית רנסנסית" :מחברות עמנואל" )עיר היונה(
 עברית של תקופת ההשכלה" :שבוע הלשון העברית" )רגעים(
 עברית של תקופת ההשכלה" :שלושה שירים בפרוור" )עיר היונה(
 עברית של תקופת התחייה" :דוד לוין" )הטור השביעי(
 עברית של תקופת התחייה" :למורי ישראל בוועידתם" )הטור השביעי(
 עברית חדשה" :ביד לשון" )הטור השביעי(
 עברית חדשה" :אלף המילים" )הטור השביעי(

ג .רשימת יצירות אלתרמן שבהן אזכורים של החייאת הדיבור העברי
 "ביד לשון" ]על אליעזר בן-יהודה[ )הטור השביעי(
 "למורי ישראל בוועידתם" )הטור השביעי(
 "אנשי עלייה שנייה" )ספר התיבה המזמרת(
 "שלונסקי בבוקר השישים" )הטור השביעי(
 "עם יעקב הורוביץ" )הטור השביעי(
 "הלשון והש ֶלט" )רגעים א'(
 "שבוע הלשון העברית" )רגעים ב'(
 "שלושה שירים בפרוור" )עיר היונה(
 "שירים על רעות הרוח" ט' )עיר היונה(
 "אלף המילים" )הטור השביעי(
 "ועוד אמרו האותיות" )חגיגת קיץ(
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