מתו "נת אלתרמ – פרקי ביוגרפיה"  /מנח דורמ )בעריכת דבורה גילולה(
פרק תשיעי – פזמוני

אלתרמ אמר מה שהיה לו לומר בפומבי ,ברשות הרבי ,לא רק בשירי "רגעי" ,אלא ג
בפזמוני מעל במת התיאטרו הסאטירי .אלו נועדו לקריאה ואלו נועדו לזמר .הראשוני –
אכסניית היתה "האר" ,האחרוני – אכסניית היתה "המטאטא" .שירי העתו ופזמוני
התיאטרו – רקע ומקו מולדת היתה תלאביב.
באביב  1927נוסד בתלאביב התיאטרו הסאטירי הראשו בש "הקומקו".
אביומחוללו היה אביגדור המאירי ,וא #כי המאירי לא היה "איש תלאביב" ,במוב זיקתו
הטבעית של אד אל מקומושבו )באותו מוב ,שעליו דיבר אלתרמ ברשימותיו התלאביביות
משנת  ,('33הרי רק בעיר זו יכול היה "הקומקו" להיווצר ,כמוהו כמוסדותתרבות אחרי
שנוסדו אז באר .תעודתהלידה של התיאטרו הזה ,כפי שהציגה המאירי לרגל הצגתהמאה,
מגדירה את מוצאו ,בלשו היתולית ,כמוב" :אמו של הילד היא תלאביב של מעלה" ו"אבי הילד
הוא המשורר אביגדור המאירי"; "הסנדקאי ה ח.נ .ביאליק ושושנה פרסי" 1.לכ צרי+
להוסי #כמה וכמה פרטי מ הביוגראפיה של המאירי עצמו ,שבלעדיה לא תוב דיצורכה
העובדה ,שדווקא המשורר הזה ,בפעלתנותו הקדחתנית ,הניח את היסוד לסאטירה
הארצישראלית בגילגולה התיאטרוני .בפרק כללי על הספרות הארצישראלית בשנות השלושי
כבר צויי מעמדו האופוזיציוני של המאירי 2,שנתבטא בי השאר ג בבטאוניהיחיד שלו ,תחילה
– "לב חדש" ) (1924 – 1921ואחרכ" – +המחר" ) ,(1831 – 1927שבשערי שניה התנוסס מוטו,
לאמור" :חופשהדיבור אינו רשות אלא חובה!" .על מה מתח ועל מה לא מתח ביקורת קטלנית
מעל עמודי הבטאוני הללו! ובמי לא פגע – אישית – בשבט ביקורתו .אמנ בפתחדבר ל"מחר"
)גליו א' ,אייר תרפ"ז( כתב כי כתבעת זה נועד להיות "דוכ בשביל חופש האידיאות
והאידיאלי" )ההדגשה במקור( וכי זוהי אמנ "אכסניה למלחמה" ,אבל לא "למלחמת אנשי"
ולא "למלחמת מפלגות" ,כי א א +ורק "אכסניה למלחמת האידיאות" )ההדגשה במקור( .אלא
שבניגוד לנדרי אלו הקדיש המאירי חלק ניכר מעתונו להתקפות על סופרי ואישיציבור,
בנקיטת שמותיה ,כדי להעמיד לעמודהקלו .זו היתה מעי אופוזיציוני/ת לשמה ,מתו+
מצוקה נפשית )וג חומרית( ממארת; היו לה ,כמוב ,תכני אידיאי ,אבל לא מה באו לה
תנופתה ,להיטותה ,התמדתה; תכניה ומטרותיה עלולי היו להשתנות )ואכ השתנו במרוצת
הימי אפילו מ הקצה אל הקצה( ,אבל היא עצמה עמדה בעינה כמה שנגזר מטבעברייתו של
המשורר הזה .לקרוא לדברי בשמ ,בערטיליות ,ככל האפשר ,זהו מסימניה ההיכר של
 1ראה חיבורו של דוד אלכסנדר'" ,הקומקום' – ראשית התיאטרון הסאטירי בארץ ישראל" ,עבודת־גמר ,הוגשה לפקולטה
לאמנויות באוניברסיטת תל־אביב ,מאי .1975
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ה"אכספרסיוניז" שלו .מישהו ,שראה יפה למהלכינפשו של המאירי ,אמר עליו ,שהוא "אמ
השונא את האמנות שביצירה" וג "שונא את 'הטהרה' שבלשו" ,הג שהיה אֶ סתיט ,כמעט
"דאנדי".
בפולמוס הקלאסי ,א אפשר לומר כ ,על שירתיחיד ושירתציבור ,פולמוס שהיה תקי#
וחיוני מאיכמוהו בשירה העברית המודרנית ,ילידת התנועה הלאומית ,מקומו של אביגדור
המאיר היה ע אלו שהכחישו מכלוכול קיומו של ניגוד הכרחי בי שני האגפי האלו של השירה,
ומכלמקו מבחינה זו נשתוותה דעתו ע דעתו של "אכספרסיוניסט" אחר ,ב דורו ,הלא הוא
אצ"ג .דר +משל ,בגליו הראשו של "המחר" כותב המאירי" :יודע אני :דרכו של המשורר
בישראל – בהיחבא .עליו להיות נחבא מאחורי הכלי שלו  1 1 1לעצו עיניי ,לאטו אוזניי
ולעשות הטוב והישר בעיני קוראי שיריו ,פירוש :לא להתערב ע הבריות וע עסקיה החילוניי
והפסולי לפרקי ולעתי לא רחוקות" :להל הוא מעיד על עצמו ,שא "שיהודי זה או זה נאנח
מ העוול שאחיו היהודי עשה לו" ,הרי "העוול הזה בא ונכנס לי אל תו +כסתהסופר שלי ומדליח
לי את הדי ֹו ומקלקל לי את החרוז עד כדי גועל" .המאיר האמי באמת ובתמי כי למשורר – כמ ֹו
שחָ זה /מבשרו – ניתנה "שליחות" לייסר את עמו בעקרבי ,עקרבי המלי ,לש תיקו העול,
בכוח של מלי .את "דוכניו" ,דוכנייחיד ,כינה בשמות מופלגי ,פאתיטיי ,כגו "לב חדש"
ו"המחר" ,להודיע ל ,+שכא עומד שליחציבור ,אנוס עלפי הדיבור ,לשנות ,לתק ולהכי לזמני
אחרי .אלא שהמאירי לא הסתפק בה ,שאי ה מגיעי אל הרבי ,ועלכ מה שביקשו להיות
בטאוני אלו בכתב ,בפובליציסטיקה ובשירה ,אמור היה להיות התיאטרו בכמה סאטירית; אלה
– לחוג מצומצ ,וזה – לרבי ,וכול – במותיחיד של אביגדור המאירי להיות "רפורמאטור" ,לא
היה מקי את "הקומקו" ,אבל כיוו שביקש להיות רפורמאטור – ג הקימ ֹו וג הפסידו.
תיאטראות בארישראל שקמו בשנות העשרי כתיאטראות מקצועיי ,מקורותיניקת
היו בעיקר ממוסקבה ומברלי; "המאדיארי" שבי סופרי האר הכניס למעגל הזה ג את
בודאפשט ,מצד היותה אחת מבירות אירופה ,שבה פרחה אמנות הקאבארט .בידוע ,מוצאה של
אמנות זו מצרפת ,מפאריס ,ומכא נתפשטה ,למ סו #המאה הקודמת ,לכרכי אחרי ביבשת.
במקו שתססה רוחה מרדנות ,ש עשתה אמנות זו של שיר וזמר ומישחק פירות משובחי.
ביתגידולה ,מתחילתה ,לא היו התיאטרו או הסאלו ,כי א ביתהמזרח" .גיבור" הקאבארט
הוא ב ,chansonneurהמיטיב למזג בהופעתו שלושה יסודות :מלה ,לח ומישחק .הוא פונה אל
האורחי במישרי ,כביכול שה אורחיו ממש ,הוא מקבל את פניה כמקבל ידידי שאינ
רגילי בדברינימוסי בלבד ופעמי מזמי אות לשיר יחד עמו את הפזמו ובעיקר את הרפרי.
לימי כבשה לה אמנות השאנסו מקו חשוב בבידור ההמוני ,ג נתגוונה לסוגי שוני ברמות
שונות ונעשתה לאחד משדות היצירה של משוררי ומחזאי שפיתחו את השאנסו "הספרותי"
ועשוהו בלי לביקורת חברתית או מדינית .היו שהחילו על אמנות זו את הש "קאריקאטורה
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בימתית" ויש שכינוה "פובליציסטיקה מושרת" ,ובי כ +ובי כ +ראוה כ"אספקלריה של הזמ".
שאיפתו של המאירי היתה להנחיל מכשיר זה של ביקורת ציבורית להווי הארצישראלי ,ולכאורה
היו בידיו כלי להעמדת מכשיר כזה :ביקורתיותו לא ידעה 4ובעה ,נכונותו להביעה בפומבי לא
ידעה רס ,היצר להתערב בחיי ציבור  ַ6עָ  בו בחוזקה ,ג הומור היה לו וג נטייה תיאטרלית
לעשות רוש ,להדהי ולשחק.
W. V. Ruttkowski, Das literarische Chnson in Deutschland; Bern 1966, p. 14. 3

ביוזמתו ובמרצו ק איפור "הקומקו – התיאטרו הסאטירי הארישראל" .היה לו
סמל :קומקו רותח ,שממנו עולי אדי )מעשה ידי הצייר פ.עירשי( והיה לו הימנו ,פריעטו של
"המנהל" ,אביגדור המאירי 4.משמעותו של הש מובנת מאליה והובאה לו ג אסמכתא מ
הכתובי ,לאמור" :בלשו המשנה להגיד למישהו את האמת בפניו ,בלי חנופה ופחד ,הרי זה
'למדוד לו בקומקו של חמי' ,או 'להטיל על קומקו רותח'" ,לבד מ האסמכתא מלשוהרחוב:
"לקשקש בקומקו" ,לבלבל את המוח 5.ליד המאירי פעל רבות בעיצוב "הקומקו" אליעזר דונת,
א #הוא איש בודאפשט; הוא היה במאי ,צייר וקונפראנסייה – הוא הדובר ,הניצב לפני המס+
ומשמש מקשר ה בי קטעי ההצגה וה בי הבמה לבי הקהל המוזמ לעתי להשתת #במישרי,
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א בתגובה קולנית וא בזמר; חזותו היתה אירופאית מאוד – צילינדר וסמוקינג.
רוב של הטכסטי חוברו בידי המאירי עצמו ,בפרוזה ובשיר ,וה שהיוו עדמהרה
סלעמחלוקת שעליו התנפ "הקומקו" .להמאירי היתה פרוגראמה שעליה הצהיר בדברי ש4
בפי הקונפראנסייה בהצגתהבכורה של ה 1במאי  1927בתלאביב ,באול קט של ביתהספר
"שולמית" ,בנוכחותו של קהל מועט ,שהסב לשולחנות ,בנוסח הקאבארט הידוע .תיאטרונו אמור
היה לכלול סאטירהלכול ,שבה מובלט ביותר צד הביקורת המדינית דווקא ,שאינה מפלה לטובה
שו מפלגה ושעומדת ,כביכול ,מעל כול ,ימי כשמאל ,א +למעשה לא עלה בידי המאירי לקיי
ב"הקומקו" איזו "עלמפלגתי" ,כפי שהובטח להלכה .בתכניות הוש דגש חזק על הביקורת
המדינית ,כלפי פני וכלפי חו ,וכ +נמנע האיזו בתיאטרו הסאטירי הזה ,מה ג שמחבר
התכניות היה סופר ומשורר ,שאיזוני דקי היו רחוקי ממנו .א כי אי לומר על המאירי,
שהיה אז ,או בכל תקופה אחרת ,איש "הימי" הבורגני ,האזרחי )מי היה פרולטארי ממנו,
שלאאחת בא עד כיכרלח( ,הרי מכלמקו היה שרוי בהל+רוח אופוזיציוני למימסד הציוני,
היישובי וההסתדרותי ,ונוטה לצד "השני" ,לצד ה"רביזיוניסטי" ,שבראשו עמד זאב ז'בוטינסקי.
משו כ ,+וג משו מזגו התוקפני ,עזבו כעבור זמ קצר מיטב שחקני התיאטרו ,כול צעירי,
בעלי דעה ובעלי יומרה ,וכיוו שפרשו ממנו ,ייסדו תיאטרו חדש ,שקראוהו בש "המטאטא",
בהוסיפ עליו אותו ציו מקצועי שציי את "הקומקו" ,לאמור" :התיאטרו הסאטירי הא"י"
)כתבו בראשיתיבות ,ואילו קודמו פירש – "הארישראלי"( .נסיו אחרו של המאירי להציל את
"הקומקו" ולקיימו חר #מתחרהו לא עלה יפה ו"הקומקו" נסגר לאחר שהציג הצגות מוצלחות
ופחותמוצלות במש +שנה אחת ,בקירוב .כשלו זה של אביגדור המאירי נשא פירות חשובי ה
לתיאטרו וה לספרות .בימה זו ,על א #מצוקותיה החומריות ,חשובי ה לתיאטרו וה לספרות.
בימה זו ,על א #מצוקותיה החומריות ,לימדה את השחקני פרק בתורת המישחק
הקאבארטיהסאטירי והכשירה אות לייסוד "המטאטא" והטכסטי של המאירי ,מקצת
לפחות ,מזכי את מחבר להימנות ע יוצרי הפזמו ושירהע הארצישראליי .שיריזמר כגו
 4יהודי ,ידידי הדואג ונרגן / ,קום – קום – קום – קום – קום!  /הפועל ,הסוחר ,הקבצן ,הבורגן  /קום – קום – קום – קום –
קום – קום / .אל תשב כאבל ,רוק בפני כל תבל / ,צחק בפני היקום;  /וצחק על הכל ,בלב טוב וקול  / -אל תקשקש בקומקום!
 /מכור בגדיך ,וחובותיך ושב אל תוך הקומקום" .והבית האחרון" :דע ,הכל בעולם הזה אידיוטית / ,אי־די־יו־טי – יות; /
הקנאה ,השנאה ,הפוליטיקה – טעות / ,הכל ,הכל טעות / .אנחותיך ,אדם ,לא ישוו בכי תינוק / ,א־א ,ילד פעוט /.רק דבר אחד
יש רציני עד מאוד  /ה־ה־ה־ה־השטות!  /ואת כל זה בוא ותחזה פה בתוך הקומקום.
 5מדברי הקונפרנסייה להצגת־המאה ,ראה :דוד אלכסנדר" ,הקומקום" עמ' .21
 6על אליעזר דונת ,ראה מאמרו של אריה ליפשיץ" :אליעזר דונת –איש 'הקומקום' ו'המטאטא'" ",מאזניים" ,ט"ז בניסן תר"ץ.
הוא עלה לארץ במאי  .1921תחילת הקריירה התיאטרונית שלו בחיפה שבה השתתף בלהקת "חובבי הבמה העברית".
בירושלים ניסה להקים יחד עם כמה שחקנים־חובבים בימה זעירה בשם "התוכי" .לגדולתו במקצוע זה הגיע בתל־אביב,
במסגרת פעולותיהם של התיאטרונים הסאטיריים "הקומקום" ו"המטאטא"; לימים נעשה אדריכל ,שתיכנן וביצע בנייני־ציבור
וחווילות פרטיות.

"מעל פיסגת הרהצופי"" ,לחו בנה ,בנה ירושלי" ו"שיר החזית" )"לא נל +מפה ,("...ה מ
המשובחי שנכתבו בתקופה ההיא .המאירי זק #את סגירת "הקומקו" על חשבו רדיפה
פוליטית שרדפוהו בגלל דעותיו ,מה ג שממילא ראה את עצמו כנרד #תמיד מחמת דבריו
הבולטי כמדקרות ,שהשמיע על הכול באוזני כול ,ואולי ג מחמת היותו ל"זמורתזר",
ה"מאדיארי" 7.חר #התנגדויות אלו בטח – עד לביטול התיאטרו – ב"אינסטינקט ההמו" ,בצור+
הרבי לצחוק יחד על ענייניה ,ואמנ ה באו אל "הקומקו" – "צחקו בצחוקו ,לעגו בלעגו,
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שמחו בשמחתו ושרו את שיריו" ,כמו שכתב בחיבורו "הקומקו" חודשי מספר לפני הסגרו.
מבחינה זו היה לו להמאירי אינסטינקט נכו :בשלו באר התנאי והאפשרויות ,מצד הקהל ומצד
דור חדש של סופרי ,מלחיני ,ציירי ושחקני ,לפתח תרבות של צחוק בתיאטרו סאטירי.
ל"המטאטא" ,שנוסד באביב  ,1928לא היו מתחילתו שו כוונות פוליטיות או מפלגתיות
מיוחדות ,הג שמייסדיו ובוניו שייכי היו ,עלפי הלכירוח ,למחנה של הפועלי והחלוצי;
התיאטרו היה עניינ של בעלימקצוע ,של אמני במישחק ,בזמר ובבימוי .של מי שרצו לעשות
תיאטרו כהלכתו .אל השחקני שפרשו מ "הקומקו" הצטרפו שחקני שבאו לאר זמ קצר
קוד לכ וג כמה אנשיתיאטרו מנוסי בתחו זה של המישחק ה"קל" ,האקטואלי ,הקומי
והסאטירי ,כגו י .מ .דניאל ,יצחק נוז'יק ומארטי רוסט ,ששלושת פעלו קוד בהצלחה
במקומות שוני באירופה :הראשו – בסופיה ובבוקרשט ,השני – בווארשה ,השלישי – בשוויי.
איש איש הביא עמו מסורת מיוחדת ועשירה ושניי מה – נוז'יק ורוסט – ג היו בעלי כשרו
ונסיו בחיבור טקסטי לתיאטרו סאטירי ולקאבארט .בעיית הבעיות של התיאטרו הסאטירי
החדש היה הרפרטואר – תמליל ההצגות" .הקומקו" פתר ,לכאורה ,את הבעייה הזאת בכוחו של
אביגדור המאירי ,וא ג היו שסייעו בידו ,היה משתלט לאאחת על "חומר" זה של זולתו ועושה
בו כבשלו .כפי שראינו לעיל ,יתרו זה של "הקומקו" ,שעמד בראשו סופר מהיר ,בעל מונופולי
על חיבור הטקסטי של התיאטרו ,היה לו ג לרוע .בהיעדר טקסטי מקוריי דיהצור +היה
המאירי מתרג ג טקסטי הונגריי ,שהיו קרובי ללבו; וא#עלפי שהיה מעבד אות לבמתו,
נשארו זרי ,ה והלחני ההונגריי שהורכבו עליה .תיאטרו סאטירי ,אקטואלי ,איננו יכול
לפרנס בצורה כזאת את הרפרטואר שלו ,אלא די הוא שיהיה מעוג במקו ובזמ
הבלתיאמצעיי .א בעיית הבעיות של התיאטרו הארצישראלי הצעיר של אות הימי היתה
דלותה של המחזאות העברית ,התיאטרו הסאטירי לאכלשכ ,שאיננו יכול להתקיי כלל א
איננו ניזו מספרות סאטירית מקורית ומקומית.
כבר הודגש לעיל ,כי העליה השלישית והעליה הרביעית ,העליות של שנות ,19251919
הביאו עמ שפע של כוחות בכל ענפי האמנות :ספרות ,מוסיקה ,ציור ותיאטרו .נוסדו תיאטראות,
מה שימיה היו קצרי ,מה שהאריכו ימי ,והתיאטרו הרי הוא אבי המחזאות .באותה
תקופה נתרחש אותו חזיו שקראנוהו בש שיבתציו של הספרות העברית .הופיע בספרות
 7ואכן ,כל הימים היו מונים בו את "מאדיאריותו" ,אם לשבח ואם לגנאי .היו שתלו בה את "פראותו" "אחרותו"" ,ראוותנותו"
וכיו"ב ,והיו שראו בה את סוד ייחודו ,כגון שמעון גינצבורג ,במסתו "אביגדור המאירי – ליובלו" ,הכותב שם לאמור" :למאז
נתגלה המאירי־פוירשטיין בשדה השירה העברית נתקל הקורא ...באיזה מין יסוד זר ומוזר לטעמו ...מין דבר שלא היה כמותו
בשירתנו עד כה :הלא הוא היסוד המאדיארי וגו'"") .גליונות" ,חוברת י' ,טבת תרצ"ח( .והרי המאירי עצמו הטעים את היסוד
הזה ביצירתו ,כמו שהוא כותב בשירו "בתנומה עלי צוק"" :נפשי בת שם ויפת  /ובעודה בחיתוליה באו שרי־פנים  /וישבו
אותה שבי עלי צוק / .צלמי פה במישור המדיארי ."...מאידך גיסא ,טוען היה ,כי מקפחים אותו בגלל מוצא זה ,כמו שהוא כותב
באגרת אל נחמן סירקין ,בבקשו ממנו להדפיסו ב"הדואר" האמריקני )תל־אביב ,כ"א כסלו ,ד' לגאולה :האגרת מצויה בתיקי
המאירי ב"גנזים"(.
" 8המחר" ,אייר תרפ"ח ,עמ' .26

העברית הארצישראלית דור חדש ,שהחל את דרכו בשירה ובפרוזה כא באר ,או בעיקר כא,
שאנוס היה וג הצליח ליצור קשר אורגאני בי לשוהספר ללשוהדיבור .הופיעו עתוני יומיי
בתלאביב ,שג ה צריכי היו לנקוט לשו יותר מדוברת ופשוטה יותר .כל אלה וכיוצא בה
יצרו את התנאי ואת החומרי בתמליל ובמוסיקה לקיומו של תיאטרו בידוריסאטירי.
ברשימה על "תולדות 'המטאטא'" ,שנתפרסמה מטע הנהלת התיאטרו במלאות חמש שני
לקיומו ,אנו מוצאי כתוב לאמור" :המגמה שהציג לו התיאטרו בהיווסדו היא :סאטירה
ציבורית פוליטית ,אספקלריה חיה וערה על המתהווה והמתרחש בארצנו ,ביקורת חריפה וכנה
ללא משואפני ,בצורה אמנותית ,על תופעות ופעולות של הציבוריות שלנו ,ולמגמה זו נשאר
התיאטרו נאמ עד היו הזה" .ומכא הקשיי המיוחדי ,שב נלח על ימיו .בהיות
"המטאטא" התיאטרו היחידי המקורי הא"י ,השואב את החומר להצגותיו מהמציאות הא"י,
סבל הוא לעתי מחוסר חומר ספרותי מקורי ,מעובד וראוי להצגה .אול יחד ע זה אפשר לומר
בביטחה ,כי לא עבר כמעט שו מאורע חשוב ,פוליטי או חברתי ,בא"י )ולפעמי ג מחוצה לה(,
ש"המטאטא" לא הגיב עליו לפי תפיסתוהוא .הד מיוחד מצאו לה ב"המטאטא" ברובו
מהסופרי הצעירי :עמנואל הרוסי ,י .שנברג ,א .פ ,י .סערוני ועוד .נתקבל חומר ג מנ .יצחקי,
מי .אנוכי ,א .שלונסקי ,מ .ליפשי ואחרי .המוסיקה א #היא היתה מקורית ברובה ,פרי רוח
של הקומפוזיטורי אנגל ,רוזובסקי ,שלונסקי ,גורוכוב ,זעירא ,וילנסקי ופוגצ'וב .פרט לי .אנוכי,
שנמנה ע הוותיקי ,כל הסופרי המנויי כא היו צעירי ,גיל ,דלפונות ולהיטות להיות
מעורבי בענייני ציבור הניעו אות לנסות את כוח בחיבור פזמוני ו"סקצ'י" ולהצליח בזה.
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אליה הצטר #ג נת אלתרמ.
הצטרפותו של אלתרמ אל רשימת מחברי הטקסטי בשביל "המטאטא" היתה מובנת
מאליה ,לכאורה .הרי השד האירוני היה מרקד בי שורות כתיבתו למ תחילתה הידועה בדפוס.
היוזמה שמשכה אותו לכ +באה ,ככל הנראה ,מצד התיאטרו ,שחיפש בנרות כל כשרו צעיר,
שהיה עשוי לספק לו טקסטי 10.מקצת חבריו של אלתרמ ,כגו סערוני ואלכסנדר פ ,כבר תרמו
לפניו ל"המטאטא" ונקל לשער כי איש ִה ְמלי על רעהו ,מה ג שבקהילה קטנה זו של אמני
תלאביב הכול הכירו את הכול ,בעצ .ואי צרי +לומר ,ששו דבר תלאביבי לא היה לו זר לנת
הצעיר ,ובעודו תלמיד הגימנסיה "הרצליה" היו לו בוודאי הזדמנויות לראות הצגות של
"הקומקו" ,שנערכו א #ה ב"ביתהע" ,בקירבת הי .ואחרכ ,+בזמ היותו בפאריס ,בירת
הקאבארטי ,היה נהנה לשבת בלילות מדי פע בפע באחד המועדוני ,שאיכלסו את הגדה
 9תכנית חג־החומש ,מוקדש לתל־אביב :תכנית ל"ב" :במהרה בימינו" מידי נ .יצחקי ,הוא יצחק נוז'יק ,שהוזמן ל"המטאטא"
לאחר עזיבתו של י .מ .דניאל .בתכנית הל"ג במניין ,אף היא פרי־עטו של נוז'יק ,כבר השתתף אלתרמן בפזמוניו להצגה
"אהבה ,אהבה ,אהבה"! )ראה נתן אלתרמן ,פזמונים ושירי־זמר ,כרך א' ,עמ' 9־ 13והערות ,עמ'  .(289עוד צוין שם בתכניה
הנ"ל כי "קהל מבקרינו הרבים מגיע ל־ 150,000איש לשנה" ,ואפילו אם יש במספר הזה מעט מן ההגזמה הריהו מכל־מקום
מדהים בגודלו ,לגבי אוכלוסיה יהודית של  300אלף נפש ,בקירוב.
 10בחיפוש אחרי אנשים כאלו וגיוסם לתיאטרון הצטיין "האימפראסאריו" ,ברוך גילאון )גוריאצ'יקוב לפנים( ,שהכיר את בית
יצחק אלתרמן עדו בשנות העשרים .על הנער נתן סיפר מה שגם אחרים סיפרו ,כי בבית אמנם ידעו כי הבן מושך בעט־סופרים.
בנוכחותו של אורח ,של זר ,היה מצטדד וממעיט לדבר ,אבל מקשיב יפה־יפה .היו מכירים בכך בעיניו האפורות .והיה נוח
לצחוק" .די היה שתגיד איזו 'חכמה' – סיפר לי גילאון – די היה באיזה 'וויץ' ,ונתן היה פורץ בצחוק צוהל "...לעדותו של
גילאון ,הוא שיזם את הזמנתו של נתן אלתרמן אל "המטאטא" ,כאחד מספקי הטקסטים ומחברי הפזמונים .עם־זאת קרוב
לשער ,כי מלבדו היו לנתן אלתרמן שושבינים נוספים .גוריאצ'יקוב־גילאון היה כידוע אמרגן מצטיין ,טיפוס של
"אימפרסאריו" .תחילה שיתף פעולה עם מ .גולינקין ,מייסד האופרה הישראלית והתזמורת הסימפונית הראשונה .הוא שדחף
להעברת המוסד הזה מירושלים ל"תל־אביב החילונית" ,ומשנשתבשו העניינים בין השניים )גילאון היה מראשיתו איש ריב
ומדון( ,עבר ל"המטאטא" ,שהיה באותה תקופה התיאטרון הפופולארי ביותר .גילאון ניהל את "המטאטא" במשך עשרים־וחמש
שנים וזמן קצר לאחר  1950נפרד מעל חבריו.

השמאלית של הסינה .לפי לוחהזמני ,כניסתו של אלתרמ לתחומו של השיר ה"קל" ,בי בדפוס
בי בתיאטרו ,חלה בשנת  ,1934או נכו יותר בשלהי  ,'33שאז כתב באגרת לעבריה שושני )ראה
להל( ,כי עכשיו ידיו מלאות עבודה ,ובי הענייני שהוא מונה אות ש הוא מזכיר ג "כתיבת
פזמונות למחזה החדש של 'המטאטא'" ,וכי כתיבה זו וכ "כל מיני הזמנות ותרגומי ,ועריכת
העתו "כלנוע" ,נותני לי כס #ובלבולמוח אי ק" ,א +הוא מציי כי דבר זה "בכלזאת גור לי
לפעמי ג עני ועונג".
ב 16בינואר  1934נערכה ב"המטאטא" הצגתהבכורה של התכנית השלושי ושלוש,
"אהבה ,אהבה ,אהבה!" ,שהיתה ג הופעתהבכורה של פזמוני אלתרמ ,וחודשי מספר לאחר
מכ ,ב 20ביולי ,הופיעה ,בתוספתהערב של "דבר"" ,סקיצתו" התלאביבית הראשונה ,בש
"ערב" .מכא ואיל +רוב תכניותיו של "המטאטא" היה מטובל בפזמוני אלתרמניי ,שהכול
העידו עליה כי לא בא כבוֹ 4הזה בתיאטרו העברי .בעשר שנות השתתפותו של אלתרמ
בתיאטרו זה ,למ ינואר  1934ועד יוני  ,1944בוצעו בו שלושי ושלוש תוכניות ,מה עשרי
ושמונה ,שהיו משובצות פזמונות אלתרמ; נוס #לכ +הירבה לתרג משל אחרי ,מערכוני
וסקצ'י – משל סמי גרונימ ומרדכי רוסט ,שכתבו גרמנית ,ומשל יצחק נוז'יק ,שכתב אידיש.
תרגומי אלו ,שלא נשתמרו ,פרט לשניי ,שלושה טקסטי שמל סמי גרונימ 11,סייעו בוודאי
לבעלי המקור להתביית בתיאטרו העברי ,שחזקה על אלתרמ ,שלא הוציא מתחת ידו דבר בלא
אותו חוט של ח המתוח על כל כתיבתו לתיאטרו "הזעיר" .מדי שנה בשנה לקח אלתרמ חלק
בשניי עד ארבעה מופעי ,להוציא  ,1937שאז ג מיעט לפרס טורי "רגעי" ב"האר" ,כנראה
מתו +שטרוד היה להכי את בכור ספריו" ,כוכבי בחו".
הפזמו ,ע שנועד לשמש מעי מסד לרקו עליו את המוסיקה ,היה לו ,כמוב ,ג תפקיד
נוס – #לתמצת את עיקרו של המחזה ,לומר במלי ספורות ובחרוז )הנזכר בקלות( את
מוסרההשכל ,שאי בצגה סאטירית בלעדיו .מבחינה זו יכול היה הפזמו ,א הושר והוגד עלידי
זמר או זמרית המסגלי אותו לעצמ בגו #ובנפש ,להיות שיא ההצגה – ובאמת ,כאלו היו רבי
מפזמוניו של אלתרמ ב"המטאטא" .הפזמו צרי +היה להיכתב בעודמועד ,דהיינו – לא מוקד
מדי ,לא בשלבי הראשוני של הכנת ההצגה ,שא כולה צריכה היתה להיות אקטואלית,
"טריה" ,הפזמו עלאחתכמהוכמה .הוא לא יכול היה להיות ב הרגע ,כביכול ,רמו "רגעֵ י" העתו
היומי ,אבל ג הוא צרי +היה להיעשות עשוי בצורה כזאת שיישמע כל ערב מחדש כמו "חדשה",
שעוד לא שמעו עליה ,א#עלפי שעניינה כבר נדוש ברחוב ובעתונות.
אות עשר שני ,שעשה אלתרמ במחיצת התיאטרו הסאטירי "המטאטא" ,היו בוודאי
עשר שנותיה הטובות של בימה זו .בחמש השני הקודמות נתגבשה הלהקה ,שמייסדיה קנו אמנ
נסיו בימי "הקומקו" אבל נסיו זה ,לבד מה שהיה קצר מדי ,ג היה עמוס גינונימישחק ,שלא
עלו יפה ע נושאי סאטירה ארצישראלית ,וג הבמאי הראשו ,א#עלפי שהיה לכל הדעות
אישתיאטרו מעולה ,דווקא עושר נסיונו החוצלארצי היה ,כנראה ,לרעת מאמציו להקנות
למישחק ולבימוי אווירה וגווני מקומיי ,ארצישראליי 12.ולעומת זאת ,בחמש השני
 11בארכיון "המטאטא" של יעקב טימן נשתמרו כמה כתבי־יד ממערכוני סמי גרונימן ,שתורגמו בידי אלתרמן ,לפי עדותו של
בעל הארכיון ,כגון "יעקב או כריסטיאן" ,קומדיה בשלוש מערכות ,או "מה עניין גוי אצל חזנעס" ,מערכות ,שנשתלב בתכנית
מ"ז" :קר וחם"; ראה "פזמונים ושירי־זמר" ,א' ,הע' עמ' .295
 12בצאת פורשי "הקומקום" לדרכם העצמאית נתקבלו מצדדים שונים בספקנות ואף למעלה מזה ,וגם מי שיכולים היו להתייחס
באהדה לסירובם לתמוך בנטיותיו הרביזיוניסטיות של המאיר בתקופה זו ,גם הם לא נתנו תחילה שום אשראי למייסדי
התיאטרון הסאטירי החדש.

האחרונות של "המטאטא" ,עד לסגירתו בתחילת שנות החמישי ,איבד התיאטרו את תנופתו
האקטואלית ,להקתו נידלדלה וק עליו מתחרה ,ה"לילהלו" ,שהיטיב ממנו להעניק לציבור
הומור ובידור קלרציני במישחק ובזמר .א השני  19441934היו שנותחייו היפות של
"המטאטא" ,הרי חלקו של אלתרמ היה רב בהישג אמנותי זה ,הודות לפזמוניו המבריקי .בר,
מאיד +גיסא ,הישגי אלתרמ בפזמונאות בשני הנידונות באו לו מהסת ג מ ההשראה
שקיבל מאמני התיאטרו ,למקצועותיה – הבמאי ,השחק והשחקנית ,הצייר והמלחי .שלא
כביתר תחומי יצירתו ,שבה עושה המשורר בדל"ת אמותיו ואי לו עוזר מלבדו ,בתחומ של
פזמוני תיאטראליי – שאני ,שכא שיעור הצלחתו מותנה ג ביכולתו להיות קשוב למה
שאחרי עושי ויכולי לעשות במיבצע הקולקטיבי על הבמה.
לא די היה שהפזמו האלתרמני ישתלב נכונה בטקסט של מחברי המערכוני או המחזה
)רוב של התכניות היו בבחינת "רביו" – שרשרת "תמונות" ,חלק פריעטו של מחבר אחד ,חלק
משל מחברי שוני ,הפזמו ג נועד להיות "הדגש החזק"" ,הפואנטה" בלעז .אלתרמ ידע בדר+
כלל מראש מי יבצע מה ,מי יזמר פזמו פלוני אלמוני ,א שחק וא שחקנית ,ואיזה "טיפוס"
שביניה נוצר לשחק תפקיד קומי ידוע .מבחינה זו נראה התיאטרו הקאבארטי כאחד מגלגוליו
המאוחרי של ה"קומדיה ֶדל ארטה" .בצלאל לונדו ,שחיתו+דיבורו היה מהוקצע ,הצטיי בנימה
לירית ,או סנטימנטאלית; שמואל רודנסקי עמדו לו "גבורתו" ומזגו הסוער לשחק את
ה"חברה'מ"; משה חורגל ,לא היה טוב ממנו כלאימת שנתבקש לבמה בעל אופי שלילי; יוס#
אוקסנברג היה מצליח בעיצוב של נוכרי ושל "התימני"; עזרכנגדו בתמונה "תימנית" שימשה
לעתי אסתר גמליאלית ,וכיוצא באלה "טיפוסי" מ"טיפוסי" שוני ,הכול לפי מה שהצריכה
ההצגה .כיוו שאלתרמ ידע בדר +כלל בשביל מי מבֵ י השחקני או השחקניות הוא כותב פזמו
זה או אחר ,א#עלפי שלא תפר אותו לפי גיזרתו או לפי גיזרתה ,היו השחק או השחקנית אחד
היסודות האקטואליי בעיצוב הפזמו .אלתרמ היה מקפיד לבוא לחזרות ,היה יושב באול
למשנההשראת של השחקני ,פע מתק
ומקשיב ומגיב כמו "קהל טוב" בהתרגשות ובצחוקִ ,
את הטקסט ,מוסי ,#גורע או משנה ,הכל לפי מה שלימדתו החזרה כהגהתו של הפזמו ,שלא נועד
לדפוס 13.כש שהשחקניהזמרי היו להוטי אחרי פזמוני אלתרמ ,שא בוצעו כראוי,
הצלחת היתה מרובה ,כ ג המלחיני .פזמוני אלתרמ הילכו עליה "קס" )כביטויו של משה
וילנסקי( בחינ ,בפשטות ,בעליצות ,בהברקות חכמה בלי התחכמויות ,או בנית הלירית או
הסנטימנטאלית ,ואפילו הכביד עליה לאאחת בחוסרהבנתו לבעיות של מוסיקה והלחנה
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וחוקיה הספציפיי ,הרי גופו של הפזמו היה עשוי להפליא לשמש תמליל ללח.
"המטאטא" ביקש להיות כשמו ,פשוטו כמשמעו :תיאטרוסאטיריארצישראלי .היחס
בי אלתרמ לבי הבימה הזאת היה כיחס שבינו לבי אכסניותיו הספרותיות הראשונות:
 13וביתר־פירוט ,לפי דבריו של יעקב טימן ,בשיחה עמו" :נתן היה בא לחזרות ,היה שומע ואם ביקשנו תיקונים ,היה בדרך
כלל נענה והיה מתקן – פעם ,פעמיים ושלוש .היה מלטש את הפזמון ומקפיד ביחוד על הצד הפוניטי ,והוא דבר חשוב בשביל
המבצע שיוכל להשמיע כל מלה ומלה .דרך משל :היה מקפיד ששום פסוק לא יתחיל באות ,שבה נסתיים הפסוק הקודם...
בחזרות היה הוא עצמו 'קהל' מצויין :ישב ושמע את יצירותיו והיה צוחק בקול רם ,מין צהלה סוסית כזאת ,כאילו שמע את
הפזמון בפעם הראשונה" )נובמבר .(1971
 14כמה מלחינים ,שהירבו בזמנו לחבר מוסיקה לפזמוני אלתרמן בתקופות שונות ,למן ימי "המטאטא" ועד ימי "צץ וצצה"
ו"שוק המציאות" ,העלו טענה זו ,שמצד אחד לא היה כפזמון האלתרמני מושך להלחנה – וכיוצא בפזמונים גם רבים משיריו
הליריים ,שאף הם כאילו נולדו להתלבש במוסיקה – אבל ,מצד אחר ,בשיתוף פעולה עם המלחין היה אלתרמן עומד כזר מול
בעיות מורכבות יותר של יצירה מוסיקאלית .אחד המלחינים שהתנסה רבות בכגון דא היה אומר בלשון הפרזה ,שאלתרמן היה
שר "כל" מנגינה בנימה חסידית ,כביכול .על־כל־פנים עובדה היא ,האומרת דרשני ,שאלתרמן ,כשם שהוקיר רגליו מתערוכות
של ציור ופיסול ,הוקיר רגליו מאולמות של קונצרטים.

"כתובי"" ,טורי" ו"מחברות לספרות"; זו היתה אכסנייתו התיאטרונית במוב האלתרמני של
אכסניה – בית .מאוחר יותר עוד הירבה לעבוד ע תיאטראות באר ,למ ה"לילהלו" ועד
ל"קאמרי" ,אבל בימת"המטאטא" ,כש שהוא העניק לה מאוצרותיו ועשאה ,במידה רבה ,למה
שהיתה בשנותיה הטובות ביותר ,כ היא העניקה לו מצדה הזדמנויותפז להיות "הנסי"+
)הבלתימוכרת( של הפזמו הארצישראלי ,כלשו רשימות ורצזניות שנתפרסמו בשעתו על הצגות
"המטאטא" .זה היה ביתאולפנה שלו לפזמונאות וסדנתו ,שמה הגיע ,מק שני רבות,
למחזאות בכלל.
תנאיו ומיגבלותיו של התיאטרו הסאטירי הארצישראלי קבעו אז את תנאי התהוותו של
הפזמו האלתרמני וסייגיו .התיבה ,ארצישראלי" אמורה היתה לציי לאודווקא את מיקומו של
יהודי האר; בתיבה זו היה
ֵ
התיאטרו הזה בארישראל וג לא רק את לשונו העברית כלשו
כרו +טע נוס #של "ארצישראלי" בניגוד ל"גלותי" .אי ל +דבר קשה ,או כמעט בלתיאפשרי,
לייבוא תרבותי כמו דברי הומור או סאטירה אקטואלית .דבריחידודי ה כמו חידה ,רמז לפני
מרמז ,המוב מאליו ולאלתר לב המקו ,והסתו לזר; טעמ החרי #נטע רק כשאי מוהלי
אות בפירושי; במקרי רבי איאפשר לתרג אות; במקרה הטוב ביותר אפשר למצוא לה
מקבילה ,שא #היא בעלת אופי של חידה הנפתרת מייד ,בחיו +ובצחוק .אחד מסממניה המובהקי
של הסאטירה האקטואלית הוא השימוש בלשועגה ובלשוהרחוב .בלעדי סממ זה אי הדמות
הקומית אמינה; לדידה ,אופ דיבורה הוא בשר מבשרה ולא רק אמצעי לומר משהו .סגנו הדיבור,
כמו הלבוש ,צרי +להיות ריאליסטי כמות שהוא במציאות הלאדמיונית ,שרק עלידי כ +נוצר
אותו מתח קומי ,שהוא פרי עקירת הדמות הזאת מהקשרי סביבתה הטבעית והעלתה על הבמה,
שש היא מזדקרת בייחודה .לא הרי תלאביב של שנות העשרי והשלושי ,כהרי פאריס ,או
ברלי ,או וינה או וארשה ,שש נתגלגלו כל היסודות האלו ברחוב בשפעאיק ,עד שבא האמ
ואוס #אות ומעצב אות מחדש להיות מעשה אמנות .בתלאביב ,בעיר העוליהמהגרי,
שהכול הובא אליה מבחו ,היה קל יותר ,לכאורה ,לייסד ולקיי תיאטרו "גבוה" מסוגה של
"הבימה" או אפילו מסוגו של "האהל" מאשר תיאטרו "נמו "+מסוגו של "המטאטא" ,שא לא
יצר את הרפֶ רט/אר בעצמו ,מחומרי המצויי בעי במקו הזה ובזמ הזה ,ניטל ממנו טע
קיומו .ככל ש"המטאטא" פתר את הבעיה הזאת – והוא פתר אותה במידה ניכרת מכוחו של
אלתרמ ופזמוניו )וג תרגומיו מכתביהיד הלועזיי של נוז'יק ,רוסט וגרונמ( – לא זו בלבד
שכבש את עולמוהוא כתיאטרו הסאטירי בארישראל במש +שני לאמעטות ,אלא ג תר
תרומה מיוחדתבמינה לצמיחת המחזאות הארצישראלית מלמטה ,שאי צמיחה טבעית
ואותנטית ממנה .בזמנו כתב אורי קיסרי ברשימתהערכה על אחת מהצגות "המטאטא" ואגב ציו
מעלותיו של הפזמו האלתרמני ,כי "נושא ארצישראלי צרי +להיות כתוב בארצישראלית" ואמנ
פזמונו של אלתרמ היה כתוב בארצישראלי/ת ,שא הצליח "המטאטא" במרוצת הזמ להעלות
על הבמה ולגבש "טיפוסי" ,הרי היסוד הארצישראלי שבה לא היה דווקא לבוש או
גסטיקולאציה שלה ,או מיבטא ,כי א בראשוראשונה לשונ ,שהיתה במקרי רבי
לשוהשירה האלתרמנית.
היתה תמימותדעי בי מבקרי ביחס לכמה וכמה תכונות של פזמוני אלתרמ ,שהכול
הרגישו בה כי ה בחזקת חידוש ג לגבי התיאטרו באר וכ ג לגבי השירה הארצישראלית –
חידוש שהיו אי אנו יכולי לעמוד עליו כראוי אלא מתו +שמיעת עדות של מבינידבר לעת
הופעת של הפזמוני האלו לראשונה .אמר מי שאמר מתו +טביעתעי מהירה ,כי "קופלטיסט

זה הוא פייט" ,שמבעד ל"קלילות" ה"קופלטיס" שלו אתה יכול לחוש אי+שהוא כי פזמו ביומו
זה יש בו עוד משהו שלמעלה מ החרוז הנאה הסובב על עניי ציבורי אקטואלי וחול;#
פזמונאיפייט משמעו ,במקרה זה ,מי שתמלילו ג יכול לעמוד ברשות עצמו ,שג א אתה נוטל
ממנו את הלח ואת הסיטואציה התיאטרונית בכלל ,הטקסט בלבד ניכר כבעל ער +ספרותי,
שכוחו בתו +עצמו.
ברשימותהערכה על הצגות "המטאטא" הובעה לאאחת המישאלה ,שפזמוני אלתרמ
יראו אור ג בדפוס ,בצורה זו או אחרת 15.כ הדגישו הרצנזנטי את "גמישות" הלשו של פזמוני
אלתרמ ,ומהסת היתה כוונת לומר בזה כי לשו הפזמוני ,ע שהורגשה כבעלת רמה
ספרותית ,שירית ,בכלזאת היתה קולחת כלשודיבור הנתפסת באורח בלתיאמצעי ,כיאה
לטקסט משעשע ודידאקטי המושמע מעל במת התיאטרו .שאיפת הדור היתה ליצור ספרות
"ארצישראלית" ,שירה "ארצישראלית" ,שעיקר סימנה – התהוותה מתו +המיזוג החי של
לשוהדיבור ולשוהספר )על כ +עמד מרד הצעירי בימי "כתובי" – "טורי" ,כמות שראינו
לעיל( .בגדר השאיפה הזאת נחשב בצדק ג הפזמו האלתרמני כהישג מהותי ,שאי נאה ממנו
בז'אנר הזה .בר ,ארצישראליות של פזמוני אלתרמ נתבטאה ג בבחינת היענות למאוויי
הציבור בתקופה זו של שנות השלושי והארבעי .שוב ושוב הודגשה ברצנזיות "עממיות" של
פזמוני אלו .א במיטב שנותיו היה "המטאטא" הפופולארי שבתיאטרוני האר 16,הרי סוד
הפופולאריות מתפענח לא רק עלידי טיבו המקצועי של הבידור המטאטאי ,ששחקניו היו מע/לי,
שפעלו בו במאי מוכשר ומי/מ כמו נוז'יק ,ותפאור עשירדמיו כמו לופטגלס ,שע מלחיניו נימנו
מוסיקאי מקוריי ובעלי תרבות כמו לברי ,וילנסקי ,זעירא; שורש עממיותו של התיאטרו הזה
היה נעו במגמת ההומור שהציג ורמתו .א #מבחינה זו היתה תרומתו של אלתרמ אופיינית
ל"מטאטא" – לאיכות ההומור שלו .הוא אמנ נקרא תיאטרו סאטירי ,אבל ,בעצ ,סאטירה,
במלוא מוב המלה ,לא היתה בו .כשמו כ היה – מכשיר של ביקורת המטאטאת ,המנקה את
השטח ,אבל איננה הורסת שו יסוד מיסודות הקיי בהוויה הארצישראלית אז .לכל היותר
היתה הסאטירה "המטאטאית" סאטירה "קונסטרוקטיבית" ,א אפשר לומר כ ,+וכבר הצביעו
בזמנו על האופי הזה של תיאטרו הבידור הארצישראלי .כותב מ .ליפשי ברשימתו לחגהעשור
של התיאטרו" :דווקא בהזדמנות החג חייבי אנשי 'המטאטא' לשאול את עצמ :אי +הצליחו
לרכוש את לב הקהל? הירדו אליו או העלוהו אליה? ההיו ה המוותרי או הקהל היה
המתקד? – לפי עניותדעתנו ,הלכו שניה זה לקראת זה ,א +חבל שג פה היה 'המטאטא' הזריז
יותר .כנגד פסיעה אחת של הקהל פסע הוא עשר פסיעות לקראתו" .בעל הדברי איננו רוצה לומר
כי "המטאטא" הסתגל לצדדי נחותי בטע הציבורי .אדרבא ,בדר +כלל הוא משבח את
 15הנהלת "המטאטא" נוהגת היתה להדפיס כמעט בכל תוכנית פזמון אחד או שניים ,והודות לכך גם נשתמר חלק מן הטקסטים
האלתרמניים בצורה מוסמכת ,כי מה שנדפס שחור־על־גבי־לבן נבדק ,הוגה ותוקן וגם שונה לפעמים על־ידי המחבר; בעניין זה
ראה מבוא לספר "פזמונים ושירי־זמר" ,א'.
 16בעשור ל"מטאטא" )יולי  (1939פורסם שביקרו בו כמיליון וחצי איש ומספר צופיו ודאי לא קטן בשנים שלאחר מכן ,עד
מחצית שנות הארבעים; במלאת לתיאטרון י"ג שנים ,ל"בר־מצווה" שלו ,צויין כי מספר מבקריו הגיע לכדי שני מיליונים,
בקירוב ,וכי עד למועד זה ערך  2500הצגות בכל חלקי הארץ )כולל מניין הצגותיו במצרים ובסוריה( .יש לזכור כי ברוב
שנותיו הציג התיאטרון באולם "בית העם" ,ברחוב בן־יהודה שהיה ,כמובן ,רחוק מלהיות מתאים להצגות אלה ,ואם נדד
למקומות קרובים ורחוקים ,היו תנאי ההצגה עוד גרועים יותר ,להוציא ירושלים ואולם "אדיסון" .מסתבר ,שהודות
לפופולאריותו והנהלתו העסקית של גוריאצ'קוב הצליח "המטאטא" לקיים את עצמו בכבוד בלי כל תמיכה חומרית מצד כל
מוסד שהוא ,עד שנפלו בתוכו מחלוקות וקמו מתחרים ,בעיקר ה"לי־לה־לו" ,מה שגרם לירידתו ולחיסולו בסוף שנות
הארבעים .עצמאותו החומרית ,בשנותיו הטובות ,אי־תלותו באיזה גורם מפלגתי ,סייעו לפופולאריותו של "המטאטא" וכל עוד
עמדה זו בחזקתה גם זכה בהכנסה כספית נאותה ,לפי מושגי וצורכי הזמן ההוא.

התיאטרו ומצביע על הישגיו בתחומי המישחק ,התפאורה והרפרטואר המקורי ,עזאת הוא
טוע ,כי הסאטירה המטאטאית אינה חורגת מ הביקורת המקובלת ,הרווחת ממילא ג
בעתונות" :חיינו דורשי את הביקורת החריפה של האמנות הסאטירית" ,אבל הביקורת הזאת,
האופוזיציונית ,איננה מועלית עלידי "המטאטא".
" 1מהי הסיבה"? שואל בעל המאמר" ,חוסר עוז או חוסר או? זהירות מפחד להרגיז? א
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כה וא כה – אי הצדקה להזנחה זו ,להתכחשות זו של התיאטרו הסאטירי לעצ תעודתו".
"התכחשות" בוודאי שלא היתה .עלפירוב היה "המטאטא" מצליח להוקיע מתו +צחוק
מומי ועיוותי בני זמנ שפשו ביישוב היהודי ,כגו מעשי ספסרות בקרקעות ובבתי ,כגו
התעשרות מעבודה זולה" ,חורנית" ,או תופעות כיוצא באלו של סתירה בי דיבור ומעשה ,שהיא
תמיד מרחב מחייה פורה לשנינה ולהיתול; אובייקטי אחרי להתקפות מוצלחות של הביקורת
התיאטרונית היו – כלפי פני – גידוליפרא של בירוקראטיה ומפלגתי/ת ,וכלפי חו – מעשי
שלטונות המנדאט ,ש4מו ללעג התחייבויות שקיבלו עליה בפני היהודי .ובכלזאת נראה כי
הצגות "המטאטא" היו קרובות יותר לרוח הקומדיה מאשר לרוח הסאטירה ,שההבדל ביניה,
לענייננו ,הוא בזה ,שהסאטירה היא רדיקאלית יותר בהוקעת מומי ועיוותי ,שהיא מציירת את
האובייקט המותק #בצבעי חדי של שחורלב ,בלי גוניביניי ,שלדידה "הרע" הוא רעבתכלית
החייב עקירה מ השורש ,ולא הרי צחוק הסאטירה כצחוק הקומדיה ,שיש בה תמיד עוד שמ של
סלחנות .הקומדיה מבינה ,לכאורה ,לחולשות אנוש ,מה שאי כ הסאטירה ,שרק שופטת .מבחינה
זו היה "הקומקו" ראוי יותר מ "המטאטא" להיקרא תיאטרו "סאטירי" ,ואולי בגלל כ +מיהר
כשלונו לבוא ,נוס #לשאר גורמי פנימיי שהכשילוהו.
שאיפתו של "המטאטא" להציג תכניות השוותלכלנפש ,למתוח ביקורת ולשי לצחוק כל
מה שראוי לכ +בלא משואפני כלפי שמאל וכלפי ימי – השאיפה הזאת נתקיימה בדר +כלל בידי
התיאטרו והודות לה ,בהגשמתה על הצד הטוב ביותר מבחינה אמנותית ,זכה בפופולאריות
וב"עממיותו" 18.אבל לריסו הסאטירה היו סיבות נוספות .היתה הסיבה החיצונית של הצנזורה
מטע ממשלתפלשתינהא"י ,שניהלה מדיניות של הפרדומשול ודאגה ,כביכול ,שלא יהיה חלק
אחד מ האוכלוסיה "מסית" כנגד חלק אחר ,למע "שלו הציבור" באר .להלכה ,לא היה
אובייקט רצוי ונוח לסאטירה מ השלטונות הבריטיי ,על זרוע האזרחית ועל זרוע הצבאית,
והיה ג קונסנזוס לאומי בביקורת זו שהיתה נתונה ,כמוב ,לפיקוח וממילא היתה מוגבלת
ומרוסנת מכוח החוק .היו התנגשויות תכופות בי התיאטרו והצנזורה ,ובימי יצחק דניאל א#
הוצאו פעמי אחדות פקודותמאסר נגד הבמאי .לימי החליטו השלטונות ,שלא להסתפק עוד
בצנזורה על הצגה שכבר הועלתה על הבמה ב"המטאטא" ,אלא להקדי רפואה למכה ולתבוע
צנזורה מוקדמת .מחאות כנגד הגזירה הזאת הועילו רק עד כדי כ ,+שהשלטו נאות לקבל את
הטקסט בלשו עברית ,בלי תרגומו לאנגלית תחילה .ואמנ היו מקרי שפגיעות הצנזורה
 17מ .ליפשיץ" ,המטאטא" )לחג העשור שלו(" ,טורים" 30 ,בנובמבר .1938
 18רק פעם אחת ,בתחילתו ,בשנת  ,1928עם תכניתו השלישית ,עורר התיאטרון "שערוריה" ציבורית .ביישוב התנהלה
מחלוקת על הרחבת הסוכנות היהודית .מערכון של "המטאטא" הציג את חיים וייצמן בדמותו של פאוסט ואת לואי מארשאל
)ממנהיגי יהדות ארה"ב( בדמותו של מפיסטו .ח .נ .ביאליק ,שנוכח בהצגת־הבכורה ,מחה ועזב את האולם ועמו עזבו לשם
כבודו ,כל מי שסבבוהו במעמד זה .הנהלת "המטאטא" החליטה לשלם לביאליק כגמולו .בתכנית הרביעית שולב "סקטש" ,שבו
נראה ביאליק בדמותו של "רבי" המיסב בראש שולחן וחסידיו שרים בהתלהבות "מה שעושה הרבי ,עושים כל החסידים'לך"...
ביאליק ,שבעל הומור היה ,לא זו בלבד שלא הוקיר רגליו מן התכנית הזאת ,אלא אדרבא ,כיבדה בנוכחותו ומשצחק הקהל
צחק גם הוא ,ומשירד המסך ניגש אל אנשי "המטאטא" מאחורי הקלעים והודה לעם על עדינות "נקמתם" שנקמו בו בעד
מחאתו )לפי "'המטאטא' בן־עשר" ,מאת ש .שריב" ,הבוקר".(15.12.38 ,

החיצונית קיצצו באופ ניכר בכנפי ההצגה ה"סאטירית" ,כגו בתכנית "שמע קולנו" מדצמבר
 1935ובתכנית "עולי ויורד" מנובמבר  :1936בראשונה נכלל קטע על "הפוליטיקה
הבינלאומית" )איטליהחבש ו"האיהתערבות"( ובשניה כ/ונו חיצילעג ב"נטראליות" של בריטניה
וצרפת כלפי מלחמתהאזרחי הספרדית .אמנ חר #מחיקות הצנזור הירושלמי בשתי התכניות
נשאר בפזמונו של אלתרמ "טלגרמות! טלגרמות"! הבית על העולה הבלתילגאלי ב החודשיי,
ה"כבול בשלשלותברזל" ,ובפזמונו "כאלה הזמני" נשארו כל הרמזי לאנגליה המתנכרת
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לבעליבריתה ומפקירה אות לאויבי.
בר ,יותר מ הצנזורה הזרה ,החיצונית ,פעלה הצנזורה הפנימית ,העצמית ,לריסו
הסאטירה של "המטאטא" .מבחינה זו צדקה ולא צדקה הביקורת שמתחה לאה גולדברג על
התיאטרו .התיאטרו הזה היה בשר מבשרו של הישוב העברי באות הזמני ,שא#עלפי שהיו
בו מחלוקות הרבה ,היה בו ,למעשה ,קונסנסוס לאומי ,ציוני ,אית ומגובש .לכ +נתכוו מהסת
אותו סופר שמאר על "המטאטא" שהוא "ל החצר של מלכות ישראל שעדיי לא נוסדה" .כל
"הישוב" היה נתו במצור ,ולא זו בלבד שאיימו עליו מבית בחיסול אלי ובחיסול מדיני מודררג,
אלא למ פרו מלחמתהעול ג תכפו והלכו בשורותאסו מ הגולה האירופית .ואכ ,נשאלה אז
השאלה :אי +לקיי בזמ כזה ,תחת שלטו עוי ,תיאטרו מבדח אפילו הוא מיליטאנטי בגדר
האפשרי ,והיו אפילו שפיקפקו ,א במצב זה יש מקו ויש אפשרות לקיי תיאטרו ממי
"המטאטא" ,כמאמרו של עזרא זוסמ ביוני  ,1940אחרי ההצגה העליזה "אוסטרלי בעיר",
כלהל" :אנו מפליגי כאילו תחת דגלי העליזות וקלותהדעת ושבי תחת דגלי האבל…" ,וא #כי
זוסמ עוד מציי ש ,כי לשמע של חרוזי אלתרמ וגולדברג "מתפרקות המתיחות ,העצבנות",
הרי ,לטעמו ,ג הצלחה זו אי בה כדי להוריד את סימהשאלה התלוי בזמ הזה על ראש הלהקה
ותעודתה הכפולה – לחשו #את ה"רע" ,להראותו כמו ,ולהתבדח מכוחו ,עלמנת להסיח את הדעת
ממנו.
והנה בתו +המסגרת הזאת של "המטאטא" ונסיבות פעילותו נתשלבו פזמוני אלתרמ,
ולפי שרבי היו בכמ/ת ,בכ"ח ההצגות שהשתת #בה ,וא #הטובי בפזמוני שהושמעו מעל
הבמה ,הרי ה שקבעו במידה רבה את סגנונה של במה זו ואת רמת "הסאטירה" של "התיאטרו
הסאטירי" בארישראל בשני  .1944134ואכ ,פזמוני אלתרמ בכללות אינ בחזקת
"סאטירה"; היסוד הסאטירי ,במלוא מוב המלה ,איננו ניכר ביצירת אלתרמ מ השני הה ,לא
בפרוזה ולא בשיר ,ויש מקו לשער ,שאילו נדרש אז לשרת בעטו ,בהומור שבו ,תיאטרו סאטירי
כהלכתו ,היה עומד במשימה זו ולא היה זוכה להגיע למדרגה זו של פזמונאי שאליה הגיע.
מתחילת הופעתו של אלתרמ בספרות ניכרת בדבריו נימה אירונית; היא משתכללת ומתעדנת
בפרוזה ובשיר ,ובמקרי רבי משווה לה טע של ח וטע של חריפות .נימה אירונית זו היא
דקה ורבמשמעית מליצור רוש סאטירי חות ,+שאינו משאיר בלב הקורא או השומע צלצלו של
ספק מה ומי נידו עלידי המחבר לכ#חובה.
סאטירה ואירוניה מתחלפות אמנ הרבה בשימוש היומיומי ,אבל א נדייק מבחינה
ספרותית ,הרי אחיות אלו של הצחוק ה בכלזאת שונות מהותית אשה מרעותה .אירוניה מצאנו
בפליטותיו של אלתרמ ב"שיריהארעי" שלו בעתו ועכשיו ג בפזמוני לבמה .האירוני –
 19ראה "פזמונים ושירי־זמר" ,כרך א' ,עמ'  63ועמ' " – .73המטאטא" שביקש להציג בכל הארץ ,חייב היה להגיש את
הטקסטים לביקורת הצנזור בירושלים ,דבר שהכביד ,כמובן ,עוד ביתר־שאת; הצנזור התל־אביבי תחום שיפוטו היה בתחום
העיר בלבד.

סימהיכר דומינאנטי שלו הוא הדומשמעות ,שמשמעו של הדבר האירוני ושנה תמיד מפשוטו,
במידה זו או אחרת ,בכיוו זה או אחר .לעומת הסאטירה ,הנוטה לעשות את מלאכתה בצבעי
שחורלב ,האירוניה – צבעיה מתנוצצי וקשה לתפוס אות .הסאטירה נוטה לגדוש את
הצבעי ,להגזי ,לשבר את העי; האירוניה ,להיפ ,+באמצעי מועטי ,ברמזירמזי ,בקווי
דקי ,היא תופסת מרובה .לעתי קרובות היא נוקטת תכסיס של המעטה ),(understatement
שממנו משתמע היפוכו של דבר ממה שנאמר ,לכאורה ,וזאת מכוחו של הקונטקסט.
אלתרמ הוא בעל סגנו אירוני מובהק ,וכזהו ג בפזמונו לתיאטרו "הסאטירי" ,א כי
הנוסח האירוני כא הוא פשוט למדי והוא הרבה פחות מתוחכ מאשר בשיריהעתו .אמנ
ה"רגעי" ,זמנ אותו הזמ וענייניה – לרוב אות הענייני ,אלא שהשוני ביניה נגזר קודכל
עלידי הכלי ,שבו ה מוגשי לציבור ,בבחינת מה שלעתו – כעתו ,הנקרא ביחידות ובדומייה,
ומה שלבמה – כבמה המציגה לרבי ובקול .אחד הצדדי השווי ל"רגעי" ולפזמוני הוא,
ששניה ,בהיתול ,באירוניה שלה ,ניזוני ממה שעולה מ הפער ההכרחי בי הרצוי לבי
המצוי ,מ הסתירה שביניה ומ החיפוי על הסתירה הזאת .ההיפוקריטי הוא חביבה של
אמנותהצחוק; חשיפת צביעותו דומה כלשהו למישחקמחבואי ,הוא מופיע ונעל ,עד שלפתע
אמיתו יוצאת לאור) .אי כמישחקהמחבואי מגלה טיבו של הצחוק :היעלמות ,שגורמת חרדה,
התגלות פתאומית המפרקת את החרדה ,שהתפרקותה הוא הצחוק( .הסאטירה נוטה לזקו #את
הפער בי הרצוי לבי המצוי והסתרתו תחת מסיכה זו או אחרת לא רק ,או לאו דווקא ,על חשבו
חולשות האד ,כי א ג ,או בעיקר ,על טעות או עיוות במה שהוצג כרצוי ,כאידיאל ,כנורמה.
בעיני הסאטיריקו ,ההיפוקריטי הוא בנה הלגיטימי של האוטופיה; בהוקעתו הוא מוקיע את
האֵ  יותר מאשר את הב .לא כזאת היתה ,כמוב" ,הסאטירה" של "התיאטרו הסאטירי"
הקרוי "המטאטא" – לא של תכניותיו בכלל ולא של פזמוני אלתרמ בפרט ,שתכלית ביקורת
המצוי בארישראל ,עלמנת לקרבוֹ ,ככל האפשר ,אל הרצוי ,אל האידיאל הציוני ,כמו שנאמר
בפזמו "הסתכל בקנק"; "לפעמי אריזה ציוניסטית  /מסתירה מחשבה אֶ גואיסטית / ,מחו –
אידיאל ואידיאה בפני – חביבי ,מי יודע"? או כנוסח פזמו אחר" :כי אמנ כרזות יש ,בחסד אל,
 '/א +תמצא בו תמיד את אותו ההבדל  / 1ההבדל הפעוט ,הדקיק ,המקסי / ,שבי מה שאומרי
ובי מה שעושי" 20,ולא זו בלבד ,שיש הבדל בי מה שאומרי ובי מה שעושי ,אלא ג
משתדלי להסתיר הבדל זה ,א מחמת בושה וא מחמת רצו לקיימ ֹו לאור +ימי באי מפריע.
זה האובייקט ,שבו מטפלי הצחוק ,הלעג ,כמו רופא החוש #את הפצע ,מנקה בו ,עלמנת לרפאו.
ואכ ,זה היה עניינ של כמה וכמה תכניות ב"מטאטא" ושל פזמוני אלתרמ ,שהבריקו בה
כדרכ :אומרי ,שצרי +להביא יהודי לארישראל וצרי +ג לקלוט אות ,אבל בינתיי
עוסקי במעשי ספסרות בקרקעות ובדירות ,המכבידי הרבה על העליה ועל הקליטה; אומרי
שאי ליהודי קיו בארישראל בלעדי עבודה עברית ,אבל בינתיי מנצלי עבודה "חורנית"
בהמו ,כדי לעשות רווחי בנקל ובמהירות .ולצד מסכת פנימית זו של סתירות בי דיבור ומעשה,
קיימת ג מסכת חיצונית של סתירות בי אומר ועושה ,פרי עיו/תיו של השלטו הבריטי באר,
הנועד לסייע לבניי "בית לאומי" לע היהודי בארישראל ופועל להריסת יסודותיו וסיכוייו
להתקיי.

" 20פזמונים ושירי זמר" ,א' ,עמ' .264 ,237

בר ,א הפזמו האקטואלי עשוי להיות ראיהזמ ,הרי מה שמשתק #בפזמוני אלתרמ
הוא סיטואציה ציבורית ,שסימנה איננו דווקא המשבר "בי מה שאומרי ובי מה שעושי" .מה
שאיפיי ביותר את היישוב היהודי של שנות השלושי ,מבחינה זו ,היתה דווקא חפיפה מפליאה,
בלתימצויה ,בי אומר ועושה ,שאי בה כדי להזמי ,לעודד ,להמרי את הביקורת הסאטירית,
במלוא מוב המלה .לאה גולדברג טענה כנגד "המטאטא" כי הסאטיריקה שלו איננה חריפה
דיהצור +מחמת שאיפתו של התיאטרו הסאטירי להיות "קונסטרוקטיבי" .לאה גולדברג,
שהשתתפה לאאחת בחיבור טקסטי ל"מטאטא" והעניקה לו כמה וכמה פזמוני כתובי בח
ובשנינות )ראה בייחוד בתכנית "היינו כחולמי – חלוקיאדה ב 8תמונות"( 21,איננה מוציאה את
פזמוני אלתרמ מכלל ביקורת זו ,א #כי מבחינות אחרות חזרה ושיבחה אות כמעט בכל רשימה
שפירסמה על הצגות "המטאטא" ,בחתימת לוג.
אלא שבמבט לאחור מתברר ,שמהשיכול היה להיראות בשעתמעשה כרפיו הסאטירה
מתו +התפשרות ע הקהל ומתו +כוונה לזכוֹת במירב הפופולאריות ,היה ,לאמיתו של דבר ,ביטוי
נאמ ,כדי שירה עתית ,להל+הרוח המרכזי שרווח בישוב היהודי דאז .ל /השתדל "המטאטא"
להיות תיאטרו "סאטירי" לא רק לפי שמו ,אלא ג לפי מהותו ,היה מפסיד את צביונו
הארצישראלי וד את עצמו להיות כלי של חיקוי לסאטירה האירופית בת הזמ .אלתרמ מהתל
בעיו/תי הציבור ,בכזבי השלטו הזר ,בגידוליהפרא של ביורוקראטיה ועסקנות ועוד ועוד ענייני,
קטני כגדולי ,שתוכ איננו כבר ,ועירטול יכול לעורר צחוק ,אבל הרוח הנושבת בפזמונאות
זו איננה שוללנית כלעיקר ,וכיוצא בה כבר מצאנו בפליטוני משנות השלושי
ובשיריהעתוהעתו וכמות ג הפזמוני – ה אמירת ציונות "בלא מרכאות".
אילו נתבקש מוטו לשלושת :לפליטוני ,ל"רגעי" ולפזמוני ,מהראוי היה לחזור
ולפנות אל קטעי שוני מתו +המסה של " ,1938סוד המרכאות הכפולות" ,כגו קטע זה שכבר
צוטט לאאחת על מה שהיא תמציתה של הציונות ,לאודווקא כתנועה פוליטית ,כי א כחזיו של
תחיית ע ,לאמור ..." :בימי נסיגה אלו בעול ,בימי ויתור ואופורטוניז ,עוברת על הע היודי
תקופת חיוב ודביקות ,שמעטות כמוה ליופי .תקופה זו אינה חוזרת בחייה של אומה ,כאהבה
ראשונה שאינה נשנית .עַ  זה ...דווקא עכשיו חולה הוא מאי כמוהו באהבתחיי ,באמונה בה,
בהקרבת נפש וגו #למענ" .אכ ,הפאתוס המקופל ב"אנימאמי" זה של אלתרמ ,לא זו בלבד
שאיננו זר לפזמונאות הקלילה ,המשעשעת ,אלא ג הוא מדובב הפזמוני אלו ,מזי אות לפי
מה שנחו לה ,משווה לקלות משקל סגולי ,הוא מוצנע בה ואיננו מתגלה אלא בסגנו
הפזמונאי ועלפי חוקי הסוג הזה של "הליריקה השימושית" ,שנועדה לבמה ,לבמתהרבי
הפופולארית ,והמושמעת ע מוסיקה ,ע הזֶ מֶ ר המורכב עליה ,בליווי של מחווה וריקוד .שומעי
פזמוניו של אלתרמ ,בהתבצעות הראשונית ,ע שקיבלו לאאחת כשיא הבידור המוגש לה,
ודאי ג חשו ברצינותה של קלותדעת זו ,ב"פילוסופיה" שמאחורי שעשועיהמלי ,פרי מעשה
קוס היודע לערבב סממני שוני ומנוגדיטע ,בצורה כזאת ובשיעורי כאלו ,שכל טע וטע
עומד בתוקפו ועזאת מתווס #עליו תוק#מישנה ,שבא לו מהיפוכו ,כגו שסממ העליצות
מתחזק והול +בהשפעת כובד המחשבה ,או סממ הלגלוג –בהשפעת הנימה הסנטימנטאלית.
הפזמוני ,כמה אבניבוח היו לטיב ,מה אקטואליות ,שצריכי היו להיות מותאמי
בכול לשעת הופעת בתארי +מסוי ,מבחינת הנושא ,מבחינת יכולת וסגנונ של השחקני
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והזמרי ,מבחינת צורכי הקהל ואופני תגובתו ואפילו מבחינת אקלי העונה ,א היא אביב ,או
קי או חור .#היסודות האלו של אקטואליות הפזמוני – וכא מדובר רק על פזמוני "המטאטא"
– נתבטלו לגמרי במרוצת הזמ ושוב איאפשר לשחזר אות; ה היו מכווני להפליא לשעת,
לאוזני קהל מסוי ,לְ מה שביקש לשמוע ונכו היה לשמוע .וא#עלפיכ ,חר #האקטואליות
ה"רגעית" ,ה"ארעית" הזאת )כהגדרת אלתרמ ל"רגעי" – "שיריארעי"( ,לא נתבטל כוחו של
השיר הפזמונאי האלתרמני בכל מקרה ומקרה ,שבו הגיע במיטבו )צורכי השעה התיאטרונית
חייבה לאאחת למלא איזה חלל ריק בתכנית עלידי חרוזי סת או לתפור "תמונה" אל
"תמונה" בחוטי לבני ,לפי הוראות הבמאי( 22.סוד כוחו של הפזמו האלתרמני ,העומד בעינ ֹו
ג א בינתיי נשרו ממנו גורמי מסייעי ,המנויי לעיל ,הוא באלתרמניותו הגמורה של
הפזמו ,א מותרת טאוטולוגיה כזו ,דהיינו – שא #הוא נעשה בכובדראש ,במאמ להגיע לידי
מיצוי האפשרויות הגלומות בסוג הזה של השיר ובחוקיו המעוגני בתעודתו החברתית; שג בו,
בפזמו התיאטרוני ,שדינו להיות נקי מרטוריקה @ְ 4ו ָֹרתית ,מטיפה ,הנה ג בו מורגשת ,כעולה
מבי השורות ,אותה ציונותבלימרכאות ,העושה ציונות בחומר וברוח ,תחת כל מיני שמות ובכול;
ולבסו ,#שג הוא ,הפזמולשעה ,שנועד ,לכאורה ,לעשות את מלאכתו אדהוֹק וללכת כלעומת
שבא ,ג הוא מכיל בתוכו משהו מכל תכונות יצירתו של אלתרמ 1 ,אמנ וכמוב ,במזיגה
המיוחדת לשיריבמה ,לשיריבידור ,ובשיעורי היפי לה.
פעילותו הפזמונאית של אלתרמ בשנות השלושי ובתחילת שנות הארבעי ,רובה היה
מוקדש ,איפוא ,ל"מטאטא" ,שע התיאטרו הזה וחבורתו נקשר אלתרמ קשריעבודהוריעות
אמיצי .זו היתה אכסניתו התיאטרונית ,להבדיל מ האכסניות הספרותיות ,שבה היה רגיל
באותו זמ כבבית .הרבה צורכי פרנסה עשו ,שלדידו ,לא היתה ,כנראה ,מלאכה "נעימה וקלה"
מזו .לא היה אז פזמונאי מבוקש מאלתרמ ,וכל במה זעירה וזעירונית ,של תיאטרו או של
קאברט ,א זכו בתרומתו מיי זה ,זכו ממילא במיטב התוצרת שבשוקהבידור .למעלה מכ ,א#
אלתרמ עצמו נהנה ממלאכה זו ,שעשתה לו ,למייצר הפזמוני ,מה שעשתה לצרכניה :הקהל
היא העניקה לו שעות של היסחהדעת ,של מישחק כפשוטו ,של פורק מאֵ ימי ,של משהו
כשכרומיי ,הקיצור – של אותה "קלותהדעת" ,שאלתרמ השמיע את שבחה הרבה יותר
מאוחר ,כ ָכלוֹתה ,בשיר הנודע של האח הששי ב"שיר עשרה אחי" .ש מצויה ,בדיעבד ,ג
הלגיטימאציה של הפזמונאות האלתרמנית ,שעמדה במלוא לבלובה התקופה ,שעלולה היתה,
ואולי צריכה היתה ,להכרית כל צחוק ובתצחוק מפי היהודי באר .היישוב היהודי חי את חייו
כמוֹת שחי אות אז ואלתרמ השתת #בה ,היה בתוכ כאחד היהודי ועזאת שונה ואחר
בייחודו כמשורר ,בעל הדיאפסו הרחב ביותר ,שבו כל צליל וצליל הוא נכו במקומו ,אומר את
שלו ורק את שלו והוא מובדל מכל זולתו בבהירות ובחדות ועזאת הוא אח ליתר הצלילי .כול
ה אלתרמ ,בשוני רב שביניה ובאחדות .מה שעשוי לעורר השתאות בעניי זה איננה העובדה,
כי מיטב השיר הפזמונאי של אלתרמ הוא יליד שנות הארבעי ,כי א העובדה ,שחר #היותו יליד
התקופה הזאת הוא פזמו משובח ,העשוי לעשות את שליחותו מעל הבמה לפי טעמו של הקהל
הארצישראלי ומאווייו .תוגת הזמ ואסונו אינ מורגשי בפזמוני הללו והעדר זה הוא בחזקת
מעלת ,שלמלי כ +נהג מחבר ,היה נושא את ש האסו לשווא ומיניה וביה מסל #את מלאכתו,
בכותבו פזמו שלא כהלכתו ,פזמו גרוע ,לאיוצלח.

 22הבחנה זו הדריכה גם את עורי הספר" :פזמונים ושירי־זמר" ,כרך ראשון ,שבו נכללו רק אותם פזמונים הראויים ,לטעמם
של העורכים ,להימנות עם "מיטב" הפזמונאות האלתרמנית בתקופת "המטאטא"; ממילא נותרו בארכיון אלתרמן פזמונים
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