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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן

מדוע מתנכרת האם לבניה?
על טורו-פזמונו של אלתרמן "מסביב למדורה"

 )"ִעם שבע7.5.1948 ביום כ"ח בניסן תש"ח,  דבר"הטור "מסביב למדורה" פורסם בעיתון "
  1שנים לפלמ"ח"(, ימים אחדים לפני הכרזת המדינה.

, חמישה ימים לאחר פרסום שיר זה, לא היה1948 במאי 12עד לישיבת ִמנהלת הָעם ביום 
ברור אם ומתי יוכרז על הקמת המדינה, אך אלתרמן כבר חותם את שירו במילים  "ְלמּוְלֶכם

ַהְּדרֹורַעל ָהֻאָּמה  ֲהִבינּוָה," בהבינו שאין דרך אחרת: שהתקופה ִסּפֹו ֶׁשל  ִמְׁשַּתְחָוה ּובֹוָכה,   /
המכּונה בשם "תקופת המדינה שבדרך" קרבה לסיומה ושההכרזה המיוחלת על הקמת המדינה
וִאזּכּורו של חודש ניסן  )"ְּכָתִמיד ַהְּדרֹור"  עתידה להתממש בתוך זמן קצר. ִאזּכּור "ִסּפֹו ֶׁשל 
לפני בארץ-ישראל   הריבונות  ותחילת  עבדים  מבית  היציאה  על  גם  רומזים  ְּבִניָסן-ַהֶּיַרח"( 

כשלושת אלפים וחמש מאות שנה.

והָזרּות בין גם בשיר "מסביב למדורה", כמו בשיר "מגש הכסף", בולטת תחושת הנתק 
הלוחמים הצעירים לבין האומה-האם )"ֻאָּמָתם ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ֵאם. / ֹלא ָיְדָעה ְּבֵצאָתם ַלֶּדֶרְך"(.
לפנינו כעין בנים חורגים, או "גורים" נטושים, שִאמם-אּומתם זנחה אותם לנפשם להתמודד
לבדם ִעם קשיי המציאּות. הלוחמים הצעירים מתוארים בשיר כחיילים אלמוניים, בני-בלי-שם,
אילצום גידולם  שתנֵאי  ְּבֵני-ְּבִלי-ֵׁשם"(,  ְנָעִרים  ֲעַדת  בֹו  )"ְוָיְׁשָבה  ובני-בלי-בית  בני-בלי-אם 
לעשות הכול בכוחות עצמם. אילו נהגה האומה כֵאם אוהבת ודואגת, היא היתה מציידת את
ידיה. ובֵצידה לדרך, מעשה  עליהם מפני הקור  בניה בצאתם לדרך במלבושים חמים שיֵגנו 
הסוודר שני שרוּולי  ורק  ְּבֵליל-ֹחֶרף,"  ָקְדֳקָדם  ֻלַּטף  "ֹלא  הפלמ"ח,  לוחמי  הנערים שלפנינו, 
הקשורים לצווארם מחבקים אותם מעורף. גם את הֵצידה הם מכינים לעצמם. איש אינו דואג
להם ולצורכיהם. את מעשיהם הם עושים בכוחות עצמם, והכול בתנאים של צנע והסתפקות
במועט. אין הם יכולים להרשות לעצמם לנהוג אחרת, כי אפילו ִאמם-הורתם נוהגת בהם  כאילו

היו בנים חורגים:



ֻאָּמָתם ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ֵאם.
ֹלא ָיְדָעה ְּבֵצאָתם ַלֶּדֶרְך
ָהָיה ַלְיָלה ָעֹמק ְונֹוֵׁשם

.ְּכָתִמיד ְּבִניָסן-ַהֶּיַרח
ְוָיְׁשָבה בֹו ֲעַדת ְנָעִרים ְּבֵני-ְּבִלי-ֵׁשם,

ֲחׂשּוֵפי ַמְרְּפִקים ָוֶבֶרְך.

ֵהם ִהְקִׁשיבּו ַהְקֵׁשב ְוַהֲחֵרׁש
יָחה ְדַבר-ִוּכּוַח, אֹו ִׁשְּלבּו ַבֹּשִ

ִלְפֵניֶהם ֲעֵלי ֶרֶגל ֶׁשל ֵאׁש,
ְמדּוָרה ָחָגה-ָנָעה ָברּוַח,

ֹלא יֹוֵתר. ַאְך ִּבְכַתב ָהֻאָּמה ָהִעֵּקׁש
אֹותֹו ַלְיָלה ֶנְחַרת ֲעֵלי לּוַח.

ֶאת ָהֹעל ַהָּפׁשּוט ֶּכָעָפר
ֵהם ָנְׂשאּו ְּבִלי ַהֵּבט ָאחֹוָרה.

ֹלא ָתַקע ִלְפֵניֶהם ַהּׁשֹוָפר,
ֹלא ֻלַּטף ָקְדֳקָדם ְּבֵליל-ֹחֶרף.

ֹלא. ִּבְׁשֵני ַׁשְרוּוִלים ַהְּקׁשּוִרים ַלַּצָּואר
ַרק ַהְּסֶוֶדר ִחְּבָקם ֵמֹעֶרף.

ַנֲעַלִים נְֻקׁשֹות, ַיְלקּוִטים
ְסֻעָּדה ֶׁשל ֵזיִתים ּוְפִרי-ֹתֶמר,

ְוִסְפֵלי ֲאלּוִמיְניּום ְקמּוִטים
ְוֵרעּות, ְוָקְרָּבן ְלֵאין ֹאֶמר...

ַמה ּנֹוִסיף ְוִנְמֶנה?... ִמְּדָבִרים ְּפעּוִטים
נֹוָצרֹות ַאָּגדֹות. ֶזה ַהֹחֶמר...

ַמה ָּנִׁשיר  ֲעֵליֶהם? ַמה ָּנִׁשיר?  
ֵהם עֹוִׂשים ֹזאת ָיֶפה ֵמִאָּתנּו.

ְּבַעְצָמם ֵהם ּכֹוְתִבים ָלֶהם ִׁשיר,
ַוֲאִפילּו ְסָפִרים ְּכָבר ָנָתנּו.

ֶזהּו ִטיב ַהַּפְלַמ"ח... הּוא ֵאיֶנּנּו ַמְׁשִאיר
ָּכל ְמָלאָכה ְל"ֶׁשֹּלא ִמֶּׁשָּלנּו".

ֲאָבל ָּכָכה יַֻּגד ָנא ֵלאמֹור:
ְנָעִרים, ֶלֱהֵוי ָנא ָידּוַע – 

ֵּבין ַחָּגיו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַהּדֹור
ֵאין ָיֶפה ֵמַחְּגֶכם ַהָּצנּוַע.

ְלמּוְלֶכם ָהֻאָּמה ַעל ִסּפֹו ֶׁשל ַהְּדרֹור
ִמְׁשַּתְחָוה ּובֹוָכה, ֲהִבינּוָה.

מן התיאור עולים הדים וִזכרי מקרא מסיפור הגבעונים, שבזמן כיבוש הארץ באו מצוידים
ב"ֹנאדֹות ַיִין ָּבִלים ּוְמֻבָּקִעים ּוְמֹצָרִרים: ּוְנָעלֹות ָּבלֹות ּוְמֻטָּלאֹות ְּבַרְגֵליֶהם ]...[ ְוֹכל ֶלֶחם ֵציָדם ָיֵבׁש
נּוקשות, בספלי אלומיניום בנעליים  הנערים  וכאן מצוידים  ד'-ו'(;  ט',  )יהושע  ִנֻּקִדים"  ָהָיה 

 קמוטים ובֵצידה דלה של זיתים ותמרים.

בהעלאתו המרומזת של סיפור הגבעונים מבליע אלתרמן ביקורת על הנהגת היישוב, שלא
העניקה לעדת הנערים האלמונית הזאת חיבוק ִאמהי ואבהי, כפי שהגיע להם, אלא נהגה בהם
כבמכשיר, כבכלי שרת. הם חוטבי העצים ושואבי המים של כיבוש הארץ; הם הכלי, האמצעי
המדינה את  שהקימו  שהנערים  כשם  ישראל,  לעצמאות  הדרך  את  שסלל  האינסטרומנטלי 
למציאּות המדינה  הפכה  חייהם  במחיר  כסף":  של  כ"מגש  אינסטרומנטלי  באופן  מתוארים 
גשמית שאפשר להגישה על מגש – מגש שאותו הם נושאים על כפיהם כמָׁשרתי האומה, והם גם

הנישאים על גביו כקרבן המוגש לה ביום חגה. 

כותרת שירו של אלתרמן היא ככותרת ספרו של יצחק
ב- אור  שראה  הפלמ"ח,  של  הראשון  מפקדו  .1946שדה, 

ניּכר בו היחס האינסטרומנטלי של הנהגת ה"יישוב" כלפי
לוחמי הפלמ"ח אשר התבטא לימים בפזמונו של חיים חפר
/ ַלֶּנֶכד,  ַהַּסְבָּתא  )"ּוְמַסֶּיֶמת  חוזרת"  ההיסטוריה  "רבותיי, 
ְויֹוֶׁשֶבת ְּכפּוָפה ְלמּולֹו: / ֵּכן, ַהּכּוִׁשי ָיכֹול ְּכָבר ָלֶלֶכת, / ִּכי

  2ַהּכּוִׁשי ָעָׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו."(

. מתוך ויקיפדיה.1950יצחק שדה, 



 הֵצידה הדלה של הנערים הלוחמים )"ְסֻעָּדה ֶׁשל ֵזיִתים ּוְפִרי-ֹתֶמר"( אף מעלה כאן את ֵזכר
הסיפור המקראי על הְקרב בציקלג, שגם בו בחר דוד המלך לתת לנער האלמוני  ֵצידה דלה מן
הֵּפרות שבהן נתברכה הארץ )תאנה וגפן(.  בְקרב זה עשה דוד שימוש אינסטרּומנטלי בנער
המצרי עת נתן לו דבלה ושני צימוקים, ובעבור ה"שכר" הזעום הזה ִשכנע את הנער להראות לו
וללוחמיו את הדרך למחנה פִלשתים: "ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש-ִמְצִרי ַּבָּׂשֶדה, ַוִּיְקחּו ֹאתֹו ֶאל-ָּדִוד; ַוִּיְּתנּו-לֹו

ָמִים.  ַוַּיְׁשֻקהּו  ַוֹּיאַכל,  ִצֻּמִקיםֶלֶחם  ּוְׁשֵני  ְּדֵבָלה  ֶפַלח  ִּכיַוִּיְּתנּו-לֹו  ֵאָליו:  רּוחֹו,  ַוָּתָׁשב  ַוֹּיאַכל,   ,
ְוֵאי ִמֶּזה ַוֹּיאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי-ַאָּתה  ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות.  ֹלא-ָאַכל ֶלֶחם, ְוֹלא-ָׁשָתה ַמִים, ְׁשֹלָׁשה 
ֶנֶגב ַהְּכֵרִתי, ְוַעל-ֲאֶׁשר ִליהּוָדה ְוַעל-ֶנֶגב ָּכֵלב; ֲאַנְחנּו ָּפַׁשְטנּו  ַנַער ִמְצִרי ָאֹנִכי ]...[  ָאָּתה; ַוֹּיאֶמר 
ְוֶאת-ִצְקַלג ָׂשַרְפנּו ָבֵאׁש.  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָּדִוד, ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל-ַהְּגדּוד ַהֶּזה; ַוֹּיאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאֹלִהים

ִאם-ְּתִמיֵתִני ְוִאם-ַּתְסִּגֵרִני ְּבַיד-ֲאֹדִני ְואֹוִרְדָך ֶאל-ַהְּגדּוד ַהֶּזה" )שמואל א'  ל', י"א-י"ז(. 

גם לוחמי הפלמ"ח נשלחו על-ידי הנהגת היישוב לִמבצעים קשים ומסוכנים; גם הם הרימו
לה תרומה ללא תמורה, ובסופו של דבר הושלכו על-ידה ככלי אין חפץ בו. יצוין כי אלתרמן
ניּבא כאן את פירוק הפלמ"ח חצי שנה בדיוק לפני שדוד בן-גוריון הגיע להחלטה שהפכה את

הפלמ"ח לכלי אין חפץ בו. 

ישמעאל, ֵאם  ָהָגר,  סיפורה של  כגון  אחרים,  קדומים  סיפורי  גם   הדעת  על  כאן  עולים 
שהפקירה את בנּה, בנו של אבי האומה שגירשּה מביתו, והשליכתהו תחת אחד השיחים. בל
נשכח: לָהָגר לא נותרה ברירה שֵּכן כבר אזלו המים בחמת, ומותה ומות בנה היה צפוי. את
האשמה יש לתלות באברהם ששלחּה עם בנּה לִמדבר למות בצמא וברעב. הנערים המתוארים
בשיר מתוארים כבנים חורגים לאביהם – להנהגת היישוב. מאחר שהם שייכים למחנה פוליטי
שאינו מזוהה ִעם בן-גוריון וִעם המפלגה השלטת, לגבי דידו של בן-גוריון  הריהם כמו ישמעאל

לגבי דידו של אברהם, אבי האומה. 

כפי שנראה להלן, תיאורם המרומז בתורת "ישמעאל" – הבן הבלתי רצוי והבלתי נחשב  –
מקבל את חיזוקו מהרמיזה לסיפור זה בשירת ביאליק. הניכור בין הנערים לבין ִאמם-אּומתם,
שנוטשת את בניה ודנה אותם לחיי נדודים ויתמּות, מעֶלה על הדעת את שירי המחזור "יתמּות"
שּכתב ביאליק בערוב יומו בארץ-ישראל. השירים מתארים את הבן שהתייתם מאביו וניטש
על-ידי ִאמו, מַהֵלך בדרך בנעליים גדולות מכפי מידתו ובבגדים בלויים ומטולאים. ואולם, ִאמו
של הנער במחזור "יתמּות" מציידת אותו לפחות בנשיקות פיה, בחררת כוסמים, ֵצידה לדרך, וכן
ב"ִסדורו" הבלוי של אבא. ממרחק השנים, הבן הנטוש ֵמבין לִלּבּה של האם הנוטשת ומוכן

לסלוח לה על מעשה הנטישה הצורב, אף מאמין שאביו המת ֵמבין לִלּבּה וסולח לה. 

ב"אלמנּות" וב"פֵרדה" – בשני שיריו האחרונים של המחזור – מתוארת האם כהגר בשעתה,
עת השליכה את ילדּה תחת אחד השיחים בשרב:

הֹוִסיפּו ַׁשֲאלּו עֹוד ֶאת-ָהֵאם ַהִּמְצִרית, ּתֹוַעת ַהִּמְדָּבר,
ֶמה ָהָיה ָלּה ּוְלִלָּבּה ְּבַהְׁשִליָכּה ֶאת-ַיְלָּדּה ַהָּצֵמא,

ַמֲאָכל ַלָּׁשָרב, ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחים, – ּוְׁשַעְרֶּתם אּוַלי ָּכמֹוִני,
ָמה ָרֲאָתה ִאִּמי ַעל ָּכָכה ּוָמה ִהִּגיַע ֶאל ַנְפָׁשּה,

ְּבאֹותֹו ָהֶעֶרב ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר, אֹור ְליֹום ַהְּפֵרָדה,
ֶׁשָּכָכה ִהְתַרְּפָקה ָעַלי ְוָכָכה ִנְפֲעָמה ְוָנבֹוָכה,

 ]...[ׂשֹוֶחֶקת ֵאַלי ּובֹוָכהְוָלָּמה ֹּכה ִהְצִמיַדְתִני ֶאל ִלָּבּה, 
ַאל-ָנא ֵאפֹוא ֵיַרע ָלְך, ִאִּמי, ִּכי ִׁשַּלְחִּתִני,

ָמָחר ֶעֶרב ֹראׁש-ֹחֶדׁש, ּוָפַקְדְּת ֶאת-ֶקֶבר ַאָּבא,
ְוִהַּגְדְּת-לֹו ֶאת-ָּכל-ֻעּנֹוֵתְך ְוֶאת-ָּכל-ַמְדֵוי ְלָבֵבְך –

הּוא ָיִבין, הּוא ַיֲאִמין, ְוהּוא ִיְסַלח ָלְך.



" כשהיא  לא  האם-האומה  את  אלתרמן  מתאר  למדורה"  ]...[ ׂשֹוֶחֶקתב"מסביב  ",ּובֹוָכה 
" )בריבוי משמעיה של המילה "משתחווה":ִמְׁשַּתְחָוה ּובֹוָכהכבשירו של ביאליק, אלא כשהיא "

קדה קידה של הוקרה, קדה כשחקנית לאחר רדת המסך, ׁשחה או משתוחחת לארץ מרוב כאב
וצער(, והוא פונה אל הבנים ומבקש מהם שיבינו לִלּבּה ויסלחו לה. 

במילים: הפותח  גלעד,  זרובבל  שחיבר  הפלמ"ח  ִהמנון  ִעם  סמוי  דיאלוג  גם  כאן  כלול 
/ ִלְפֻקָּדה ָּתִמיד ֲאַנְחנּו, / ָּתִמיד ָאנּו, ָאנּו ַהַּפְלָמ"ח."ֹלא ִיַּׁשח"ִמָּסִביב ֵיהֹום ַהַּסַער / ַאְך ֹראֵׁשנּו   

ראשו של הפלמ"חניק לא ִישח;  האומה היא המשתחווה לפניו. היא לא נהגה בו כֵאם אוהבת,
היא לא דאגה לו ולא גוננה עליו, אך היא יודעת להוקיר את קרּבנֹו. 

עולה כאן ביקורת מרומזת על בן-גוריון, שלא העניק לנערים הלוחמים הללו את המגיע
את )מי שמציג  למדינה שבדרך  לאין-שיעור שהרימו  על תרומה  והוקרה  להם: מעט הכרה 

" – אינו יודע מהדבראלתרמן כ"משורר חצר" בשירּות בן-גוריון, המפלגה השלטת ועיתונה "
הוא ׂשח(. אמת, גם הנערים הללו שמרו על בידול מזולתם, ולא שיתפו בעשייתם את מי "ֶׁשֹּלא
את לעּכב  צריך  היה  לא  המאוחד(  הקיבוץ  אנשי  היו  )רּוּבם  המפלגתי  שיּוכם  אך  ִמֶּׁשָּלנּו", 

 בן-גוריון להכיר בהם, לאמצם אל ִלּבו ולהעניק להם את ההכרה הממלכתית הקונצנזואלית.

על האו"ם  החלטת  שּבין  בחודשים  הגדול  קורבנו  את  הקריב  שהפלמ"ח  לזכור  ראוי 
"החלוקה" לבין הכרזת המדינה, בזמן שעדיין לא היה גיוס חובה לצבא. לוחמי הפלמ"ח, שהיו
אז המחסום החי שחצץ בין היישוב לבין כיליונו, שילמו על כך מחיר דמים נורא. אלתרמן ראה

ביחסּה של ההנהגה כלפי לוחמי הפלמ"ח כפיּות תודה מאין כמוה.

למנהיגי הדור רומז שירו של אלתרמן שנערים לוחמים אלה כותבים לא רק שירים וסיפורים
)רמז לסופרי הדור הצעירים מאנשי הפלמ"ח, שכבר עשו אז צעדים ראשונים בשדה הספרות:
חיים גורי, ע' הלל, מתי מגד, נתן שחם, יהודה עמיחי, אריה סיון ועוד(, אלא יכתבו לימים גם
ְּבַעְצָמם ֵהם ֵמִאָּתנּו. /  ָיֶפה  ֹזאת  ָּנִׁשיר? / ֵהם עֹוִׂשים  ֲעֵליֶהם? ַמה  ָּנִׁשיר  את תולדותיהם )"ַמה 

ּכֹוְתִבים ָלֶהם ִׁשיר, / ַוֲאִפּלּו ְסָפִרים ְּכָבר ָנָתנּו..."(. 

כבטורו "מגש הכסף", גם כאן נאמר שהתמונה נולדת ממילים פשוטות של שיחת חולין
)"ֵהם ]...[ ִׁשְּלבּו ַבִּׂשיָחה ְדַבר-ִוּכּוַח. ]...[ ַאְך ִּבְכַתב ָהֻאָּמה ָהִעֵּקׁש / אֹותֹו ַלְיָלה ֶנְחַרת ֲעֵלי לּוַח"(,

ותיָקבע בסופו של דבר בָנָרטיבים של ספרי ההיסטוריה )"ִמְּדָבִרים ְּפעּוִטים / נֹוָצרֹות ַאָּגדֹות"(.

השיר שלפנינו נכתב בחודש ניסן, התפרסם בחודש ניסן ונזכר בו "ִניָסן-ַהֶּיַרח", הלא הוא
 של הפלמ"ח ִאפשר לאלתרמן לקבועהשביעי בלוח השנה העברי. יום הולדתו השביעיהחודש 

בוודאות ש"ֵּבין ַחָּגיו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַהּדֹור / ֵאין ָיֶפה ֵמַחְּגֶכם ַהָּצנּוַע." כרגיל בשירתו, דווקא העני,
ציפיות מעוררת  למדורה"  "מסביב  הכותרת  השַמיים.  מלכות  את  שִינחל  הוא  והצנוע  הָעָנו 
של בשירו  למדורה  מסביב  אך  בקּומזיץ,  בִׁשבתם  להשמיע  נהגו  הדור  שצעירי  לצ'יזבטים 
אלתרמן הנערים מחרישים, או משמיעים קטעי ויכוח רציניים. מדובר בנערים המדברים מעט
ועושים הרבה. מעשיהם – ֵמעז אלתרמן להתנּבא –  ייָחרתו עלי לוח וייכנסו לספרי ההיסטוריה.

 
באשר לחריתת סיפורו של הפלמ"ח "ִּבְכַתב ָהֻאָּמה ָהִעֵּקׁש" עלי לוח, יש לזכור כי לימים ָּכלל

 את שירו "בטרם יום"  )המילים "בטרם יום" נכללו כבר בטורו "מגשעיר היונהאלתרמן בספרו 
הכסף"(, ובו מתוארים אותם צעירים שהגיעו ארצה ממחנות ההסגר של הנאצים, והוטלו הְיֵׁשר
לתוך ְקָרבות לטרון, שם "ִּבְכָתב קֹוִצים ָחָדׁש, ֵמֹחֶשְך ָזר / ָׁשְמעּו ִצְוַחת ְּפֻקָּדה ִעְבִרית, ִּכְלׁשֹון /

ּגֹוִיים." 



אנשי הפלמ"ח לא היו זרים ללשון העברית והלשון העברית לא היתה זרה להם. להפך, הם
כתבו  בה "ִׁשיר / ַוֲאִפּלּו ְסָפִרים ְּכָבר ָנָתנּו," אך נזכר כאן הכתב הקוצני והפתלתֹול של השפה
ִעֵּקׁש ָּבָניו מּוָמם ּדֹור  העברית כָבבּואה של הנערים שעל כמֹותם נאמר הפסוק "ִׁשֵחת לֹו ֹלא 
ּוְפַתְלֹּתל" )דברים ל"ב, ה'(. נערים אלה הם בנים חורגים להנהגה. המנהיג אינו רואה בהם את
בניו. אלתרמן מנבא כאן במשתמע שלא ירחק היום והם יושלכו אל הִמדּבר כישמעאל בשעתו.
אף-על-פי-כן, והגם ש"ֹלא ָתַקע ִלְפֵניֶהם ַהּׁשֹוָפר" )רמז לִמבצעיהם החשאיים של אנשי הפלמ"ח,
ולכך שההנהגה לא האדירה את מעלליהם של הפלמ"חניקים  ביחסי-ציבור ובפרסומת(, יהפוך

סיפורו של הפלמ"ח למיתוס לאומי מכונן – לדף חשוב בספרי ההיסטוריה.

אלתרמן בעל המזג ההיסטוריוסופי, שספרייתו הפרטית מלמדת עליו שהוא לא חדל כל ימיו

" בצרפתית פירושה "היסטוריה" וגםhistoire ידע היטב שהמילה "3מלקרוא ספרי היסטוריה,
"סיפור", ללמֵדנו שּכל היסטוריון והָנָרטיב שלו. בינו לבין האמת האובייקטיבית חוצצים שבעה

צעיפים של שמועות, בדיות, אי-הבנֹות, שרידי מיתוס. 

" הגרמנית  במילה  הדין  בשירGeschichteהוא  ו"מעשייה".  "היסטוריה"  שפירושה   "
שלפנינו הוא נוגע בסיפור הפלמ"ח, אך יודע שיש בו גרסאות סותרות כבסיפורי עם ובאגדות,
וכי לא קל לדעת את האמת לאִמתה, אפילו התרחשה ממש מול העיניים. הוא השאיר לצעירים
לטוֹות  את היריעה, ובשירו "יצחק שדה" )אחרי ארונו( הוא מתח קו של אקבלה בין ההנצחה
הרשמית לבין זו שנחרתת בלב )"עֹוד ְּבֶטֶרם / ֲחָרתּוָך ַּבַּׁשִיׁש ֶנֱחַרָּת ַּבֵּלב ]...[ ְוַאְׁשֵרי ֶהָחקּוק ֲעֵלי
לּוַח ַּבֶחֶרט / ַּגם ְּבֶקֶרב ֵרָעיו ַּגם ְּבֶקֶרב ַעּמֹו"(. בשיר זה רמז אלתרמן לרשימותיו של יצחק שדה
בחתימת "י. נודד", אף  ניבא כי פועלו של "הזֵקן" בעולם המעשים ופועלו שיונצח בספרים
יתערבו זה בזה: "עֹוד ָזכֹור ִנְזָּכְרָך. עֹוד ָּתבֹוא ָהרּוַח / ּוְתַעְלֵעל ַּבַּדִּפים ְלָאחֹור. ְלָאחֹור... / עֹוד
ַרִּבים ַהְּדָבִרים. 'ַהִּפְנָקס ָּפתּוַח' / ְוַאָּתה ִסּפּורֹו ֹלא ָזִכיָת ִלְגֹמר.// ]...[ ַעל ֶהְמֵׁשְך. ַעל ַאְבֵני ִנְדָּבִכים
ֶׁשָחַצְבָּת, / ַעל ָעָמל ּוְנדּוִדים, עֹוד ַסֵּפר ְיֻסַּפר. / ָׂשא תֹוָדה. ִּבְדַבר ִׁשיר. ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבָּת. / ֲאִני ָקם

ְוִנְפָרד ֵמִעְּמָך ַעל ַהְּסָפר."

הערות:
.2(, עמ' 1948 במאי 7, מיום  כ"ח ניסן תש"ח )"דבר". 1

ל"מעַמקי2 הפליג  הוא  מובהקת:  אלתרמנית  תחבולה  חפר  חיים  כאן  נקט  לכאורה   .
ההיסטוריה" והציץ מהם אל ההווה. ואולם אלתרמן עשה כן כדי להשמיע פרוגנוזות
לעתיד לבוא, ואילו חיים חפר כתב את הפזמון לאחר פירוק הפלמ"ח, והוא שחזר בו רק

דברים שהיו ידועים כבר בעת חיבור השיר.

, בעריכת מנחםמחברות לספרות. ראו מאמרה של סוניה רוזנברג "ספרייתו של אלתרמן", 3
.166-174דורמן ואחרים,  כרך ג', עמ' 

זיוה שמיר


