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זיוה שמיר

אלתרמן – במבט חדש ובמבט מחודש
הִמפגש בין צעירי ארץ-ישראל לבין ניצולי השואה 

 בשירו של אלתרמן "חּוּפת ימים"
 שנה לאניית המעפילים "אקסודוס"75

פרסום ראשון

דרמה חסרת-תקדים התחוללה כידוע על סיפונה של אניית המעפילים "אקסודוס",  שנוסעיה
–  ניצולי שואה שהובאו אליה ממחנות העקורים בגרמניה והועלו על סיפונה בצרפת – הוחזרו
יש הּפֵלטה.  שארית  בעבור  הברית  בעלות  שהקימו  הגדורים  המחנות  אל  הבריטים  על-ידי 
המאמינים שסיפורה של האונייה "אקסודוס" השפיע על החלטת האו"ם לסיים את המנדט
בארץ-ישראל, שּכן תמונותיהם של החיילים הבריטיים הגוררים את שלדי האדם מסיפון האנייה
בחזרה אל המחנות – זיעזעו את כל רואיהן )לימים עוּבד כידוע סיפורה של האונייה לספר
ולסרט והתפרסם בכל העולם(. סיפורה של האונייה "אקסודוס" התרחש במשך חודשים אחדים

[, לפני שבעים וחמש שנים בדיוק, וזוהי הזדמנות להזכירו, והפעם דרך נקודת1947בקיץ תש"ז ]
התצפית של נתן אלתרמן.

אמריקנית אניית-מסע  של  ברכישתה  שתחילתה  הָּפרשה,  מפרטי  אחדים  ונזכיר  נפתח 
שתוכננה לנסיעתם הנינוחה של  כחמש מאות איש בלבד – כדי להכשירּה לנשיאתם של אלפי
פליטים. היתה זו ספינה שלא תוכננה מלכתחילה לשוט באוקיינוס ובים הפתוח, אלא נועדה
לֵׁשיט נהרות ואגמים. במשך שלושת החודשים שקדמו להפלגתה ארצה נבנתה האונייה מחדש
כדי שתוכל לשאת על סיפונה את אלפי הפליטים שחיכו לחילוצם מן המחנות. במקביל, הוציא
המוסד לעלייה ב' אלפי ניצולים מן המחנות, העביר אותם לצרפת כדי להביאם ארצה בחיפזון,
חרף תנאי הצפיפות הנוראים ששררו בה. בעקבות שמועות שנפוצו על כוונת פקידי הִממשל
היישוב הימי מנמל צרפתי, הוחלט במוסדות  ליציאת המסע  הצרפתיים להפר את הסכמתם 

להוציא את האונייה לדרכה מוקדם מהמתוכנן, ללא היתר. 

 בשעת שחר מוקדמת הפליגה האונייה בחשאי לעבר חופי הארץ. על1947 ביולי 11 ביום 
 מעפילים ויותר, שסבלו לא רק מן הצפיפות והמחסור, אלא גם מתנאי4,500סיפונה הועמסו 

התברואה הקשים ששררו באונייה, וכן מהחום הלוהט של שלהי הקיץ. כל זמן המסע עקבו
ובהגיעה לתחומי המים הטריטוריאליים של בריטיים,  ומטוסים  כלי שיט  אחרי "אקסודוס" 
ארץ-ישראל כיוונו  אותה המשחתות הבריטיות לֵעבר נמל חיפה. קרב שפרץ על סיפון האונייה
בין המעפילים שלא הותרה העלאתם על החוף – לבין הקצינים הבריטיים, הסתיים במותם של
שלושה מן הפליטים ובפציעתם של רבים אחרים. הבריטים החליטו שלא לשלוח את הפליטים
לקפריסין, כמקובל באותם ימים,  אלא החזירום לאירופה, ומאחר שצרפת סגרה את נמליה

בפניהם, נשלחו הפליטים בחזרה למחנות העקורים בגרמניה. 

מעניין ומפליא להיווכח כי במהלך שלושת החודשים שבהם ניטלטלו הפליטים בין המחנות
בגורלה של האונייה טוריו של אלתרמן  ובחזרה למחנות העקורים, לא עסקו  ישראל  לארץ 
"אקסודוס", והוא לא כתב כלל על גורל הפליטים, הגם שבעיתונים התנוססו מדי יום כותרות
שעקבו אחרי האירוע. יתר על כך, דווקא בשבועות הקריטיים ביותר של הָּפרשה, נפקד לגמרי
טוריו בפרסום  המשורר  של  התמדתו  "דבר".  מעיתוני  השביעי"  "הטור  מדור  של  מקומו 
האקטואליסטיים היתה לשם דבר, והנה דווקא בשבועות כה גורליים, כשעתידם של יותר מ-

 פליטים הונח על כפות המאזניים, ָׁשַבת קולמוסו של אלתרמן וקולו נדם. שלא כמנהגו לא4,500
גילה אפוא אלתרמן את דעתו בנושא מעפילי "אקסודוס", ועּובדה זו אומרת "ָּדרשני!"



מה פשר שתיקתו של אלתרמן באותם שבועות קריטיים שבהם היטלטלו המעפילים בין תקווה
לייאוש? ייתכן שאלתרמן לא ידע אם עליו לצרף את קולו למקהלה שנשמעה אז באֵספות ההנהלה
הציונית ולחילוקי הדעות שניטשו בהן בין המפלגות. חיים ויצמן, למשל, כבר פרש אז אמנם מתפקיד
בעוד צרפת,  אדמת  על  הפליטים  הורדת  בזכות  דעתו  את  אך השמיע  הציונית,  נשיא ההסתדרות 
שבן-גוריון התנגד לכל פשרה שתחבל באסטרטגיה של המאבק הציוני. ואולם, מאחר שלא היה זה
ממנהגו של אלתרמן להסתיר את דעתו או לבטלה לפני גדולים ממנו. יש להניח שהוא השתתק באותם
ימים קריטיים  לא משום שלא היתה לו דעה בנושא, אלא משום שידע שכאשר מדובר בגורלם של
מיותר עלול לחּבל במאמץ להביאם ארצה בין חיים למוות, כל דיבור  יהודים המיטלטלים  אלפי 

בשלום.

*
)שבפתח הספר  היונה"  "עיר  שירי  היונהמאחר שחטיבת  על-ידי1957, עיר  בטעות  הוצגה    )

זו בביקורת  נדונה חטיבה  ותּו לא, בדרך-כלל  מקטרגיו של אלתרמן כצרור של מסות מחורזות, 

en bloc.ורק מעטים מהשירים זכו לניתוח טקסטואלי מעמיק  ,

השיר "חופת ימים", למשל, זכה לניתוח שהוי ומפורט אך ורק בספרו של ד"ר שמואל טרטנר
(. לא מכבר עסק בשיר זה גם2010"מכל העמים: עיונים בשירה הלאומית של ביאליק ואלתרמן" )

ֹנגה ברשימתו "על כורחנו שלובים זה בזה" )מקור ראשון,  (, רשימה המזהה את15.8.2022אורי 
המסופר בשיר "חופת ימים" עם סיפורה של "אקסודוס". זיהוי זה נקבע בעיקר לנוכח המרד המתואר
בשיר, המתאים לתיאור המאבק שפרץ על סיפונה של "אקסודוס", כמסופר בשורות המובאות מפי

הפליטים:
 "ַעל ַהִּסּפּון ָּפַרץ ַהֶּמֶרד. ִנְבָעִתים / ָּדַרְׁשנּו ְלַהּטֹות ֶאת ַהְּסִפיָנה ִמֶּדֶרְך /  ִלְקֹרא ֶעְזַרת
ֻחְלַית-ַמֵּטה ֲאַזי  ַהַּמְחֶּתֶרת /…  ְּכבֹוָדּה ֶׁשל  ִיָּגַרע  ַּגם  ְולּו   / ְכֵרִתים  ֵמרֹודֹוס אֹו  רֹוֵדף 
ְסדּוָרה ּוְמֻאָּמָנּה / נֹוֵׂשאת ַאּלֹות, ָיְצָאה ֶאל מּול קֹוְׁשֵרי ַהֶּקֶׁשר / ְוַהְּמַפֵּקד, מֹוִליְך ְסִפיַנת
ִנְּצבּו. ַּבֲחֵׁשָכה / ִנַּגׁש, ִּפיו ָמֻעָּות, ֶאל ַמֲעֵקה ַהֶּגֶׁשר /… ֵאיָבה ְלמּול ֵאיָבה  ַהֲהָגָנה / 

ֹקְרעּו ֵמַעל ָּפִנים ַמְסֶוה ּוַמֵּסָכה / ְוַעל ַהֶּגֶׁשר ִאיׁש ְּכמֹו ֵּבן ַעם ֵנָכר."

משמע, קובלנותיהם של הפליטים הנואשים ותחושת הזרּות שלהם מופנות בשירו של אלתרמן גם
 אנשי8כלפי בני הארץ שפיקדו על המסע, ולא רק כלפי האוייב הבריטי. נזכיר כי את הספינה הובילו 

ועוד  הצטופפו 42פלי"ם  סיפונה  שעל  מארצות-הברית.  יהודים  מתנדבים  רובם  מלחים,   4,554
כ- גם  ובתוכם  מעפילים מצפון אפריקה שהיו במחנה50מעפילים, שארית הפֵלטה של המחנות,   

הכשרה בצרפת לקראת קליטתם בקיבוץ בארץ-ישראל. השיר מבטא אל-נכון את יחסם האמביוולנטי
להם ונתן  להדריכם  שבא  וברוחו,  בגופו  הָּבריא  הארץ-ישראלי,  הצעיר  כלפי  ניצולי השואה  של 

פקודות בעת  המסע. 

והיא עולה מן השורות שבסוף הסטרופה נוספת שמדובר כאן באונייה "אקסודוס",  ויש עדות 
."ְיָרִחים ִׁשָּׁשההשנייה של השיר "חופת ימים":  "ְוֹלא ְּפֵני ִאיׁש ָלנּו אֹו ֶצֶלם ָהִאָּׁשה, / ִּכי ֶזה ָלנּו ַּבֶּדֶרְך 

תמימים: בשלושת חודשי הכשרתה של התגלגלו בדרך שישה חודשים  מעפילי "אקסודוס" אכן 
, כבר הוצאו הפליטים ממחנות העקורים והובאו מגרמניה1947האונייה לתפקידה, מאפריל עד יוני 

לצרפת בהמתנה למסע. שלושה חודשים נוספים עברו עליהם מיום ההפלגה ועד להחזרתם בספטמבר
 למחנות בגרמניה. בסך-הכול התגלגלו הפליטים בדרך שישה חודשים – בים וביבשה.1947

ואף זאת: השם "אקסודוס" )שמה של יציאת מצרים( נרמז כאן בדרכים רבות, כפי שהראה ד"ר
שמואל טרטנר בדוגמאות רבות. כך, למשל,  חולשת הדעת שתוקפת את  הפליטים, המוכנים "ְלַהּטֹות
ֶאת ַהְּסִפיָנה ִמֶּדֶרְך, / ִלְקֹרא ֶעְזַרת רֹוֵדף ֵמרֹודּוס אֹו ְכֵרִתים" מזכירה את בני ישראל שהעלו בייאושם את
התביעה: "ִנְּתָנה ֹראׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה" )במדבר י"ד, ד'(. גם הכינוי "אספסוף" שבסטרופה הרביעית
של שיר זה קשור ליציאת מצרים )"ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ]...[ ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו." במדבר י"א, א'-
ד'(. גם תיאור הים בסוף הסטרופה הרביעית "ּוְכמֹו ִקיר ִנָּצב" מרמז לקריעת ים סוף )"ּוְברּוַח ַאֶּפיָך
ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו ְכמֹו-ֵנד." שמות ט"ו, ח'(. ואין אלה הרמיזות היחידות שאיתר  שמואל טרטנר בין
שורות שירו של אלתרמן לסיפור יציאת מצרים. גם הרמיזות הרבות לסיפור "יציאת מצרים" )הקרויה

 בלשונות המערב( תומכות בקישורו של השיר "חופת ימים" לסיפורה של האונייהExodusכידוע 
"אקסודוס".



 השיר כולו הוא מונולוג דרמטי, הנישא כבמקהלה בלשון "אנחנו" מפי המעפילים. הללו חשים
רגשי נחיתות ביחס ל"מַלווים" )כך כונו אנשי הפלי"ם שנשלחו לסייע בהכנת ספינות המעפילים,
בארגון המעפילים להפלגה ובליווי הספינה במהלך ההפלגה(. השיר פותח במילים "ְּבַתְחִּתּיֹות ְסִפיָנה
ָרַבְצנּו ִלְכִלָּמה," ובתיאור תנוחות השינה הלא טבעיות – בכפיפה ובעמידה –  שעברו על הפליטים
הפליטים האם  "אספסוף"?  האנייה  בנוסעי  רואים  ה"מלווים"  האם  המסע.   במהלך  הצפופים 

מתבוננים בדיוקנם העלוב, ומכנים את עצמם "אספסוף"?

 פליטי השואה נפגשים עם אחיהם מישראל, בני עמם, הנראים ונשמעים כבני עם זר, שבאו למלטם
ובעצם שבו אותם באזיקיהם. המפקד המוליך את ספינת ההגנה עומד על גשר הפיקוד כמו היה בן עם
ֵנכר: "ְּכֶבן ֲעַדת ָנְכִרים ְּדָרֶכיָה ַּבל ֵנַדע / ְוִהיא ַהּמֹוִליָכה אֹוָתנּו ַעל ַהַּמִים/  ֶאל ֹּגב ֶׁשָּלּה, ִלְהיֹות ָלּה ֶּבֶצר
ִלְסָדָנּה / ֲאֶׁשר ַּגם ָלּה ַעְצָמּה ִמְפָלט ִמֶּמּנּו ָאִין. / ְּבַעל ָּכְרֵחנּו ָאנּו ֶזה ָּבֶזה ְׁשלּוִבים / ְוֹלא ַלָּׁשְוא ַהַּלְיָלה ֶזה
ָּבֶזה ֻׁשַּלְחנּו. / ִהיא ְלַמְּלֵטנּו ָקָמה ִמַּכְבֵלי ׁשֹוִבים, / ַאְך ְּכָבר ַּבֲאִזֶּקיָה ֲחבּוִׁשים ֲאַנְחנּו. / ִאָּתה ַעל ַהִּסּפּון,

ָלַעד ּוְלֵאין ָמנֹוס / ָעַמְדנּו ֲחבּוִרים ְלֵאֶבל ּוְלָמׂשֹוׂש,/  ְּכַתַחת ַהֻחָּפה ְּבִהָׁשֵבר ַהּכֹוס."

חּוּפת השמיים הנפרשת מעל סיפון האוונייה כחופת כלולות חופפת מעל ראשיהם של שני פלגי
העם – פליטי השואה ובני היישוב – אך לא כצמד אוהבים אלא כמי שנישאים זה לזה בעל כורחם,
כפויה, לשליחות  לאירופה  מארץ-ישראל  יצאו  מהפלי"ם  הצעירים  גרמם.  שהזמן  אילוצים  מתוך 
והניצולים מתאוננים כי הם "חבושים" באזיקים  )על משקל תלונתו של יונה במעי הדגה: "ֲאָפפּוִני
ַמִים ַעד-ֶנֶפׁש ]...[  סּוף ָחבּוׁש ְלֹראִׁשי." יונה ב', ו'(.  לא אהבה שוררת כאן בין שני המחנות המנוגדים,
אלא חשדנות ואפילו איבת-מה, ואף על פי כן הם עומדים בסוף השיר "ֲחבּוִרים ְלֵאֶבל ּוְלָמׂשֹוׂש" כמו
ֲעַצִּבים "ֲחבּור  )על משקל  אלא "חבורים"  אינם  חבוקים,  הם  ודוק,  לחופה.  צמד העומד מתחת 

ֶאְפָרִים." הושע ד', י"ז(: צמודים זה לזה ודֵבקים זה בזה מסיבות שהזמן גרמן.  

ד"ר שמואל טרטנר מסכם את תמונת הנישואים הזאת כך: "עם כל החשד והאיבה שבין שני  
הצדדים, הם מבינים שאין הברירה בידם, שּכן הם 'באותה הסירה' )או באותה הספינה(, והבנה הדדית
זו מוכיחה ששניהם 'הגיעו לִפרקם', שניהם הגיעו לדרגת הבגרות הדרושה על מנת 'להינשא' זה לזה,
ושני הצדדים, שהגורל היהודי הפריד ביניהם, ישובו ויתאחדו בכור המצרף של מלחמת העצמאות

ושל החיים המשותפים במולדת."

*
אלתרמן, שלא כתב את סיפורּה של אניית המעפילים "אקסודוס" בעת התרחשותו, תיקן אפוא את

, במלאת עשור לפרשה, בשירו "חופת ימים". כאן, ב"אקורד המסיים" של השיר,1957המעוות ב-
תיאר את רגע המפגש בין הפליטים הגלותיים לבין בני היישוב שליוו אותם במסע עד להגיעם בפעם
השנייה אל חופי הארץ. אלתרמן לא תיאר אפוא את המפגש המחודש בין האחים הרחוקים )שהופרדו
במשך דורות עד שנפגשו שוב( בהפרזה סנטימנטלית ובצבעים ורודים. שירו אינו שוגה בחלומות
תמונה תיאר  אלתרמן  להפך,  ממנו.  שהופרד  אחיו  צוואר  על  הנופל  אח  מתאר  ואינו  אּוטֹוּפיים, 

ֵראליסטית של  חשדנות כלפי ה"ָזר" והאֵחר" שאינו אלא בן-עמך.

 הוא גם לא הפריז לכיוּון ההפוך, ושגוי הוא תיאור המפגש בין שני הפלגים בספרה של עדית זרטל
.  לפי1996, תל-אביב (1948-1945זהבם של היהודים – ההגירה היהודית המחתרתית לארץ-ישראל )

זרטל, הִמפגש בין בני היישוב לבין שארית הפֵלטה הנישאת על גבם היה מפגש שאין בו "אהבה
לקורבן ]…[ מתוך חמלת אמת, אלא מלחמה 'סמויה וקנאית' בין השניים, בין הגרעין )ארץ-ישראל(

(.  497לבין אבן הריחיים )הגולה שלאחר השואה(." )שם, עמ' 

לטענתה, אלתרמן מזדהה בשירו "דף של מיכאל" עם עמדתם של בני היישוב שראו במעפילים
)שהיא מקפידה לקרוא להם "מהגרים בלתי לגאליים" לבל תזדקק למונחיה של ההיסטוריוגרפיה
הציונית ה"מיושנת"( – ֵנטל מעיק, וחשב כי התהום הפעורה בין בני הארץ לבין אנשי הגולה "אינה
ניתנת לגישור אלא באמצעות השלטת ההגמוניה הציונית. על הגולה להשתנות עד היסוד ובאופן חד

צדדי במפגש זה; עליה למלא תפקיד בתסריט הציוני ושוב לא להיות מה שהיא."

ההיסטוריונית לא היטיבה לדעתי להתמודד עם  אמירותיו הפיוטיות העמומות של אלתרמן בשירי
חטיבת "עיר היונה" )שאינן אמירות מסאיות מחורזות, כפי שהציגו אותן מקטרגיו, בשוגג או בזדון,



אלא אמירות נפתלות שצריך לדעת לפענחן(. דומה שהיא בילבלה בין עמדתו הקיצונית של רטוש,
שאותה גינה אלתרמן מכל וכול, לבין עמדתו של אלתרמן, שלא העלים את קשיי הקליטה, אך גם צפה

את תוצאותיה המבורכות.

הצירוף "חופת ימים" נשמע כמו צירוף עברי קלסי, כאילו  הולחמו כאן שתיים מכותרותיו של
עגנון: "חופת דודים" ו"בלבב ימים", אך יש להניח שאלתרמן התכתב באמצעותה עם הצירוף "חופה
שחורה" של רטוש והציב לה תגובת-נגד. בין שירי "עיר היונה", הנקיים  לכאורה ממגמה פוליטית
באמירות מצועפים  שהדברים  הגם  אנטי-"כנעניים",  ברעיונות  פעם   לא  להבחין  ניתן  מפורשת, 

פואטיות ורחוקים מן הפלקטיות החד-משמעית. 

עיקר מניינם של שירי חטיבת "עיר היונה" עוסק בבעיות קליטת העלייה ובעיצובם של  הזהות
החדשה והֶאתוס החדש המתגבשים בארץ. לפיכך, רוב ִחציהם מופנים כנגד גישתם של ה"כנענים"
במנשרים החדשים  העולים  את  רטוש  כינה  כזכור  ארצה.  באו  מקרוב  שזה  העולים  כלפי 

מ- העברי"  הנוער  אל  )"כתב  מ-1943הסוציו-פוליטיים שלו  הפתיחה"  ו"משא  "כת1944  בשם   )
פליטים" ו"אספסוף של מהגרים", ותיארם כמי שמַסכנים את ההוויה העברית ה"ילידית" שנוצרה

לפני בואם. 

, שעוד יתחולל מאבקעיר היונהלעומתו כתב אלתרמן ב"דף של מיכאל", שיר המפתח של הקובץ 
ארוך, שיחרוץ "ִאם ִיְטֲחנּו ֵרָחיו ֶאת ַהַּגְרִעין / אֹו ַהַּגְרִעין ִיְטַחן ֶאת ֶאֶבן ָהֵרַחִים," כלומר, אין לדעת לפי
ויבליע אותם שעה אם "כור ההיתוך" יבלע את היסודות הזרים שמביאים ִעמם העולים החדשים 
בהוויה שנוצרה קודם בואם, או שמא ישתלטו היסודות הזרים על הגרעין הארץ-ישראלי ויתבעו את
הבכורה לעצמם. לפי אלתרמן, אין לקבוע מסמרות בנושא זה, כי הסינתזה תיעשה מעצמה ותארך
ָים ְורּוַח   ]…[ יֹומֹו,  ְּבֹשֹוא  צּורֹוָתיו  ֹּתהּו  ֶאת  ִלְראֹות  זֹוֵכי  ַאְׁשֵרי  ִיְׁשֹטף,  ִיְרֶּבה,  )"ָהָעם  רבים  ימים 

ּוֶמַלח-צּוק-ִמְדָּבר ְוִעיר ִעְבִרית ִיְּתנּו ֶאת ַטֲעָמם ְּבַטֲעמֹו"(.  

בניגוד לקֶסנופוביה של רטוש ולסלידתו המוצהרת מן הפליטים ה"עלובים", שפלשו לתוך ההוויה
הילידית ה"טהורה" שביצרו לעצמם הוא וחבריו – התרחק אלתרמן מכל עמדה כזו. הוא תיאר את
התופעה מזוויות ראייה שונות ומתגוונות, לרבות זוויות הראייה ונקודות המוצא של הנקלטים, מתוך
הבנה כלשהי לִלּבם של שוללי הגלות, אך גם מתוך ִערעור על "שינוי הערכים" המהיר מבית מדרשם
נאמר מיכאל"  של  ב"דף  וערכיה.  הגולה  שוללי  בן-גוריון,  ודוד  ברדיצ'בסקי(  )מ"י  ִּבן-ָגריון  של 
במפורש, כי "ֹלא ֵעת ָלבֹוא ֶחְׁשּבֹון ִמי ֶהֱעִני אֹו ֶהֱעִׁשיר," כלומר, אין לדעת איזו תרבות –  בת הגלות או
בת הארץ – עדיפה על רעותה ולאיזו מהן הבכורה )בהשתמשו במילים מתוך הפיוט "נתנה תוקף" –
"ִמי ֵיָעִני. ּוִמי ֵיָעֵׁשר / ִמי ִיָּׁשֵפל. ּוִמי ָירּום" – רמז אלתרמן שמדובר בעניינים  הרי-גורל וסמויים מן

העין, שהם בבחינת "במופלא ממך אל תדרוש"(.

 כאן ובמקומות אחרים טען אלתרמן כי אין לדעת מה יהיו תוצאות מלחמת התרבות, שתתחולל
בארץ בין היסוד ה"ילידי" ליסודות הגלותיים ה"זרים", אף ִהמליץ שלא להתערב התערבות ִממסדית
כלשהי במלחמת תרבות סמויה זו )וזאת בניגוד לרטוש שביקש לַכוון את התוצאות, וביקש שלא לתת
לעתיד לקבוע את פני העתיד(. ואין לשכוח שאלתרמן האיש היה במציאּות החוץ ספרותית כעין איש
ביניים, שנחשב בעיני העולים החדשים כישראלי הקרוב לעילית השלטת, ושנחשב בעיני ה"כנענים"

כטיפוס גלותי, שאינו ממיר את שמו הלועזי בשם עברי ואינו מתנזר מהשפעות רוסיות בשיריו.

,עיר היונה, שכותרתו רומזת לאחד משירי  זהבם של היהודיםפרשנותה של עדית זרטל בספרה  
חוטאת אפוא לרוח דבריו של אלתרמן ומחטיאה אותה, בכך שהיא מפשטת את עמדתו המורכבת של
המשורר ומטשטשת שלא כדין את הגבולות שבין לבטיו האמביוולנטיים לעמדתם החד-משמעית של

ה"כנענים", שוללי הגלות המוצהרים. 

על המפגש שבין הלוחמים הארץ-ישראליים לבין אחיהם הרצוצים שהגיעו ממחנות העקורים,
כתב כאן אלתרמן מפי צעירים כדוגמת מיכאל, גיבור שירו "דף של מיכאל":



 "צּור ַמְחֶצֶבת / ִהיא ָלנּו ַהּגֹוָלה ַהֹּזאת ְלדֹורֹוֶתיָה, ַאְך ִהֵּנה ָקְרבּו ָּפֶניָה ַוִּנְרֵאם ִּכְראֹות
ּגּוֵרי ְּכָלִבים ֶאת ְּפֵני ָהֲעָרָבה, ִּכְראֹות ַהֲחתּוִלים ְלֵלב ֲאִרי נֹוֵהם ]…[ ֹלא ֵעת ָלבֹוא ֶחְׁשּבֹון
ִמי ֶהֱעִני אֹו ֶהֱעִׁשיר, / ַאְך ַהְּתמּוָרה ָנְפָלה ַוְּתִהי ְלֶפֶלא. ]…[ ֲאָבל ִמְלֶחֶמת ְׁשַנִים / ְסמּוָיה
ִיְטֲחנּו ֵרָחיו ֶאת ְוַקָּנִאית ּבֹו ִּתְׁשַּתֵחל ְּכחּוט ּוִמַּבחּוץ ָּתבֹוא ּבֹו ּוֵמֲחָדִרים, / ַלֲחֹרץ ִאם 
ַהַּגְרִעין / אֹו ַהַּגְרִעין ִיְטַחן ֶאת ֶאֶבן ָהֵרַחִים. / ]…[ ָאֵפל ַהְּזָמן ְוֹלא ַאְנֵׁשי סֹודֹו ֲאַנְחנּו. /
ָּפָניו ִמּצֹור. / ְוָאנּו ֶאל מּולֹו ֵמַאֲחֵרי ַהֹּצאן / ּוִמַּסְפַסל ַהִּלּמּוִדים ַנֲעָלִמים ֻחָּקיו, ָחְזקּו 

ֻלַּקְחנּו."

ניבטות מהן מכל עבר, ולאמירה כה שטוחה מה לשורות מורכבות כאלה, שהחמלה והתמיהה 
? גם אם לא ייפה אלתרמן את המציאּות,זהבם של היהודיםומרדדת כמו זו שבאה לידי ביטוי בספר 

וגם אם הציגה  בכיעורה ומבלי להעלים את קרעיה, אין בשיר – אף לא באורח סמוי – זכר לטענה
כאילו על הגולה להשתנות באופן חד-צדדי בִמפגש עם בני היישוב ולמלא תפקיד מוכתב מראש
בתסריט הציוני. ההפך הוא הנכון: מדובר בשיר על "חוקיו הנעלמים" של העתיד; על כך שאי-אפשר
לַכוון בתכתיבים כלשהם את מאזן הכוחות שבין הגרעין הארץ-ישראלי לבין ִמטענן של כלל העדות
והגלויות, שהוטל על כתפיו הרפות, ואף אין לנסות לעשות כן, כי הדברים ייעשו מעצמם בתהליך

שיארך דורות.

 בסגנונו רב הפרדוקסים תיאר כאן אלתרמן את התבוננותם של בני הארץ, אותם לוחמים "זקופי
קומה", שלמעשה אינם אלא נערים שלּוקחו מספסל הלימודים, בגולה הדּוויה המקרבת את פניה
אליהם, כהתבוננות של גורים רפים בהוויה אדירה וכואבת )"ִּכְראֹות ַהֲחתּוִלים ְלֵלב ֲאִרי נֹוֵהם"(. ודוק,
הגולה מדומה כאן לאריה פצוע, הנוהם נהמת כאב, ולא לאריה שואג המשחר לטרף, אות להיותה
נוהם" הוא גם שמו של ספר רבני חשוב שחולל בשעה זו תופעה מפוארת ואדירת ממדים )"ארי 
מלחמת תרבות בשעתו(, אך מוכה וחבולה עד דָּכא. באמצעות דימוי זה, בני היישוב מוצגים במרומז
וידועת סבל. אמנם גם ייחוס, שמוצאה ממשפחה עתיקה, רמת יחס  כתופעה צעירה, רכה, חסרת 
החתולים מוצאם מִסדרת הטורפים, אך מה סיכוייהם להתקרב פיזית ומנטלית אל המתחולל בִלּבֹו של

אריה נוהם?!

אכן, יש כאן פחד עמום ותהייה גדולה מפני תוצאות הִמפגש בין שתי הוויות: מצד אחד, הגולה –
וגדול, שחיוב כבד  ִמטען  עימה  המביאה  חייה,  וכואבת, שנקרעה משורשי  פצועה  גדולה,  הוויה 
ושלילה משמשים בו בערבוביה; מן הצד האחר, היישוב – הוויה רכה, דרדקית ודלת מטען, שאך זה
החלה להכות שורש באדמת הארץ מתוך מרד בגורל היהודי שכפה על בניו חיי תלישות ונדודים.
ודווקא על החתולים הרפים מוטלת המשימה להבין ללב הארי הנוהם מָעצמת כאביו, אף לשאת ִעמו

בעול הסתגלותו למציאּות החדשה שנכפתה עליו בצֹוק הִעתים.

יש כאן אפוא תיאור מורכב ורב-אנפין, ובו תערובת של גאווה וענווה, של תעוזה וחשש – חשש
מפני תוצאות הִמפגש רב הניגודים הזה, שבו ה"זר" וה"מוזר" הוא בן עמך, ושבו היסוד הקולט –
החזק והבריא – הוא מועט וחלש במובנים רבים מן היסוד הנקלט, הרצוץ והדוּוי. השיר אכן מבטא
ההתחכמות האימון,  וחוסר  )החשדנות  הגלותית  ההוויה  של  השליליים  ההיבטים  מן  הפחד  את 
והפלפול, הפחדנות והסתגרנות וכו'(, הִנגלים לעיני מי שביקשו להתנער ממנה, אך לא מבני הגולה,

מאנשים בשר ודם, המבקשים למלט את נפשם בנשימה חרדה ובגוף נאנק, דך וניגף.

כדי על "ההגירה הבלתי-לגלית"  זרטל, בחתירתו ל"אובייקטיביּות", מדבר כאמור  ספרה של  
לעקוף את המונח הציוני "העפלה", ואגב החתירה לנייטרליות, נוקט ספר זה למרבה האובייקטיביות

את זווית הראייה של הבריטים. 

(, החוזר ומדביק1995 )תל-אביב אנו כותבים אותך מולדתמגדיל לעשות ממנה יצחק לאור בספרו 
ואף חוקרי אלתרמן,  רובם של  רוב  על-ידי  הופרכה  תווית "משורר החצר", שכבר  לאלתרמן את 
משמיע כלפיו את ההאשמה התמוהה: "את שירי מכות מצרים לא כתב אחד מן החפים מחטא ]…[
את השיר הזה כתב בעל 'ָאמרה חרב הנצורים', ה'שמע ישראל' של משה דיין, אביהן של כמה מן

(. 202המלחמות הפחות צודקות" )שם, עמ' 



הרי לנו טיעון "לוגי" למהדרין ובנוי לתלפיות: אלתרמן אשם גם בדרך שּבה עתיד היה משה דיין
להבין את שיריו ולפרשם שנים לאחר שנכתבו. וגם אם התכוון לאור לרמוז למיליטנטיּות האלתרמנית,
היפוכה של אהבת השלום של יצחק לאור, הרי שדבריו מסלפים את אלתרמן וקוראים אותו קריאה

(, האופיינית לאנשים המשימים עצמם פלורליסטים ולמעשה אינם אלא בעליmisreadingשגויה )
כופים את דעתם גם במקום   שבו היא אינה ועל כן הם  וקשת-עורף,  אוניפורמית  עולם  תפיסת 

רלוונטית. 

את "אמרה חרב הנצורים" כתב משורר מיואש, באחד מרגעיו הקשים של העם, בשעה שברור היה
מונולוג זהו  רומל.  של  גדודיו  מול  יעמדו  לא  בארץ  היושבים  שהמעטים  דורו  ולבני  לאלתרמן 
שמשמיעה החרב ביד נושאה בעת שברור לה כי "ֵמֹראׁש ְּבַיד ָמֶות ֻהַַּׂשְגנּו," ובכל זאת היא מתנחמת
במחשבה כי לפחות נלחמנו על נפשנו בטרם "ֶאל ְקָרב ֵאין ִּתְקָוה ָחַרְגנּו." ילמדנו נא לאור מה פסול

מצא בעמדה מוסרית זו של אלתרמן בזמן שטפל בו את אמירותיו הבוטות.

 כשתיאר אלתרמן ב"דף של מיכאל" את קשיי העמסתם על שכם של העולים החדשים "ַהָּבִאים
ַּבֲחֵׁשָכה" ואת התחושה של המחיר הכבד שעוד ישולם בהצפת הארץ בפליטים )"ָחִׁשים ֲאַנְחנּו ֶאת
ֶחְרַּדת ְנִׁשיָמָתם ְוֶאת ֶאְנַקת ּגּוָפם ַהָּדְך ְוַהִּנַּגף / ַאְך ַּגם ֶאת ַּכָּפָתם ִנְסֶּגֶרת ַעל ְּגרֹוֵננּו"( – הוא תיאר את
חששותיהם של הלוחמים הארץ-ישראליים,  שעדיין לא ידעו "ִאם ִיְטֲחנּו ֵרָחיו ֶאת ַהַּגְרִעין אֹו ַהַּגְרִעין
ִיְטַחן ֶאת ֶאֶבן ָהֵרַחִים." הוא לא ביטא כאן את עמדתו, עמדת "הצופה לבית ישראל", המסוגל להרחיק

ראות ולהבין את הצורך הקיומי ואת הברכה שבעלייה, עם כל קשייה. 

( כתב1965 )חגיגת קיץנושא עלייתם של יהודים לארץ הטריד אותו כל ימיו. ביצירתו המאוחרת  
אלתרמן: "ָהִאיׁש ַהִּנְרָּדף ָוָנס / ַּתְכִליתֹו ְלַזֵּנק ַעד ַמֲחֶסה / ְוִלּבֹו ַהּצֹוֵעק ָחָמס / ֶאת ָּכל ַהָּסֵפק ְמַהֶּסה."

(. משמע, המצוקה של היהודים בארצות מוצאם והזדקקותם של פליטים יהודים לבית181)שם, עמ' 
לאומי די בהן כדי להסות את כל הרהורי הספק באשר לִצדקת המפעל הציֹוני. וכשראה בסוף ימיו שגם
לאחר הניצחון במלחמת ששת הימים אין יהודי העולם באים לארץ בהמוניהם, הוא התייאש וכתב את

(.1970הפארסה המצחיקה והמזעזעת גם יחד – "המסכה האחרונה" )

במרכזה של יצירתו האחרונה  עומדת תחבולה "מחוכמת" של שני פקידים ממשלתיים עבשים,
המחכים לבואו של  העולה המאה-אלף ממדינות הרווחה לצורך טקס ממלכתי שהם עורכים ֳקבל עם
ועולם. כדי שלא לחּבל בטקס  שהוכן על-ידי יחצ"נים ופרסומאים הם תופסים עולה ותיק  ִנקלה –
פושט רגל נמלט הנמצא במקרה על סיפון אניית העולים שמגיעה לנמל – ומעניקים  לו זהות מזויפת

כדי שיעמיד פני "עולה חדש", ויציל אותם מן המבוכה.

ולנוכח הציוני,  המפעל  של  לעתידו  העלייה  של  המכרעת  חשיבותה  את  היטב  ידע  אלתרמן 
אי-היענותה של יהדות העולם לעשות מעשה ולעלות ארצה – תקפו אותו ייאוש ואכזבה הניכרים

ב"המסכה האחרונה" מכל סדק ומכל חרך. 

ומן הצד האחר, בפארסה האלתרמנית "המסכה האחרונה" מתכוננים כולם לקראת טקס מיוחד,
שייערך לכבוד העולה המאה אלף שיגיע ממדינות הרווחה. העּובדה שקרתה לפקידים טעות מצערת
והעולה איננו, מלמדת  כמדומה שלפנינו טקס הזוי שקיומו הוא בבחינת אּבסּורד גמור. אדם כה
מפוכח וכה בקי בתולדות העם כאלתרמן, הן ידע היטב שיהודים אינם עולים לארץ )ממדינות הרווחה
או מכל מקום אחר( – אלא אם כן ספגו מכה קשה שאילצה אותם לעזוב הכול ִּבן-לילה. רק מצבים
קריטיים כמו אלה שגרמו ליהודי גרמניה לעלות ארצה בשנות השלושים של המאה הקודמת או
ליהודי ברית-המועצות לעלות ארצה בעשור האחרון של המאה העשרים – יכולים היו לגרום ליהודי
השורה את  האחרונה"  "המסכה  יצירתו  בפתח  אלתרמן  שילב  כן  על  הולדתו.  מקום  את  לעזוב 
ְיִעיֶרּנּו ַהּׁשֹוט" ִייַקץ ִאם-ֹלא  הביאליקאית בשיר הזעם והתוכחה שלו "אכן חציר העם": "הּוא ֹלא 
)אלתרמן ציטט את השורה הביאליקאית הזו, ככתבה וכלשונה(, ללמדנו שלפנינו פארסה על עתיד

המפעל הציוני שנכתבה בציניּות ולא בשיא הרצינות. 

זיוה שמיר


