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אלתרמן – במבט חדש ובמבט מחודש

אלתרמן או אלחסיד?
בעקבות הסערה הציבורית על השטר הנושא

את דיוקנו של נתן אלתרמן

  2013  הרחבה של מאמר שהתפרסם במאי 

ב- הדמויות2013כשיצאו  בנושא  ציבורי  ויכוח  התעורר  הכסף החדשים,  שטרות   
בן על שטר  מתנוסס  אלתרמן שדיוקנו  כולם אשכנזים"?!(.  )"שוב  לעטרם  שנבחרו 
את )כביכול(  "קיבל   כלומר:  ב'(;  נ"ז,  )פסחים  למטרּפסיה  שקל  שקלים,  מאתיים 
עונשו." כבר לפני שבעים שנה בערך ִהפציר בו דוד בן-גוריון להמיר את שמו הגלותי
את גבו  על  לשאת  והמשיך  הכפפה,  את  הרים  לא  מעולם  אלתרמן  אך  עברי,  בשם 

ה"חטוטרת" של שמו האשכנזי עתיק היומין ואת עקת הגלות הנלווית אליו.

ולא רק משום   – או "חכם"  זֵקן",  "איש  הוא דַבק בשמו האשכנזי – שפירושו 
שחבריו כינוהו "נתן החכם", הן על שם גיבורו של ֶלסינג והן על שם הנביא שפעל לִצדו
של דוד המלך ושימש לו "תיבת בלמים" )בל נשכח: גם נתן אלתרמן פעל בתקופת
"מלכותו" של דוד, המנהיג וראש הממשלה(. הוא דַבק בשם אבותיו הן מתוך כבוד
למסורת המשפחתית הן מתוך כבוד לקנייני התרבות של הגולה, שה"כנענים" ביקשו

לסלקם מן המציאּות העברית המתחדשת.

רק לִבתו תרצה העניק אלתרמן שם עברי המורכב מאותיות שמו. למען האמת, השם
"אתר" דווקא ִהתאים להפליא לאביה של תרצה – למשורר שִהרּבה בכל ספריו לכתוב
על אתרים בכלל, ועל ערים בפרט – עד כי ניתן להכליל ולומר שהעיר היא הגיבורה
הראשית של כל חטיבות יצירתו. ואף זאת: המילה "אתר" היא מילה ארמית, ולא מילה
גם ועזרא.  דניאל  הארמיים שבספרי  בקטעים  לאתרּה  ניתן  ובתנ"ך  למהדרין,  עברית 
בספרות חז"ל היא באה בעיקר בטקסטים שלשונם ארמית. האם כך רמז לרטוש ולחבריו
שאין הוא מתנזר מן השפה שהביאו אתם עולי בבל בתקופת בית שני בבואם לארץ

ישראל מן הגולה?

 אלתרמן לא קיבל את הרעיון הניטשיאני של "שלילת הגולה" מבית-מדרשו של מ"י
בן-ָּגריון )ברדיצ'בסקי( ושל דוד בן-גוריון. בשיר "צלמי פנים" )שבספר "עיר היונה",
שהלך אז ונכתב( הוא יצא נגד המגמות ה"כנעניות" המהפכניות, שבן-גוריון היה שותף
להן במידת-מה, והביע את חששו שבלהט "כור ההיתוך" ובסערת המאבק על הֶאתוס

של המדינה ייזרקו ויאבדו נכסים לאומיים חשובים שנצברו באלפיים שנות גולה.

ויכוח השנים  ממרחק  נראה  הגלות,  שוללות  ה"כנעניות",  המגמות  עם  הוויכוח 
לו השלכות מעשיות היו  אך  הצרופה,  הֵׁשן של המחשבה  ממרומי מגדל  איֵדאולוגי 
ואקטואליות כבדות משקל, כי תוצאותיו עתידות היו לקבוע את אופי התרבות המתהווה.
אלתרמן האמין שהעולים החדשים, על שלל המנהגים הזרים שהם מביאים מארצות
מוצאם, יעשירו את המציאּות ולא להפך. ככלל האמין אלתרמן, שהיה מהפכן שמרני,
בתהליכים אבֹולּוציוניים ובדיאלקטיקה של דורות, ואילו רטוש, הקיצוני והמהפכן ממנו,
החדים וכדבריו  המאוחר,  את  דרך  בקיצורי  ולהקדים  ָקָטליזטור  להיות  ביקש 

והמחודדים: "לא לתת לעתיד לבוא ולקבוע את העתיד."
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אלתרמן ביקש להימנע מכל תכתיב ואינדֹוקטרינציה. לדבריו, מלחמת התרבות בארץ
אין אף  שיעורה,  את  ולאמוד  טיבה  על  לעמוד  עדיין  שאי-אפשר  סינתזה  תצמיח  
להתיימר לדעת מה תהא דמותה. המציאּות עדיין קורמת עור וגידים, ורב הנעלם על
הנגלה. טועים ה"כנענים", טען אלתרמן, בכך שהם מנסים לכפות את תכתיביהם בתוקף,
תוך שהם מצמצמים את קשת האפשרויות. הם מנסים לקבוע מראש, שלא כדין, מה
דמות תהיה לה ל"שולמית", בעוד היא מתלבשת ובעוד היא מבשילה )וכדבריו בשירו
"מריבת קיץ": "ׁשּוַלִּמית ֶׁשל ָמָחר ְּבַחְדָרּה ִמְתַלֶּבֶׁשת / ְוָאסּור ְלַהִּביט ֶּדֶרְך ֹחר-ַהַּמְנעּול"(.

נושאי כל  את  בן-גוריון  ִחייב  כקדם  ימינו  ולחידוש  גלויות  למיזוג  מתוך שאיפה 
התפקיד, ואת קציני צה"ל במיוחד, להמיר את שמותיהם הלועזיים בשמות עבריים, אך
המודרניסטים  )ובהם אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, אלכסנדר פן, עזרא זוסמן ולאה
גולדברג(, בניגוד ליונתן רטוש ולחבריו ה"כנענים" – לא נענו לקריאתו. עם זאת, נושא
מיזוג גלויות בכלל, ונושא השמות היהודיים בפרט, המשיך להעסיק את אלתרמן גם

להבא. 

, כתב אלתרמן את הטור "עם  "עם הקונגרס הספרדי" )"דבר", מיום י"א1954באביב 
(, ובו נכלל שקלא וטריא רעיוני בדבר קליטתן של עדות1954 במאי 14באייר תשי"ד; 

בעיקרם אז  היו   – ועסקניה  סופריה  מדינאיה,  חוזיה,   – שמייסדיה  בארץ  המזרח 
אשכנזים. השיר מביע את סיפוקו של אלתרמן מן השמות של האישים שנשמעו באירוע:

 "ָּפׁשּוט ָנִעים ִלְׁשֹמַע / ֶאת ֶעֶצם ְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהִּציִרים ]...[ ָּכאן ְמַהֵּלְך ִצְלצּול

ָאִציל ָוׁשֹוַע./ ָּכאן מֹוְלכֹו,/ טֹוֵלָדנֹו / ֶּבן-ָּבָסת / ְוַאְלָחִסיד. / ֵׁשמֹות – ֶאָחד ֶאָחד.

ְּבִהָּכְתָבם  ַּגם ַיַחד / ּדֹוֶמה ְלִמין ַאְלַהְמְּבָרה / ַּדף ַהְּפרֹוטֹוקֹול."

יופיים האצילי של השמות שהגיעו אלינו מספרד דרך ארצות המאגרּב ומול מול 
הקונוטציות ההיסטוריות המפוארות שלהם, מביע אלתרמן את שמחתו לנוכח הגילוי
"המפתיע" שלא כל אקורד במנגינה הלאומית בת-ימינו חייב להסתיים בצלילי-סיומת
אשכנזיים כמו "-ֹוְבְסִקי" או "-ֶאִביץ'" או "ַמן"; לשון אחר: בסימפוניה הגדולה ששמה
"שיבת ציון" יש כלי-נגינה רבים, וכל אחד מוסיף את הצלילים  ואת הנימה המיוחדת

שלו )"ֹלא ִמֵּמיָתר ֶאָחד ִּכּנֹור ָהָעם ִנּזֹון"(. 

כלול כאן גם חץ ָסטירי נגד שניים ממתנגדיו שיצאו אז בפולמוס נגד טורו "יום  
(, שּבו העלה אלתרמן את הטענה שהמרד30.4.1954הזיכרון והמורדים" )"דבר" מיום 

הוא רק תו אחד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וכי יש לזכור גם את הִנסּפים. השניים
נגדו היו דוד כנעני )הנדלסמן( מקיבוץ מרחביה וטוביה בוז'יקובסקי מקיבוץ שיצאו 
לוחמי הגיטאות. אלתרמן נאלץ להפשיל שרוּולים  ולענות  להם  על  דבריהם  נגדו. לא
כל  האקורדים  חייבים  להסתיים ב"-ֹוְבְסִקי" או "-ַמן", קבע אלתרמן, אך לא בלי קורט

של  אירוניה עצמית, שהרי גם שמו הכיל את הסיומת "-ַמן".

המכובד השם  את  אלתרמן  הזכיר  הספרדיים  השמות  שבין  להיווכח  גם  מעניין 
"אלחסיד",  בעוד שאל תוך דמותו של "מישה בר-חסיד" )מגיבורי "חגיגת קיץ"( יצק
משום אולי  לו  ניתן  "בר-חסיד"  )השם  שלו   מדמותו  מעטים  לא  יסודות  אלתרמן 
"אלחסיד" בין  הדמיון  חב"ד(.  חסידי  של  ממשפחה  היו  אלתרמן  של  שאבותיו 
והזדהה ארצה,  הפליטים שהגיעו  כלפי  חש אמפתיה  מלמד שאלתרמן  ל"בר-חסיד" 

איתם עד כדי כך שהרגיש כאילו הוא אחד מהם.

 נכתבו כשהקובץ "שירי עיר היונה" )חלקו הראשון של הספר1954שירי אלתרמן מ-
"עיר היונה"( כבר היה על האובניים. רבים מתוך שלושים השירים שכותרתם "שירי עיר
היונה" עוסקים בֶאתוס של המדינה הצעירה ומתפלמסים עם תפיֹשתו המדינית-תרבותית



של בן-גוריון, שהדגישה את ערכי הצבאיות ואת שלילת הגולה. בכל יצירותיו מתקופה
זו מתח אלתרמן קו של אנלוגיה בין עולי המזרח לבין העולים שהגיעו ממזרח אירופה.

שהגיעו  פליטים  אותם  תיאור  לאחר  מיד  יום",  "בטרם  ֶׁשלבמחזור  "ִמִּׁשְבֵריֶהן 
אתםְקִהּלֹות-ַאְׁשְּכַנִּזים," הוטלו  איך  מתואר  לטרון,  לקרב  ארצה  בואם  ביום  והוטלו   

ָּבֵאי ֲעָרב ְוַהִּצָּיה, / ְּבֵני ָהִאְּלָמה ְוקֹוָלִניתמסולמה של אונייה אל הקווים הקדמיים גם "
ֶׁשל ִּבְכַרך   / ַּבחּוץ  חֹוְפִזים  ּוְתַבּלּול  ַטַּבַעת   / ִּבְבַרק  ִמְׁשַחת-ֵׂשָער,  ִּבְבַרק    ]...[ ַּבָּגֻלּיֹות 

"  אלה ואלה נשלחו לזנקַאְפִריָקה. ּגֹוָלה ֲחגּוַרת ַׂשק /  ְּבַלֲעֵגי ִצְבֵעי ֲעָרב, ָצְרַפת ְוכּוׁש.
אֹוֵיב."" ֵאש  ֶׁשל  ְקִציָרּה  מּול  "אשכנזי"ֶאל  בין  פדות  אלתרמן  ׂשם  לא  בתיאוריו   

ל"ספרדי": אלה ואלה הקריבו את חייהם למען המולדת. מול תרומתו של אליפלט,
ששילם בחייו כדי להגן על חבריו, הציג אלתרמן את תרומתו של נתן אלבז יוצא מרוקו,

חייל צה"ל שהקריב את חייו למען חבריו בקפיצה על רימון.

הגולה עקמומיות  את  למחות  הצורך  בדבר  בן-גוריון  האמירה השגורה של  כנגד 
וחוָלֶייָה, ִהמליץ המשורר בשירי "עיר היונה" להשתהות מּפעם לפעם ולתהות אם אין

"לּו ַרקבחולי הגלותי גם יסוד שראוי לָׁשמרו מכל משמר בשוב הָעם אל ארצו ומולדתו )
ִנְתֶהה ִאם ֵאין ּבֹו ַּבֲעִליל / ִניצֹוץ ֲאֶׁשר טֹוב טֹוב ִּכי ִנְׁשְמֶרּנּו / ִמן ָהִרְפאּות... ְלַבל ָיסּוף ָּכִליל
ָהֵעת ְּבַׁשֲעֵרי    / ְלמֹוָרָׁשה  ָאח,  לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבאֹור   / הּוא  קֹוֵרן  ֲאֶׁשר  ִזיק  ָּדֵמנּו.  ִמּתֹוְך   /

(. ַהֲחָדָׁשה.// ְוהּוא ִניצֹוץ ֶׁשל ַסְרָּבנּות ָוֶמִרי" וגו'

כאן ובמקומות אחרים בשירי "עיר היונה" טען אלתרמן אין להשליך את כל הִמטען
שהביא ִעמו הָעם משנות גלותו ככלי אין חפץ בו. הוא התנגד לחבריו-יריביו "הכנענים"
ולדוד בן-גוריון שטיּפח דעות כמו-"כנעניות", ולכל אלה אשר ביקשו בהשראת תורת
ניטשה לדלג על תקופת הגלות ועל תרבותה )וכן על כלליו של המּוסר העברי-יהודי,
שּכּונה בפי ניטשה "מּוסר עבדים" ֶהּבראיסטי(, הראה אלתרמן מה עלול לקרות בעקבות

מהפכה כה רדיקלית.

אלתרמן לא שינה את שמו לשם עברי לא משום שהתנגד למדיניות "כור ההיתוך",
כאמור היתה  החדש"  "היהודי  של  דמותו  עיצוב  בנושא  שתפיסתו  משום  אלא 
דמותה שעיצוב  חשב  לא  הוא  בן-גוריון.  של  מזו  יותר  הרבה  ומתונה  ֶאבולוציונית 
הרוחנית של האומה הוא עניין למפעלים ממלכתיים "מטעם", כי אם עניין טבעי שראוי
לו שיתהווה  במשך דורות רבים, ותשתתף בו "מקבילית הכוחות" של החברה בישראל
מהלכים אותם  מפני  וחשש  תגובת-נגד,  מולידה  ידע שכל מהפכה  גם  הוא  לגווניה. 
קונטרה-ֶרבֹולּוציוניים מפלגים שישתתפו במלחמת התרבות המתרחשת כיום מול עינינו

הרואות.

כאמור, הוא לא חשב שהגיעה העת להשליך את שם המשפחה הגלותי, ולא שעה
לבקשת בן-גוריון להתנער מן השם ה"זֵקן" שנשא. ואגב, לא היתה זו הפעם היחידה,
שבה השיב אלתרמן את בקשת בן-גוריון ריקם. כששמע בן-גוריון שאלתרמן מחבר
)"כנרת, כנרת"(, הוא ביקש לראות את כתב-היד עוד ימי העלייה השנייה  מחזה על 
בטרם יעלה המחזה על קרשי-הבמה, אך אלתרמן התעלם מבקשה זו ושמר על עקרון

יריביםlicencia poetica"חירות הַּפִיט" ) ( ממגע ידה של הפוליטיקה. דומה שרק 
אינטרסנטיים וחסידיהם השוטים, אשר לא הכירו את העּובדות לאשורן ולא זיהו את
הרמזים ששלח אלתרמן מפעם לפעם לבן-גוריון בין שיטי שיריו, יכולים היו להוציא לו

– בטעות או במזיד – מוניטין של "משורר חצר".

בכל התפלל  בארץ-ישראל,  היהודית  הריבונות  להתעצמותה של  שייחל  אלתרמן, 
איש-מדע של  בטמפרמנט  שניחן  כמי  אולם  ולקליטתה.  העלייה  להגברת  מאודו 
והיסטוריוסוף, הוא לא ייפה את התמונה ולא ניּבא רק אינטגרציה, ַׁשלווה והרמוניה.
ניביהם את  ישלפו  גם  השונים  שהשבטים  ניּבא  הוא  הגלויות"  "מיזוג  בצד 



)תרתי-משמע(, ושתתחולל כאן מלחמת-תרבות, שבסיומה תושג  סינתזה כלשהי בין
ֶרת / ָלָעם ַהֶּזהמזרח למערב, שטיבה עדיין סמוי מעין:  "ְוָחׁש ַאָּתה ִּפְתֹאם ִּכי ֵיׁש ָּפִנים ֲעֹשֶ

/ ַאַּבְרַּבֵנאל  ּוְׁשמֹו   / ַּבַּמְעֶּבֶרת  ְּבֹלִאים  ִּבְלבּוׁש  ּפֹוְגׁשֹו  ַאָּתה   / ְוֶעְליֹון?(  ּבֹו  ָנחּות  )ּוִמי 
ּבֹון / ְוֶדה ֵליאֹון." ּוֶבן-ֹתְ

כיום, אומר שירו של אלתרמן, נושאי השמות הללו מתגוררים במעּברה, אך מחר
תפעל הניעּות )מוִּביִליּות( החברתית את פעולתה, ובכוח רצונם יעלו העולים החדשים
מארצות האסלאם בסולם החברה, ויגיעו לֲעמדות רמות, וינקמו בהגמוניה האשכנזית את
נקמת השפלתם. השמות העתיקים, שהיום נשמעים במעּברה ובשּוק, ִיזּכו שוב בהגמוניה
שניטלה מהם ובכתר שלהם הם ראויים. השיר מסתיים בהערת אזהרה לִממסד האשכנזי
הדשן  שצפוי לו מאבק לא-קל אם יבקש לשֵמר את כוחו, שהרי לא לעולם חוסן )"ִאְמִצי

ֹּכֵחְך, ֶהְגמֹוְנָיה ַאְׁשְּכַנִזית"!(

בשעתו היה אלתרמן כמדומה היחיד מבין סופרי ישראל שנדרש לשאלת העלייה
)על כך ועיוּותי הקליטה שלה  מצפון אפריקה – היחיד שתיעד אותה על כל קשייה 
הרחיבה פרופ' רות קרטון-בלום(. באותה עת ניתן היה להעריך את המשורר על אומץ
ִלּבֹו: על שלא חשש להאיר את מעשי העוולה והאיוולת של ההנהגה שהשליכה את
העולים הייֵׁשר מן האנייה לעיירות פיתוח מרוחקות )אלתרמן ִהרּבה לכתוב על סוגיה זו
בשירי "עיר היונה", בשירי "הטור השביעי" ובספר שיריו האחרון  "חגיגת קיץ"(,  תוך

חשיפת מדיניותו של בן-גוריון לביקורת קשה ונוקבת. 

לימים, עם התפוגגות הסולידריּות במדינה ועם התגברותם של ִהלכי רוח המערערים
על הנחות היסוד של הציונות,  מאתרים מבקרים רדיקלים בתיאוריו של אלתרמן את
תהליכי הקליטה של העולים מארצות המאגרּב הדים לרגשי עליונות פטרונית של בן
הארץ על אחיו הקרובים-הרחוקים שזה מקרוב באו. להערכתי, ניתן לזהות אצל אלתרמן
ֶאמּפתיה רבה כלפי אחיו הקרובים-הרחוקים, שאנשי הסוכנות שידלום לבוא ארצה אך
לא דאגו כראוי לקליטתם בארץ, ביחד עם ביקורת נוקבת כלפי ההנהגה והִממסד על

אטימות הלב שּבּה ליוּו את תהליך הקליטה. 

פקידי נזכרת לא אחת הסלקציה שערכו  יצירותיו האחרונות של אלתרמן  ברקע   
הסוכנות ביהודי צפון אפריקה – סלקציה  ששיסעה משפחות, שהולידה תחושת קיפוח

מוצדקת  ועוררה את תנועת המחאה של "הפנתרים השחורים".

את גורלה של ֵעדה שלמה, שִמרקם התא המשפחתי אלתרמן ביּכה ב"חגיגת קיץ"
שלה התפורר: אבות איבדו את סמכותם, ובנים חדלו לכבד את אבותיהם. שבזמן שקורה
אסון של מפולת מחצבה או נפילת פיגום שומעים את שמות בניה של עדה זו בחדשות,

קיץ":  "חגיגת  בספרו  החדשות"  "הפנים  בשירו  אלתרמן  ַמֹּפֶלתוכדברי  "ִּבְהיֹוָתה 
ַמְחָצָבה, אֹו ְּבַהְׁשִליָכה ֶאת ַהּגּוף ֵמֹראׁש ִּפּגּום, אֹו / ְּבַהּכֹוָתה ַּבֲחַמת ֶׁשֶמׁש ַעל ֹראׁש, אֹו
/ ַעל-ִּפי-ֹרב  ָּכֵאֶּלה  ּוְבִמְקִרים  ִנּקּוז,  אֹו  ֲחִפיָרה  ֲעבֹוַדת  ְּבֵעת  ֲאָבִנים  ִּכְמַטר  ְּבִהְׁשַּתְּלָחה 
ִמְׁשַּתְּלִבים ַּבֲחָדׁשֹות ֵׁשמֹות ְּכמֹו ָקדֹוׁש אֹו קֹוְרדֹוֶברֹו אֹו מֹוְלכֹו אֹו ֶיֶרְך ַיֲעֹקב. /  ֲאָנִׁשים
ָוֵאם ְוִכּבּוד ָאב  ר  ְוֹיֹשֶ ְוַקֵּוי ֹאִפי ְּברּוִכים, / ְּכגֹון ַסְבָלנּות  ֶנֶפׁש ִחּיּוִבּיֹות  ֶׁשֵּיׁש ָּבם ְּתכּונֹות 

ְוִרְגֵׁשי ֲחֵברּות ֲחָזִקים, ֲאָבל ׁשּום ֲעָרִכים."

כך תיאר המשורר באירוניה מרה את התנשאותם של מוסדות הקליטה על העולים
מארצות המאגרּב, ששמותיהם – הנשמעים בחדשות בעת אסון בעיצומן של עבודות
דחק – מעידים על חייהם הקשים בהווה ועל עברם התורני המפואר )שם כמו "ירך
יעקב", שמו של חיבור תורני חשוב, רומז גם למאבקו של יעקב עם המלאך, שבסיומו
זכה לשם "ישראל"(. עולים חדשים אלה התברכו בסבלנות, יושר, כיבוד אב ואם ורגשי

חברות חזקים, אבל לדעת מוסדות הקליטה... אין להם "ׁשּום ֲעָרִכים".



מַסּפרים על גולדה מאיר, שבזמן כהונתה כשרת-העבודה ביקרה בעיירת פיתוח של
לקליטתם, להם,  ידאג  שהִממסד  החדשים   לעולים  והבטיחה  אפריקה,  צפון  יוצאי 
לרווחתם ולחינוכם. קם אחד העולים ואחר: "גִברתי, מן הכפר שּבֹו נולדתי הגיעו ִאתי

ארצה אנשים שיודעים את כל ִמשנה תורה של הרמב"ם על-פה. אְּת תחנכי אותנו?!"
על גילויי פטרונות כאלה הלעיג אלתרמן ב"חגיגת קיץ", וניבא כי בני העניים הללו,
החדורים שאיפה לעלות בסולם החברה, אכן יעלו בו, ירעננו את פני החברה הישראלית

ויגיעו לגדולות, תוך דחיקת ההגמוניות הישנות ממעמדן: 

"ִמן ָהָעם ַהֻמֶּכה ְּבִקיִעים )…( / ָיבֹואּו ְּבֵני ָהֲעִנִּיים / ֶׁשִּלְקָראָתם ֵּתֵצא ּתֹוָרה. /

/ ָהָעׁש,  ֹיאְכָלן  ְלַבל  ְמַחּכֹות,   / ְּבָׂשָרּה,  ָנְׁשָכה  ְוַגֲאָוָתם   / ָחָדׁש  ֶׁשֹּכָחם  ָלֵהם 

ַמְחַׁשְבָּתּה ֶׁשל ֻאָּמה ּוְלׁשֹוָנּה."

רוב הפרוגנוזות של אלתרמן התממשו, וגם זו: העולים החדשים מארצות המאגרּב
אכן עלו בסולם החברה והגיעו למרומיו ברשויות המקומיות, בכנסת ישראל ובצבא.
בדור הבא, לכשינפיקו שטרות חדשים יש להניח שדיוקנותיהם של מדינאים וסופרים*
מבני עדות המזרח יתנוססו עליהם, אם עדיין יעמוד הבידול העדתי על סדר יומנו, ולא

ייעלם עד אז  לגמרי מסדר היום הציבורי שלנו.

-----------------

* הכתוב בלשון זכר נועד גם לנקבה, וכך גם במקורותינו, כגון  בדיֵּבר החמישי:
ְוֶאת ִאֶּמָך" )שהרי איש לא יעלה על הדעת שהבנות פטורות ממצוות "ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך 
כיבוד אב ואם(. צורת הזכר בעברית משמשת לא רק לזכר. היא גם הצורה שאנחנו
נוקטים כשאין לנו צורך להבחין במין – כלומר היא גם הצורה הסתמית, הלא מסומנת.
בעיני היא  וסופרות"(  "סופרים  ומדינאיות",  )"מדינאים  מגדרית  לכפילות  הדרישה 
דרישה אופנתית הזרה לרוח השפה.  דרך אגב, מה היו עושים הצרפתים )גם הצרפתית
היא שפה המבדילה בין זכר לנקבה( אילו נאלצו להחיל את הכללים הטרחניים מבית -
" שלהם  והאמנים  הסופרים  אגודת  של  שמה  על  מיכאלי  מירב  של  מדרשה 

Association des écrivains et artistesנסו, ותיווכחו בעצמכם עד כמה תהא ?"
התוצאה מסורבלת – משוללת כל חן ספרותי או או אמנותי.

זיוה שמיר


