"ליל תמורה" – פרק ו'
אקי להב
השיר ליל תמורה נכתב בשנות החמישים זמן לא רב לאחר סיום מלחמת השחרור ,והרקע
ההיסטורי לשיר הוא מבצע יואב לשחרור הנגב הצפוני בסתיו .1948
נושא השיר הוא התמורה שעברה על האומה במהלך המבצע .מעם נרדף וחסר טריטוריה הפכנו
לאומה עצמאית .אלתרמן סוקר ובוחן את משמעויותיה האתיות של התמורה ומביע משאלה לגבי
ערכי האומה בעתיד.
בפרקים א' – עד ה' ,סקרנו את מאורעות סתיו  ,1948שבהם הפך העם גם לאומה מדינית .הרהרנו
על תפקידה של השירה והשפה העברית במערכה זאת ,והעלינו שורה של סימני שאלה לגבי גורלו
של עם ישראל וערכיו מכאן והלאה.
פרק ו' הוא הפרק המסיים את השיר "ליל תמורה" כולו.
השיר במלואו מופיע בסיום המאמר.
את המאמר המלא ניתן למצוא בקישור הזה.

פרק ו' :סיכום ומבט לעתיד
בפרק זה ,הנראה כמעין "אחרית דבר" ,מציע אלתרמן שורה של סימני קריאה במענה לסימני
השאלה וההרהורים שהעלה בשירו עד כאן .חלקם ניתנים בלשון עבר ,היינו :כעובדה" .כך היה".
חלק אחר ,אולי חשוב יותר ,נמסר תחת התיבה "לּו" ,אלתרמן מביע כאן משאלה .מבקש ש"כך
יהיה".
ראוי לציין שהפרק ,בעצם קיומו ,מהווה עוד הוכחה שטענתו של אלתרמן על משימותיה של
ּקֹורא שֶ הּוא פֹותֵּ ר" היתה טענה
"השירה" ,בפרק ה' " -גַּם תֵּ ת חִ דָּ ה בְּ לִ י פִ ְּתרֹונָּה ,לִ ְּסמֹוְך עַּל הַּ ֵּ
לכאורית בלבד .בעידן זה של הכרעות גורליות ,של "ליל תמורה" ,לדעתו של אלתרמן על
המשורר לתת גם את הפתרון ,או לפחות לנסות .להתוות דרך.
הפרק נפתח בבית המבשר זאת .מתאר את התמונה לאחר סיום המלחמה.
ֲמּורה,
"בשנת תש"ח הָּ א ָּ
אשר מָּ לְּ אָּ ה ִמּקֹול חָּ ָּרש [ ,שימו לב שֶ הֶ חָּ ָּרש ,איש המתכת מפרק ד' ,נמצא כאן ובגדול]

הָּ פְּ ָּכה הָּ ֲאדָּ מָּ ה עֹו ָּרּה
ו ִַּתּקָּ ֵּרא בְּ שֵּ ם חָּ דָּ ש [ .שמות חדשים מוענקים לַּכֹּ ל ,אחרי שהוסבר לנו בפרק ה' מדוע וכיצד]

בית ב'  +ג'
וַּיִ ּקָּ ְּראּו בְּ שֵּ ם חָּ דָּ ש
קֵּ יְּ צָּ ּה ,חָּ ְּרפָּּה וְּ ַּרעֲמָּ ּה.
בְּ שֵּ ם עִ בְּ ִרי אֲשֵּ ר ל ֹּא תָּ ש
פֹוריהָּ וְּ חֻמָּ ּה
קֹּ ְּראּו כְּ ֶ
וְּ סַּ ה ֲָּרּה וְּ כֹוכְּ בֵּ י עָּש
שֶ נִ לְּ כְּ דּו בַּ ִמלְּ חָּ מָּ ה.
הבית ממשיך את תהליך הקריאה בשמות חדשים ,ומכניס לתוכו את כל היקום .הכללה זאת
משמעותית ,ואלתרמן יחזור ויזכיר אותה .היא מעניקה לתהליך התמורה נופך קוסמי .המאבק הוא
עם "האדמה" .האויב הופך לשחקן משני .הוא רק ממלא שליחות בתהליך הגדול העובר על עם
ישראל.
[אותה = את האדמה]

הָּ עָּם אֲשֵּ ר קָּ ָּרא אֹותָּ ּה בִ ְּשמֹו
עָּמַּ ד ָּעלֶיהָּ חַּ י בִ נְּ טֹות ע ְַּּרבָּ ּה
[ היא = האדמה ,זאת שהתנכלה]..
אַּ חַּ ר שֶ הִ ְּתנַּכְּ לָּה ַּלה ֲִשיבֹו
אֶ ל ֲעפ ָָּּרּה אֲשֵּ ר ִממֶ נּו בָּ א[ .מאבקו של העם לחיים ולמוות הסתיים בנצחון]
וְּ רּוחַּ וְּ צִ יָּה ַּו ֲא ֵּפלָּה
וְּ שֶ מֶ ש וְּ י ֵָּּרחַּ וְּ הַּ ּקֶ שֶ ת
גַּם ָּלהֲטּו ְּסבִ יבֹו כְּ מֹו גְּ ֵּזלָּה
מֹורשֶ ת.
וְּ גַּם הִ ְּשתַּ חֲוּו לֹו כְּ ֶ
ארבע השורות המסיימות את הבית מתארות כהווייתו קונפליקט פוליטי רב פנים וכוחן יפה עד
היום.
יש לציין את הפלגתו של אלתרמן בנושא סבוך זה .סימן השאלה הפוליטי-מדיני מקבל שוב נופך
קוסמי .הוא מּוחָּ ל לא רק על טריטוריות גיאוגרפיות ואוכלוסיות ,אלא גם על מרכיבים יסודיים
יותר כגון" :רוח"" ,ציה" ,אפילו "אפילה"" ,שמש וירח"" ,קשת" .על כל אלה חלה שאלת
ה"בעלות או גזילה" .אלתרמן מצייר את הקונפליקט במשיכות מכחול רחבות ,תופס מרובה בלי
לנקוט עמדה ,אך מחדד את הסוגיה" .אלה פני הדברים" הוא מודיענו.
ומה עם המתכת? והחרב?
לא היתה לנו ברירה ,גורס אלתרמן ,ההכרח לא יגונה .הן איתנו כדי להישאר.

אלתרמן חוצב כאן להבות ,ואיננו עושה לעצמנו הנחות .חצינו את הרוביקון מבחינתו .עברנו אל
עולם הַּ מַּ כִ ים .אומנם הַּ מַּ כִ ים בַּ ֲחז ָָּּרה ,אבל זהו עולם המכים .בל נתחסד ובל ניתמם.
בית ד'
נִ צְּ נֵּץ הַּ ֶפלֶד הָּ עֹומֵּ ם
וְּ הַּ ּשֹותֵּ קָּ .פנָּיו עַּּזֹות.
ִאבְּ חַּ ת חַּ ְּרבֹות גֹויִ ים הִ יא אֵּ ם
הּודית הַּ ּז ֹּאת.
לַּחֶ ֶרב הַּ יְּ ִ
כִ י ל ֹּא הָּ עַּם הַּ ּזֶה עַּמָּ ּה
גַּם בְּ בֹואָּ ּה סדנאותיו.
יֹורת הִ יא ִאתֹו .אַּ מָּ ה
גִ ֶ
לִ בְּ נַּת ִשנַּיִ ם מֵּ חָּ לָּב.
הִ יא רּות נָּכְּ ִרית ְּמאָּ דָּ מָּ ה
אֲשֵּ ר עַּל סַּ ף לֵּילֹו הַּ ָּ ֹּּשב.
סוגיית המתכת ,כמטונימיה לנשק ולצבא ממשיכה להידון.
הּודית הַּ ּז ֹּאת"...
"ִ ..אבְּ חַּ ת חַּ ְּרבֹות גֹויִ ים הִ יא אֵּ ם לַּחֶ ֶרב הַּ יְּ ִ
" ..כִ י ל ֹּא הָּ עַּם הַּ ּזֶה עַּמָּ ּה גַּם בְּ בֹואָּ ּה סדנאותיו".
אומנם החרב היא "גיורת" אצלנו ,אבל יהודיה כשרה לגמרי" .רות המואביה" לכל דבר ועניין.
בית ה'
בְּ הִ ּשָּ לְּ פָּּה בְּ מֹו יָּדֹו עַּד תֹּם
ּובִ הְּ יֹותָּ ּה בַּ ְּרזֶל עָּשֹות שֹוטֵּ ף
בָּ נְּ תָּ ה הִ יא אֶ ת הַּ גֶשֶ ר עַּל הַּ ְּתהֹום
אֲשֵּ ר בֵּ ין ְּדמֵּ י נִ ְּרדָּ ף לִ ְּדמֵּ י רֹודֵּ ף.
ש ִריד,
ִמלֵּיל מָּ צֹור ,בְּ טֶ ֶרם כְּ לֹות ָּ ֹּ
גָּח יִ שְֹּּ ָּראֵּ ל עִ ם אֹות וְּ אֵּ ל רֹואֵּ הּו
וְּ יַּד הַּ ִמלְּ חָּ מָּ ה כ ְָּּרתָּ ה הַּ בְּ ִרית
אֲשֵּ ר בֵּ ינֹו ּובֵּ ין עֹולָּם מַּ כֵּהּו.
עוד נאמר על החרב ,כי מרגע שנשלפה (היינו :מעתה) ,היא מגשרת על התהום שהיתה פעורה
ב"עידן הגלות" בין דמי רודף לדמי נרדף .עם ישראל עבר את הגשר .מעתה הוא גם זה וגם זה .זהו
מרכיב מרכזי בתמורה שהשיר מדבר בה.
" ִמלֵּיל מָּ צֹור ,בְּ טֶ ֶרם כְּ לֹות ָּ ֹּש ִריד /,גָּח יִ שְֹּּ ָּראֵּ ל עִ ם אֹות וְּ אֵּ ל רֹואֵּ הּו"..
בשורות אלה מדבר השיר בעיקר על מלחמת השחרור ,אך גם השואה שזה עתה יצאנו ממנה,
נרמזת.

"הָּ אֹות" ,יתכן שמרפרר גם אל "אות קין" .כך גם "אֵּ ל רֹואֵּ הּו" .סוגיית "שופך דם האדם ומגינו"
(מהשיר "ליל חנייה" הסמוך) מחלחלת בשורה זאת ובכל הבית.
" ..וְּ יַּד הַּ ִמלְּ חָּ מָּ ה כ ְָּּרתָּ ה הַּ בְּ ִרית /אֲשֵּ ר בֵּ ינֹו ּובֵּ ין עֹולָּם מַּ כֵּהּו"...

שורה זאת מחזקת שוב את מהות התמורה שעברה על העם .המלחמה העבירה אותנו אל משפחת
העמים .אל "עֹולָּם הַּ מַּ כִ ים".

בית ו  +ז'
בְּ לֵּיל מָּ צֹור ,בִ הְּ יֹות הָּ ֵּרי-
אֹויֵּב ִממּול וְּ יָּם ִמגָּב,
עָּמַּ ד הָּ עָּם וַּיִ בָּ ֵּרא
לִ חְּ יֹות בְּ אֹור חַּ יֵּי צָּ ָּריו.
גם שורות אלה חוזרות על אותו מסר .עברנו לחיות באור חיי צרינו.
לְּ הַּ עְּ ִתיק ִמצִ יר אֶ ל צִ יר
אֶ ת גַּלְּ גַּלֹו .בְּ גּוף הַּ יֵּש
לְּ הֵּ אָּ חֵּ ז ָּלעַּד בִ ְּמחִ יר
חֵּ ְּטא תַּ חַּ ת חֵּ ְּטא וְּ אֵּ ש מּול אֵּ ש,
לָּקּום כַּּשֹור וְּ כַּמַּ בְּ עִ יר
חֹור ִשים ּוכְּ לֵּי כֹובֵּ ש.
עַּל כְּ לֵּי ְּ
דברים כדורבנות אלתרמן מרביץ בנו כאן .קְּ ֶר ְּשצֶ 'נְּ דֹו אֶ ִתי " .חֵּ ְּטא תַּ חַּ ת חֵּ ְּטא " " ,וְּ אֵּ ש מּול אֵּ ש ".
להאחז בַּ יֵּש "בִ ְּמחִ יר שֶ ל חֵּ ְּטא תַּ חַּ ת חֵּ ְּטא "! " לְּ חְּ יֹות בְּ אֹור חַּ יֵּי צָּ ָּריו " עד כדי כך!
אלא שהקורא שלנו ,לאחר שגרר את עצמו בין השורות עד כאן ,כבר יודע להיות חשדן .העין כבר
משחרת אל הָּ "אָּ ְך" הממשמש ובא .האם אלתרמן שם סייג לכל זה? ובכן ,ברור שכן .אך כיאה
לנביא העומד על פרשת דרכים של הזמן ,אלתרמן נוקט כאן לשון משאלה ,באמצעות התיבה
""לּו" .ובתרגום ללשון זמננו" :לּו יְּ הִ י" .פותח ב"אַּ ְך" ומסיים ב"לּו" .הנה זה בא:
בית ח'
אַּ ְך גַּם לְּ עֵּת קַּ יְּ מֹו הַּ ֲהלָּכֹות
ֲשה
עִ ם ִדקְּ דּוקָּ יו שֶ ל כָּל הַּ מַּ ע ֶ ֹּ
יִ הְּ יֶה מָּ שּוְך הּוא בֵּ ין הַּ מַּ ְּמלָּכֹות
כְּ חּוט שֶ מֹוצָּ אֵּ הּו לא ִמּזֶה.
רֹואָּ יו ּובְּ נֵּי שִֹּ יחֹו בְּ זֶה הַּ ּזְּבּול

פִ ְּתאֹּ ם יֵּש וְּ יָּחּושּו בֹו את ֶנכֶר
אָּ פְּ לֹו וְּ הִ בְּ הּובֹו שֶ ל הַּ גִ לְּ גּול,
שֶ גַּם ְּמפְּ נֵּי עַּצְּ מֹו יַּצְּ פִ ין סֹודֵּ -זכֶר.
"קיימו ההלכות עם דקדוקיו של מעשה" ,אלתרמן נזהר מכל התייפיפות פציפיסטית .מכיר
בחיוניותה של החרב .החזון ההומניסטי המתקרב להלן ,אינו אלא סייג לכך.

" ..אָּ פְּ לֹו וְּ הִ בְּ הּובֹו שֶ ל הַּ גִ לְּ גּול "..שימו לב לשניות האוקסימורונית של "הגלגול" ,שהוא מורשתו
וגורלו של עם ישראל .יש בו אופל ,אך גם הבהוב" .שואה וחג" (על פי שמחת עניים וגם על פי
חזונו של רבי עקיבא ,בעת ביקורו בחורבות בית המקדש).
" יַּצְּ פִ ין סֹודֵּ -זכֶר " .ומהו לדעת המשורר אותו סוד אפל (אך מהבהב) המיוחד לעם ישראל? סֹוד-
ֵּזכֶר אותו הוא זוכר בְּ מַּ ְּמלַּכְּ ִתיּותֹו ,גם אם אינו מודע לכך ואולי אף מדחיק אותו? אלה הן תולדותיו
רצופות הסבל של העם .אלה שכפרו בכל חוקי ההישרדות האנושית ,וכנגד כל הסיכויים שמרו את
העם עד לרגע הזה .אלתרמן רואה בהן ערך חיוני בפני עצמו .ערך שראוי לשמרו .כפי שנראה
להלן.
בתים ט'  -י"א
תֹולְּ דֹות הָּ עָּם הַּ ְּמבֻּקָּ עֹות
בְּ יַּד י ִַּמים וְּ יַּד הָּ ִרים.
תֹולְּ דֹות הָּ עָּם אֲשֵּ ר ַּרק אֹות
עִ בְּ ִרית בָּ נְּ תָּ ה לָּהֵּ ן גְּ שָּ ִרים.
תֹולְּ דֹות הָּ עָּם ,תֹולְּ דֹות הַּ גֹּב
גֹּ ב אֵּ ל ָּונֵּר ּובְּ ַּרק-מָּ עֹות,
קֹורֹות תֹו ַּלעַּת ַּיעֲקֹּ ב
אֲשֵּ ר כ ִָּאיש י ְָּּדעָּה ְּדמָּ עֹות,
קֹורֹות הָּ עָּם אֲשֵּ ר בָּ אֹוב
נֹוראֹות.
עֹולֹות פְּ נֵּיהֶ ן הַּ ָּ
אֲשֵּ ר בִ ְּסבִ יבָּ תָּ ן הָּ ֲא ֵּפלָּה
וְּ הָּ ַּעּזָּה שֻ נּו וְּ נִ טְּ ְּרפּו
חֻּקֵּ י הָּ ע ֲִמידָּ ה וְּ הַּ נְּ פִ ילָּה
וְּ טֶ בַּ ע הַּ ּקִ יּום וְּ הָּ ְּרצִ יפּות.
אֲשֵּ ר הַּ מֻשְֹּּ כָּלֹות הָּ ִראשֹונִ ים
שֶ ל ִמ ְּשפָּטֵּ י הַּ חֹּ מֶ ר וְּ הַּ כֹּחַּ

ָּעמֹּ ד ע ְָּּמדּו פְּ רּוצִ ים ַּועֲשֵּ נִ ים
בִ כְּ פִ ָּירתָּ ן שֶ ל ֹּא הָּ יְּ תָּ ה כָּמֹוהָּ .
" ..תֹולְּ דֹות הָּ עָּם הַּ ְּמבֻּקָּ עֹות /בְּ יַּד י ִַּמים וְּ יַּד הָּ ִרים . "...תיאור הפיזור בגלות
" ..תֹולְּ דֹות הָּ עָּם אֲשֵּ ר ַּרק אֹות /עִ בְּ ִרית בָּ נְּ תָּ ה לָּהֵּ ן גְּ שָּ ִרים . "...תפקידה של השפה העברית ,ושאר
מקורות  -בשמירת העם.
" ...תֹולְּ דֹות הָּ עָּם ,תֹולְּ דֹות הַּ גֹּ ב /גֹּ ב אֵּ ל ָּונֵּר ּובְּ ַּרק-מָּ עֹות . "..,מאפיינים נוספים :גיטאות ,פיזיים
ואחרים ,הנר כסמל לתלמוד התורה ,זהבם של היהודים.
" ..קֹורֹות תֹו ַּלעַּת ַּיעֲקֹּ ב /אֲשֵּ ר כ ִָּאיש י ְָּּדעָּה ְּדמָּ עֹות . "..תולעת יעקוב ,היא עם ישראל" .כאיש,"..
אולי כינוי ל ִָּאיש יעקוב אבינו מתחילת השורה ,אך כנראה רמז מטרים לסוגיית הפרט-כלל ,כאמור
להלן.
נֹוראֹות ."..שורה המסכמת את הבית כולו.
" ...קֹורֹות הָּ עָּם אֲשֵּ ר בָּ אֹוב /עֹולֹות פְּ נֵּיהֶ ן הַּ ָּ
כל אלה ,טרפו את כל חוקי ההיסטוריה והשרידות והקיום האנושי .עצם הקיום היהודי כנגד כל
הסיכויים ,מתואר כאן כסוד מיוחד של עם ישראל ,וכערך שיש לשמרו בעתיד .מעין נכס לאומי,
שיש לו תפקיד מיוחד גם להבא.

בתים י"ב – י"ג
עֵּת כִ י יָּקּום ֲעלֵּי מַּ סָּ ד
הָּ עָּם הַּ ּזֶה וְּ שֹּ ֶרש יְַּך
לּו יִ ּשָּ מֵּ ר בֹו ,גַּם בַּ סַּ ד,
ִטיבֹו הַּ ּזָּר שֶ אֵּ ין לֹו אָּ ח.
ִטיבֹו הַּ ּזָּר אֲשֵּ ר חָּ ַּרג
ִממּוגְּ דָּ רֹות ,אֲשֵּ ר הָּ יָּה
ג ְַּּרעִ ין תֵּ בֵּ ל אַּ חֶ ֶרת ,זָּג
שֹונֶה ָּועָּז שֶ ל ֲה ָּויָּה,
לְּ אֹּ ם אַּ ח ֲִרית י ִָּמים ,בְּ לִ י תָּ ג
הַּ מַּ ְּמ ָּלכָּה וְּ הַּ חַּ יָּה.
" ..עֵּת כִ י יָּקּום ֲע לֵּי מַּ סָּ ד /הָּ עָּם הַּ ּזֶה וְּ שֹּ ֶרש יְַּך /לּו יִּשָּ מֵּ ר בֹו ,גַּם בַּ סַּ דִ /,טיבֹו הַּ ּזָּר שֶ אֵּ ין לֹו אָּ ח".
עתה ,לאחר התמורה ,מפלל המשורר שטיבו הזר הנ"ל ,תוצאת אותו "סוד זכר" ,היינו תולדותיו
המיוסרות ,יישמר בו גם להבא .לפחות משהו ממנו.
בית י"ד

אלתרמן מייחל" :לּו יִ ּשָּ מֵּ ר בֹו ,גַּם בַּ סַּ דִ ,טיבֹו הַּ ּזָּר שֶ אֵּ ין לֹו אָּ ח"[ .בו = בעם]
" ִטיבֹו הַּ ּזָּר אֲשֵּ ר חָּ ַּרג
ִממּוגְּ דָּ רֹות ,אֲשֵּ ר הָּ יָּה
ג ְַּּרעִ ין תֵּ בֵּ ל אַּ חֶ ֶרת ,זָּג [שימו לב לייעוד של עם ישראל הנרמז כאן :אור לגויים .מציון תצא תורה]
שֹונֶה ָּועָּז שֶ ל ֲה ָּויָּה,
לְּ אֹּ ם אַּ ח ֲִרית י ִָּמים ,בְּ לִ י תָּ ג
הַּ מַּ ְּמ ָּלכָּה וְּ הַּ חַּ יָּה.
כלומר :בעוד רבים מאיתנו מייחלים כבר שנהיה "עם ככל העמים" ,אלתרמן חושב אולי על משהו
אחר.
שימו לב לדקות הבאה .אלתרמן היה רוצה מאיתנו .שנהיה " לְּ אֹּ ם אַּ ח ֲִרית י ִָּמים ,בְּ לִ י תָּ ג הַּ מַּ ְּמ ָּלכָּה
וְּ הַּ חַּ ָּיה .".יש כאן חזון ומחשבה עמוקה שכדאי להתעכב עליה.
אלתרמן מציב לנו חזון הומניסטי .הוא גוזר כאן גזרה שווה בין "החיה" ו"הממלכה" ,ברוח
ה"אתיקה" ו"המאמר המדיני" של שפינוזה ,ומבדיל ביניהן לבין האדם ,הפרט.
בעקבות ההתמזגות בין הפרט לבין העם ,עליה רמז ואותה תיאר בפרק ה' לעיל ,הוא מבקש
שהמדינה היהודית לא תהיה "ממלכה" במובן ההיסטוריוסופי המקובל (שעל פי שפינוזה היא דומה
ל"חיה" מבחינה מוסרית-פוליטית) ,אלא מבקש שתאמץ את תכונותיו ומהותו של הפרט ,את משפט
הצדק ,את תאוות הדרור – הפרטיים! שהרי ,כל זמן שֶ בֶ ן דָּ וִ יד איננו בא  -אין באמת צדק או מוסר
בין מדינות .יש כאן חזון הומניסטי מרחיק ראות .ימים יגידו האם משאלה זאת יכולה להתממש,
אבל אין ספק שזאת סוגיה שאין אקטואלית ממנה .אנחנו מתמודדים יום יום עם שאלות של
לגיטימיות ה "חטא תחת חטא" או "אש מול אש".
הבית המסיים נפתח במלים אלה:
" ..לּו יִ ּשָּ מֵּ ר בֹו מֶ סֶ ך הַּ פְּ ל ִָּאים

[בֹו = בעם]

שֶ נִ ְּתאַּ חּו בו צַּ לְּ מֵּ י ִאיש ָּועָּם,

[הַּ מֶ סֶ ך ההומניסטי ברוח שפינוזה]

ע ְָּּמדֹו חָּ שֹּ ּוף כְּ גּוש חֲמַּ ת חַּ יִ ים

[* ראו למטה לגבי שורותיים טעונות אלה]

בֹוראֹו בְּ לִ י ְּסגֹור וְּ חַּ יִ ץ קָּ ם,
אֶ ל מּול ְּ
הֱיֹות ְּסמָּ לָּיו ל ֹּא פֶסֶ ל מַּ סֵּ כָּה

[ראשוניות החזון הדתי המונותאיסטי]

לְּ פִ י הָּ מֹון ,זָּכְּ רֹו כִ י יְּ סֹודֹו
ִמתַּ ֲאוַּת הַּ ְּדרֹור בְּ ראש ְּד ָּרכָּיו,

[המורשת של אברהם אבינו ויציאת מצרים]

ּומ ִמ ְּשפַּט הַּ צֶ דֶ ק שֶ עֹודֹו
ִ

[ תורת משה ונביאי ישראל]

קָּ ם ּובֹוקֵּ ַּע יָּם.
נבאר אט-אט את הבית החשוב:

" ..לּו יִ ּשָּ מֵּ ר בֹו מֶ סֶ ך הַּ פְּ ל ִָּאים"" .בֹו" - :המדובר ב"עם ישראל".
" ..מֶ סֶ ך הַּ פְּ ל ִָּאים ,שֶ נִ ְּתאַּ חּו בו צַּ לְּ מֵּ י ִאיש ָּועָּם"..
זהו המרכיב המופלא והמיוחד בעם ישראל ,שאלתרמן מפלל לו .שבו היחיד וה"עם" יתמזגו והיו
לאחד .וכללי החרות והצדק שברגיל חלים על היחיד ,יחייבו מעתה גם את ה"עם".
בֹוראֹו בְּ לִ י ְּסגֹור וְּ חַּ יִ ץ קָּ ם "
" ע ְָּּמדֹו חָּ שֹּ ּוף כְּ גּוש חֲמַּ ת חַּ יִ ים /אֶ ל מּול ְּ
שורותיים אלה מלאות "חומר" ממורשת ישראל ,ורק על קצה המזלג מהעולה על הדעת בקריאתן,
נציין את היסודות הבאים ששקעו במורשת עם ישראל לדורותיו" :אברהם מול הקב"ה בפרשת
סדום ,יעקב והמלאך ,פרקים במעמד סיני ,מעשה העגל" ,אני ולא שליח ,אני ולא שרף" מההגדה,
"לא בשמיים היא" מפרשת תנורו של עכנאי ,ל"י מברדיצ'וב .משה רבנו מול הקב"ה ,איוב ("לא
דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב") ,יונה הנביא ועוד ועוד .אולי אפילו אלישע בן אבויה והפרדס .יש
לנו מסורת של הטחה כלפי שמייא ,והסתיגות משליחים מתווכים.
"..הֱיֹות ְּסמָּ לָּיו ל ֹּא פֶסֶ ל מַּ סֵּ כָּה לְּ פִ י הָּ מֹון – "..ראשוניות החזון הדתי המונותיאיסטי .פרקים במעמד
סיני ומעשה העגל (מסכה לפי המון).
" ..זָּכְּ רֹו כִ י יְּ סֹודֹו ִמתַּ ֲאוַּת הַּ ְּדרֹור בְּ ראש ְּד ָּרכָּיו -"..יציאת מצרים כמיתוס מכונן של חופש .ועמוק
יותר גם יציאת אברם וניפוץ האלילים.
"ּ..ומ ִמ ְּשפַּט הַּ צֶ דֶ ק שֶ עֹודֹו קָּ ם ּובֹוקֵּ ַּע יָּם' – "...בוקע ים' מרמז שוב ליציאת מצרים,
ִ
[יסודו גם]
ובעקיפין גם ליציאת אירופה .אך העיקר כאן הוא משפט הצדק ,על פי חוקת משה ונביאי ישראל.
אלתרמן מביע חשש מפני הצפוי לנו כאשר נזכה בעצמאות ועצמה מדינית ,ובעת ובעונה אחת,
מפלל שלא נהיה ככל העמים ,אלא נביא לעולם בשורה חדשה.
ובמילים הבאות ,החותמות את הבית הנ"ל ,האחרון ,מסיים אלתרמן את פרק ו' ואת "ליל תמורה"
כולו:
"  .........אֶ ל זְּבּול אַּ חֵּ ר
בָּ ִאים חַּ יָּיו .לּו י ֵָּּראֶ ה הּוא נֶצַּ ח
בֵּ ין הָּ ע ִַּמים כְּ הֵּ לֶך וְּ ַּכגֵּר
אֲשֵּ ר שָּ מָּ יו קָּ ִמים ִאתֹו בַּ פֶתַּ ח".
רגע לפני הסיום כמה מלים על הליריקה האלתרמנית המבצבצת כאן.

שימו לב לתמונת הסיום הלירית המופלאה ,בעלת הנופך האקזיסטנציאליסטי ,אך גם הדתי
והמוסרי ומעל לכל  -ההומניסטי .האדם לפני הכל .מיהו אדם ולא יתחבר לתמונה הומניסטית
כזאת .שָּ מָּ יו של האדם הבודד קמים איתו בפתח .יומיום ושעה שעה .מעבר לטיעון הפילוסופי
העמוק ,נדמה שאלתרמן מָּ סַּ ְך את כל מאֹודֹו לתוך השורה וחצי המסיימות .אפשר היה להחליף את
המילים " כְּ הֵּ לֶך וְּ ַּכגֵּר "...במילים "כְּ אַּ לְּ תֵּ ְּרמָּ ן אֲשֵּ ר שָּ מָּ יו קָּ ִמים ִאתֹו בַּ פֶתַּ ח " .ומה לירי או
"פרסונלי" מזה.
ולסיכום הטיעון הפילוסופי-היסטוריוסופי.
ההלך וְּ הַּ גֵּר (כי גרים הייתם )...הם הדמויות שעלינו לאמץ גם כלאום ,לדעת אלתרמן .על אף
התמורה הממלכתית שעברנו כאומה .זאת ,בלי לגרוע מכבודה וחשיבותה של התמורה .שהיא
המעבר למצב של מדינה עצמאית וחזקה .היותנו "כהלך וכגר" הוא סייג לגבי "המעשה" הלאומי
שהמדינה מחוייבת בו .מהות זו ,של ההלך והגר ,היא אומנם גם זכרון הנוודות שאפיינה את העם
בגלות ,אך היא גם היחידות של הפרט ("אשר שָּ מָּ יו קמים איתו בפתח") ,המואצלת גם על
הקולקטיב .גם הוא ,הקולקטיב ,צריך לקדש את הפרט .עליו להיות ישות שנתאחו בה "צלמי איש
ועם" .גם האומה ,בדומה ליחיד ,צריכה לפעול על פי עקרונות הדרור והצדק ,וה"מה שנוא עליך
לא תעשה לחברך" .שלא כמו "החיה" או האומה מהטיפוס של "אומות העולם"" .לאום אחרית
ימים" עלינו להיות" ,גרעין תבל אחרת" .זהו הייעוד.
שימו לב שה"לּו" המשאלתי ,כֹומֵּ ס בתוכו גם "אָּ ּך" לעומתי .האומה באה אל זְּבּול (= מקום ,תחום)
אחר ,לעידן של אוטונומיה ,עצמאות מדינית ,עוצמה מדינית וכו' ,כל זאת בצדק ובזכות מלאים.
"אך" בין אומות העולם עליה להיראות עדיין כ"הלך" כ"גר" ,אלתרמן מבקש שלא נאבד את
האופי המיוחד הזה .כי גרים הייתם ...וכו'.
יש לנו שליחות הומניסטית .עוד יש על מה לעבוד.

ס–ו–ף

ליל תמורה – פרק ו'

ֲמּורה,
"בִ ְּשנַּת תַּ שַּ "ח הָּ א ָּ
אֲשֵּ ר מָּ לְּ אָּ ה ִמּקֹול חָּ ָּרש,
עֹורּה
הָּ פְּ כָּה הָּ אֲדָּ מָּ ה ָּ
ו ִַּתּקָּ ֵּרא בְּ שֵּ ם חָּ דָּ ש.

וַּיִ ּקָּ ְּראּו בְּ שֵּ ם חָּ דָּ ש
קֵּ יְּ צָּ ּה ,חָּ ְּרפָּּה וְּ ַּרעֲמָּ ּה.
בְּ שֵּ ם עִ בְּ ִרי אֲשֵּ ר ל ֹּא תָּ ש
פֹוריהָּ וְּ חֻמָּ ּה
קֹּ ְּראּו כְּ ֶ
וְּ סַּ ה ֲָּרּה וְּ כֹוכְּ בֵּ י עָּש
שֶ נִ לְּ כְּ דּו בַּ ִמלְּ חָּ מָּ ה.
הָּ עָּם אֲשֵּ ר קָּ ָּרא אֹותָּ ּה בִ ְּשמֹו
עָּמַּ ד ָּעלֶיהָּ חַּ י בִ נְּ טֹות ע ְַּּרבָּ ּה
אַּ חַּ ר שֶ הִ ְּתנַּכְּ לָּה ַּלה ֲִשיבֹו
אֶ ל ֲעפ ָָּּרּה אֲשֵּ ר ִממֶ נּו בָּ א.
וְּ רּוחַּ וְּ צִ יָּה ַּו ֲא ֵּפלָּה
וְּ שֶ מֶ ש וְּ י ֵָּּרחַּ וְּ הַּ ּקֶ שֶ ת
גַּם ָּלהֲטּו ְּסבִ יבֹו כְּ מֹו גְּ ֵּזלָּה
מֹורשֶ ת.
וְּ גַּם הִ ְּשתַּ חֲוּו לֹו כְּ ֶ

נִ צְּ נֵּץ הַּ ֶפלֶד הָּ עֹומֵּ ם
וְּ הַּ ּשֹותֵּ קָּ .פנָּיו עַּּזֹות.
ִאבְּ חַּ ת חַּ ְּרבֹות גֹויִ ים הִ יא אֵּ ם
הּודית הַּ ּז ֹּאת.
לַּחֶ ֶרב הַּ יְּ ִ
כִ י ל ֹּא הָּ עַּם הַּ ּזֶה עַּמָּ ּה
גַּם בְּ בֹואָּ ּה סדנאותיו.
יֹורת הִ יא ִאתֹו .אַּ מָּ ה
גִ ֶ
לִ בְּ נַּת ִשנַּיִ ם מֵּ חָּ לָּב.
הִ יא רּות נָּכְּ ִרית ְּמאָּ דָּ מָּ ה
אֲשֵּ ר עַּל סַּ ף לֵּילֹו הַּ ָּ ֹּּשב.

בְּ הִ ּשָּ לְּ פָּּה בְּ מֹו יָּדֹו עַּד תֹּם
ּובִ הְּ יֹותָּ ּה בַּ ְּרזֶל עָּשֹות שֹוטֵּ ף\
בָּ נְּ תָּ ה הִ יא אֶ ת הַּ גֶשֶ ר עַּל הַּ ְּתהֹום
אֲשֵּ ר בֵּ ין ְּדמֵּ י נִ ְּרדָּ ף לִ ְּדמֵּ י רֹודֵּ ף.
ש ִריד,
ִמלֵּיל מָּ צֹור ,בְּ טֶ ֶרם כְּ לֹות ָּ ֹּ
גָּח יִ שְֹּּ ָּראֵּ ל עִ ם אֹות וְּ אֵּ ל רֹואֵּ הּו
וְּ יַּד הַּ ִמלְּ חָּ מָּ ה כ ְָּּרתָּ ה הַּ בְּ ִרית
אֲשֵּ ר בֵּ ינֹו ּובֵּ ין עֹולָּם מַּ כֵּהּו.

בְּ לֵּיל מָּ צֹור ,בִ הְּ יֹות הָּ ֵּרי-
אֹויֵּב ִממּול וְּ יָּם ִמגָּב,
עָּמַּ ד הָּ עָּם וַּיִ בָּ ֵּרא
לְּ חְּ יֹות בְּ אֹור חַּ יֵּי צָּ ָּריו.

לְּ הַּ עְּ ִתיק ִמצִ יר אֶ ל צִ יר
אֶ ת גַּלְּ גַּלֹו .בְּ גּוף הַּ יֵּש
לְּ הֵּ אָּ חֵּ ז ָּלעַּד בִ ְּמחִ יר
חֵּ ְּטא תַּ חַּ ת חֵּ ְּטא וְּ אֵּ ש מּול אֵּ ש,
לָּקּום כַּּשֹור וְּ כַּמַּ בְּ עִ יר
חֹור ִשים ּוכְּ לֵּי כֹובֵּ ש.
עַּל כְּ לֵּי ְּ

אַּ ְך גַּם לְּ עֵּת קַּ יְּ מֹו הַּ ֲהלָּכֹות
ֲשה
עִ ם ִדקְּ דּוקָּ יו שֶ ל כָּל הַּ מַּ ע ֶ ֹּ
יִ הְּ יֶה מָּ שּוְך הּוא בֵּ ין הַּ מַּ ְּמלָּכֹות
כְּ חּוט שֶ מֹוצָּ אֵּ הּו לא ִמּזֶה.
רֹואָּ יו ּובְּ נֵּי שִֹּ יחֹו בְּ זֶה הַּ ּזְּבּול
פִ ְּתאֹּ ם יֵּש וְּ יָּחּושּו בֹו את ֶנכֶר
אָּ פְּ לֹו וְּ הִ בְּ הּובֹו שֶ ל הַּ גִ לְּ גּול,
שֶ גַּם ְּמפְּ נֵּי עַּצְּ מֹו יַּצְּ פִ ין סֹודֵּ -זכֶר.

תֹולְּ דֹות הָּ עָּם הַּ ְּמבֻּקָּ עֹות
בְּ יַּד י ִַּמים וְּ יַּד הָּ ִרים.

תֹולְּ דֹות הָּ עָּם אֲשֵּ ר ַּרק אֹות
עִ בְּ ִרית בָּ נְּ תָּ ה לָּהֵּ ן גְּ שָּ ִרים.

תֹולְּ דֹות הָּ עָּם ,תֹולְּ דֹות הַּ גֹּב
גֹּ ב אֵּ ל ָּונֵּר ּובְּ ַּרק-מָּ עֹות,
קֹורֹות תֹו ַּלעַּת ַּיעֲקֹּ ב
אֲשֵּ ר כ ִָּאיש י ְָּּדעָּה ְּדמָּ עֹות,
קֹורֹות הָּ עָּם אֲשֵּ ר בָּ אֹוב
נֹוראֹות.
עֹולֹות פְּ נֵּיהֶ ן הַּ ָּ

אֲשֵּ ר בִ ְּסבִ יבָּ תָּ ן הָּ ֲא ֵּפלָּה
וְּ הָּ ַּעּזָּה שֻ נּו וְּ נִ טְּ ְּרפּו
חֻּקֵּ י הָּ ע ֲִמידָּ ה וְּ הַּ נְּ פִ ילָּה
וְּ טֶ בַּ ע הַּ ּקִ יּום וְּ הָּ ְּרצִ יפּות.
אֲשֵּ ר הַּ מֻשְֹּּ כָּלֹות הָּ ִראשֹונִ ים
שֶ ל ִמ ְּשפָּטֵּ י הַּ חֹּ מֶ ר וְּ הַּ כֹּחַּ
עָּמֹּ ד ע ְָּּמדּו פְּ רּוצִ ים ַּועֲשֵּ נִ ים
בִ כְּ פִ ָּירתָּ ן שֶ ל ֹּא הָּ יְּ תָּ ה כָּמֹוהָּ .

עֵּת כִ י יָּקּום ֲעלֵּי מַּ סָּ ד
הָּ עָּם הַּ ּזֶה וְּ שֹּ ֶרש יְַּך
לּו יִ ּשָּ מֵּ ר בֹו ,גַּם בַּ סַּ ד,
ִטיבֹו הַּ ּזָּר שֶ אֵּ ין לֹו אָּ ח.

ִטיבֹו הַּ ּזָּר אֲשֵּ ר חָּ ַּרג
ִממּוגְּ דָּ רֹות ,אֲשֵּ ר הָּ יָּה
ג ְַּּרעִ ין תֵּ בֵּ ל אַּ חֶ ֶרת ,זָּג
שֹונֶה ָּועָּז שֶ ל ֲה ָּויָּה,
לְּ אֹּ ם אַּ ח ֲִרית י ִָּמים ,בְּ לִ י תָּ ג
הַּ מַּ ְּמ ָּלכָּה וְּ הַּ חַּ יָּה.

" ..לּו יִ ּשָּ מֵּ ר בֹו מֶ סֶ ך הַּ פְּ ל ִָּאים
שֶ נִ ְּתאַּ חּו בו צַּ לְּ מֵּ י ִאיש ָּועָּם,
ע ְָּּמדֹו חָּ שֹּ ּוף כְּ גּוש חֲמַּ ת חַּ יִ ים
בֹוראֹו בְּ לִ י ְּסגֹור וְּ חַּ יִ ץ קָּ ם,
אֶ ל מּול ְּ
הֱיֹות ְּסמָּ לָּיו ל ֹּא פֶסֶ ל מַּ סֵּ כָּה
לְּ פִ י הָּ מֹון ,זָּכְּ רֹו כִ י יְּ סֹודֹו
ִמתַּ ֲאוַּת הַּ ְּדרֹור בְּ ראש ְּד ָּרכָּיו,
ּומ ִמ ְּשפַּט הַּ צֶ דֶ ק שֶ עֹודֹו
ִ
קָּ ם ּובֹוקֵּ ַּע יָּם .אֶ ל זְּבּול אַּ חֵּ ר
בָּ ִאים חַּ יָּיו .לּו י ֵָּּראֶ ה הּוא נֶצַּ ח
בֵּ ין הָּ ע ִַּמים כְּ הֵּ לֶך וְּ ַּכגֵּר
אֲשֵּ ר שָּ מָּ יו קָּ ִמים ִאתֹו בַּ פֶתַּ ח".
ס–ו-ף

