נת אלתרמ משורר ההעפלה
מרדכי נאור
נת אלתרמ ) (1970 1910הוכתר בכתרי רבי :משורר ,מתרג ,מחזאי ,פזמונאי,
עיתונאי ,מחבר טורי אקטואליי מחורזי .אנחנו מציעי להוסי" :משורר
ההעפלה .באופ סמלי ,ה ההעפלה המאורגנת וה שירו האקטואלי הראשו של נת
אלתרמ העוסק כולו בהעפלה לאר ,%נולדו בקי.1934 %
אלתרמ החל לפרס את שיריו האקטואליי ב"תוספת ערב" של "דבר" ב 20
ביולי  .1934כבר בשירו הראשו" ,ערב" ,מאותו תארי* ,המתאר את תל אביב של
שעות הערב המוקדמות בצורה לירית ,מופיע הבית הבא:
מֵ עַ ל ַֹ .-ו ָ ָ1נס ָק ִריר
ע ֹומֵ ד ָזק ְ. ,"3לִ י ִמי לִ י מַ ה  ִ5י…
ָי ֵרחַ ִמ ְת ַ6ֵ -ב ָל ִעיר
כמ ֹו ע ֹו ֶלה  ִ.לְ ִ8י ֶל ָגלִ י.

"עולה בלתי לגאלי" היה מטבע לשו מקובל באר %ישראל ,עוד לפני שהחלה
ההעפלה המאורגנת .בגלל ההגבלות שהטילו הבריטי על העלייה היהודית לאר,%
מצאו רבי דרכי כדי לעקפ :התגנבות יחידי בנמלי האר ,%גניבת גבול מסוריה
ולבנו ,נישואי פיקטיביי ע בעל רישיו ,ובראש וראשונה – כניסה לאר%
באשרת תייר ו"היעלמות" בה לאחר גמר הביקור .בעיקר נודע גל התיירי הגדול
שנותר באר %בעקבות המכבייה הראשונה באביב .1932
אול הקומ %לא השביע את הארי ,מה ג שהבריטי עסקו ב"ציד בלתי
לגאליי" ,לכדו את מקצת ומיהרו לגרש מ האר .%בקי 1934 %הוחל בשיגור
ספינות מעפילי מאירופה לאר %ישראל .הספינה הראשונה" ,וֶלוֹס" ,הגיעה לחו"
האר %פחות משבועיי לאחר שאלתרמ הזכיר לראשונה את ה"עולה הבלתי לגאלי"
בשירו .את ארגונה ,שיגורה והורדת המעפילי באר %נטלו על עצמ אנשי הקיבו%
המאוחד וראשי ה"הגנה" ,שקיבלו את ברכתו של מנהיגה הרוחני של תנועת
העבודה ,ברל כצנלסו.
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"היינו כחולמי"
אלתרמ נדרש לנושא ההעפלה ,בצורת שיר של ,חודש לאחר מכ ,ב  1בספטמבר
 .1934בסו" אוגוסט ובראשית ספטמבר  1934רגשה העיתונות היהודית באר %ישראל
בעקבות לכידתה של אניית המעפילי השנייה שהגיעה" ,אוניו" ,שאורגנה על ידי
התנועה הרביזיוניסטית 100 .מתו*  117נוסעיה הצליחו לרדת בחסות החשכה באזור
שפ* הירקו מצפו לתל אביב של אז ,והנותרי נתפסו על ידי הבריטי ,הועמדו
למשפט ונדונו לגירוש מ האר.%
העיתו "דבר" גינה את ממשלת המנדט ב  12בספטמבר  1934על גירוש 17
המעפילי ובמרומז ג את בני היישוב כולו" :אותה שעה עצמה ,כאשר אנחנו…
היינו מלאי הנאה משגשוג וגאות ,ולבטח במנוחה הלכנו חגיגית איש לדרכו ]היו
אלה הימי שלפני חג ראש השנה[… אותה שעה עצמה שולחו בני שבי על פני
הי ואי יודע לא שולחו…"
אלתרמ הקדי ,באותו עיתו את המאמר האמור ב  11יו .כפי שצוי ,כבר ב 1
בספטמבר  1934הוא פרס את שירו "היינו כחולמי" ,ובו מתוארת הורדת
המעפילי וההיתקלות ע הבריטי.
להל שלושת בתיו הראשוני של השיר:
אֳ נִ ָיה <ְ בַ 3ית א ֹור ֹות
מ3ל ֵ ְ1ני הָ ִעיר.
ָר ִקיעַ ָזרִ .סיר ֹות ְ=ח ֹור ֹות.
מַ ַ>ק מָ = ֹוט ָז ִהיר.
הַ ָ? ָ<בֵ ד ,הַ ְ ַּ5י ָלה מֵ ת.
אֵ י ִמי ֹ -ו ֵנחַ … הַ ס!
ָי ֵרחַ  ֶ1לְ ִאי ִמ ְתנ ֹודֵ ד
ִמלְ מַ ְע ָלה <ְ פָ ָנס.
הָ אֵ  ל ֹוחֶ צֶ ת אֶ ת הַ  ַ.ת.
ָידֶ יהָ חֲ ָזק ֹות.
ִ= ְת ִקי .ע ֹוד ֶר ַגע .ע ֹוד ְמעַ ט
מ8ָ Cר ִי ְה ֶיה לִ בְ < ֹות.

בהמש* מתוארת הפעילות הבריטית:
יקה –
… ְ= ִר ָ
ְצלִ יפַ ת א ֹור ֹות –
עֲ מֹ ד !
 =ֵ ְ.הַ ֹחק !
וְ =3ב ְDמָ מָ הִ .סיר ֹות ְ=ח ֹור ֹות.
3בְ כִ י ִ8ינ ֹוק.
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ובסו" ,כפי שיהיה עוד ברבי משירי העת והעיתו של נת אלתרמ :בשורות
התקווה והגאולה:
הָ ָיה חֲ ל ֹו .הַ ִא Eחֲ ר ֹו?
ַ ִ5-י  ַ.ח ֹו" ה ֹולְ ִמי –
3= ְ.ב הַ ֵ> ִ=יבַ ת ִצ? ֹו
הָ ִיינ ְ< 3ח ֹולְ ִמי!

כא המקו להעיר ,שידידו ומהדירו של אלתרמ ,מנח דורמ ,שגה בדברי
ההסבר שלו לשיר זה .הוא ייחס את כתיבתו לאנייה "ולוס" ,שהגיעה לחופי האר%
למעלה מחודש לפני כ ,ולא נתפסה .סמיכות התאריכי – "אוניו" הגיעה לחו" תל
אביב בליל ה  29/28באוגוסט  ,1934בעוד שהשיר "היינו כחולמי" פורס בעיתו
לאחר שלושה ימי מעידה ללא ספק כי מדובר ב"אוניו".
"חרפת 'אסימי'"
אניית המעפילי "אסימי" התקרבה לחופי אר %ישראל באביב  .1939היא אורגנה
על ידי פעילי שלוש תנועות ומפלגות ציוניות :הנוער הציוני ,הציוני הכלליי ב'
והפועל המזרחי .ה ריכזו כמה מאות חלוצי מפולי ,הסיעו אות לרומניה וש
צירפו אליה קבוצה גדולה של צעירי יהודי מאר %זו .בס* הכל הועלו על סיפו
ה"אסימי"  470נפש.
ההורדה בחו" נתניה ,שהחלה ב  8באפריל  ,1939נשתבשה .בשל הי הסוער סירב
רב החובל להתקרב לחו" .בסופו של דבר הצליחו לרדת בכמה לילות רק מקצת
המעפילי .כיוו שרב החובל המשי* להתנגד להתקרבות לחו" ,הועלה צוות
ארצישראלי לספינה ,כלא את הקברניט היווני ,והוריד עוד קבוצה של מעפילי.
הש ִיט ,שיחררו את
בשלב זה הגיעה למקו סירת משטרה שאנשיה השתלטו על כלי ַ
הקברניט והורו לו להפליג לנמל חיפה.
בנמל זה המתינה "אסימי" להחלטת השלטונות ביחס לנוסעיה .בסמו* לה נקשרה
אניית המפרש "פנגיה קונפיטורה" ,שא" בה היו מעפילי יהודי .ביישוב היהודי
סערו הרוחות בשל כוונת הבריטי לגרש ללב י את מעפילי שתי הספינות.
חיפה היהודית מחתה והפגינה נגד גירוש המעפילי ,שנועד ל  23באפריל .1939
אלפי יצאו לרחובות ובשכונות היהודיות הוכרזה שביתה כללית .לפעולות מחאה
אלה הייתה הצלחה חלקית" :אסימי" ,שעל סיפונה נותרו  268מעפילי וכ עשרה
מהמורידי שעלו על סיפונה ,גורשה ללב י .לעומת זאת ,ספינת המפרש הושארה
באר ,%בשל מצבה הרעוע.
אל המוחי על הגירוש הצטר" ג נת אלתרמ .בטורו "רגעי" ,ב"האר ,"%יצא
בשצ" קצ" נגד בריטניה על גירוש המעפילי ,והוא ג שטבע את המושג שרבי
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השתמשו בו באותה עת" :חרפת 'אסימי'" .בשירו "בריטניה ו'אסימי'" ער* השוואה
בי כוחה העצו של בריטניה ,במיוחד בי ,לבי סבל של המעפילי ,שנגד
מופעל כוח זה ,בעת שהגרמני צוברי נשק ומשתלטי על ארצות .הנגדה זו ,וצי3
אופיה המוסרי הפגו של ממשלת הוד מלכותו יחזרו עוד פעמי רבות בשירי
המאבק וההעפלה של אלתרמ.
לגישתו של המשורר ,בריטניה הגדולה היא לא מעצמת על ,אלא "מעצמת מַ עַ ל"
שמעשיה עוול:
י=יהָ – ָ ָ.רד!
ִהיא ֹ .ו ָנה ִמבְ צָ ִריֶ Kִ ַ1 .
ִהיא מַ ְר ָ.ה ְמט ֹו ִסי ,לְ י ֹו ַרע <ִ י ָק ֵרב.
ִהיא = ֹו ַכחַ ת <ִ י עָ וֶל ִ< ,י עָ וֶל אֶ חָ ד,
ִמ ְת ַנ ֵL
<ְ מֵ Mה אֲ ִויר ֹו ֵני א ֹו ֵיב!
הֵ  נ ֹוסָ " עַ ל הַ ֹ< חַ ִ ְ. ,ריטַ נְ ָיה גְ בִ ָירה,
ימי.
ַ -אֶ ת ר  3חַ הַ ְק ָרב עַ ל הַ ַ<" ִָ Nִ 8
וַ אֲ ַזי י ִָ> ֵקל וַ אֲ ַזי ִי ַָ -רע
ִמ הַ ַ<"
ימי".
ִמ ְ= ָק ָלה ֶ=ל חֶ ְר ַ1ת "אַ ִִ O
ִמ ְ= ָק ָלה ֶ=ל חֶ ְר ַ1ת ְי=3עָ ה נְ עָ 3לה
וְ  ָP CQה ֶ=ה3גְ ָ=ה ָל Rק ַ. Cעַ ת הָ ַרעַ ל.
אֵ יִ Nְ 8ִ Sאי אֶ ת ק ֹו ֵל* לִ ְק ָרב ֹות גְ א5ָ Cה,
וְ ָי ַד ִי,S
ָי ַד ִי ַ. Sמַ עַ ל!
)הפיזור – במקור(

פרשת "אסימי" נמשכה עוד כמה שבועות .הספינה גורשה ,כאמור ,מחיפה ללב י,
ולמרות כל המאמצי הצליחה להוריד ,בגיחות חדשות לחו" ,רק כעשרי איש,
ביניה את עשרת הבחורי הארצישראליי שעלו עליה בחו" נתניה .היא נעה ונדה
בי התיכו ובי האגאי וב  6ביוני  1939הצליחו העולי להגיע לחו" נהריה ,וש
נפלו לידי משמר בריטי .לאחר חקירה ה שוחררו ומספר נוכה ממכסת הרישיונות
הממשלתית.
למחאות היישוב ,ששירו של אלתרמ היה חלק מה ,הייתה בכל זאת הצלחה:
מאפריל  1939ועד שלהי  1940לא ניסו עוד הבריטי לגרש מעפילי שהגיעו לחופי
האר .%כאשר לכדו אות ,הספינות הוחרמו ,נוסעיה נחקרו ושוחררו ,תו* ניכוי
מספר המשוחררי ממכסת רישיונות העלייה הרשמית.
היכ "פטריה" ו"סטרומה"?
ככל שחלפו השני והתמסד טורו האקטואלי המחורז של אלתרמ עד  1בינואר
 1943ב"האר") "%רגעי"( ,ולאחר מעט יותר מחודש ,וכ* ג ב  24השני הבאות,
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ב"דבר" )"הטור השביעי"( – עוררה הופעת הטורי ציפייה גדלה והולכת בקרב
הקוראי .שיר של אלתרמ ,לקראת סו" השבוע ,היה מי מעד ,שי לשבת ונושא
קבוע לשיחה במפגשי ובמסיבות ליל שבת בעיר ,בכפר ובקיבו.%
לעתי הפתיע אלתרמ – ואכזב את קהלו הנאמ – כשלא פרס שיר באחד מימי
השישי .אכזבה מסוג אחר נכונה לקוראי ומעריצי ,כשנושא השיר לא עלה בקנה
אחד ע אירועי השבוע החול" .בראייה לאחור יש לעתי חסרי ו"חורי" ברצ"
השירי ומאליה עולה השאלה :מדוע לא כתב אלתרמ בטורו על אירוע חשוב זה או
אחר?
למשל ,הוא לא כתב על אסונות "פטריה" ו"סטרומה" .אי הסבר מדוע.
אשר ל"פַ טריה" העניי היה מסוב* מלכתחילה ,שכ היא טבעה בנמל חיפה לאחר
שחובלה על ידי אנשי ה"הגנה" ,כדי שהבריטי לא יגרשו את המעפילי שעליה לאי
מאוריציוס .הנושא העדי הזה ,והאשמות פנימיות שנשמעו נגד מי שהיו מעורבי
במעשה ,גרמו לאלתרמ ,ככל הנראה ,לנצור את תגובתו .ידוע שלאחר שני רבות,
לקראת הופעת ספר השירה שלו "עיר היונה" ) ,(1957הוא התכוו לכלול בו שיר
מחאה נגד מי שפגעו באנייה ,א* נסוג בו .רק לאחר מותו פורס השיר" ,הנספי על
החו"" ,ולהל קטע ממנו ,שבו מייצג המשורר את אחד הנספי ,הבא לנקו:
Uא ק ֹול ַזעַ " ע ֹו ֶלה מֵ עָ פָ רU .א ִאי= ְDבָ ִרי הַ  ֵPת.
מֵ ע ֹו ָל ְי ַד ֵ.ר אֶ ת אֲ ֶ=ר ָ ְ. Nפִ יו הַ ֹ Pו ֵ= ָ. Sעֵ ט.
ד ֹו ְמ ִמי ִ5ֵ 8י אֶ ֶר ,%אֵ י ָנע ,אֵ י ע ֹובֵ ר אֶ ת הַ ַLו הַ  ַPפְ ִריד.
אַ ֵ Sי= וְ ָיסֵ ב הַ חַ י <ְ ִמֵ ְ1ני הַ ִ ֵPטיל חֲ נִ ית– .
וְ ָרMה אֶ ת נָגְ הָ  Rח ֹו ֵל"
וְ ִה ֵ6ה ִהיא ְתק3עָ ה Lִ ַ.יר
וְ ָרMה ִאי= נִ ְמ ָלט ָיחֵ ".
ָ=ב אֶ ל ֵ8ל ֶ= ִמחָ %3ל ִעיר.

חידוש ההעפלה
ההעפלה הימית לאר %ישראל ,שהופסקה לאחר אסו "סטרומה" ,חודשה באופ
חלקי בשנת  ,1944ובצורה מלאה בקי .1945 %מתחילת  ,1945וביתר שאת במש*
כשלוש שני ,אלתרמ גייס את עצמו ואת טוריו האקטואליי למאבק ההול*
ומחרי" נגד הבריטי בכלל ובנושא ההעפלה בפרט.
דומה שהוא ,בעיני המשורר הנביא שלו ,הקדי את האחרי בראיית המציאות
כמו שהיא :אי סיכוי שהבריטי ,א" לאחר תו מלחמת העול השנייה ,ישנו את
דרכ .מדיניות "הספר הלב" תימש* .בסו" מרס  1945עמדה להסתיי תקופת חמש
השני ,שראשיתה בחור"  ,1940ושלה ִהקצו הבריטי  75,000רישיונות עלייה
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)סרטיפיקטי(" ,אחרוני בהחלט" – זאת לפי משטר "הספר הלב" .באותו מועד לא
היה ברור מה יעשו הבריטי להבא.
אלתרמ נדרש לנושא בשירו "הסרטיפיקט האחרו" ,שבו הוא בא חשבו ע
הממשל הבריטי – בירושלי ובלונדו .השיר כולו הוא אירוני ,ובו מוצג הסרטיפיקט
האחרו כמעי פלא טבע ואנדרטה ,לפחות כמו הפירמידות במצרי .ג את העול
שוחר החופש מגנה המשורר ,על שהתיר את השימוש בסרטיפיקטי שכאלה,
שהגבילו את כניסת היהודי לאר %ישראל.
אלתרמ מכיר בכ* שהסרטיפיקט הוא מצר* מבוקש ,אול בה במידה הוא ג
יודע ,שעתידה של העלייה לאר %אינה תלויה בו ,אלא בדר* אחרת ,היא דר*
ההעפלה .בבית האחרו של השיר הוא אומר זאת במילי ברורות:
ִמ ְ=מַ ר ָ<ב ֹוד לְ ָ Wנ ִקי
3מֵ ָרח ֹוק ַנ ִ.יט אֵ ָלי.W
ַר ִ.יַ ,ר ִ.י לְ  Wזְ קִ 3קי,
אַ  Sהֵ  ָיב ֹוא ִ. 3לְ עָ דֶ י.W

בקי 1945 %חל "מהפ*" פוליטי בבריטניה ונבחרה ממשלה חדשה ,של מפלגת
ה"לייבור" )עבודה( ,שבשני הקודמות הביעה הסתייגות מחוקי "הספר הלב" באר%
ישראל .אלא שלא חל" זמ רב והתברר כי הממשלה החדשה ממשיכה להצר את
העלייה היהודית .בתגובה ,החליטו מוסדות היישוב לפתוח בשלב חדש ,ומוא %יותר,
של ההעפלה ובי שלהי אוגוסט  1945לסו" השנה פרצו את המצור הבריטי על חופי
האר %תשע ספינות מעפילי קטנות ,כשעל סיפונ  1,032גברי ,נשי וילדי.
באותה עת הל* והתפתח מאבק מקי" של היישוב היהודי נגד הבריטי ,שביטויו
הידוע ביותר היה הקמתה והפעלתה של "תנועת המרי העברי" ,המשותפת לשלושת
ארגוני המחתרת – "הגנה" ,אצ"ל ולח"י .באוקטובר ובנובמבר  1945החרי" המאבק,
לאחר שורה של פעולות חבלה נגד מתקני ומוסדות של הממשל הבריטי ,ביניה
פריצת מחנה המעפילי בעתלית ושחרור  208מעפילי ,פגיעה קשה ברשת הרכבות
של ממשלת המנדט ,וכאמור – הגברת העלייה "הבלתי לגאלית" .ב  13בנובמבר יצא
שר החו %הבריטי ,ארנסט בווי ,בהצהרה אנטי ציונית חריפה ,ובתגובה הפגינו
רבבות בתל אביב נגד המדיניות הבריטית העוינת ליישוב ולציונות .בהתנגשויות ע
המשטרה והצבא נהרגו שישה מפגיני ,ועשרות נפצעו.
אלתרמ מיהר להגיב .ב  16בנובמבר הופיע בעיתו שירו "מלחמת הע" ,שביקש
להדגיש ,למרות הקשיי והסכנות ,את החיוב שבמרי בכלל ובתחו ההעפלה בפרט:
את הבתי החמישי והשישי הוא הקדיש לנושא ההעפלה:
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<ִ י אֶ ל ְק ַרב הַ ְOפִ י ָנה ,?ָ ַ.
ֶ=חָ ת ֹור Uא ְַ 8חֹ8ר ָל ִריק,
אֲ ַנ ְחנ 3ה ֹולְ כִ י ,הָ עָ ,
<ְ אֶ ל חַ ג ְיהִ 3די עַ ִ8יק.
חַ ג מM3ר ִ ְ.ד ְמעָ ה וָ אֵ ש
י=י.
3בְ מֶ  ַ.ט ִא ָPה ֹות חֲ ִר ִ
חַ ג הָ Mב הָ א ֹומֵ ר :נְ ַק ֵDש
אֶ ת הַ ֵ> ,אֲ ה3בֵ י ַנפְ ִ=י.

הנה כי כ ,מלחמת הע בכלל ,ומלחמת ההעפלה בפרט ,ה בבחינת קידוש הש
בלבושו המודרני.
זמ קצר לאחר מכ נדרש אלתרמ למחיר שמשלמי הבריטי על ניסיונותיה
לבלו את שטפו ההעפלה .הצי המפואר ,שהיה אחד מגורמי הניצחו על גרמניה
הנאצית רק חצי שנה לפני כ ,מתבזה עתה במרד" אחרי אניות מעפילי .בשיר
"אבֵ דות הבריטי" מתוארת סיטואציה ,שבה קצי בריטי בא לדווח למפקדו על
האבדות בקרבות באר %ישראל:
יטי
… מָ ס ֶֹרת הַ ִXי הַ ִ ְ.ר ִ
נִ פְ ְצעָ ה ָק ֶ=ה
יטי.
ִ ְ.ת ְמר ֹו ֹ 1ולִ ִ
עַ ל ַ ֵ.-י אֲ לCנְ ָקה ִהיא מֶ ֶK Cלת ,סֶ ר,
וְ צֵ ל ֶנלְ ס ֹו < ֹו ֵרעַ ֶ ֶD ַ.לת ,סֶ ר.
סֶ ר8ִ ,גְ ֶֹ .רת ְDרָ 3שה!
סֶ ר8ִ ,גְ ֶֹ ּ.רת ְDרָ 3שה!
ַיעַ  ֵי= ְ 3ספִ ינ ֹות נִ ְָ Nרפ ֹות ִמָ 3.שה!
אֵ ל ,מֶ ֶל Sנְ ֹצר!

נלסו ,האדמירל הבריטי האגדתי ,שהביס את הצי של נפוליו ,נקרא א" הוא על
ידי המשורר לחזות בביזיו – הפעלת הצי המלכותי נגד שרידי השואה החותרי
לאר %ישראל.
"יריב ראוי לצי המל*"
מאבק הבריטי נגד ההעפלה סיפק לאלתרמ פע אחר פע הזדמנות לעוקצ .כ*
היה באפריל  ,1946כשגבולות המאבק הזה חרגו בהרבה מתחומי האר %או מהי
התיכו הסמו* לה 1,014 .יהודי ,כול ניצולי שואה ,הוסעו במכוניות של חיילי
ארצישראליי בצבא הבריטי לנמל לה ספציה בצפו מערב איטליה ,שבו עגנה אניית
המעפילי "פֶ דֶ ה" .המשטרה האיטלקית חשדה שאלה ה פשיסטי המנסי לחמוק
בחשאי ,ועיכבה את השיירה .הנהגי ,שידעו כי א תתגלה זהות ה ייענשו,
חמקו ,א* כמה מה נעצרו ונשפטו .המעפילי הובאו לנמל ,ובתרגיל מבריק הצליח
ראש המוסד לעלייה ב' באיטליה ,יהודה ארזי ,להעלות על הספינה .את עצמו הציג
כ"ד"ר דה פאז" ,ראש המעפילי .על האנייה שמרו חיילי בריטי ,מכוחות הכיבוש
שעדיי חנו באיטליה ) Yעל הפרשה כולה ,ראו עמ'  00 00בספר זה(.
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על ההסתבכות הבריטית הזו לא יכול היה אלתרמ לעבור בשתיקה .הוא ניצל את
הקירבה הלשונית בי המילי ]לה[ ספציה וספציאליסטי ,ובטור שנשא את
הכותרת "ספציאליסטי" ,תק" את ממשלת הוד מלכותו ואת שלוחיה ביבשה ובי,
על מומחיות המיוחדת בציד מעפילי – תחילה באר %ובי שבקרבתה ,ועתה ג
באיטליה .אפילו האומה הערבית ,ששמחה על כל גילוי בריטי של מלחמה נגד
העלייה היהודית ,מופתעת:
ְ 3מהַ ְרהֶ ֶרת ִהיא ָ<* :הָ Eנְ גְ לִ י לְ מֶ ַדלְ ָיה
ְראִ 3יי עַ ל ְ8פִ יסַ ת ָ<ל ְספִ י ָנה וְ ָכל ִאי=.
אַ ָ Sלצֵ את לְ ֵ= ָ<*
לְ ִר3-ל ִ ְ.איטַ לְ ָיה,
ֹזאת <ְ בָ ר ִאי= ִמ ָ? ָד Uא ַָ Dר=… ֶזה ְ ַ.ק ִ=י=.

ג'ו בול ,שהוא סמלה של אנגליה ,מהרהר המשורר בינו לבי עצמו ,ירד לשאול
תחתיות בטיפולו בפרשה .והוא מוסי":
ִא ְ ִ.סְ ֶ1צ ָיה ִה ְרוִ יחַ ג' ֹו 3.ל אֵ י ֶזה ּ ֶ1נִ י,
Uא חָ =3ב! C *Eצ ְ? ָנה ָ= לְ Uא ֵּ1ר=ִ 3י
ִַ -מ ַDת נִ 33נ ֹו ֶ=ל הַ ח3ש הַ ְסְ 1ור ְט ְסמֶ נִ י,
<ְ בָ ר ִמ ְ.לִ י לְ ַד ֵ.ר עַ ל ְ=Mר הַ חִ 3שי.

בקיצור ,הבריטי אליבא דאלתרמ" ,ירדו מ הפסי" לגמרי בפרשת לה ספציה.
במאי  1946פרס אלתרמ שיר עז ביטוי בש "הצי שלנו" .בניגוד לרוב שיריו
האקטואליי בזמ ההוא ,שפורסמו בעיתו "דבר" ,ראה השיר האמור אור בעיתו
הסתדרות הנוער העובד "במעלה".
השיר הזה נעל כל השני מעיניה הבוחנות של חוקרי אלתרמ ואוהביו ,ולא
כונס בספריו – לא על ידו ולא על ידי אחרי.
השיר מתחיל במילי אלה:
אֳ נִ ? ֹות הַ ֹ -ולִ י ,אֳ נִ ? ֹות הָ ָרעָ ב
אֳ נִ ? ֹות הֶ חֳ לִ י וְ צַ לְ מָ ֶות.
ָ<אֵ לִ 3ה ָ6
אֳ נִ י ֹות הַ ְָ Lרב
ֶ=ל ִצ ֵ?נ ֹו   ֶ.הָ Eלְ מָ ֶות.

בהמש* השיר בא המשורר חשבו ע שרי ממשלת בריטניה ,שהוא רואה אות
אחראי למותה של ילדה בת חמש בעת אחת ההפלגות .מגיע לילדה זאת אות
הצטיינות גבוה ,סבור המשורר:
ארה
ֵ8עָ ֵנד הַ ַ ֶPדלְ ָיה עֲ ֵלי צַ ָ ָ3
א ֹו נִ ְת ֹ1ר ָל Rא ֹו ָתה ַל ֶ 8ֶ <Cנת
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מֶ ְמ ָ=ל ֹות נִ לְ חֲ מַ ,S ָ. 3ילְ ָDה ֹ . ִ-ו ָרה,
נִ לְ חֲ מ 3וְ ָיכְ לָ 3לְ ,Sקטַ ְנ ֹט ֶנת.
8אבִ י ע ֹוד :עַ כְ ָ=ו מַ ה ְִ 8ר ִצי?
וְ עַ כְ ָשו מַ ה ֹ
ָ<ל ִDבְ ֵרי הַ ְִ 8ה ָ5ה נִ ְת ַר ְ1ס 3וְ נ ֹו ָ=נ.3
Uא U ,8ְ =ְ ?ַ ִ.א  8ְ =ְ ?ַ ִ.אֶ ת מָ ֹס ֶרת הַ ִXי...
ה ֹוי ,מָ ֹס ֶרת ַי ִPית ֶ= ָ5נ.3
פע נוספת שאלתרמ בא חשבו ע הצי הבריטי היתה באוגוסט  ,1946בשירו
"הארמדה האחרונה" .הוא ִהשווה בי ספינות המלחמה הגדולות והמצוחצחות
ל"ארמדה ]ה[פצועה ולא נכנעת… מוכת צמאו… מזוהמה" ,א* "נוגהת" .הוא הדגיש,
כי למרות נחיתותה ,כביכול ,של ארמדת המעפילי ,לאמיתו של דבר היא "יריב
חזק… וראוי לתחרות ע הטובות בספינותיו של צי המל*".
נכו ,יש רודפי ויש נרדפי ,א* מי אומר שדווקא הרודפי ה שינצחו בסופו
של דבר? ובמילות המשורר:
ו=! ִמ ְ=חַ ק ט ֹו ְרפִ י וְ נִ ְט ָרפִ י.
ִמ ְNחָ ק נֹ ָ
3כְ בָ ר ה ֹו ָרה הַ  ָO ִ6י ֹו לְ מ ֹו עֵ י ַנ ִי,
<ִ י ְמסֶ <ָ Cזה הַ ְִ Pשחָ ק ַלְ ִ6ר ָDפִ י,
אַ ָ Sלר ֹו ְדפִ י ה3א ְמסָ <ָ Cל ֹרב  ִ1י ְ= ַנ ִי!

המשורר הציע לצי המלכותי ,ולבריטניה ,לעצור ו"לעשות חושבי" לפני שימשיכו
במסע נגד המעפילי היהודי החותרי למולדת.
דברי האזהרה של אלתרמ לא השפיעו כידוע על קובעי המדיניות הבריטית ,ועד
יומ האחרו באר ,%וא" לאחר מכ באי הסכמת לשחרר את עצורי קפריסי,
הפגינו הבריטי יחס עוי להעפלה היהודית.
"ענני על ראשינו ,הרוח אית"
אי ספק כי שיר ההעפלה הידוע ביותר מקרב שירי העת והעיתו של נת אלתרמ,
הוא "נאו תשובה לרב חובלי איטלקי אחר ליל הורדה" ,שלעיתי נקרא ג על
ש שורתו הראשונה" :ענני על ראשינו ,הרוח אית" .שיר זה ,שהופיע לראשונה
בעיתו "דבר" בינואר  ,1946ביטא יותר מכל שיר או יצירה ספרותית אחרת את
תרומת למפעל ההעפלה של בני האר ,%אלה שניווטו את הספינות ו/או המתינו
לה על החופי האפלי והורידו את הבאי "עלי שכ".
השיר נולד בעקבות דרמה גדולה שהייתה קשורה להגעתה של ההפלגה מס' 83
)מתו*  (141ברשימת ספינות ההעפלה – "חנה סנש" .ספינה זו ,שנקראה על שמה של
הצנחנית הארצישראלית שהוצאה להורג בהונגריה בשלהי  ,1944יצאה מאיטליה
באמצע דצמבר  1945והתקרבה בחשאי לחו" נהריה בליל  25בדצמבר – ערב חג
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המולד הנוצרי .היה מי שדאג להאכיל ,ובעיקר להשקות ולשעשע את שומרי החוק
הבריטי בנהריה ,כ* שנית יהיה לבצע את ההורדה ללא חשש .קושי ניכר התעורר
כשהוברר כי הספינה עלתה על שרטו במרחק מה מהחו" והי סער .צוות ההורדה
מתח חבלי מהחו" לספינה ,ובאמצעות הורדו  252המעפילי .לאחר סיו
ההורדה הושארה עליה כרזת בד גדולה" :הספינה 'חנה סנש' הורדה בעזרת ארגו
ה'הגנה' באר %ישראל .ספינה זו בחו" נהריה אחת המצבות לששת מיליוני אחינו
אחיותינו .תהיה זו תעודת קלו לממשלה הבריטית".
במקורות שוני צוי ,כי אלתרמ הגיע לחו" נהריה בליל ההורדה ,ובעקבות זאת
כתב את השיר .מפה לאוז סופר ,כי בתו ההורדה ,או זמ קצר לאחר מכ ,נערכה
מסיבה לצוות האיטלקי ולמורידי .הא נערכה מסיבה כזו ,שבמהלכה נשא דברי
רב החובל האיטלקי ואלתרמ השיב לו ,ב"נאו תשובה"? לא ברור .היו שטענו
שנכחו במסיבה ואחרי מכחישי שהייתה בכלל מסיבה .המשורר חיי גורי העלה
את הסברה שלא הייתה מסיבה ל"קפיט" ולצוותו ,אלא רק במוחו היצירתי של
המשורר.
להל בתי אחדי מהשיר:
ית.
א=ינ ,3הָ ר3חַ אֵ ָ
עֲ ָננִ י עַ ל ָר ֵ
הַ ְָ Pלא ָכה ֶנעֶ ְָ Nתה ,חֵ י ָ=מַ י!
ָנ ִרי < ֹוסַ ,ק ִ1יטָ =ֶ ,ל ָ ְ.ר ָכהַ ,ק ִ1יטָ .
ע ֹוד ָנ=3ב נִ ֵ ָ1ג= עַ ל הַ  ַPי.
Eלְ מ ֹונִ יתַ ,ק ִ1יטָ ִ ,היא הַ ֶ ֶDר* הַ ֹZאת
3בַ ל ֹו ְי ִדי אֵ י ָנה ְמ Cפ ְרסֶ מֶ ת.
ִ *Eא אֵ י ִהיא ַ<? ֹו ְר=3מָ ה ֹ 1 ַP ַ.ות,
יסט ֹו ְר ָיה אַ 3לי ִהיא נִ ְר ֶשמֶ ת.
ִ ַ.ה ְ
עַ ל הַ ִXי הַ ֶָ 5זה ,הָ Mפֹ ר ,הַ ָLטָ ,
ְיס ַ1 Cר ע ֹוד =ִ ְ.יר וְ ר ֹומָ נִ י.
ִי ֵָ 8כ <ִ י ַ ,W ְ.ק ִ1יטָ ַ ,קפִ יטָ ,
ְי ַק ְ6א 3ע ֹוד הַ ְר ֵ.ה ַק ִ1יטָ נִ י.
אֶ ת עֲ מַ ל  ַ.חֵ 3רינ 3ס ֹוד ֵליל ַיעֲ ֹט"
אַ  Sעָ ָליו נְ בָ ֵר* <ְ עַ ל ֶלחֶ .
ית ֵ<יצַ ד ִמ ְספִ ינ ֹות אֶ ל הַ ח ֹו"
הֵ  ָר ִא ָ
הֵ  נ ֹו ְִ Nאי אֶ ת עַ   ָPעֲ ֵלי ֶ= ֶכ.
ית!
לְ חַ ֵ?י ֶזה הַ ְַ 5י ָלה הַ ַLר וְ אֵ ָ
לְ חַ ֵ?י הַ ִ 3<Oוְ הַ ֶ ֶ1ר*!
לְ חַ ֵ?י הַ ְספִ ינ ֹות הַ ְLטַ ֹ 6ותַ ,ק ִ1יטָ !
לְ חַ ֵ?י הַ ְספִ ינ ֹות ֶ=ֶ ֶD ַ.ר*!

.
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"דו שיח בי נחשו וגונ"
במהל* שנת  1946הפליגו עשרות ספינות מעפילי מחופי אירופה לאר %ישראל.
רוב נלכדו על ידי הבריטי ונוסעיה הועברו עד ראשית אוגוסט  1946למחנה
המעפילי בעתלית ,ולאחר מכ גורשו למחנות מעצר בקפריסי .המשורר ליווה את
האניות בכמה משיריו ,שתיארו את מאבק של המעפילי ומלוויה ומצב רוחו,
ככל שעולה מהשירי ,נע מאופטימיות עד דאגה עמוקה .לא אחת הוא לא הסתיר
את ביקורתו לגבי "חלוקת התפקידי" בי היישוב היהודי באר %ישראל לבי
המעפילי.
שיר אופטימי הוא "דו שיח בי נחשו וגונ" ,שה כדברי המשורר במוטו שלו,
"שני מעפילי בני יומ שנולדו באניה והובאו למחנה עתלית ,וישבח אות כל
הקהל ,ויפסוק כי ראוי שייקראו שמותיה בישראל נחשו וגונ ,ויהי כ".
שני העוללי ,כזכור בני יו אחד בלבד ,משוחחי באישו לילה – באמצעות
עטו של המשורר כמוב על הריגושי בחייה הקצרי .ה מכני זה את זה
"פרטיז" ,כינוי של כבוד באות ימי שלאחר מלחמת העול השנייה .השניי
סוקרי את קורותיה מאז הלידה ,מה נית להבי שהבריטי הפעילו רימוני עש
כדי להתגבר על התנגדות המעפילי לרדת מספינותיה ,לאחר התפיסה .יו יבוא,
מבטיח גונ ו
… ְָ Dרכִ י ִַ ָ18ת ְח ָנה.
וִ י ָל ִדי ֶ= ָ.כִ 3מ ְ1צָ צ ֹות הֶ עָ ָש
ע ֹוד ִיבְ <3
ִמ ִ[ ֵני הֶ חָ ָלב ֶ= ְִ 8צמַ ְח ָנה.

יותר מזה:
וְ ָיכ ֹול אֲ נִ י לְ סַ  ֵ1ר לְ  Wס ֹוד.
=ד ָנא:
יקה  ִ.י Eל ְַ 8ח ֹ
וְ ִא ָ8ה ֶ ְ.רט ֹו ִר ָ
ִצי Eנְ גְ לִ י  ֹ1ה אַ 3לי Uא ָלעַ ד ַיעֲ מֹ ד,
אַ  Sעַ ְרֹ Nות ְי ָל ִדי
 ֹ1ה ָלעַ ד ַ8עֲ מֹ ְד ָנה.

"חלוקת התפקידי"
בשניי מהשירי ,שראו אור בחודשי האחרוני של שנת  ,1946מתח המשורר
ביקורת על פעילותו הבלתי מספקת של היישוב למע המעפילי .בשיר הראשו,
"ברכה פולד" ,טע אלתרמ שהיישוב באר ,%כמוהו ג קהילות יהודיות בעול,
ובעיקר בארצות הברית ,מעדיפי את חיי היומיו ,על טרדותיה ונושאיה ,על
פני סבל של המעפילי והצור* לסייע לה ,לפחות בהפגנות .והבריטי ,בשלה:
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לוכדי את המעפילי ,מביאי אות לנמל חיפה ,מעמיסי על ספינות גירוש –
ומַ גלי לקפריסי.
שבעה שבועות לאחר מכ חידד אלתרמ את הסוגיה בשירו הנוקב "חלוקת
התפקידי" .בשיר מתוארת התנגדות של  4,000המעפילי שהיו על סיפו האנייה
"כנסת ישראל" להשתלטות הבריטית ,תו* שהבריטי משתמשי בפצצות גז ועש.
הוא מתאר את ניסיונה הנואש של ילדה קטנה לפרו %החוצה ,אל האוויר החופשי,
כדי להינצל מחנק .אבל אז היא נזכרה – כ* כותב המשורר" ,כי אני – הישוב

/

צויתיה :עמדי! לא לזוז! עוד לא עת".
ובהמש*:
Uא ָלז3ז! – ָ<* ִ= ַ6נְ ִ8י ָל – Rז ֹו ח ֹובָ ֵת!S
Uא ָלז3ז! ְִ 8קוַ ת עָ  ָ ְ.ידֵ * וְ ָי ִדי!
אתS
Uא ָלז3ז! ַ ְ. -ב ֹוא חַ ָ?לִ י לְ ֵֵ N
Eל ֵ8לְ כִ י מֵ ָרצו!
ִה ְת ַנִ ְ-די!
ִה ְת ַנִ ְ-די!

ואכ ,הילדה ,חבריה וחברותיה ושאר נוסעי הספינה התנגדו עד הסו" ,עד
שהחיילי הבריטיי השתלטו על הספינה .אלתרמ ,המציג עצמו כנציג היישוב
היהודי באר ,%כותב באירוניה ,כי כל אותה העת הוא עמד על החו" והביט בה,
באותה ילדה" ,וחלק לשנינו בקרב" .בהמש* השיר הוא ש דברי בפיה" :ותאמר,
בש כל חבריה הט" / ,שאסור לישוב מידיה לדרוש  /את שאי הוא דורש מעצמו
וילדיו" .הוא מצר על כ* שהיישוב עומד מ הצד ,בעת שהמעפילי נושמי את
ריחות הגז ועיניה מסתמאות מרימוני העש ,ובמילותיו שלו:
… ִא ֵי= מַ אֲ בָ ק
עֵ ד נְ ִתיב הַ ְִ Nר ִידי
וְ עֵ ד ֹות הֵ  עִ ינִ י הַ ַ?לְ ָדה הַ ַ5ח ֹות:
ְ ָ.ענ ָי ֶנעֶ ְָ Nתה חֲ Cל ַLת ַ8פְ ִק ִידי
ֶ=אֵ י ֶנ ָנה לְ פִ י חֲ Cל ַקת הַ ֹ<ח ֹות.

"יציאת אירופה תש"ז" היא "אקסודוס"
על "אקסודוס" נכתב הרבה ,לרבות בעמודי ספר זה .אשר לאלתרמ ,הוא הקדיש
שלושה משירי "הטור השביעי" לפרשת "אקסודוס" .בשירו הראשו בנושא" ,מלחמת
אירופה תש"ז" ,שראה אור לקראת סו" אוגוסט  ,1947ישנ שני דגשי ,השוני זה
מזה .בחלקו הפותח עוסק השיר בלחצי הכבדי שהפעילה ממשלת בריטניה על
ממשלת צרפת לקלוט את המעפילי ,ובכ* לחסל את הפרשה המבישה הזו .המשורר
משווה בי הדיו הזה לדיו אחר בפריז ,תשע שני קוד ,הא לקבל את התכתיב

13

הגרמני ולהיכנע בנושא צ'כוסלובקיה .האווירה בדיו ,כפי שמתאר זאת אלתרמ,
קשה .בפי אחד השרי הוא ש את המילי האלה:
U...א הְ Cת ַקפְ נ 3הַ ? ֹו.
א=ינ 3עָ ג.
Uא מַ פְ ִצי %עַ ל ָר ֵ
8
=ִ *Eד3ר הַ ְספִ י ָנה ֶ= ִ6גְ ח3הָ עַ ד ֹ
ִמ ִ. ִ5יַ ,רֹ .ו ַתי Uא  ָ1ג.
ה3א ִצלְ צֵ ל M ְ.זְ ַני )א ֹו הָ ָיה ֶזה חֲ ל ֹו?(
ַ< ִש3Dר הָ ְ Eחר ֹו ִמַ ְ1רג.

ִאזכור ה"שדור האחרו מפרג" אינו מקרי .המשורר מזכיר לצרפתי – וג
לאנגלי – את בגידת הגדולה בצ'כוסלובקיה בוועידת מינכ )ספטמבר ,(1938
כשהקריבוהָ לידי היטלר ,כביכול כדי להציל את השלו באירופה .עתה ,בקי,1947 %
שוב מופעל על ממשלת צרפת לח %כבד ,בהבדל אחד :הלוח %הוא שר החו %הבריטי,
ארנסט בווי .לפי השיר ,אומר אחד השרי בצער כי "הקרב בו נצחנו אובד,
אדוני /,ודגליו נשרפי כמו קש".
השיר השני על "אקסודוס"" ,הע ושליחו" ,הוא אחד הנוקבי שכתב אלתרמ
באותה עת ,ויש בו חזרה על המוטיב שכבר הוזכר לעיל :תפקיד היישוב במאבק
ההעפלה .העילה לכתיבת השיר הייתה מותו של תינוק שנולד באחת מספינות
הגירוש שהובילו את מעפילי "אקסודוס" מצרפת לגרמניה ,ונקבר בקבורה ימית,
בקופסת פח ,בעת שהספינות שייטו במפר %ביסקייה.
אומר המשורר :אי אפשר להאשי רק את בריטניה במותו של הילוד ,שכ
"…אנחנו קראנוהו אל זו השליחות  /ג אני ,ג אתה ,ג את" .פע נוספת מציג
אלתרמ את השאלה הנוקבת :הא הע – היהודי בכלל ,ושלוחתו בדמות היישוב
באר %ישראל – ממלא את תפקידו בעת שתינוקות משלמי בחייה?
חל" שבוע בלבד .ספינות הגירוש הגיעו לנמל המבורג ,וכפי שדיווחה העיתונות,
ארבעה חמישה חיילי אנגלי נאלצו לגרור כל מעפיל מהסיפו לחו" .שוב אנו
רואי את אלתרמ המעודד ,המאמי בניצחו הסופי של החלשי כביכול .את מבצע
ההורדה הזה הוא מכנה ,לא פחות" ,חג לאומי" .בשירו "מהו חג לאומי?" הוא מבאר:
… י ֹו חַ ג ֶזה 3י ֹו ְמס?ָ C
ֶ=הַ ַ[חַ ר ֹ .ו ָק <ְ ָת ִמיד ְ Eדמ ֹונִ י,
וְ ָ= =ֹUאֳ נִ ?ות נִ כְ ָנס ֹות ֹ .ו ִמִ ָ?
אֶ ל מֵ ימֵ י ִמ ְסָ ָ1נה ֶ=ל ָנמָ ל ֶג ְר ָמנִ י.
ֶזה 3י ֹו ְמסָ =ֶ ?ָ Cיד ֹו מַ ְמ ִחי ָֹשה
אֶ ת עֶ ְקר ֹו הַ ְ8בִ יעָ ה הַ ְִ Pדינִ ית  ְ.עֵ ִֵ ִדי.
ֶזה 3י ֹו הַ ְ ַPראֶ ה <ִ י ְ ַאנְ גְ לִ י חֲ ִמ ָ=ה
ִי ְצטַ ְרכֶ 3לאֱ ֹחז ָ ְ.כל ִאי= וְ ִא ָ=ה
ִא ִי ְרצ 3לְ ָק ְרעָ  ִמ ְִ Pדי ַנת הַ ְ?הִ 3די.
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הרצל מפליג באניית מעפילי
בשלוש שנות "ההעפלה הגדולה" )מסיו מלחמת העול השנייה ועד הקמת המדינה(
כתב אלתרמ ,בנוס" לטורי שכבר הוזכרו ,עוד כמה שירי הקשורי להעפלה ,לצד
שירי אחרי שהנושא הועלה בה בצורה חלקית .ביניה יוזכרו "דר* בי" ,שאי
בו ,ככל הנראה ,התייחסות ספציפית לאירוע מסוי ,אלא למלחמת ההעפלה .זו
מוצגת בדמותה של נערה הקופצת לי "ברדֹ" הרוד"" ,ועל א" כל מאמציו של הי
להטביעה ,היא אינה נכנעת ,עד שהיא מצליחה להגיע לחו" וצונחת עליו .הא
הובסה? להיפ* ,היא בנתה את הגשר בי המעפילי לחו" האר ,%כדברי הי בשיר:
"הגשר בנוי נערה!E /ת הלילה בנית את הגשר".
שיר נוס" הוא "על אֵ  הדר*" ,שראה אור בערב פסח תש"ז ) (1947בעיצומה של
תקופת המאבק נגד הבריטי והגעת של אניות מעפילי בזו אחר זו .ג הפע אי
זה שיר אקטואלי ,כמרבית שירי "הטור השביעי" .הוא מתאר את הפלגתה של ספינה
ועליה ילד לעבר אר %ישראל ,וע ,%שאליו נקשר אבי הילד והוצא להורג ,כנראה ש,
בגולה .מאוחר יותר נכרת אותו ע %והפ* לתור הספינה ,המבקיעה דרכה מזרחה.
שיר אקטואלי יותר הוא "על הסיפו" שנכתב ב  ,1946במלאות חמישי שנה
להופעת ספרו של הרצל" ,מדינת היהודי" ) .(1896המשורר מתאר סיטואציה
דמיונית ,לפיה ניצב הרצל על סיפו אניית מעפילי שנלכדה על ידי הבריטי .גיבורי
השיר ה שני ילדי שמתו בשואה ,המפליגי כביכול באנייה ,ודווקא אות חוקר
הבלש הבריטי שעלה על הסיפו לאחר לכידתה .הילדי מסבירי לו כי ה שטי
למדינת היהודי ,כהבטחת הרצל .הבלש צוחק ואתו צוחקי מדינאי וממשלות
ואפנדי ערבי ,והבטחות אמת וחרות שהופרו.
בסיומו של השיר מבטיח הרצל לילדי שהבטחתו שרירה וקיימת ,ותו* כדי כ*
הוא יוצא בהתקפה חריפה על בריטניה:
ִהיא ֶי ְ= ָנהִ ,היא ֶי ְ= ָנהְ ,מ ִדי ַנת הַ ְ?הִ 3די!
ותיהָ – <ְ בָ לִ י 3מַ ְח ֶֶ 8רת!
עַ ְרֵ ]N
ִהיא ז ֹו ֶכ ֶרת אַ 3לי ַ -אֶ ת ְ= ִמיְ ,י ָל ִדי,
<ִ י אֵ י  ַ1עַ  ָ< ַתבְ ִ8י עָ ֶליהָ ח ֹובֶ ֶרת…
וַ אֲ נִ י אֲ ֶ=ר ַק ְמ ִ8י הַ ? ֹו לִ ְת ִח ָ?ה,
לִ ְת ִח ָ?ה נ ֹו ָרMה וְ נִ ִּ ַXחַ ת,
וַ אֲ נִ י הַ  ַX ִ6ב עֲ ֵלי ָ<ל אֳ נִ ָ?ה,
אֲ ֶ=ר חֶ ֶרב עָ ֶליהָ מ6ַ Cחַ ת –
יטי YQמַ רִ :א חֲ ל ֹו ָלָ Mד –
ֹזאת ַלִ ְ.ר ִ
Uא ִי ְקח 3אֶ ת ַנפְ = ֹו ָ<ל ר ֹו ְמסָ יו ֶ ָ.רפֶ ש!
Dִ *Eינְ ֶכDִ ,י מַ <ֵי חֲ ל ֹומו ֶ=ל הָ עָ ,
ה3א <ְ ִדי הַ < ַPי א ֹות ֹו ֶנפֶ ש.
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באחד משיריו הנודעי ביותר של אלתרמ בנושא השואה ותוצאותיה ישנה
התייחסות נרחבת למדי להעפלה .המדובר בשיר "אמא ,כבר מותר לבכות?" ,שהופיע
בעיתו "דבר" ב  19באוקטובר  .1945הילדה הקטנה ,ניצולת השואה ,אינה מוכנה
להישאר באירופה החרבה ,והיא עושה דרכה לאר %ישראל בספינת מעפילי ,וכמשה
וע ישראל בימי קד ,היא קורעת את הי בשנית .על החו" ,מבטיח לה המשורר,
יחכו לה "נערי נחושי כאגרו"" ,וה "ישאו* בחיק אל החו"… ובעיני* האֹשר
יחֹג" .והילדה המעפילה ,ששאלה את אמה את השאלה הנוקבת לאחר שיצאה מ
המחבוא" ,אמא ,כבר מותר לבכות" ,וכולה מתח ועצב ,תחיי* לראשונה ,כשתדרו*
על אדמת אר %ישראל.
קפריסי בשירי אלתרמ
נושא נוס" הקשור להעפלה בשירה האקטואלית של נת אלתרמ הוא גירוש
קפריסי וחיי המעפילי במחנות המעצר עד מת האישור לעליית ארצה.
בשירי "הטור השביעי" נדרש אלתרמ ,במישרי ,למחנות קפריסי ,פעמיי :פע
אחת במרס  ,1947ופע שנייה לאחר שנתיי כמעט ,בינואר  .1949בפע הראשונה
הוא כתב טור סאטירי ולגלגני על אחת התקלות החמורות שקרו לממשל הבריטי
בנושא ההעפלה .הכוונה היא לגירוש לקפריסי של כ  170ואולי יותר מיהודי אר%
ישראל ,יחד ע מאות מעפילי שהגיעו בספינה "שבתאי לוזינסקי" ונתפסו בחו"
ניצני .הארצישראלי באו לסייע לעולי לחמוק לפני האר ,%נתפסו ,סירבו
להזדהות ומקצת גורשו ע המעפילי לקפריסי .כשהתברר לבריטי מה רב
מספר ,ערכו במחנות קפריסי מסדרי זיהוי מזורזי ,ולאחר פחות משבועיי ה
הוחזרו ארצה ,תו* שה מספחי אליה מאות מעפילי שהתחזו בהדרכת לבני
האר.%
בשיר "קומזי %בקפריסי או עוזי ממסחה נהפ* ל "") "Displaced Personעקור",
פליט( ,בנה אלתרמ מעי מערכו ,שגיבוריו ה שלושה צברי שורשיי ,אנשי
התיישבות שהתגלגלו שלא מרצונ לקפריסי :עוזי ג'ינגי ממסחה ,דני ג'מוס
ואפרימקה כרובי )קפוסטה( .לפי תיאור המשורר ,עברו השלושה בסביבות חו"
ניצני ו"עזרו לספינה שהגיעה" ,ובריטניה" ,ביחס מאוד רציני /,ג אות לקפריסי
הסיעה".
השלושה מחליפי דעות על מצב החדש :רק אתמול היו צברי ,ולפתע נעשו
"בלתי לגאלי" ,ועוזי אומר ,שא ירצה להגיע לרפת במסחה ,יזדקק לרישיו
עלייה… וה ממשיכי לנתח את המצב ומגיעי למסקנה שהמצב אכ מסוב*,
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וכאשר יחליטו הבריטי לגרש בחזרה לאר %ישראל ,יהיה עליה מ הסת
להתנגד.
ואז פור %הצחוק הגדול ,על האבסורד שבכל המצב ,וראוי להביא את שורות
המשורר על "הדר הכסילות המושלת" ,כהגדרתו ,שהגיעה במקרה זה לשיאה:
ְ ָוצָ חַ ק לְ עַ ְצמ ֹו Cע ִZי גִ 'ינְ ' ִ-י  ְ.לִ י חY3ש,
עַ ל ִ=בְ ֹ 8ו בִ ְמ ִדי ַנת פָ מָ גְ 3סטָ ה,
ֵיסד ְ ֶ1רסֶ נְ סִ ,ע ָDנִ י ָ'-מ3ס,
יס ְ1ל ְ
ִע הַ ְ>נֵי ִד ְ
)קֹ 1ו ְסטָ ה(.
וְ אֶ פְ ַר ִי ְמ ֶקה <ְ ר3בִ י ַ
וְ סָ בִ יב ְ= =ֹUמֵ א ֹות חֲ ִמ ִ[י בַ חִ 3רי
אֶ ת הַ ְXח ֹוק  ִ-לְ  ְ-לָ ,3נ ְNא 3הֶ ָרה!
צָ חֲ קֵ ְ. 3ני  ְ.אֵ ר ט3בְ ָיה וְ ַגת וְ נִ ִירי,
צָ חֲ קֵ ְ. 3ני ַַ -יבְ ֶנה 3גְ ַד ָרה.
וְ נִ ְדמֶ ה הָ ֶיה ַ ֶ1תעP :ול ְ=מֵ י הַ ֵ-ר=3
ָ<ל הָ ֶ Mר %צ ֹוחֶ ֶקת וְ ָ= ָרה…
צ ֹוחֲ ק ֹות
עֵ י חֲ ר ֹוד,
ַנהֲ ָלל ִע הַ 3-שY,
וְ עַ סל3ג' וְ עֵ י ֵ-ב 3מַ ָָ 6רה.
עסלוג' – הש הראשו של קיבו %רביבי.

וכ* נמש* הצחוק ושוט" את האר %כולה .ומי יצחק אחרו? למשורר אי ספק :ילד
ב חמש ,הגועה ג הוא בצחוק במחנה המעפילי בקפריסי ,ולא ירחק היו שא"
הוא יגיע לחו" מבטחי.
בקי ,1948 %שבועות אחדי לאחר קו המדינה ,ובעוד הבריטי מחזיקי אלפי
מעפילי במחנות ,יצא אלתרמ לקפריסי ,כדי לעמוד מקרוב על מצב המעפילי.
מקובל היה בעת ההיא לשגר לאי הגירוש מדריכי ,מורי ,אישי ציבור ,עיתונאי
ואמני ,כדי להופיע בפני המעפילי או להתרש מחייה.
את המעפילי האלה ,אחרוני המוחזקי בקפריסי ,כינה אלתרמ "הדיביזיה הלא
מנוצחת" .ראוי לדעתו להעניק לגיבורי האלמוני האלה עיטור גבורה ,ובכלל
פרשת קפריסי עוד תהיה בבחינת עיטור של כבוד:
… ֶזה הָ ִאי ֶ=אֵ ָליו ַ ְ.ש ְר ֶ= ֶרת
ְיהִ 3די נִ גְ ְרר 3עַ ל ָ-חו,
ֵיהָ פֵ  Sלְ מֶ ַדלְ ָיה ז ֹוהֶ ֶרת
עַ ל חָ ֵזה=ֶ 3ל ָי הַ ִ8יכ ֹו.

השיר מסתיי במעי סיכו למפעל ההעפלה כולו ,שבאותה עת – ראשית שנת
 1949כבר החל להיכנס לספרי ההיסטוריה .למי יש להעניק את אות הכבוד – שאל
המשורר וענה:
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וְ ָכב ֹוד ָל ִרֹ .וא הַ  ֵPגִ יחַ ,
ֶ=עָ ַר* אֶ ת הַ ְָ Lרב וְ כִ ָ5ה.
וְ ָכב ֹוד ַלְ ַPד ִריַ ,Sל ָ[לִ יחַ ,
ַלֹ Pו ֶרה ְ ִ. ַ.ק ָ8ה הַ ָ ָ.לה.
וְ ָכב ֹוד ָלָ Rלאֵ  ְ Pִ ַ.ט ַ1חַ ת,
וְ ַל ֶ? ֶלד ח ֹובֵ ק הַ  ָ.C.ה…
וְ ָכב ֹוד ָלא ָP Cה הַ  ַX ִ6חַ ת
ֶ=א ֹו ֵיב Uא ִי ְראֶ ה אֶ ת ַ ָ.-ה.

הימי ,עוד בטר הגיעה מלחמת העצמאות אל קיצה .אלתרמ מצר" את
המעפילי הלוחמי בדרכ לאר %ובקפריסי אל גיבורי תש"ח ,וכול יחד – אלה
ואלה במלחמותיה – תרמו ותורמי לניצחו.
ההעפלה בשירי "עיר היונה"
מספר שני לאחר סיומה של פרשת קפריסי ,ראה אור ספר השירי של אלתרמ,
"עיר היונה" .בספר זה מוקדשי יותר מעשרה שירי להעפלה .את התופעה ששמה
"מחנות קפריסי" הגדיר אלתרמ בארבע מילי" :פרק שאי לו אח".
מ השירי נראה כי נושא ההעפלה בער בעצמותיו של המשורר א" שני לאחר
סיומה ,והוא חזר להיבטיה השוני לא בגישתו הפובליציסטית מחורזת כמו ב"הטור
השביעי" אלא בכתיבה לירית .בשיריו המאוחרי לא חשש להתמודד ע בעיות
שבזמ אמת ,בעת התרחשות המאורעות ,לא נית היה לפרט .למשל ,היחסי בי
המעפילי לבי עצמ ובינ לבי השליחי ,בחורי הפלי".
בשיר "מראה חו"" מתארי שני הבתי הראשוני את הנחישות של העושי
במלאכה:
מֵ ח ֹו" הָ ִאיטַ לְ ִקי וְ הַ ְ?וָ נִ י
הָ לְ כ 3הָ אֳ נִ ? ֹות ָ. .אֲ פֵ ָלה.
ִח ָ<ה ָלהֶ  הַ ֵ=בֵ ט הֶ עָ נִ י.
ִה ִXיב צ ֹופָ יו עַ ל ח ֹו" .עָ ַרָ <ֵ Sליו.
ִח ָ<ה צ ֹופֵ  ִס ָירה וַ חֲ בָ לִ י
3כְ ֵלי ל ֹוחֵ  ִע <ְ ֵלי סַ  ָ.לִ .ח ָ<ה.
מָ ִהיר וְ ַקל ְקפִ יצָ ה ָ<אַ ָ?לִ י
 *Eאֶ ל ַ8כְ לִ ית צָ מ3ד ָ<עֲ לָ 3קה.

בשיר "סחר שוק" מתוארת ההעפלה כשדה קרב ,ואניותיה אניות מלחמה ,שאות
מכרו בהיחבא ספסרי בנמלי הי התיכו .אלתרמ משבח אות:
ָל ֵכ ְִ 8ה ָ5ה לְ ָכל עָ ְרמ ֹות ִע ְר ִמי ֹות
3לְ ָכל ח ֹובְ לִ י ְNכִ ִירי 3לְ מַ בְ ִריחֵ י הַ ֶ ֶPכס
3לְ ִס ְרס ֹו ֵרי עָ ֵרי הַ חו" הַ  ֱDר ֹו ִמ? ֹות
אֲ =ֶYר מַ כְ רֵ ְ< 3לי ַ= ִיט 3כְ ֵלי אֵ = ַל ְֶ Pלא ֶכת.
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בנכונות העיקשת של המעפילי לחתור מזרחה עוסק "שיר של מסע" ,המתחיל
ידת <ִ ָ ;33נסֹעַ וְ נָגֹ חַ " .העולי,
במילי" :נ ְָסעָ ה ג ֹולָה  ְ1ר3עַ ת צ3רוֹת < ִִַ ָ.=ְ Pרי /,אַ  Sי ְִח ַ
לפי השיר אינ חיי בשלו זה ע זה ,א* המטרה המשותפת מאחדת אות .ג
בשיר זה מגדיר אלתרמ את ההעפלה כמבוא למלחמה לעצמאות.
בבית האחרו הוא מספר על ההכנות להורדת המעפילי בחו":
עָ לְ ָתה כִ בְ עַ ל ָ< ְרחָ 3 Rכְ מ ֹו עַ ד עֵ ת ְמ ֹצא...
 ְ< *Eבָ ר הָ ְי ָתה ִהיא ִדי 3כְ בָ ר הָ ְי ָתה ִהיא ֶקבַ ע.
זִ ְק ָנה וַ עֲ לִ 3מי ,כְ אֶ בֶ  צֹר ֹ ְ.צר,
ִה< ,3וְ עַ ל הַ ח ֹו" ֶ= ֵ.י ָיפ ֹו וְ צ ֹור
<ְ בָ ר נְ עָ ִרי מָ ְתח 3אֶ ל הַ ְOפִ י ָנה הַ ֶ<בֶ ל.

השיר "ח ַ1 Cת י ִַPי" עורר מאז הופיע הספר "עיר היונה" הרבה עניי ושאלות ,שכ
הוא מתאר מרד מעפילי על אחת הספינות ,שבמהלכו השתלטו המלווי ,בקושי
רב ,על המעפילי הזועמי ,אשר הועברו בלב י מאנייה אחת לשנייה ,מתאימה
לדעת פחות לתפקידה.
לפי השיר ,המעפילי דרשו –
...לְ הַ ֹ Kות אֶ ת הַ ְOפִ י ָנה ִמֶ ֶDר*,
לִ ְק ֹרא עֶ זְ ַרת ר ֹודֵ " מֵ ר ֹוד ֹוס א ֹו כְ ֵר ִתי
וְ לִ -ַ 3י ַָ -רע <ְ ב ֹודָ ה ֶ=ל הַ ְ ַPח ֶֶ 8רת.

המלווי נאלצו לאיי בנשק ורק בדר* זו נרגעו במידת מה הרוחות ,שכ
המעפילי – המופיעי בשיר בגו" ראשו רבי – הבינו את מצב:
 ְ.עַ ל ָ< ְרחֵ נM 3נֶ 3זה ֶ ָ.זה ְ=ל3בִ י
וְ Uא ַל ָ[וְ א הַ ְַ 5י ָלה ֶזה ֶ ָ.זה שְ 5ַ Cחנ.3
ִהיא לְ מַ  ְ5טֵ נָ 3קמָ ה ִמ ַ<בְ ֵלי [ ֹובִ י,
 ְ< *Eבָ ר בַ אֲ זִ ֶLיהָ חֲ בִ 3שי אֲ ַנ ְחנ.3
ִא ָ8ה עַ ל הַ ִָ ,31Oלעַ ד 3לְ אֵ י מָ נ ֹוס,
עָ מַ ְדנ 3חֲ בִ 3רי ,לְ אֵ בֶ ל 3לְ מָ ֹ NוN
<ְ ַתחַ ת הַ ח ָ1 Cה ִ ְ.ה ָ[בֵ ר הַ < ֹוס.

היא – הכוונה כנראה למחתרת או לתנועת ההעפלה .אשר לאירוע – לוותיקי
ההעפלה וחוקריה לא זכור מקרה כזה ,א* המשורר בחושיו החדי חש בזרמי
מעמקי של מתח ושלא הכל התנהל באווירה ציונית אוהדת.
בפגעי הדר* ,בקשיי המעפילי ובסבל נגע אלתרמ ב"שיר של נרדפי" .דומה
שאיש לפניו לא העז להעלות את הנושא בצורה כה חדה וכואבת:
ע ֹוד Uא ָק ַ ְ.ד ְר ֵ<נִ 3צי הַ ֶ ֶPל*.
Uא ָנגְ חַ ְ. 3דפְ נ ֹות הַ ְOפִ י ָנה חַ ְרטוֹמָ יו
אֲ בַ ל ָקמ 3עָ ֵלינ ִ1 3גְ עֵ י הַ ֶ ֶDרS
חֲ מ=ִ 3י ְ 3מ Cל ְPדֵ י ִמלְ חָ מָ ה.
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אֶ ת ַל ְחמֵ נ 3צָ בְ עָ ה ְ ִ1ט ִר ַ?ת הָ ֹעבֶ ש.
אֶ ת מֵ ימֵ ינָ 3נ ַג" הֶ חֳ לִ י U ְ.א ְקְ ָרב.
<ִ י  ְ.טֶ ֶר ָיק 3הָ ר ֹודֵ " מֵ אֹ פֶ ק,
 ְ.מֵ ימֵ י הַ ְ ִ6ר ָ3 "Dבְ ַל ְחמ ֹו ִי ְתעָ ָרב.
הַ ָָ -רב Nְ ִ.עָ ֵרנַ ָ1 3רחֶ ,נבֶ ג ֶנבֶ ג
=ט.
 ְ.ע ֹו ֵרנָ ָ1 3שה ַו ִיפְ ֹ
<ִ י  ְ.נ3ס הַ ְ ִ6ר ֵָ "Dמר ֹו ְדפֵ הֶ 3נפֶ ש
ַ -ע ֹור ֹו Nְ 3עָ ר ֹו ְיבַ ְק=ַ 3נפְ = ֹו.
הַ ָ ְ.ג ִדי ֶ=הֵ  <ְ ס3ת ִמ ָPטָ ר וָ ֶק ַרח
 ִ.בְ ֵָ Nרנָ 3נ ְ=כ ,3עַ ד קֹ ְרעְ ִ. 3מ ִחי,
Uא ִט ְ1סְ ַ. 3ספִ י ָנה חַ ָ? ֵלי הַ ֶ ֶPל,S
אַ ִ Sט ְ1ס ִ. 3גְ ר ֹו ֵננְ 3ק ָל ָלה 3בְ כִ י.

בשיר "ליל פני אל פני" מביא אלתרמ ,בדרכו המיוחדת ,את סיפורה של אניית
המעפילי "רפיח" ,שטבעה בדרכה לאר .%שמונה מנוסעיה טבעו והשאר ,כ ,800
מצאו מקלט על אי שומ עד שחולצו מש על ידי הבריטי והועברו לקפריסי.
וישנ בחלק זה של הספר עוד שירי העוסקי בהעפלה ואנחנו נסתפק בשניי.
הראשו הוא "עיר הגירוש" שכבר הוזכר – תיאור ה"עיר" הייחודית שכולה מחנות
מחנות סביב העיר פמגוסטה בקפריסי .אי ספק כי המשורר כתב על החיי במחנות
מידע אישי ,בעקבות ביקורו בה .הוא מתאר את הגיבוב של הצריפי והאוהלי,
את חיי היו יו של עדות ישראל השונות ,ובתו* כל הסבל והאפרוריות מתנהל
מסע חתונה אל מול השמש השוקעת ,כשהכלה חובקת זר שושני עשויות נייר...
נזכרות בשמותיה לטובה אפילו "ספינות הפריצה" "פא יורק" ו"פא קרסנט"
המצפות להחזיר את הגולי למולדת ונזכרת המנהרה שמתחת לגדר ,שדרכה הגיעו
למחנות המורה לעברית שנשלח מהאר ,%וכ השליח וחבר הקיבו %הממושק" שבא
מצויד בסמכות השלטו ובמכשיר הקשר.
מקו מרכזי במיוחד תופסת בפרק ההעפלה ב"עיר היונה" הפואמה האפית "סיפור
מלילה" ,המשתרעת על פני  16עמודי וכוללת שבעה פרקי .עניינה" :ליל וינגייט"
בתל אביב ,במרס  ,1946בעצ ימי תנועת המרי העברי .סני" ה"הגנה" בתל אביב,
בתוספת כוח של הפלמ"ח ,התכונ לערו* מבח כוח נגד הבריטי ,בעת שהתקרבה
לעיר אניית המעפילי "וינגייט" .ב"ליל וינגייט" ,כפי שכונה אותו לילה ,עמדו כוחות
ה"הגנה" להוריד בכוח ,בחו" תל אביב ,את המעפילי ,תו* חסימת העיר לכוחות
בריטיי שינסו להפריע.
שבעת פרקי השיר מספרי על אירועי הלילה ,על העיר המסחרית והנהנתנית
שלבשה בגדי קרב ועל ההתנגשות האחת ע הבריטי ,שכתוצאה ממנה נהרגה
הפלמ"חאית ברכה פולד .הקרב שכמעט החל ,הסתיי במהרה:
וְ ֶזה מ3ל ז ֹוִ ,מ ְ[ ֵני ְקצ ֹו ֶתיהָ  ,צַ עַ ד צַ עַ ד,
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ָק ְרב ֹו הַ ָZר ִמ ֶZה וְ הַ ְOפִ י ָנה ִמ ֶZה.
Uא ,הַ ְּOפִ י ָנה ִה ְק ִDימָ הִ ,ע הַ ח ֹו" 35 ִ-הָ
צ ֹופֵ י הַ ָ ַOיר ֹות3 ,כְ מ ֹו ִמ ְ.לִ י מֵ ִNי,
 ְ.אֵ י ל ֹו ע ֹוד ַ8כְ לִ יתֵ ,ליל וִ ינְ ֵגיט ַ-ָ 8ד3עַ .

לאחר ש"תמו יו קרב וערבו" ,כפי שכתב אלתרמ במקו אחר ,הוא כתב את
שירו על "ליל וינגייט" .זה היה לאחר זמ והוא הזכיר כי על שמה של ברכה פולד
נקראו אניית מעפילי ורחוב בתל אביב.
לקראת סיומו של השיר הוא מבקש להזכיר את ברכה פולד ,הגיבורה האמיתית
של אותו לילה סוער.
8ב עַ ל סֵ פֶ ר
ָל ֵכ נִ זְ ֹ<ר ָנא וְ נִ כְ ֹ
ַ -חֵ  ֵ ָ1ניהָ עֲ צֵ 3רי הַ ָLו
ִע צַ ָ ָPת Rאֲ ֶ=ר ִ=וְ ָ8ה ָל Rסֵ בֶ ר
ֶ=ל נְ ִדיב3ת ְ= ֵקטָ ה וְ ֹת ֵלבָ ב.

שות" מלא למבצעי ההעפלה
כשהופיע הכר* הראשו של "הטור השביעי" ,בעיצומה של מלחמת העצמאות ,היה
מי שכינה את נת אלתרמ – "הצופה לבית ישראל" ,שכ מנקודת תצפיתו ראה,
והבחי ,שיבח ולעיתי ביקר .א* הא היה רק צופה מ הצד? לגמרי לא .בוודאי
שלא בנושא ההעפלה.
ראוי להביא את עדותו של לוי שוור ,%מאנשי עלייה ב' ,שליווה את אלתרמ
בכמה ממבצעי ההעפלה .לדבריו ,התעניי המשורר בסודות המפעל המורכב הזה .כ*,
למשל ,הוא ביקש להכיר מקרוב את הימאי הזרי שעבדו בשירות ההעפלה.
"בכלל" ,קובע שוור" ,%נת היה שות" נכבד לקבוצת פעילי עלייה ב' .הוא היה
מעוניי לדעת כל פרט מפרטי הפעולה הזאת .פעמי רבות ידע על ספינה לפני
בואה" .לא אחת ,ממשי* שוור" ,%היינו יושבי ומתייעצי אתו מה לעשות כדי
לשבור את הבלוקאדה ]המצור[ הבריטית .לפעמי הייתה עצתו הטכנית ,המעשית,
הטובה שבעצות".
אלתרמ ,כאמור ,הגיע לביקור קצר במחנות קפריסי לאחר קו המדינה ,ובעוד
אלפי מעפילי כלואי ש .מדי בוקר היה צוות הפעילי מטע "המוסד לעלייה
ב'" עור* ישיבה בענייני שוטפי .בעת ביקורו היה אלתרמ שות" מלא לדיוני.
"כשהתלבטנו איזו משתי האניות ]'עצמאות' או 'קיבו %גלויות'[ תפליג ראשונה
ארצה" ,מספר עוד שוור" ,%קבעה דעתו של נת .לדידו ,הבחינה הייתה אישיותו של
רב החובלי ,הראוי להיות הראשו המגיע ע המעפילי למדינה היהודית".
והרי לפנינו עוד פ ,לא מוכר ,של מחבר שירי ההעפלה .הפע – כפעיל המפעל
המיוחד הזה.

21

נוסח חדש של הפרק "לחיי הספינות שבדר*" ,בספרי "הטור השמיני"
– מסע היסטורי בעקבות הטורי האקטואליי של נת אלתרמ,
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