חנן חֶבר

'הטור השביעי' ומלחמת 1948
[א]
במשך תקופת מלחמת  ,1948מאז  29בנובמבר  1947ועד אביב  ,1949המשיך נתן
אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי" ,טורו השירי הקבוע מאז שנת .1943
בתקופה זו ,זכה אלתרמן למעמד המשורר הלאומי של היישוב היהודי בארץ ישראל.
באותה עת כבר נזקפו לזכותו שלושה ספרי שירה בולטים במיוחד (כוכבים בחוץ,
שמחת עניים ושירי מכות מצרים) שהפכו אותו ,גם באמצעות שירי "הטור השביעי",
לקול המרכזי של השירה העברית בת הזמן (לאור  .)39 :1983השירה העיתונאית שפרסם
אלתרמן ב"טור השביעי" ליוותה את האירועים שהתחוללו בחיי היישוב היהודי בארץ
ישראל ופיתחה עמדה הגמונית ביחס אליהם ,במיוחד מן הפרספקטיבה של מפא"י,
המפלגה ששלטה במוסדות היישוב ובתנועה הציונית .אלתרמן כתב שירה הגמונית
במובן שהעניק אנטוניו גרמשי למושג ההגמוניה — שיח שליט שמייצר ומהווה תוצר
של קונצנזוס המאזן בין השולט לנשלט:
הווה אומר ,הקבוצה השלטת מתאימה עצמה באופן קונקרטי לאינטרסים
הכלליים של הקבוצות הנחותות ממנה ,וחיי המדינה נתפסים לפיכך כתהליך
היווצרות מתמיד של איזונים לא יציבים הבאים על פתרונם (במסגרת
החוק) ,איזונים בין האינטרסים של הקבוצה המרכזית לבין האינטרסים
של הקבוצות הנחותות ,איזונים שבהם האינטרסים של הקבוצה המרכזית
גוברים על האחרים ,אך עד גבול מסוים (גרמשי .)93 :2004
הקבוצות ה"נחותות" היוו את הכוחות הפוליטיים האופוזיציוניים מימין ומשמאל,
ובמיוחד ארגוני הפורשים ,שההגמוניה המפא"ית בדמותם של ה"הגנה" ו"הפלמ"ח",
ייצרה עמם איזון אינטרסים כשידה הייתה על העליונה .שירתו של אלתרמן היא שירה
אזרחית–הגמונית שנכתבה בזמן מלחמה ועל כן התחככה בתחום הצבאי .את החברה
האזרחית תיאר גרמשי "כהגמוניה פוליטית ותרבותית שיש לקבוצה חברתית על
החברה כולה ,דהיינו ההגמוניה האמורה כתוכן האתי של המדינה" (שם .)128 :ואכן,
מן המקום האתי הזה של המדינה שבדרך ,כתב אלתרמן את שירתו העיתונאית כאשר
הוא עוסק בעיקר בצדה האזרחי של המציאות הפוליטית ב–.1948
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עניין אזרחי מובהק מופיע בטור שפרסם אלתרמן ב–" ,21.11.1947על הסיכויים
למדינה יהודית ועל היחס אליה" .הטור נכתב לקראת ההחלטה בעצרת האומות
המאוחדות בלייק סאקסס ,בכ"ט בנובמבר  ,1947ודן בהקמת מדינה ליהודים לצד
מדינה פלסטינית .בטור זה נתן אלתרמן ביטוי לחרדה באשר להכרעת האו"ם נגד
הקמת המדינה" :קצת מידת רחמים ,הלא כן? לא נורא / .אם תקום המדינה כמעט–קט,
1
 /הן יהיה זה בכל–זאת מעין מאורע  /בחיי הציבור והפרט( "...אלתרמן .)206 :1986
מספר ימים לאחר החלטת החלוקה של האו"ם ,הגיב אלתרמן לאירוע הדרמטי בטורו
"ויהי ערב" .בכך ,הוא המשיך את מעקבו ב"טור השביעי" לאחר האירועים השוטפים
גם בתקופה של טלטלות פוליטיות גדולות ושל ערפל מלחמה ,שבמהלכה לא רק
השתנה מצב העניינים בתכיפות גדולה ,אלא גם לא תמיד ניתן היה לשרטט ביחס אליו
עמדה חד–משמעית ונחרצת .לכן ,אלתרמן ייצג את המציאות החדשה שלאחר ההחלטה
כמציאות כפולה ,הכוללת שמחה על ההחלטה ומלווה בחרדה מתגובת הערבים:
 ...ו ְ ַאנְֹשֵ י ְמדִינ ַת ַהי ְּהּודִים
שרְוּול
אָז מָחּו ִמ ֶּל ְחי ָם ְּבֹ ַ
אֶת ִּד ְמעַת הַּׂשִ ְמחָה אֵין– ֵעדִים
וַּיֹודּו לֵאלֹהֵי ַהּגְמּול.
וַי ְ ָברְכּו אִיש– ָאחִיו ִּב ְד ָברִים ְמ ַעּטִים...
וַיִפְנּו אֶל ֶעמְדֹות ַהּגְבּול.
וַיְהִי ֶערֶבֹ .ו ְשּוב ְּכ ִמּתְמֹול
עֵין י ָ ֵר ַח ָע ְמדָה צֹופָה,
ו ְ ִחיְכָה ַא ְלּבִיֹון ְּבלִי קֹול,
ש ְלפָה...
ו ַ ֲערָב ַסּכִינ ָה ָ
ו ְ ַהּכֹל ְּכ ֵמאָזַ ...א ְך שֹונ ֶה ּכֹה ַהּכֹל...
יַעַן רּו ַח ֶאחָד ָח ְלפָה ( ,5.12.1947שם.)207 :
אלתרמן משרטט כאן תמונת מציאות שבה נוצר ניגוד בין יהודים לערבים,
כשהבריטים (המכונים אלביון) מרוצים מן העימות ומפיקים ממנו תועלת .הניגוד בין
היהודים ,שדבריהם מעטים ,לבין אלביון וערב ,שאורבים בדממה ,מייצר טלטלה בין

10

 תמחלמו 'יעיבשה רוטה'וטה'

המוכר ,שנמשך ,לבין השינוי הגדול שחל עם החלטת האו"ם אשר הפקיעה את העתיד
מהחיים המוכרים והטילה אותו לזרועות כוחות בינלאומיים .גם בטור מאוחר יותר,
"העמדה הקדמית" ( ,)19.3.1948ניכרת הכפילות בין הלאומי לבינלאומי ,כשאלתרמן
משרטט בו את מצב העניינים האזרחי באמצעות קווי המתאר הבינלאומיים של
המלחמה:
בֵין י ַ ְרּדֵן ּובֵין י ָם נ ִי ָּצבִים
ֹשֵ ֹש מֵאֹות ֶאלֶף ִאיֹש.
שֹבִים,
י ְהּודִים ְצעִירִים ו ְ ָ
ּגּוֹש סֹומֵר ו ְצֹופֶה ּו ַמ ֲח ִריֹש.
ּובֹו ֵקעַ ,לְאֹור ּכֹוכָבִים,
קֹול ַּב ְרז ֶל ַה ֻּמּכֶה ְּב ַפ ִּטיֹש,
ּכִי יֹו ְצקִים הֵם ֹשִ רְיֹון ו ְרֹובִים,
וְרָקִי ַע רֹואֶה ּו ַמ ֲח ִריֹש.
ְמ ַט ְלּגְרֵף ְסטֵיט– ְד ַּפ ְר ְט ֶמנ ְט ּבְקֹוד
אֶל מּו ְמחָיו ו ְחֹוקֵר ְּבמֻפלא
אִם ֶא ְפֹשָר זֹאת ַה ַּפעַם ִל ְבּגֹד
ֹשּלֵם אֶת ְמחִיר ַה ְּמעִילָה
ְּבלִי ֵַ
ו ְ ִלֹשְ רֹק לְחּוסֵינ ִי ּבְסֹוד
ּו ְל ַה ְקרִיב לֹו כָבֹוד לְעֹולָה
ּו ְכתָב–אּו"ם ְל ַה ְסּגִיר ּו ְל ַהבְזֹות—— ,
ַא ְך ַה ֶּדרֶך אֵינֶנ ָה ַקּלָה (תשל"ז.)128 :
אלתרמן מסמן את תאריך ה– 29בנובמבר  1947כרגע פתיחתה של המלחמה בין
כוחות ערביים אזרחיים לבין כוחות ה"הגנה" וה"פלמ"ח" .לאחר שמיקם את ההיסטוריה
של מלחמת  '48בתוך גבולות ההכרעות הבינלאומיות ,בכפוף לרגע החלטת האו"ם —
מכאן ואילך נבנית המלחמה כאירוע לאומי ,שקיומה של אופוזיציה צבאית אלימה בין
היהודים לערבים עולה במסגרתו בבהירות רבה.
אלתרמן ,אם כך ,מופיע בשירי "הטור השביעי" כדמות מרכזית של מייצג לאומי
המתחקה אחר האירועים ההיסטוריים הגדולים של מלחמת  1948והקמת המדינה .אך
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נראה כי אלתרמן פעל תוך עכבות לשורר את שירת האומה מפרספקטיבה הגמונית
— לפיה המלחמה היא הוד ופאר — ולפיכך היה עליו לנקוט בשורה של מנגנונים
ספרותיים שיאפשרו להגמוניה האזרחית להמשיך ולאשרר את עמדתה ,כגון מנגנון
ההתעלמות מאירועים צבאיים דרמטיים בצד היהודי .ואכן ,למעשה ,על אף מיקומו
כמייצג לאומי ,לא התייחס אלתרמן בטוריו לאירועים צבאיים דרמטיים שאירעו לצד
היהודי ובמיוחד לתבוסות הקשות של מרץ ( 1948מירון  .)134 :1991על מנת להדגים
את העניין ניתן לציין את השיירה שיצאה מירושלים לגוש עציון ב– 27במרץ וחולצה
בחסות הבריטים לאחר שנהרגו בה  15לוחמים ואת השיירה ליחיעם שיצאה לדרכה
באותו יום והושמדה ברובה כאשר  47מאנשיה נהרגו (מוריס  .)197-196 :2003גם
ההתקפה על השיירה להדסה והר הצופים ב– 13באפריל  ,1948שבה נהרגו למעלה
מ– 70יהודים; נפילת גוש עציון ב– 12במאי ( 1948שם ;)206 :נפילת הרובע היהודי
בירושלים ב– 28במאי  1948ואף הכישלונות בכיבוש לטרון ,לא זכו לכל אזכור בטוריו
של אלתרמן .כמו כן ,באשר ל– 12ביולי  ,1948שבו ארע הטבח בלוד על ידי לוחמי
חטיבת "יפתח" וגירוש תושבי לוד ורמלה מזרחה לעבר קווי הלגיון (מוריס :2003
 ,)230אלתרמן מגיב מאוחר מאוד .הוא גם אינו מאזכר את מסעות ההפחדה שנקטה
ה"הגנה" שהביאו לבריחות המוניות ואת הגירוש מקיסריה ב– 20בפברואר .1949
למעשה מתעלם אלתרמן מן הגירושים והבריחה הפלסטינית:
אף שלא ננקטה מדיניות גירוש כוללנית ,ברי כי ביצוע "תכנית ד" של
ה"הגנה" הוליכה לבריחה המונית .מפקדים הוסמכו לפנות כפרים ואזורים
עירוניים מסוימים מתושביהם ,ולהרוס כפרים כליל ככל שיכתיבו זאת
שיקולים צבאיים .מפקדים רבים סברו כי מוטב שהמדינה היהודית שתקום
תכיל מיעוט ערבי קטן ככל האפשר .כמה אלופים ,כגון יגאל אלון ,פעלו
בברור כמי שמטרה זו עמדה לנגד עיניהם (שם.)243-242 :
הפעם היחידה שבה אלתרמן מאזכר את הפליטים הפלסטינים בתקופה זאת היא בשיר
"חברי ועדת הביצוע להקמת המדינה" ( )30.1.1948שבו לועג אלתרמן לקוצר ידה של
ועדת הביצוע מטעם האו"ם לקיים את החלטת המליאה של העצרת הכללית בדבר
חלוקת הארץ .הוא מונה את החברים הנוספים של הוועדה שעמם היא אמורה לפעול,
וביניהם הוא מציין את הפליטים הפלסטינים הסובלים את נוראות המלחמה:
חֵיפָה .י ָפֹו .טּול– ֶּכרֶם.
שְ ִליֹש ַה ִּמ ְסחָר — מָחּוק.
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נ ְתּוקִים ַה ַּפ ְרּדֶס ו ְ ַה ֶּכרֶם.
ו ְקֹו ְדרִים הַּפלִיטִים ּבַּׁשּוק.
ְמ ַקּלֵל ַה ַפּלָח אֶת יֹומֹו ַהּדָמּועַ.
ּכָל ַהּנ ָ"ל
הֵם ַח ְברֵי ו ַ ֲעדַת– ַהּבִּצּו ַע (.)209 :1986
לכאורה נוקט אלתרמן עמדה ייצוגית לאומית מוסרית ,אך בפועל הוא העדיף
להעלים באופן כללי את האירועים שהעידו על מעשים לא מוסריים ופרובלמטיים
במלחמה .דוגמה חריגה לטור פוליטי חריף — שדווקא מעלה פשע מלחמה מזעזע
ומהווה ,כביכול ,מקרה חריג — הוא זה שנכתב לאחר הטבח בדיר יאסין שביצעו
ה"אצ"ל" ו"הלח"י" ב– 9באפריל  .1948בטור "עם הפגנה שלא נערכה" ()16.4.1948
התקיף אלתרמן חזיתית את מבצעי הטבח .אולם ,גם כאן מדבר אלתרמן בשמו של
המרכז ושל הקונצנזוס האזרחי :הוא מצטרף לגינוי שיצא מטעם הסוכנות היהודית
והרבנים הראשיים ,ומוציא מכללו של הקונצנזוס את הארגונים הפורשים .למעשה,
השיר עוסק בשיקומו של הקול המרכזי הלאומי ,שדוחה את מעשה הטבח וקובל
בחריפות על יומרתם של מבצעי הטבח לדבר ולפעול בשם כלל ישראל .בכך ,הוא
מציג את לב הקונצנזוס כנקי כפיים וכלא מעורב במעשים חמורים .אלתרמן עומד על
כך שאסור לו ,כדובר לאומי מרכזי ,לשתוק לנוכח המעשה הנפשע בדיר יאסין:
קּום ַּדּבֵר! אֵי ְך ִצ ְלצֵל ֹשֵ ם חֵרּות י ִשְ רָאֵל,
ּבֹו דֹוגְלִים ַּד ָּברֶיךָ
ַּבּכְרּוז ּובַּׁשִ יר —
אֵי ְך ִצ ְלצֵל ז ֶה הֵּׁשֵ ם ְּב ִמ ְסּגֶרֶת ַהּלֵיל
ֹשֶ ל חֵרּות הַּפֹוגְרֹום ָה ִע ְברִי ַהּזָעִיר?
ּכֵן ,וַּדַאי ּג ַם ּתָקּום ְצ ָעקָה ּוֹשְ רִיקָה:
שּקֵץ!
—— הַסַ ,מ ְלעִיז ּו ְמֹ ַ
ַאךְִ ,הּנ ֵה ְלדִידִי,
ְל ָפנ ֵינּו ִמ ְקרֵה אֲשֶ ר ּבֹו הַּׁשְ תִיקָה
הִיא ִּפ ְסּג ַת ַה ִּקטְרּוג עַל ָהעָם ַהּי ְהּודִי (שם.)219 :
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ההתנקות ממעשה הפשע היא תוצר של ההבחנה בין היישוב לבין הארגונים
הפורשים ,ועוד יותר — של גינוי המעשה עד כדי גינוי אלה הטוענים לזכות השתיקה
במטרה שלא להוציא את דיבת היהודים רעה .דווקא השתיקה ,אומר אלתרמן ,היא–היא
שתוציא דיבתם רעה ,ובכך הוא פועל כדובר ומייצג של המרכז הלאומי.
גם השיר "על זאת" נראה כחריגה מהקו זה של ההעלמה הבולט כל כך בשירי
"הטור השביעי" .אלתרמן כתב שיר זה חמישה חודשים לאחר הטבח בלוד ,שעליו
ידע כמוזכר בשירו של יעקב אורלנד "זוטות" (רוגני  ;127-126 :2006נאור :2006
 .)192-190אולם מסתבר כי ההיפך הוא הנכון ,ושאלתרמן דווקא מחזק בו את העמדה
ההגמונית ,שאפיינה את מלחמת  '48כמלחמה מוסרית .לכאורה מפליג השיר "על
זאת" ( )19.11.1948בחריגותו; ואכן ,ביסודו של דבר אלתרמן מתריע בשיר זה על
פשעי המלחמה שנעשו על ידי צה"ל:
ָחצָה ֲעלֵי גִ'יּפ אֶת ָהעִיר ֵהּכְבּוֹשָה,
נַעַר עַז וְחָמּוֹש ...נַעַר– ְּכפִיר.
ּו ָברְחֹוב ַה ֻּמ ְדּבָר
ִאיֹש זָקֵן ו ְ ִאּׁשָה
נ ִ ְלחֲצּו ִמ ָּפנ ָיו אֶל ַהּקִיר.
ו ִ ַהּנַעַר ִחּי ֵ ְך ְּבֹשִ ּנַי ִם– ָחלָב:
" ֲאנַּסֶה ַה ִּמ ְקלָע" ...וְנִּסָה.
רַק ֵהלִיט ַהּזָקֵן אֶת ָּפנ ָיו ְּביָדָיו...
וְדָמֹו אֶת ְהּכֹתֶל ִּכּסָה.
[]...
ּכִי חֹוגְרֵי ְכלֵי לֹוחֵם ,ו ַ ֲאנַחְנּו ִאּתָם,
מִי ְּבפֹעַל
ּומִי ִב ְטפִיחַת ַה ְסּכָמָה,
נ ִ ְד ָחקִיםְּ ,ב ִמלְמּול ֹשֶ ל " ֶה ְכרַח" ו ְ"נָקָם",
ִלתְחּומָם ֹשֶ ל ּפֹושְ עֵי ִמ ְל ָחמָה (שם.)150-149 :
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שיר חריף זה ,שנכתב בעקבות שירו של טשרניחובסקי "קיר הפלא אשר בוורמייזא",
צונזר תחילה ,אך עד מהרה הורה ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן–גוריון לשכפל
ולחלק אותו לחיילי צה"ל (קדמי  .)216-215 :1988בשעה שכינס אלתרמן את השיר
בספר הוא הוסיף כי "בעצם ימי הקרבות נתעורר על הדברים הללו שר הביטחון והוסיף
לנאמר כאן את תוקף סמכותו המפורשת .מעשה זה ,שאינו מן השכיחים בפרשות
מלחמה ,שווה כל שיר שהוא ,הן מצד התכלית והן מצד המופת והכוח הפנימי" (תשל"ז:
.)149
אלא שבביקורתו החריפה על התנהגות חיילי צה"ל נוקט אלתרמן דרך של
פואטיקה לוליינית ,אשר בסופו של דבר ,הופכת את שיר המחאה הזה לשיר שמאשר
את כלל פעולות הצבא ובתוכן גם את הגירושים וההתנכלויות לאזרחים .מן הבית
השלישי ואילך מפתח אלתרמן דיבור מֶטא–שירי ,אשר באמצעותו הוא בוחן את היחס
בין השירה לבין המעשים שעל אודותם היא נכתבת ומעריך את האפקט והתוקף של
התיאור הנורא שנפרש בשני הבתים הראשונים:
ז ֶה צִיּלּום ִמ ְּקרָבֹות– ַהחֵרּות ,יַּקִירִים.
יֵֹש ַעּז ִים עֹוד יֹותֵר .אֵין ז ֶה סֹוד.
ִמ ְל ַח ְמּתֵנּו תֹו ַבעַת ּבִּטּוי ו ְשִ ירִים...
טֹוב! יּוֹשַר לָּה ,אִם ּכֵןּ ,ג ַם עַל זֹאת!
ו ְיּוֹשַר לָּה אִם–ּכֵן עַל " ִמ ְקרִים ֲעדִינ ִים"
אֲשֵ ר ֹשמָםְּ ,ב ִמ ְקרֶהְ ,רצִיחַה.
שיחֹות ֹשֶ ל ֹשֹו ְמעִים– ְמבִינ ִים,
ו ְיּוֹשַר עַל ִׂ
עַל ּבְנֹות–צְחֹוק ֹשֶ ל ו ִּתּור ּו ְסלִיחָה.
אַל יֻּג ַד "רַק ְּפרָטִים הֵם ְּב ֶפרֶק ַה ְּפאֵר".
ְּפרָט ּו ְכלָל
ֵהּמָה ֶצמֶד ַּכחֹק,
אִם ַה ְּכלָל ּכָ ְך ַמ ְקֹשִ יב לֹו ַל ְּפרָט ַה ְמ ַסּפֵר
וְאֵינ ֶּנּו חֹו ְבֹשֹו ַבּצִינֹוק! (שם)150 :
כמשורר הנתבע לשיר את צדקת המלחמה ,מצביע אלתרמן על חובו כמתריע בשער
לשיר גם על המעשה הזה .בשירו ,הוא מתמודד בדיוק עם הטענה הצפויה ,כי המדובר
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הוא בפרט שולי בפרק מפואר של המלחמה .מעמדת הדובר המוסרי טוען אלתרמן כי
אין בעובדה שהמדובר בחריג על מנת לרכך את חומרת הביקורת על פשע המלחמה
שבוצע בידי חיילי צה"ל .אבל עיון זהיר יותר בהמשך הבית מגלה פנים אחרות ,שכן
שם קובע אלתרמן משפט תנאי המגדיר מהו הכללי ומהו הפרטי :אם הכלל אינו מעניש
את הפרט "ואיננו חובשו בצינוק" אזי הופכים הפרט והכלל לצמד מאוחד ,לא מנותק.
כלומר ,אם אין עונש לפרט ,אזי מכתים הפרט את הכלל ,שלא ראה במעשה אירוע
חריף וחריג מספיק כדי להעניש את הפרט שפעל ,ולכן אי–אפשר לפטור את המעשה
באמצעות הצגתו כחריג .היוצא מזה הוא שאם ניתן עונש וכן מובעת ביקורת ,ואם,
כנזכר לעיל ,אפילו שר הביטחון הוסיף לנאמר בשיר "את תוקף סמכותו" ,ובמילים
אחרות ,אם נכתב שיר שאף פורסם וגם שוכפל והופץ בקרב חיילי צה"ל ,הרי שאז,
דווקא כן מוגדר המעשה כאירוע פרטי וחריג ,שהוא אכן ,גם לדברי אלתרמן עצמו
"[ש]אינו מן השכיחים" כחריג וזניח .בסיכומו של דבר ,עצם כתיבת השיר היא פעולת
הענשה .עצם הוקעת המעשה מעידה ,על פי אלתרמן ,על גדולתה המוסרית ועל אומץ
לבה של האומה:
ּו ִמ ְל ֶחמֶת ָהעָםֹ ,שֶ ָע ְמדָה ִל ְבלִי חָת
מֹול ֹשִ ְבעַת ַהּגְי ָסֹות
ֹשֶ ל ַמ ְלכֵי ְה ִּמזְרָח,
לֹא ֵתחַת ּג ַם מ ְּפנ ֵי "אַל ַתּּגידּו ְּבג ַת"...
הִיא אֵינ ָּה ַּפ ְחּדָנ ִית ְּכדֵי–כךְ! (שם)151 :
לכך ניתן להוסיף את הדברים שכתב יצחק לאור על העלמת הטבח שננקטה ב"על
זאת":
אבל כאן ב"על זאת" ,הוא כותב שיר מחאה נגד מעשי נקם .ומכיוון שאין
הוא מבקש לכתוב שיר אופוזיציה — אמצע הקרבות — הוא מסתיר משהו
נורא ,כמו כל מלודראמה ,משום שאי–אפשר לאומרו .הרי לא מדובר בנער
אחד ,וגם לא בזקן אחד .בלוד ,באותו יום ,נטבחו עשרות בני–אדם .גם ירו
בגברים העצורים שבחצר המסגד .אחר–כך הציעו לצאת מהעיר ]...[ .לכן
אכזריות הסיטואציה המתוארת אצל אלתרמן אינה צריכה להטעות .השיר
נכתב מתוך מטרה דידאקטית ]...[ .לא במקרה ,הדגש אצל שני אלה ,בן–
גוריון ואלתרמן ,אינו מושם על הגירוש שבפקודה ,אלא על ה"אכזריות" .על
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דרך הביצוע של מה ש"צריך" לבצע .בן–גוריון קר ביחס לדברים .הוא דואג
לנפש האומה ,כשהוא ממליץ על בתי–דין צבאיים .אלתרמן מזדעזע .אבל
אין הוא חורג אל מעבר למה שנדרש .אין להוציא מכלל אפשרות שהשיר
הוזמן .מאז ומתמיד חילק השלטון ,כל שלטון ,את הפשעים לשניים :אלה
שנעשו משמו — והם אינם פשעים ,ומוטב ,ליתר ביטחון ,לא לדבר עליהם
— ואלה שאינם נעשים משמו ואשר על כן יש להעמיד לדין את מבצעיהם,
או לפחות לדרוש כזאת (לאור .)124-123 :1995
[ב]
זמן קצר לאחר החלטת החלוקה פרסם אלתרמן את שירו הנודע "מגש הכסף"
( .)19.12.1947לכאורה ,אין דבר תמוה מזה ,שכן הימים הם ימי תחילת העימות הצבאי
בין היהודים לערבים ואילו אלתרמן ב"מגש הכסף" כותב לו כבר את שיר הסיום:
ש ַמי ִם אֹו ֶדמֶת
 ...ו ְ ָה ָארֶץ ִּתֹשְ קֹט .עֵין ָ
ְּת ַע ְמעֵם ְל ִאּטָה
עַל ּגְבּולֹות ֲעֹשֵ נ ִים.
ו ְ ֻאמָה ַּתעֲּמד — קְרּועַת לֵב ַא ְך נֹושֶ מֶת— ...
ְל ַקּבֵל אֶת ָהּנ ֶס
ָה ֶאחָד אֵין ֹשֵ נ ִי...
הִיא ַל ֶטקֶס ּתִּכֹון .הִיא ּתקּום לְמּול ַסהַר
ו ְ ָע ְמדַהֶ ,טרֶם–יֹום ,עֹוטָה חַג וְאֵימָה.
—— —— אָז ִמּנֶגֶד יֵצְאּו
נ ַ ֲערָה וָנַעַר
וְאַט–אַט י ִ ְצעֲדּו הֵם אֶל מּול ָה ֻאמָה (תשל"ז.)154 :
אך ההטרמה המופלגת הזאת מסתברת כאשר מתברר שזהו הרגע שבו מכין אלתרמן
מראש את הסובייקט שאמור לתפקד לנוכח נוראות המלחמה הלאומית — "גם 'מגש
הכסף' יכול להיקרא כשיר המפעיל את טכסיס הפרספקטיבה של העתיד כדי להשרות
על הקורא תחושת ביטחון בניצחון ,שהנה ,בשיר ,כבר הושג" (מירון  .)145 :1991זהו
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"המת החי" אשר מופיע בהמשך השיר בתיאור הנערה והנער ש"אין אות אם חיים הם
או אם ירויים" .אלתרמן בונה בשלב מוקדם במיוחד ,ממש בראשית המלחמה ,את
הסובייקט המיתי ,שתפקידו לרכך ולהכיל את האימה של נפילת החללים .הוא עושה
כן ,על ידי כך שהוא מקבע את החלל המת כמי שחי בממלכת הזיכרון הקולקטיבי
הלאומי ,למרות או בשל מותו הפיזי הפרטי הקיומי המיוצג כאן באמצעות היופימיזם
"ירויים" .כך משיג אלתרמן מידה מסוימת של נחמה לאומית כשהלאומיות מנכסת
לצרכיה את המת הפרטי ומפעילה מנגנון המבצר את הקול הלאומי ההגמוני (חבר
 )192-188 :1986אך שיר זה "הוא ה'טור היחיד' כמעט ,שבו נזקק המשורר לתקומת
מדינת ישראל מצד המחיר האנושי והמוסרי שלה" (מירון .)66 :1992 ;133 :1991
חיזוק ניכר לעמדה הלאומית של שירי "הטור השביעי" מופיע בטור "למען
ג'ורג'–בול" ( .)26.12.1947אלתרמן חוזר בטור זה לנימה הסרקסטית שאפיינה את
הטורים שלו בדרך כלל (חבר  )208 :1986כשבאמצעות הסרקזם הוא מחזק את העמדה
הקולקטיבית הלאומית ההגמונית כדבר–מה שאין כל אפשרות לערער עליו.
השיר "חברי ועדת הביצוע להקמת המדינה" ( )30.1.1948כולל גם עמדה אנטי
בריטית ("ועל–אף השהיות–האנגלים ,כמובן / ,כבר נמצא הוא [אלוהים]) בארץ /
מזמן" .שם .)211 :זוהי עמדה המוצאת את ביטויה גם בשבחים שמעתיר שיר אחר
— "החייל האנגלי דוד קרטני" ( ;6.2.1948שם — )212 :על העיתונאי הבריטי רוי
אלסטון ,שתמך ביהודים והתנגד נחרצות למדיניות הבריטית בארץ ישראל (ראו הערה,
שם .)277-276 :דברים קשים ביותר על הבריטים מופיעים בשיר "צבירת ההוכחות"
( ,)27.2.1948שנכתב בעקבות תביעת לונדון לקבל הוכחות לכך שלאנגלים הייתה יד
בפיצוץ של מכוניות התופת ברחוב בן יהודה בירושלים:
אֵי ְך הָיּו ְּפקִידֵיכֶם ַעּכָ ִביֹש ְמ ֻט ָּפֹש
שּכָפּו עַל ִלּבֵנּו ִהנ ִּיחַ...
ֹ ְ
שֹש!
הֹוכָחֹות? הֵן ּבָאֹות ִּבז ְ ַמנ ָן! אַל ֲחֹ ָ
ּובְבֹואָן ,אֲדֹונ ִים ,הֵן יֹוכִיחּו ֵמ ָמֹש
אֶת אֲֹשֶ ר ִּב ַקֹשְ ּתֶם לְהֹוכִי ַח (שם.)214 :
טור אנטי–בריטי חריף במיוחד הוא "התגבורת הבריטית" (:1995 ;12.11.1948
 ,)27-26שבו אלתרמן תקף את ההתגייסות הבריטית לטובת עבדאללה אשר נועדה
להביס את הצבא הישראלי .יעד קבוע להתקפותיו של אלתרמן היה שר החוץ הבריטי
ארנסט בווין ,שנודע ,מאז מינויו בממשלת הלייבור של קלמנט אטלי ב– ,1945בעמדתו
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העוינת כלפי הציונות והיהודים .ההתקפות מגיעות לשיאן בטור "עתידו של בווין"
( ,)26.11.1948שבו תקף אלתרמן את כוונת הבריטים להשאיר את הר הנגב והנגב
הדרומי בשליטת הצבא של ממלכת עבר הירדן ,וכך לקיים רציפות יבשתית תחת חסות
בריטית מתעלת סואץ דרך סיני עד לעבר הירדן המזרחי ,ושליטה בריטית על כל חופיו
הצפוניים של האוקיינוס ההודי (אלתרמן .)319 :1995
בשיר זה מתאר אלתרמן את בווין בלשון משפילה במיוחד:
שְ ֹעָרֹו יִגְּדַל אָז ֶפרַע
ּו ְבעֵינ ָיו י ְקֹוד אֵימִים.
הֹוד קֹודֵר ֹשֶ ל קֵץ ַק ְריֶרָה...
טֵרּופָם ֹשֶ ל ְר ֵאמִים.
ְּב ַק ְצו ֵי הַפֹורֵין–אֹופִיס
הּוא י ִ ְרּבַץ ּכְשֹור נַּג ָח,
ֹו ְפקִידִיםּ ,תֹופְשֵ ֹי–ּכָל–טֹפֶס,
י ִ ְרחֲקּו ִמּז ֶה ַה ְּטו ָח...
הּוא קֹולֹות–אִּיּום י ַ ְפרִי ַח
ּו ְדבַרֹו — חִידַת– ַה ְּספִינְּכְס:
ו ֶטֹו — חּורִי — ּבֵי — רָפִי ַח —
ַע ַקּבָה — אִידֵיאָה פִיקְס!...
ּו ְל ַמ ְראֵה ַמּפַת– ַהנֶּגֶב
ׁ–לֹא– ִאיֹש —— ——
הּוא י ִ ְקּפֹץ ְּכאִיש
ּוכְבֹו ְרחִים ִמ ְּפנ ֵי ַהּנֶגֶף
ּכָל רֹואָיו י ָנּוסּו ִחיֹש.
ו ְרֹופְאֹו ּבְקֹול יָגֵעַ,
ּכֹה יֹאמַר" :לֹא אֵין ָלֹשִ ישֹ...
ִל ְפנ ֵיכֶם ָאדָם שֹו ֵק ַע
שֶ אִיּבֵד אֶת ַה ָּבסִיס" (.)28 :1995
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חלק משירי "הטור השביעי" מהווה שירי תעמולה ישירים ,שמטרתם לעודד את
העם ואת הכוחות הלוחמים ,עד כדי דברי רהב כלפי האויבים .ואכן ,אלתרמן לקח על
עצמו באותם ימים תפקיד של תועמלן (מירון  .)137 :1991כזהו ,למשל ,השיר "נא
להכיר" ( ,)21.5.1948שנדפס שישה ימים לאחר הכרזת המדינה ובו ניכרת התפעמות
משרשרת המדינות המכירות במדינת ישראל הצעירה תוך כדי הטחה במדינות ערב
התוקפות:
רַק עֹוד זְמַן...
עֹוד שִ רְיֹון...
עֹוד–ּכָנ ָף– ִמתְרֹו ֶממֶת...
ּופָרּוק ו ְ ַע ְּבדַא ְללָהְּ ,ברֵי ַח ּגֹ ְפרִית
ּבַד– ְּבבַד עִם תֹולְדֹות ַה ְּמדִינ ָה הַּמּו ֵקמֶת
י ִ ְלמְדּו אֶת ּתֹולְדֹות ַה ִּספְרּות ָה ִע ְברִית!
י ְ ַקּבְלּוּ ,כַמּובָןְ ,בּתֹו ֶספֶת ּדָגֵֹש,
ְּב ִע ָקּר ַה ְדּג ָמֹות ִמ ְמּגִ ַלּת ַה ֵאֹש...
אָז,
ּב ְלחֹץ אֹותָם י ַד ַה ְּמצִיאּות אֶל ַה ִקּיר עֹוד,
שֶ יַּכִירּו סֹוף–סֹוף ַּב ְּמדִינה ַּכֹשּורָה,
הֵם ִּכ ְמעַט אֹולַי ג ַם אֶת ַע ְצמָם לֹא יֹּכִירּו,
ּכִי י ִהיּו ֵהּמָה ְקצָת נ ְטּולֵי– ַהּכָרָה (אלתרמן .)215-214 :1978
דוגמה נוספת להתייהרותו הלאומית של אלתרמן הוא השיר "הלילות בכנען":
עּורִי ,הָרּוחַ ,עּורִי.
יַפִים ַה ֵלּילֹות ִּב ְכנַעַן.
לְקֹולֹו ֹשֶ ל ַהּתַן הַּסּורִי
צְבֹועַ– ִמ ְצרַי ִם יַעַן.
ַעּבְדּול– ָקדֶר ּו ְסּפִירְס ו ְחּורִי
ּבֹוחֲשִ ים ַתּר ֵעלָה ו ָ ַלעַן,
ו ְקֹו ְראִים ֱאלֵי ְּכנַעַןּ" :גּורִי!" —
ַא ְך יָפִים ַהּלֵילֹות ִב ְכנַעַן (תשל"ז.)135 :
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וכשעמדה על הפרק הארכת ההפוגה הראשונה שעמדה להסתיים ,וכך אכן ארע,
ב– 9ביולי  ,1948היום שבו פורסם הטור "להט הקרב" (ראו הערה,)317-316 :1995 ,
כתב בו אלתרמן דברים חריפים ובעיקר מתגרים כלפי הערבים:
ו ְ ַה ַּפֹשִ ים
ו ְ ַהגְ ַלּבִים
עִם ֹשְ אַר
ָה ֵעּלִי– ַּבּבִים
שרָב
ְּכאֶל ַמי ִם ַּב ָ
לו ִ ַהטִים ָלצֵאת ַל ְּקרָב!
ו ְגֹורְמֹו ֹשֶ ל ז ֶה ַה ַּלהַט,
ַה ַּמ ְסעִיר אֹותָם גַּם יַחַד,
הּוא (אֶת זֹאת ְּכדַאי ָל ַדעַת)
רַק ּדָבָר ּפָעּוטַ :ה ַּפחַד (.)20 :1995
באותה רוח כתב אלתרמן את הטור "לאחר הסרוב" ( )28.5.1948שבו ניכרים דברי
התראה לפארוק ,מלך מצרים ,ועבדאללה ,מלך ירדן ,שסירבו לקבל את הפסקת האש
( .)216 :1978השיר "התגובה על התנאי" ( )4.6.1948מתייחס לתביעתה של הליגה
הערבית ,כתנאי להפסקת אש על פי הצעתו של הרוזן ברנדוט ,לבטל את מדינת ישראל
(ראו הערה .)315 :1995 ,גם כאן אלתרמן כותב מתוך תחושת כוח ויהירות שמבטלות
בזלזול את דרישתם של הערבים .עם פתיחת הדרך לירושלים כתב אלתרמן את "דבר
מבקיעי הדרך" ( )10.12.1948שאותו סיים בדברי הלל:
ְלךָָ ,העָם ֵה ָקּם וָחַי,
נָֹשְאּו הֵם לֹא ַה ֵלּל–ו ָ ֶכתֶר.
ְלךָָ ,העָם ,נָתְנּו הֵם ֹשַי
אֶת ַא ְר ָּבעִים ַהקִילֹו ֶמטֶר...
אֶת ַא ְר ָּבעִים ַה ַּפ ְרסָאֹות
ָה ֲעקֻּבֹות ִמ ְּקרָב–ו ָ ֶפ ֶרךְ,
ָה ֲאפֹרֹות ּו ְמ ֻסלָעֹות...
ּו ֵמ ַע ָתּה ּפְתּוחָה ַה ֶּד ֶר ְך (תשל"ז.)143 :
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[ג]
מצב העניינים ב"ארץ–ישראל–פלסטין" ,מנובמבר  1947עד מאי  ,1948הוגדר על ידי
בני מוריס כ"מלחמת אזרחים" (מוריס  ,)210-185 :2003שכן —
אף שהיישוב כולו ציפה כאיש אחד להתנגשות שתתחולל ביום מן הימים,
ואף שפיגועים אלימים החלו להתרחש כבר ב– 30בנובמבר — בתוך שעות
ספורות אחרי הצבעת החלוקה בעצרת הכללית — איש לא היה משוכנע
בוודאות כי מדובר בניצניה של "מלחמה" (שם.)184 :
המלחמה בין המדינות ,לעומת זאת ,פרצה רק אחר כך ,והתנהלה מה– 14במאי 1948
ועד ראשית ( 1949שם .)245-207 :אלתרמן בשירי "הטור השביעי" כתב שירה מגויסת
הגמונית העונה למשמעות הכפפת החיים האזרחיים למשימות הלאומיות ,ששיאן בעת
הזאת היא הפעילות הצבאית .אלא שבחיים האזרחיים המצב היה שונה:
האוכלוסיות היו מעורבות .קהילה אחת שלטה ברחובות או בשכונות
של זולתה .משולבות היישובים היהודיים והערביים לאורך הדרכים ,הן
בשטחים עירונים והן באזורי שדה ,אפשרה לכל צד לחסום זה את תעבורת
זה כחפצו (שם.)185 :
כפילות זאת בין האזרחי לצבאי ,שמאפיינת את מלחמת האזרחים ,כמו גם את המלחמה
שלאחריה ,אפשרה לאלתרמן לפתח פואטיקה שמערבת בין העולמות ומשתמשת
בעולם דימויים מלחמתי על מנת לתאר תופעות הטיפוסיות לחברה האזרחית ולבצר
באמצעות זאת את קולו ההגמוני המייצג את הצבא ואת חיי האזרחים .היה זה מישל
פוקו ,שהיפך את אמרתו הנודעת של קרל פון קלאוזוביץ — "המלחמה היא המשך
הפוליטיקה באמצעים אחרים" — וקבע כי הפוליטיקה היא המשך המלחמה באמצעים
אחרים .כלומר ,פוליטיקה היא הטלת סנקציות כוחניות ושכפול של חוסר איזון של
כוחות המתגלים במלחמה .גם בשלום האזרחי המאבקים הפוליטיים ,העימותים על כוח
וסביבו ,הפרת האיזונים הפוליטיים — כל אלה אינם אלא המשך המלחמהFoucault( .
 .)2003: 15-16אכן ,ההבחנה בין התחום האזרחי לבין התחום המלחמתי אינה כה חדה
כפי שלעתים נדמה .גם התחום האזרחי רווי יחסי כוח אלימים והפלישה של הצבאי
לתחום האזרחי ,ולהיפך ,מהווה מנגנון תרבותי עקרוני של הצדקת הפעלת הכוח בשני
התחומים.
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אלתרמן ערער את קו הגבול בין האזרחי והצבאי ,כפי שניכר ,למשל ,בטור "האזור
המותקף" ( ,)216-215 :1978 ;5.3.1948אשר על אף שמו הקרבי עוסק דווקא במאבק בין
שני עיתוני הערב ,ידיעות אחרונות ומעריב .אלתרמן ,אם כך ,לא רק ערער את הגבולות
ביניהם ,אלא למעשה הכפיף את האזרחי לצבאי .אכן ,ברוח טענתו של פוקו ,רקמת
החיים האזרחיים בארץ נבחנת ב"טור השביעי" באמצעות מונחי מלחמה .הפוליטיקה
של החיים האזרחיים נובעת מתוך ,וממשיכה ,את יחסי הכוח שמתממשים במלחמה,
ואילו המלחמה או הדיבור עליה ,משקפים את הפוליטיקה הלאומית .על אף היותה של
המלחמה עניין לאומי המיוסד על קונצנזוס לאומי שלכאורה אינו מקיים ,בתוך הלאום,
הבחנה בין אויב וידיד ,שהיא המגדירה את הפוליטי לפי קרל שמיט (,)Schmitt 1996
הרי שאלתרמן מרבה לתאר את אירועי המלחמה מזווית פוליטית חריפה ,המתבטאת
גם בדרך שבה הוא מגיב על פעולות "האצ"ל" ו"הלח"י" .כאמור ,בכך אלתרמן תופס
בשיריו את עמדת דובר הקונצנזוס ההגמוני .אולם ,וזאת יש להדגיש ,אלתרמן מייצג
את הקונצנזוס של הנהגת היישוב מטעמה הפרטיקולרי של מפא"י .כזהו ,למשל ,הטור
"עוד מוקדם במקצת ,)26.3.1948( "...המבקר בדרך הומוריסטית את השמחה לאיד
על ניסיונם של הארגונים הפורשים לבחון מחדש את החלטת האו"ם לחלוקת הארץ,
שהייתה מלכתחילה למורת רוחם:
ש ֵּבֹש ְּבנ ִימַת י ְגֹונ ִים
ְקצָת ֲחבַל ְלֹ ַ
אֶת ּתְרּועַת ַה ְּפ ַל ָּקטִים
שֶ ל ֵאצֶ"ל ו ְ ֶלחִ"י
הָעֹו ְרכִים ַחגִיג ַת נ ִ ָצּחֹון ְמדִינ ִי,
ְּברַמְקֹול שי ִּ ְחי ֶה
ּו ַב ְפרָז ָה–שֶ ֶּתחִי (שם.)217 :
המנגנון המערב את השדה האזרחי עם השדה המלחמתי למטרותיה של ההגמוניה
ניכר לא רק באפיון אירועים ספציפיים כמפלגתיים או כפוליטיים אלא גם בשימוש
הרטורי בדימויים .הטור "מסביב לגת–רמון" ( )225-223 :1978 ;13.8.1948הוא כולו
ביטוי להתפעלות מן הרגע ההיסטורי של נוכחות הציר הסובייטי בתל–אביב ומן המעקב
שמנהלות אחריו עקרות הבית שבשכנות למלון גת–רמון ,שבו הוא מתאכסן עם עוזריו.
אלתרמן שוב מתפעל מן הסממנים הממלכתיים החדשים של המדינה הצעירה ,אבל גם
כאן הוא משתמש במטפוריקה מלחמתית על מנת לתאר את עולמה האזרחי של המדינה
החדשה ובכך מטשטש את ההבחנה בין החברה האזרחית לבין החברה הלוחמת:
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"הּוא לֹו ֵבֹש ְמעִילֹו"" ,הּוא חֹובֹש אֶת הַּכֹובַע",
"הּוא ַל ֶּדלֶת נִּגָֹש"" ,הּוא עֹומֵד"" ,הּוא ַמּבִיט",
"הּוא יֹוצֵא"" ,הּוא חֹוז ֵר"...
שָיו–שֶ ל– ַהרֹבַע
ּכָל נ ָׁ
ִמּמְרֹומֵי ִמֹשְ ָלטִים מִשְ ַּתּתְפֹות ַּב ַּת ְצּפִית (שם.)223 :
באופן דומה ,מטשטש אלתרמן בין הצבא לחברה האזרחית בטור "יום ביאליק
והמדינה" ( ,)30.7.1948שנכתב גם הוא במהלך המלחמה .אלתרמן מבקש בו שהתרבות
העברית תהיה על סדר יומה של הממשלה וגם של המטכ"ל (נאור :)194 :2006
לֹא! ָהיְתָה ֲא ֵספָה ַאפְרּורִית– ַאפְרּורִית
ְלזִכְרֹו שֶ ל ַהאִיש ְמ ֻד ְבלֵל– ַה ַּפ ַּדחַת
שֶ עֹורֵר אֶת רַ ֲחבֵי ַה ְּת ִחּי ָה ָה ִע ְברִית
ְּכעֶשְ ֹרִים ִמ ְצ ָעדִים ּג ַם יַחַד!
ּומּוז ָרַ ,א ְך ַהּלֵב ְמ ַה ְרהֵר ִּכ ְמעַט–קַל
ֹשְאּולַי לֹא ָהי ָה ז ֶה ּפֹוגֵ ַע ַּב ֶּתקֶן
לּו הָיּו ַה ֶּמ ְמֹשֶ לֶת וְג ַם ַה ַּמ ְטּכָ"ל
שעָה אֶל ַה ֶּטקֶס.)21 :1995( ...
מֹופִיעִים ִל ְכעַין– ֶרבַע–ֹ ָ
אולם ,לצד תיאורים של החברה האזרחית בלשון צבאית ,מופיע בשירי "הטור
השביעי" גם הגילוי ההפוך .אלתרמן מתאר בהם סיטואציות מלחמתיות באמצעות
מונחים אזרחיים כגון אלו שמצויים בטור "הבוקר בארץ סיני" ( ;7.1.1949כונס כ"בארץ
סיני") ,המגיב לכניסת כוחות צה"ל לסיני בשלהי המלחמה ומתאר את המעשה הקרבי
במונחים אזרחיים של משפחה:
ו ְ ִה ְבהֵב ַה ֶּמ ְרחָב ַהנ ָּחּוֹש,
ּכְמֹו זֵכֶר ַקדְמֹון ְמ ֻע ְמעָם.
ו ְ ָעמַד ַה ָּצבָא ַהחָמּוש
ַּב ֲחדַר– ַהי ְ ָלדִים ֹשֶ ל ָהעָם...
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ַּב ֲחדַר ַהי ְ ָלדִים — ַּב ִּמ ְדּבָר —
פֹה ִד ֵלּג ז ֶה ַהֹשֶ בֶט יָחֵף,
וִפֹה ַאּבָא ַא ִדּירַּ ,כ ְמ ֻסּפָר,
ִראֹשֹונ ָה ִה ְר ִכּיבֹו עַל ּכָתֵף.
וְרַּבות ֲעבְרּוהּו ֵמאָז,
ִּבנְתִיבֹות ֹשֶ ל שִ ֹ ְמחָה וְי ָגֹון,
ַא ְך ּבְתֹו ְך ז ֶה ָהרֹחַב ָהעָז
שּוב נ ִ ְראֶה הּוא ּכְמֹו ַּבגָּּגֹון( ...תשל"ז.)152 :
בטור "השפעה אישית" ( )10.9.1948דן אלתרמן במצב הביניים של "לא שלום"
ו"לא מלחמה" שנוצר אחרי תחילת ההפוגה השנייה ( ;17.7.1948ראו הערה:1995 ,
 .)318-317גם טור זה מתנסח במונחים משפחתיים–אזרחיים ,ובמיוחד כאשר הוא
עוסק בתקופה ובהצעתו של הרוזן ברנדוט (שנרצח שבוע לאחר פרסום הטור) ,המכונה
על ידי אלתרמן ברנדוד (נאור :)199-198 :2006
יֹום ֶאחָד נֹו ְלדָה ּבַת ֲעדִינ ָה ו ְ ַתּמָה,
ְל ָאבִי ַה שָלֹום
ּו ְל ִא ָמּה ִמ ְל ָחמָה.
וַּתָדּון ִמ ְל ָחמָה עִם ֹשָלֹום ּבֶן–זּוג ָּה.
וַּי ַ ְחלִיטּו ִל ְקרֹא ְל ִב ָתּם
הֲפּוג ָה.
[]...
ב.
ו ַ ִּתגְּדַל הַפּוג ָה ו ַ ִת ְפרַח ּכֹה וַּתִיף.
וִמֵאֹות מַשְ קִיפִים נ ִ ָּצבִים ְל ַהֹשְ קִיף.
ְל ַהֹשְ קִיף אֵי ְך הִיא נָחָה ,נָאָה ּו ְתמִימָה,
ֻמ ָּקפָה ִמ ְק ָלעִים ּוגְי ָסֹות ( ְּכ ִאּמָּה).
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ּו ֻמ ֶּקפֶת ִס ְבכֵי– ַהּצָעֹות ְס ַבךְ– ִּב ְס ַבךְ.
ו ְיֹורָה ֱאלֵי ּכָל ַהּנ ִ ְכנ ָס אֶל ַה ְּטו ָח.
ו ְ ָאבִי ַה ֹשָלֹום ( ָהרָז ֶה ּכְמֹו ֹשֶ לֶד)
לֹא ֵמעֵז ְל ַהרְאֹות אֶת ַהחֹטֶם ַּב ֶּדלֶת.
[]...
ד.
אָז ָּפֹשַט ַהו ִּכּוחְַ :למִי הִיא דֹומָה —
אִם ְל ַאּבָא–ֹשָלֹום
אֹו ָלאֵם– ִמ ְל ָחמָה?
רַק ֹשָלֹום ַה ִּמ ְסּכֵן לֹא ִּדּבֵר ּכָל–מְאּום,
ו ְ ִהקְשִ יב ְּבחִּיּו ְך ַע ְצ ָּבנ ִי וְעָגּום...
ּכִי יָדַע ֹשֶ ּדֹומָה הִיא (וְז ֶהּו הַּסֹוד)...
לֹא ָלאָב ,לֹא ָלאֵם,
רַק לַּדֹוד
ֶּב ְרנ ַּדֹוד (.)25-24 :1995
באמצעות הדיבור האלגורי (שלום — האב ,מלחמה — האם והפוגה — הבת) שמחבר
בין עולם המלחמה לבין עולם המשפחה ,מאזרח אלתרמן את מאורעות המלחמה ומבסס
את השיח ההגמוני של שירתו .יחד עם זאת ,השימוש באלגוריה גם מייצר חיץ סמנטי
בין השכבה הצבאית לשכבה האזרחית .אמנם "כל העם צבא" ,אבל אלתרמן ,המגויס,
מסמן באמצעות האלגוריה ,שהנה ,כידוע ,חיבור מלאכותי ולא אורגני ,את הקשר וגם
את ההפרדה החדה בין שני התחומים ,זה המלחמתי וזה האזרחי .כדרכה של הגמוניה,
מסמן אלתרמן בשיר גם את המקומות שבהם יכולה להתפתח ההתנגדות להגמוניה,
כגון התייחסותה החיובית לתיווכו של הרוזן ברנדוט.
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[ד]
במלאת שבע שנים ליסוד הפלמ"ח ,הבליט אלתרמן בטורו הידוע "מסביב למדורה"
( )7.5.1948את אלמנט הגיוס הלאומי הטוטלי של אנשי הפלמ"ח .העובדה שהגבול בין
האזרחי לבין הצבאי היה מטושטש בעצם מבנהו ודרך אופיו של הפלמ"ח הפכה אותו
לנושא אטרקטיבי במיוחד עבור אלתרמן .הקשר האזרחי נבנה גם דרך אזכור הספרות
שכתבו אנשי הפלמ"ח ,שאותה מציב אלתרמן כנדבך חשוב בקיומו של הפלמ"ח" :מה
נשיר עליהם? מה נשיר? /הם עושים זאת יפה מאתנו / .בעצמם הם כותבים להם
שיר / ,ואפילו ספרים כבר נתנו( "...תשל"ז .)310 :אין ספק שההתבוננות של אלתרמן
בפלמ"ח נובעת מגיוס לאומי מובהק המייצר קישור הדוק בין מלחמה ללאומיות ונעזר
רבות בקישור שהוא יוצר בין האזרחי לבין הצבאי:
ֲאבָל ּכָכָה יֻּג ַד נ ָא לְאמֹר:
נ ְ ָערִיםֶ ,ל ֲהו ֵי נ ָא י ָדּו ַע —
ּבֵין ַחּג ָיו ַהּגְדֹולִים ֹשֶ ל הַּדֹור
אֵין יָפֶה ֵמ ַחגְּכֶם ַהּצָנּועַ.
לְמּו ְלכֶם ָה ֻאּמָה עַל סִּפֹו שֶ ל ַה ְדּרֹור
ִמֹשְ ַּת ֲחו ָה .ו ִבֹוכָהֲ .הבִינּו ָה (תשל"ז.)310 :
הגיוס הלאומי אינו ייחודי רק להם — כשם שאלתרמן מגייס את אנשי הפלמ"ח
(ולימים יכתוב טור נגד פירוק הפלמ"ח" :שתי–שבלים–וחנית" שכונס כ"שתי שבלים
וחרב"  ;2.6.1949תשל"ז ) 305-303 :הוא מגייס את אנשי הגח"ל (גיוס חוץ לארץ)
ומקפיד לסוכך על כולם באמצעות המטרייה הלאומית .כך הוא כותב בטור "אחד מן
הגח"ל" (:)31.12.1948
עֹוד ָה ָארֶץ ַהּזֹאת לֹא נ ָ ְתנ ָה לֹו
לֹא יָדִיד ,לֹא ִּפנ ָּה ְל ִמ ְקלָט,
לֹא שִ ְמחָה מִן ַה ֶאלֶף ַהּלָלּו
אָשֶ ר לָנּו היּו ְל ַמּתָת.
לֹאּ ,כִי רַק אָת ַחּי ָיוְּ ,פלִיטֵי– ֶחרֶב,
הּוא ִקּבֵל עַל הַחֹוף ִמיָדָּה.
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ֲאבָל ּג ַם אֶת ַחּי ָיו ,אֵי– ָּב ֶערֶב,
הּוא הֵֹשִ יב ְּבנָפְלֹו ַּב ֲעדָּה (תשל"ז.)144 :
באופן דומה ,מדבר אלתרמן על הכלואים בקפריסין ביום שחרורם ("שחרור
קפריסין" )21.1.1949 ,כעל מי שתרמו ,באמצעות ההעפלה הלא חוקית ,את תרומתם
למאבק הלאומי .גם כאן הוא מסוכך באמצעות המטרייה הלאומית על מי שתרמו
למאמץ הלאומי ממרחק מסוים:
ש ַה ַּתי ִל
ׁ
ו ְ ָעמְּדּו ּ נְעָרֹות ֶ
י ִשְ ֹ ְרטֵן ּג ַם ְּבלֵב–חֲלֹומֹות—— ,
וְעָמדּו ּבַחּורִים ּדְלּוּקֵי– ַעי ִן
ּונְֹשּוכֵי ֶעלְּבֹונ ִים ּו ְכלִּמֹות.
ו ְ ָעמְדּו ִאּמָהֹות– ְּב ִמ ְט ַּפחַת
וְאָבֹות וְתִינֹוק–עִם– ֻּבּבָה...
ַה ִדּיבִיזְי ָה ַהלֹּא– ְמנ ֻ ַּצחַת
ֹשְאֹוי ֵב לֹא רָאָה אֶת גַּּבָה!
ְמדִינ ַת ַהי ְהּודִיםָ ,ל ְך י ָדּועַ:
הֵם נָסְכּו אֶת ּכֹחָם אֶל ּכֹ ֵח ְך
ְּבלִי רְאּות אֶת הַּׂשְ כָר ַה ָצּנּו ַע
ֲאֹשֶ ר ֹשְמֹו הּוא — ִלהְיֹות ּבְתֹו ֵכךְ! (תשל"ז.)108-107 :
[ה]
בשיר "תנועת המלקחים" מהלל אלתרמן ומשבח את הקרבות שבהם נכבשו וילהלמה,
שדה התעופה ,רמלה ,לוד ,מגדל–צדק וראש העין בתנועת מלקחיים מיד לאחר תום
ההפוגה ( .)8.7.1948השיר בנוי כמדרש על הביטוי "תנועת מלקחים" כשהוא סוקר
תנועות שונות בתולדות העם היהודי המתממשות במלחמה העכשווית ואשר "כולן
גם יחד (זו כעת ההרגשה)  /צופות בה  /בתנועה הזאת החדשה" ( ;217 :1978מירון
.)143 :1991
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השיר "שיחת בינים )4.2.1949( "1949 ,נכתב בשלהי המלחמה .הסכם הפסקת
האש הראשון נחתם עם מצרים ב– 24.2.1949ואלתרמן ביקש ,עשרים יום לפני כן ,מן
הציבוריות הישראלית לא לשכוח את העיקר .אכן ,הייתה מלחמה והכל היו שרויים
במתח פוליטי שעיקרו "באינפורמציה ,בויכוח / ,בניצוחים שהתנצחנו / ,טבולים אנחנו
גוף–ורוח / ,וטוב שכה טבולים אנחנו!" ( .)337 :1978אך בקשתו של אלתרמן היא "כי
סכנה קטנה כזית  /ישנה ,והיא — שתוך הדהר  /מרוב עצים ורעש–ציד  /נשכח כליל
את הוד היער" (שם .)338 :אלתרמן מדגיש את ראיית המלחמה כ"סוד ונס הוא — "
(שם) ומבקש להעניק לרגע ההיסטורי מעמד נעלה ,במיוחד בשל השכול ,ושלא ישקע
באפרוריות היומיום:
אָז ַה ָטפֵל נ ִשְ אָר ֹשָכּו ַח
ו ְ ַה ִעּקָר נ ֶ ֱחרָת ְּב ֶחרֶט
שבִים אֶל ַהּו ִּכּוחַ.
 ...וְאָז ָ
שבִים ֵאלָיו ַא ֶחרֶת (שם.)339 :
ֲאבָל ָ
התפקיד המרכזי שאלתרמן לוקח על עצמו בשירי "הטור השביעי" הוא ,אם כך,
לרומם את הרגע ההיסטורי של המלחמה ולמנוע את שקיעתו ואת ההתרגלות אליו.
הוא נוטל על עצמו את תפקיד המחוקק של הזמן ההיסטורי הלאומי .בתור שכזה ,הוא
ממלא גם תפקיד של מוכיח בשער .אך כמשורר הגמוני ,אלתרמן אינו נרתע מעיסוק
פוליטי אזרחי בשאלות אזרחיות ,לא מפלגתיות ,של האומה כבר בשעת המלחמה.
כך הוא עושה ,למשל ,בטור "מעשה בלי סוף" ( )2.7.1948שבו מוחה אלתרמן על כך
שהמלווה הלאומי נמשך מעבר למועד שנקבע מראש (ראו הערה .)316 :1995 ,יחד
עם זאת ,רק לאחר המלחמה מתפנה אלתרמן לעיסוק בעניינים קטנים תוך כדי שהוא
נוטש את העניינים שברומו של עולם ועוסק בבעיה השולית של העדר כסף קטן בשוק
הכספים ("פרוטרוט" ;8.4.1949 ,שם .)271-268 :עניין חשוב יותר הוא פתיחת המושב
הראשון של הכנסת ,שעליו כתב אלתרמן את שירו "עם כנסת ראשונה" ()18.2.1948
ובו מודגש תפקיד החולין האזרחי שלה על רקע האירועים הדרמטיים של המלחמה:
ַא ְּת לֹא נֶצַח ִּת ְחי ִי בְאֹורֹו ֹשֶ ל ָּברָק...
לֹא! גָּם ָל ְך עֹוד נ ָכֹונּו ְב ַעי ִן
יְמֵי–חֹל וְנִמְנּום ּוו ִּכּוח–ֹשֶ ל– ְסרָק,
ְּבלִי ִּתזְמֹרֶת ּו ְבלִי שְנֹות– ַא ְל ַּפי ִם...
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עֹוד יֹו ֵמךְֲ ,א ֵספָהּ ,בְֹשִ גְרָה י ְ ֻכ ְרסַם,
ּו ְכבָר ֹשֵ ן ָל ְך לֹו ְטֹשִ ים ְל ַמ ְפ ֵר ַע
ַהּלִֹשְ ּכָה ו ְ ַהנְּי ָר
שֹם
הַאֹו ְרבִים ְל ַע ְר ָ
ֹשֶ ל ְתּקּופֹות ּו ְדגָלִים וְאִידֵיאָה.
ַא ְך טֹובִים ַה ֻח ִלּין ו ְ ַה ֶּפ ֶר ְך הּוא טֹוב,
אִם ָּבהֶם לֹא יִּדֹם אַף ְל ֶרג ַע,
שנ ִי וְעָמּום ,קֹול ַהּתֹף
ּכְמֹו לֵב ַע ְקֹ ָ
ֹשֶ רָעַם
עֵת הּונ ַף ַה ֶּדגֶל! (תשל"ז.)405-404 :
אלתרמן משמיע זעקה לנוכח המתרחש במוסדות הסעד במדינה הצעירה ("חקירה
תהיה" ;25.2.1949 ,תשל"ז .)275-273 :עניין אזרחי אחר הוא הוויכוח סביב האפשרות
שיהודי בשם סידני סטנלי ,אשר הסתבך משפטית באנגליה ,יוכל לעלות ארצה באמצעות
חוק השבות .בטור "חזון הגנב" ( ;11.3.1949ראו הערה ,)320 :1995 ,מעלה אלתרמן
סוגיה לאומית ומפתח אותה במונחים אזרחיים ,כשהוא כותב על חזון הנורמליזציה
הציוני שביקש להתגשם בדמותו של הגנב העברי .יחד עם זאת ,הנימוק שבגינו הוא
אינו מתנגד לכך שסידני סטנלי יוכל לבוא לארץ ,הוא לאומי לעילא ולעילא:
ו ְ ִת ְהי ֶה ְלךְָ ,ס ֶטנְלִיִ ,מ ְקצָת–נ ְ ָחמָה,
אִם ְתֹשְ מַעְ ,ל ָמֹשָל ,שֶ ֲאפִילּו ּכַּיֹום
ּבְתֹוכֵנּו יֹוֹשְ בִים ַס ְפ ְסרֵי– ִמ ְל ָחמָה,
שְ ָּסחֲרּו ּבַנֹוז ֵל ָה ָאדֹם– ָה ָאדֹם...
ו ְ ָלכֵןַ ,הו ִּכּוחַ ,מַר ְס ֶטנְלִי יָקָר,
ְּב ִענְי ַן ּבֹו ֲאךָ ,הּוא ו ִּכּו ַח ָעקָר (.)31 :1995
ביטוי אזרחי מובהק שנכתב כבר במרץ  1948הוא בטור "משמעותה של קוניונקטורה"
( ,)18.3.1948שבו כבר רותם עצמו אלתרמן להגן על מפא"י מפני הביקורת שהטיחה בה
מפ"ם .ניצחון מפא"י בבחירות להסתדרות נבע ,לדעתה של מפ"ם ,בשל מה שכונה על
ידה כקוניונקטורה פוליטית של הניצחונות המפוארים במלחמה ,ששיחקו לידי המפלגה
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השלטת (ראו הערה .)321-320 :1995 ,ואכן ,לעתים מוותר אלתרמן על המעמד שקנה
לו של מייצג כלל מדינת ישראל והפך לדובר פוליטי מגויס של מפא"י.
[ו]
אלתרמן עסק לא מעט בריבונות המדינה הצעירה ,כשהוא גוזר אותה ממצב החירום
שיצרה הפלישה הגדולה של מדינות ערב לאחר הכרזת המדינה ב– 14במאי .1948
כשם שטען קרל שמיט ,הריבון הוא זה שמכריז על מצב החירום (שמיט  ,)2005וכך
אכן כך קורה בשיר "אל מול הפלישה" (כונס ב"לבקר פלישה" ,)14.5.1948 ,שבו עסק
אלתרמן ,באירוניה ,בשאלת ההכרה במדינה שתהיה פועל יוצא של המלחמה:
נ ְכֹונ ִים ְמ ַפ ְּקדֶיהָ!
שֹכִירֶי ָה הּוכְנּו!
מִשְ ֹאֶת–לֵב ּפַחֹותֶיהַָ :סּכִין– ֶּב ָחז ֶה
ִל ְמדִינ ַת ַהּי ְהּודִיםּ ...ובָרּו ְך ֹשֶ ֶה ֱחי ָנּו
ו ְ ִקיְּמָנּו ו ְ ִהגִיעָנּו ַלזְּמַן ַהז ֶּה.
מִי יָּכִיר ְּב ֶמ ְמֹשֶ לֶת ָהעָם הַמּו ֶקמֶת?
מֹו ְס ְקבָה?
ו ָשִ ינְגְטּון?
זְמַן לֹא יָֹשְ הֶה ִּפתְרֹונ ָיו.
ַא ְך ָמחָר י ִ ְת ָּברֵר ַל ְּמדִינ ָה–ּב ִמ ְל ֶחמֶת
אִם נִגְז ַר ּכִי ֲערָב ּבָּה ַּתּכִיר ִראֹשֹונ ָה! (תשל"ז.)140 :
הריבונות ניכרת גם בשיר "העיר החדשה" ( )24.12.1948המאפיין את החפירות
הארכיאולוגיות שחשפו עיר ישראלית קדומה על גדות הירקון כנס ,שכן "הרצפה עם
הבית  /נחפרים ברשיון מדינת ישראל" (תשל"ז.)413 :
לסיום ,ניתן להדגים את עמדת ההגמוניה הריבונית של אלתרמן ביחס לפרשת
אלטלנה (נאור  .)201-200 :2006עמדה זאת ,שהנה פוליטית ומעידה על חלחול
המלחמה לפוליטיקה האזרחית ,מצאה את ביטויה האלים והנחרץ באוניית "האצ"ל"
אשר הביאה ,בימי ההפוגה הראשונה ,נשק לחופי ישראל תוך כדי הפרת מרות ממשלת
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ישראל .עמדתו של אלתרמן ניכרת במובהק בשיר "אהבת ישראל ושריפת הנשק"
(:)25.6.1948
י ַ ֲעמֹד נ ָא ָהעָם ְללֹא נ ִיעַ– ַע ְפעָף
וְיֵדַע ְל ַמ ְראֵה הַּׂש ֵרפָה הַעֹו ֶממֶת
ּכִי ַהּנֹ ֶשֶ ק ַהז ֶּה
לֹא ַל ֶהבֶל נִשֹרַף...
הּוא ִמּלֵא ֹשֵ רּותֹו ָל ֻא ָמּה הַּלֹו ֶחמֶת!
ש ֵרפָתֹו ּפֵרּוֹשָה נִּצָחֹון
הּוא ֹשֵ רֵת! ְֹ
ְלי ִ ְצרָּה ֹשֶ ל ֻאּמָה
עַל יִצְרֹו ֹשֶ ל ֵעדֶר.
ש ֵרפָתֹו ּפֵרּוֹשָּה ַהּנ ָכֹון
הּוא ֹשֵ רֵת! ְֹ
הּוא קִיּום ַה ָמּרֹות
ּושְ מִירַת ַה ֵּסדֶר!
י ִ ָּתכֵן ּכִי ַה ָלּלּו ְּד ָברִים ּפְעּוטִים,
ַא ְך הַּיֹום הֵם חֹומָה ִל ְמדִינ ַת ַהּי ְהּודִים.
שו ְא יָרִיעּו ְּפ ַל ָקטִים ָּבעִיר:
ו ְ ָלכֵן ֹ ָ
יֹום ֶח ְרּפָה הּוא יֹומָּה שֶ ל שְ ֹ ֵרפָת ַהּנֶֹשֶ ק!
לֹא! ְּבעַב ֶה ָעֹשָן ִמ ְס ַּת ֶּכלֶת ָקהִיר!
וְהֵיטֵב ִמ ְס ַּתּכְלֹות ּבֹו
עַמֹון ו ְ ַד ֶּמֹשֶ ק! (תשל"ז.)148-147 :
אלתרמן מפעיל בשיר זה את מה שכינה דן מירון בשם "ההיפוך הלוגי" ,שהרי —
אפילו את שריפת אלטלנה ונשקה הוא חוגג באמצעותו .לכאורה ,מה טובה גלומה
בשרפה זו ,שהביאה את העם אל סף מלחמת אחים וכילתה נשק ותחמושת ,שהיו
דרושים ביותר בשעה הקשה של המלחמה? תשובת אלתרמן :שרפת הנשק מביאה מפח
נפש לקהיר ולדמשק (מירון .)141 :1991
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בגינויו הנחרץ של אלתרמן באשר להבאת אלטלנה לחופי ארץ ישראל ,הוא נסמך
על קידוש הריבונות הישראלית החדשה .אלתרמן עומד על כך שאין לפצל את הריבונות
הישראלית וכל הקשור לפעילות הצבאית צריך להיות מוכפף לסמכות אזרחית אחת.
כדרכו של שיח הגמוני ,יונקים הצבאי והמלחמתי את סמכותם מן האזרחי שהוא גם
חובק כל ויוצר איזון כוחות אשר אינו מאפשר לאופציות אלטרנטיביות ,כמו זו של
"האצ"ל" ,לתרגם את חריגתן האזרחית לכלל פעילות צבאית החותרת תחת הריבונות.
דומה שפרשת אלטלנה נתפסה על ידי אלתרמן כשיאו של העימות בין האזרחי לצבאי
בשעה שהריבונות האזרחית יוצאת כשידה על העליונה.

1

כל ההדגשות מכאן ואילך מופיעות במקור המצוטט.
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