המשורר כמנהיג
)נת אלתרמ במלחמת ששתהימי ואחריה(
משה שמיר
"אומ וחימה צלולה
פותחי דלתי הפיכחו".
)"המסכה האחרונה"(175 ,

א .דלתי הפיכחו
מלאו עשרי שנה למלחמת ששתהימי ,מלחמת "התמורה האישנית שהפכה את סכנת הכליו
לישועה שאי דומה לה" )ח  ,(1*) (38המלחמה שע סיומה פירס נת אלתרמ את מאמר הקריאה,
ההתעוררות והתביעה שלו" ,מול מציאות שאי לה אח" ) ,(16.6.67לקראת "הזמני החדשי שעל
מפתנ אנו ע ֹומדי כיו) ".ח .(43
מלאו עשרי שנה – ואנו עדיי על המפת ואנו עדיי עומדי.
מלאו עשרי שנה ,וכמי שהיה אז ע נת אלתרמ כמעט יו ביומו ,כמי שפירס שבועיי אחריו
מאמר ִמפְ ֶנה משלו )"אי דר .בחזרה" ,מעריב ,כ"ב בסיו תשכ"ז ,(30.6.67 ,כמי שעשה עימו מאז
בעיצוב המחשבה ,בארגו הכלי והאנשי ,ע קבוצת אישיסגולה גדלה והולכת מכל המחנות ,לכינונה
ולהעמקת השפעתה של התנועה למע ארישראל השלמה – אני מרשה לעצמי ,אני חייב לעצמי,אני
זכאי בבחינת המביא דבר בש אומרו ,אני מבקש לנסות ולהבי ,לנסות ולפרש את החיזיו הרוחני
והמוסרי הנאצל הזה של המשורר הק וש עצמו מורהדר .לעמו.
ספרותנו ידעה חזיונות כאלה – סופר ,משורר ,אישרוח ,מדע ,קמי ונוטלי על עצמ עול של
מהות אחרת ,יוצאי אל אחיה בשער ,נכנסי בעסקיציבור ,ניצבי במרכז הזירה הפוליטית .בדרגות
שונות של הַ פְ ָר ָדה בי עולהרוח האישי לעולהכוח הציבורי ראינו בימינו את אורי צבי גרינברג
ואביגדור המאירי ,אברה שלונסקי ואלכסנדר פ ,וקודמי לה ביאליק וברנר וקודמיקודמי לה
)*( כל המובאות במאמר זה מ הספר "החוט המשולש" )הוצאת הקיבו המאוחד ,תשל"א( מסומנות באות ח ומספר העמוד .המובאות מ הספר "המסכה
האחרונה" )הוצאת"ספרית מעריב"  (1968 ,מסומנות באות מ ומספר העמוד.

לילינבלו ואחדהע וסוקולוב ,והרשימה ארוכה והמצע קצר – אלא כאשר אירע הדבר בנתנ אלתרמ
היתה המטמורפוזה מהירה יותר ,חותכת יותר – ומתמיהה יותר בעיני יודעי המשורר ואוהביו.
מבחינת "האומ והזע" גמלה התמורה בכתיבתנו הציבורת של אלתרמ באפריל  ,1967כאשר נטש
את טורו ואת מעמדו המיוחד ב"דבר" )לאחר קרוב לרבע מאה שני( והחל את כתיבתו ב"מעריב" .מאז
משבר "הפרשה" ובעיקר לאחר סילוקוהסתלקותו של דוד בגוריו מהנהגת המדינה ומצמרת מפלגתו
– הלכה והעמיקה בדידותו של אלתרמ בעיתו פועלי ארישראל ,הלכה והחריפה עמידתו
האופוזיציונית הנזעמת והבלתימתפשרת כלפי התנועה והסביבה החברתית ,המימסד ואישיההנהגה,
אשר בשנות השיא של כתיבתו הציבורית במסגרת "הטור השביעי" היה הוא דובר הנעלה והנער
ביותר.
עמידה אופוזיציונית זו ,שהיו בה הרבה מרירות וכאב ,נבעה לא רק מהזעזוע לנוכח מה שנראה
בעיני המשורר עיוותדי שאי לו מחילה ,ערעור היסודות המוצקי של הצדק ,התבונה ועוזהרוח
וַ ֲהמָ ָרתָ  בטיח תפל של שקרי והעמדתפני וגניבתדעת – אלא התחייבה ג משינוי פניה של
המציאות הישראלת באות שני עצמ ,בשנות השישי הראשונות ,כאשר בעקבות המיתו הכלכלי
חישבו להתערער ולהתמוטט כל מנופיהפעולה של המפעל הציוני ,ע התופעות המבהילות והחדשות
אז עדיי של אבטלה עמוקה ,הקפאת העליה ,ירידה מ האר ,רפיו כלכלי ושיתוק המעשה החלוצי.
אלתרמ ב החמישי ומעלה זכה אז אמנ להצלחות חיצוניות ניכרות ,תו .גילוי פני חדשות ביצירתו
– שני מחזותיו" ,כינרת ,כינרת" ו"פונדק הרוחות" ,שהוצגו אז בתיאטרו הקאמרי היו אירועיתרבות
מרכזיי ללאספק – אבל בנפשו הנקלעת יותר ויותר למתחי של אחריות ציבורית וחרדה לבאות )וכא
פעלו את פעולת ג גורמי אישיי ומשפחתיי( ,בעולמו הרוחי המתייצב יותר ויותר מול עימותי
של דרישת די ומתדי ,בתו.תוכו הלכה ופשטה קדרות של יאוש ,תחושה של ערפל ,טשטוש סימני
הדר ,.אובד עצות – וכל אלה )לדידו( כתוצאה בלתינמנעת מ"שקיעת האלי" בהנהגת הע והמדינה.
הספיקות כירסמו בו ,הרעילו את נפשו ,לא היה לו מענה ,נקודתאור לא מצא – ופתאו רמזה האפשרות
לגילוי אור חדש ,פתאו נדמה שהעיניי מתחילות לראות את המציאות .פתאו אפשר לא רק לפלל
לפיכחו ,אלא ג לראות את סימניו.
את זה נתנה לו מלחמת ששת הימי .אמנ ,כדי שלא תתקבל כא תמונתקיטש כוזבת – שכביכול
רעהתותחי הוא שעורר את המוזות לתחיה חדשה – יש לחזור ולהדגיש :הזע המצטבר ,העמידה
האופוזיציונית החריפה ,הסירוב לקבל את שקיעת הדור כגזירת הסתלקות סופית – מאלה ,מ המר
והע ֹוקֵ  ,מ הנואש והנלבט – בא הכוח להיאחז בסימני הישועה.
אי זה מקרה שביו העצמאות הגורלי ההוא ,התשעהעשר )ה' אייר תשכ"ז  ,(15.5.67כותש
אלתרמ ללא רח את ממשלת ישראל ההססנית ,הנסיגנית ,המוותרת על עקרו ריבונותנו בבירתנו ,לא
מקרה הוא שבו במאמר הוא מציי לשבח את "מחאתו של ב גוריו על צמצומו של המצעד ,שהיא
עמידה על עני יסודי ")ח  – (28ולא מקרה הוא שכ .הוא כותב כעבוד שנה ,ביו העצמאות העשרי:

"ביו עצמאות זה ,על פרשת דרכי מפולשת זו ,עלינו לבקש שעת פיכחו והארה .אי אנו
שיכורי ניצחו .שיכורי ניצחו ה אלה מבינינו שהישגי המלחמה באמת סחררו את ראש
וה סבורי כי ההישג רב מדי ,כי זה שפע שאי אנו רשאי לשאתו ,שעלינו להתפרק ממנו
ויהי מה .הפיכחו האמיתי רחוק מזה .הפיכחו האמיתי אומר כי זו הפע הראשונה
בתולדותינו ,בעמידתנו כיו ,אנו יכולי לקוות לשלו ,ול 8רק מתו .ידיעה שהיפוכו של
השלו – נחשול המלחמה – נעשה ,הודות לעמידה זו ,עני קשר יותר לאויבנינו .הפיכחו
רואה את הדברי כמות שה .על עצב ,על הפלא שבה ,על כובד וכוח ג יחד".
)ח  .241ההדגשות שלי .מ.ש(.
ִמ ַלתהמפתח בפיסקה זו היא "פיכחו" – וזו ִמלתהמפתח להבנת אלתרמ באותה שנהִ ,מלת
המפתח לשנות חייו האחרונות .המאבק נגד הדמדו ,הטשטוש ,האטימות והערפל ממלא את שנותיו
אלו ע תו .השאיפה לפיכחו ,לבהירות ,לראיה אמיתית – התחושה כי הגיע לכ ,.כי בידו הדבר – ה
סוד כוחו הבלתינלאה.
כתיבתו של אלתרמ בשלוש שנותיו האחרונות היתה כמעט כולה פרוזה פובליציסטית ,וג קטעי
העיזבו בשיר ובמחזה אשר הגיעו לידיעתנו מעידי על כ .שהתמקדותו בשאלות הע והמדינה היתה
אז מוחלטת.
בדברי הבאי אבקש להוכיח ,כי התמכרותו הגמורה של המשורר למאבק הציבורי המכריע על מה
שנראה בעיניו מהותה של הציונות ועתיד של הע והאר ,כי מסירתנפש נלהבת זו לא היתה בסימ
ניתוק ופרידה מדר.חייו כיוצר ,אלא בסימ מימוש ומיצוי והתעלות אל רוהפסגה וסו9סו 9אל מלוא
ליכוד כוחותיו הרוחניי הפנימיי .פרט לעדות ולרישומ העז של מאות שעות עשיה משותפת עומדות
לרשותי שתי חטיבות יצירה מאות שני ,שמה אשאב את רוב החומרשבכתב לעבודתי .האחת –
הסיפור הסאטירי הרבגוני והססחרוזי "המסכה האחרונה" )ספרית מעריב" (1968,והשניה – אסופת
מאמריו ב"מעריב" )"החוט המשולש" תשכ"ז – תש"ל( שיצאה לאור בהוצאת הקיבו המאוחד,
בעריכת מנח דורמ ,בשנת תשל"א ,שנה לאחר מות המשורר ,הכר .הראשו למהדורת כל כתביו.
המוטיב המאחד את שני הספרי הללו ,שכה שוני ה זה מזה מבחינה ספרותית ,המתח הפנימי
המשות 9לשניה הוא – הניגוד בי דמדו לפיכחו ,בי טשטוש לבהירות .ריבוי החזרות על צמד
ניגודי זה הוא כה דומיננטי במארג הטקסטואלי של שני הספרי עד כי אי מנוס מ המסקנה ,שיש כא
לא רק גילוי טבעי של המנגנו הלשוני הפנימי של המשורר – אלא כוונה מודעת ,ניסיו להחדיר למער.
הלשוני הציבורי מעי מלתמפתח ,ששומעיה יבינו את מגמתה וא 9יתחילו להשתמש בה כמושגהיכר,
לתפ8סֵ י הכזב.
ּ
מעי "שיבולת" להבדיל בי מחזיקי האמת
אביא לדוגמא מכל הבא ביד ,משני הספרי במעורבב ,בטרת אנסה לסכ את התופעה ולבדוק
השפעתה על דרכו הפוליטית.

המוטו המובא בראש הפרק הזה ,נועל את "המסכה האחרונה" – אבל בפתחו של אותו ספר ,בפרק
ההקדמה הנקרא בש "עופי מגילה" )וה ג שתי המלי האחרונות בספר ,האמורות לסגור את המעגל(
אנו כבר קוראי..." :האיולת יוצאת בלבוש של חכמה והחכמה נראית כאיולת וניסוחי של דמדו
ְמכִ 8ני פיכחו ומושכלות ראשוני נחשבי כהזיותקדחת) "...מ  .(10בקטע הפרוזה האחרו שיצא
מתחת ידיו של אלתרמ ,זמ מועט לפני פטירתו ,קובע המשורר ,כי "האידיאולוגיה הציונית צריכה
ִשק 8וגיבוש וקביעת עיקרי מחדש ,לא רק משו התרוקנות ,אלא ג מחמת שהיא הולכת ומתמלאת
ערפילי טשטוש ומוקדי כרסו העשויי להפכה לתלעול" )ח  .(627אמנ שנה לפני כ הוא רואה
סימני טובי להתפכחות ,ועליה הוא מדבר במאמרו "ההבקעה מ הדמדו" )ח  ,(383שחלקו הראשו
כתוב בנעימה סאטירית כה משעשעת ,עד להזכירנו את מיטב פרקיה של "המסכה האחרונה" ,ודברי
ברורי בעלי כתובת ברורה )משה דיי( ברוח זו הוא כותב עוד בשנת  ,1968תחת הכותרת טעונת
המשמעות" :שלהידמדו וראשיתפיכחו" )ח  .(307וא אנו קוראי בשיר הסיו של "המסכה
האחרונה" את החרוזי הבאי "צאי מגילה לעו/9ע השורות הכתובות/והיי כרמז השקו/9אשר בעָ בְ ר ֹו
חטופות/מאירה הצלילות בהבהוב/את פני השאלות המטורפות" )מ  – (174הרי שמו של הספר )שעניינו
כיסוי והתחפשות והעמדתפני( ,וסיפור עלילתו )שכולו זיו 9והטעייתהציבור( ,וטיב דמויותיו )שכול
קשקושידברנות ומלל מנופח וראוותני( ,מעניקי את המסגרת המאחדת לאותה התגוששות בי פיכחו
לדמדו ,שאינה יורדת מסדר יומו של המשורר .כדי להבי את מידת הרצינות ,את עומק הכאב ,הכרוכי
בתודעתו של אלתרמ במושג של אובדחושהמציאות – דיינו שנקרא קטע קודרמזעזע באמצע
התיאור הסאטירי המטור 9כמעט של הכנס הציוני ,בספר "המסכה האחרונה" בפרק "חוש הכיוו".
"פעמי הורגש כי משהו סמוי וסומא ,פרוע וחשו ,.מרח 9ומתלבט בי הכתלי ,כמי בריה
שחושי ההתמצאות ניטלו ממנה ,כמי התגלמות של סילוק תחושת הקיו והכיוו של ע
של ,אשר קרני מישוש סמויות שלו ,שהוליכו אות עד כה לאור .מאות בשני ,בי בחוש.
ובי באור ,נתנוונו ,חדלו לפעול והניחוהו תועה וטרו 9חושי.
)מ  .50ההדגשות שלי – מ.ש(.
"טשטוש במסוה של ריאליז" מכתיר אלתרמ את הפרק השני במאמר אחדמרבי על בעיות
היסוד של ארישראל השלמה ,ובגו 9הפרק אנו חוזרי ומוצאי את הביטויי "כוחות הרצו וההכרה
תועי ותוהי באי תכלית ברור והערפל הול .ומטשטש קוייה של עיקרי שאי לנו קיו בלעדיה"
)ח  ,(129ובהמש .מופיע הדיבור על "עמעו ההכרה ,בזבוז כוחות הרצו והדריכות ועירפול העקרונות
והתודעה הלאומית" )ש( .זמ קצר אחר מלחמת ששת הימי ) (21.9.67מדבר אלתרמ בשבח של
"מידות הפיכחו וכובד הראש" )ח  ,(95אבל בשנה שאחריה הוא עומד במאבק חרי 9נגד "מדיניות של
בלימה" וקובע ,כי "א לא תתנער מדיניות זו מ הדמדו ,המכלה את תוכנה והופ .אותה לתרגילי ניסוח
ונתינת טיח שקו 9על גבי בקיעי ,היא עשוי ,להשאירנו לפתע עומדי על פני קליפתה הריקה ,על פי
תהו" )ח .(207

ההבחנה בי טשטוש לפיכחו ,משמשת לאלתרמ לא רק בהקשרי מקומייאקטואליי .על מה
שקרה ברוסיה אחרי סטאלי הוא אומר..." :לאחר חמישי שנה של מהפכה רק מתחיל האד הסובייטי
לשוב ולמצוא דר .אל ראשוני מושגי של הבדל בי דמיו ומציאות ,בי חוק לשרירות ,בי אמת לשקר,
בי כישו 9לבי פיכחו" )ח .(25אבל הואיל ורוב מאמריו באות שלו שני אחרונות לחיי סבבו על
נושא ארישראל וגבולותיה ואדמתה ,שלמותה ושלומה – מוב כי צמד הניגודי של פיכחו וטשטוש
חוזר בנושאי אלה דווקא ,כגו" :אלא שג הפיכחו אינו רוצה ואינו מסכי שיראוהו נטול סנטימנטי
ומתנכר לרגשות" )ח  .(354ולקראת סיומו של אותו מאמר" :דומה כי לנוכח כל אלה אפשר לשאול לא
רק מה מידת הפיכחו שבחישובי אלה ,אלא ג מה מידת האחריות הציבורית של כל אות בעלי
חשבו הבוראי ,מכוח הש המפורש של הדימוגראפיה ,גול סטאטיסטי נטולשחר שהדבר האחד
הברור והוודאי שבו הוא הקרדו שבו מאיי חשבו מופר .זה לנפ את שלמות חזונה של האומה מיו
צאתה בגולה ועד היו" )ח  .(356במאמר שממנו ציטטתי בהרחבה קוד לכ ,אנו מוצאי את הדברי
הברורי האלה "השלו! אשרינו שאנו משתוקקי אליו כל כ ..אי זו גְ נ8ת .טוב שעד כדי כ .אנו
נכספי אליו .א .מדי פע בפע עלינו להתנער מ ההיפנוזה .עלינו להתאושש לרגע) "...ח .(241
בוייכוח מר ונוקב ע פרופסור יעקב טלמו ,תחת הכותרת "דמדו אקסקתדרה אומר אלתרמ על אחד
מנאומיו של ההיסטורי המפורס" :הדמדו הפראי שבדברי אלה הוא כה שטחי ומנותק מכל קשרי
של חומר ושל רוח עד שאי בו אפילו כדי לעורר התנגדות .יש מקרי בה אפילו הדיבה המכוערת
ביותר אינה נראית אלא כקוריוז בלבד" )ח  .(572ובהמש .הדברי הוא חוזר ומטעי" :פרופסור טלמו
מרבה ,כידוע ,להתריע על שוביניז שלנו .א .יש ג איפכאשוביניז יהודי ,ושעה שיסוד זה מצטר9
ע דברי דמדו כגו אלה שהדהימו את שומעיו בכינוס המורי באוניברסיטה ,הרי זה מעיד רק לא
עלול הלהט המוסרי המסול 9להביא את בעליו" )ח  .(573שנה לפי כ )סו (1968 9במאמר "אבסורד
לדוגמא" ,מדבר אלתרמ על "תמצית צרופה של טשטוש" )ח  ,(326ועוד שבוע לפני כ לקראת סיומו
של מאמר מ היסודיי )"המערכה על השלו"( ,מגיש לנו המשורר רשימת אינוונטר מלאה של הדברי
המרכזיי בעולמו ובכיסופיו ובראש משפחת הפיכחו )א 9כי הפע בלא המלא המפורשת עצמה(,
והרי היא:
"דבריו של שר הביטחו ,שהמערכה הנטושה כיו היא מערכה על השלו ,ה דברי נכוני
ונחוצי .זו מערכה של השלו ועל כל מה שהוא כולל ,על חיי שלמי ,על חירות שלימה,
על דעה צלולה ,על חושי נכוני .מדיניות הביטחו שלנו היא כיו מדיניותהעתיד .יש
בממשלה הזאת אנשי – והכל יודעי את שמותיה – אשר הגיונ וכוח ה ערובה לדר.
הנכונה ולהשגת המטרות הנכונות .בתו .הטשטוש והתעיות הולכי ונעשי כיו ,בלי הר9
ומתו .רצו ברור ותקי ,9דברי שיקבעו את עתידנו לחירות ולחיי .הול .ומוגש קו של
הגיו ,של אמונה ושל כוח .וכל שעה שקו זה מובלט ומוצהר גלויות ,כ רבי הסיכויי
שהמשטמה והסכנות תירעתנה מפניו".
)ח  – 325ההדגשות שלי ,מ.ש(.

בשיאו הדרמאטי של סיפור "המסכה האחרונה" ,כאשר מתגלה הסלו 9הגדול של "העולה המאה אל,"9
מתפרש מר מלקוש עסקהעסקני ,אלו 9מנפחי הסיסמאות הריקות ,במי גילוי של הזדעזעותעצמית
)שאמנ תחלו 9עד מהרה( ומטיח בקיפודי המסכ הכפו 9לו ,האש הראשו ברקיחת הבדותה:
"תשמע ,קיפודי – אני...כולנו ברגע זה ,איננו מתמצאי עדיי ...אני לא אשאל שאלות ...אתה
עוד תיתבע לאחריות על המעשה הזה ...א .כעת ,העיקר – צלילות דעת ...אתה תופס מה זאת
אומרת? ...להפו .עני כזה ...העליה ...למושג ריק ...מדומה ...לאונאה עצמית מוסכמת"...
ובהמשיכו את המונולוג שלו בשיר מחורז ארו ,.גרוטסקיטראגיכואבמצחיק – הוא מציג את
שאלת השאלות" :מה היה חשבונ ".שיקרה איזה נס/ואיש לא ירגיש את הצליל הריק/של היסוד
החלול? – – " )מ .(151
בהיפו .מגמה אפוא ,בנעימה אירונית ,מופיע שוב אידיאל הפיכחו והצלילות מול מציאות הזיו9
והאונאה העצמית – ולבסו ,9ובזה אנו מגיעי לעיקר גדול ,מול הצליל הריק של היסוד החלול.
הגענו עתה לנקודה ,שבה עולמו הפיוטי ועולמו הרעיוני של אלתרמ נפגשי בשורש .לדעתי
שורש זה הוא אסתיטי ,אולי מֶ טאאסתיטי .הוא דוחה או מקבל תופעות ,קני מידה ,אישי ,מצבי –
מתו .שיפוט שבו יש לחושי תפקיד מרכזי .האמת ,הממשות ,ה האידיאל שאליו הוא חותר מכל
דרכיו .השקר ,הזיו ,9ה המעוררי בו את הסלידה ואת ההתנגדות ללא פשרה .ועל כ מה שעושה
הטשטוש לחוש הראיה שלו – עושה הצרימה לחוש השמע .ועל כ האמת היא פיכחו ,והיא קול צלול
ובהיר .הנה שורות אחדות ממאמר ,כשנה ומשהו אחר מלחמת ששתהימי ,שבו הוא מתווכח ע ב
גוריו ומתעקש לשמוע בדבריו את קולה של האמת ,אשר נעל משמיעת של הרבי" .שעה שהדברי
נשמעי כיו ,בנסיבות הזמ ההוה והכרו .בה ,הרי ההד העונה כיו לדבריו אלה של בגוריו הוא לא
הד אחרית הימי אלא הד הסעיפי של החלטת מועצת הביטחו" )ח  .(342וקצת אחרכ" :.למע
האמת היה עיקר צליל של דברי בגוריו בשאלה זו לא צליל האוטופיה ,אלא צליל המציאות הנגזרת"
)ח  .(343ושוב אחר כ..." :.רצוני להביע את התחושה ,הרווחת אולי בלב רבי ,כי קולו של בגוריו
צרי .להישמע עכשיו אחרת ,ה מצד הנושא וה מצד ההתכוונות" )ח  .(344השימוש התכו 9והמרובה
הזה בסמלי ווקאליי – והייתי אומר אפילו :מוסיקאליי – אינו מקרה .כא אני מצר 9את עדותי
כחבר שומע ורואה ְ> ,שֶ ק ֹול המשורר מדבר ומעשיו דובבי ,בי בשעת התרוממותהרוח ,בי בשעות
משבר ,ויכוח או כעס ,ובעיקר בשעות שהטיל את מלוא משקלו לכיוו של הכרעה ,כאשר תחושת המצב
קודמת אצלנו לא פע לניתוחו המנומק .לא אוכל לצלול עתה בי הרחב של שירתו ,לדלות ממנו
דוגמאות להוכחת הדבר ,א .אי הוא צרי .בעצ להתמיה ,שהרי זה יסוד טבעי בעולמו של כל משורר:
נוכחות הרמונית ,עליונה ,מוחלטת ,שרויה עמו בכל עימותיו ע המציאות והיא המניקה לו את גבורת
החוכמה ואת גבורת היופי .היחס בי חוויית השירה לבי חוויית הנבואה מתברר על יד התופעה שאנו

קוראי לה השראה ,או אינטואיציה ,ובוודאי )במקרה של הנבואה( התגלות .ג תודעת השליחות אינה
רחוקה מתחו זה – וראינו ,שככל שתודעת השליחות חריפה יותר ומחייבת יותר וסוחפת יותר –
מתחזקת ומתבהרת האחדות היסודית בעולמו של המשורר ,כל נפ8צ ֹות עולמו מתלכדות סביב מוקד אחד
זה .כ .ראינו וכ .שמענו את אלתרמ בשנות פעילותו כמנהיגה ומורהדרכה של התנועה למע אר
ישראל השלמה ,וכ .סיכמתי את התופעה במאמר שכתבתי במלאת שנה לפטירתו:
"התגברותו של אלתרמ לקרוא חזו ולצאת אל אחיו בשער לאחר מלחמת ששת הימי ועד
יו מותו ממש לא היתה המש' .הטור השביעי' שלו אלא בפירוש ובמלוא העומס :המש.
הטור הראשו של עצ שירת חיי".
)"עני אישי"" ,ע עובד" ,עמ' (135

ב .שני ספרי – חרדה אחת
כאשר מסר נת אלתרמ את כתבהיד של "המסכה האחרונה" לעורכי "מעריב" – העתו שבו היה
ממשי .ומפרס את מאמריו מדי יו שישי – שימשתי אני בתפקיד עור .הספרי הגדולה ועתירת
התפוצה של העיתו" ,ספרית מערית" .כתיבתי בעיתו לא היתה אז סדירה ונתו הייתי אז בהכנת ספרי
האוטוביוגרפיהפוליטי "חיי ע ישמעאל" ,שאת פרקיו הראשוני פירסמתי בהמשכי בדושבועו
התנועה למע ארישראל השלמה "זאת האר" .אלתרמ היה שות 9ליס8ד "זאת האר" ולעריכת
הגליונות הראשוני – א .מפרי עטו לא נת לדושבועו אלא פע או פעמיי .התחייבותו הקבועה
ל"מעריב" – שבמערכתו ראו בה זכיה גדולה – מנעה אותו מלתת חילו לכל גור אחר ,ג א היה קרוב
מאוד לליבו .אבל היתה לכ .סיבה אחרת ,עמוקה יותר ,נאמ לאופיו ,שמר אלתרמ בקנאות על אי
תלותה המוחלטת של כתיבתו .הוא שמר על איתלות זו ג מפני תנועתו וחבריו ,שהוא היה מעצב
דרכ ומנהיג .במש .שלוש שנות כתיבתו ב"מעריב" שפריי משתרע עתה על פני  630עמודי גדולי,
בספר "החוט המשולש" ,לא נקב אלתרמ בשמה המפורש של התנועה או במהלכי הברורי והנודעי
בציבור של הנהלתה וארגוניה אלא פעמי ספורות ,א 9כי מבחינת התוכ לא היה שופר עז ומתמיד ממנו
בנושאי אלה .יתירה מזו :כאשר הגיש לציבור קוראיו הגדול את ספרו האחרו )בלא שידע,כמוב ,כי
אחרו הוא לו( ,ספר אידיאולוגיפוליטי במפורש ,במסווה שקו 9למדי של עלילה סאטירית – קבע את
מרכז העניי ואת מוקד המאבק לא בנושאי ה"בוערי" וה"מגרי" של גורל השטחי והשלו
וההתיישבות – אלא בנושא אחד ,שלא זו בלבד שהיה חשוב מכל האחרי ,אלא לדידו היה דחו,9
אקטאלי ,מיידי יותר מכל נושא אחר – נושא העליה.
אפשר לומר ,כי "המסכה האחרונה" מנסה – על דר .הראי העקו – לתת את התשובה על
השאלות הרציניות והישירות של "החוט המשולש" .העובדה שלפנינו שני ספרי שנכתבו במקביל

וצמחו מתו .אותה מצוקה אבל ג מתו .אותה אמונה על א 9הכל – תסייע לנו הרבה ג בהבנת הספרי
עצמ וג בהבנת מחבר.
במאמר רציני ,אולי אפילו קודר ,ביו העצמאות העשרי למדינת ישראל – כלומר ,כשנה בער.
לאחר מלחמת ששת הימי ,מתמצת אלתרמ את מלוא כובדו של הנושא ,אשר באותה שעה טיפל בו
בספרו "המסכה האחרונה" טיפול סאטירי צורב .וכ .הוא אומר ש:
"מדינת ישראל הדפה את סכנת הכליו ונשארה עומדת על תלה ,ושב היא משע ומבטח
לתורת נצחהגולה ומקו סיפוק וביסוס רוחני לתפוצות העומדות מנגד .סתירה גורלית זו
היא המקפלת בתוכה את שאלת השאלות של עתיד המדינה והאומה ג יחד".
)ח (236
כא כבר ניכרת צריבתה של האכזבה .יש משהו סרקאסטי בנעימת הדברי .שנה לפני כ עוד היה
הרבה מ החיובי באותה תביעה עצמה ,באותו חשש עצמו .אכ ,שבוע אחד בלבד לאחר מלחמת ששת
הימי אמר אלתרמ את האמת המרכזית והקובעת ביותר ,שלדידו לא היה בה כדי להטיל ?ְ חָ ת כלשהו
בשמחת הניצחו ובצידוק הישגיו הטריטוריאליי ,אלא היה בה דווקא לחדד ולהחרי 9את האתגר אשר
הוצג בפני המדינה ,בפני מנהיגיה ,בפני הע בארצו ובתפוצותיו .וכ .הוא כותב במאמרו "מול מציאות
שאי לה אח":
"המדינה והאר ה מעתה מהות אחת ומעכשיו חסר לה להתחברות היסטורית זו רק ע
ישראל שיארוג ,יחד ע היש שהושג ,את החוט המשולש שלא יינתק .א יוסיפו שערי
העליה לעמוד ריקי ג עכשיו ,כעמידת עד כה ,עשוי ניצחו זה להישאר כמעשה שעוד לא
התמזג ע שרשי תולדותיה העמוקי של האומה ,שכ בלעדי זאת תישאר אר ישראל בידיו
של שלטו יהודי א .לא בידיו של הע היהודי .משו כ ,.באמרנו כי נצחו זה נות לנו
עמדת כוח למשא ומת ע עמי ערב ואומות העול ,עלינו לשי אל לב כי אנחנו חייבי,
ויהי מה ,להפכו ג לעמדת כח במשאומת שלנו ע הע היהודי".
)ח (39
על כשלונו של המשאומת הזה אנו קוראי בספר "המסכה האחרונה" .זהו ספר של הצלפה ללא
רח ,לרוב על דר .האבסורד המפליג .פרקי הספר מנומרי בחרוזי מבריקי ,פעמי קלי כפזמו של
בימתקאבארט פוליטי ,פעמי צובטילב כבלאדה – וגיבורו הוא הנלעג בגיבורי ,העסק האפור,
הנתפס למעשהרמיה )הוא "מלביש" את תפקיד העולה המאה אל 9על תושב ישראל מעדותהמזרח,
החוזר במקרה ארצה באותה אוניה שבה מגיע משלוח העולי החסראחד( ,הלא הוא מר קיפודי ,קורב
תכסיסיוהוא" .פעמי היה קיפודי מרגיש כמי שֵ ד זעיר של צחוק מחלחל בו ,ואתה שעה היה נדמה לו
כי לא רק בקרבו בלבד ,אלא @>ְ לל כולו ,בכל אותו צירו 9ענייני שקוראי קשרי אומה ואר ותפוצות

ותקופת התחיה ,בכל זה הול .ומבשיל משהו העתיד ליהפ .לבדיחה שאי דוגמתה בשו אומה ולשו"
)מ .(70
הרהורי של יאוש ושל אובדעשתונות עוברי במוחו של קיפודי .ריקנות של שערי העליה
מתלכדת במוחו המיוגע ע ריקנות של שערי העליה מתלכדת במוחו המיוגע ע ריקנותו הוא ,והוא
נעשה נטולאוני לגמרי מול "הברקתו השטנית" האחרונה של הגורל:
"מלחמת ששת הימי כמו סילקה את החי האחרו שמנע בעדנו מלתפוס את החזיו בכל
מלואו ,ומכא ואיל .ניצבי אות שערי פעוריגיחו .ג אל מול פני התקומה המדינית ,וג
אל מול ארישראל כולה ,זו שמדינת ישראל נרתעת עכשיו מפניה מאי עולי.".
)מ (71
הא נכתבו הדברי באותו יו? באותו שבוע? באותו חודש" – כי פחות מחדשיי ימי אחרי
מלחמת ששת הימי נאמרי אות הדברי ,מתו .גישה פובליציסטית ישירה ויעילה לא פחות:
"חדלו העליה איי על עתידו של הע היהודי ועל עתידה של המדינה עוד לפני מלחמת
ששת הימי .א .הנצחו במלחמה זו משווה לשאלה זו דחיפות חדשה ,חד פעמית ...עלינו
לעשות הכל כדי שהנצחו האישני שהנחיל תבוסה לצבאותערב לא יהיה ג ראשית תבוסה
לרעיו התחיה הלאומית של ישראל .עלינו להבי כי הֵ יעדר העליה מסוכ לבטחונה של
ישראל ולקיומו של הע יותר מ הסיכו הבטחוני של הערבי החוזרי אל "הגדה
המערבית".
)ח  75ואיל ..מ המאמר "העליה – כשהיא ערבית" (4.8.1967
המשכו של המאמר חרי 9ומצלי 9לא פחות מ המובאה דלעיל ,אלא שהצלפה זו כא ,במאמר
הישיר על דפי העיתו ,אינה הצלפה של לעג ואכזבה – אלא הצלפה של ִד ְר@ 8למעשה וקריאה למאמ
עילאי.
זמ לא רב אחרכ .חוזר אלתרמ אל נושא העליה ,ביתר תוק 9וביתר העמקה – ומותר לומר :ביתר
אמונה .במאמר "שני פרקי" הוא טוע ,כי נימוק שמירת אופיה של המדינה )"הנימוק הדימוגראפי"(,
כשהוא משמש "נגד עקרו העמידה על שלמות האר" מכ8ו לכאורה לשמור על יסודה של מציאותנו
כא ,אבל למעשה פירושו "שאנו מניחי מראש שעני העליה ועקרו קיבו הגלויות יורדי מסדריומנו
הלאומי" )ח .(126ואז הוא שואל בהתרגשות" :מדינה זו ,שאנו מוציאי אל מחו לתחומה את עיקרה
של אר ישראל ,מדינה זו שקיבו גלויות אינו בא בחשבו שלה ,מדינה זו באיזו מידה ובאיזה מוב אנו
מבטיחי את אופיה היהודי? באיזו מידה ובאיזה מוב היא עתידה להיו אותה מדינה יהודית אשר אליה
נתכוו הש הזה?) .ש( .ובאופ טבעי באה אחרכ .השאלה שהיא קריאה שהיא תביעה:

"א לא עכשיו נקו להיאבק על סיכויי אלה של עליה ,שעה שהאר כולה פתוחה ומחכה
לע ,שעה שמלחמה זו ונצחו זה עוד שומרי על שארית המתח וההתעוררות שקמו
באומה ,א לא עכשיו נקו להיאבק על סיכויי אלה ,אימתי נעשה זאת? לאחר עשר עשרי
שנה של התמעטות ,של המש .עמעו הזיקה והתרופפות הקשרי בי המדינה והתפוצות?
בש מה נקו אז להעיר ולעורר את הע היהודי? בש מדינת ישראל שאנו עמלי עכשיו
להוכיח ולהסביר שאי היא יכולה ואי היא צריכה להיו בית קיבול לשלמות הרוחנית
והחומרי של חיי האומה?"
)ש (128
כגודל הלהט ,הרצינות ,החדמשמעיות ,ביחסו של אלתרמ אל נושא העליה – כ גודל הלעג,
הציניות ,הרבמשמעיות הצלפנית ביחסו אל ההנהגה הלאומית ,שתחת הכותרת ,עסקנות" שילח בה את
כל שנינות שנאתו.
"?ַ ע ֵ@ ,י ְAתֵ י הַ צְ @ָ ע ֹות,
B ָAל Bחַ ד הַ ְ ַCק ָר ִני:
מַ ה Aְ ִDוֶ ה לְ ַג ְדל8ת הַ @ְ עָ י ֹותֹ ?
וָ אָ ִAיב :קַ ְטנ8ת הָ עַ סְ קָ ִני".
)מ (122
הואיל ורואה אני את קו הביקורת והאופוזיציה של אלתרמ כלפי הנהגת המדינה )שאחר בגוריו(
כקו ההתחלה של פעילותו הרעיונית והציבורית עד שיאה בהנהגת התנועה למע ארישראהשלמה
ועד מותו – אפתח בסוגיה זו .בבואי עתה לפרוש את פרקי היסוד המשותפי לשני הספרי.

ג .צמרת שוקעת
ספר "המסכה האחרונה" ,מוקדש כולו להוקעת הנהת המדינה )ועימה הנהגת התנועה הציונית ותנועת
העבודה במרכזה( אחר פרישתו הסופית של בגוריו .אבל באמצע הספר ישנו פרק מיוחד המוקדש
להתקפה ישירה על "הצמרת" .צרי .פשוט לקרוא את פרק  21בספר – "אי חדש תחת השמש" – כדי
ליהנות )ולהתענות( למראה האכזריות האלתרמנית ,הנועצת את מלתעותיה ואינה מרפה .כא ,בספר
שכולו חידות ומעשי תשב ,רמז מבפני לרמז ,אי שמות מפורשי .במאמרי הפובליציסטיי ,לעומת
זאת ,בפרקי "החוט המשולש" ,אנו מוצאי שמות ברורי ,ענייני מעשיי ,נושאי אקטואליי .אציי
אחדי מ הבולטי ,בזה אחר זה – ,והקורא הנבו יבחי מעצמו במינו המכיל קורטובזע בצד קומ

לגלוג ,כאשר מידותיה המשתנות מסמנות שינוי יחס ,החל ביחס של כבוד וגמור ביחס שכולו זלזול
וביטול .ואל .מ הכבד אל הקל.
לוי אשכול סימל בעיני אלתרמ את חבר העסקני אשר דחק את רגלי ב גוריו וסילקו מ ההנהגה.
היתה כא לפי תפיסתו בגידה כפולה ומכופלת – באיש ,באמת ובצדק ,בחזו ובהמש .הגשמתו ,בעצ
קיומה ובטחונה של מדינת ישראל .לכאורה ,עשוי היה אשכול להצטר 9לגלריית הדמויות החיוביות
בפנתאו האלתרמני – איש מעשה ,אד של קרקע ומיי ובניי ,יהודי עממי שלא בפיו כוחו – אבל קו
אחד באופיו )שחיבבו על רבי( ,נטייתו לפשרה ע המציאות ,כפיפת קומתהחזו לקופתהחשבו,
ועובדה ביוגראפית אחת פשוטה ,שהוא היה יורש כיסאו המיידי של בגוריו – פסלו אותו כליל בעיני
אלתרמ ,וכש שסירב המשורר להכיר בזכותו של ראש הממשלה על הישגי מלחמתששתהימי ,כ.
סירב להכיר בדרכו לאחר תו המלחמה.
משני צידי השבוע הראשו של יוני  1967תק 9אלתרמ את אשכול .שבוע לאחר שגינה את
ממשלת אשכול בשל צמצומו של המצעד הצבאי בירושלי ביו העצמאות )ח  – (26כבר היתה האר
בתו.תוכה של סערת המצור אשר הוטל עליה בשלוש חזיתות ,ובמאמר יו ו' של ה 26.5.67נזרקה אל
תו .הסערה והחרדה הכללית קריאתו של אלתרמ "ממשלת חירו כהכרח עליו" )ת  .(30אי האימו
בממשלה כולה ממוקד סביב איהאימו בראשה" .בתו .מפולת זו מנצנצי ג שברי הביטחו העצמי
והרברבנות של אות חוגי שדחו כל ערעור על מהלכי וקוי פעולה שלה .בי עייהמפולת שעליה
מתנשא המצב החדש מתגלגלי ג דפיו של אותו 'פנקס פתוח' ,ביחוד כמה מדפיו המילוליי הידועי"
)ח .(30
שחי?ָ ה על ההססנות
ִ
"הפנקס הפתוח" הוא ,כמוב ,מדיניותו )ודמותאישיותו( של לוי אשכול,
והעדר ההחלטיות והיעילות במדיניותו הבטחונית באותה מליצה ,שהיתה עד מהרה לבדיחה ,על אודות
"הפנקס הפתוח" ,שבו נרשמי כביכול כל חטאי התוקפנות הערבית ,עד בוא יוהגמול .ועל כ ,על א9
חומרת המצור ,מוצר המשורר ,כי דווקא בשעה זו חייבי אנו "להרהר בעוד מועד על מידת כשירותה
של הנהגה זו ,אשר טיפוח דמותה בעיני הציבור היה חשוב לה כלכ .עד שהיא הוסיפה וטיפחה לש
כ ,.מתו .אינרציה ,ג את דמות וקלסתרפניה של המצבי והתהליכי האוביקטיביי כדי שג ה
ישאו ח כמוה ...השאלה היא א ממשלה זו שנבחרה והורכבה לא מתו .תחושת חירו ,אלא מתו.
חשבונות של תקופת שיא בעסקנות הבינמפלגתית ,צריכה להיות בדיוק זו שבידיה יופקד גורל המדינה
בשעה זו שאי דומה לה לחומרה" )ח .(31
למעשה ,מאחורי כל ההתקפות על צמרת ההנהגה במדינה ובתנועה הציונית עומדת דמות מרכזית
זו ,שבספר "המסכה האחרונה" היא מגולמת בדמותו של מלקוש )והא החריזה הסמויה של "אשכול"
היא מקרית?( .אפשר לומר ,מכל מקו ,כי חצר המטרה לכל חיציו של אלתרמ היא חצרו של אשכול.
ג בשעה שהוא בא להמלי על הצבתו של דוד בגוריו בראש ממשלתהחירו ,הוא מקדיש יותר
מקו לגינו ָי של אלה שהדיחו אותו וניסו לגמד קומתו מאשר להנמקה עניינית למע שובו של בגוריו

לראשות הממשלה" .משמעות מאבקה של ישראל לקיו או לכליו – וזו משמעות האמיתית של ימי
אלה – אי לה כיו המחשה מובהקת ועזתרוש יותר מאישיתו ותוק9נוכחותו של ב גרויו .תחושה
זו היא כיו נחלת הרבי בישראל .מאמציה הנמרצי של עסקני מפא"י להכחיש תחושה זו ולמנוע
אותה מלהתגש ,חלילה ,ה המש .של התעקמות ואטימות ,שכנראה כבר אי לה תקנה "...ובהמש.
מיידי הוא מסכ" :ספק הוא א הממשלה הנוכחית ,שהעומדי בראשה תרמו את חלק הלאמפוקפק
להיווצרות המצב שאנו עומדי בו ,רשאית לדרוש מ הציבור שמצב זה יופקד כולו בידיה" )ח .(33
פנחס ספיר התבלט במרכז הזירה הפולטית כשנהשנתיי מאוחר יותר – ואותו מחבב אלתרמ עוד
פחות .במאמר מסו" – 1968 9חשבו הפנקס הקט – עושה אלתרמ את שרהאוצר דאז לחוכא
ואיטלולה ,כשהוא מצטט את נימוקיו נגד ההיאחזות בהישגי מלחמתששתהימי ,נגד הרעיונות של
ארישראל השלמה" .א יצורפו עוד מיליו ערבי למיעוט הערבי הקיי במדינת ישראל" – אמר
פנחס ספיר לפי ציטוטו של נת אלתרמ )רק אחרכ .הוא רומז כי המקור הוא בראיוראדיו ע שר
האוצר( – "אי צרי .להיות בעל חשבו גדול ואפשר לקבוע ברגע אחד כי במש .תקופה קצרה יגיעו
הערבי לרוב באר זו ,אפילו א תימש .העליה בקצב של  2030אל 9בשנה .אז תהיה זו מדינה דו
לאומית ואחרכ .מדינה ערבית" )ח .(334
על עמדה זו ,שצוטטה כא בתמציה ,מגיב אלתרמ בחריפות ,במקומות שוני במאמר ,בהקשרי
שוני את מתו .מגמה אחת" .תשובתו ופתרונו של פנחס ספיר וחבריו פירוש ויתור על תוכ קיומה של
המדינה לש שמירה זמנית אל אופיה היהודי ,אפילו א נניח כי אופי יהודי פירושו א .ורק עדיפות
מספרי של האוכלוסיה היהודית ותו לא" )ח  .(335ולפני כ "א נוסי 9למחיקת עקרוהעליה את
הויתור מרצו על זכותנו וזיקתנו לגבי ליבה של האר ,שפירושו ויתור על עצ המושג ארישראל ,כפי
שגרסו אותו תולדות הע ותולדות הציונות עד לפני עשרי שנה ,אפשר לומר ,כי בעלי תוכנית זו רואי
את שמירת האופי היהודי של ישראל במסגרת של זהציוניזציה של המדינה" )ח .(333
ושוב יוצא אלתרמ להגנת בגוריו ולהאדרתו ,בשעה שהוא חוש 9את קוט ההשגה של ספיר:
"שעה שפנחס ספיר מסתמ .בתחשיב זה של פנקסו הקט על בגוריו ,הרי זה סמיכות
מופרכת מעיקרה .אמנ כ ,בגוריו חזה את הסכנה הדימוגרפית הערבית אפילו בגבולותיה
הקודמי של המדינה ,עוד לפני ששתהימי ,א .תשובתו לכ .היתה לא תשובה נוסח ספיר,
אלא שאגתו הבודדת על סילו 9התנועה הציונית ,שהורידה את עקרו העליה מסדר היו
הלאומי ,ודרישתו להגברת הילודה .אלא שבזמ שבגוריו טע שציונות בלי עליה אי לה
שחר ,הוכיחו חבריו של ספיר באותות ומופתי שטענות כאלו מפריעות למגבית היהודית
המאוחדת".
) ח (336

א זקוקי היינו להוכחה ,כי איבתו של אלתרמ כלפי העסקָ 8נה המפא"יית היתה מתו .התרסה
ומחאה על קוצרההשגה וקוצרהיד ולפעמי ג קוצרהביטוי של החבורה הזאת מלכתחילה ,עוד לפני
ובלא קשר למחלוקת החריפה שהיתה לו ע רוב בשאלת ארישראל שאחרי מלחמתששתהימי –
בא מאמרו הראשו לשנת " ,1969ידי חפשיות" ,ואומר את הדברי במפורש .בעת שפירס את מאמרו
זה ב"מעריב") (3.1.69כבר היה לאחר הופעת הספר "המסכה האחרונה" ,אבל עוד במשפטי הפתיחה של
המאמר הוא רומז על כ .שהנושא המשי .להציק לו וכי חשוב היה לו לשוב ולהיווכח ,כי הצדק היה
עימו .המאמר נכתב בתגובה על ראיו שנת פנחס ספיר לחיי גורי ב"למרחב" – ואתרמ מסתער
בתגובתו על עמדותיו של ספיר ב ֵיצֶ ר ִשיס8עַ של סאטיריקו אמיתי" .ככל שאתה מוסי 9וקורא בדברי",
הוא אומר" ,הולכת ונחשפת לפני ,.כמו בלי כוונה ,כמאליה ,איזו מהות מיוחדת ולא צפויה ,איזו
מנטאליות שאולי ניחשת טיבה ,א .רק עכשיו היא מתגלה לפני .במלוא ממדיה ומשמעותה" )ח .(377
וא למישהו עוד לא ברורה מגמת הקשר אל אוירת "המסכה האחרונה" ,שהיא כולה לעג סורריאליסטי
– מוסי 9לנו המשורר עד מהרה את ההערה הבאה על עמדתו השלילית של ספיר להיאחזות בשטחי:
"נימוקי של פנחס ספיר ה אחרי ,ה כביכול מעול המעשה ,א .דווקא הללו מצטרפי
למסכת דמיונית ,שג א שיערת מציאותה ,אתה עומד תוהה עליה כעל חזיו שאי לו
אח".
)ח(378
"שאולי ניחשת טיבה"" ,שג א שיערת מציאותה" – שתי הערות ביניי אלו מצביעות על כ.
שאלתרמ חש צור .לחזק ולאשש את הלגיטימיות של "המסכה האחרונה" ושל מה שנראה אולי
כהתקפה שלוחתרס וכהשמצה פראית .עיקר קצפו של אלתרמ יצא על פסוק אחד בדבריו של ספיר
לחיי גורי ,וזה הוא:
"אנחנו אר עניה ,אר דלה ,שבה נערכי סקאנדאלי סביב מי ביוב .אנחנו שמחי
שמפלס המי עולה בעשרה סנטימטרי בכנרת .אינני יודע כמה יעלה לנו קוב מי
מותפלי ,חצי לירה או לירה .אז אני צרי .עוד חתיכת הר שיושבי ש ערבי
והמסתכלי עלינו בשנאה ובקנאה?"
)ח (381
תגובתו של אלתרמ ברורה ונטולתרחמי .יש בה אתה עוצמה שאולי מסבירה מדוע לא עוררה
"המסכה האחרונה" את ההד הרצוי והראוי .הפרוזה הישירה של אלתרמ טעונה מתח סרקאסטי שאי
אפשר ואי צור .להתחרות בו:

"פיסקה זו חשובה לא מחמת יחסו של ספיר ל'שטחי' השנויי במחלוקת ,אלא דווקא
מחמת הדר .שבה מוצגי כא השטחי שבגבולות הנוכחיי .תמונה זו של סקאנדאלי
של מיביוב ושל לירה או חצי לירה קוב מי ,היא לכאורה התחשבות ריאליסטית בפרטי,
אשר א .איוולת היא לערער על כוח ועל חשיבות .אלא שלאמיתו של דבר לא האדרת
פרטי יומיו יש כא ,אלא טשטוש וערבוב לתמצית כבירה של טריוויאליות ,לכללות
אחת דביקה ,היפוכה של הגישה המפורטת והמפוכחת.
בתו .גימוד ענקי זה מתנשאת כמישע ותקווה דמותו של הכלכל הטרוד ,העמוס ,זה
ש'אי לו פנאי' משו שהוא' חייב להשיג כס 9כדי שיהיה במה לשל בעד לח ובעד
הפאנטומי ובעד חינו .תיכו' ,ותו .כדי כ .מגדיר הוא ג את עצמו כ'שנורר' ,שלא תהא,
חלילה,פירצה במימרחב הטריוויאלי הזה ,המכסה על הכל".
) ש ,ש(
אבל א יתרש הקורא ,כי יש כא התקפה אישית חריפה ,השמה ללעג ולקלס את הצירו 9הגרוטסקי
של התעסקנות חיצונית רעשנית וריקנות פנימית – יואיל נא לקרוא את המאמר עד סופו ויראה ,כי
הביקורת האישית מוליכה היישר לביקורת חריפה שבעתיי על התפיסה הרעיונית שאישיות זו מייצגת.
"מנטאליות זו שלו )של פנחס ספיר – מ.ש – – (.היא דבר המנוגד ביסודו לכל הנעשה והצרי.
להיעשות באר – – .חופש זה שספיר שוחר אותו הוא למעשה סכנת כבלי לעתיד היהודי,
וכשאתה רואה שדווקא הוא עומד בראש הכוח הקובע כיו במדינה ,אתה מהרהר כי מבחינה
עיקרית עשויה תפיסה כזאת להיות קשה לישראל יותר מ האמברגו של דהגול ,וכי סכנת
'ההסדר' שהיא עשויה לגרו אינה פחותה מזו של ההסדר הכפוי ,המאיי מבחו ,שכ בדר.
כזאת אנו כופי על הבאות את החזו המעורער והחולני הזה ,המתכסה במסווה של כוח ושל
מעשיות בריאה".
)ח (382
את גולדה מאיר קיד נת אלתרמ בברכה ואפילו בכמה פסוקישבח על הופעותיה הראשונות
כראשממשלה ,במאמרו "ראש חדש למחשבה חדשה" ) .(24.3.69אמנ ,לפי הנרמז במאמרו היפה
והאצילי ע פטירתו של לוי אשכול ,נית לשער כי מינויה של גולדה לתפקיד רהאחריות לא היה
בדיוק הדבר שאלתרמ ציפה לו .הוא ציפה לחילו 9משמרות היסטורי בהנהגת הע והמדינה ,ולא קשה
לנחש כי ציפיותיו התרכזו סביב מנהיגותו של משה דיי – אבל על כ .אי רמז במאמר וכנגד זה יש בו
לא מעט ממה שקוראי "מת אשראי – על תנאי" .הרי כמה מ הדברי החמי שהוא מוצא לנכו
להגיד עליה לאחר "נאוהכתר של ראשית כהונתה":

"יש בהופעתה ,בלי ספק ,משהו משיעור הקומה ההול .עובדה היא ,כי בכל הצמרת הותיקה
אי אתה מוצא אחד שהיה יכול לשאת בכהונה זו .ייתכ כי בה ,יותר מאשר באחרי,
נשתמרה אותה מהות של שרשיראשוני .ייתכ כי היא מאות נשי חלוצות של ראAית,
שהחזיקו מעמד ,יותר מ הגברי ,מול כוחה של העסקנות .כא ,בדמותה ,אתה חש שוב
משהו מגזע של בגוריו ליד ההגה".
)ח (415
אילו עיתותַ י בידי ומצעי רחב דיו הייתי מוכיח ,כי בפסוקיישלושה אלה מגולמת כל תפיסת עולמו
של אלתרמ ,אבל אצה לי הדר .לחשו 9את יסוד הביקורת והאופוזיציה ג כנגד אישיות דגולה זו .עוד
במאמרו הנ"ל מותח אלתרמ ביקורת על העדר המימד ההיסטוריציוני מדברי גולדה מאיר בקשר
לעמידתנו בשטחי ארישראל" .אפשר אפילו להוסי 9ולקבוע ",אומר המשורר" ,כי א 9שאי לנו ולא
היו לנו ולא יהיו לנו כוונות התפשטות ,וא 9שלולא המזימה הערבית לא היינו עוברי את הקו הירוק,
אי לראות את עמידתנו כיו ,מעבר לקו זה ,כעמידה בטריטוריה אשר בעלותה הערבית המדינית היא
מושכל ראשו ,או כעמידה של צה"ל בונצואלה או בפאראגוואי" )ח 8 .(418בְ ַכנ ֹות ֹו את האופ שבו
מבליעה ראשהממשלה את הדיבור על "נחלת אבות" בכינוי "מליצה יתומה ומטושטשת וחטופה" )ש,
ש( ,ובציינו את הטשטוש כתכונה חוזרת במדיניותנו ,הריהו מסיי את המאמר באותו קו של ביקורת
אופייני ,שעמדתי עליו בהרחבה בתתהפרק הראשו של ספרי וכ .הוא מסיי" :תפנית מדינית חדה של
יציאה מתו .הסבכי חריקי הללו ,שינוי מחשבה ,שינוי טעמה ותוכנה של מדיניותנו ,זה כיו תפקיד
ראשו בעלה של ממשלתנו החדשה" )ח.(421
שו תפנית ,כמוב ,לא התחוללה כתוצאה ממהל .ממשלתי ,כתוצאה מיוזמת מנהיגות ישראלית
ציונית חדשה .אכ ,מה שאנו יודעי עתה לבטח לאחר עשרי שנה ,ידע המשורר רגישההאזנה וחד
ההתבוננות כעבור לא יותר משלושה החודשי .במאמרו "לאחר גינוי" הוא כבר מסיר את הכפפות
בריבו ע גולדה מאיר .הריב הוא על איסור ההתיישבות ביהודה ובשומרו" ,במקומות שבה דחיפותו
של עני זה רבה כיו משהיתה בכל תולדות הציונות" )ח  ,(474הריב הוא על כ .שהממשלה "אינה
נוקפת אצבע כדי לנסות ולגלות שמא בכל זאת חבוי בע בימי אלה פוטנציאל ראוי של נכונות להחיאת
מַ ?ָ תָ ה החדשה של ארישראל במעשי בני והיאחזות ,בהתנחלות עירונית ,חקלאית ותעשייתית ואפילו
מסחרית – – – במידה שנכונות זו קיימת – הריהי נבלמת ונדחית ,כמו שנידחו שלושי הצעירי
שביקשו לעקו 9את המחסומי בדר .להר גריזי ולשילה" )ח .(474
את חמתו של אלתרמ עוררה גולדה מאיר בתשובתה לשאילתה של ח"> שמואל תמיר באותו נושא.
"בדיבורי בלבד ",אמרה גולדה מאיר" ,לא נחרש עדיי אפילו דונ אחד ".ובהשיבו לה על כ ,.כמעט
מאבד המשורר את השליטה על זעמו ועל שבט לעגו:

נכו מאד ,אלא שראוי להזכיר כי ג דיבור זה שלה סו 9סו 9רק דיבור הוא וההבדל בינו ובי
דיבורי אחרי הוא בכ .שדיבוריה אלה לא רק שאינ חורשי דונ כלשהו אלא שה
מונעי חרישה בידי כל הנכוני לכ..
יש בדבריה אלה של גולדה מאיר כובד ראש מדומה ,המכסה על שטחיות שאינה רחוקה מכל
מלל אחר .יש בתשובתה זו מ ההתנשאות הנעשית אפיינית יותר ויותר לותיקי תנועת
העבודה ,הנשעני בבטחו רב ומוצדק על עבר החלוצי ,ג כשהוא נסתר מאחורי שני
רבות של עסקנות ,א .עודו מספיק כדי לשלול מכל חוגי אחרי זכות התערבות בענייני
אלה".
)ח(475
מאישי הצמרת של מפלגה זו ,שלדעת אלתרמ "חדלה מלהיות מנו 9וכליהבקעה ונעשתה כלי
להתבצרות והתגוננות של צמרת שוקעת" )ח  ,(181נטה אלתרמ "חיבה" מיוחדת לשניי ,שע כל
השוני המופלג ביניה – שימשו עוד בחייו ולמעשה מאז ועד היו ,דוברי נמרצי ובולטי ביותר של
רעיו השטחיתמורתשלו .הלא ה שני האל"פי הכפולי ,אבא אב ואריה אליאב ,לכל אחד
שלושה אל"פי משלו!
אבא אב בתפקידו כשרהחו הוא יעדהתקפה נפו מאוד במאמרי אלתרמ ,פעמי רבות תחת
הכותרת הכוללת של "מדיניות החו" .א .ראוי לעמוד על מאמר אחד לפחות" ,ניהיליז מהו" )אמצע
 ,(1968המוקדש רובו ככולו להתקפה ישירה על האיש ועל עול המושגי שהוא מייצג .נעימת הדיבור
היא סאטירית .אבא אב נא במועצת סני 9מפלגתו בירושלי ולדעתו של אלתרמ נשמעו דבריו "יותר
כלחש של השבעת רוחות מאשר כתוכנית מדינית" .את שאיפת השלו העזה שלו מאמ שר החו
המידה כזאת אל ליבו" ,עד שפעמי קשה למישהו מלבדו ליטול בה חלק ולהתהדר בה כמוהו .לא
לשוא נשתרשה ג אצלנו וג בעול תחושת ההוקרה שהכל רוחשי לו על מאמציו להג על שאיפת
שלו זו מפני כל הזוממי עליה לכלותה" )ח .(284
בראש המאמר מביא אלתרמ משפט מרכזי מנאומו של אבא אב וכנגדו הוא ממקד את התקפתו ,א9
מגלה בכ .פע נוספת את חריפות ראייתו ועומק הבנתו בתהליכי רוחניי ורעיוניי .קובע אבא אב:
"יש להימנע במיוחד מהשקפה ניהיליסטית בדבר הכרחיותה של מלחמה כוללת חדשה .השקפה זו אינ
מבוססת לגופה ,והתפשטותה בתודעה הלאומית כרוכה בנזק רוחני ומדיני חמור" )ח .(283
וטוע אלתרמ כנגדו" :אי שחר לדבריו על אותה השקפה של הכרחיות מלחמה חדשה כוללת,
העלולה להשתרש בתודעת האומה ...האמת היא ...כי שו השקפה מאלו ששר החו מתנגד לה )הכוונה
לדעותיו של משה דיי באותה תקופה – מ.ש (.אינה נובעת מתחושת הכרחיותה של המלחמה ...אלא מ
האמונה העמוקה ,החיונית ,האחת ואי שנית ,שאפשר למנוע את המלחמה ...לפני ששר החו בא
להשמיע דבריו החמורי ,המאשימי המיחסי לנו את המנטאליות של שליטי ערב ,היה עליו להירתע

מכ .שבעי ושבע רתיעות ,ואפילו שאיפת השלו העזה שלו אי בה כדי להצדיק דיבור זה שיצא מפיו"
)ח .(285 – 284
את עיקר מאמרו מקדיש אלתרמ ל"אני מאשי" מפורט וצורב על "מדיניות החו" שלנו,
שבהנהגתו של אבא ביזבזה את כל היתרונות ההסברתיי והמדיניי שהיו בידינו בעקבות מלחמת ששת
הימי על יד כ .שלא רק הודתה באשמה ,שישראל השתלטה במהל .המלחמה על אר לאלה וכי עליה
האחריות להמש .המתח המדיני וסכנת המלחמה החוזרת ,אלא אפילו חיזקה אותה על ידי מהלכי הסברה
כושלי ,שבעזרת "הצלחנו לנתק את עמדתנו כיו מכל הקשר ציוני ,היסטורי ,אנושי ,תרבותי,
ולהעמידו רק על מעמד של צבא כובש בטריטוריה ערבית קדושה) "...ח .(286
אלתכמ ראה כבר אז כיצד נפתחת הדר .לניהיליז ,לשלילה גמורה ויסודית של הציונות ושל הקיו
היהודי באר ישראל ,על ידי כ .שאישי כאבא אב מניחי אב הפינה להשקפה ,שבסכסו .הערבי
יהודי אשמה ישראל לא פחות מ הערבי ,ולאחר צעד עקבי נוס – 9שהיא אשמה יותר .וראוי שאביא
כא את כל פרק הסיו הקצר במאמרו של אלתרמ:
"באותו נאו בירושלי דיבר שר החו ג על 'מאכסימו ביטחו תו .שמירת אופיה היהודי
של האר' .משמעות הדברי היא כידוע ,ויתור על שטחי יהודה ושומרו מחשש הפרת
המאז הדימוגראפי .לא כא המקו לחדש את הויכוח בשאלה הזאת ,א .א יש משמעות
למושג ניהיליז ,הרי ניסוח זה של משרד החו ,שמשמעותו ויתור על שטחי יסוד של אר
ישראל ,שטחי שה תנאיבליעבור לבטחו ישראל – ויתור על כ' .לש שמירת אופיה
היהודי של המדינה' ,הוא אולי דוגמא שאי למעלה ממנה למהותו של מושג זה שאנו מדברי
בו ,וא יש ניהיליז שסכנת השתרשותו בתודעת האומה היא סכנה מוחשית באמת ,הריהו
כא ,בנקודה זו ,שפירושה ויתור על עקרו העליה ,ויתור על העתיד ועל העבר ג יחד ,ויתור
על יסודי היסודות שמכוח אנו עומדי על רגלינו".
)ח (287
אריה אליאב ,אז מזכ"ל מפלגת העבודה ,היה פחות זהיר בהצגת רעיונות הנסיגה שלו – ועל כ היה
ג אלתרמ פחות מאופק בהתקפותיו עליו .בחודש האחרו לחייו ,בחודש האחרו לפרסו מאמריו
ב"מעריב" ,כתב אלתרמ שני מאמרי נגד אליאב ,בהבדל של פחות משלושי יו ,והשני שבה הוא ג
האחרו במאמריו ,האחרונה ביצירותיו אשר שמו חתו עליה" ,ההובי החדש" –  27בפברואר .1970
לפי האופ שבו פתח אלתרמ את השנה החדשה ואת העשור החדש ,במסה הקצרה המזהירה
"המאה הקשישה והעשור הצעיר" ,לפי ההופיעה המחודשת ,המפתיעה ,של קטעי שיר סאטיריי )בפע
הראשונה מאז התחיל לפרס ב"מעריב"( בתו .מאמרי אות חודשיי קצריאחרוני ,לפי הטו הכללי
של מאמריו באותה תקופה ,נית היה לחוש בסימניה של התעוררות לקראת מאבקי צפויי ,א .לא
פחות מכ .בסימניו של ביטחו עצמי מתחזק לקראת אות מאבקי ,ככל שחומרת נראתה בצבעי
קודרי יותר .אלתרמ של ינוארפברואר  1970 1970הוא סרקאסטי ,בוטה ,,מוח ומצלי – 9סאטיריק

ללארחמי .שנאתו לעסקונה ,לצמרת המפלגתית ,למומחי הטשטוש והעמדת הפני מזכירה לנו
במאמרי אלה את החריפי בפרקי "המסכה האחרונה" – ובאישיותו ובדעותיו הפומביות של מזכ"ל
מפלגת "העבודה" הוא מוצא את כל מה שהמציא בדמות של קיפודי ומלקוש ג יחד.
"מזכ"ל חדש – יעד חדשי" כ .מכתיר אלתרמ את מאמרו הראשו נגד אריה אליאב ,כשהוא מכוו
את חיציו נגד המשרה החדשה והחוברת החדשה .המאמר נפתח במשל ושנינה ,כמי מעשיה תמוהה,
שגיבוריה נראי ונשמעי כלקוחי ִמ>ְ תַ ב חידה נוש ,סנדלפו )והשומע ישמע "יוסיפו"( והמשורר
יושבי על מרפסת ביתקפה" ,פתא שמענו קול צלצלי מגש מתעופ 9וכסא מתהפ .וראינו ישיש חביב
עובר ברחוב ונתקל באחד השולחנות)" ...ח  – (603ואנו בתו.תוכה של אווירת "המסכה האחרונה" –
ובפתחה של חגיגתלגלוג על ראיונו של המזכ"ל החדש בשבועו האמריקאי "טיי" ועל רעיונותיו על
יעדי חדשי לישראל .את שֶ צֶ 9הסאטירה איאפשר להעתיק ממקומה ,והקורא יואיל בטובו ללכת אל
המקור ,אבל את תוכ הדברי נית להביא בש אומר ,המדגיש את "הנימה הצורמת ,הדוחה כמעט,
שבכל הראיו הזה" )ש .(606 ,לאחר שש ללעג ולקלס את תפיסותיו של אליאב על הע הפאלסטיני
התינוק" ,ה"ע בחיתולי" ,ואת הכרזתו "שהוא לא יערו .אוטודהפה להשקפותיו ולא יעשה שריפה
ברחוב הירקו ) 110ח ,(604ואחרי שהוא מצר 9לאותו ויעוד של מרפסת ביתקפה איזה טיפוס של
"צעיר רדו" ,החותר – בעקבות רעיותיו של אריה אליאב – להגיע למצב שבו ,במקו להדו 9כל
נסיונות של מדינות ערב להשליכנו לי ,נוכל ללכת ,תו .רגשי אשמה כני ושקטי ,ולהשלי .את עצמנו
הימה במו ידינו ,דבר שאיש מלבדנו לא יוכל ,כנראה ,לעשותו" )ח  – (605לאחר כל אלה ,מחלי9
אלתרמ את נעימת דבריו וברצינות מאופקת ומדודה הוא אומר על מזכ"ל "העבודה":
"כל הטו ,האוירה ,היומרנות ,ראוותהעזה הזאת לא לפסוח על שו עניי של יסוד,
לומר הכל על הכל כנגד הכל ,כל זה גור לכ .שמעול לא נלוו אל דבריה של אישיות
רשמית ישראלית ,בפורומי של חו ,נימות דוחות כאלו שאתה חש בראיו זה של אריה
)לובה( אליאב ,שעה שהוא מגלה דעתו הפרטית המופגנת ,המודגשת ,האמיצה ,עד תו,
ה בעני אבותינו שהיו כא וה בעניי ירושלי שאמנ סיפחו אותה וזו כבר עובדה
שאי לשנותה א .חלילה לנו מלהוסי 9ו'לספח'"...
)ח (607
הרבה יותר חריפה – ושוב :משו שהיא יותר ישירה – היא התקפתו של אלתרמ על אליאב
במאמרו האחרו ,הנזכר לעיל" .כמה דברי נשמעו בשבוע זה מפיו של מזכ"ל העבודה ,אריה אליאב",
פותח אלתרמ" ,מעידי שלפנינו באמת תופעה לארגילה .איני מתכוו לטיב ההשקפות המדיניות
שבאו לידי ביטוי בדבריו .זה עני לעצמו .כוונתי לדר .שבה הפגי המזכ"ל החדש את התחמקותו
העמקנית ,הפסבדומדעניתכמעט ,ממשמעותה וממסקנותיה של הבעיה שהוא הסתב .בה" )ח .(623
"ההובי החדש" שמזכ"ל מפלגת "העבודה" עסק בו היה "אותו הובי יהודי של יצירת ע ערבי
פלשתינא )ש( נטל לו דווקא את האוכלוסיה הפחות מוגדרת ופחות מזוהה מבחינה מדינית וגיאוגרפית –

– – לעשות בה מאניפולציות טרקליניות של בריאת יש מאי)"...ח – (626ולאלתרמ אי ספיקות בנושא
זה ,ובסעיפי הבאי של מאמרו זה ,אחרו מאמריו ,הוא קובע את דעתו במסמרות:
"א אמנ אנו מודי בקיומו של ע ערבי פלשתינאי ,הרי לא רק השטחי המוחזקי ה
טריטוריהערבית אשר כל עמידתנו בה רק הקזת דמי עד בוא הנסיגה הבלתינמנעת ,אלא
ג מדינתישראל שלפני ששת הימי היא טריטוריה ערביתלשעבר של ע פלשתינאי ערבי...
מפעל התחיה היהודי שזכה במש .עשרות שני לאהדת העול רק מפני שהוא נבע מתו.
מציאות אשר בה אי תושביה הערביי של אר ישראל אלא חלק זעיר מ האומה הערבית,
אשר כללותה של אר ישראל לא היתה קיימת לגביה כמושג מדיני ,לא בתודעתה הלאומית
ולא בהכרתה הדתית .עכשיו אנו מסייעי במו ידינו למחות מציאות יסוד זו ,אשר בלעדיה לא
היינו יכולי אפילו להעלות על הדעת את יישובה של האר ואת שיבת ציו"...
)ח (6267
חודשי אחדי לפני כ היה עדיי אריה אליאב סג שר הקליטה ,ולכאורה אמור היה להשתלב
בהתעוררות הציונית שנבעה מהישגינו במלחמתששתהימי – מה שהיה ניכר ובולט במעשיו ובדבריו
של השר שלו ,יגאל אלו – אבל כבר באותה עת גילה את נטייתו הכמוסה לשמש מיילדת לע
הפלשתינאי .בראיו ל"מבפני" אמר כי "...תו .כדי מאבק נולד והופיע ,כתאו לע היהודי באר
ישראל ,ג ע פלשתיני ערבי" – ועל כ .זכה לתגובה מעמיקה מצד נת אלתרמ – במאמר )"צוק
מצדה"( הנפתח לכאורה בנושא אחר ,אבל למעשה שקוע כולו בתחושה לוהטת של "הבעלות המדינית
על האר .תחושת הזכות העמוקה ,היסודית ,לבעלות זו" )ח  .(487זכה אליאב ,ומתו .ההתרסה נגדו
העלה נת אלתרמ על הכתב כמה מ השורות החזקות והחדמשמעיות ביותר מפרי עטו באותה עת ,א9
צירפונ במחי אותו עט לחברת גדולי וטובי:
"ההווה היהודי באר זו ,ההווה המושרש בעברה של האר ,בעברה הקרוב והרחוק ג יחד,
ההווה השלוח וצומח אל תו .עתידה ,הווה זה אי אנו בני חורי לצר 9לו שותפי של ישויות
לאומיות כראות עינינו ,א .אי אנו ג בניחורי לעשות בו כבתו .שלנו .רק מתו .טשטוש
של חושי התמצאות ,אולי טשטוש בחלו ,9אנו מתרגלי כיו לערו .לנו תחשיבי רשימות
פרטיות על מה לוותר ואל מה לא לוותר ,ורק מתו .הינתקות לא מוסברת ממירק הוויתו שלו
עצמו יכול ,למשל ,ב גוריו לומר שתמורת שלואמת 'הייתי מוותר על הכל ,חו מירושלי
ורמתהגול )זאת לאחר שביקר ש ונוכח שמקו זה נחו .(...בכוונה תחילה נטלתי מבי
בעלי הדעות הנשמעות כיו את האיש הזה ,אשר מידת שרשיותו היהודית והארצישראלית
היא דבר שאינו נית לערעור ,כדי שנראה כמה אנו חורגי לפעמי ,כולנו ,מתחומי המותר
לגבי תחושת הבעלי שיש לנו על ההווה ועל עיקריו".

)ח (486
כאשר אפילו דוד בגוריו משמש מטרה לחיציביקורתו של נת אלתרמ – אי צרו .בעדות נוספת
למידת דביקותו של המשורר ברעיו ארישראל השלמה .בהמש .הדברי אנסה לבדוק יסודות של
עקביות בהערכתו ובהערצתו של אלתרמ אל המנהיג הציוני ,שלדעתו לא היה גדול ממנו בדורות
האחרוני ,א .קוד כל חייבי אנו לראות נכוחה את העובדה החוזרת ,שג בגוריו לא נמלט משבט
ביקורתו של אלתרמ.
"לא בפע הראשונה" ,כותב אלתמרמ כשנה ומשהו אחר מלחמת ששתהימי ,במאמרו "האמנ
ויכוח סרק?"" ,מביע בגוריו בשאלות הללו עמדה אשר רבי מבינינו נרתעי מפניה בתמיהה
ובצער) ...העמדה( כי אילו ניצבה בפניו הברירה להחזיר את השטחי תמורת שלואמת ,שלו של
ממש ,בכל המובני ,היה ללא ספק מחזיר הכל ,לבד מ העיר העתיקה) ".ח  .(341את התנגדותו לדברי
בגוריו )שהוא מפרטה תחילה על כל סעיפיה( ,הוא מנסח במונחי חריפי ביותר" :מבחינה עקרונית
מנוגדי דבריו אלה של בגוריו לכל מה שטבוע וחתו בהכרת האומה ובתולדותיה לגבי מונח זה של
שייכות אמיתית של השטחי הללו ,שא יש להחזיר למישהו מבחינה מדינית הרי רק לישראל יש
להחזיר ,כדר .שחזו והאמינו ותבעו גדולי התחיה הלאומית ובגוריו בתוכ" )ח  .(342עד כדי כ.
עדיפה בעיני אלתרמ נאמנותו לרעיונו על כל נאמנות אחרת – שבמרוצת אותו מאמר אנו מוצאי אותו
מג על אשכול וממשלתו מפני בגוריו!
"לא לוי אשכול ולא צמרת העבודה צריכי להיות עכשיו מטרה עיקרית למח הופעותיו של
בגוריו ,ראש הממשלה הנוכחי הול .ומתקרב – אולי יחד ע צמרת שלמה וע תקופה
שלמה – אל סו 9הקדנציה שלו ,כשהעול הרוב עליו והאחריות שהוא נושא בה מקהי את
חודי הטרוניות שיש לנו כנגדו) .ההדגשה שלי – מ.ש – – – (.קולו של ב גוריו צרי.
להישמע עכשיו אחרת ,ה מצד הנושא וה מצד ההתכוונות ...צרי .שיעיד ,קבל עול כולו,
קבל עמי ומעצמות ,על עיקרי חייה וציווייה של האומה היהודית ,שיחשו 9מחדש את
'הקוי' הגדולי של ה'טיעו' היהודי – קוי שנתרסקו ונתעקמו – – – הקוי הגורליי – –
– המציבי שוב לעיני העול את מושג אר ישראל כשלימותו ,כצדקו וכאמיתו ,ע הקשר
שבינו ולבי קורותיו של ע ישראל – – – .המנעותו של ב גוריו מכ .גורעת ממלחמת הע
מקורכוח שאי רב ממנו ושלא היה מעול נחו יותר".
כאמור ,אי בדברי ביקורת אלה גמרחשבו ע בגוריו ,ועוד אשוב לפרק חשוב מאוד ,מאוחר
הרבה יותר ,מאחרוני פרקי ההגות הציונית של אלתרמ ,וכ התמקדות מחודשת בדמותו של בגוריו
אלא עתה אי לנו אלא להזכיר עוד כמה מ"קורבנותיו" של אלתרמ באותה תקופה ,כדי שנתקד לעבר
תחו המאבקי האידיאולוגייפוליטיי.

ד .החשבו ע יפיהנפש
ככל שרחקו הימי ממתח המועקה וההיחלצות והניצחו של ששתהימי ,ככל שהתבהרה לו לאלתרמ
עובדת בדידותו ובידודו ,זרותו ותמהונותו בתו .הסביבה מושכת השיגרה ומושכת חייהשעה ,סביבת
ה"אליטה" המדינית ,הספרותית ,התקשורתית ,האקדמית – כ התעצמה בו אמונתו וכ התרחבה
מלחמתו נגד המערערי עליה .הוא לא מנע עצמו מהיזקק לכללי ולפרטי ,לתופעות ציבוריות ולעמדות
אישיות .את מחדלי ההסברה המדינית שלנו )"אזעקת ההסברה" ,ח  (564תק 9בטענה העיקרית ,שלא
איבדה קורט מחריפותה עד רגע כתיבת שורות אלו ,לאמור :אי .יכולה להיות הסברה טובה על דבר
הצדק בעמדתה של מדינת ישראל – כאשר עליה לייצג מדיניות שהנחתה הראשית היא כי אי צדק
בעמדת ישראל ,כי עמדת הערבי היא הצודקת?
קואופי ידוע אצל אלתרמ ,שלא היה קולט בכתיבתו את חידושי הז'רגו העיתונאני או עגת
החוצות ,אלא על דר .הלגלוג והאירוניה .כ .קרה ג לצמד המושגי "יוני" ו"ניצי" ,שהתאזרח
אצלנו אחרי מלחמת ששתהימי ,בהשפעת האופנה האמריקאית של ימי וייטנא .יש מעט מאוד
שורות מחורזות בכתיבתו בתקופת מאמרי "החוט המשולש" – אבל כמה מ העליזות והחריפות שבה
באות בפרק "מי נ ומי יונה" ,בהמש .ל"דברי ברכה לעזר וייצמ בהיכנסו לזירת המדיניות בישראל לעת
הזאת" )ח  .(570העובדה שאלתרמ משלב דבריהלל למפקד חילהאוויר לשעבר ,שהוצנח על ידי
גח"ל לממשלת הליכוד הלאומי ,ע דברי סניגוריה על ה"ניציות" ,שהיא לדידו זהה א "ציונות" פשוטה
כמשמעה – יכולה להיראות כעבור י"ח שני ,כאשר אותו עזר וייצמ מוביל את מחנה ה"יוני" במפלגת
העבודה ,כצחוק הגורל ,כלעג ההיסטוריה – אבל העובדה נשארת עובדה ,וחשוב ממנה מה שאלתרמ
כור .בה מבחינה אידיאולוגית ,ודווקא בחרוזיסאטירה.
"לְ פִ י הַ ֹ Eו ְֹרמ ֹות הָ ר ֹווְ ח ֹות  ֶAל הַ ֹ Dונֹ 8ת
ִנ ְרא ֹות ַ>ֹ Dו ֹ Fולְ ד ֹות הַ Gי ֹונ8ת
מַ מָ ְ ִ> Aמאַ 8רת ?ָ ִריצִ י
 ֶAל ִנ ִGי וְ  ֶHל ְ Bרכִ י ִנ ִGי".
)ח (571
ובקשר להצטרפות עזר וייצמ )איש מפלגת "חירות"( לממשלה ,הוא מוסי 9מיד עוד שני בתי:
"לְ ַדעְ תָ   ֶAל ָ>ל @ ֹו ְדקֵ יבַ  ִGיצִ ֹ Dות
ָגבְ ר 8בַ ְ ֶIמָ ָHלה הַ ְִ Eטֹ Dות הַ ִנֹ D ִGות
הָ ְ Jמ ָנ ִנתְ ַר@ ְ@ 8ת ֹו ָכ Kהַ ִ ִGEי?

א ֹו מָ ֲעט K ָ@ 8הַ ֹ Dו ִני?
'Lא וָ Lא' – ַ>ְ J Mמרְ 8מחַ ְNבֵ י הַ ִOיצִ י –
'אַ  Mנ ֹוסְ פ ָ@ 8ה ַכ ָIה צִ י ֹו ִני".

)ש ,ש(

אלתרמ ידע היטב ,כי כש שהניציות )שהיא לדידו ציונותכפשוטה( לא נולדה בעקבות מלחמת
ששתהימי – כ .ג יריבתה היונות איננה בתיומה" .שכ ,המאבק על המדינה ,במש .שני על שני
של פני תקומתה ,היה נטוש לא רק נגד אויבי דורשי רעה ,אלא ג נגד בעלי מיטב הערכי המתקדמי,
בעלי רחבותדעת והומאניז ושלילת אוואנטוריז פוליטי ,בעלי 'נוסחות שפיו ופיכחו' אשר רעד
פלצות עובד ב .לרגע בחשב .כיו כי בכ .יכלו להכריע ולחתו .גורל" )ח .(526
שנה ומשהו לאחר מלחמת ששתהימי הקדיש אלתרמ מאמר מיוחד לחשבונו הרעיוני ע "יפי
הנפש" בתוכנו ,הרואי "את הסכסו .הישראליערבי כסב .טראגי ששני הצדדי שקועי בו במידה
שווה ואשמי בו במידה שווה )א 9כי ישראל אשמה קצת יותר(" )ח .(232הוא יוצא במלוא זעמו נגד
התפיסה המכנה את מלחמתהמג שלנו בשפת המדיניות העולמית "הסכסו .הישראליערבי" ובלשו
הטרקלי החברתי הישראלי" :הקונפליקט" .הוא שולל מכל וכל את התפיסה של "צדק מול צדק" –
ומציב כנגדה את התמונה הברורה והמציאותית ,שלזממה" ,בימי המתח שלפני מלחמת ששת הימי"
נדמה היה שג דעת הקהל בעול הבחינה בה ,ג דעתהקהל בעול "חדלה למש .זממה לראות את
שני הצדדי – – כגורמי שוויאחריות ושוויצדק .לזממה ניגלו עיקריו של סכסו .זה כעמידה של
מעטי נגד רבי ,של נצורי נגד הקמי עליה לכלות ,של נאחזי בכברתאר ,שהיא נחלה ראשונה
ותקווה אחרונה ,לעומת נחשול של תאוותהשמד אשר חבורת שליטי ערביי עמדה להפכו לשטפו"
)ח. (231
התנגדותו שלאלתרמ למפ" היתה תמיד יותר מהתנגדות רעיונית .היסטוריו הספרות עוד יצטר.
להחליט בבוא היו ,א התמכרותו המלאה של אברה שלונסקי למעגל המפ"מי בכל תחומי המחשבה
והמעשה ,א הזיהוי המוחלט כמעט של "המשורר כביר הזכויות" )כפי שמכנהו אלתרמ( ע מפלגת
השמאל בישראל – א אלה הגבירו את התנגדותו של אלתרמ או ציננו אותה מעט ,אבל @מה שנוגע
למפ" כשלעצמה היה יחסו השלילי של אלתרמ אל מפלגת של קיבוצי "השומר הצעיר" כה עמוק ,עד
כי עיק ואפילו בל במידתמה את מאבקו נגד השילומי מגרמניה ,בגלל האופי הפסול בעיניו של
המתנגדי האחרי ,ובראש כידוע מפ" .בנושא ארישראל השלמה קיבלה התנגדות זו את מלוא
תנופתה ,וג כל הכבוש בליבו נגד רבוומורו כביר הזכויות אברה שלונסקי – פר סו9סו ,9בתוק9
חדמשמעי.
כשנה אחרי מלחמת ששתהימי ,במאמרו "ספיחי קצ ,"9הוא פותח במיתקפה על שר השיכו
בממשלת אשכול ,מרדכי בנטוב איש מפ"" ,זה חדשי על חדשי ,מאז מלחמתששתהימי ",מתאר
אלתרמ את עמדת מפ"" ,מוצג עקרו הקשר בי הע היהודי ובי השומרו ויהודה ,ערש האומה,

כהזיה של מוכי חשיש ,עד כי דומה לפעמי כי מכוחה של המלחמה הגענו בהיסחהדעת למעמד של
כובשי הניצבי בהונולולו ,ולא בחבלאר שהיה ,עד לפני עשרי שנה ,חלק לאנפרד מ המהות,
אשר שמה היהודי והציוני היה אר ישראל".
עמדת מפ" זו בוטאה ג על ידי אברה שלונסקי ,בסימפוזיו שנער .על יד "מעריב" ,ואלתרמ
אינו מהסס להפנות אליו את חיצי ביקורתו .בדבריו של שלונסקי באותו סימפוזיו רואה אלתרמ
"התפרצות קצ ,9ה מבחינת תוכנה וה מבחינת נימותיה" )ח  – (189ועל המלל הריק ִני של בעל
החידודי ומשחקי המלי ,משיב אלתרמ לא רק בלגלוג סרקסטי על מפלגה ,שנזכרה פתאו כי יש ג
מוסר בפוליטיקה )לאחר העבר הסטאליני שלה( – אלא ג בכמה משפטי הכורכי את התנגדותו
למפ" ואת פסילת דבריו של שלוסנקי בכריכה אחת:
"למזלו של ע ישראל ,ולמזלה של מפ" ,אי פרוגראמות שלה ,ג המוחשיות יותר מזו
שנתנסחה בסימפוזיו ,נשארות אלא בגדר פסוקי השבעות שבעליה יוצאי בה ידי חובה ה
כלפי הציבור וה כלפי עצמ ,תו .כדי ודאות מרגיעה שפסוקי אלה לא יהפכו ,כ כה וכה,
למדיניות מעשית.
כש שיש לבר .על כ .שלא נוסחאות אלו כי א היצירה החלוצית של 'השומר הצעיר'
נעשתה חלק מיסודות התחיה היהודית ,כ יש לומר ג לגבי הופעתו של אברה שלונסקי
ב"מעריב" ,שלמזלנו קיימי לא רק דיבוריו אלה ,אלא קיימת ג שירתו ,וזו הוסיפה לע
ישראל יותר משהללו עשויי לגרוע".
)ח (190
באותו מאמר ,ובתגובה על אותו סימפוזיו ,אומר אלתרמ – והוא לא ייע 9לשוב ולומר זאת עד יומו
האחרו – דבר חשוב בוויכוח ע הרמטכ"ל לשעבר יגאל ידי ,שנימק את אחיזתנו בשטחי בנימוק
בטחוני בלבד .אלתרמ אינו מוותר על העיקר ,ג כשנדמה לו שנית לו לקבל תמיכה חלקיתלפחות
אבל ישירה ועוברתלשומע – והוא מתעקש להדגיש ,כי ללא "הארגומנט ההיסטורי" אי ממש בנימוק
הבטחוני ,כי "משעה שאנו מניחי את נימוק הבטחוני לבדו ,אי הוא ברער .יותר או ברהגשמה יותר,
מנמוקו של הצד שכנגד" )ח  .(192ודבר חשוב עוד יותר הוא אומר )ועושה( בהטילו את מלוא משקלו
בנושא העליה .רק לאחר שברור ,כי הגשמת הציונות תהיה מלה ריקה ללא המש .העליה מכל תפוצות
ישראל ורק לאחר שברור ,כי צִ ימָ 8ד של עליה גדולה והתיישבות גדולה יכול להצדיק ולאפשר את
שתיה בעת ובעונה אחת ,רק אז ניגש אלתרמ לסכ את מאמרו בחזרה הלאנלאית על יסודות השקפתו
ואפילו בנעימה אופטיניתבוטחת כלשהו ,לאחר שנראה לו כי הסטיות השמאלניותתבוסתניות
""ממידות הדעה הצחולה וההערכה הנכונה של פני הדברי ,הולכות ומתמעטות" ,וכ .הוא ממשי .מיד
ואומר:

"כבר כיו מתברר לכל כי לא 'השטחי' ה ניגודו של השלו ,ניגודו של השלו הוא
המלחמה .במידה שעמידתנו ב'שטחי' אלה עשויה להרחיק מלחמה ,בה במידה עמידתנו
בה עשויה לקרב את השלו .ככל שיתפזרו ענני הקצ 9והלעג המונעי מלראות את אמיתו
ומשמעותו של הזמ הזה ,כ .יוסיפו ויתגלו ג יסודי הכורח והצדק ,אשר קיו הע היהודי,
על כל 'הארגומנטי' שבו ,עומד עליה".
)ח (194
כבר הזכרתי את התקפתו של אלתרמ על פרופ' יעקב טלמו )עמ'  ,(6ועוד אשוב לאותו מאמר
כשאטפל ביחסו של המשורר למושג "האומה הפלשתינית" ביתר פירוט .פרקליט אחר של העמדה
הערבית בסכסו ,.פרופ' שמעו שמיר ,שוקל א 9הוא מידי אלתרמ במאמר מיוחד )"המפה והתרגיל",
 – 23.1.70ח  ,(600שבו בולטת פיסקה אחת המוקדשת ליהושפט הרכבי והיא מעידה על חריפות
הבחנתו של אלתרמ ועל דקות הבנתו באנשי ובעמדותיה .א9עלפי שהרכבי נחשב אז עדיי לאחד
הניצי בדעתהציבור הישראלית – ועל כ .תקפו שמעו שמיר – מוצא אלתרמ לנכו לומר על הרכבי
את הדברי הבאי:
"האמת ניתנה להיאמר כי יש ויש מקו לחלוק על עמדתו של הרכבי ועל הדר .שבה הוא
תופס את 'הסכסו .באזורנו' .חשיבות החומר שהוא מביא במחקריו נעלה על כח ספק ומידת
הרצינות שבה הוא מטפל בבעיה זו מעוררת יראתכבוד ,א .דומה כי מרוב הטעמה הוא רואה
את המשטמה כחזיו כה טבעי וכה מושרש עד שהיא נראית לו לפעמי לא רק מוסברת אל ג
סבירה ומוצדקת מיד ,בלי להביא בחשבו את היותה במידה רבה פרי שיסוי וליבוי של
שליטי ,שאילולא ה היו נתיניה העייפי נכוני מכבר לשלו ע ישראל".
)ח (600
להרכבי עצמו היו דרושות כמעט עשר שני נוספות ,כדי שירחק עד אל מעבר להסברת העמדה
הערבית ,להבנתה ולהצדקתה ,עד אל שלילתה של "הקיצוניות היהודית" לכל אור .ההיסטוריה – אבל
המשורר חַ  Aכבר אז בסדקי חולשתהדעת המוסרית בעמדתו של החוקר והצביע ישירות על תחו
טעותו ,שיש לו בו שותפי רבי :ליקויראיה מלא לגבי אופי המשטרי הערביי  ,כמקור הראשי לכל
הסכסוכי באזורנו.
במאמר התקפה חרי 9נגד עמוס עוז )על דברי שאמר בשיחה ע גאולה כה ונדפסו ב"מעריב"(
טוע אלתרמ כי "הצהרות ריקות כמו זו של עוז יש בה – – דיבה וטפילת אשמה שאי קשה ממנה,
כאילו יש אנשי שאינ מסתפקי בחיי ובחירות כשלעצמ ,וה מוסיפי על כ .אבני מתות ,או
'שטחי' כדי שחיי צעירי יוקרבו ג בעד ספיחי טפלי אלה" ) .(321

מיד אחרכ .מסכ אלתרמ את עמדתו בנידו בדברי בהירי ונחרצי ,שלא איבדו א 9קורט
מחיות ומאמית כעבור עשרי שנה .דברי מעי אלה ראוי שיחקקו בתודעתו של הע לדורות:
"כדי למנוע את הרעל האווילי הזה מלחלחל בתודעת הציבור יש לחזור שוב ושוב כי
המלחמה נמשכת לא מפני שמישהו בישראל אינו רוצה בשלו או מפני שאנו ְמקַ ְד ִשי אבני
וכתלי ו'שטחי' .לא בשל כ .התחילה המלחמה ולא בשל כ .היא נמשכת .היא מלחמה על
החיי והחירות והשלו וכדי שמלי אלו לא תהיינה ריקות ולא תדרושנה קרבנותשוא ה
כוללות את כל גופי הדברי הקשורי בחיי ,הנותני טע לחירות ,המבטיחי את השלו.
הצהרות כמו זו של עמוס עוז אי בה סכנה ואי בה חומר לדיו שעה שהציבור יודע את
אשר לפניו ,את אשר סביבו .א .בימי שבה רצונו והכרתו של הע מנופצי ומעורבבי,
בימי שבה מדיניותו של העתיק בעמי היא המדיניות האחת בעול שאינה יכולה לומר,
לתוספת תוק 9וכוח ,שהיא מדברת בש עיקריו ואמונתו של הע הכופה עליה קו ומטרה,
בימי כאלה יש בהצהרות כמו זו ,ביחוד כשה כה רבות וכה שגורות וכה יאות לאפנה
הרוחנית ,סכנת ניוו שאי לזלזל בה .אי להניח לדיבורי כאלה ליהפ .לנימתלוואי
ולצלצלימשחק ,העורכי ַר ֲאו ֹותייצוג פרטיות בזמ כזה".
)ח (324
עמוס עוז היה מיוצרי התיאורה והמושג של ה"צדק מול צדק" בהגדרת הסכסו .היהודיערבי ,אבל
דרישתו לסימטריה ג בפתרונו התבססבה תמיד ,לדידו ,על החזו הציוני ועל הצור .למנוע את מה
שנראה לו כסילופו בהעדיפנו צדק אחד על משנהו .אותה תיאוריה ,ע אותה מערכת מושגי – אבל
ללא היסוד הציוני – הופצה באות הימי באר ובחולאר )ש ,בית היתר ,בחסותה של מחלקת
הנוער והחלו של ההסתדרות הציונית העולמית( ,כאשר הכותרת המאפיינת את סחורתהיצוא
הישראלית הזאת היא" :ישראל – ללא ציונות" .היצוא המצטיי של הסחורה ,ברוב תנופה ותעוזה
כהרגלו ,היה עור" .העול הזה" אורי אבנרי – ואת "התורה העיקרית שלו" ואת "הטענות המופרכות
התומכות אותה" )ח  (509תוק 9אלתרמ במאמר טיפוסילו באותה תקופה )"הדרוויש כשות9
לקונפליקט"(,שיש בו צירו 9של לעג עוקצני )"אילו נמצאו יצורי חיי על הירח ,היו רוב הדברי
יכולי להיכתב על ידי אחד משוכני יהשלווה או לועקופרניקוס" – ח – (510 ,ע גילוי ישיר ובוטח
של השקפה ציונית חיובית .אלתרמ פוסל לחלוטי – כעלבו לאמת ההיסטורית וכעלבו לשורשי
המפעל הציוני – את ההשוואה שעושה אורי אבנרי )במאמר שהתפרס ב"ניו מידל איסט" בלונדו( כי
התנועה הלאומית היהודית לבי התנועה הלאומית הפלשתינית" .סינכרוניזציה זו של ראשית הציונות,
מלפני מאה שנה ,ושל התעוררות העול הערבי שנתכוו בדיוק באותו זמ 'לאותה אר עצמה' היא
חידוש שפשוט חבל להשאירו בחוג מצומצ של סטודנטי ערביי בהאג" ,מלגלג אלתרמ )ח,(509
אבל אחרכ .הוא מסכ בנעימה רצינית" "האמת" היא ,כי אותו פירוש של צדק מול צדק מעמיד את

שאיפות התחיה של ע ישראל לא על מדרגה אחת ע הלאומיות הערבית בגילוייה ההיסטריי
הלגיטימיי ,אלא הוא מוריד את תולדותינו ומשמעות ,בנסיבות הקיימות ,אל מדרגת שוויו ע מידת
צדק של שליטי ערב ,המושחתי והרקובי שבי השליטי המדיניי בזמ החדש" )ח .(511
אכ ,מה שיש בליבו של אלתרמ על אויבי ישראל מבחו ,על המשטרי הערביי ועל ארגוני
הטירור – ראוי לפרק בפני עצמו .לאחר שסקרנו את עמדות ה"נגד" של אלתרמ כלפי אישי וגורמי
בישראל – ניגש אל סוללות ה"נגד" שלו המופנות חוצה.

ה .אל מול האיבה הערבית
רכיב הנגד ,יסוד "האומ והחימה הצלולה" גוברי בכתיבתו של אלתרמ ככל שהוא מפנה את מבטו
החושפני כלפי מנהיגי העול הערבי וארגוניהרצח העושי את שליחות.
בסו 1969 9הוא כותב דברי ,שאירועי עשרי השני שחלפו מאז רק מחזקי אות ,ג מצד אמת
המציאות בעול הערבי ,ג מצד כזב האשליות במחנה היהודי:
"לשונה של כנופיית השליטי הערבית כיו אינה לשוננ 8ודרכי מלחמתה אינ דרכי
מלחמתנו .בתחומי אלה אנו נשמרי מלהידרדר אל שפל מדרגת .רק דבר אחד אנו
מסכימי להוריד אל רמת שלה ,את צדקו של ע ישראל במלחמתו.
עלינו להתנער מגירסת שויו זו .עלינו לחדול מלראות את חבורת השליטי הערביי
כמגשימה את הצדק הערבי ,עלינו לראות את הטראגדיה שב'סיכסו .הישראליערבי' לא בכ.
שהוא עני של צדק מול צדק אלא בכ .שהאומות הערביות נקלעות בו בי שחיתות שליטיה
ובי כורחהחיי וההגיו של הצדק היהודי ,שאי לו לא לסגת ואי לו על מה לוותר.
לא נגד הצדק הערבי אנו נלחמי אלא נגד רקבו השליטי הערביי ונגד טירו 9החולי שה
כולאי בו את עמיה .ורק משו כ .אנו בטוחי כי עתיד של שלו עוד נכו לאיזור הזה".
)ח (511
את אותו הרעיו עצמו ,תו .פיתוח נוס 9בעיקר במה שנוגע לצידוקו של מפעל ההתנחלות היהודית
ברחבי ארישראל המערבית ,הציג אלתרמ באחד המאמרי האחרוני שיצאו מתחת ידו ),(23.1.1970
והואיל ויש בו מעי צוואה רוחנית וסיכו דר ,.אביא את הדברי במלוא ,כפי שה בסיומו ובסיכומו
של המאמר ,בויכוח ע ד"ר שמעו שמיר.
"ד"ר שמיר כותב כי על האיבה הערבית ,שהיא כביכול נצחית ומונוליטית' ,מבססי חסידי
הסיפוח' את תביעותיה להתנחלות.
קביעה זו של ד"ר שמיר היא מ המגוחכות ביותר במאמרו .לא על האיבה הערבית מבססי
'חסידי הסיפוח' את דרישות ההתנחלות ,אלא על כ .ששו חוק מוסרי או מדיני ושו סיבה

התלויה בתולדות האיזור עד העת החדשה ,אינ יכולי ואינ רשאי לאסור על היהודי את
ההתנחלות בשטחי ריקי של ארישראל .לא שנאת הערבי מחזקת טענתנו זו ,אלא
דווקא התקווה כי שנאה זו אינה נצחית ואינה מונוליטית וכי אי היא אלא פרי ניוו ושחיתות
של שליטי ערביי ,המוליכי את עמיה בנתיב מלחמה הרסנית וחסרת סיכוי .עמדת של
שליטי אלה רק מוסיפה לכורח ההיסטורי והמוסרי של ההתנחלות את הנימוק הבטחוני,
הקובע כי התישבות יהודית בשטחי החדשי היא חומתמג אשר שו ערובות ושו
הסדרי שבכתב לא ישוו לה ויהיו נטולי ער .בלעדיה .אנו מאמיני כי חַ ִי זה הוא שיקיי
אותנו עד ליו שבו יתפכחו עמי ערב מ השכרו ששליטיה נוסכי בה ,ויבינו כי בי
ארצות ערב ,המשתרעות מ המפר הפרסי עד חרטו ומ הפרת ועד הנילוס ,יש מקו
למדינת ישראל ,על אותה כברת אר שהיא אחוז אחד מ הנחלאות הערביות העצומות
בעול ,כברת אר שהיא שאלת חיי ומוות לע היהודי .זהו היסוד שעליו 'מבססי חסידי
הסיפוח את תביעות ההתנחלות' .טענותיו הקלושות של המרצה הצעיר להיסטוריה ה טענות
אשר שו תואר אקדמאי אי בכוחו למלא את חלל הריק".
)ח (602
תסמונת ה"דמדו" ,ה"ערפול" וה"טשטוש" אשר נראתה בעיני אלתרמ בעיקר חולשתה של
ההנהגה הלאומית ואובדהעשתונות שלה למול מבחני ואתגרי ,לקראת ובעת ולאחר מלחמת ששת
הימי – נתפסה במושגי של "מבוכה" או נמיכותרוח וכ .טופלה עלידו כל זמ שהדברי היו אמורי
בענייני הע היהודי והציונות .אבל ברגע שעלה לדיו הצד הערבי וטענותיו – מפי בעלי הטענות עצמ
או מפי פרקליטיה בישראל – רואי אנו את אלתרמ עומד ומנפ אלילישווא וחזיונות כזב בכל
האומ והחימה והשכנוע הפנימי של שליח האמת .הוא חוזר על הדברי בצורות רבות ,הוא רואה
"משגה היסטורי פאטאלי" בכ .שמדינת ישראל הרשמית "נמנעה מאז מלחמת ששת הימי מכל ערעור
על שייכותה המדינית הערבית של השטחי הללו" )ח  .(545מיד אחר כ .הוא קובע כי מדיניותנו
"בזבזה בזבוז שאי לו כפרה את העובדה ששו כובש לא עמד מעול בשטחי אשר בעלות המדינית
הקודמת היא כה מפוקפקת וכה מעורערת וכה נוחה לעיומחדש ,ה לגבי בעלותו של חוסיי על יהודה
ושומרו – שיש להבדיל בינה ובי בעלות הפרטית של התושבי הערבי ,איש על נחלתו ,במקומות
שבה ה יושבי כיו – וה לגבי סיני ,ששייכותו למצרי היא פרי הסכ מקרי של כוחות שמחו
לאיזור) ".ש(
עוד ביתר תוק ,9וללא הר ,9חוזר אלתרמ ומנפ את הכזב או לשו אחר :הפיקציה – של "האומה
הפלשתינית" .פחות משנה אחרי מלחמת ששת הימי פירס אלתרמ את מאמר היסוד שלו בנושא זה
)"הנוסחה הריקה" ,ח  (224ומאז – בעשרות מקומות )וראה בעיקר ח  (573,576,626 ,313הוא מבסס את
טענתו מצדדי שוני ,החל מ הצד ההיסטורי הכללי ,שלפיו האומה הפלשתינית היא פיקציה )"ישות

מדינית שאיננה" – ח  (313וכלה בצד העקרוני והפראגמאטי של המדיניות הציונית וההסברה הציונית ,
אשר ההכרה בישות הלאומית הפלשתינית תערער את יסודותיה.
"פיקציה" ,אומר אלתרמ ,משו ש"יושביה הערביי של אר ישראל היו אז ,כמו שה היו,
שבריר של האומה הערבית הגדולה" )ש( ,ומשו "שאותה ישות לאומית פלשתינאית – – יכלה
להיהפ ,.אפילו בפרק הזמ המועט שמאז מלחמת העול הראשונה ,לחלק אינטגרלי של ישות סורית ,או
ישות עברירדנית ,או אפילו ישות עיראקית) "...ח .(573
"רק במוחותינו המעוקמי" ,אומר אלתרמ במאמר הנזכר לעיל נגד אריה אליאב ,יכול להתפתח
"אותו הובי יהודי של יצירת ע ערבי פלשתינאי ...של בריאת יש מאי" .על ידי משחק בהובי זה אנו
מסייעי ל"תוכנית החורב של עראפת – – לא רק משו שכוונת דוגליה הערבי של פיקציה זו,
הנקראת ע ערבי פלשתינאי ,היא להעביר ולמחות את מדינת ישראל מ העול ,אלא משו שא אנו
מאמצי עיקרו פיקטיבי זה אנו מעלי את הכורת על עיקרי קיומנו באר זו – – – .יש צידוק
למלחמתנו ויש לה שחר ויש בה ערובה לנצחו ולימי שלו ,כל זמ שאנו יודעי וכל זמ שהעול יודע,
כי אנו עומדי מול העול הערבי ,על שטחיו העצומי ,ומול התנכלותו אל כברתאר זו של ישראל.
א .מרגע שאנו מודי בקיומה של פיקציה לאומית פלשתינאית ,מאותו רגע נעשית הציונות כולה עני
של גזילת מולדת מידו של ע קיי ,ובמידה שאנו מסייעי כיו להשתרשותה של תודעה זו בעול
ובהכרתנו פנימה ,אנו מערערי יסודה ההיסטורי ,האנושי של הציונות ומושיבי אותה על כידונינו
בלבד" )ל .(626
ה"נגד" אלתרמני עולה ומתלהט מסעי 9לסעי ,9הול .ומקי 9את הנושא במבט רחב יותר ,מפורט
יותר ,א .ג מעמיק והול ,.יורד אל התשתית .על "כתר האידיאליז" ,שיש בינינו השמי אותו על ראש
ה"פתח" )בשנת  1969היה זה התג הנפו לארגוני הטירור( ,אומר אלתרמ כי הוא מופר .לחלוטי" ,לאו
דווקא מפני שדרכי המלחמה של 'פתח' ה פסולות ,אלא מפני שהאידיאל שלה פסול .מי שאומר
אידיאל אומר צדק ,אומר משאתנפש נעלה לא רק לגבי הדבקי בה ,אלא מבחינה אוביקטיבית ,כער.
מוחלט .ומשו כ ,.שעה שאנו אומרי 'אידיאליסטי' עלינו לזכור כי האידיאל שבו מדובר הוא תורת
שקר מלאכותית ,פלילית ,אשר בשמה מתנכלת אומה ערבית בעלת  14מדינות עצמאיות אל קיומה של
מדינה יהודית אחת זו) "...ח .(410
על נימוק זה ,בדבר ארבע עשרה מדינות ערביות )כיו הוא עשרי ושתיי( ,המנסות לגזול מידי
היהודי כברתאר שאינה עולה על אחוז אחד מכל נחלאותהענק של העמי הערביי ,חוזר אלתרמ
הרבה )ראה למשל ח  ,(605 ,602 ,556 ,510 ,454 ,426ובדומה לו הוא תוק 9את הביטוי "טריטוריות
ערביות" )ח  (451 ,424או את כזב זכויותיו המדיניות של חוסיי באר ישראל ,המערבית או המזרחית )ח
 – (451 ,425ואל שיא התנגדותו ,אל תמצית מאבקו נגד אשליות וסיסמאות כזב ,הוא מגיע בהידרשו
לדיבורי על "שלו".
"השלו!" קורא לאלתרמ במאמר המוקדש ליו העצמאות העשרי של מדינת ישראל" ,אשרינו
שאנו משתוקקי אליו כל כ ,.אי זו גְ נ8ת .טוב שעד כדי כ .אנו נכספי אליו .א .מדי פע בפע עלינו

להתנער מ ההיפנוזה .עלינו להתאושש לרגע .לראות פתא כי עוד מעט ואנו נוטשי מרוב כוס9
לשלו את הדברי שרק מכוח אנו יכולי להשיגו ,את גבול הביטחו שבידינו ואת זכרו מורשתנו
וצדקתנו .כ ,מזה חדשי אנו עומדי למעשה ומשנני באזני כל ,שאמנ יודעי אנחנו ,כי עמידתנו
כיו היא מכשול לפני השלו ,א .כל מה שאנו מבקשי הוא – לומר זאת לאויבינו פני אל פני" )ח
.(241
כעבור שנה וחצי מקדיש אלתרמ מאמר של ל"שיר השלו" ,שבסו 9שנת  1969היה ללהיט
בביצוע להקת הנח"ל ,והוא רואה בו למעשה את אותה ההיפנוזה המטשטשת והמרדימה ,שלפיה אי
חסר להשגת השלו אלא רצוננו העז כי יבוא .הוא שואל מה היו אומרי הלוחמי הרוסיי או
האמריקאי במלחמת נגד גייסות היטלר ,אילו באו ושרו לה כי תפקיד הוא להביא את השלו בדר.
אחרת מאשר ניצחו צבאי מוח וחדמשמעי על המפלצת הנאצית ,ובהזכירו לנו כ .בפע המייודע
כמה כי "מדינת ישראל עומדת בשלוש חזיתותמלחמה ע אויביה מבחו ובחזית מלחמתטירור
פנימית" הוא קורא לנו "להתגבר בכל זאת על הרתיעה מפני המורא שנוסכי בנו מלכי האופנה
האינטלקטואלית ומפני החשש להיראות מחרחרי מלחמה ושונאי שלו ,להתגבר על כל זה ולחשו 9את
הכסילות הזאת ג כשאנשי דקיטע ורחבידעת סוככי עליה" )ח .(560
בי הנושאי שכלפיה הביע אלתרמ את עמדתו האופוזיציונית בצורה החריפה ביותר בולט נושא
הסברתנו בזירה הבינלאומית ומדיניות החו הישראלית בכלל .אלתרמ הוביל את המאבק נגד החלטת
מועצת הביטחו מס'  ,242שפירושה האכזרי והאמיתי )ועודנו( ביטול הישגי מלחמת ששת הימי
והחזרת ישראל לגבולה הקוד )ראה ח  ,(342 ,256ובשו מקו לא תימצת בעצמו את עיקרי השקפתו
בנושא טוב יותר מאשר במאמרו "סכנתו השנייה של הטירור" מסו 9שנת  .1969לסיו הפרק הזה
ולקראת פרקי ה"בעד" החשובי בתורת ארישראל שלו – נקרא במלואו את הקטע המסיי את המאמר
שבו הוא מציג את הדר .לבלימת "הדציוניזציה של המדיניות הישראלית" לפי ביטויו שלו:
"רק מדיניות ישראלית כנה וגלויה ,שאינה מתקפלת בניסוחי של סרק ,אלא קמה מלוא
קומתה לחשו 9ולדרוש די צדקו העולמי של הנרד 9בעמי –
רק מדיניות ישראלית שאינה ממציאה לבטי סתירהטראגית בינה ובי התנועה הלאומית
הערבית ,אלא משמיעה את הקטרוג ההיסטורי על אותה תנועה לאומית ערבית אשר השיגה
 14מדינות עצמאיות וכל להט יצריה מכוו עתה להמית את תנועת התחיה היהודית על כברת
אר שהיא חלק המאה משטחי הריבונות הערבית –
רק מדיניות ישראלית היודעת כי היא הקובעת את משמעות עברו ואת הווהו ועתידו של הע
–
רק מדיניות ישראלית שתוכל לתק את 'תדמיתנו' בעול וג לתלוש את הכתרי הנלעגי
העוטרי כיו את ראשי כנופיות הפורעי של הטירור הערבי".
)ח (556

אי ספק ,כי לא היה יריב עז ונחר ,מהירמענה יותר מנת אלתרמ – לכל האויבי מחו והספקני
מבית ,לכל אלה הגורמי במישרי או בעקיפי ,בזדו או מתו .תמימות של רצו טוב – להחלשתה של
מדינת ישראל ולחיזוק של הכוחות ,הרעיונות ,התהליכי שמגמת חיסול המפעל הציוני.
אבל על מי ועל מה לימד המשורר סניגוריה? על מי ועל מה הוא הג? מה היתה השקפת עולמו
הציונית כשלעצמה?

ו .הציונות של נת אלתרמ
הציונות של נת אלתרמ היתה מקסימליסטית ה בהנחותהיסוד שלה וה בתביעותיה מ הע
וממנהיגותו .בהנחות היסוד :אי עתיד לע היהודי בגולה ,אי עתיד לארישראל אלא כפשוטו של
שמה וכעיקרו של עברה – ארצו של ע ישראל .בתביעות :יש לחסל את הגלות מרצו ובמכ8ו בטר
תחסל היא אותנו ,יש להעמיד את העליה במרכז כל הפעילות המאורגנת של הע היהודי על תנועותיו
ומוסדותיו .יש לממש את אחיזתנו בארישראל המערבית ולהכי אותה לקליטת מיליוני יהודי,
לקיומ ,לבטחונ ולפריחת על אדמתה.
כבר ציינתי ,כי כל הספר "המסכה האחרונה" נועד לעורר את הדעת – באמצעות מיתקפה סאטירית
חריפה – על התרוקנותה של הציונות המימסדית מתוכנה ועל הצור .להפו .את העליה לחוקחיי
ממשי ומציאותי .ג בעשרות מאמריו המוקדשי לנושא בשלוש שנותיו האחרונות אנו מוצאי את שני
היסודות – את הביקורת על המצב הקיי ואת הקריאה לתנופתמעשה למול הכוח הגובר והאפשרויות
הנפתחות ע איחודה של ארישראל המערבית.
העניי מתחיל ונגמר )או ,כפי שהיו אומרי אצלנו" :הציונות קמה ונופלת"( ע השאלה בדבר
היחסי בי ישראל לגולה .נוסחתו של אלתרמ היא חד משמעית :שלילת הגלות .במאמר מיוחד
שהוקדש לשאלה זו )"תהלוכה ושתי פני פני לה" – ח  (455הוא אינו מהסס לפגוע בקודשהקודשי,
בגילויי ההזדהות של יהדות ארצותהברית ע מדינת ישראל .הוא רואה בה ,וובהכרתהתודה
ובשיתו9הפעולה מצד ישראל וקברניטיה ושליחיה ונציגיה ,צד שלילי ומסוכ ,שיש בו משו צידוק
להמש .הקיו הגלותי של תפוצותישראל" .על א 9ההתעוררות בתחומי העליה ,ראוי שנדע כי לא עניי
זה הוא כיו סימנה של מערכת היחסי שבי המדינה ובי הע בתפוצות ,לא הוא אלא היפוכו ,כלומר
מת האישור המחודש ,והתקי 9עוד יותר מאשר בעבר ,ליחסי השלו בי מדינת ישראל ובי הגולה,
שלו שבי שתי מהויות נבדלות ,שאי אחת מה עדיפה מחברתה ושתיה לגיטימיות במידה שווה ,וזאת
בתקופה שבה טר הוגש חזו קיבו גלויות אפילו בחלקו" )ח .(457

"בכ .חזרו בעיות הדוקיו בי הגולה למדינת ישראל למסגרת ולמהות שקבעו את צביונ במש.
עשרי השני שמאז תקומת המדינה ושהקפיאו למעשה את רעיו התחיה הלאומית והתגשמותו מרגע
שנשלמה העליה מארצות המצוקה" )ח .(456
כאשר יוצאת גולדה מאיר לארצות הברית ,לפגישה ע הנשיא ניקסו ,ואגב כ .לפגישה ע
המנהיגות היהודית באר זו – שואל אלתרמ:
"מה יוגד לה ליהודי הגולה במפגש זה?"
שאלה זו עומדת בפתח אחד המאמרי החשובי ביותר לא רק באסופת מאמריו של אלתרמ אלא
אולי בכל הפובליציסטיקה שנכתבה אצלנו מאז מלחמת ששת הימי ,אחת מפסגות המחשבה והלהט
המוסרי בתולדות הציונות .הוא אינו משלה את עצמו ,כי נית @ִ ילילה לסחו 9את תפוצותהשפע
היהודיות לעליה המונית – אבל הוא דורש מראש ממשלת ישראל לפחות לתת אות לראשיתו של מפנה
הכרחי" )ח  (513המפנה דרוש ,לדעת אלתרמ ,משו שהדוקטרינה הלאומית השלטת היא אנטי ציונית
במהותה.
"הדוקטרינה הלאומית החדשה ,שירשה את מקו הציונית הקלאסית – א 9כי היא למעשה ניגודה
והיפוכה" גורמת לכ .ש"קיומה של מדינת ישראל נעשה באורח פאראדוכסאלי ,משע וצידוק להמש.
הקיו היהודי בגולה ...בתו .נו 9רעיוני זה מתעק לא רק עקרו העליה ,אלא כל מלחמתה של ישראל
כיו ,כל מלחמת הדמי הזאת הנטושה כיו על הגבולות ,א 9היא עשויה לקבל מתו .כ .משמעות זרה
ומרתיעה ...בתו .נו 9רעיוני זה נראית מדי פע ג צידקת מלחמתה של ישראל כמעורערת ומבקשת
אחיזה ,שכ ג הקשר ההיסטורי שבי הע היהודי ואר ישראל – זה שעליו אנו מסתמכי בכל
מאבקינו הרעיוניי והפוליטיי נגד טענת הערבי ,הגורסת שאנו זרי כא – ג קשר היסטורי זה נעשה
באמת היסטורי בלבד ...לאחר ששערי האר פתוחי זה עשרי שנה והמדינה משוועת לשווא לע
היהודי שיבוא בה" )ח .(515 ,514
חרדה ותקווה משמשות בערבוביה בתולדות הציונות ,בתולדות ארישראל – ואי ל .נושא
בנושאי המוקד של חיינו שלא נית לראות בו ,תמיד ,פני לכא ולכא .החרדה מבוססת על מה שלא
הושג עדיי ,התקווה – על מה שהושג .כ .במשק ובכלכלה ,כ .בחברה ובמיזוגהעדות ,כ .בחינו.
ותרבות ,וכ .ג בנושא שאי שני לו לחשיבות – העליה .כנגד החרדה המתבטאת בדברי דלעיל ,לנוכח
דילול מקורות העליה והתבצר8ת הגולה השבעה בתפוצותיה – חרדה שקיבלה את ביטויה החרי ,9הלא
סלחני ,בספר מי8חד ,כ"המסכה האחרונה" – זכה אלתרמ להיות מראשוני הנלהבי לקראת העליה
יהודי "הקיסרות האדומה" )לפי
ֵ
מברית המועצות ,ומראשוני התובעי להוציא את מאבקנו לשחרור
ביטויו שלו( מסתרי החשאיות ומערוצי הקילוח הדק – ולהביא ליד שינוי ,במסגרת מאבק פומבי ,מדיני,
בינלאומי ,לחילוצה של אותה "יהדות אדירה" מתו" .קירותהסוהר ...הרועדי כל השני הללו מכובד
המח שאינו חדל" )ח .(548
בסו 9שנת  1969הגיע על גולדה מאיר ,ראש ממשלת ישראל ,מכתב מיהודי גרוזיה" ,מיסמ.
שמעטי כמוהו לכוח ולאומ .והפנייה הישירה אל ממשלת ישראל היא בעלת משמעות שאי נעלה

ממנה ,אבל משמעות זו תתמלא תוכ רק א נקבע מעתה אדרסה זו על גבי הבעיה כולה" )ח .(549
באותו מכתב דרשו יהודי גרוזיה שממשלת ישראל תעשה כל שבכוחה כדי להוציא מבריתהמועצות
ולהביא למולדתָ  ההיסטורית ,ארישראל – ונת אלתרמ לא היסס לתלות במכתב זה ,שלפי שעה לא
היה יותר מאשר מלי על גבי נייר ,את כל כובד משקל של בעיותינו ,את מלוא רוחב תקוותינו .ג
היו ,עשרי שנה מאוחר יותר ,ע כרבע מיליו יהודי בריתהמועצות מחו לכותלי ביתהסוהר ,רוב
המכריע אזרחי מדינת ישראל ,ג היו כאשר החרדה והתקווה עוד מתרוצצות בחוצותינו ובליבותינו –
אי אפשר לומר על אותו גל שפר מ המקור הפחות צפוי )המראה עתה אולי סימני פריצה נוספת( – אי
אפשר לומר עליו דברי אקטואליי ,סבירי ,משכנעי ,יותר משאמר אלתרמ במאמרו "המכתב
והכתובת":
" – – יעודה וטעקיומה ותפקידיה של ממשלת ישראל נקבעי ,על כורחנו ,לא רק לפי
תוצאות המשאומת הבינמפלגתי על קוויהיסוד ולא רק לפי ניסוחיהפשרה בי המצעי.
שכ נוס 9על המפלגות המיוצגות בממשלה – – יש לה לממשלת ישראל עוד שות 9אחד והוא
הע היהודי ,אשר בתוק 9תולדותיו נית לה יפויכוח.
– – 'הנימוק ההיסטורי' – – שכבר אי אנו מזכירי אותו – – מסתבר שלגבי אות יהודי
של גרוזיה אי הוא 'היסטורי' כלל ,אלא הוא פשוט עניי של הווה ,של מציאות קיימת...
הנימוק ההיסטורי המולעג הזה ממשי .עדיי את קיומו ,ואפילו רק מפני שההיסטוריה נמשכת
וחיי הע היהודי נמשכי ואר ישראל נמשכת ,וכל זמ שאחד ממרכיביו של החוט המשולש
הזה אינו ניתק אנו הכתובת ואנו ג התשובה".
)ח (550
כאשר מתרג המשורר את תקוות העליה מבריתהמועצות וסיכוייה של ההקשר האקטואלי ע
בעיותינו הפוליטיות ,הבטחוניות הארצישראליות – הוא מגיע לידי התרוננות ,לידי תרועתמנצח כמעט.
לאלא אשר היו בקרבתו בחודשי האחרוני של חייו ,לאלה היודעי כמה עמוקה ומציקה היתה אז ג
החרדה אשר בליבו ,ראוי להביא במלואה את קריאת האמונה ,את תרועת השמחה של המשורר בסיומו
של המאמר:
כמה נלעג ושטחי נראה החשבו הדימוגראפי המפורס שלנו ,לנוכח ההתפרצות המתמדת
האדירה של יהדות ברית המועצות ולנוכח האדמה הרועדת תחת רגליה של תפוצות אחרות
בעול .כמה שרירות יש בו כיו בחשבו הזה ,שעה שהוא נשמע מפי העסקני המסבירי
לנו כי אנו רק ישוב קט ,המתקשה לפתור אפילו את בעיות הביוב שלו ,ומשו כ ,.א צפויה
לנו תוספת של חצי מיליו אוכלוסי ערבי של יהודה ושומרו ,עלינו להתנער ויהימה מ
השטחי הללו ,על אחריותה של המזכירות המצומצמת של 'חברינו' ,אשר תקבע את הפרטי

ותחליט מה לעשות בע היהודי ובארצו ודבריימיו ועתידו .מכתב של יהודי גרוזיה טופח
על פני אותה בעלביתיות סדרנית היודעת מה עלינו להשאיר בידינו מארישראל ומה אינו
אל 'חתיכת הר' בטלה ומבוטלת .א יש בינינו טועני השכ והערב כי חלילה לנו מליצור
'עובדות קיימות' בשטחי המוחזקי ,מפני שאי לעשות את חשבונה של אר ישראל בלי
חוסיי ובלי נאצר ,בא המכתב הגרוזי הזה להזכיר לנו כי אי לעשות חשבו זה ג בלי הע
היהודי אשר בזכותו ולמענו שמרה אר זו על ייחודה בעול".
)ח (550
אלתרמ עסק הרבה בכל מסכת השאלות הנובעות מ הקשר הגורלי בי העליה לבי קיומה של
המדינה ,בכל שטח שהוא וע גבולות כאלה או אחרי ,אבל דומני >ִ י בשו מקו לא סיכ את דעתו
בעניי בצורה כה תמציתית וכה חדמשמעית ,כמו במאמרו "מדיניות של דילוג רכ" ,שנכתב שנה אחת
אחרי מלחמת ששת הימי .בהביאי את סיומו של המאמר הזה – אביא לסיומו את פרק העליה
וה"דימוגראפיה" במשנתו של אלתרמ:
"שמירת האופי היהודי של המדינה צרי .להיות לא נימוק לנסיגה ,אלה ראש הנימוקי
לעמידה 'בשטחי' אלה שקבעו את זהותו של הע היהודי ,כש שהע היהודי קבע את
זהות ובלעדיו ה שטחי בלי ש ובלי זיכרו .החרדה לאופיה היהודי של המדינה אי לה
ולא ייתכ שתהא לה אלא מסקנה אחת :עליה מ התפוצות .האופי היהודי של המדינה יובטח
לא על ידי ויתור אל אר ישראל ,אלא על ידי איויתור על ע ישראל".
)ח (248

ז .איהויתור על ע ישראל
הנחת היסוד לעקרו ארישראל השלמה היא איפוא בעיני אלתרמ – האמונה בע ישראל השל.
שלמות זו היא לא רק מושג כמותי ,המקי 9את כל יהודי העול באשר ה ש ,אלא לא פחות מכ .היא
מושג איכותי ,הכולל בו עבר המסורת ,נחלתאבות רוחנית לא פחות מנחלתאבות ארצית .ציונות
ויהדות ה למעשה היינו ה .בעיניו.
חדשיי ימי בלבד לאחר תו מלחמת ששת הימי ) (11.8.67יוצא אלתרמ במאמרו "פולמוס
הכותל" להגנת היסוד הדתי החי ,כבעלחזקה וכבעלזכות בנושאי שבה הוא ברור ומוב מאליו,
וראש לה עניי הכותל .עיקרו של הכותל ,אומר ש אלתרמ" ,הוא בכ .שהוא קשור בשרשיה
ותמציתה של הדת היהודית .הוא שריד של מקו תפילה ,שריד של הנעלה בסמלי ייחודה וכוחה של
האמונה ...משו כ – .ובעיקר משו שהכותל המערבי הוא מקו תפילה של ישות דתית קיימת ,ולא

שריד של אמונה שנעלמה ואיננה – אי אחיזת של החוגי הדתיי כא אחיזה מופרכת ,אלא היא עניי
של שייכות טיבעית ,המסתברת מאליה" )ח.(77
בהמש .המאמר יוצא אלתרמ להגנת הרב גור )אז עדייי הרב הצבאי הראשי( בעניי "הסערה
שהתחוללה סביבו אחרי הופעתו בהר הבית ".לאחר שהוא נמנע מ ההיבטי השוליי של הוויכוח
)שאלות הלכה ,בעיות משמעת צבאית וכו'( ,לאחר שהוא מדגיש כי אינו בא ללמד סניגוריה על הרב,
אלא להפרי .את הטענות "שהוטחו כנגד המעשה עצמו ,כנגד היות יהודי עולי על הר הבית לתפילה
ומסכני את ע ישראל על ידי שבכ .ה פוגעי בקודשי הזולת" ,הוא מביע דעתו באומ שג בי
חבריו לדעה לא הכל יכלו להפגי כמותו .הוא אומר" :דעתי היא ,כי העמידה על זכות הפולח הדתי של
יהודי מתפללי ,בהר הזה ,לא רק שאינה שיא של התגרות ,כדר .ששמענו מפי עתונאי יהודי ,וכפי
שמסתבר ג מ החלחלה הרשמית ,אלא שעני זה יש בו אולי פחות אחיזה לקטרוג מאשר במעשי
אחרי של אישור זכויות שלנו בשטח המדיני המובהק ...מבחינה זו היתה החלחלה שאחזה בנו לנוכח
התפילה על הר הבית מופרזת ואולי א 9מסוכנת יותר מחלחלת המשוערת של אות מאה מיליו
מוסלמי שבה אנו מנפנפי אל מול פני עצמנו" )ח .(80 ,79
במאמריסוד לצידוק ולעידוד ההתנחלות ביהודה ובשומרו ,שבו נעסוק בפרק סמו ,.מוצא את
מקומו באופ טבעי דברשבח ליסוד הדתי ,כהלכה וכמעשה; "באיוולתנו אנו עמלי לנטרל ג את כוח
המשיכה הדתי של חבליאר אלה לגבי חוגי נוער מסורתי ,הנכו להיחל ,ובמקו שנראה כוחמשיכה
זה כנכס אנו ממציאי בליהר 9כינוייגנאי כדי לשי אותו לצחוק ולהוקיעו כ'מיסטיקה' וקנאות
חשוכה" )ח .(475
ִמ ָימֶ יהָ הראשוני של התנועהלמעארישראלהשלמה השתתפו בה ,באורח פעיל ומרכזי,
חברי מ המחנה הדתיחלוצי ,אנשי תורה ועבודה ,חניכי תנועת "בניעקיבא" וישיבת מרכז הרב ,מה
בי החותמי הראשוני על מגילתהיסוד של התנועה ,מה חלוצי חידוש הישוב בגוש עציו ,בחברו,
בגול ואחר כ .ראשוני מבקיעי הדר .ליישוב השומרו .יחסו של אלתרמ אל סגל החבורה הזאת –
ויסולח לי א לא אזכיר מה אלא אחדי ,כגו חנ פורת והרב משה לוינגר ,משה מוסקובי וגרשו
שפט ,הפרופסורי יהודה אליצור והראל פיש ,הרב מ.צ .נריה וישראל הראל – היה יחס ח ,של הערכה
והערצה )בעיקר לאלה מה שעסקו בפועל בהתיישבות( .לא ייפלא איפוא שג בצד הרעיוני של תורת
ארישראל שלו ניכר היחס הזה ,כשהוא נשע על תפיסה מעמיקה מתו .אותו פיכחו דוחהטשטוש,
שהמרי את דרכי חשיבתו באותה עת.
בפרשת רישו הלאו של רבסר שליט – שהיתה בשעתה )בראשית  (1970אחת מאות
"שערוריות" חוזרות לעתי סביב השאלה "מיהו יהודי" – התייצב נת אלתרמ באופ חדמשמעי לצד
התשובה היהודית המסורתית:

"העיקרו הקובע את ההשתייכות לע היהודי – פרט לגיור – הוא עיקרו שהטבע וההגיו
קובעי אותו כמאליה ובלעדיו אי הלאו יכול להתקיי כלל .הוא עקרו המוצא
וההתייחסות אל הע מבט ומלידה.
מי שטוע כיו כי יש לקבוע במקו זה את תנאי ההגדרה העצמית הסובייקטיבית ,מבקש
למעשה לא רק את הפרדת הלאו מ הדת ,אלא ג את הפרדת הלאו מ המוצא".
)ח (610
בגישת של "בעלי המסע להגדרה סובייקטיבית "של פריט הלאו" – ביניה הוא מונה לגנאי את
שולמית אלוני ולה הוא מייחס "מידת אינפנטיליות" – בגישת של אלה הוא רואה "גישה משפטית
פרקליטית בונדאיתשמאלנית חדשהישנה" – והוא מציע לה "להניח לע היהודי להתקיי עוד קצת,
לפחות בתקופת מעבר זו ,על פי כמה מ העיקרי שהחזיקו אותו בחיי עד היו" )ח .(612
כעבור שבוע הוא חוזר אל הנושא ,תו .כדי גינוי ההפגנה מול בניי הכנסת ,שהופנתה "נגד תיקו
חוק השבות ובעד חופש המצפו" .בניתוח חרי ,9וירטואוזי ממש ,הוא מפרק אחת לאחת את טענותיה.
הוא מוכיח ,כי שו ע בעול אינו "מקבל" לתוכו מצטרפי חדשי על יסוד הצהרת רצונהטוב וא9
קובע ,כי "הע היהודי הוא באמת הע האחד בעול אשר אד שאינו משתיי .אליו יכול להיעשות חלק
ממנו מרצו ומבחירה חופשית ",שהרי "ההתמזגות הלאומית אפשרית רק לגבי המסתפחי אל הע
היהודי ,וזאת משו שכא היו המורשת הדתית ומורשת הרוח וההשתייכות הלאומית צמודות זו לזו
לאור .כל הקורות" )ח .(615 ,614הוא משלי על ידי כ .את היק 9תפיסתו הלאומית ,כמיזוג שאינו נית
לחלוקה בי היסוד הלאומי )המבוסס על המוצא ,כפי שהוא מדגיש בעיקר במאמר הקוד( לבי היסוד
הדתימורשתי )כפי שהוא מדגיש בעיקר במאמר הנידו( .הפתח הפתוח להצטרפות אל הע הזה הוא
פתח כפולדלתות ,א אפשר לומר כ ,והוא מולי .אל ֶכפֶ למהותה ועומקמשמעותה של הלאומיות
היהודית.
מתו .עמדה בוטחת ובהירה זו ,הוא יכול להרשות לעצמו ללגלג על המפגיני אשר הוקיעו באותה
הפגנה ג את "גזענותה" של היהדות" :ההוקעה הזאת אינה אלא אחת ממגבעותה ֵלצי אשר זכויות
האזרח וחירותהמצפו התקשטו בה באותו קרנבל זוטא" )ח  .(615אבל באותה מידה אי הוא נמנע,
בסופו של אותו מאמר ,מלגלות דעתו על מה שדורש "תשומת לב פעילה ותיקו דחו "9בהליכי הגיור
המקובלי בישראל .הוא בוודאי מזדהה ע "החילוניי שהצביעו בעת הצעת החוק של הממשלה ועשו
כ מתו .הנחה כי תהליכי הגיור לא יישארו כפי שה כיו ...דברי שבשעת היה בה משו גדלות,
כגו דחיית המתגייר בל.ושוב ובדיקת המניעי האמיתיי למעשה הגיור ,נהפכו ,ע תמורות העתי,
לספיחי קשיחות ועינוי הדי ...מנהיגי היהדות הדתית צריכי להקדיש לעניי זה את מיטב המאמ
הרוחני ואת כל כוחות האומ והאמונה" )ח .(616

ח .הציונות ,המדינה – והצדק
"אי מדינה זו אלא היאחזות ראשונה" )ח  ,(526אומר אלתרמ במאמר המוקדש ברובו לבגוריו )ועוד
נשוב אליו ואל עיקרו( ,אבל אי הוא מתכוו בכ .לשטחה ולגבולותיה של המדינה – אלא להגשמתה
המלאה של הציונות כחזו מקי9כל של תחיית הע היהודי בארצו .השקפתו הציונית מגיעה כא
למישורדיו נוס .9אל הציונות השלמה )כלומר :ציונות של עליה ,נטישת הגלות ,קיבו גלויות( ואל
ארישראלהשלמה )הכוללת את כל שטחי ששת הימי( ,שהאחת היא תנאי לקיו האחרת – מצטר9
נושא הצדק שבמפעל הציוני והעמידה המוסרית ,הרעיונית ,במצב המצור שהטילו עלינו אויבנו,
בביטחו ,בכלכלה ,במדיניות ,בהסברה.
אי אני מתכוו לחזור על כל טיעוני הסניגוריה של אלתרמ לגבי מלחמתששתהימי והישגיה –
שהרי אות פירטתי פירוט רב עד כא – אלא להדגיש את משמעות הקשר האורגאני והחיזוק ההדדי בי
שלושת היסודות הללו :הע השל ,האר השלמה ,הצדק השל .בניגוד לציוני טובי לא מעטי
שהציעו מאז מלחמת ששת הימי את דר" .הפשרה הטריטורילאית" והוויתורי והנסיגות כשיטה
הטובה ביותר )ויש אומרי :היחידה( להבטיח את יסוד הצדק וההומאניות במפעל הציוני )בנוסח:
"פחות שטחי – יותר צדק"( – הציג אלתרמ עמדה נחרצת – אמנ ,קשה ותובענית ,קטגורית
ומרחיקתלכת – הטוענת ,כי הצדק שבמפעל הציוני יוכח ,יתקיי ויפעל פעולתו מתו .תנופה של ציונות
גדולה ,המציבה למול כל טענות אויבינו או פקפוקי ידידינו ואחינו – את היעד הבלתי מתפשר ,הבלתי
נית לחלוקה ,של הצלת הע היהודי כולו מגורל של הכחדה בגו 9ובנפש .כל שהוא פחות מכ ,.כל
שמגמתו רק סידורי נוחיות והפחתת מאמ וקורב בשביל קהילה יהודית קטנה במדינה ננסית על חו9
הי התיכו – משמיט את הקרקע המוסרית ,פוסל את טענת הצידק של המפעל הציוני מעיקרו .הא
בשביל לסדר שיכו נאה ונעי לשלושה מיליו יהודי מוצדק להפו .שני מיליו ערבי לפליטי? הא
בעול ,שבו אפשר וכדאי ואולי אפילו רצוי להמשי .ולהחזיק גולה יהודית גדולה )שני שלישי של הע
היהודי(Qְ ,בֵ עָ ה ,בטוחה ,מפיחה חיי בגח ֵליהעבר – הא בעול כזה שבו נצח הגלות י8בטח – מוצדק
להפו .מחציתו של ע תושב – לקבוצותגולי מופקעיבית? אכ ,יסוד הצדק האוניברסאליההומאני
במפעל הציוני מתערער לגמרי – א אי הוא חלק מצינות פעילה ,שכל חלקי הע היהודי שותפי בה
כמגשימי ולא רק כצופי ,תורמי או נותני עצות .א אי יציאת מצרי מלאה – אי צדק מלא לכיבוש
יריחו.
על כ ,כש שהוא מלגלג על אלה שתוקפת אות "תדהמה לנוכח גל השוביניות העכורה ור8ח
הקנאות האירציונאלית ,הסוחפת את הע בישראל" )ח  – (91כ .אי הוא חדל להצלי 9במוסדות
התנועה הציונית ועסקניה ,כל מזייפי המטבע הציוני המקורי .ה"דהציוניזציה של המדינה הישראלית"
)ח (556היא פרי המדיניות הכושלת של המדינה – א .היא נעזרת ,בהדדיות מלאה ,עלידי חוסר
הרצינות של הציונות המימסדית ,העלולה להפו .את הציונות ל"בדיחת אלפיי השנה" )ח .(167
"מישחק הציונות צרי .להיפסק!" ,אומר אלתרמ במאמר שכולו מרירות עוקצנית ,שיש בה כדי להסביר

)אולי לאודווקא להצדיק( משפט כה אכזרי ,במאמר "שבעי שנה וששה ימי" ) (15.9.67מגיב
המשורר על מעמד שלכאורה יש בו סיבה טובה להתרגשות :הקונגרס הציוני התכנס בבאזל )שוויי(
באותו אול שבו נער .שבעי שנה קוד לכ הקונגרס הראשו – לשמוע את דברו של רמטכ"ל צבא
ישראל בעקבות מלחמת ששתהימי והישגיה .להיפ ,.לבו מתכוו למול החיזיו ,כאשר "המפקד
הצעיר" ,הלוח והחלו וב האר – – קורא אל הציוני ואל האומה לקו וליטול את הנצחו החרו.
והפצוע והכביר הזה – ואי עֹ ונה ואי נע" )ח  .(100לדעת אלתרמ "זה היה מיפגש בי נציג של עול
היש ובי צללי רפאי ,בי חוק הקיו ובי חוקי התוהו" )ש( .ואי הוא מרפה מ הנושא )ח ,167 ,115
 ,(246הוא מצביע על תהלי .ההתפוררות הרוחנית והנסיגה המוראליתמוסרית בעקבות ההתנגדות
לשטחי ,שיש לה "השפעה ֶרטרואקטיבית" המטילה ספק בעצ טיבה וצדקתה של אחיזה יהודית
כלשהיא באר ישראל )ח .(554
החוט המשולש הזה )ע של ,אר שלמה ,צדק של( הולי .את עמדותיו של אלתרמ עד אל
הנושאי הפוליטיי האקטואליי ,עד לשאלות מעשיות של הרכב ממשלות ומצעיפעולת .לאחר
פטירת אשכול ,בעת שגולדה מאיר הרכיבה את ממשלתה הראשונה ,והיא כוללת שוב את נציגי גח"ל –
קיד אלתרמ בברכה את "ממשלת הליכור הלאומי העומדת לקו מחדש) ,ח  .(403לדעתו" ,שאלת
אר ישראל וע ישראל ,על עקרונות המעשה שהזמ הזה כופה עלינו לגביה כיו ,היא העומדת עתה על
סדר היו הלאומי .שאלה זו יצרה שדהכוח חדש ,שדה מגנטי שלא היה כמוהו לחדפעמיות ולתקיפות
וחוללה קיטוב חדש בכל החברה הישראלית כולה ובמערכי רוחה ובתפיסותיה .קיטוב זה ,הפוסח ומדלג
על קוי חלוקה מפלגתיי מאתמול ,לא פסח ג על תנועת העבודה" ) .(404בעקבות הנחתיסוד זו הוא
מלגלג על "מידת ההזדעדעות הסתמית הזאת מפני זיקות על 'כוחות שמחו למפלגות הפועלי'"
)ח ,(405ולעומת זאת הוא משיב את "ההחלטה שנתקבלה לפי דרישת גח"ל ,לנסח מחדש את הפרק
המדיני בקווי היסוד של הממשלה" )ח – (406והוא מצפה מ הממשלה החדשה ל "מדיניות נכונה של
התנחלות ושילוב קביעת עובדות" )ח.(406
ציפייתו המיידית מהקמתה החוזרת של ממשלת הליכוד הלאומי היא כלפי החלטת מועצת
הביטחו  .242הוא תובע "לתק את המעוות הפאטאלי בטיעו שלנו ,שבסופו עומדת החלטת מועצת
הביטחו על 'החזרת השטחי' – – – במידה שיש ער .להסברה ולטיעו צודק ,עשוי רק התיקו
העקרוני לשפר את דמותה של ישראל בדעתהקהל בכיוו הנכו ,ועשוי להכביד על האויבי ולהקל על
דורשי טוב לעת הכרעות" .סיכומ של דברי אלה חשוב ביותר לש הבנת קריאתו של אלתרמ לתמיכה
בליכוד בבחירות שנערכו בסו 9אותה שנה ,שנת  ,1969ועל כ אביאו בשלמותו:
"א .לא רק התועלת המעשית מחייבת תיקו זה ,אנו חייבי זאת ג לתולדות ישראל וארצו,
אנו חייבי זאת לכבודו של הע הזה ,לתחושת צדקתו ,לכבוד צלמו שאנו מסתייעי במו
ידינו לעשותו סמ של עוולה כובשנית ,המתקיימת רק מכוח סירוב של הערבי למשא
ומת.

ממשלת הליכוד החדשה צריכה להיות לא רק ממשלת מעבר עד לבחירות .היא ממשלת
מעבר אל שלבי מכריעי של גיבוש מדיניות ישראל העשויה לחתו .את משמעות עברנו
וגורל עתידנו".
)ח (406
ואכ ,במאמר סנסציוני" ,אי .לא להצביע וכיצד להצביע" ,הגיע אלתרמ אל "קצההחבל" של
החוט המשולש שלו ,אל המסקנה התמציתית והאחרונה ,שלגבי איש כמוהו ולגבי חבריו היה פירושה
אחד בלבד" המלצה על הצבעה בעד גוש חירותליברלי )גח"ל( ,שבראש רשימתו עמד מנח בגי.
הקושי הנפשי להביע תמיכה במפלגת הימי הישראלי עד כדי אקט של הזדהות שאי מפורש ממנו
– לא היה נחלתו של המשורר הדגול בלבד .קבוצה שלמה של ותיקי תנועת העבודה – ביניה אליעזר
לבנה וחיי יחיל ,הלל ד ואיסר הראל ,צבי שילוח ודב יוספי ,אפרי בחיי ואברה יפה )א להזכיר
רק כמה שמות( – עברה את קשיי ההתגברות על מעצורי רבישני וסבוכיחשבונות בשלבי השוני
של התארגנות התנועה ,עד השלב של בחירות ) 1969הבחירות הראשונות לאחר מלחמת ששתהימי(,
שבו הוצבה הברירה בכל פשטותה האכזרית לפני כל אד" :מה עדי 9בעיני – .הנאמנות לעתידה של
ארישראל – או הנאמנות לעבר .בתנועת העבודה?"
בגלל הקושי הזה – ובוודאי ג בגלל חיובי האתיקה העיתונאית שלא לנקוב בשמה המפורש של
רשימה מומלצת לעת בחירות – ולא פחות מכ .בהתא לסגנונו של המשורר ,שמעול לא נגרר לז'רגו
הפוליטי המקובל כפשוטו – בגלל כל אלה מציג אלתרמ את הדילמה בצורה מאוזנת ומציע את פתרונו
במסגרת תביעתו לבהירות ,לכנות ,ולפיכחו – בניגוד לשיטות הטשטוש והערפול שיש להיפטר מה.
על כ מעביר אלתרמ את מרכז הכובד של מאמרו לביקורת חמורה על המער ,.שבו שוררת לפי
דעתו "ערבוביה המחפה כיו על קיטוב הדעות והעמדות שמבער .ומכסה עליו במעטה המצע ,המוגש
לבוחר כעטיפה שאי קשר בינה ובי הצרור בה .בתולדות הציונות לא ידענו הופעה חברתית ופוליטית
מסווה ומטעה כהופעת המער .בבחירות הללו .הציבור בישראל לא ָידע מסע בחירות מלאכותי ומולי.
שולל כמסע זה של המער) ".ח .(535
לאחר שהוא פוסל כ .את ההצבעה בעד המער ,.קורא אלתרמ לא רק לציבור האזרחי הבלתי
מפלגתי ,אלא ג לחברי המער .להצביע לפי מצפונ ,המשמאילי ישמאילו ויצביעו בעד אלה האומרי
במפורש כי פניה לוויתורי ולנסיגה וכנגד אלה אשר "אר ישראל השלמה" במוקד השקפתעולמ
– יעדיפו א 9ה את המפלגה ,את הרשימה ,המבטאה את עמדת בצורה גלויה וברורה.
לא היה ספק להיכ נוטה רוחו ולאיזו רשימה ית את קולו.

ט .במי הוא מאמי?
כש שה"נגד" של אלתרמ היה מבוסס במידה רבה על יחס שלילי לאישי ולארגוני שקוממו בו את
חושיו הטבעיי במה שנוגע ליושר ,להגינות ,לפעמי אפילו לצד האסתטי של התופעות )עד שנית

לומר ,כי שני צד"יקי הרגיזוהו יותר מכל :צביעות וצרימה( – כ .היה ה"בעד" שלו מבוסס במידה רבה
על יחס חיובי ופעמי יחס של אמונה עד כדי הערצה ,כלפי אישי ,שחותמ שלוש עי"ני :עצמיות,
עוז ,עשייה.
וכש שפתחנו את סרטוט היק9השקפתו בשורת אישי שעמידתו נגד חיזקה ואיששה את
עמידתו על דעתו ,כ .נבוא אל פרקההשלמה בסרטוט ההיק 9הזה מתו .התעכבות על שורת האישי
שאמונתו בה אוששה וחיזקה את אמונתו במה שנראה לו העיקר המשות 9לה ,עיקרה של הציונות
הגדולה.
אי אפשר שלא להתעכב ,תחילה ,דווקא על הגיבור האלמוני בעולמו של אלתרמ ,על איש הע
)"בי פשוטי הע" ,כתב על פתקצוואה באחת משעותיו האחרונות( ,על זה שמעשיו נכבדי מדבריו,
על זה שהטמו בליבו מרובה מ העולה על לשונו .למ "כוכבי בחו" ועד "המסכה האחרונה" נתונה
אהבתו של אלתרמ לְ ִ Bחינ ,8אשר "לשיר לא היטיב" א" .חיי .במלוא פיו" ,אשר אלוהי "האיר את
עיניו בנר ויראנו ישר וטוב ",אשר ָ>בְ ד 8אדוניו ,ג גדלו העיניי ?ֵ ַרע " ,אבל על כ "רק לעִ י ֵלג ורק ֶלעָ ָנו,
אִ מֵ נ 8נותנת פרח" )"כוכבי בחו"" .שיר בפונדק היער"( .במאמרו הראשו אחרי מלחמת ששת הימי,
"מול מציאות שאי לה אח" ,מקדיש אלתרמ פרק של ל"טיבה של אומה זו ,שנתגלתה לנו בימי
אלה ".ולמה שנראה לו כ"עיקר החדשות" ,ולדוגמאות שהוא מביא להוכיח תיזה נרחבת ונלהבת
האומרת ,כי עיקר זה היה גיל8יי של "אומ ומשמעת ונכונות שקטה ודרוכה ואומ לב" ,גילויי
שהופיעו "בכל מקו ,בחוצות ערי ,בכפרי ובעיירות ,בסדנות ובשדות ,בחזית ובעור – "9והדוגמאות
ה כול )ולא במפתיע( מתחו ההווי והדמויות של עדותהמזרח" ,ממה שמודיעה מדל לבעלה ...ומה
שמודיעה מרת סימונה לבעלה ...ומה שמודיעה ויאולטסיגלית לחתנה) "...ח .(40 ,39
ככל שנטתה שירתו של אלתרמ מ הליריסימבוליסטי אל ֳהאֶ ?ִ יריאליסטי – גדל מקומ של דמויות
פשוטיהע ביצירתו ,ומבחינה זו )כמו מבחינות אחרות( נחשפו ביתר בהירות השורשי המשותפי
לתחו הקל ביצירתו )הפזמו ושירהע ושירהטור( ולתחו הנכבד ,המרכזי .ב"עיר היונה" וב"חגיגת
קי" ממלאות את התפקידי הראשיי דמויות הפרוור ,המעברה והישוב החדש בנגב – רוב ככול
בעלות צביו מובהק של עדותהמזרח ,שהוא מחוספס ,לפעמי גס ,לפעמי אלי ומכל מקו נטול
תחכו – ואילו ב"המסכה האחרונה" אפשר לומר ,כי המימסד האשכנזי ניצב מול "פשוטי הע" מעדות
המזרח כריכוז כל הרע ,המזוי ,9המושחת ,המדבר גבוהה והמעמיד פני עד כדי רמיה – כשהוא מנצל
לרעה ,תו .יהירות ושתלטנות ,את תמימות וטוהרכוונת של הדמויות העממיות .ב ֹו ֶנטָ ה ואשתו
כדמויות קומיות למחצה ,א .יותר מה הדמות הטראגית ,המשונה ,אולי אפילו המיסטית ,של בְ 8רסִ י,
שאמו ואחותו לא הורשו לעלות עימו ארצה בגלל מחסומי "העליה הסלקטיבית" – הופכי לגיבורי
אמיתיי בעולמו של אלתרמ.יצרי אמיתיי ,חושצדק אמיתי ,כשרו טבעי לחברות אמיתית ,נכונות
אמיתית למאמ וקורב – ועצ הווית השורשית בארישראל>ָ ,ל אלה עושי אות לגיבורי האמונה
והתקווה כי אמת החיי והמציאות תגבר על כזב העסקנות וההתחסדות.

מידת ההתרגשות והחרדה שהתרוצצו בליבו של אלתרמ לפני ,בזמ ,ומיד לאחר מלחמתששת
הימי ניכרת היטב במאמריו ,בסדר ,במתיחותהפנימית ,אפילו בעובדה שיו שישי אחד נדפס
"מעריב" ללא מאמר משלו ,הוא יו השישי א' סיו תשכ"ז ) ,(9.6.1967היו הרביעי למלחמה ,לאחר
שני השיאי הכבירי שלה – שחרור סיני ואיחוד ירושלי והשלמת שחרור ארישראל המערבית – א.
בטר הושל שחרור רמתהגול .כעבור שבוע יופיע מאמרו ההיסטורי" ,מול מציאות שאי לה אח",
מאמר פותח תקופה בתולדות ישראל ,א .שבוע קוד לכ ,שלושה ימי לפני פרו הקרבות )– (2.6.67
בעצ ימי החרדה וההתרוצצות שלפני ההכרעה – יצאו מקולמוסו של אלתרמ הדברי המרי ביותר
נגד ממשלת לוי אשכול" .המאמצי להקמתה של הנהגה לאומית נכונה ,המסוגלת להתמודד ,במיטב
הכוחות והכשרו ,ע סכנותיה של ימיחירו אלה ,עוד מתנפצי בשעה זו אל חומת העובש ואל
גיחות השיגרה והקהות של העסקנות הותיקה .סיסמת ההגמויה של תנועת העבודה נהפכה אילברזל
נוס 9להדו 9בו את הנסיונות לקיי את הצו שההגיו והכורח הלאומי כופי אותו על כולנו" .ע סיו
המאמר הוא מצר 9אל עוצהתקיפה ג את ציונו הברור של יעדהתקיפה" :קוצר הראות והתסביכי
וההתנשאות העסקנית של כמה מותיקי מפא"י יחד ע האטימות הסלעית המתקדמת של אות בעלי
פרוגנוזות ואמונות ופולחני שנתבדו כאשר לא נתבדה שו גו 9ציבורי בישראל ,חברו עכשיו נגד
הכורח העליו ונגד הבינה הנחושה של ציווי הזמ הזה" )ח .(36,37
א .חשיבותו של מאמר זה איננה דווקא בהדגשה הנוספת של אכזבתו מהנהגת תנועת העבודה
)מפא"י ,ולאחריה שתי מפלגות הפועלי האחרות שבקואלציה ,מציגות כיו לראווה ,קבל ע ,חזיו
אשר תנועת העבודה בישראל לא ידעה כמותו לקהות ולאטימות ציבורית" – ח  ,(36אלא במשפט הבא
מיד אחר כ" :.התנהגות של המפלגות האזרחיות ,עד לימי הקיצוני ,היא השומרת כיו על כבוד של
חיי הציבור בישראל ועל הגיונ) "...ח  .(36מה שמופיע כא בהערה שולית נגד "טענות שאי לה שחר,
כגו זו המנפנפת בדחליל של קנוניה מדומה שקשרו מפלגותהימי לכיבוש השלטו יחד ע רפ"י )ש(
– מתרחב ויתרחב במש .הזמ להצהרת אמו ואמונה כלפי חוגי והשקפות שהיו לא רק זרי לו
ורחוקי ממנו ,אלא בתקופות מסוימות – על רקע המאבק נגד "הפורשי" – היו מטרה לכמה
מהתקפותיו הקשות ביותר .עמדתי לעיל )עמ'  (55על תמיכתו ברשימת גח"ל בבחירות  ,1969אבל
הנכונות לשיתו 9הפעולה מלא וחברי ע מי שהיו מנהיגיו הרוחניי של הציבור הימני בישראל )הביטוי
"המחנה הלאומי" עוד לא היה מקובל אז( הדריכה את מנהיגותו בתנועה למע ארישראל השלמה
מראשיתה .כלפי אורי צבי גרינברג ,שהצטר 9לפגישותינו בהתלהבות נעורי עוד לפני ייסוד התנועה
והופיע כנוא מרכזי בעצרותיה בימיה הראשוני ,היה יחסו של אלתרמ יחס של כבוד והערצה במש.
כל השני ,מתו .הכרה בלתי מסויגת בגדלותו כמשורר )"פאר שירת ישראל" ,ח  (331ומתו .הוקרה )א9
כי בעבר לא דווקא מתו .הסכמה( לגבי עמדותיו הפוליטיות .אבל ג כלפי אישי מ המחנה
הרוויזיוניסטי שלא היה לו מגע עימ לפני רעידת האדמה של יוני  – '67כגו שמואל כ" ,ישראל אלדר,
ערי ז'בוטינסקי – גילה אלתרמ פתיחות ,הערכה ויחס כבוד למסירות וְ לִ צְ מָ  Jלפעילות.

בסו 9אוקטובר  1968נער .ב"בית ברל" דיו רעיוני מטע "הלשכה המורחבת" של "מפלגת
העבודה המאוחדת" – ולדעת אלתרמ נהפ .הדיו בסעי 9שעסק בתגובה על התנועהלמעאר
ישראלהשלמה "לתמצית צרופה של טשטוש ,של ערבוב דלהגיו ורבדחפי ופחדי אמיתיי
ומדומי ,תמצית העשויה להעיד לא על עצמה ועל עניינה בלבד ,אלא על הרבה יותר מזה" )ח ,326
במאמר "אבסורד לדוגמא"( .בהמש .המאמר – שבו מתווכח המשורר בעיקר ע גולדה מאיר וע יצחק
ב אהר – הריהו מלמד סניגוריה על התנועה ,שהוא היה מייסדה ומנהיגה ודוברה הראשי ,וככל הידוע
לי עשה זאת אז בפע הראשונה והיחידה בצורה ברורה כלכ..
ראשית הוא טוע ,כי "ההתרסה החריפה והנמרצת שנשמעה באותו דיו ,מפי אנשי צמרת
מובהקי ,כנגד זכות של חברי מפלגת העבודה לקחת חלק בתנועה למע אר ישראל השלמה" לא
נבעה מנימוקי של אמת ושל ממש .הוא מוכיח ,כי אותה התנגדות לא באה לעול "משו שמפלגת
העבודה קבעה עמדה בשאלת מהותה הרצויה של מפת האר" ,ושעלכ "לא ייתכ שחברי המפלגה
יהיו קשורי לעני זה בתנועות אחרות .להיפ ,.בהמש .הדיו הודגש כי המפלגה אי לה עמדה
בשאלות אלו ...התנגדות זו לא באה ג משו שמצע התנועה למע אר ישראל השלמה סותר במשהו
קווייסוד או הנחות או ערכי מורשת של מפלגת העבודה או הציונות ...לא .ההתנגדות להשתתפות של
חברי מפלגת העבודה בתנועה למע אר ישראל השלמה באה ...מסיבה אחת ויחידה :משו
שמשתתפי בה ,בתו .השאר ,אורי צבי גרינברג וד"ר ישראל אלדר )שייב(" )ח .(327 ,326
אלתרמ חוש 9כא צביעות מפני לצביעות ,שהרי גולדה "וחבריה החשובי ביותר נמצאי כיו
יחד ע אנשי אצ"ל ולח"י בכל ההרכבי המדיניי והחברתיי האפשריי "...ועל כ יאמר לה הוא מה
שה אינ מעיזי לומר ,דהיינו כי "שיתו 9זה הוא טיבעי ונכו כיו ,לא מפני שחילוקי הדעות )בימי
המאבק ע ארגוני הפורשי – מ.ש (.לא היה בה ממש ,או מפני שהמישקע שה השאירו הוא אפס
ואי ,אלא מפני ששני הצדדי מתגברי על מישקע זה למע בעיות חדשות שעלו על סדרהיו .משו
כ .שעה שגולדה מאיר וחבריה חוזרי ומעלי מחדש כל אות חילוקידעות וכל אותו מישקע דווקא
לעניי כה עלמפלגתי ,ואפילו עלזמני ,כמו עניי אר ישראל השלמה שלאחר מלחמת ששת הימי,
אני עומד ותוהה ושואל בנפשי מה היה אילו הודיע ,למשל ,ד"ר שייב בשעתו כי הוא מצטר 9לאותה
תנועה של אזרחי תומכי אשכול)"...ח .(328
הדיו מגיע עד חָ 8ד החרי 9של הבעיות ,כאשר מזי אלתרמ את קיטרוגה המפורש של גולדה
מאיר נגד התנועה משו שלדבריה "ד"ר שייב אומר לגרש הערבי מ האר ".כדרכו ,אי הוא בורח מ
הקושי ואי הוא מנסה לטשטשו .קוד כל הוא קובע כי "התנועה למע אר ישראל השלמה יש לה
מצעיסוד ,שבו נקבע היחס לשאלה הערבית באר ישראל לפי קווי מגילת העצמאות ,כלומר שוויו
זכויות מלא ,אזרחי ,תרבותי ,דתי ,משפטי באר ישראל" – הואיל וכ ,.אי דעה מעי זו של ד"ר שייב
אלא דעת יחיד ,בדומה לדעותיחיד אחרות – ואפילו מנוגדות – המצויות ג ה בקרב חברי התנועה
ובשו פני ואופ אינ מחייבות אותה ו/או את שאר חבריה .אבל יושרו האינטלקטואלי של אלתרמ
עוד מעמיק הלאה מזה ,הוא עצמו שולל את רעיו הטרנספר – לא רק בשל "כל שאר הנימוקי שאפשר

להעלות נגדו ",אלא משו "שאי להביא פתרו זה בחשבו מציאותי כיו" ,כי זה הוא "פתרו שייתכ
רק במצב של יחסי שלו אידיאליי בינינו ובי מדינות ערב ,שיסכימו לשת 9עימנו פעולה במפעל גדול
של העברת אוכלוסי" )ח .(329
אבל אי אלתרמ מסתפק בהבהרות אלו .לאחר שהוא קובע ,כי לדעתו "ד"ר שייב צרי .להימנע
מלהביא דעה זו בכינוסי של התנועה ,ואילו בהופעות אחרות עליו להדגיש )וכ .הוא נוהג( שזו דעתו
הפרטית" – הוא עומד על כ .כי "אי לגזור אל וחר על דעה זו שהיתה נושא לוויכוחי לגימטימיי
בתנועה העבודה ובתנועה הציונית" )ח .(330
ומכיוו שאי לגזור אל – מביא אלתרמ ציטטה ארוכה מדבריו של ברל כצנלסו בנושא זה,
משנת  ,1943לאחר שברל מציי כי "ההיסטוריה של זמננו יודעת כמה טראנספרי ,המתקיימי בצורות
שונות ,רעות מאד וג טובות למדי" – מפרש מנהיגה הדגול של תנועת העבורה הציוניתסוציאליסטית
את דעתו בעניי הטרנאספר בניסוח ברור ואמי ,שאלתרמ מביאו ללא הערה נוספת ,מתו .הזדהות
גמורה .וכ .אומר ב .כצנלסו:
"איננו נוטלי לעצמנו שו זכויות לכו 9יציאה על מישהו .זוהי הנחה ציונית יסודית – .א.
אמרנו כי ייתכנו מצבי אשר יעשו העברתאוכלוסי רצויה לשני הצדדי – – .מיהו
הסוציאליסט המעוניי לפסול מראש את עצ הרעיו הזה ולהכתימו כבלתיהוג; הא
מרחביה לא נבנתה עליד טראנספר? – – אלמלא טראנספרי רבי אלה לא היה השומר
הצעיר יושב היו לא במרחביה ולא במשמר העמק ולא בשאר מקומות – – .וא מה שנעשה
למע ישוב של השומר הצעיר הוא מעשה הגו ,מדוע לא יהיה הוג כשהוא נעשה בקנהמידה
גדול יותר ,לא רק בשביל השומר הצעיר ,כי א בשביל כלל ישראל?" )ח (330
את הדברי החשובי ביותר בזכות קיומה ופעולתה של התנועה למע ארישראל השלמה אומר
אלתרמ לקראת סיומו של המאמר ,בי השאר בתגובה על דברי יצחק ב אהר באותו מעמד ,דברי
שהיה בה היבט מפלגתיארגוני בעוד שלא הוזכר אפילו ברמז טיב הרעיו הכולל של התנועה למע
אר ישראל השלמה וטיב הרכבה הרחב והכללי ".אי יפי מדברי אלה לסיומו ולסיכומו של הפרק
הזה:
" – – בכל שנות נפתוליה וטיעוניה של הציונות בזירת האומות דיברו נציגיה לא בש קווי
היסוד שאושרו במפלגה זו או אחרת ,אלא בש קווי תולדותיו ורצונו של הע היהודי .יכול
הע שתהיינה בו דעות שונות בעניי זה ,א .א נוצר והתגבש מאליו ,בדרת הטבע ,גו 9שבו
נפגשי נציגי כל הגווני הפוליטיי והרוחניי שבציבור ,למע הבעיה העיקרית והקובעת
הכל ,הרי זו תנועה הבאה להמחיש הנחותיסוד של ישות יהודית כוללת ,אשר בשמה דיברה
הציונות תמיד ומכוחה נחלה את הישגיה".
)ח (331

י .יצחק טבנקי ומשה דיי
חסרונה הגדול של התנועהלמעארישראלהשלמה ,הוא ג כאבו האישי של אלתרמ – שאפילו
הקרובי אליו לא תמיד הבחינו בו – היה קשור בכ ,.שלא נמצא א 9מנהיג פוליטי אחד מ השורה
הראשונה הפעילה בתנועה העבודדה שיתייצב בראש גלוי לימי רעיונותיה .על כ כפולה ומכופלת
היתה השמחה על הצטרפותה הדינאמנית והמעוררת של קבוצה מאנשי טבנקי בקיבו המאוחד .יצחק
טבנקי עצמו לא השתת 9מעול בפעולות התנועה ,אבל להט הסתערותו בנושאי ההתיישבות בכל
השטחי תו .הרחבת אחיזתנו באר ומימוש זכותנ 8עליה הדביק קבוצה גדלה והולכת של אנשי עבודה
וביטחו ,דירב מעשי התנחלות בפועל )בעיקר בגול ובבקעת הירד( ושימש מקור השראה לדוברי
התנועה למעארישראל השלמה .המעניי הוא ,שאלתרמ לא הירבה להזכיר בכתב ,בסידרת מאמריו,
את אישיתו עתירתהזכויות ואת הכרזותיו הפומביות רבותהמשקל של יצחק טבנקי .לדעתי היתה
הסיבה לכ .טאקטית ולא עקרונית .מי שגינה בחריפות כזאת את צמרת מפלגת העבודה – שבאותה עת
היתה ג צמרת המדינה –על צביעותה ביחס לנושא השטחי בכלל ועל נידוי התנ8עה למע אר ישראל
השלמה בגלל שיתופ של אישי "פסולי" – רשאי היה לחשוש כי ביטויי הסכמה והזדהות ברורי
מדי מצד אנשי כמוהו יוכלו רק להכתי את אישיותו של טבנקי ולחסו את הדר .בפני רעיונותיו
אפילו בקרב אנשי תנועתו הקיבוצית .אבל הדברי המעטי שאמר בכל זאת על טבנקי – יש לה
משקל עדי 9על כל מימד כמותי ,כ Dע דבריו של טבנקי הזדהה אלתרמ ללא סייג .חודשי אחדי
אחרי מלחמת ששת הימי התכנסה מועצת הקיבו המאוחד לדיו בנושאי הגורליי שמלחמה זו
והישגיה העלו מחדש על סדריומנו ,ועל כ .כותב אלתרמ:
" ...מועצת הקיבו המאוחד היתה קולמחאה ראשו ותקי 9של גו 9מאורג ושורשי נגד
השתבשות העקרונות ואמות המידה שאחזה בנו ...דבריו של יצחק טבנקי על כ.
ש"בחמישה חדשי בוזבז הרבה ממה שהושג בששה ימי" נכוני לא רק לגבי ההתיישבות.
ה נכוני ג לגבי עמעו ההכרה ,בזכות כוחות הרצו והדריכות ועירפול העקרונות
והתודעה הלאומית".
)ח (129
לאחר קרוב לשנתיי חזר אלתרמ אל דמותו של טבנקי ואל עיקרי דבריו .באותו מאמר שבו תק 9את
גולדה מאיר על עמדתה השלילית כלפי נסיונות התנחלות של צעירי התנועה הציוניתהדתית )"גוש
אמוני" עוד לא היה אז( – הוא קובע את הזדהותו ע טבנקי בצורה שאינה משתמעת לשתי פני.
"דומה כי בי כל ותיקיה של תנועתהעבודה וראשיה ,מוצאי אנו בשעה זו רק אחד אשר קולו ממשי.
את החוט השורשי ,הציוני ,שלא נטמע בתו .הפקעת המטושטשת שלעת הזאת .קול זה הוא קולו של

יצחק טבנקי ,אשר ג א אי חברי מקשיבי לו ,הרי הוא נשמע רענ ואקטואלי יותר מהרבה דברי
התנשאות חלוציי הנשמעי מעל בימת הכנסת" )ח .(476
ולסיומו של פרק זה במאמרו ,הוא מביא מדברי טבנקי בציטוט ישיר:
"כיצד אנחנו ,בהכרעתנו החופשית ,לוקחי עלינו את האחריות שלא ליישב ולפתח כל שטח
אפשרי באר ישראל הנמצאת ברשותנו ,שלא להפעיל את מלוא היכולת והאמצעי הנתוני
בפועל ממש בידינו ,וזאת מתו .שיקולי של זהירות או נוחות דיפלומאטית לטווח קצר
בלבד ...והרי בכ .מפקיעי היהודי ,לראשונה בתולדות הציונות ,מרצונ שטחי ארישראל
שנועדו להצלת יהודית – ועושי אות קלפי העלולי להימסר לשלוו אנטיציוני .זאת היא
המשמעות האובייקטיבית היחידה של האיסור שהיטלנו על עצמנו להתיישב בשטחי אשר
שוחררו במלחמת ששת הימי".
)ח (476
הרבה יותר מסוב ,.לפעמי אפילו נפתל ,היה יחסו של אלתרמ בשאלות אלו – אל שני אישי
הנערצי עליו ביותר בשנותיו האחרונות – משה דיי ודוד בגוריו.
ביו שישי ,ח' סיו תשכ"ז ) ,16.6.1967חמישה ימי לאחר תו מלחמת ששת הימי ,מצאו
קוראי ,מעריב" את מאמרו של נת אלתרמ" ,מול מציאות שאי לה אח" ,בתו .גיליו שעוד נשמעו בו
הדי הקרב ,מעורבי בתרועת הניצחו .את כתבהיד של המאמר מסר אלתרמ לדפוס לא יאוחר מיו ה'
בבוקר ,ואפשר אפילו במוצאי יו ד' )שהיה ג מוצאי חגהשבועות מה שגר אולי להקדמת מסירתו
של כתבהיד לדפוס( .כפי שהכרתיו במש .שני – ג חמשעשרה שנה קוד לכ ,בעת שנפגשנו
לפחות פע בשבוע במערכת "דבר" – קדמו למסירת כתב היד שלו יומיי רצופי רישו ומחיקה ,חיבור
ופירוק וחיבור מחדש .על כ אפשר לומר ,למקרא מאמרו זה ,כי לא חלפו אלא כמה עשרות שעות מק
מלחמת ששת הימי – ומלחמת היהודי החלה .עובדה היא ,מכל מקו ,כי לקראת סיו מאמרו העולה
על גדותיו בתחושת תפנית וראשית העפלה והתרוננות לקראת ימי באי – כבר יצא אלתרמ להגנת
זכויותיו של דוד ב גוריו כמכשירהקרקע וכמכונ הכוח אשר איפשר את הניצחו הגדול ,ולא פחות
מכ .יצא להזמת הטועני ,כי מועט ולא נחשב היה חלקו של משה דיי בהפעלתו הנחרצת ורבתהתנופה
של אותו כוח" .אנו עומדי בפתחה של מציאות חדשה ",אומר אלתרמ" ,של זמ חדש ומרחבי
חדשי ,א .העבר הקרוב כבר מתאמ לחדור ג לכא ",ולאחר שהוא ש ללעג ולקלס את אלה ,שלא
הבינו כי "לא בכושרו של צה"ל אלא בכושרה של הממשלה הטיל הע ספק" – הוא קובע ,כי "הע
דרש את מינויו של משה דיי – – ככוח כביר ונאמ הראוי וחייב לעמוד לעת כזאת בראש מערכות
ישראל" )ח .(42
כעבור חצי שני ) (26.1.68חוזר אלתרמ אל משה דיי ,וג הפע במאמר הקשור במפנה מעורר
ציפיות ,בהקמתה של מפלגת "העבודה" – ע איחוד מפא"י ,רפ"י ואחדות העבודה .המשורר מקד

בברכה את מה שהיה "מטרה נכספת מימי רבי" ,והוא מג אפילו על השמעת ה"אינטרנציונל" בכנס
היסוד – אבל בעיקר הוא מוביל את הסיפא של מאמרו" :מפלגה זו תצטר .להנהיג בימי הקרובי את
המדינה לעשיית העבודה הישראלית הגדולה בתחומי העליה והביטחו ,הגבולות החדשי
וההתיישבות".
היו אנו כבר יודעי ,כי לא חל 9זמ רב והאכזבה מ המפלגה וממנהיגיה הגיעה עד כדי המלצה
לנטוש אותה לעת מבח הבחירות )וראה לעניי זה עמ'  – (55א .הדברי שהוא מקדיש לאישיותו של
משה דיי )בלא להזכיר את שמו( לא חלה בה אכזבה עד יומו האחרו .אלתרמ טוע ,כי רק דר.
ביצועה של אותה "עבודה ישראלית גדולה" תקבע א המפלגה הזאת תהיה באמת מפלגת "העבודה
הישראלית" .הוא מאמי כי הדבר אפשרי ,אבל לא על מצע רעיוני הוא סומ .את אמונתו ולא על ניתוח
עמדות פוליטיות הוא משעי את תקוותו .הכל נשע על אישיותו של משה דיי.
"מצויי אנשי היכולי לבצע עבודה זו .דוגמא לכ .אנו רואי עכשיו בקוויהמדיניות וקו
המעשה המתגשמי בגבולות החדשי .המעו 9והאומ שבמדיניות זו ה מ החזיונות
הנדירי ,הנוסכי אמו בכוחה וסגולותיה של החברה הישראלית ...לא אל האיש החזק נמש.
הציבור אלא אל האיש החופשי ,שאינו ירא מפני חוסרתקדימי ואינו מודד את תנודות דעת
הקהל במאזני ביתמרקחת .יש במפלגה החדשה ויש במפלגות אחרות אנשי אשר סימניה
מיזוג של מעו 9ושל שרשיות ,של תנופה ושל נגיעה בגופי דברי ,אנשי שה פרי מובהק
של ארישראל וע זאת ה חלק לא נפרד מ הזמ החדש והרוחות החדשות בעול".
)ח (182
כעבור עוד חצי שנה ,בפרק שכותרתו "הצטללות המוחות" חולק אלתרמ שבחי לדיי לא רק על
מהותה הציונית של עשייתו בשטחי – אלא ג על איכותה המוסרית" .מתברר יותר ויותר ",כותב
אלתרמ בשעה שהוויכוח על עתיד השטחי כבר נפרש למלוא רוחבו ,בי השאר למול התחלת מעשי
התנחלות וקביעת עובדות באות שטחי – " ,וזאת על א 9התראות של אנשירוח שבינינו בעניי
הסכנה הנשקפת לצלמו המוסרי של הע היהודי מחמת כל יו של שליטה בשטחי הכבושי – כי
בהופעתו של 'גנראל דיי' בזמ האחרו ובכמה דברי שנשמעו מפיו בעני עתיד של האומה והאר,
וג בכל דרכי המימשל באות שטחיכיבוש ,יש יותר התמודדות אמיצה ע בעיות מוסרו וקיומו של
הע ויותר חתירה אל שורשי מהותו ,מאשר בהרבה הטפות של אלה שהקלסתר היהודי ושארהרוח ה
מונופול שלה" )ח .(309
הוכחה ברורה נוספת לכ ,.שתמיכתו של אלתרמ במשה דיי היתה לא רק המש .יחס ההערצה
וההוקרה למי שעמד בראש המלחמה שהפכה את סכנת הכליו לישועה שאי דומה לה" .אלה היתה ג
פרי האמונה במי שנראה לו כמגשי רעיותיו בצמרת ההנהגה הלאומית – הוכחה נוספת לכ .ניתנה לנו
בראשית שנת  ,1969בנושא פוליטימפלגתי מובהק ,בשאלת היחס לשיתופו של הימי בממשלת הליכור

הלאומי השניה .הציטטה הבאה מדבריו חשיבותה ג בכ ,.שאפשר והיא מלמדת ,כי בשעה שדיבר
אלתרמ ,בלא לנקוב בשמות ,על כ .שבמפלגת "העבודה" יש "אנשי היכולי לבצע עבודה זו" –
התכוו לא רק למשה דיי ,אלא ג לכמה מאישי "אחדות העבודה" ,והרי דבריו:
"...זו הפע הראשונה בתולדות המדינה – – שאנו רואי כיצד חלק נכבד ועיקרי של ראשי
תנועת העבודה מוצא עצמו שות 9ליריביו מימי – לגבי עיקרי הלכה ועיקרי מעשה של
המדיניות הלאומית ,וא תרצו הציונית – יותר משהוא שות 9לחבריו במפלגה.
הכל יודעי היטב ,כי מ החשובי שבי שרי מפלגת העבודה – יגאל אלו ,ישראל גלילי,
משה כרמל ,ועמה משה דיי – ה כיו בעלי תפיסה מדינית שבה ה מוצאי תמיכה
במנח בגי או ביוס 9ספיר ,נגד שרי אחרי מחברי מפלגת ואפילו נגד המזכיר הכללי של
'העבודה'.
אמנ ,שעה שמשה דיי אמר לפני כמה שבועות ,בעת המשבר הממשלתי שאיי לפלג את
ממשלת הליכור ,כי פרישת גח"ל מ הממשלה עשויה להיות 'מהלומה כבדה' ,עוררו דבריו
קולותמחאה ולגלוג במפלגתו ,והיו שראו בכ' .התרפסות' ודבקות תכסיסית ב'מיתוס של
ממשלתהליכוד' שהגיעה השעה לנפצו ,וא 9על פי כ ברור ,כי באומרו זאת ,דיבר משה דיי
לא רק בשמו אלא ג בשמ של אלו וגלילי וכרמל".
)ח (404 ,403
במחציתה השניה של שנת  1969הרגישה כבר החברה הישראלית את מלוא חריפותה ותוגתה של
"מלחמת ההתשה" ,אותה מתקפתהטרדה מתמדת – על קו תעלתסוא בעיקר – שתבעה שבוע שבוע,
ופעמי יויו ,את קורבנותיה מבי חיילי צה"ל – א 9כי מכותהנגד שהנחית צה"ל על הצבא המצרי
ועל עריהתעלה היו קטלניות שבעתיי .במאמרו השקול ,המעמיק והמלא רגישות – "מה יהיה הסו"?9
– מסביר אלתרמ ,ג מֵ בי ומצדיק ,את הדאגה והחרדה ,את "הזעזוע הרצו "9שמלחמה זו גורמת לנו –
והוא מצהיר ,כי לדעתו "רשאי הע היהודי להתגאות בזעזוע" הזה .א .יחד ע זאת הוא מסביר ,ג
מֵ בִ י ומשבח ,את עמידתו של שרהביטחו משה דיי בנושא זה ,את האופ ההחלטי שבו ניסה לבלו
ולשכ .את הזעזוע ,לחזק את הרוחהציבורית ,בעת שהוא נדרש לענות על השאלה" "מה יהיה הסו,"?9
שאלה שבאות ימי ובאות תנאי היתה היא "כוחה המתיש של המלחמה הזעירה הזאת" ).(496
בשתי הזדמנויות קרובות ,בוועידת המפד"ל ובהרצאה בביה"ס לפיקוד ומטה ,השתמש אז משה
דיי בבטויי "אל תירא" ,אחד המופנה אל אברה ,בספר בראשית )"אל תירא אבר ,אנכי מג ל– ".
בראשית ט"ו ,א'( ואחד המופנה אל יעקב בספר ישעיהו )"אל תיראי תולעת יעקב" – ישע' ,מ"א.י"ד( –
ושני הביטויי ,ובייחוד כמוב השני) .לציורי מעול החי יש תמיד כוח מעורר( זכו להדי נרחבי
בעיתונות ובשיחתהטרקליני ,לרוב הדי של לגלוג ומנודראש .להגנתו של דיי ,ובעיקר להגנת
משמעות שימושו באותו "דרש" ,נועד המאמר.

עיקר הסברו של אלתרמ הוא באבחנה חשובה וחיונית – שלצערנו היא נשכחת ונזנחת לעתי
קרובות דווקא בקרב המנהיגות הלאומית – אבחנה בי "אל תדאג" לבי "אל תירא" .דיי לא התכוו
להרגיע ולהסיר דאגה ,אומר אלתרמ ,אי הוא מבקש להפחית מגודלהסכנות ומעוצהמאבק שבו אנו
נתוני להבטחת קיומנו .במושג ובסמל של "אל תירא" מבקש שר הביטחו לראות את הקריאה "לערכי
האמונה והאומ שאי אפשר בלעדיה ".לא "אל תירא" ושב בחיבוק ידיי וצפה לישועה שתבוא ,אלא
"אל תירא" .כי מחכה ל .מאבק קשה ואתה עמוד תעמוד בו א א .לא תירא.
אבל אלתרמ ,מפרשו ומגינו של משה דיי – שאמרתכנ 9זו שלו היתה באמת לכדורשעשועי
בידי ליצניהתקשורת של אות הימי – אלתרמ הרחיק לכת משרהביטחו במידת הביטחו שהוא
עצמו חש ושראויה היתה ,לדעתו ,להיות לנחלת הכלל .הודות לשטחי המצויי בידינו ,הודות למרווח
הביטחו שה מעניקי לנו )" 27דקותהתראה מרגע המראת של מפציצי משדות התעופה של מצרי
ועד לבוא על פני ערינו וכפרינו ,לעומת ארבע דקות שהיו לנו לפני מלחמתששתהימי .במש .כל
דברי ימי מלחמתו ונדודיו של ע זה בגולה לא היו עשרי ושבע דקות כאלו – ".ח  – (500מצא
אלתרמ "כי בימינו אלה ,בפע הראשונה מאז צאת ישראל בגולה ומאז ראשית תקופת התחיה באר
ישראל ,דווקא הודות למירווח זה שנית לנו ושאנו רואי אותו בטעות כסב ,.אפשר למצוא באות
מילי "אל תירא אברה" ,או "אל תירא עבדי יעקב" ג אחד משישי של "אל תדאג ,אברה" או "אל
תדאג ,עבדי יעקב .יהיה טוב" )ח .(500

י"א .ע בגוריו ונגדו
פרשת היחסי בי בגריו לנת אלתרמ ,ובעיקר יחסו של המשורר אל המדינאי ,היא פרשה מעניינת
בפני עצמה ,א 9זכתה לראשית חשיפה בספר "בי המשורר למדינאי") ,הוצאת הקיבו המאוחד,
תשל"ב( – ולא נוכל לעמוד כא אלא על צד אחד שלה ,על נפתולי הוויכוח שניהל המשורר ע המדינאי
בעקבות מלחמתששתהימי.
התשתית הרעיונית והרגשית ליחסו של אלתרמ אל ב גוריו היא מ הסוג הבונה מיתוסי,
כלומר :אמונה בלתימעורערת בתפקידו המרכזי של המנהיג כגיבורעל )אלתרמ אינו חדל להדגיש את
בדידותו של בגוריו ,ג בהיותו מוק 9בכל כליהסיוע של חבורות כוח ושלטו( ,גיבור שבעוצ
אישיותו הכריע את הכ 9לצד המאבק והניצחו וההישג האישני שבהקמת המדינה ובביצורה למול
אויביה ,בשנותיה הראשונות .תשתית שניה ,חשובה לא פחות מ הבחינה הרגשית ,היתה ההתנגדות
לעוכרי בגוריו ,אלה יריביו הקטניממנו ,המתגודדי עליו סביב להשפילו ,לבודדו ולהדיחו .בספר
"המסכה האחרונה" ,באחד הפרקי המוקדשי להלעגת "הצמרת" שנואת נפשו של המשורר ,אנו
מוצאי את חרוזי הסאטירה העוסקי בעניינו של בגוריו.
"יש מסורת עמומה
ויש אגדה שאומרת

כי המדינה לא קמה מעצמה
והוקמה לא בידי הצמרת.
יש אומרי כי איאז ,באותה
שעת סדוקורנסומפוח
לו עבדה הצמרת הזאת לבדה,
כבר היינו אחר כל ויכוח...
א .הציל הבורא את עמו מידה
ביד גבר ששמו שכוח...
"א כ .וא כ",.מוסי 9מיד המחבר בהערתביניי בפרוזה" ,באות ימי סברו כי אותה שיכחת
ש ואותו עילועקבות לא נתרחשו מאליה .סימ לדבר אנו מוצאי בפרוטוקול של אחת מישיבות
הלשכה ,שבה הביע אפילו אחד החברי ספק א מעשה עילו זה יעלה בהצלחה .וכ .אמר:
חברי יקרי ,חברות יקרות,
אולי טרחתנו שוא.
א ג נמחה את עקבותיו מ הקורות,
הקורות תהיינה עקבותיו".
)מ (123
אבל במאמרי בעלי המֶ סֶ ר הישיר והתקי ,9מאמרי "החוט המשולש" – אי אלתרמ נמנע מוויכוח
ע בגוריו וע הכרזותיו השונות )והמשתנות( בעקבות מלחמתששתהימי – וזאת לא רק מתו.
יחס של הערצה וממילא חובתהגנה על גדול ישראל בדורו ולדורות ,אלא ג מתו .הסתמכות על גדלות
זו עצמה ,על מקור השראתו של המנהיג – כנשק מסייע ,כמקורכוח לעמידה מולו ונגדו בנושאי
הבוערי שעל סדר היו.
נגעתי כבר בעניי זה פה וש )ראה עמ'  ,22 ,16וביחוד עמ'  ,(33ולקורא המעמיק הייתי מציע
לתת עינו במאמרי "קדקוד המשולש" )ח  (178ו"עשרי שנה" )ח  ,(236א .למלוא תשומתליבנו ראוי
המאמר הנפלא ,שהוא ממש פואימה בפרוזה" ,נחל צי" )ח  ,525כלול ג בספר "בי המשורר
למדינאי"(.
המאמר נכתב )ראשית שנת תש"ל ,סו (1969 9בעקבות ביקור בשדהבוקר ,ע חגיגת יוהולדתו
השמוני ושלושה של בגוריו" .מנגד ,בריחוק ובמובדל ,התכווצו מישטח הירק וציבור הגגות של
שדה בוקר  .ואילו כא עמדו מיבני המדרשה חשופי בתו .המרחב החשו …9אור היו היה עדיי
מאונ .כמעט ,אור הצהריי ,והאוויר היבש ,החד ,נצנ ורשרש בלאט ,כנייר זכוכית…" )ח  – (525אכ,
הפרק הראשו במאמר מוקדש להשוואה הבלתינמנעת בי נו9בראשית לחתבראשית ,למפעל הנמצא

עדיי בראשיתו – ולבדידות של ההולכי קדימה ,אנשי הראשית .אפילו השיר ששרו ילדי הישוב היה
"שיר של יוהולדת .שיר של התחלה .של כיתה אל"".9
אבל מיד – וא9עלפי שהעיקר הוא "הרווחהריק בינו )בגוריו – מ.ש (.ובי אלפי יושבי
האר ,שלא הלכו אחריו למידבר ,בינו ובי התפוצות אשר לא נעו במש .כל עשרי השני שמאז קו
המדינה" – מיד הוא נדרש שוב לשורשי בדידותו של ב גוריו והוא נפרע מיד מכל אלה "בעלי מיטב
הערכי המתקדמי ,בעלי רחבותדעת והומאניז ושלילת הוואנטוריז פוליטי ,בעלי נוסחות שפיו
ופיכחו ,אשר רעד פלצות עובר ב .לרגע בחשב .כיו כי בכ .יכלו להכריע ולחתו .גורל" )ח  .(526ורק
בהתבוננו סביב אל הנאספי )"האורחי הספורי"" .קומ האורחי"" ,מספר האורחי היה מועט
מכפי הראוי"( – פועלת בו מחשבתו הדיאלקטית האופיינית ,והוא מולי .אל ההמש .ע משפט,
שאפשר לעשות ממנו שיר ,כי במקורו עלה משיר:
"לכ ,שעה שמקהלת בית הספר שרה בתו .השממה הזאת יוהולדת לבגוריו; היתה בשיר
הזה לא בדידותו של איש ,אלא בדידות השוברתלב של דברי ימי ישראל ,הנצורי,
הנלחמי היודעי ,על א 9הכל ,כי פה ,על ס 9הריקות הזאת ,רק מקהלתקולות זו ,ודומותיה,
ה הערובה לעתיד וה התוכ האמיתי והחי של קורותינו".
)ח (527
עכשיו הוכשרה הקרקע לוויכוח הגדול ע בגוריו ,שיש בו קושלייחוד מעניי מאוד :אלתרמ
מתווכח ע בגוריו של ההווה בש בגוריו של העבר ,הוא בא בחשבו ע האיש בש דבריו
ותורתו – והוא גובר על יריבונערצו בכ .שהוא מוכיח ,כי ג בגוריו של היו ,א יובנו דבריו כהלכה
– נאמ למעשה לשורשיו ולעיקרו ,לחזו הציונות הגדולה.
הוא פותח באיזכור מאמר שפירס בגוריו עוד בשנת תרע"ח ) – 1918ע סו 9מלחמת העול
הראשונה( ,אשר בו – תחת הכותרת "גבולי ארצנו ואדמתה" – טוע בגוריו לבעלות יהודית מלאה על
ארישראל המזרחית כמו המערבית – "אי אר ישראל בלא המישור המואבי ,גלעד ובש ,כש שאי
אר ישראל בלא יהודה ושומרו וגליל .כול ה אר אחת ,אר היהודי )ח  .(527אבל מיד הוא
מבהיר ,כי ציטטה זו מבגוריו לא באה כהנחיות ל"שרטוט מפות" – אלא "כרקע למשמעות דבריו של
ב גוריו שקבע ,לאחר מלחמת ששת הימי ,כי למע שלואמת הוא נכו לוותר על כל השטחי
שנוספו ,פרט לירושלי ורמת הגול" )ש(" .דברי אלה הדהימו ",מודה אלתרמ – אבל הוא מרכ.
מיד את התדהמה ,בכ .שהוא מסביר אותה .לא המחיר הגבוה שבגוריו מוכ לשל עבור השלו
הדהי ,כי אמנ למע שלואמת אי מחיר "מופרז" – מה שהפתיע היה "הסיטואציה המלאכותית
שבה הוצבה הברירה הזאת ,שבה הע כאילו מטיל על שולח המשאומת ,מראש וקוד כל ,את האר
שהוא קורא לה מולדת היסטורית לאחר שהיא נמצאת בידיו בפע הראשונה ואולי האחרונה .הפתיעה

ההפרדה בי שאלת השלו האמיתי ושאלת האר השלימה ,בעוד הכל מעיד כי רק צירו 9שתי המהויות
הללו יחד עשוי להבטיח את שתיה" )ח .(528
אלתרמ אינו מנסה להקל על עצמו את המלאכה .הוא מודה בהמש ,.כי דבריו של בגוריו יש
לה משמעות עצמית ,שאינה מתבטלת רק משו שנאמרו בהקשר מלאכותי ועל רקע תנאי שבה עצ
הדיבור על "שלו אמת" הוא פאנטאסיה ריקה מתוכ .יש משמעות "מסמרת שיער" לדברי כשלעצמ,
מודה אלתרמ ,ובזאת הוא קובע כי התנגדותו לדברי בגוריו לא תמה על ידי כ .שהכניס אות
למסגרת של הסבר והבנה .א .באותה שעה ,על רקע המחלוקת הנטושה בדעת הקהל הישראלית ,מוצא
אלתרמ לנחו "להדגיש בכל תוק ,9כי תהו רובצת בי משמעות דיבוריו של בגוריו ובי התפיסה
המדינית המקובלת על ישראל ,זו שעמלה לנטוע בהכרת האומות – – שעמידתנו בשטחי אינה אלא
עמידת כובשי בטריטוריות ערביות ,המוחזקות בידינו כפקדו עד ל"הסדר המדיני" )ח .(528
על בגוריו עצמו מסתמ .אלתרמ ,כדי להוכיח כי אמנ תהו רובצת בי המנהיג הישיש לבי
מעצבי "התפיסה המדינית המקובלת על ישראל" )כלומר אנשי אותה "צמרת" ,שהדיחו את המנהיג
ונסוגו ִמ ֶל ֶכת בדרכו( .לדברי אלתרמ הוסבר והומחש ההבדל המהותי בי בגוריו ובי צמרת מדינת
ישראל "כמה וכמה פעמי" – א .הוא מסתפק בשתי דוגמאות הנראות לו מכריעות.
האחת – דבריו של בגוריו במסיבת עיתונאי בלונדו ,חודשי אחדי קוד לכ" .באותה
מסיבה ",כותב אלתרמ" ,שלל בגוריו מכל וכל את מושג 'החזרת השטחי' .דברי אשר שייכי לנו
– כ .הדגיש – אי מחזירי ,אלא רק מנדבי ,א יש טע לכ "..אלתרמ סלד תמיד מפני דיבורי
ריקי ומליצות מנופחות ,אבל הוא נשע כל ימיו על דברי של אמת ,שאב השראה מעקרונות יסוד.
הדגשת ההבדל בי "מחזירי" לבי "מנדבי" ,בי ויתור על מה שאיננו שלנו לבי ויתור )בשעת הכרח(
על מה שהוא שלנו ,הדגשה זו ,הבי עוד אז ,איננה פלפול ריק ,איננה משחקמילי .היו לאחר עשרי
שנה ,כבר יודעי אנו מ הניסיו כיצד ההסתלקות המילוליתתיאורטית מחלקי ארישראל מביאה ליד
הסתלקות ונסיגה בפועל )כמקרה סיני( ,כיצד ההתכחשות לזכותנו בשכ ובחברו עלולה לגרור
התנכרות גוברת והולכת לגבי זכותנו ביפו או בגליל .אבל באותה עת ,כשנתיי אחרי מלחמת ששת
הימי ,היה אלתרמ חייב להידרש לשאלה א ההכשר ההיפותטי הנית לוויתור על שטחי )"א יש
טע לכ – (".תופס באופ מעשי ,על רקע הזמ ומתו .דעת המקו .לש כ .הוא חוזר ,קוד כל ,ומציג
את השאלה בצורה הבהירה והסמכותית ביותר ,מתו .ציטוט ישיר מדברי בגוריו:
"אנחנו א 9פע לא שכחנו שזוהי ארצנו וא 9פע לא ויתרנו עליה – – .וא 9על פי כ היינו
מוכני לוותר על זכותנו לפי גבולות החלוקה למע השלו .ג עתה זוהי השאלה העיקרית.
למע השלו אנו מוכני לוותר על חלק מזכותנו".
אלתרמ אינו מבהיר א הוא מקבל נוסחה זו או אינה מקבלה – א 9כי לפי האמור והמוכח בשאר
חלקיו של מאמר זה ברור ,כי עמדתו של אלתרמ אינה משלימה ע ויתור כלשהו ,בכל מקרה – אבל מה

שחשוב לו כא ,הוא להוכיח כי עקרונותיו של בגוריו ועמודיהתוו .של עולמו שוני לגמרי
מעקרונותיה של חסידי הנסיגה .וממשי .על כ המשורר ואומר בסוגיה זו – "כ ,מאחר שהוויכוח
היהודי על אר ישראל עודנו כיו רק ויכוח עיוני בשאלת זכותנו המוסרית לבעלות מדינית על האר,
הרי שההבדל בי תפיסתו של בגוריו ותפיסת של אנשי שטחיתמורתשלו ,הוא הבדל של עיקר ,
הבדל בי דבר והיפוכו" )ח .(529 ,528
הדוגמה השניה שאלתרמ מביא ,כדי להוכיח את הבלות וקוצרהבנת של אלה שמיהרו לגייס
את בגוריו ל"מחנה השלו" – היא מתחו העשייה הציונית .לא עוד דיו על דקויות של ביטוי ועל
ניסוחי עמדות במערכת ההסברה ובזירה הדיפלומאטית – אלא תביעת מהלכי של מעשה ,בדר.
לקביעת עובדות בשטח .ראויי הדברי לבוא בשלמות:
"א .מבחינה מעשית יש עיקר גדול מזה והוא – שבגוריו גורס התיישבות בכל השטחי
המוחזקי ,התיישבות דחופה ,שלימה ,בלי סייגי ובלי שהיות .ודבר זה הוא כיו הביטוי
האחד ,הממחיש את זכותו של הע היהודי לראות את יהודה והשומרו לא כפקדו מידי
חוסיי ,עד להסדר ,אלא כמורשת היסטורית ,מדינית ,אשר תושביה הערביי ייהנו מכל
הזכויות ,פרט לזכות הקמתה של מדינה ערבית נוספת על אלו המשתרעות על פני שטח גדול
משטחה של אירופה כולה) ".ח (529

י"ב .הטירו 9הקרוי ציונות
עשרי שנה לאחר שאלתרמ וחבריו הקימו את התנועה למע אר ישראל השלמה מותר כבר לשאול א
מילאה התנועה את משימתה ,א עמדה בציפיותיו של מייסדה ומורהדרכה .אי תשובה חדמשמעית
על שאלה זו – כש שאי תשובה חדמשמעית על אותה שאלה עצמה לגבי התנועה שהקי בנימי זאב
הרצל .אכ ,בדבר הגדול ביותר ,החיובי ביותר – והקרוב ביותר לליבו של אלתרמ עצמו – שנית לומר
על התנועה למע אר ישראל השלמה ,הוא דבר היותה הענ 9בהזמ ,האקטואלי ,הרלוונטי ביותר של
הציונות – הביטוי הנאמ והקולע ביותר של החזו הציוני ,בעקבות מלחמת ששת הימי.
התנועה עצמה אינה קיימת זה שני אחדות במתכונתה הראשונה ,אבל אי ספק כי תנועת
"התחיה" כגו 9פוליטי בעל ייצוג בולט בכנסת ו"גוש אמוני" כגו 9התיישבותי וחינוכי יכולי להיחשב
למתכונת נרחבת ,מקיפה יותר ,של כל מה שבא לידי ביטוי בתנועה למע אר ישראל השלמה ,נוס 9למה
שנוצק אל תו .התנועות הללו ממקורות ציוניי אחרי ,ותיקי יותר ,כגו התנועה הלאומית
הז'בוטינסקאית ותנועות הציונות הדתית ,כמו ג הלכי הרוח החלוצייהתיישבותיי מבית מדרשו של
יצחק טבנקי.
א 9כי נלקח מאיתנו בגיל צעיר יחסי ) ,(60פחות משלוש שני לאחר מלחמת ששת הימי –
אפשר לומר כי נת אלתרמ הספיק לראות ,לחוש ולבטא ג את האכזבה וג את התקווה ,ג את מרי

הזע על חדלוהמעשה ורפיוהידיי של העסק הישראלי המצוי וג את התרוממותהרוח וחיזוק
הנפש לנוכח ראשית עבודת ההתיישבות וההיאחזות בשטחי ארישראל שמעבר לקו הירוק.
את הפרק האחרו בעבודה זו נקדיש להיבטי החיוביי ,לתקווה ,לחיזוק הנפש – ונפתח דווקא
בסאטירה חריפה ומשעשעת ,המאמר הלפניהאחרו של המשורר )" ,(20.2.70המחלה הנושנה" .א
חסרו לנו הוכחות ,כי "המסכה האחרונה"" ,הפארסה הפאנטאסטית של ניוו ההנהגה הציונית וצמרת
המדינה ,ומאמרי "החוט המשולש" ,ההמש .הפובליציסטי לעמידתו בשערבתרבי של בעל "הטור
השביעי" ,א התבקשה לנו עוד ראיה לכ .ששני ספרי אלה לא זו בלבד שיצאו מרועה אחד ,אלא ג
נולדו בשעה אחת ומתו .השראה אחת ולהט רעיוני אחד – תבוא "המחלה הנושנה" ותעיד.
"המחלה הנושנה" מה היא? – היא הטירו ,9או "ערעורהמוחי" או ה"דמדו" ,שלפי המשתק9
באספקלריה ההפוכה של הסאטירה לקו בה בחורי יהודי ,ציוני תמימי ,שביקשו להתנחל על
גבעה שוממה בסביבות ביתלח" .צרי .יהודי באמת לחיות בעול התוהו כדי לומר שיש לו זכות
להתנחל מעבר לקו הירוק ,ולא עוד אלא לדבר על מבניקבע ועל פיתוח האיזור ושאר מושגי המחזירי
אותנו אל חשכת ימיהביני" )ח (620
אי כל אפשרות להביא תמצית או תקציר סאטירה זו .צרי .לקרוא אותה בשלמותה ,לבכות
ולצחוק ובובזמ להשתוממ על חריפות מבטו של המשורר ,שחש 9כבר אז ,ע ראשית סימני התופעה
הזאת בחיינו ,את הטראגיקומדיה במצב שבו יהודית נלחמי ביהודי ,שבו צבא הע ,ממשלתו
ושוטריו נלחמי במיטב הנוערהחלוצי שלו ,נלחמי על הדכות – על חיובהזכות מזה ועל שלילת
הזכות מזה – להתיישב בארישראל
המאמר נכתב לאחר אחד האירועי הראשוני שבה השתמש צה"ל בכוח כדי לסלק קבוצת
מתנחלי .הדבר היה על גבעה ליד הכפר הערבי אלחאדר ,קצת דרומה לרכס בית ג'אלה ,שהיו
מתנוסס בו לתפארה ביתספר שדה ,וקצת צפונה ממנו משתרעת קריה עברית חדשה ,המגינה על
ירושלי מדרו )מעבר לקו הירוק!( ,הלא היא שכונת גילה .הטראגיקומדיה הנמשכת עד היו )וא9
בממדי גדולי יותר( מתבטאת ג בכ ,.שמצד אחד גברה כאילו יד של "הציוני המטורפי"
מקבוצת המתנחלי ,ומה שהיה מלי על גבי נייר במאמריו של אלתרמ נית לקוראו היו מנוקד
בעשרות נקודות על מפת ארישראל ,ביהודה שומרו ועזה – ומצד שני עדיי תלויה מעל כל אלה
הסטיגמה של הטירו ,9עדיי מונפת על כל ישובינו ומפעלינו מעבר לקו הירוק חרבהפיפיות של
"הנסיגה למע השלו".
בהמש .המאמר מזהה אלתרמ – עדיי בלשו סגינהור סאטירית – את מקור "הטירו "9ועל ידי
כ .מצביע בפשטות על מקור עמידתו הבלתימתפשרת על דעותיו" :הכל יודעי כי עד לפני עשרי שנה
ומשהו היה שגעו זה – אשר לפיו לא רק מותר אלא א 9חובה להתיישב באר ישראל ,ולא כל שכ
בשטחי פנויי שלה – מקובל על הרבי .כדי שלא לבייש קראו לטירו 9זה בש ציונות" )ח .(620
אכ ,הציונות של אלתרמ היא הציונות הקלאסית בטהרתה ,ואי ספק כי בשורש ויכוחו ע ב
גוריו היתה העובדה כי לא היה לו קושי )וייתכ אפילו שעשה זאת מתו .אנחתרווחה( ,לא היתה לו

שו מניעה נפשית ,למחוק מעל מפת האר ולסלק מ ההיסטוריה שלה את עקבות החלטת האו" מכ"ט
בנובמבר  :1947לא חלוקת האר ולא מדינה "פלשתינית" באר ישראל המערבית.
אלתרמ האמי בציונות אשר דגלה במושגי "כגו 'הפרחת השממה' או 'בזכות ולא בחסד' – –
עד כי אפילו מקומות כמו חברו או בית לח או יריחו נחשבו כחלק מאר ישראל" – ובהיותו מזוהה
לחלוטי ע הטירו 9הזה ששמו ציונות ,הוא ממשי .ומספר ,כי "מחלת נפש זו – שגרסה כי אי תחומי
אסורי להתיישבות יהודית באר ישראל – היתה מגיעה מפע לפע א 9לממדי של מגיפה ,ואז היו
החולי עולי ומתיישבי בקצב קדחתני ממש ,על א 9כל סכנות ואיסורי .כמה מתקופות אלו אפילו
נעשו ש דבר ,כגו ימי 'חומה ומגדל' ,או ' יו אחת עשרה הנקודות'".
במאמר "מדיניות של סימ שאלה" ) (8.9.67עדיי משתמש אלתרמ במושגי "גדה" ו"גדה
מערבית" .אבל בשבוע שאחרי זה ) (15.9.67במאמרו "שבעי שנה וששה ימי" הוא כבר משתמש
בביטוי "יהודה ושמרו" ,וכ מיד בפתיחתו של המאמר הבא ,וככל שיגיעתי מצאה וככל שבדיקתי
העלתה – חל באמת באותו שבוע השינוי הלכאורהסמנטי בלבד ,ומאז עד יומו האחרו הקפיד אלתרמ
על שמ העברי המפורש של חבלי ההר בארישראל המערבית .דומני שאני יודע את הסיבה לכ.
שדווקא בתקופה זו "סיפח" אלתרמ את הגדה המערבית הירדנית למדינת ישראל העברית ,באופ מילולי
לפחות .זו היתה תקופת ההתארגנות הרחבה הראשונה של התנועה ,תקופת הפגישות התכופות ע
אישי כאורי צבי גרינברג ,ישראל אלדד – או אישי התנועה הדתית לאומית – וודאי אז העיר לו מישהו
– או אולי ג נאמרה ההערה באופ כללי – ואלתרמ נת אל ליבו .אל לנו לזלזל בחשיבותו של פרט
קט זה במכלול מאבקו ומפעליו של אלתרמ באות שלוש שני .ממנו אנו למדי על שיעור התמסרותו
של המשורר לעניי ,במלוא היקפו והיבטיו .בכל מיעוט כוחו – וכוחנו – לא נתנה לו מנוח ההרגשה ,כי
עדי 9מעשה אחד על אל 9דיבורי וכי עמידתו בשער עתה אינה יכולה להיות של "הצופה לבית ישראל"
בלבד ואפילו לא של אחד מהתוקעי בשופר – אלא חובתו וחובת תנועתו להיכנס בכל יכולת לסוגיות
של עשיה ומעורבות בפועל .בהיכתב תולדות הישוב היהודי המתחדש בחברו ובקריתארבע מקווה אני
שלא יישכח תפקידו של אלתרמ – ע שאר חבריו להנהלת התנועה למע אר ישראל השלמה – במת
הסיוע הממשי ,בעזרה תקציבית ,בגיוס אנשי מתנדבי לעבודה ולשמירה ,בסילוק מכשולי מימשליי
וצבאיי ,ומעל לכל במת סיוע פומבי ,מוסרי ורעיוני ,למפעל החלוצי החשוב הזה.
חודשיי אחרי מלחמת ששת הימי כבר יוצא אלתרמ בקריאה להתיישבות רחבה בשטחי אר
ישראל .במאמרו "משליטה צבאית לנוכחות שלמה" ) (18.8.67הוא מזכיר לשבת ומעודד את ראשית
העפלת של בני "כפר עציו" לשוב ולהקי את בית שנהרס בימי מלחמת השחרור" .יישובו של גוש
עציו נועד מעצ טיבו להיות פתח וראשית למעשי התיישבות אחרי" )ח  .(184כעבור למעלה מחצי
שנה" ,ע תחילת ההיאחזות בחברו" אומר אלתרמ דבר פשוט – שהיה כבר אז תמוה וחריג ולמגינת
ליבנו תמוה וחריג עד היו .מעשי ההתנחלות ,אומר אלתרמ במאמרו "מדיניות של דילוג רב"" ,צריכי
להיעשות ממש מעצמ ,לא כעניי של הצהרה אלא כדבר שהוא מסוג הרפלקסי הטבעיי הקובעי את
חיי הגו .9דרכי הנדודי הארוכי של דברי ימי הע ,עד לרגע הפגישה ע יהודה והשומרו ,היו צריכי

להימש .מאליה ,עוד סנטימטרי אחדי ,מכוח תנופת הטבעית ,כדי שמעשי היאחזות כאלה יסתדרו
א 9ללא כל הסדר וייראו כתכלית העמידה בשטחי הללו .דברי אלה יכלו להיעשות ,כידוע ,בלי לתת
פתחופה לשו טענות נישול או דיכוי ולהיות חלק לאנפרד מ המדיניות רבתהתנופה וההשראה
בשטחי המוחזקי" )ח .(247
תמונה מרהיבה זו ,המגוללת יריעה היסטורית עצומה בהנ9יד ,מדרכי הנדודי הארוכי של דברי
ימי הע – עד הסנטימטרי האחרוני ביהודה ובשורמרו ,יכולי להיראות משהו פאתיטית ,מוגזמת,
למי שאי לו הבנה לא באישיותו של המשורר ולא בתתזרמי הפעילי בתנועה הציונית מראשיתה.
אבל המבי והיודע יכיר כא ,בתביעה הזאת ל"טבעיות" המהל .ההיסטורי ,ברצו העז הזה להשתחרר
מ "המנגנו" של הארגו הציוני ,מ הסד של ועדות והחלטות ו"שיקולי דעת" לסוגיה – יכיר כא את
רוחה האמיתית של החלוציות בישראל ,שמראשיתה ועד היו לא המסגרות קובעות את טיבה – אלא
כוח נביעתה ממעמקי.
עוד במקומות רבי ריכז אלתרמ את מאמ ההסברה שלו בנושא ההתנחלות .נוסחה מרוכזת על
נושא ההתנחלות אנו מוצאי במאמרו "המערכה על השלו" )"לא על סיפוח מדובר אלא על משהו רב
מזה ותקי 9מזה ,על זכותה וחובתה של התיישבות יהודית ,כפרית ועירונית ,באר ישראל ,בלי לנשל את
הערבי היושבי בה ",ח  .(325הוא חוזר לנושא מ ההיבט המדיני במאמר "פירושי שאינ למותר"
)"א תתקבל עמדת של שוללי ההתנחלות ,הרי פירושו של דבר ,מבחינה פוליטית ,הוא שממשלת
ישראל מאשרת שמפת הגבולות של המדינה ,לפי גירסתה ,היא מפת הגבולות שלפני מלחמת ששת
הימי ,הקו הירוק ".ח  ,(352הוא מקדיש מאמר מיוחד ,הפע לא סאטירי אלא רציניתקי ,9לעני
נסיונות ההתנחלות ה"פארטיזניי" וסיכול על ידי השלטונות )"עלינו לדעת כי מעשה שלושי
הצעירי היהדוי הלל הוא טבעי יותר מ המדיניות שגרמה אותו ,הוא טבעי כתגובה על מצב שנתעוות
– – – לא יתכ ,שקו מדיני חות.גורל ,המנוגד ליסודי העיקרי הטבועי בדברי ימי הע ובתולדות
ישוב האר לא יעורר בציבור הישראלי גילויי של זעזוע "...ח  .(477א .חשובי לא פחות ה הפרקי
שהוא מקדיש ,שוב ושוב ,לתשתית ההיסטורית ,ולכשתרצו האירציונלית ,האמונתית ,המסורתית ,של
עמידתנו באר ישראל .יש משהו של גו ,9של תחושה ואינסטינקט וזכותנשימה ורצוחיי והחופש
להיות אד בעול ככל אד ,עַ  ככל עַ  ,יש משהו מוב מאליו ,מסרב להישאל ,מסרב להיזקק
לתעודתהכשר – בעמדתו הבסיסית של אלתרמ ,בשורש השקפתעולמו הציונית .בפרקו השני של
המאמר "פירושי שאינ למותר" הוא מג – כיד ההומור הטובה עליו – על דמותו של יהושע בנו,
שחסידי הנסיגה עשו אותו לסמל הכובשנות היהודית הברוטאלית ,שאסור לנו ,על כ ,ללמוד ממנה.
אלתרמ מציע לחסו .את העלבונות מיהודי שאינו יכול להשיב לחורפיו דבר ולזכור כי לא יהושע לבדו
"צייר את המפה" של אר ישראל השלמה – שותפי טובי היו לו בזה ,כגו "דמויות כמו הרצל,
וייצמ ,ואפילו מאיר יערי ,אשר כל כתביו וכל מעשיו מעידי עליו כי עד הזמ האחרו ראה אפילו הוא
את אר ישראל כדר .שראה אותה יהושע ב נו" )ח .(353

במאמר "ראש חדש למחשבה חדשה" הוא מדגיש את המשכיותה ההיסטורית של הציונות ,ומזכיר
למי ששכח זאת ,כי לא מזימתו של חוסיי )לתקו 9את ישראל( היא הגור הראשי לעמידתנו בשטחי –
אלא "מזימות החלוצי הראשוני ,אנשי ביל" 8ואנשי עליה שניה ושלישית ,אשר שטחי אלה 'שאנו
עומדי בה כיו' היו מראשוני סיבות עליית ארצה" )ח  .(418במאמר מאוחר יותר )אביב (1969
מתווכח אלתרמ ע גולדה מאיר על מקומו של הטיעו ההיסטורי בהסברת עמדתה של ישראל כלפי
חו .אי הוא נלאה מלהזהיר מפני מדיניות צרתאופק וקצרתטווח ,הנסחפת לדיוני טכניי ונכנעת
להנחות יסוד כוזבות ,המכירות בטענת ההיסטורית של הערבי )או הירדני( לגבי יהודה ושומרו.
"במש .שנתיי ימי נמנעה המדיניות הישראלית מלהשמיע אפילו ציו אחד של ערעור על ההנחה
הברורה והיסודית ,כביכול ,אשר לפיה חוסיי הוא הבעלי הטבעי והחוקי של הגדה המערבית ונאצר
הוא בעל החזקה הטבעית ביותר שבעול לסיני – – – מאז מלחמת ששת הימי מדברת המדיניות
הישראלית ,מדברת הציונות ,מדבר ע ישראל ,רק על גבולות ועל קויי ,על קו שביתת הנשק שלא נשוב
אליו ועל קו הפסקת האש שנעמוד עליו עד למשאומת ,ורק מושג אחד נעל מתו .מערכת המונחי
הללו ,מושג האר ,אותה מהות אשר כדי להיזכר בטיב משמעותה אי צור .אפילו להרחיק אל נבכי
ה'היסטוריה' ,אלא די להיזכר בתקופה שמראשית ההתיישבות היהודית החדשה באר ישראל ועד לפני
עשרי שנה" )ח .(451
שו דבר אינו יכול להתחרות ,כידוע ,בחוויה ממש ,בהתנסות ,ושו טקסט אינו יכול לחדור
למעמקי או להמריא לשחקי כשורות של שירה אמיתית ,הנובעת ישירות מ החוויה ומ ההתנסות .מי
זוכר היו שאלתרמ כתב על שכ? קבוצת אנשי עמדה על הר גריזי ,ואלתרמ בתוכה ,והוא פותח:
"רוח חדה וחזקה נשבה וכמו זינקה מראש ההר לעו 9על פני הנופי המשתרעי סביב ...למטה
רבצה שכ"...
)ח (470
הוא מתאר את העיר וסביבותיה ממרו הר גריזי והוא מתאר את העיר בתוכה ומתוכה ,בעקבות
סיור זהמקרוב בסימטאות הקסבה ,והמעניי והמשכנע בתיאורו זה ,שאי הוא נסח 9למליצותהתרפקות
על שעבר ולא להמנוני עתיד יהודי שיהיה כא – אלא דווקא לסימני ההצטרפות הטבעית של חיי ישובי
ערבי כמות שה "שקשריה ע ירד וע כוויית הרחוקה אינ תמיד קשרי מזימות ואפילו בעצ היו
הזה נדמה ל .כי בעוד כמה שני עתידי קשרי אלה לשאת אופי שאינו שונה מקשריו של כל מיעוט
אחר ,בכל אר אחרת ,ע עיקרה של האומה שמעבר לגבול הפתוח) "...ח(471
לסיו אביא את ליבו של המאמר ,את הקטע שבו משתלבת החוויה במחשבה ,שבה ההתנסות
מובילה אל המסקנה:

"למראה נופיה של ההרי והבקעות הללו ,המשתרעי סביב בתנופת אדירי ,הרי ובקעות
אשר בחלק הגדול אי בה לא ערבי ולא יהודי ,אי אתה יכול שלא להרהר כי פרוגראמת
הוויתור על כל זה ,ויתור מרצו ,ויתור למע שמירת אופיה היהודי של המדינה ,הוא משהוא
פראי וחסרשחר אשר שו אומה שפויה לא היתה מעלה אותו על דעתה ,דבר שעיקרו אולי
לאו דוקא התנכרות ל'היסטוריה' ,אלא עיקרו הוא התנכרות להווה ,התנכרות לחא בחדרה,
התנכרות לדגניה אל" 9ולחצר כנרת ולבית החומר הראשו של הביל"ויי בגדרה ,התנכרות
למאבקיו ולמשמעות נתיבו ויסוריו של ע ,אשר על פרשתדרכי זו של ימינו עליו להחליט
א הוא עושה את חשבו חייו או את חשבו לבלריו"...
)ח (472
 ...קשה להיפרד מזכרו של אלתרמ ,מספריו האחרוני ,מדבריו האחרוני .איזו פריחה מחודשת,
פריחה שלפני הסו – !9פתאו מופיעי שוב חרוזי .משולבי בעוקצנות סאטירית מושחזת ,שוב
אחדות של רצינות וחריפות כמו במיטב שנות "הטור השביעי" .וא 9כי עת להיפרד – איאפשר שלא
להפנות את תשומת לב הקורא אל "העוגה הפסיכדלית" )ח  ,(595אל הרשימה המבריקה על אנשי בית
שא שסירבו לקבל נדבת נעליי מאנשי "מועדו רוטארי" ,ואלתרמ רואה בכ" .אחד החזיונות
התרבותיי ביותר שנתרחשו בישראל בזמ האחרו" )ח  .(597ועוד לבסו 9אמלי לקרוא ולתלות על
הקיר ,סמל לחורב שלא יבוא ,את שיר הלעג השותת ד ,הזועק" ,תבוסת ביאפרה" )שקט ,העת
ניגרת/.לרגע ,בי ירי לירי/,נגלית מועצת בטחו נגרית/,שומרת על עול ניגרי" )ח.(599
אני משווה את דמותו לנגדי ,לאחר כל השני הרבותהמעטות הללו ,אני רואה את דמות הידיד
החכ ,המורה הנלבב ,האיש החזקחלש הזה ,ואני רואה אותו ,באמת ,אחד בכל ריבויפניו – איש
מתגבר.
מתגבר – מפזמוני בימתהבידור אל שירי "הטור השביעי" ,מצהלת האביב המתפרע של "כוכבי
בחו" אל חומרת יוהקרב ולילהחשבו של "שמחת עניי"; מתגבר – מ האני המיטלטל בדרכי
עול לבקש את עצמו – אל האתה ,אחי ,ואת בניעמי ,שבה מצא את עצמו; מתגבר – ונשאר אחד
ואמיתי – מ הנעלס8ת הבוהמיתִ ,מ ְקט ֹו ֶרת השיכרו של אופקי רחוקי – אל המדורה העשנה של
חבורת הלוחמי; מתגבר – מחוצות –הכר .ומסימטאותהפרוור – אל נופי הר ומרחבי מדבר; מתגבר –
מהיות צופה נתיבות אל היות מורה הדר..
...והנה ספריו .והנה באה רוח – והדפי מתעלעלי אל ימי ושני ,אל שמחה ויגו ,אל זע
והידד – והנה נפתח לפנינו האח הצנוע ,הבייש בכל קלותו ,ספר "פזמוני ושירזמר" )כר .ראשו( –
ובעמודו האחרו אנו קוראי את הבית האחרו בפזמו האחרו שכתב אלתרמ הצעיר ,ב השלושי
וארבע ,להצגת תיאטרו "המטאטא" שבכורתה נערכה ב 25ביוני " .1944ויתרוצצו" היה ש ההצגה,
ובחרוזיו של אלתרמ נסיי.
ה מדברי בעד עצמ.

" ...אַ ֶ Mי ְAנ ֹו ָדבָ ר אֶ חָ ד
הַ ְמ ַל>ְ ֵדנ 8ע ֹוד @ְ כ ֹוחַ ,
ִ 8מ?ְ ֵני שֶ ה8א אֶ חָ ד
קַ ל אַ 8לי א ֹות ֹו לִ שְ > ֹוח.
וְ ָל ֵכ לְ Lא מָ נוחַ
>ֹ ה ַנָ ִTידהL :א לִ ְֹ >Aוחַ !
Lא לִ שְ > ֹוחַ ֲע ֵדי עַ ד
>י ֶי ְשנ ֹו ָדבָ ר אֶ חָ ד –
ה8א @ְ ַג ְיא וְ הָ ר וָ תֵ ל,
ְAמ ֹו ה8א אֶ ֶר ִי ְָ Qראֵ ל.
ה8א אֵ י ֶנִ 8Eמ ְFר ֹוצֵ ,
ה8א אֶ חָ ד ָי ִחיד עַ ד קֵ ,
ה8א >ְ א ֹור תִ ְקוָ ה נ ֹוצֵ ,
ה8א אֶ ת הַ ֹ Tו ָרל ח ֹו ֵר!

