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הואהערבית"והבעיההציוני"השיחשאלתנוכחאלתרמןנתןשלמקומר

שנתאירועישלבעיצומםעומדיםשאנחנומשרםרקולא •ברלענותענייןבהחלט

"משוררשלממעמדתרמןאלנהנהדורמשנותיותרבמשך .להולדתוהמאה

ששאלתמקרהגםזהאיןומסקרנת.חשובההיאזרבסוגיהעמדתוולכןלארמי",

כמההופיעולאחרונהרקפעם,מדיהפרקעלרעולהשבההערביתלבעיהיחסר

 :שחרבהכפרמול •רוגניחגישלספרראתנזכיר-עניינםשזהפרסומיםוכמה
ה"נכבה"שירתשלהאנתולוגיה jהיהודי-ערביוהסכסוךהעבריתהשירה

השופטשליחסיתהחדשוספרר jחברחנןשערךבגת,תגידואלהישראלית,

יהנשק".ר"טרהרהשביעי""הטרדעלפינקלשטייןמנחם

הכסף""מגשהשירחראזהדירןלפתיחתהולמתמוצאנקרותכילינראה

בנובמבר,כ"טהחלטתלאחרבלבדשבוערתשלרשה ,-19.12.1947בשפורסם

השלבראשיתאתשסימנולערביםיהודיםביןהמזוינותההתנגשויותונוכח

שנכתבההספרותנתבעהשברהרגעהיהגםזההעצמאות.מלחמתשלהראשון

עבריםסופריםידיעלשנכתבתעבריתמספררת :זהותהאתלשנותישראלבארץ

תפקידיםלמלאונתבעתמוערכתשנמדדת,ישראלית"ל"ספררת-ישראלבארץ

אתמסמנתהכסף""מגשהשירהופעתואכן,החדשה.הישראליתבמדינה

העשוריםבמהלךאלתרמןשקדייצררושעלהלאום","סיפורשלכתיבתותחילת

דורגיבוריהצעירים,ושניתמה,כביכולהמלחמה ,"ט'ק~ו:ז"רס~רץ :הבאים

להםהממתינה?קה" 5!ה"אלהקרבמשדרתהיישרצועדיםכשהםנראיםתש"ח,

~ז;י~הלר~ליר W 1ף, 9fiJ ש~~,,אתבגרפם,לה,מגישיםכשהםיהדרךבקצה
שלההסיכוםשררתמובאתואזמתים.צונחיםהםכךאחרמיד~ה:ךןים". iJזקריגת

ישראלי'מיתוס'קיים"אם ."ל~כ /o ?דרת 7תר p:ר .19;ך ר~~ iJ"ר :משיחיממד
היאעדיין ] ... [השירבמרכזהעומדתהתמרנה"הרימירון,דןכותבכולל",

פרדס , 1967-1929היהודי-ערביוהסכסוךהעבריתהשירהשחרב:הכפרמולרוגני,חגי 1
בגת:תגידואל(עורן),חברחנןשחרב);הכפרמולרוגני,(להלן: 2006לאור,הוצאה

מנחם ; 2009פרדס, 1פרהסיה 1זוכרות , 1958-1948העברית,בשירההפלסטיניתהנכבה

הקיבוץ •ומשפטמוסר •ביטחוןעלתרמןאלנתן :הנשקוטוהרהשביעיהטור •פינקלשטיין

הנשק).וטוהרהשביעיהטור ,פינקלשטיין :(להלן l l 20 ,המאוחד



לאורדן 272

מתפתחתשהיאככלהרייישראלית,זהרתקיימתאםזה.מיתוסשלהיסודתמרנת

 2בירתר".רהרלבאנטיהברורניסוחההואעדייןזהשירומשתנה,

הכסף""מגשאתאלתרמןפרסםשברהיוםביןחודשיםעשראחדבדיוקחלפו

המחאהכשירהמזוהה ,) 19.11.1948 (זאת""עלהשירפורסםשברהיוםלבין

לפגיעההנרגעבכלכלשהועברימשוררידיעלשנכתבביותרהבוטה

השירזההיהלאאולםהעצמאות.מלחמתבתקופתהערביתבאוכלוסייה

בדברשהופיענערכה",שלאהפגנה"עםבשםשירלוקדם-הראשון

בדירהטבחאתוסרקכחלרכליאמתבזמןהמשוררגינהברואשר ,-16.4.1948ב

מאזשהיוה"פררשים",ארגוניידיעלברצעהיאסיןבדירהפעולהאמנם .יאסין

מכלהתנערההזדהה,שעמהש"ההגנה",בערד •אלתרמןעלמארסיםומתמיד

התוקף •השירשלבערכולהמעיטאיןזאתעםהפעולה.אתוגינתהאחריות

במהלןהתרחשהשזרפיעלאף •הכפרבתושביהפגיעהעצםאתבוטהכלשרן

צודקת"."מלחמהבגדרבעיניוהייתהכשלעצמה,שהיא,העצמאות,מלחמת

הרחובאליצאשלאכולו,הציבורכלפימאשימהאצבעאלתרמןמפנהבהבעת

לפההואאפואיהיההפשע.מעשהאתעםקבללהרקיעכדיהמוניםלהפגנת

 ל~ז:r~םל~~י~ה 1ךלרים iJר p:9 ~-ם~ר~ 1$?7 ה??" :שתיקהעצמועלשגזרלציבור

 /?רת ~t ז;r~~;נ~ד iJ?7 1מ~זה?~סר~~מרז,זתמר~יש~ין ] ... [ / / ... ?מרים fךה~רי

ז,נינ, fראשוןה~א iה i-fלךלסן ...ה~א??א.רעסרף-ס,ףסן 11ס~ד~ריםי wרא

 3 ,, •••~ה~ךים jJירן 9 ~נ;:

בעקבותאלא •לודהעירכיבושרקעעללאזאת","עלהשירנכתבכןאחררק
גרסה-חברוןהרשלהמערבייםבמורדותהשוכןדררימהבכפרצה"לפעולת

וזכתהשדה,יצחקשלהביוגרפיהמחבר •דרורצביקהידיעללראשונהשהוצגה

ידיעל-29.10.1948בנכבשדררימההכפר 4פינקלשטיין.מנחםידיעללביסוס

תש"ג-תשי"ד,ראשון,ספרהשביעיהטורונדפס:תזר ; 19.12.1947דבר,הכסף","מגש

שלמאמרווראו ;)'אהשביעיהטור(להלן: 155-154עמ'תשל"ב,המאוחד,הקיבוץהוצאת

האוניברסיטההעצמאות,מלחמתבישדתעיונים :השותקהאחמולהכסף","מגשימירוןדן

שכנגד",וסיפורסיפורהכסף':"'מגשמאמרי:ראווכן ; 65עמ' , 1992וכתר,הפתוחה

אפקים,עובד/ספריתעםהוצאתותרבות,חברהספררת,עלמסרת :הזיכרוןעלהמאבק

הזיכרון).על:המאבק(להלן 141-110עמ'תשס"ט,
מחברות(עורן),דרומןמנחםונדפס:חזר ; 16.4.1948דבר,נערכה",שלאהפגנה"עם 3

 . 220-219עמ' , 1986המאוחד,והקיבוץאלתרמןמוסד ,'דכרןאלתרמן
מצביאדרור,צביקה :וראו ; 151-149עמ' ,'אהשביעיהטרד ; 19.11.1948דבר,זאת","על 4

 407-עמ' , 1996המאוחד,הקיבוץהרצאת"הזקן",שדה,יצחקשלסיפור-חייושררה:ללא

הטרדשישי),(חלקזאת"'"'עלפינקלשטיין,מנחםהחטיבה");על"כתם(הסעיף 411

המאוחד,הקיבוץהרצאתומשפט,מוסרביטחון,עלאלתרמןנתןהנשק:וטוהרהשביעי

 • 170-153עמ' , 2011
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ביצעוההשתלטותלאחרמידעליה.פיקדששדהזר , 8חטיבהשל 89גדוד

פרדסםלאהפעולהדברקרבנות.עשרותשגבההכפרבתושביהרגהחיילים

-לכןקררםמהזמן 8חטיבהבשררותנלחםעצמושהוא-אלתרמןאךברבים,
סייעלאשבפועלאףהפרשה,מןנרעששהיהשדה,שלמפירכךעלשמע

מרבדהשירתרנןהדרום.חזיתמפקדיאלוןיגאלהורהשעליההחקירהלקידום

 ה~~~,,יהקיראלנלחציםוזקןאישההכבושה,העיראתחרצהג'יפ :וידוע

iJ "הזקן :לבשימר .בזקןירדהואזיפניועלכשחיוךהלוחם-הנעראומר~קלע

טשרניחובסקישללשירורמזיר", jPiJ~לז,נ~~ירש"~ןס,צףכמימתואריםוהאישה
הצלבמסעבתקופתהיהודיםלרדיפותהמתייחסרמיזה",בראשרהפלא"קיר

עוד~זים~ש 1ירים. rzח.רףת, iJרבות- pז,נ~לףם"ןה :תרמןאלכותבואז .הראשון

~ם .ן~-םtזלrז,ר w1י !טוב 1 •••ירים wר:;גזפףיתו~~ת 1ז,נןסז,נג::ינ 1סו,.זה~יןיוסר.
עלגםשכותבלמיהכסף","מגששלמחברואלתרמן,היהבאחת "!ז"את~ל

והלאהאפלהצדעלהיינואבנרי),אורישל(כהגדרתוהמטבע"שלהשני"הצד

כלפיהמכווןיעצמוהגינויתרנןנפרסזרהצהרהבעקבות 5המלחמה.שלמוסרי
אתוכולמכולדוחהכשהוארציחה,מעשישהםכביכול,~יי~ים","ז,נקריםאותם

כפרטיםאר ,"ם ?j ~"אר "חכ~;:ס"כמעשיאלהכגרןמעשיםהמציגההרטוריקה
 !מלחמה"אכזרית .השחרורמלחמתשלבאפרפיאהוזניחשולימעמדשלהם

-: 'T T T : • 

jJ ~ tp יףiJ גכז,ניםf t ~;,.ל~ן 5'11 /!~ו;זךרז,נ~~יס ףורt י~tiJ קךtסכס,ז,ניםי~יt ז:הלף;iך
~ f rl סמוt6 ,, ! רז~;:5י 

מכתבלאלתרמןלשגרשמיהריבן-גוריוןדודעלחזקדרשםהשירעשהכידוע,

להדפיסהורהואףהאנושי"),למצפון-ונאמןטהורפה-לפה("הייתהרקדה
לאאךרייראר.ייראולמען-צה"לחייליבקרבולהפיצומיוחדתבחוברתאותר

בררךהמבקרהיהנסעלאותרשהעלהמיהשיר,מןנפעםבן-גוריוןרק

"קולשלמובהקמבטאברוראהמוסריפאתרסלאלתרמןשייחסקררצררייל,

עמדואנושייםערכיםאםעולמות,להרעישידעשמאזהיהודי,המצפון

מלחמה,בעתלמחצהרשמיעיתוןדפיעלהופיעזהשירכיהעובדה ,, ...בסכנה

הזכירקררצררייללספרותנו".היאולתהילהמארדמעודד"סימןבעיניוהייתה

לאזהשנדפס"השבוי",יזהר,ס.שלסיפורועםזאת""עלאתאחתבנשימה

נא,כדךבהתקרפהלראשונהנדפסברדמיזה",אשדהפלא"קירטשרניחובסקי,שלשידר 5
 :א'כדךטשרניחובסקישאולכחביכל :ונדפסחזר ; 282-280עמ'תדפ"ד,תשרי-כסלו

הצדאבנדי,אודישלספררדאורכן ; 274-272עמ' , 1990עובד,עםהרצאתובלדות,שירים

 • 1950שמערני,י.המטבע,שלהשני

עצמו.הכותבידיעלבמירכאותסומנור"נקם""הכדח"עדינים","מקדיםהביטויים 6
משדדהרצאתזאת,על :בחוברתנדפסזהמכתב ;בן-גוריוןבארכיוןמצריהמכתבהעתק 7

 .) 1948 (תש"ט ,הביטחון
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עללדבראנורשאים"האםדרשני:אומרתהפרסומיםכשסמיכותבדבר,מכבר

עםהמבקר.תההשבספרותנו?"ההומניסטייםהנוחרתשלמחושבתהתקפת-נגד

מזהנדחההומניותשלונדירנעלהכגילויזהשירשלהזיהויכילצייןראויזאת

זאת""עלאתהמציגיםהפרסט-צירני'השמאלממבקריכמהידיעלמעשוריותר

המשורראלתרמן'כיגורסיםחברחנןרגםלאוריצחקגם :לחלוטיןשרנהבאור

בדםרצחשלברדדלמקרהוההתייחסותה"נכבה",מןדווקאהתעלםהלאומי,

משרםבהישהפשעשלגינוימשהיאיותרצה"לחיילידיעלהמבוצעקר

שנרעדמניפולטיביכמהלךידםעלמוצגתהבן-גררירניתהמחווהואףהעלמתו,

תחתהפלסטיניבעםשבוצעהטבחעללחפותרבכןמוסרי,דימוילצבאלהעניק

שלדמותואתשאפפההמוסריתההילההעצמאות"."מלחמתשלהמסורה

ההיסטורילעוולמלאכשותףמוצגוהואממנו'נשללתהשירבגיןתרמןאל
 8הצירני"."הפרויקטעםהמזוהה

היונה,עירשירילמחזוראלתרמןשלהעצמאותמלחמתמשירימוליךישירקר

אתהמגוללזה,שיריםמחזורהמלחמה.תרםלאחרכעשור ,-1957בשפורסם

המאבק :היסטורייםמאורעותבשלושהמתמקדישראל'מדינתהקמתשלהאפוס

לערביםאיןככללהגדולה.והעלייההעצמאותמלחמתההעפלה),(ובמרכזו

המתייחסערים","מלחמתבמחזורהשניבפרקלהוציאזר,ארוכהביצירהייצוג

"עירנקראזהפרק . 1948במאייפרתל-אביבבגבולשהתחוללולקרבות

ארהבריחהאחריחמלהמעטולאמברכהמתוךהדוברעוקברבוקורסת",

~ןpןרח 1 :ע ?ti>W.7 · ה??ל~דלזrגךם 1;רת .9זקדק~rז.פו t"zזיי :יפרערביישלהגירוש
ם 1ת /oמו~rז qיוכרם W " :ובהמשך ."ה 91זקנסררתלrז ם~~ 1 1ז,ו~ךב ,·שלום rqכ

ךt;כירות 1גול.ל וי~~?שו 1רכ 1ת-ק~ךם W~קי 1ש 1:;נרזקז t1 tיל iJ~מוכרך~ק~ץ t ן?~

ם z~ליוז,ו~יד 1 1~ךם 7Q ~ W r1ךקוכ~ 1ריל.לקללה 1~ישעוזקסות 1רסרךגסשוח.ר
בעלהוא"השיר :קובעחרב,כפרשמולההספרמחבררוגני'חגי ,,-,נtזל

הפלסטיניםשלבאסונםהכרהמשרםברישחזקה,ומוסריתערכיתאמירה

הייתההאםכך,אמנםאם 9זה".באסרןהיהודיתהמדינהשלחלקהלגביותהייה
אתלהכתיראלתרמןבחרשבגינהודומיהםאלהמראותנוכחאשםתחושתזר

מזוההבהיותההשלום,עירהיאהיונה""עירלכאורה, ?היונה""עירבשםספרר

ערבלעתהיונהאליו"ותברא :מחדשוהבנייההשלוםהפיוס,כסמלהיונהעם

"השבוי", ,יזהרס. ; 4.2.1949 ,הארץההווה",כשירתהומניים"יסודות ,קורצוויילכרוך 8
 ; 99-89עמ' , 1948נובמברתש"ט,חשדן , 8חוכרת ,'ככרךוספרותימדיניירחוןמולד:

ספררתעלמסרתמולדת:ארתךכרתכיםאנומולדת",אותךכותבים"אנולאור,יצחק

 ," 1948ומלחמתהשביעי"הטרד ;-126 122עמ' , 199 5 ,המאוחדהקיבוץהוצאתישראלית,

 . 3עמ' , 2009סתיו , 3גיל'וחכרה)לפוליטיקה(כתב-עתהציבוריהמרחב
 . 143עמ'שחרב,הכפרמולדרגני, 9
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 .) 11ח,(בראשית,הארץ"מעלהמיםקלוכינוחוידעבפיהטרףזיתעלהוהנה

העידונגאלהמוראה"הרי : ) 1 ,ג(בצפניהשכתובלמהזהצירוףמוליךאחדמצד

הציק,נגש,שלבמשמעות"יכה",הפועלמן"יונה"המילהנגזרתכאןהיונה".

השירים,מחזורשלוהפואטיהאיןאיהמתווהאתהמציגהפותח,כשיד .לחץ

היצירה.שלהסמויהגיבורלמעשהשהיאה"עת",שלאפיוניהאתהמשודדמרנה

 יז:.iJ r ן~~ תז:.rי::נ;גrזל"אסב./ 1לז;וה wר~כ;הרזקב,/ n~~זקה- ת'* v1 " :כותבהוארכך
כה t ~ 9~ין f ,i'lסtק~~ם זr~ך~ך" :רכן ."ב~~ך~ת [i ן~~ תז:.rי::נ;גrזךל"א t~זקב

הדבריםפירוש ."ד~הלארדולילהיחל;שמשלארדפים 1חשיומםואפר,/עליהם
:-•••,• -:-•• T :-• : •,•:• ד:-: ••ד : -•• 

ובנייןהמלחמההמאבק,בשנותלידישבאכפיהמדינה,הקמתמעשהכיהוא

מעוול'כללנקיאינונס,עלאותרלהעלותנועדוהירכהעירשידיואשדהארץ'
 10דמים.ומשפיכותמחטא

שכתבשיריםשלרחבכמגרוןלייצוגזוכהישראלערבייכלפיהרגישות

שבהםהבולטהעצמאות.מלחמתשלבהקשרדווקאלארהשנים,לאודךאלתדמן

ופרדסםקאסם,בכפרהטבחפרשתבעקבותשנכתבהמשולש""תחוםהשירהוא

אירועיםקאסם:כפרררזנטל,ודביקשלבספררשנטעןכפי .-7.12.1956בבדבר

היוםסדרעלהנושאאתשהעלההראשוןלמעשההיהאלתרמןומיתוס,
הפרשה,עלאיפולהצנזורההטילהשבוערתכמהשבמשךלאחדהציבורי,

מעשהשלההרקעההיומית.בעיתונותרשםפהשהופיעודבריםרמזילהוציא

אתמלהזכירהכותבנמנעאמנםכאןגםובוטה,תקיפההייתהבשירקאסםכפר

מוטלתהייתהלאהגינויעמדתאבלהצנזורה,מגבלותבשלאוליהמעשה,פרטי

~ין W~כ~יו 1 ,ריד q ~~~זק.האותרל W~כ~יולף 1 רךז:.rו;W ~z דז:.r~" :כלשהובספק
~ללדת.ב~יןר;וס: z 1 ••• הו~??כה 1~דז י~~ tgז,נכקל·אסב 1 נ;:~כם Qלר~ת 1מס~ד
נבלהעללדל"גהעברית/מסרבתבכיוישיר.ד 1ספול"אמאמרל"אאחר.נושאבכל

T •• -•• -:-ד : ' T ' ':ז•.••.• •:•T :• -TT: 

W ~.ץ. o/ סהf ךo/ .1כ~לf ססלישרןא·~;כי:r .את.if ג;י~הrעלשלבמקרהכמו ."ז"
אוהסופרחובתבדברבאמידהעצמוהגינויאתאלתדמןכרךכאן'גםזאת",

אלאעליו.ורקהזה,הנושאעללכתובהספרותשלחובתהגםכמוהמשורר

שורותחמישיםפניעלהמשולש""תחוםהשתרעהנזכר,השירמןשבשונה

בכפרשהתרחשמהלנוכחתדהמתואתהמשודדהביעשבהןמאוד'ארוכות

רעלתועלתועלהצביעזה,מעיןאירועשלההיתכנותלעצםבאשדתההקאסם,

השתיקהקשרעלנמרצותמחהכךובתוךהצפוי'המשפטיההליךשלמגבלותיו
בעליל.ץ" 1nךל-א-~ךל.א-צרןקי W"ל.א-ז.זנרדברדאהשבוהפרשה,אתהאופף

במסגרתהפרשהשלמיקומהאתבמדויקאלתדמןקבעהשירשלהאחרוןבחלקו

פרוץעםמידהתרחשקאסםכפרמקדהשהדי :הלאום""סיפורשלהכוללת

IO פותח","שיר ; 75-71עמ' , 1957לספרות,מחברותהוצאת:שירים,היונהעירקורסת","עיר
 . 8-7עמ'שם,
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העצמאותמלחמתכמרבדיוקצודקת","מלחמהכןגםראהשבהסיני,מלחמת

עצמומצאהמלחמה,אדריכלילצדהדרךכללאורךהתייצבהואלה.שקדמה

לרעיוןנתפסאףלרגעסיני'הרעםישראלעםשלהמחודשהמפגשמולכפעם

להמעיטכדיבהןהיהלאאלהכסיבותגםאךהשלישית".ישראל"מלכותשל
 :המשולשבערבייהגבולמשמרחיילישביצעוהמחרידהפשעשלבערצמתר

ף ?;t ל'*~~זקה. iJס~ה ה~כ7PiJ ?rף ?;t ל'*"האחרון'בביתאלתרמןכותב ,"ם~?? 1$ "
~ w ך~דולההt;? *'ס~:פון ם'*~~ש~ם~ר 1כב. ר?'W כ:פות' 1 'ל;t••• :p קw כוגורw את

זירתה i:;וק ל~~ . ן?:; 1$~~זקה. iJס~הקכבותזירתף ?;t ל'* /!~~רות~תקולה
WiJ ,כבi ~;,~ךרום יסW לiJ זיכהiJ ןז;ויםז.אתiןירjצ:וW לiJ זקךתר~iJ זf ."11רות 

רעד 1954השכיםמןהשביעי""הטורשירישלבלקטזהשירככללשברהמדור

הנודעלשירוזרבכותרתלרמוזהמשוררביקששמאזה".גם"אכן :נקרא 1962

כאמור,אלתרמן'הציבהמדורבראשאלוהים".מוסרזהגם"אכןביאליק,של

בעקבותשבארפרסומיםשכיערדצורפושאליוהמשולש","תחוםהשיראת

פרסוםלרגל 1958באוקטוברשככתבשירהואהאחדקאסם:כפרפרשתספיחי

חכיכההענקתלאחרמיד , 19 59בנובמברשככתבמאמרהואוהשני ,הדיןפסק

ככלללחכיכההמתייחסתברשימההמדינה.כשיאידיעלקאסםכפרלכידוני

הפעם,ופעלהנתעוררההרחמיםמידתכימלומרלהימנע"אין :הבאהמשפט

בכךהואהמחריד,סימנוהעיקרי,סימנואשרמעשהלגביוהעם,המדינהבשם

רחמים,שלאחדזיקהיהביצועו,זמןכלבמשךממכר,שכעדרחךהאשהדבר

התייחסוזהבמדורשככללוהבאיםהטוריםרחמים".שלאחדרגעאחד,נצנוץ

שהיומהרמותעלשיר :בארץהערבי""המיעוטלחייהנרגעיםשוניםלהיבטים

רעודרמלה,בכלאלערביםיהודיםאסיריםביןשפרצותגרותעלמאמרבכצרת,

בכלכיהיטבכיכרחררפיש.בכפרלערביםיהודיםביןמהלומותחילופיעלשיר

לכאורהכתרןהיותרחרף-מתמידמאמץאלתרמןערשההאלההטוריםמןאחד

הדבריםאתולבחרןה"אחר"אתלהבין-ההגמרכיהשיחעליושמטילבמגבלות

בעקבות 1958בשנתככתבכצרת""מהרמותהשירשלו.הראייהמזרויתגם

אלפישלבהשתתפותםההסתדרותמטעםבעירשכערכהבמאיאחדהפגנת

ביוזמתשכערכואלימותהתפרעויותבעירהיובר-בזמןוערבים.יהודיםחברים,

כפי-הענייניםמהלךשלזהתיאורההפגנה.אתלפוצץבמטרהמק"יאנשי

הוצאת(תשי"ד-שכ"ב),שכיספרהשביעיהטור ; 7.12.1956רבד,המשולש","תחום 11
(עודך),דוזכטלודביק ; )'בהשביעיהטרד :(להלן 358-355עמ'תשל"ב,המאוחד,הקיבוץ

 :מאמריראווכן ; 2000 ,המאוחדהקיבוץהוצאתאדום,קוומיתוס,אירועים :קאסםכפר
 . 5.4.2012וספרות,תרבותהארץ,הדיברות",עשרתהדשלצוקיוקמיםהקרבזירת"בקצה

בענייןשרוןאריאלעםאלתרמןכתןמתפלמסושבולאחרונהשכגלהמסמךמציגזהמאמר

השביעי"."הטורבמסגרתלאזכורזכהלאזהענייןסיגי.מלחמתבמהלךשבוייםרצח
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בנצרת,שאירעלמהבלבדחלקיהסבראלתרמןלדעתמציע-בעיתונותשנמסר

 1~ז;ברי;ה,tז~ר:;ניט 1ע 1PiJ:;נזק~לתמות f9ת-ק, Q~ךי 1~רה W "לטעמו,משקף,והוא

W 1זקי~;הזקל~ים?W ~ 1$ לה~o/ המהומותלפרוץהאמיתיתהסיבהאת "] ...נ~רים

זקרי~ת י!נ;:ר~~ל.ב~ש :י~ב iJ 1~כ~נ • ן~" :לגמריאחרבמקוםאפואלאתריש

ך:;כרר;i'ז~:;כנת~ש /.ע~,pזpןקtס1;וןז5ת~!;כיג ' 1J1ר-ר 1$ קl'ם 1ישtקל'א~סלים 1ך~ר~ל
 1~זק:;כיחל'אד~rולה.ל.ת r:1ל 1סי wכסל~,;יר~:;כנת 1זרדטון w~:;כנת~שה, 91ז;ובזקל

כלפיאמפטיה,אפילוהבנה,שלגילויכאןהאיןנtק;כע".ח 1:;נז-ום 1שז"אתז5ת

ויסודימהותישינוילבצענחרצתתביעהמועליתזהרקעעל ?ה"נכבה"

רמזנלווהכשלזה •הארץתושביהערביםאלהיהודיהשלטוןשלבהתייחסותו

אי-אפואמבטאאלתרמןהצבאי.הממשלאתלבטלהצורךאוהאפשרותבדבר

נמנעשהואאףהמדינה,ייסודמימיבן-גוריוןידיעלהנקוטהקועםהסכמה

 12רגיש.כהבנושאחזיתילעימותאיתרמלהיכנס

באסיפהדייןמשההשמיעשאותםהדבריםקסםעליוהילכו •אולי •כךבשל

דיין .) 1965(אוקטוברהחמישיתלכנסתהבחירותלקראתטירהבכפרשנערכה

הייתי 1למתנהגאנישהייתיכמוכערבים,יתנהגושהערביםרוצה"אניאמר:

ערבייםחייםתחיואחרות.בארצותהערביםעםקשרעלתשמרולכן .ערבי

לבתיהספריםאתלכםיכתבושאחריםתיתנואלבתרבות.וגםבדתגםמלאים

צריכיםשלכםוהמשורריםשלכםהסופריםרק ;שלכםהעיתוניםואת •הספר

חריפות,תגובותעוררוזובאסיפהדייןדברישלכם".הספריםאתלכםלכתוב

ב"קשריםלהכירהצורךאתמחדשאישרהואלהגנתו.לצאתמיהרואלתרמן

היאזוהכרהכיקבעואףהשכנות,הארצותלתושביהערביםשביןהטבעיים"

מזהפחותלאהערבית".הבעיהלגביוהאנושיתהלאומיתתפיסתנו"מיסודות

להשאיריששאותה •הלימודוספריהעיתוניםכתיבתבדברדייןדברילונעמו

אליושהייתהלפנייהלהיענותסירבכיגילהזהבהקשרהערבים.בידילחלוטין

אתנימקהוא .ערבילימודבספרשייכללמנתעלמשיריואחדתרגוםבעניין

שלודרכולפיומטובלהטבול •ערבישנערסבוראיני ... " :אלהבמיליםהסירוב

זהההספרותילחומרדווקאזקוק •וזבליוובגלליוובצמחיוובמבואותיובנוף

תרבותלהחדירהניסיונותמןהסתייגותהביעזהבהקשרשלו".לימודבספר

הנאהברגשירקלקבליש"אם •אמרמסופקני", ] ... [" :הערבילמגזרעברית

מ'שיריפרקיםלפנינוומשמיעיםהמשנניםערבייםתלמידיםמראהרוחוקורת

לדעתו'מחריפות,אלהתרבותיותפרקטיקותשלנו".מולדת''שיריאועבודה'

דבר,נצרת","מהומות . 366-364עמ' ',בהשביעיהטרד ; 13.11.1959דבר,"החנינה',' 12
הטרד ; 22.7.1960דבר,מחאה','של"משמעה . 370-367עמ' ',בהשביעיהטרד ; 9.5.1958

 . 376-375עמ' ',בהשביעיהטרד ; 6.5.1956הכבוד','"לשאלת . 374-371עמ' ',בהשביעי



לאוררן 278

הדדיתלהבנהבסיסליצורכדיבהןואיןהערביםאצלהלאומניהדחףאת
 13פערלה.ולשיתוף

ישראלארץרעיוןאתמשאימץהימים,ששתמלחמתשלאחרבתקופה

ההומניסטית,העולםהשקפתביןאחתלאלתמרןאלתרמןנאלץהשלמה,

גישתוביסודפשרות.חסרתרדיקליתלארמיותלביןהקודמים,בכתביושיוצגה

לפיההשלמהישראלארץלמעןהתנועהשלבמנשרהכלולהההכרזההייתה

כיספק"אין .הבדלבלאהארץ'תושבילכלושוויון""חופשלהעניקמובטח
זכריותאתאלהלארכלרסיםליתןהחרבההיאוהיסודיתהראשונההמסקנה

במאמרכתבכךבאלה",וכיוצאהדתחופשאתהמשפטית,ההגנהאתהאזרח,

זאת,עםהמלחמה.תרםלאחררבלאזמן , 1967בספטמברבמעריבשפורסם

כיטעןהוא ;השטחיםערביישלהעצמיתההגדרהזכרתאתאלתרמןשלל

עלויתורמצדיקהאיננהישראלילשלטוןהערביתהאוכלוסייהשלאי-הסכמתה

ידועלשהוגדרמהלנוכחבמיוחדהיהודיהעםשלועתידועברוזכריות

שמהאשרומופרכתמלאכותיתבדיהארתהשלוהרעיוניתהעובדתיתכ"ריקרתה

השארבין-בשטחיםלסיוריםלצאתנהגאלתרמןפלשתינאי"'.ערבי'לארם
אחדובתום-וביריחוהירדןבבקעתהמערבית,בגדהעזה,ברצועתביקר

ריקה,יישרתבהישהארץ'את"ראינו :פרסשמערןלמלווהו'אמראלההסיורים
הפלשתינית,יישרתהולאנו'לשההיסטוריתיישרתהזוהי .לפעולתנוהמחכה

היהזהומבחינתושונים,בהקשריםחזרזרנוסחהעללא-מכבר".שהומצאה

בלבדיתזכרתהיאישראלארץעלהזכרת :לפשרהמקרםאיןשלגבירעקרוניעניין

לכינונהצידוקאיןולכןכללבנמצאאיננהפלשתינאית""ארמהישראל,עםשל

הייתהזרלים.הירדןשביןהטריטוריאליבמרחבכלשהומסוגערביתריבונותשל

 ,-27.2.1970בשפורסםהחדש","ההוניבשםבמאמרהנחרצתקביעתוגם

פיקציהשלבקיומהמרדיםשאנו"מרגעמרתו.לפניבלבדאחדיםשבוערת

גדילתשלעניךכולההציונותנעשיתרגע"מאותרכתב,כךפלשתינאית",לארמית

תודעהשללהשתרשותהנירםמסייעיםשאנוובמידהקיים,עםשלמידרמולדת

הציונותשלהאנושיההיסטורי,יסודהמערעריםאנופנימה,ובהכרתנובעולםזר

מוכןאלתרמןהיהזהבחזרןדבקותומתוךבלבד".כידונינועלארתהומושיבים

מרעיוןבלתי-מודעתנסיגהתוךה"אחר"כלפיהידועהרגישותואתלעמעםאף

שהיופגיעותעלהתריעלאמעולם :במפורשהתחייבשעליווהשוויון""החופש

המוחזקים,בשטחיםהליברלי""הממשלאתשיבחואףהערביתבאוכלוסייה

-יזהררס.מגדאהרןבכללם-הסופריםוכשעמיתיו .דייןמשהשלהמצאתופרי

והמרקחה","הנאום ; 10.10.1965דבר,טירה",בכפרערביקהללפניזייןמשה"מדברי 13
הקיבוץהוצאתאלתרמןמוסד ,) 1967-1957 (שישיספרהשביעי;הטור 15.10.1965דבר,

 . 369-366עמ' , 2005המאוח,ד
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כובש-נכבש,ליחסיבאשרקודרותתחזיותוהשמיעוערביםנישולנגדדיברו

 14נפש.ובשאטבברזאלתרמןעליהןהגיב

הדקהגבולעללהלךאלתרמןניסהוהספרותייםהפוליטייםחייוכללאורך

ישראלמדינתרעלהציוניהמפעלצדקתעלפשרותנטרלתסנגוריהלימודשבין

בימיראםמלחמהבעתותאםישראל,ערביישללגורלםרכנהאנושיתדאגהלבין

הנציותועמדותיוהעבודהתנועתשלהאקטיביסטילזרםקרבתוחרףשלרם.

הנצררים"תרבותשלמובהקמייצגשהיהפיעלואף •וביטחוןצבאבענייני

תושבילערביםיחסרהתאפיין-גרריחייםשלהקולעתכהגדרתו-והצודקים"

ודמוקרטיים.ליברליםהומניסטיים,לערכיםובמחריבותרבהברגישותהארץ

בערביםשראהגרינברג,צביאורישלהלאומנותמןרבמרחקרחוקהיההוא

מןואףמשותף,לארםיצירתשתבעוטרש,שלהכנעניותמןלהכחידו,שישאריב

האינטימיתקרבתואתשחיפש •ישורוןאברתשלבדר-מזרחיתהפסהרומנטיקה

לאעצמומצאזהכנגד jלשרנואתלאמץבחראףולעתיםהערביה"אחר"של

מראשיולימיםמפא"יאישהיהשכמוהריזהר,ס.שללעמדותיושותףאחת

עמדהלאחזעה""חרכתאר"השבוי"כמרסיפוריםכתיבתלגבירואשררפ"י  T : • •,• : •י

ולדבקותוהמדינהעםהעמוקהלהזדהותוהלאומית,לעמדתובסתירהמעולם

של:האימוץהימיםששתמלחמתשלאחרבעולםקרסזהכלהביטחוני.בממסד

לקרואממנומנעבר,המדבריםמראשיהיהשהואהשלמה,ישראלארץרעיון

אתגריםהציונותבפנישהציבההחדשה,המציאותשלהמפהאתנכוחה

לארםשלבקיומולהכירבתוקףסירבהואבעבר.ידעהלאשכמרתםומשרכות

ולאבר,תמךשבעברהארץשלהמחודשתהחלוקהרעיוןאתדחהפלסטיני,

אליאבלרבהארטלמרןיעקבעצמו,יזהרכמראישיםשללאזהרותיהםגםשעה

כתוצאהזמןלאורךלהתרחששעתידההבלתי-נמנעתלבררטליזציהבאשר

הרכיביםאחדרקהיאהערבית"ש"הבעיהזה,רעיונימהפךזר.בעםמהשליטה

לדירןלכןראויוהוא •תרמןאלשלבתולדותיווטעוןמורכבנושאהוא •שלו
 15נפרד.
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