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 משה צוקרמן על שיר של ללי ציפי מיכאלי
 

 

צופן בחובו את אחת מהבעיות המהותיות שעולות מהאידיאולוגיה הציונית  'I II IIIצו ' השיר

)ואולי כלל לא  לעמוד בהבטחתהעד כה ומהוויית המדינה שהתכוננה מתוכה. הציונות לא הצליחה 

מקום בעולם  נה שבה יוכלו יהודים לחיות בבטחה ובשלווה. בשום: להקים מדיהתכוונה לממשה(

מות אין להוציא מכלל וא מאוים בישראל, ובנסיבות מסויים בחייו כפי שהאין היהודי כפרט מאו

אפשרות שהקטסטרופה הקולקטיבית הבאה של העם היהודי תתרחש דווקא כאן, במחוזות 

-מסיבות על 21הודי לא להגיע לגיל מדינת היהודים. הסיכוי הגדול ביותר של נער י

הרה שאמרה לי פעם ישראלית אינדיווידואליות הוא של נער יהודי הגדל בישראל. אותה אשה 

, שרויה במצב טרגי שאין לה שליטה עליו. שירה של ללי מיכאלי מצא לכך את "שרק לא יהיה בן"

י החיים ת מנעמלב את פחדיה של האם, א-הביטוי הממוקד ביותר שמשלב בצורה מכמירת

זה שלהם וגם את הוודאות המהוססת שבנה כבר גדול, יהיו נשים האורבניים הטובים כאנטית

 אחרות בחייו. אם יש פתרון למצב עניינים זה, הוא "חסוי", השתיקה יפה לו. או שמא לא?

 

 מן הראוי לא להמשיך בביקורת האידיאולוגיה על האמירה "טוב למות בעד ארצנו". העניין הזה

גמור. יש לבחון את האמירה "טוב לחיות בעד ארצנו", ולהגיע למסקנה כי ראוי להסיר ממנה את 

וזהו. שהרי זוועת ההתלהמות הלאומנית בשבחי המוות למען  –התיבה "בעד ארצנו". טוב לחיות 

מניה , רגשות  הטומנים בחובם, בעדןהמולדת, מקורה באהבת הארץ והמולדת ובנכונות לחיות 

וביה, את אותה אידיאולוגיית מוות למען הארץ והמולדת. גם מלחמות צודקות למיניהן אינן, 

בחשבון אחרון, אלא מלחמות למען החיים ולא למען המולדת: בעולם שבו לא יהיה עוד צורך 

 אלא –"להגן על המולדת" ו"לשמור על גבולות הארץ", לא יהיה גם מקום למות או לחיות למענן 

 לחיות, וליתר דיוק: להתפנות למאבק למען חיים טובים עבור כל בני האדם באשר הם.פשוט 

 

 

 

 III II Iללי מיכאלי / צו  
 

 
 

 Iצו 
 

ִבי רָּ ָך ִלקְׁ חּו אֹותְׁ לְׁ ן יִָּחיד לֹא ִישְׁ ה בֵּ  ַאתָּ
ה ִלי ַהֲחִתימָּ  בְׁ

ִלי  שֶׁ
ה ד ִמזֶׁ ז רֵּ  אָּ

 
 IIצו 
 

ה ַעד ַהִגּיּוס נָּ  ֲחִצי שָּ



רֵּ  נּוי ַלבְׁ ִאיתמָּ ִסיטָּ רְׁ אּוִניבֶׁ ה הָּ  כָּ
ם ְך ַלֲעׂשֹות שָּ ה הֹולֵּ ה ַאתָּ  מָּ

ִנים לֹוש שָּ  שָּ
ִלִּיים רָּ ה ַמִים ִמינֶׁ נֶׁ  בֹוא ִנקְׁ

ֹתק ִנשְׁ  וְׁ
ַגע  רֶׁ

ה רָּ מָּ תָּ הּו טֹוב בְׁ ָך ַמשֶׁ  בֹוא ַקח לְׁ
ב  לָּ ִסיס חָּ ה ַעל בְׁ נָּ נָּ ַבש תּות בָּ ִרים דְׁ מָּ  תְׁ

ַבש ִפיק דְׁ מּו ַמסְׁ  לֹא ׂשָּ
ֹזרבֹו  א ַנחְׁ

ִבי!  לֹא ִעזְׁ
ִשיְך  בֹוִאי ַנמְׁ

ֹתק  ִלשְׁ
 

 IIIצו 
 

יֶׁה? ה ִיהְׁ  מָּ
גֹוִרי  טֵּ ת ַהַצו ַהקָּ א אֶׁ ַמלֵּ יְך תְׁ  אֵּ

ִלים  מָּ גֹות ּוַבסְׁ רָּ  ַבדְׁ
ַהַחּיָּלֹות שֶׁ  כְׁ

ִשיט ַהפְׁ יָך לְׁ ַמדֶׁ שּו בְׁ טְׁ  ִילְׁ
סּוי  ַהֹכל חָּ  וְׁ
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