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יום קטנות: המודוס הדיוני ומותה
של שירת העיתון האלתרמנית

גידי נבו

המודוס הדיוני הוא אחד משלושת המודוסים המכוננים את שירתו העיתונאית של אלתרמן, 
יחד עם המודוס הסאטירי והמודוס הנשגב. באופן גס ניתן לומר כי שירתו העיתונאית של 
אלתרמן נולדת ומתפתחת כשירה סאטירית-שנינתית ונוטה בשנות הארבעים אל הערוץ 
המודוס  עולה  אחריו,  מעט  או  המדינה,  הקמת  מיום  הנבואי(.  )המודוס  ההרואי־הנשגב 
הדיוני והופך להיות בהדרגה המודוס השליט בשירתו העיתונאית של אלתרמן, כאשר הוא 
מגלה את פניו הן בשירים המגלמים אותו באופן מלא פחות או יותר, והן בהתמזגותו עם 

אחד המודוסים האחרים )או עם שניהם( ליצירת שילובים משילובים שונים.1 
השיר הדיוני האלתרמני הוא מעין מאמר דעה עיתונאי הכתוב בשורות קצוצות )לעתים 
ארוכות מאוד(,2 במשקל ובחרוז. ככזה הוא עושה שימוש במיטב הרטוריקה השכנועית של 
הרציונליזם המערבי. בִלבה של רטוריקה זו מצוי מה שאריסטו כינה לוגוס, כלומר בניית 
טיעונים חזקים. אריסטו מנה שני אלמנטים נוספים ברטוריקת השכנוע הרציונלית: אתוס 
ופתוס.3 ואמנם השיר הדיוני האלתרמני אמון על שלושה יסודות אלה. נוסף עליהם, עושה 
אלתרמן שימוש רב באלמנט שאריסטו לא הזכירו, אף שהוא יסוד מוסד בסוגה של הוויכוח 

או הדיון הציבורי, והוא יסוד השנינה והסאטירה. 

אתוס

האתוס קשור בבניית מהימנותו של הדובר, כלומר בביסוס אופיו כפרט הגון ונבון דבר, 
שטובת הציבור לנגד עיניו )אריסטו הניח, בצדק, שאם אנו מאמינים בהגינותו הבסיסית של 

הדובר, אנו ניטה להאמין לדבריו(.

לנתן  השביעי  הטור  ‘שירי  לאור,  דן  גם:  ראו  המסאי',  ‘השיר  אצלו  המכונה  הדיוני,  המודוס  על   1
אלתרמן', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים 1972, עמ' 225-206.

התארכותו, המפלצתית לעתים, של הטור השירי היא למעשה הציין הגרפי־ויזואלי המובהק ביותר   2
של המודוס, אם כי לא כל השירים המשתייכים אליו מצטיינים בשורות ארוכות.

על האתוס, הפתוס והלוגוס ראו אריסטו, רטוריקה )תרגם גבריאל צורן(, ספריית פועלים, תל אביב 2002.  3
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חבר  של  החריפים  הביקורת  לדברי  בתגובה  עוסק  ֵסֶדר־ַהּיֹום'4  ְּפֵני  ַעל  ‘ְסָעָרה  השיר 
בכפר  הצבא  פעולת  על  הישראלית  הקומוניסטית  מהמפלגה  טובי  תופיק  הכנסת 
ערב־א־שיבלי. טובי תיאר הוצאת תושבים ‘בבגדי השינה' והחזקתם במעצר למשך שעות 
ארוכות בלי אוכל ושתייה, כשבינתיים, בבתים עצמם, ‘היו אלה שש שעות של שוד וגניבה'. 
‘בכל שבוע', אמר טובי, ‘פותחת ממשלת בן־גוריון דף של פרובוקציה גזענית ודיכוי לאומי'. 
לו  והציעו  סוכן של שישקלי5  הדובר שהוא  לעבר  קראו  גלוי,  בזעם  הגיבו  הכנסת  חברי 
ישראל  ישראל, ממשלת  מדינת  לדברים כהשמצה של  בן־גוריון התייחס  למופתי.  ללכת 
וצבא הגנה לישראל וכ'ניצול מחפיר של זכות החסינות'. במקום להשיב על הטענות, הציע 
לוועדת הכנסת לדון בהתנהגותו של טובי, שכן ‘באיזה מידה אפשר ]...[ להעליל עלילות 
על הצבא'. היושב ראש יוסף שפרינצק אכן נעל את הישיבה ‘לרגל התנהגותם של חברי־
הכנסת תופיק טובי ווילנר' והעביר את העניין לוועדת הכנסת.6 השיר פותח בתיאור מצבו 

הרגשי של הדובר כאשר הוא קורא את הדיווח על ישיבת הכנסת, שהיא נשוא השיר:

יָבה־ֶאל־ַעְקַרּב�ים, הֹון, ּב�ַזַעף, ּב�ְיִשׁ ּב�ִתָמּ
ת ְונֹוֶגֶשׂת, ֶשׁ ּב�ֶרֶגׁש מּוָעָקה ִעֶקּ

אי ָקר�אּו ַרּב�ים ָקָראִתי ּוְכמֹוִתי ַהֹלא ַוַדּ
ל ַצַה"ל ִּבְמִליַאת ַהְּכֶנֶסת. ֵּכיַצד הּוַגן ְּכבֹודֹו ֶשׁ

ומרמז שאולי  הציבורי,  בדיון  ונסער  נרגש  פעיל,  הדובר כמשתתף  את  מציג  התיאור 
הוא פה לרבים כמותו. התיאור מציג את הדובר כמעין ציר בפרלמנט הציבורי הבלתי 
כאש  מסוים  במובן  היא  הציבורי  האינטרס  ולכלל  לכבודו  לצה"ל,  שהדאגה  פורמלי, 

בעצמותיו.
בהמשך הוא מציג את תגובתו — תגובת אזרח מעורב, ערני, שצרת האומה נוגעת לנפשו, 
ששום דבר לאומי אינו זר לו, אזרח רציונלי ומוסרי המגלם את קול ההיגיון והמצפון כאמת 

המידה לתגובה הנכונה:

ּה ּוְתמּוָנָתּה, ָמ ְצ ה ַע י ַעל ַהּפ�ר�ָשׁ ִכּ
ֶפת ִהיא ְוִאם ִהיא ְמֵהיֶמֶנת, ִאם ְמֻסֶלּ

ָלה ִּבְכֻהָנָתּה  ְמָשׁ ר ְוֵאין ַהֶמּ יִרים ְוֵאין ַהׂשַּ ֵאין ַהִצּ
יֹוְדִעים, ַעד ַלּב�ִדיָקה,

ה יֹוֵתר ִמֶּמִני!  ַהר�ֵבּ

284; התפרסם  א, עמ'   ,2005-1973 הטור השביעי, א-ו, הקיבוץ המאוחד, תל אביב  נתן אלתרמן,   4
לראשונה: 4.7.1952.

אדיב שישקלי — גנרל והאיש החזק בסוריה.  5
ראו דברי הכנסת, יב )1952(, עמ' 2523-2522.  6
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ִסּבֹות ֹלא! ֹלא יֹוֵתר ִמֶּמִני, ָהרֹוֶאה ְּבתֹוֶקף־ַהְנּ
ר�ׁשּות ָוֹצֶרך ּוִמְצַות־ֲעֵשׂה

ה ָּכל ִעְנָין ַאֵחר ְוַלֲעמֹד, ְּכַעל ַמֲחֵטי־ִקּפֹוד  ִלְדחֹות ַהִּצָדּ
ַעל אֹוֶפן ִּדּיּוֵננּו ַּבִּמְקֶרה ַהֶּזה!

ְמָצה ְוֹלא ְּכֵדי ָלֵתת ֶאת ַצַה"ל ְלִשׁ
ים ּוְלָמר�ר�ם, ְוֹלא ְּכֵדי ָלֶרֶדת ְלַחֵיי ִאיִשׁ

ה־ַעל־ַהָּכבֹוד' מֹוָצא  ֵאין ‘ַהֲהַגנָּ ִּכי ִאם ְּכֵדי לֹוַמר ֶשׁ
"ל ִּבְהיֹות ִמְקר�ים ַּכַנּ
ּתֹוְבִעים ֶאת ֵּברּוָרם!

יש לשים לב שאלתרמן אינו טוען שטובי צודק בטענותיו ומבקריו טועים, או להפך. הוא 
מגן על עצם עקרון הדיוניות הפתוחה החופשית, שפה נרמסה ברגל גסה, שכן טענותיו של 
טובי לא נדונו או נבדקו, אלא נהדפו רפלקסיבית ובחמת זעם כדיבה וכהשמצה על צה"ל.7

הפרלמנטריזם  של  המגדירים  העקרונות  הם  והפתיחות  הדיוניות  שמיט  קארל  פי  על 
הקלאסי ובעצם עמודי התווך של תפיסה שלמה של צדק:

והמחשבה  הפרלמנטריות  מושתתות  שעליהם  העקרונות  שני  הם  ודיוניות  פתיחות 
החוקתית כחלק משיטה לוגית מקיפה. בשביל תפיסת הצדק של תקופה היסטורית 
שלמה הם היו מהותיים והכרחיים. האיזון המושג באמצעותם צריך היה להבטיח לא 
פחות מאשר את האמת ואת הצדק עצמם. אנשים האמינו שעל כוח עירום — שהוא, 
בעיני המחשבה הליברלית של מדינת החוק, הרוע כשהוא לעצמו, ‘נוהגן של חיות' כפי 
שאמר לוק — אפשר להתגבר רק באמצעות פתיחות ודיוניות, וכך להשיג את ניצחון 
הצדק על הכוח. יש ביטוי טיפוסי לדרך מחשבה זו: ‘דיוניות במקום כוח'8 ]...[ עיקרו 
]ניתן לסיכום כך[: כל  של המרקם המסובך של המחשבה החוקתית והפרלמנטרית 
ייצוגיים, שמשמעם  ‘באמצעות מוסדות  זה, ממומשת  וקדמה חברתית בכלל  קדמה, 

חירות מווסתת — באמצעות דיון ציבורי, שמשמעו שיקול דעת'.9 

בשביל שמיט הדיוניות הפרלמנטרית אינה אך משא ומתן גרידא:

מי  כל  ומתן.  משא  פשוט  משמעה  ואין  מיוחדת,  משמעות  בעלת  היא  כאן  ‘דיוניות' 
שמאפיין כל סוג אפשרי של דיון והסכמה כפרלמנטריזם וכל דבר אחר כדיקטטורה 

ראו גם השיר ‘הנזיפה בתופיק טובי', הטור השביעי, א, 18.11.1949, עמ' 278-276.  7
לפני  הקלאסי,  הפרלמנטריזם  את  ומגדיר  לאסקי  הרולד  של  ביטוי  שמיט  מאמץ  אחר  במקום   8
 Carl Schmitt, The Crisis of ראו:  דיון'.  כ'ממשל באמצעות  ועיקור,  ניוון  שעבר תהליכים של 
 Parliamentary Democracy (trans. by Ellen Kennedy), MIT Press, Cambridge, MA and

.London 1988, p. 7
שם, עמ' 49.  9



גידי נבו

304

או עריצות ]...[ מתחמק מהשאלה האמתית. בכל מפגש דיפלומטי, בכל התכנסות של 
בקבינטים של  כפי שהוא מתנהל  בדיוק  דיון,  מנהלים, מתנהל  מועצת  בכל  נציגים, 
מלכים אבסולוטיים, בין תאגידים כלכליים, בין נוצרים לטורקים. המוסד המודרני של 
שכנוע  דעות שמטרתה  החלפת  דיוניות משמעה   ]...[ באלה.  אינו  מקורו  הפרלמנט 
להשתכנע  לעצמך  האפשרות  מתן  או  כלשהו,  דבר  של  בצדקו  או  באמתותו  היריב 
שמשהו אמתי וצודק. גנץ — בעניין זה עדיין עוקב אחר משנתו של הליברל ברק — 
מנסח זאת יפה: המאפיין של כל המוסדות הייצוגיים ]...[ הוא שחוקים נוצרים מתוך 

עימותים בין דעות )ולא מתוך מאבק של אינטרסים(.10

הוא מצטט את ג'רמי בנתאם: ‘בפרלמנט רעיונות נפגשים, ומגע בין רעיונות מייצר ניצוצות 
ומוביל לראיות'.11 ובניסוח אחר:

הטעם לקיומו של פרלמנט מתבסס ]...[ על ‘דיאלקטיות דינמית', כלומר, על תהליך 
הפרלמנט  של  מהותו  האמתי.  הפוליטי  צומח  שממנו  שונות,  דעות  בין  עימות  של 
היא אם כן שקלא וטריא ציבוריים של טיעון וטיעון־נגד, ויכוח ציבורי והחלפת דעות 

במסגרת של דיון ציבורי.12

וכן, בהשראת פרנסואה גיזו:

הפרלמנט הוא, בהתאם, המקום שבו חלקיקי מחשבה המפוזרים באופן בלתי שווה בין 
בני אנוש מתכנסים יחד ומביאים את הכוח הציבורי תחת שליטתם. תפיסה זו מופיעה 

כרעיון רציונליסטי טיפוסי.13

של  הגדול  האידיאל  בלעדיה  שמיט,  בשביל  קריטית  היא  הנציגים  עצמאות  זה  בהקשר 
כהנחות  משותפות  אמונות  על  נשענת  ‘הדיוניות  קריקטורה:  להיות  הופך  הפתוח  הדיון 
יסוד, על המוכנות להיות משוכנע, על עצמאות מקשרים מפלגתיים, על חופש מאינטרסים 

אנוכיים'.14

וכן:

בראש  משמעותם  את  שואבים  הספציפיים  הפרלמנטריים  וההסדרים  הנורמות  כל 
לגבי העיקרון היסודי, שעדיין  נכון במיוחד  זה  ומפתיחות. דבר  ובראשונה מדיוניות 
מוכר חוקתית15 אם כי למעשה איש כמעט כבר אינו מאמין בו, והוא שהנבחר הינו 

שם, עמ' 5-4.  10
שם, עמ' 7.  11

שם, עמ' 35-34.  12
שם, עמ' 35.  13
שם, עמ' 5.  14

הכוונה היא לחוקת רפובליקת ויימאר.  15
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עצמאי מול בוחריו ומפלגתו ]...[ ]שהוא[ נציג, לא של מפלגה, אלא של העם כולו, 
ושהוא אינו כבול בשום צורה להוראות.16

בפירוק הפלמ"ח  י-ִׁשֳּבִלים-ָוֶחֶרב',17 העוסק  ‘ְׁשֵתּ זו מצהיר אלתרמן בפתיחת השיר  ברוח 
ומהווה אחת ההופעות המלאות הראשונות של המודוס: 

ית ֹלא ָצְרֵכי ַהּפֹוִליִטיָקה ַהִׁשּמּוִשׁ
ת ַלְּמֶלאֶכת ֶהִניעּונּו ָלֶגֶשׁ

ית ֵאָלה ַהּכּוִשׁ ְוָלַגַעת ַהּיֹום ַּבְשּׁ
י ּוְבִעְנַין ַהּכּוִשׁ

ָהעֹוֵמד ָלֶלֶכת.18

י ְּבתֹוְך-ֵסיף ם ְצִביַרת-הֹון-ִמְפַלְגִתּ ֹלא ְלֵשׁ
)ַּכָנהּוג ִּבְתקּוַפת רֹוְדֵפי ֶּבַצע...(

ֵעף, ּנֹוֵשׂא ַהזָּ ר ֹּפה ַהּיֹום ַבּ ְיֻדָבּ
ְפַער ְּכֶפַצע. ַּבּנֹוֵשׂא ֶׁשִנּ

– ת  ֵפ ֹו כ ד-ְו ָח ַעם ֶא ְיֻדָּבר ּבֹו ִמַטּ
ה ְלֵעיֵנינּו ָנכֹוָנה: ָדּ ְב ִּכי ֻע

ר ָקם ְלמֹוֵפת, דֹול, ֲאֶשׁ ֵנס-ָוֶנֶכס ָגּ
ֶנֱאר�ז )ְמֵלא אֹוִנים...(

ָלח ַאְרִכיֹוָנה! ְוִנְשׁ

אלתרמן מכריז על עצמו כמי שאומר את דברו שלא כחלק מקרבות הבוץ הפוליטיים,19 
כציר  עצמו  על  מכריז  הוא  צר.  מפלגתי  אינטרס  בשל  מוטים  אינם  שדבריו  כמי  כלומר 

שם, עמ' 5-3. קארל שמיט — ‘משפטן הכתר של הרייך השלישי' כפי שהגדיר אותו צ'ארלס פריי   16
 Charles E. Frye, ‘Carl Schmitt’s Concept of the Political’, The Journal of Politics, 28,(
p. 818 ,[1966] 4( — כותב את מסתו במגמה ביקורתית המיועדת לערער ובסופו של דבר להחליף 
את הדמוקרטיה הפרלמנטרית — המנוונת, אכולת הסתירות, הבלתי אפקטיבית והאנכרוניסטית לפי 
דעתו — של רפובליקת ויימאר במשטר דיקטטורי, אולם לצורך זאת הוא יורד יפה לשורשי הרעיונות 
של  הפוליטיים  ההוגים  מיטב  ידי  על  מנוסחים  כפי שהם  הקלאסי  הפרלמנטריזם  של  והתפיסות 

המאה ה־19. 
אלתרמן, הטור השביעי, א, 2.6.1949, עמ' 303. השיר נפסל על ידי הצנזורה הצבאית באמצע מאי   17
1949; ב־17 במאי פרסמו לראשונה ח"כ יצחק בן־אהרן בעת שהעלה הצעה לסדר היום על דרך 

פעולתו של הצנזור הצבאי. ב־26 במאי פורסם השיר בביטאונה של מפ"ם, בשער.
סביב פירוק הפלמ"ח הושמעה האמרה המרירה, שיוחסה לאחד מלוחמי הפלמ"ח: ‘הכושי עשה את   18

שלו, הכושי יכול ללכת'. האמרה מוזכרת בשירו של חיים חפר ‘רבותי, ההיסטוריה חוזרת'.
הפלמ"ח פורק החל מנובמבר 1948 בעקבות החלטתו הנחושה של ראש הממשלה ומנהיג מפא"י   19
דוד בן־גוריון. ההחלטה עוררה התנגדות גדולה בעיקר בחוגי הקיבוץ המאוחד, שהיה מזוהה עם 

הפלמ"ח ושרובם המוחלט של מפקדיו באו משורותיו.
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עצמאי בזירה הציבורית הכמו פרלמנטרית, ציר המונע באופן בלבדי ואותנטי על ידי טובת 
הציבור, טובת הקולקטיב )בניגוד לרודפי הבצע הפוליטי(.

גם בשיר ‘ִמְלֶחֶמת “ַלֶּמְרָחב"',20 העוסק במאבקה של חטיבת אחדות העבודה־פועלי ציון 
אלתרמן  עצמו  מרחיק  החטיבה(,  של  ביטאונה  היה  )למרחב  מפ"ם  בתוך  עצמאי  לביטוי 

מהמאבק המפלגתי הצר; קולו הוא קול לאומי, ממלכתי:

ׂש ּׂ ְנַסְצָיה ַהָש י ֶזה ֵיֶצר ֶסּ ד ִכּ ַאל ֻיגַּ
ית. ַאל ִיְנַאם ִמי ַּפְחִתּ ֶאל ִסּכּוי ְמר�יָבה ִמְשׁ

ל ַּפָנס ה ׁשּוב ִנְדַלק ִנְצנּוצֹו ֶשׁ ִּכי ִהֵנּ
ִמי. ַהְמַחֵּפׂש אֹות־ִּפּלּוג ְּבכֹל ֶסֶדק ַמָפּ

ֶלה ְנַסְצָיה ָיְפָיּה ַהבָּ זֹאת ֹלא זֹאת. ַהסֶּ
ֹלא ְקָסָמנּו. ֹלא ִהיא ַהְמַשְחֶרֶרת ַמְלקֹוַח

יב ֶאל ַהּקֹול ָהעֹוֶלה ְקִשׁ ַנּ ְוכֹוָפה ֶשׁ
ַח. ל ֹכּ ל ְיסֹוד ְוֶשׁ ֵמאֹוָתה ִמְפָלָגה ֶשׁ

זֹאת ֹלא זֹאת. ְּכִטְבִעי ְוְכמּוָבן־ֵמֵאָליו
ֶכת. ַּמסֶּ ַמע ֶזה ַהקֹול ָהָארּוג בַּ ּפֹה ִנְשׁ
ֶלה ֶאל ֵּכָליו —  ִאים ַהָכּ קֹול ִצּבּור־ַּבָנּ

ּתּוף־ַאֲחר�יּות, ְּכֵלי ַמְמֶלֶכת. ְּכֵלי גֹור�ל, ְּכֵלי ִשׁ

ידי  על  המודרך  אוטונומי  קאנטיאני  כסובייקט  אלה  בשירים  נבנית  אלתרמן  של  דמותו 
התבונה והמצפון בלבד. אף שהוא מזוהה ומזדהה פוליטית עם מפלגת השלטון, מופיע פה 
אלתרמן בזירת הדיון הציבורי הבלתי פורמלי21 כציר עצמאי, בלתי תלוי, ציר שאינו נגוע 
בשיקולים זרים, שאינו מופעל כמריונטה על ידי אינטרסים מפלגתיים או מסחריים, ציר 
המגן בלהט על עקרון הדיון הפתוח, על העיקרון של ‘ממשל באמצעות דיון' ושל הכפפת 
כציר אידאלי, המגלם  נבנה  הזה. הדובר  )הצבא( למרותו של הדיון  וזרועותיה  הממשלה 
ונותנים  ובקולו את הרעיונות היסודיים המכוננים את הפרלמנטריזם הקלאסי  באישיותו 

לו את תוקפו. 

אלתרמן, הטור השביעי, ה, 25.6.1954, עמ' 162.  20
ראו:  הקלאסי  הדמוקרטי  הליברלי  בחזון  החוץ־פרלמנטרית  הציבורית  הזירה  של  חשיבותה  על   21
 William E. Scheuerman, Carl Schmitt: The End of Law, Rowman & Littlefield,
Lanham, MD 1999, p. 57; על חשיבותה של הספרה הציבורית ועל ‘אתוס ההשתתפות' במה 
המכון  ישראלית,  ממלכתיות  קידר,  וניר  בראלי  אבי  ראו:  הציוני'  ‘הרפובליקניזם  מכנים  שהם 
36-32. החיבור העיקרי בתחום זה בדורות האחרונים  2011, עמ'  הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים 
 Jürgen Habermas, The Structural Transformation :הוא כמובן ספרו של יורגן הברמאס, ראו
 of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Polity Press,

.Cambridge, UK 1992
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לעתים בניית האתוס כרוכה באפקטים של הקטנה עצמית, של הצטנעות. צמצום ממדי 
‘רזה', אנושית, נטולת סממני האדרה עצמית מקנה תוקף  האגו של הדובר, הצגת עמדה 
ל ָהַרַהב"',22 המתווכח עם אליעזר  ְלַגּ יתר, אותנטיות, לדברי הדובר. כך למשל בשיר ‘ַעל “ַגּ

שטיינמן, כותב אלתרמן:

ׂש ּׂ ֵטיְנַמן! ִמי ָהֵעט ַהָש ֹלא ַקל ָלּקּום ַעל ְשׁ
ֵּכן ְּבָדֶלת ַאּמֹוָתיו? קֹור�או־ ְלִהְסתַּ

ה23 ַמֲער�יצֹו ַאָתּ

ל?',24 שנכתב לרגל הכינוס העולמי של הארגון  בשיר ‘ִמְסַּדר ְּבֵני־ְּבר�ית ּוַמהּו ְּבֹכל־זֹאת ַהֶהְבֵדּ
האידאולוגיה  ועם  שלו  האתוס  עם  ומתווכח  בירושלים  והגדול  הוותיק  היהודי־אמריקני 

שלו, כותב אלתרמן:

ת־ֶעְליֹונּות ַמְכִּתיָבה ֹלא ְּתחּוַשׁ
ֶאת ִּדְבֵרי ָהֱאֶמת ָהֵאּלּו,

ת ְנִמיכּות ְוַעְנָוה חּוַשׁ ִּכי ְתּ
ָאח ֵאין לֹו. ֹנַכח ֵנס ַהְּתקּוָמה ֶשׁ

אמנם כאן דברי ההצטנעות נסתרים מתוכם הן על ידי הקביעה שאמירות הדובר הן דברי 
אמת )בניגוד משתמע לדברי יריביו בוויכוח( וכן על ידי העלאת התקומה הלאומית למעמד 
כלומר שאין  אח,  לו  לנס שאין  ואף   — טרנסצנדנטלי  על־היסטורי,  למעמד  כלומר   — נס 
שום אירוע שיכול לעמוד במחיצתו. דרכי האפיון של דברי הדובר ושל התקומה הלאומית, 
שהוא במובן מסוים דוברּה ומייצגּה, מגלמים את אותה עליונות שאלתרמן חש בה, מנסה 

להכחישּה, ותוך כדי ההכחשה, תוך כדי הצהרות הנמיכות והענווה, היא מבצבצת ובאה.

פתוס 

הפתוס כרוך בהפעלה רגשית של הקורא )או השומע(. אלתרמן, אמן הפתוס, מרבה לתבל 
את שיריו הדיוניים באלמנטים פתטיים. כך הוא הדבר למשל בשיר בעל הכותרת הסתמית 

ר'.25  ה ְמֻדבָּ למדי ‘ּב�ֶמּ
בסוף שנת 1955 חש אלתרמן חרדה גדולה לביטחונה של ישראל כתוצאה מעסקת הנשק 
ותובלה,  הפצצה  במטוסי  מיג,  מסוג  קרב  במטוסי  המצרים  צוידו  שבה  הצ'כית־מצרית, 
בטנקים, בשריוניות ובקני ארטילריה. אלתרמן חש שהציבור הישראלי עסוק בענייניו ואינו 

אלתרמן, הטור השביעי, ה, 13.8.1954, עמ' 169.  22
גם בסוף השיר מזכיר אלתרמן את עטו הנפלא והחד של בעל דבבו.  23

אלתרמן, הטור השביעי, ו, 29.5.1959, עמ' 108.  24
הנ"ל, הטור השביעי, ה, 25.11.1955, עמ' 240.  25
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את  הרטורית  מאשפתו  נוטל  הוא  מאדישותו  אותו  לנער  כדי  לאשורו.  המצב  את  תופס 
ִחצי הפתוס ומחדיר אל השפה העיתונאית־חדשותית, העניינית־אינפורמטיבית את המילון 

הדרמטי של הנשגב:

ְמַדְּבִרים ָאנּו ַעל ‘ַמֲאַזן ַהּכֹחֹות
ק' לֹוֵחי ַהֶּנֶשׁ ַהֻּמְפָרע', ַעל ‘ְזר�יַמת ִמְשׁ

כֹוחֹות ים ַהְנּ ִלּ ְורֹוִאים ִהְננּו ּב�ִמּ
ת... חֹור ָהָרָעה ַהְּמֹפֶרֶשׁ ֶאת ַהּכֹל ְּפָרט ִלְשׁ

ף, ם ַעל ַהסַּ ֵיׁש ִלר�אֹות ֶאת ָהֹאֶפל ַהָקּ
יׁש־ְלִסּיּוַע מֹות, ּוַמְדִגּ ֵמַאֲחֵרי ַהֵשּׁ

לּוִחים — ִלירֹק ֵאׁש ִּביָעף יִגים' ְשׁ ִּכי ַה'ִמּ
ים — ְּכַנְחׁשֹול ָלנּוַע...  ְנִקים ְקנּוִיּ ְוַהַטּ

ָבִרים, ֵיׁש ָלחּוש רּוׁש ַהְדּ ֵיׁש ִלר�אֹות ֶאת ּפ�
ַער ַשּׁ ים ֵּכן צֹוֵמַח ַבּ ָמר� י ְּכמֹו ַעל ְשׁ ִכּ

ׁש, ָהאֹוֵיב ֶהָחמּוש ֻחָדּ ָהאֹוֵיב ַהְמּ
יִרים ִויעּוִדים ְלׁש�ַעט... ּב�ֵכִלים ַאִדּ

מֹוַע ֵהיֵטב ּוְבַהר�ֵּבה ַּכָוָנה ֵיׁש ִלְשׁ
ּתֹו ַהּמּוַכַחת ָלאֹוְמִרים ִּכי ְלִפי ִּתְגֹּבר�

ָנה ֵרׁש לֹו אּוַלי ַרק ַמֲחִצית ַהׁשָּ ִּתָדּ
ַעד קּומֹו ְלַנּסֹות הֹור�יֵדנּו ׁש�ַחת.

ר ַמהּוָתן, ֶאת ְּפׁשּוָטן ֵיׁש ִלְתּפֹוס ֶאת ִעַקּ
ֵאלּו ]...[ ים ֶשָכּ ל ִמִלּ ֶשׁ

ְכָנן. זֹאת אֹוְמרֹות ֵהן ָּברּור־ְּבַתְכִלית ֶזה ָתּ
ר ַעל ְּפֵניֵהן ִשׂיָחֵתנּו רֹוֶחֶפת. ַּכֲאֶשׁ

ה, ּגֹור�ִלית, ָכה, ֲעֻקָבּ ַסָּכָנה, ֲחֵשׁ
ִנְמָהר�ה, קֹוָמָתּה ַעל ִסֵּפנּו זֹוֶקֶפת.

עניים,  שמחת  של  הגותי־קדורני  עולמה  את  הדעת  על  המעלות  האימה,  מילות  לאחר 
אלתרמן, במילים חוצבות להבות המתוגברות בסימני קריאה, ותוך כדי גיוס ידידו הוותיק 

‘הזמן' )או ‘העת', או ‘התקופה'(, מסיים את השיר בקריאה מעוררת לפעולה:

חֹון! ֱאמּוָנה ְלֹלא ְסָיג! ת ִּבָטּ ַהר�ָּגַשׁ
ְוֵכִלים ְוֵכִלים ְוֵכִלים ְלֹכַח!

ג, ר�ה, ְּכמֹו ֶּדֶגל ַעל ַגּ ְוִחּיּות ִמְתָגּ
חֹוַח. ָתִמי ַהָזּ ֲאִויר ַהְסּ ֲאַבל ֹלא ָבּ
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ּבּור אֹותֹו ְקרּום י ַהִצּ ִיָּקֵלף ֵמַחיֵּ
ת. ְקָהה ֶאת ָהֶעֶשׁ ת ְסָתִמיּות ַהַמּ ל ִמַדּ ֶשׁ

י ַהֵחרּום ָמן? ֶאת ַצֵוּ ָמה ּתֹוֵבַע ַהְזּ
ת. ים לֹו ֲאֶרֶשׁ ִוּ ַהחֹוְשִׂפים ֶאת ִטיבֹו ּוְמַשׁ

ָעָפר י ַהֵחרּום ַהּטּוִחים ֶבּ ֶאת ַצֵוּ
ְער�ה. ל ְּבקּומֹו ַהַׁשּ ְּכמֹו ְּפֵני ַהַחָיּ

ַקר�ִבים ֶאת ַהְּסָפר י ַהֵחרּום ַהְמּ ֶאת ַצֵוּ
ָפר�ה! ִביִאים ֶאת ָהִעיר ַהְסּ ֶאל ָהִעיר! ַהמְּ

ְוָהָיה ִאם ִיּסֹוג ָהאֹוֵיב, ְוֹלא ַיְך
נּו, ַמר ָקְדֳקדֹו ְוָשָׂטה ֵמִעָמּ ְוָשׁ

ָמן ַהַּנָּפח לּו נּוַכל ְונֹוַמר ִּכי ַהְזּ
ְדָנה ְמָצָאנּו. ר�וּוִלים ַּבַסּ ֵלי־ַשׁ מּוְפְשׁ

רטורית  במעין המראה  בסוף השיר  רבות האלמנטים של הפתוס מתרכזים  אכן, פעמים 
של  ה'טבעי'  מקומו  אמנם  הוא  הגרנדיוזי  הסיום  מהדהד.  באקורד  השיר  את  המסיימת 
הפתוס )חשבו על סיומי הסימפוניות של בטהובן או ברהמס(, אבל, ככלל, הקרקע לקראת 

ההמראה הפתטית המסיימת את השיר תוכשר עוד לפני כן. 
ׁש'26 — השיר הראשון מתוך שלושה שכתב אלתרמן על  ָלּ כך למשל השיר ‘ְּתחּום ַהְּמֻשׁ
ל אֹותֹו  ִנְתַחְורּו ְלָך ְּפָרָטיו ֹשֶ פרשת הטבח בכפר קאסם27 — שזור בפתוס לכל אורכו )‘ַאַחר ֶשׁ
ה.../  ְמֻצָוּ ֶצְנזּוָרה  ִמַטֲעֵמי  ַרק  ְוֹלא  ִּבְכָתב  ְלַסְּפָרם  ד מּוֶרֶמת  ַהָיּ ֵאין  ֶשׁ ְּפָרָטיו  ַמֲחר�יד,/  ַמֲעֶשׂה 
ל נֹוֵׂשא ַאֵחר. ֹלא ַמֲאָמר ְוֹלא ִסּפּור ָוִׁשיר. ִּכי ְמָסֶרֶבת ָהִעְבִרית/ ִלְדֹלג ַעל  ב ַעל ָכּ : ֵאין ִלְכֹתּ ָיַדְעָתּ
את. ָּכֶזה ִטיָבּה'(. אלתרמן מצליח עם זאת לנצל  ׁשֹון ַהֹזּ ֱעְשָׂתה ְּבִיְשָׂרֵאל. ָּכְך ֹאִפי ַהָלּ ֶנּ ְנָבָלה ֶשׁ
ידי אחרים כנסיבות מקלות  )מלחמת סיני(, שהובא על  את ההקשר הנסיבתי של הטבח 

למעשה, על מנת להאדיר את הוקעתו ולהביא את השיר לסיום מהדהד:28

דֹוָלה ְוַסַער ַרב. ה ְגּ ֲעֶשׂה. ַעל ַסף ַמָסּ ְלָחָמה ָהָיה ַהַמּ ָאְמָנם — ַעל ַסף ַהִמּ
ר נֹוֵשׂאת קֹוָלּה ֵעת ֲעָברֹות! ֹו ג ֵט ַק ּבֹון ֶׁשל ‘ְנִסּבֹות'... ְּכ ַאְך ִאם ֵיׁש ַטַעם ְלֶחְשׁ

ָרב, ֲעֶשׂה. ָאֵכן. ֲאָבל ּב�ְקֵצה ִזיר�ת ַהְקּ ַעל ַסף ִזיר�ת ְקר�בֹות ָהָיה ַהַמּ
ּב�רֹות. ל ַהר ֲעֶשֶׂרת ַהִדּ את ָקִמים צּוָקיו ֶשׁ יָרה ַהֹזּ ל ַהזִּ רֹום ֶשׁ ּב�ַפֲאֵתי ָדּ

אבסטרקטיות  ישויות  סופו.  ועד  מתחילתו  פתוס  שזור  ַהְחָלָטה'29  ל  ֶשׁ יָנּה  ‘ִדּ השיר  גם 
יחּות ֶהְגיֹוָנן/ ֶהָעִריץ  ִציאּות ִּבְקִשׁ מואנשות )המוכרות לנו מן המודוס הנבואי( כמו ‘ֻעְבּדֹות ַהמְּ

אלתרמן, הטור השביעי, ב, 7.12.1956, עמ' 355.  26
על אופן טיפולו של אלתרמן בפרשה ראו חיה שחם, ‘בין דין לחשבון נפש: אלתרמן על פרשת הטבח   27

בכפר קאסם', מחקרי משפט, יח, 2-1 )2002(, עמ' 416-399.
המזכיר במובן מסוים את סיומו של הסיפור ‘חרבת חזעה' לס' יזהר באלוזיה לסיפור סדום ועמורה.  28

אלתרמן, הטור השביעי, ו, 8.3.1957, עמ' 27.  29
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ְוָחׂשּוף', כמו ‘ִּדין ּוְמִציאּות', כמו ההוויה הלאומית )‘ִיְשָׂרֵאל'( קמות על במת השיר ונושאות 
את דברן החגיגי והרועם בהגנה על החלטת הממשלה )בדבר הנסיגה מסיני(. השיר מובא 
והמפקדים  החיילים  באוזני  החגיגי  נאומה  את  שנשאה  לאחר  שישראל,  בכך  סיום  אל 
ה'רֹוִאים ֵאיְך ִנְמָחה, ַּכָכתּוב ֲעֵלי חֹול' עמלם האדיר, מבצעם הגואל, סבה דומם ופונה אל 
ם ִויסֹוִדי ֶּכָעָפר'. זוהי מחוות סיום  יושבי הספר ביודעה ‘כי חֹוָבּה ְּכַלֵּפיֶהם הּוא ָהחֹוב/ ָהִאֵלּ
ַקח ַלּדֹור"'31(, שבה השיר  ִדיָנה'30 ו'ּוְלִעְנַין “ַהֶלּ אופיינית לאלתרמן )ראו השירים ‘חֹובֹות ַהמְּ
מפנה את גבו אל הבמה המרכזית המוארת שבה מתנהל השיח הפוליטי הציבורי והולך אל 
אחורי הבמה האפלוליים, שם שוכבים ללא קול המתים )שאלתרמן מעולם לא שוכח את 
קיומם( או )כמו במקרה זה( אנשי הספר הנאבקים יום־יום בקשיי יומם ובאפלולית לילם 

המאוים, אנשי הספר שבגופם ובעמלם מֵגנים על גבולות המדינה.
ר�ָחב"' )שהוזכר לעיל(, שלמעט כמה בתי פתיחה שזור בפתוס לכל  השיר ‘ִמְלֶחֶמת “ַלמֶּ
אורכו, ממריא בשלושת בתיו האחרונים לסיום פתטי מהדהד, תוך כדי הפעלת כמעט כלל 
המערך של המודוס הנבואי על הלקסיקה, המטפוריקה, הפיגורות התחביריות )ליטוטס,32 
בסימני  לאינפלציה  גם  לב  שימו  לו.  האופייניות  החגיגיות  והאפוסטרופות34  אנאפורה33( 

הקריאה — אחד מהסממנים המובהקים של המודוס הנבואי בשירת אלתרמן: 

ה ָחׁש ה ּוְבעֹוד ַאָתּ ֲאָבל ֵחֶרף ָּכל ֵאֶלּ
ת, יד ַהּמֹוֵנַע ִמֶּגֶשׁ ְפר� ֶאת ַהָּקו ַהַמּ

ל לֹוֵחם־ְוָחָרׁש ק ֶאל קֹוָלם ֶשׁ ֻרָתּ ְתּ
ר! ל ַהֶּגֶשׁ ַהּתֹוְקִעים ֶאת ֵראִׁשית ַעמּוָדיו ֶשׁ

ר ְּפִסיָחה ַעל ַגֵּבי ִעָּקר�ים ֶשׁ ֵאין ֶזה ֶגּ
ד ַלִיל! ְוָנִתיב ְלִפּצּול! ַאל ַלּיֹום ֻיַגּ

ִכים לֹו ְגזּור�ים  ר ִנְדבָּ ר ֲאֶשׁ ֶזהּו ֶגֶשׁ
ִמְיסֹוֵדי ִעָּקֵרְך, ִיְשָׂרֵאל, ּוְסָלַעִיְך!

ּבֹון הּוא קּור�ים ל ֶחְשׁ ר כָּ ר ֲאֶשׁ ֶזה ֶגֶשׁ
ַתִּקיף ֶמּנּו ַאִין! ְלֻעַמת ֶחְשּבֹונֹו ֶשׁ

ָהעֹוִשׂים ַּבְּמָלאָכה )ֵהן ֵנַדע ִמי ָוִמי(
ְּבתֹוך ְקר�ב ִמָּפִנים ּוֵמֹעֶרף, ּב�ִלי ֶסֶגת,

ְּתקּוָפָתם ְּתָבר�ֵכם ַעל ֵׁשרּות ְלֻאִמי,
רּות ַלִּמְפֶלֶגת! ִמְפַלְגָּתם ְּתָבר�ֵכם ַעל ֵשׁ

שם, א, עמ' 260, 2.3.1951.  30
שם, ב, עמ' 434, 12.8.1955.  31

ליטוטס — חיווי על דרך השלילה, בנוסח הפתיחה האפית החגיגית ל'מתי מדבר' של ביאליק: ‘ֹלא   32
ֲעַדת ְּכִפיִרים ּוְלָבִאים ְיַכּסּו ָׁשם ֵעין ָהֲעָרָבה'.

אנאפורה — פתיחת טורים שיריים רצופים באותה מילה או ביטוי.  33
אפוסטרופה — פנייה אל ישות מופשטת או מונפשת.  34
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אז  המערבית,  מהגדה  פדאיון  חוליית  לישראל  הסתננה   1953 באוקטובר   13 ליום  אור 
בשליטת ירדן, והשליכה רימון יד לתוך בית משפחת קניאס ביישוב יהוד. בפיצוץ נהרגו אם 
המשפחה ושני ילדיה הקטנים. עקבות המחבלים הובילו לסביבות הכפר רנתיס, כחמישה 

קילומטרים מצפון לקיביה.
באותו בוקר החליטו ראש הממשלה דוד בן־גוריון )שהיה אז בחופשה(, הרמטכ"ל מרדכי 
מקלף, ראש אג"ם משה דיין ושר הביטחון בפועל פנחס לבון לבצע פעולת תגמול קשה 
בתגובה לפיגוע. הכפר קיביה נבחר כיעד לפעולה. הפעולה לא הובאה לאישור הממשלה, 

ושר החוץ וראש הממשלה בפועל, משה שרת, לא הוכנס בסוד המבצע.
הכפר  תקיפת  ‘הכוונה:  נכתב:  שרון  אריאל  המבצע  מפקד  שניסח  המבצע  בפקודת 
קיביה, כיבושו, ופגיעה מקסימלית בנפש וברכוש'. בפעולה השתתפו כ־130 חיילי צה"ל, 
שנשאו עמם כ־700 ק"ג חומר נפץ. הלוחמים עברו מבית לבית בתרגולת לוחמה בשטח 
בנוי, תוך שהם זורקים רימונים דרך הפתחים ויורים ירי בלתי מכוון דרך החלונות והדלתות 
הלוחמים  פוצצו  מכן  לאחר  בסמטאות.  נורו  להימלט  שניסו  התושבים  מקצת  הפרוצות. 

כ־45 מבתי הכפר. 70-60 תושבים נהרגו, רובם נשים וילדים. לצה"ל לא היו נפגעים.35
הפעולה עוררה תגובות קשות ביותר בעולם. ב־19 באוקטובר 1953 הודיע ראש הממשלה 
האווילית  הגרסה  את  תוקף  בכל  דוחה  ישראל  ‘ממשלת  כי  בן־גוריון  דוד  הביטחון  ושר 
והפנטסטית כאילו 600 איש מצבא הגנה לישראל השתתפו בפעולה נגד כפר קיביא. עשינו 
בדיקה מדויקת, ונתברר לנו בהחלט כי אף יחידה צבאית אחת, אפילו הקטנה ביותר, לא 
נפקדה ממחנה בליל ההתקפה על קיביה'. בן־גוריון הטיל את האחריות לטבח על תושבי 
 ]...[ יישובי הספר, ‘פליטים יהודים מארצות ערב או שארית מחנות ההסגר של הנאצים 
יצטער  איש  ‘אין  הירדן.  אשר פקעה סבלנותם' מהתקפות הכוחות המזוינים מכיוון עבר 

יותר מממשלת ישראל אם במעשה התגמול בקיביא נשפך דם נקיים'.36 
בעקבות הפעולה פרסם המשורר יעקב גלאטשטיין שיר חריף ביותר )‘ְּבַליָלה ּבֹוְגָדִני/ 
ְבָלִני,/ ַעל ְּגבּוָרה  ְדָרש ַהַסּ ית־ַהִמּ י ִנְפַסל./ ֱאֹלַהי ִמֵבּ ִמידּו ּב�ִלָּבם/ ָהַרֲחִמים,/ ּוְקַלף ַחַיּ ַאַחי ִהְשׁ
ֲחׁשּוָכה ָּכזֹאת/ ִמי ִיְמַחל'(,37 ישעיהו ליבוביץ פרסם משא תוכחה נוקב )‘אנו חייבים לשאול 
את  בידיו  לבצע  נפשית  ומניעה  מעצור  חש  שלא  הזה,  הנוער  לנו  בא  מאין  עצמנו:  את 
היה  לא  זה  נוער  והרי  למעשה־תגמול?  החיצוני  או  הפנימי  הדחף  לו  כשניתן  הזוועה, 
אספסוף, אלא הנוער שגדל ונתחנך בערכי חינוכו הציוני, במושגי ערכי האדם והחברה'(,38 
ה ִּבְמקֹוָמּה'.39 ביחס לטקסטים של  ֵאיָנּ ֵבקּות ֶשׁ ואלתרמן פרסם את שיר ההוקעה שלו ‘ַעל ְדּ

ראו בני מוריס, ‘העיתונות הישראלית בפרשת קיביה אוקטובר-נובמבר 1953', תיאוריה וביקורת, 8   35
)1996(, עמ' 46-33.

דבר, 20.10.1953, עמ' 1.  36
יעקב גלאטשטיין, ‘ִקיּב�ֶיה', בתוך: משורר בניו יורק: מבחר שירים מכל הספרים )ערך ותרגם בנימין   37

הרשב(, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1990.
ישעיהו ליבוביץ, ‘לאחר קיביה', בטרם, כד )1953(, עמ' קפט.  38

אלתרמן, הטור השביעי, ה, 23.10.1953, עמ' 129.  39
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גלאטשטיין וליבוביץ הטקסט של אלתרמן מתון יותר, וההוקעה שלו עטופה באלמנטים 
ְך' וקובל: רטוריים המרככים אותה. הוא אמנם מגדיר את הפעולה כ'ַמֲעֶשׂה ָחֵשׁ

ָהֵאל יֹוֵדַע ִמָּמַתי ִהְתַחְלנּו ִנְזָהִרים
ר ָּגלּוי הּוא ּוַמר�ִעיד ם ֲאֶשׁ רֹא ְלָכְך ְּבֵשׁ ִמְקּ

ַתי ִהְתַחְלנּו ֵּתת ְלַמִּטיִפים ָזר�ים ּוִמָמּ
לֹוַמר ֶאת ֶשָעֵלינּו ְלָאְמֶרּנּו ְּבִעְבר�ית.

הגוף  גם  טבח?(.  )פוגרום?  ּוַמר�ִעיד'  הּוא  ָּגלּוי  ר  ‘ֲאֶשׁ בשם  נוקב  אינו  עצמו  שהוא  אלא 
ראשון רבים הננקט בשיר לכל אורכו נוטה לחבק את הקולקטיב ולטשטש את האספקטים 

האכזריים שבו או להפריד אספקטים אלו מהכלל ולהציגם כשוליים בלתי מייצגים. 
למן תחילתו, מצליח אלתרמן  בו  דק של פתוס מחלחל  בכל מקרה את השיר, שחוט 

לסיים בהמראה פתטית אפקטיבית:

ה ַעל ַסף. ֹלא ִּבְנִדיִבים ִלְבֹטַח קּוָפה ָקָשׁ תְּ
ֵני אֹוְיִבים ָלּגּור. ֶזה ְגַזר ָהֵעת. ְוֹלא ִמְפּ

ְבָעַתִים ָּבה ִנְהֶיה ְזקּוִקים ַלֹּכח ְוִשׁ
ֶדק, ָּבֱאֶמת. ר ַּבִּפָּכחֹון, ַּבֶצּ ֲאֶשׁ

הרגליים  ששת  בני  טוריו  את  באדנות  המצעיד  קלאסי,  אלתרמני  מרובע  בית  זהו 
האנאפסטיות40 וחורז אותם בחריזה מסורגת )אבאב( עם סיומות נשיות וגבריות לחלופין.41 
הפתוס נבנה על ידי שימוש באבות המזון הלקסיקליים של הנשגב האלתרמני )תקופה, סף, 
גזר העת(, שאלתרמן לא נלאה מלהשתמש בהם )תוך כדי התבססות על ההנחה המשתמעת 
והבלתי מעורערת כי לו, למשורר־הנביא, יש גישה ישירה לפרוטוקולים של בית המשפט 
של העת ולגזר דינה(; על ידי השימוש בתבנית התקבולת המקראית )‘לא בנדיבים לבטוח 
ידי שימוש באלוזיות המקראיות  ולא מפני אויבים לגור'(, המהווה גם מעין ליטוטס; על 
החגיגיות המאזכרות את תהילים )‘אל־תבטחו בנדיבים, בבן־אדם שאין לו תשועה', תהילים 
קמו, ג( ובצורה מרומזת יותר את איוב )‘גורו לכם מפני חרב', איוב יט, כט; וכן ‘ואשר יגורתי 
יבוא לי', איוב ג, כה(; ועל ידי המשחק העדין בין המקצב הקרוב לסטקטו והתחביר הפשוט 
או המאוחה של שתי השורות הראשונות ובין מקצב הלגטו והתחביר המשועבד של שתי 

השורות האחרונות.
שרוצים  ברגע  הטקסט  אל  המוטל  גרידא  רטורי  לסממן  מעבר  הוא  כן  אם  הפתטי 
לעורר רגש )על משקל האמרה הידועה שנמצאה לפי המסופר בשולי נאומו של נואם 

אנאפסט — משקל שירי שתבניתו שתי השפלות והרמה, כלומר שתי הברות לא מוטעמות שלאחריהן   40
באה הברה מוטעמת. תבנית זו חוזרת לאורך כל שורות השיר. 

סיום הטור השירי בהברה לא  היא  נשית  סיומת  סיום הטור השירי בהטעמה;  היא  גברית  סיומת   41
מוטעמת.
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מפורסם: ‘נקודה חלשה; להרים את הקול'(. הפתטי כרוך ומתזמר את עצם הסטרוקטורה 
של השיר. 

דוגמה טובה לכך ניתן למצוא בשיר ‘ִׂשיִאים ַאֲחרֹוִנים'.42 השיר עוסק בכמה התנגשויות 
)שכללה  ומפ"ם  בין שתי מפלגות הפועלים הגדולות מפא"י  ופיזיות,  מילוליות  חריפות, 
שם  יפתח,  בקיבוץ  התרחשה  שבהן  החמורה  העבודה(.  אחדות  את  גם  תקופה  באותה 
אנשי  ובין  למפא"י(  )המשויך  והקיבוצים  הקבוצות  איחוד  אנשי  בין  עז  מאבק  התחולל 
הקיבוץ  ואילו  נח"ל,  מחלקת  למשק  שלח  האיחוד  למפ"ם(.  )המשויך  המאוחד  הקיבוץ 
המאוחד העביר ליפתח קבוצת הכשרה. קטטת דמים פרצה בין הקבוצות, ואנשי האיחוד 
מוגברים  כוחות משטרה  היום  למחרת  בין המתקוטטים.  להפריד  את המשטרה  הזעיקו 
בפיקודו של סגן המפקח הכללי עמוס בן־גוריון הטילו סגר על המשק ופינו בכוח את אנשי 
ההכשרה של הקיבוץ המאוחד. בעקבות זאת נשא חבר הכנסת מרדכי בנטוב )מפ"ם( נאום 
ביקורתי חריף נגד ראש הממשלה. כמה ימים לפני כן נשא חבר הכנסת יצחק בן־אהרן 
)מפ"ם-אחדות העבודה( נאום בפני תושבי מעברת חיריה. דבר פרסם קטע מן הנאום תחת 
הכותרת ‘פרסומת וניצול סבל': ‘עברתי בדרכי לכאן את רמת־גן. לא ראיתי שם בלוקונים 
או בדונים. לעומת זאת ראיתי חווילות מפוארות. כלומר במשך שנתיים של ישיבתכם כאן 
בתנאים המנוונים, בנו בארץ הזאת אבל לא בשביל עניים ומחוסרי יכולת. אספו דולרים 
ושכמותכם ממשיכים  ואתם  חומרי־גלם בשביל עשירים  יהודי ארה"ב למען השיג  אצל 

בעניותכם'.43 

השיר פותח בפתטי:

ָזִכינּו ִלְקֹרא ּוְלַאַחר ֶשׁ
ה א־ִחיר�ָיּ ל ַמָׂשּ ַּתְמִציתֹו ֶשׁ

ּוְלַאַחר ְנאּום ֶּבְנטֹוב ַּבְּכֶנֶסת
ַרת ִחָּציו, ִהְפִליא ְּבַחְשׁ ֶשׁ

ֵיׁש ּבָכל־זֹאת ִמין ֶרֶגׁש ָעמּום
ְכר�יַע, ְפֶנה ַהַמּ ֶׁשָקרֹוב ַהִמּ
ִיְפֹרץ ִיְגרֹף ִמְכׁשֹוִלים, ֶשׁ ֶשׁ
ר�ָחב, ַלֶּמר�ָחב... ְויֹוִציא ַלמֶּ

ֵיׁש ִמין ֶרֶגׁש ָעמּום ֶשאּוַלי
יא, ֶשאּוַלי ְּכָבר ְּבֶעֶצם ֶזה ַהִשּ

יְך, ֶשַהּקֹול  ֵאין ְלָאן ְלַהְמִשׁ
ְברֹונֹו רֹוֵעד. ְּכָבר ַעל ְּגבּול ִשׁ

אלתרמן, הטור השביעי, ה, 12.6.1953, עמ' 121.  42
דבר, 7.6.1953, עמ' 2.  43
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אּוִמים ֵיׁש ִמין ֶעֶצב נֹוֵקב ּב�ְנּ
ִריַסת־ֶעֶצם ּוְבִדידּות... ְוֵחרּוק ְגּ

ה ם ִדְמָעה נֹוָאָשׁ ְורֹוְתָחה ּב�
ְועֹוָלה ָּבם ְצָוָחה ְלֹלא ֵהד.

ים ִּכי ֵּביֵנינּו ִשְׂנָאה — ֵיׁש אֹוְמר�
ַבע ַאְך אּוַלי ֹלא ר�ּבֹות ֵהן ִמֶטּ

ן ָיגֹון ר ֵיׁש ּב� ָהֵאיבֹות ֲאֶשׁ
ּכֹה ָׁשלּוף, ּכֹה ָחׂשּוף ָוַחד.

ר�יָבה ֵּכן, ָחׂשּוף ְּכַאְדַמת־ַהְמּ
ֶׁשָחְבָקה ִּבְזרֹועֹות ֶׁשל ֶאֶבן
ֶאת ר�ְגֵלי ַהּׁשֹוְטִרים ְור�ְגֵלי

ֻאָחד. ַנֲעֵרי ַהִּקּבּוץ ַהְמּ

לאחר הפתוס — שכאן הוא אינו מהסוג הרועם, אלא פתוס מאופק ועגום, כמעט קינתי, 
ויכוח, אמפתי אמנם,  ומנהל  אמנם עם גרעין של תקווה — עובר השיר למישור הדיוני 
שלפני  הבית  פתיחתו.  של  ראי  תמונת  מהווה  השיר  סיום  המאוחד.  הקיבוץ  אנשי  עם 
וריאציה על  הוא  הוא חזרה מדויקת על הבית השני של השיר; הבית האחרון  האחרון 

הבית הראשון:

רֹוב ָקּ ֵיׁש ִמין ֶרֶגׁש ָעמּום ֶשׁ
ְך ַהֹחֶשׁ ְפֶנה ַהּגֹוֵאל, ֶשׁ ַהִמּ

י ֹּכֶבד ַעְצמֹו ֵבר ִמִנּ ִיָשּׁ
ּוֻפְרָקן ַיֲעבֹור ַּכּסּוָפה.
ְואּוַלי ְלמֹוָתר ְלהֹוִסיף

ִיְהֶיה ֶזה יֹום ַחג ְויֹום ֹאׁש�ר, ֶשׁ
ֶשִיְהֶיה ֶזה ַאַחד ַהָּיִמים

ַהּקֹוְבִעים ֶאת ּגֹוַרל ַהְּתקּוָפה.

גבולותיו. הסטרוקטורה של השיר משקפת  וקובע את  כן ממסגר את הדיוני  הפתטי אם 
למעשה את המסר שלו. לפעמים הוויכוח, העימות הרעיוני בין שתי קבוצות קרובות, אף 
שהוא לגיטימי וחשוב ונמצא ביסוד ההוויה הדמוקרטית־פרלמנטרית, מגיע לנקודה שהוא 
הופך להיות קריעה בבשר החי. הפתטי קובע את גבולותיו של הוויכוח, גבול שמעבר לו 
איזו  איזו מהות אנושית רכה,  מייצג פה  וחותך בצורה שאין לשאתה. הפתטי  הוא פוצע 
‘רקמה אנושית אחת חיה', שהוויכוח, אם הוא עובר גבול מסוים, פוצע אותה ללא תקנה 

ולמעשה הורג אותה.44 

על הפילוג בקיבוץ המאוחד ראו גם השיר ‘עין חרוד', בתוך: אלתרמן, הטור השביעי, ה, 20.8.1954,   44
עמ' 172.
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‘ְלֶעְזַרת ָהרֹוֵפא',45 הדן בבעיית כוח האדם בבתי החולים, מביא אלתרמן  גם את השיר 
לידי סיום דרמטי:

ל ָהָעם ְמַלֵהט ְּבִגְנֵזי תֹוְלדֹוָתיו ֶשׁ
ֶלת. ִזיו ָמֹסֶרת־רֹוְפִאים ְיהּוִדית ְמֻהֶלּ

ה ָלֵשׂאת  ַנֲעמֹד ִליִמיָנּה, ַנַעְזֶרנָּ
ֶלד. ת־ַהחֹוִלים ֶאת ַהֶיּ ֶאל ִמַטּ

אבל הרגש מחלחל אל השיר עוד קודם לכן בצורת הזעם הסאטירי, המזוהה עם יובנאליס:

ִדיר. זֹאת יֹוְדִעים ָבר�ים ַהסָּ ֶזה ַמַּצב ַהְדּ
ֵּוַע. ָחק ַהְּמַשׁ ָהרֹוְפִאים ְּבַעְצָמם. ֶזה ַהְדּ

י־חֹוִלים ֻמְחָזר�ים ְיָלִדים ִמָּבֵתּ
ילּו( ִלְתּבֹע ְלִדין ְזכּוָתם )לּו ִהְשִׂכּ ֶשׁ

ֶביָה! ִדיָנה ּוַמְצּפּון ּתֹוָשׁ ֶאת רֹוְפֵאי ַהְמּ

בּוַעת־ִמְקצֹוָעם, ֶאת רֹוְפֵאי ִיְשָׂרֵאל ּוְשׁ
ֶנֶסת ְוֶאת ָהֶאְזָרח ַהּבֹוֵטַח,  ֶאת ַהְכּ

ֲחר�יש, ֶאת ָהָעם ֶאת ִמְשַׂרד־ַהְּבר�יאּות ַהַמּ
ָתם, ר�ּבּות ְוִסְפרּות ִמן ַהְסּ ר ֵיׁש לֹו ַתּ ֲאֶשׁ

ִביל ֶיֶלד קֹוֵדַח. ה ִּבְשׁ ֲאָבל ֵאין לֹו ִמָטּ

דין, מצפון(  )זכות, תביעה,  בעיקר בהכנסת השיח המשפטי־מוסרי  ביטוי  לידי  בא  הזעם 
אל השיר, כמו גם בחריזה הסיומית העשירה, היפה, המנגידה במרירות צליל ומשמעות 

ומעמידה זה מול זה את ‘האזרח הבוטח' ואת ‘הילד הקודח'. 
לשיר  המחדירה  לשונית  הגבהה  באמצעות  הפתוס  מופעל  בשיר  אחרים  במקומות 
ּפּוז ]...[/ ַרב ָּפִנים הּוא ָאְמָנם ]...[/  אלמנטים מקראיים ‘נשגבים' ואף ‘נומינוזיים': ‘ִעְנַין ָהִאְשׁ
ם' )אלוזיה לפסוק  ף, ָהעֹוֵמד ַעל ַהָדּ חּו ָדּ ּדֹו ַה ם!(/ ִמִצּ ת ֵיׁש ָלקּום ּוְלָפְתרֹו )ְּבֻמְקָדּ י אִשׁ ַאְך ר�
‘לא תעמוד על דם רעך', משורת החוקים המוסריים והדתיים אותם מצווה אלוהים למשה, 
ויקרא יט, טז(; וכן: ‘אל נאמר שכזאת וכזאת/ תאכל חרב בשערי חסד!', המאזכר את דברי 
בין  דוד, לאחר המלחמה הקשה  בן צרויה, שר צבא  ליואב  נר, שר צבא שאול,  בן  אבנר 

צבאות ישראל ויהודה: ‘הלנצח תאכל חרב?' )שמואל ב' ב, כו(.
מאיר  הקצין  של  להורג  בהוצאתו  העוסק  ַיְנְסִקי',46  טּוִבּ ת  ְלָפָרַשׁ ִנים  ָשׁ ‘ֶעֶשׂר  בשיר  גם 
ניתן להיתקל בפעפוע  טוביאנסקי בבית דין שדה חפוז וקטלני בימי מלחמת העצמאות, 

הזעם הסאטירי:

שם, ג, 15.8.1952, עמ' 343.  45
שם, ו, 13.6.1958, עמ' 69.  46
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ָטעּוהּו ּפּור ֶׁשְקּ ֵאיֶנּנּו ּתֹוְפִסים, ִּכי אֹותֹו ַהִסּ ֹלא, דֹוֶמה ֶשׁ
ב — ְּבקּומֹו ִלְתקּוַפת ַהּׁש�ָנה – ח ְיר�יֹות ְמַחֵיּ ְּבַמַטּ

ִסּבֹות'... ֲהָבָנה ֹלא ֶּתְחָסר ַּכָידּוַע... ְקַצת ָּפחֹות ‘ֲהָבָנה ַלְנּ
ְקַצת ָּפחֹות ֲהָבָנה... ְקַצת יֹוֵתר ר�ְתַחת ֶנֶפׁש ְו ִא י־ֲה ָב ָנ ה... 

האמפתיה  ההבנה,  של  ההומניסטי  לאידאל  בניגוד  לאי־הבנה  בקריאה  מתבטא  הזעם 
וההכלה. אידאל זה נהדף לטובת רתחת הנפש. מול מקרים מסוימים, אומר אלתרמן, הדיפת 

האידאל ההומניסטי־רציונליסטי של ההבנה היא־היא התגובה ההומניסטית הנכונה.
התגובות  ברפרטואר  לזעם  נכבד  מקום  נותנת  אלתרמן  של  ההומניסטית  התפיסה 
המוסריות הראויות. כך למשל בשיר ‘ִעם ַרַחׁש ַהִּדָּבה'47 — העוסק בשמועות שפורסמו בעיתון 
העולם הזה כי רצח ישראל קסטנר בוצע בידי חוגים מקורבים לשלטון — כותב אלתרמן כי 
אסור להתייחס ל'לחישות האלה' כדבר שיש לעבור עליו לסדר היום. התגובה צריכה להיות 
מחאה רגשית חריפה ביותר החורגת מהפרכה רציונלית של הטענות או מקבלתן כתקפות 

)עצמת המחאה הנדרשת באה לידי ביטוי בפעלים ‘לקרוע לגזרים' ו'לרמוס'(:

את ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ּׂ לּו ָלֵש את ֹלא ִיְתַרְגּ ִדיָנה ַהֹזּ ה ְוַהְמּ ָהָעם ַהֶזּ
ל  ֶשׁ ְצרֹור  ִבּ ּבֹון  ֶחְשׁ ִסּלּוק  ם  ְלֵשׁ רֹוְצִחים  ׂשֹוֵכר  ְלטֹון  ִשׁ עֹוֵמד  ם  ְּברֹאָשׁ ִּכי  ה  ִחיָשׁ ַהְלּ ֶאת 

ב... ים ִמַגּ ַּכּדּור�
ר ּכֹוְתִבים אֹותֹו ִּכְלַאַחר ָיד ָבר ֲאֶשׁ ה ְּכִמין ָדּ הּור ַהֶזּ את ֶאת ַהִהר� ל ָלּשֵׂ ָהָעם ֹלא ִיְתַרֵגּ

ים ִאיׁש ִלְמַלאְכּתֹו ְוְלִעּסּוָקיו. ּוְמׂשֹוֲחִחים ּבֹו ְוחֹוְזר�

חֹור־ֲעֵלי־ָלָבן ִּבְכרּוז אֹו ְּבִעּתֹון ָּכל ַהּכֹוְתִבים ֶאת זֹאת ָשׁ
ה ָבּ ָמה ְמֹטָרָפה ְוֲעֻקּ ַבר ַאְשׁ ֵיְדעּו ִּכי ְמִטיִחים ֵהם ְדּ

ר ִאם ַיֲאִמין ָלּה ֵלב ָהָעם — ָעָליו ִלְקֹרַע ִלְגָזר�ים ֶאת ַהּׁש�ְלטֹון, ֲאֶשׁ
ה.48  ָּב ִדּ ַה ל  ֶשׁ יאּה  ִצ מֹו ֶאת  ס  ֹמ ר� ַאְך ִאם ֹלא ַיֲאִמין — ָעָליו ִל

ש' שכבר הוזכר כותב אלתרמן: ֻׁשָלּ בשיר ‘ְּתחּום ַהְמּ

ְתחֹוֵלל ְלתֹוֵעָבה ִנּ ר ִמְקֶרה ָּכֶזה ֶשׁ ֵכן ֶחְבַרת ֱאנֹוׁש, ֲאֶשׁ ֹלא ִּתָתּ
ים  ל ֲאָנִשׁ ָרִטי ֶשׁ י ְוַהְפּ ֹלא ְיעֹוֵרר ָּבּה ֶאת ַהַחְלָחָלה ְוַהֵחָמה. ֲחַמת ִצּבּור ִעם ַזֲעָמם ָהֱאנֹוִשׁ

ים. ל ָנִשׁ ְוֶשׁ
ְשָּפט ִּכי ִאם ְּתגּוָבה ֵמיָכִנית, ֶטְכִנית, רֹוּבֹוִטית! ְּתגּוָבה ן ִּבְלֲעֵדי זֹאת ֵאין ַהִמּ ֵכּ ֶשׁ

ים. ָרה ּוְנכֹון חּוִשׁ ָמָמה ּוָבֵריקּות ְוֹלא ְּבֶקֶרב ַעם ְצלּול ַהָכּ ְתחֹוֶלֶלת ַּבְשּׁ ַהִמּ

שם, 3.5.1957, עמ' 32.  47
)או  ישראל'  ‘מלכות  ֻסָּלִמית', שבו מכנה אלתרמן את חברי  ֶּדֶגֶנַרִטים  ‘ְקבּוַצת  הביטוי  גם את  ראו   48
לאחר  נעצרו  וכמה מחבריה  חרותי,  יעקב  לח"י שמייסדה,  יוצאי  — קבוצה של  צריפין'(  ‘מחתרת 
ם: למחשבת מלכות ישראל היה ביטאונו האולטרה־ימני של ישראל אלדד, מראשי לח"י,  הרצח. ֻסלָּ
ונכתבו בו דברים חריפים ביותר נגד ראש הממשלה שרת והנהגת היישוב, שהואשמו בכך שהפקירו 
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ים' אם כן הוא עם שתגובת החלחלה והחמה אל מול מאורעות  ָרה ּוְנכֹון חּוִשׁ עם ‘ְצלּול ַהָכּ
מסוימים, פשעים מסוימים, חריגות קשות מסטנדרט מוסרי היא חלק מרפרטואר התגובות 
מעידה  היא  ומתפקדת.  ערנית  רגישה,  מוסרית  מערכת  על  מעידה  כזאת  תגובה  שלו. 
הקרות,  והתבונה  ההכרה  על  הרגש  של  עיוורת  השתלטות  על  ולא  הכרה  צלילות  על 
הרציונליות. מערכת מוסרית בריאה, על פי אלתרמן, מכילה בתוכה אלמנט של חום רגשי 
שיכול וצריך גם להגיע לעתים לטמפרטורה של רתיחה. הרתיחה — שבדרך כלל נתפסת 
ושיכול  המציאות  תפיסת  את  שמעכיר  ממנו,  להתקרר  שיש  ממנו,  להימנע  שיש  כמצב 
לכך  כסימפטום  כאן  נתפסת   — עמוקה  חרטה  בעקבותיהם  שיגררו  מעשים  לידי  להביא 
שהמערכת המוסרית מתפקדת ולא עברה את התהליך הפתולוגי שבמאי הקולנוע האוסטרי 

הידוע מיכאל הנקה מכנה ‘התקרחנות רגשית' )emotional glaciation(.י49
ל ִעָּקרֹון'50 — המהווה תגובה של אלתרמן לדרישה הבלתי מתפשרת של  ינֹו ֶשׁ בשיר ‘ִדּ
האו"ם לנסיגה מלאה של ישראל מכל השטחים שכבשה במלחמת סיני ללא כל תנאי וללא 
קבלת ערבונות לחופש שיט וביטחונות להפסקת התקפות הפדאיון מרצועת עזה ובניית 
עצמה צבאית מצרית בסיני — הפתוס אינו רק בבחינת קישוט לטיעון או חיזוק לטיעון, אלא 
הוא־הוא הטיעון. לאחר שהוא כותב בלשון נמלצת על האו"ם ועל חשיבותו ההיסטורית, 

אלתרמן דוחה על הסף את תביעתו, זאת משום ש:

ִאָּתנּו ַהֶּצֶדק. זֹאת
י ָהֹעֶנׁש. יֹוְדִעים ַּגם דֹור�ֵשׁ
ב ִיְשָׂרֵאל ְּפָרזֹות ֵשׁ ֹלא ֵתּ

י ַהּכֹוָתּה ָּפִנים ָוֹעֶרף. ין חֹור�ֵשׁ ֵבּ

משפטיים־דיפלומטיים  נימוקים  כלומר  לריכוכה,  או  הדרישה  לדחיית  ממשיים  נימוקים 
המתבססים על תקנות והחלטות האו"ם ועל אמנות בין־לאומיות, לא ממש מובאים )זאת 
אולי משום שִצדקה של מדינת ישראל הוא ‘ֱאֶמת מּוָבָנה ֵמֵאֶליָה'(. כתחליף ובאורח אופייני 
מעין  וטרנסצנדנטלי,  מטפיזי  פרקליט־על  כמעין  הגורל  למערכה  מגויס  הנבואי  למודוס 
ובמעין  הסמכותי  בקולו  משמים,  המשמיע  ישראל,  שכינת  של  סמי-משפטי  גברי  גלגול 
תקבולות מקראיות חגיגיות, את הצו הכמו אלוהי )הגורל למעשה משעה את המשפט הבין־

לאומי בשם עקרונות משפטיים־מוסריים גבוהים יותר(:

את יהדות הונגריה לידי הנאצים. הביטאון פילל למניין בחורים ישראלים, ‘יפים, טהורים ובעלי שכל 
]...[ שאינם רוצים ללכת אחרי אלה המובילים אותם לאושביץ', וישימו ‘קץ לאותה  פשוט ובריא 

ם, ינואר 1957(.  הידרדרות' )ֻסָלּ
 Michael Haneke, ‘Film als Katharsis’, in: Francesco Bono (ed.), Austria (in)felix: zum  49

österreichischem Film der 80er Jahre, Graz, Blimp 1992, p. 89
אלתרמן, הטור השביעי, ו, 22.2.1957, עמ' 21.  50
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ַדַעְּת ְּב ִד י ן  ָגּ ְזרֹוַע ַצר ֶשׁ
רֹוֵנְך ְּב ַכ ַח ׁש ]...[  ב ֶאל ְגּ ֹלא ּתּוַשׁ

ֹלא ְּבֶכֶסף ְוּלא ְּבָזָהב
אּו ר�ְגֵבי ְּגבּול ּבֹוֵטַח ]...[ ְיֻסְלּ

ַאף ִאם ָּכל
ַמְצִּביִעים ְיַגּנּוְך ָּבַרע ָלְך,

טֹוב ֶהיֹות ִּגּנּוָים ָלְך ֹעל
ָבה ָלְך ]...[ ְבֵחיֶהם ַמֵצּ ִמְהיֹות ִשׁ

ְׂשִאי רֹאׁש 
לּוי הּוא ּבוֵנְך ָגּ ָּבָרָמה. ֶחְשׁ

ְוָנִקי הּוא ְלֵאל ְוֱאנֹוש
ִּכי חֹק ֵאל ְוֱאנֹוׁש ָּכפּוהּו.

שנינה-סאטירה

יותר. השנינה  אלתרמן אמון על השנינה לא פחות ממה שהוא אמון על הפתוס, אם לא 
האלתרמנית היא שם דבר, ואין פלא שהוא עושה בה שימוש אפקטיבי במערך הטיעוני של 

שיריו הדיוניים.
לעתים השנינה אינה אלא בבחינת נגיעה זעירה במרקם השיר. כך הוא הדבר למשל 
ף',51 שנכתב על רקע השיחות להקמת ממשלה חדשה בסוף 1953  ַעל ַהסַּ ָלה ֶשׁ בשיר ‘ַהֶּמְמָשׁ
שאיפתו  את  אלתרמן  מבטא  ושבו  בוקר(  לשדה  והליכתו  בן־גוריון  התפטרות  )בעקבות 
)מפא"י,  הגדולות  הפועלים  מפלגות  משלוש  המורכבת  לממשלה  השנים  ורבת  העקבית 
מפ"ם ואחדות העבודה; שתי האחרונות היו מאוחדות באותה תקופה(. בשיר, שאינו נטול 
פתוס )על הממשלה המאווה, שבסופו של דבר לא הוקמה, הוא כותב: ‘ִאם נֹאֶבה ְוִאם ָלאו — 

ִהיא ּגֹוָרל. ִהיא ְּגֵזָרה. ִהיא ַּדְחּפֹור ֲערּוצֹו/ ֶׁשל ְנִתיב ַהְּתקּוָמה ַהֶּנֱחָרץ'(, מופיע הבית הבא: 

טּוב ל ַהקִּ ם ָּבה ֹלא ֶיְחדַּ ִהיא ָּכמֹונּו יֹוַדַעת ֵהיֵטב ִּכי ַגּ
ְוִיְהיּו ָּבה ֻסְגיֹות־ְמר�יָבה ְלֵעת ְּבר�ית ֵּבין ָחלּוץ ְלָחלּוץ.

תּוב, ּה ַּככָּ ָּב ְר ִק ַאְך מּוָטב ָלּה ִּכי ִיְתרֹוְצצּו ַהּבֹוִנים ְּב
י ִּפּגּוֵמנּו ַּבחּוץ. ֵהא ַהֵּפרּוד ִמְתרֹוֵצץ ַעל ַגֵבּ ְיּ ִמְשׁ

העיוות השנינתי של הפסוק ‘ויתרוצצו הבנים בקרבה' )בראשית כה, כב(, המוסב על קשיי 
בצורה  להעביר  מצליח  ויעקב,  עשיו  התאומים  את  ברחמה  הנושאת  רבקה  של  ההיריון 
אפקטיבית וחסכונית את עמדתו של אלתרמן הרואה את המפלגות, למרות המתחים ביניהן, 

שם, ג, 27.11.1953, עמ' 373.  51
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כמפלגות אחיות, כאשר השורש המאחד — היות שלושתן מפלגות של חלוצים ובונים — 
גדול בהרבה על המפריד ומחייב את שיתופן בהנהגת המדינה והעם. 

במקרים אחרים השנינה תופסת מקום מרכזי יותר במרקם השיר. ביום 29 ביולי 1954 
נערכה בקיבוץ מעגן עצרת זיכרון רבת משתתפים לפרץ גולדשטיין, צעיר קבוצת הלוחמים 
היהודים שהתארגנה ביישוב במסגרת ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה 
והוצנחה מעבר לקווי הגרמנים באירופה הכבושה. מטוס שאמור היה להביא לעצרת איגרת 
במגרש  שישב  הקהל  תוך  אל  והתרסק  המידה  על  יתר  טוס  הנמיך  המדינה  נשיא  מאת 
העצרת. באסון נספו 17 איש ונפצעו יותר מ־20. בעקבות האסון, תחת הכותרת ‘מוסר לא 
לקחנו',52 פרסם אליעזר שטיינמן מאמר תוכחה נוקב שבו בא חשבון עם יצר הראווה הטמון 

בציבור:

מידה רעה דבוקה בנו. והיא ההתראוות שמקורה ברגש הרהב, ואולי הרהב אינו סיבה 
ויש  זו משמעה כפול: אנו אוהבים להציג עצמנו לראווה  לה אלא תולדתה. התראוות 
מרהיבים  בטקסים  ולהשתתף  בראוות  להסתכל  עולמית,  לה שביעה  שאין  תאוה,  בנו 
ולהתקהל. היינו, לבוא לכל מקום שיש שם קהל, כדי להוסיף קהל ולהגביר את הצד 
ההצגיי שבמחזה ]...[ חידה סתומה היא בעיני מה מתרחש בקרב קהלנו ובתוך כל אחד 
מאתנו לחוד, שאנו תמיד להוטים לעזוב את בתינו ולנוע בדרכים ולהצטופף בהמונים 
ולהידחק בצד ובכתף ולדחוק אחרים ולטפס על גב שכם זולתנו כדי להסתכל באיזה דבר 
חידוש, באיזה מצעד, באיזה להטוט, באיזה פרצוף, באיזו העויה, באיזו הצגה של כלום.

ָהַרַהב"' )שכבר הוזכר(, שכותרתו  ‘"ַּגְלַּגל  ‘ַעל  שבוע לאחר מכן פרסם אלתרמן את הטור 
ויכוח  שטיינמן  עם  מנהל  הכול  שבסך  אלתרמן,  שטיינמן.  של  מאמרו  מסיום  לקוחה 
תרבותי ומכובד )הכולל גם אלמנט של פתוס מתון(, פותח את דבריו בפרוצדורה האירונית 
הקלאסית, שעיקרה אימוץ דברי היריב תוך כדי העצמתם, הגזמתם וניפוחם האינפלציוני 

עד שהם הופכים להיות מגוחכים וקורסים לתוך עצמם:

ל ׁשֹוט, ְוָכְך ֵמרֹאׁש ַעד סֹוף, ְּבָכל ּכֹחֹו ֶשׁ
ֵטיְנַמִני ֶשֵאין ּדֹוֶמה לֹו ְּבִעְבר�ית! ְּבֹכַח ְשׁ
ִביׁשֹות ְמִחי ֶאָחד הּוְקעּו ַתֲאוֹוֵתינּו ַהְמּ ִבּ

ְטנּוִנּיֹות ָּכל ָּכְך ְוָהחֹור�ׁשֹות ְוַהַקּ
קּופֹות־ּכֹה! ָהּה, ַּתְפר�יט ַרק ְמִזּמֹות־ָּכבֹוד ְשׁ

מּות! ָהּה, ְּבר�ית ֶׁשל ֻּבְלמּוֵסי ְצִפיפּות ְוִהְצַטְלּ
ל ְּתׁשּוקֹות ָיר�יד... ְסִּביֵכי ָּגלּות ְוֶשׁ ל ַתּ ֶשׁ

ו ַעד ְּבִלי ָׂשר�יד!  ר ִנְגלּו ַיְחָדּ טֹוב, טֹוב ֲאֶשׁ

דבר, 6.8.1954.  52
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ַקְלִּפיֹות',53 העוסק בבחירות לוועידה השמינית ההסתדרות, בחירות  גם בשיר ‘ִעם ִסּכּוֵמי 
שבהן זכתה מפא"י בלמעלה מ־50 אחוזים מקולות הבוחרים, מובאת טענת היריבים )אחדות 
העבודה ומפ"ם( בצורה כזאת שהקרקע נמשכת מתחת לרגליה והיא קורסת לתוך עצמה: 

ה־ִמְצָחּה  ִמְפֶלֶגת ָהרֹוב ֶׁשֵהֵעָזּ
ת ִהְקִּפיָאה  רֹו י ִח ְּב ַה י  ֵנ ְפ ִל ְו

ָחה,  ָכר ְוִכְמַעט ּוִפְצּ ֶאת ַטְבַלת ַהָׂשּ
יַע  ִצּ יקֹות ַהָיּ ר� ְלֹּגֶלת־ַעְצָמּה, ִלְשׁ ֶאת ֻגּ
ָחה  ִהיא )אֹוְמִרים ְיר�יֶביָה( ַּבַּקְלִּפי ִנצְּ

ְצִּביַע... ֲחָדה ֶאת ַהַמּ ִשּׁ ֵני ֶשׁ ִמְפּ

דוגמה טובה להצבת דברי היריבים בהקשר אירוני המקעקע אותם מתוכם ניתן למצוא בשיר 
גדול  ּוְסִביָביו'.54 בשיר, הדן בפסק הדין בפרשת הטבח בכפר קאסם שהרשיע חלק  ין  ‘ַהִדּ
מ־11 הנאשמים )שלושה זוכו( ופסק להם עונשי מאסר משבע עד 17 שנה, מנהל אלתרמן 

ויכוח עם אלה המתייחסים בביקורת ובתרעומת על חומרת פסק הדין:55

ין ְלַער�ֵער ְואֹוְמר�ים ִּכי ָעׂשּוי ְּפַסק־ַהִדּ
ָבא — ִּכי ִמּתֹוך ִנּמּוָקיו ֶאת מֹוַרל ַהצָּ

ל ְלַהר�ֵהר ֵּבר ֶשָצר�יְך ַהַחָיּ ִמְסַתּ
ַאֲחֵרי ֻחּקּיּות ַהְּפֻקדֹות ַצו־ָלַצו.

ן ִנַתּ ְואֹוְמר�ים ִּכי ְלִפי ְּפַסק־ַהִּדין ֶשׁ
לֹו הֹוָרָאה, ַקְבּ ל, ְבּ ב ַהַחיָּ ְמֻחיָּ

ָטן ְפּ ְלָהֵפְך ּבֹו ָּבֶרַגע ִלְכֵעין־ִמְשׁ
ים ּור�ָאָיה. ִשׁ ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ֶהֵקּ

ק  ְואֹוְמר�ים: ‘ֹלא ָּתִמיד ֲאדֹוִני ֵיׁש ִסֵפּ
ֻדָּבר, חּוד, ַּכְמּ ְלָבֵרר ַּדּקּויֹות'... ְּבִיּ

ְלַגֵּבי ִעְנָין ַּדק ּומּוָטל ְּבָסֵפק
ָפר.  ּכמֹו ֶהֶרג ָרצּוף ְּבֵעת ֹעֶצר ַּבְכּ

ָפר' כ'ִעְנָין  האירוניה הסרקסטית החריפה הבאה לידי ביטוי בהצגת ‘ֶהֶרג ָרצּוף ּב�ֵעת ֹעֶצר ּבְכּ
וצלילית כאחד, את דברי היריבים  ְּבָסֵפק', המהדהד בצורה מעודנת, סמנטית  ּומּוָטל  ַּדק 
ק(, פועלת למעשה כחומצה הממיסה ומפרקת את טיעוני היריב  )שימו לב לחריזה ָסֵפק־ִסֵפּ

או לפחות מחלישה אותם בצורה רדיקלית.

אלתרמן, הטור השביעי, ה, 13.5.1955, עמ' 207.  53
שם, ו, 24.10.1958, עמ' 82.  54

דומה שההתרעמות היתה מיותרת. בערעור שהוגש הופחת עונשם של כל הנאשמים ומיד לאחר מכן   55
הם קיבלו חנינה ושוחררו מהכלא.
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ֲהִליְך ְמַצֵער',56 המעביר ביקורת על נוהגו ועיקשותו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ,  השיר ‘ַתּ
נגד שחיתות המשטר, מסתיים  ולחם בנחישות  שהיה באותה עת איש שורת המתנדבים 
בלהטוטנות שנינתית שיש בה אלמנטים אליטרטיביים57 וכן השילוב האלתרמני הקלאסי 

של חריזת עברית )ואפילו עברית גבוהה, מקראית( ולעז:

ִחיָנה ָהֶעְקרֹוִנית ְוַגם ְלִעְנָיֵננּו ַהָּנדֹון ֵּכן ִמן ַהְבּ ֶשׁ
ר ִקְצּפֹו רֹוֵתַח ְורּוחֹו ָנכֹוָנה, טֹוב ַלִּצּבּור ִּכי ֵיׁש ִעמֹו ִאיׁש ר�יב ֲאֶשׁ
י ָמדֹון, ָהֱאֶמת ִהיא ִלְפָעִמים ְּפר�י ר�יב ּוְפר� ַאְך ַאף ִּכי ֵאין ָסֵפק ֶשׁ
ל ְּפר�יָמדֹוָנה. יָבּה ִמּדֹות ְוִנימֹות־קֹול ֶשׁ ֵאין ָּבה ִמִטּ ַהֹלא ָּברּור ֶשׁ

תמונת  הוא  אלגנטי,  סיף  של  הסיום  כמהלך  עוקצני,  שנינתי  פירואט  באיזה  השיר  סיום 
הראי של סיומו בהמראה פתטית אל הנשגב. הוא מטביע בו את חותם ההנמכה הלגלגנית, 

שאמנם שזורה בו לכל אורכו.58
לצד  עמידתה  על  לצרפת  תהילה  שיר  מעין  שהוא  ִמְתַּבְקׁשֹות',59  ֶשׁ ִמִּלים  ה  ‘ַּכָמּ בשיר 
המעצמות,  מצד  נשק  אמברגו  של  בתקופה  חשובים  נשק  כלי  לה  שסיפקה  ועל  ישראל 

משתמש אלתרמן בשנינה על מנת למתן את הפתוס:

יעּונּו, ִּבְהיֹות אֹוֵיב זֹוֵמם ִלְזנֹק ֵמֹאֶפל, ִהִגּ הּוִתי ֶׁשל ַהֵּכִלים ֶשׁ ֶער�ָּכם ַהַמּ
ְלַּגל ִּכי ֵיָהֵפְך. ע ִלְכּפֹות ֶאת ַהַגּ יַּ מּוִתי הּוא ַּכּמּוָבן ִעָּקר. הּוא ֶשִסּ ֶער�ָּכם ַהַכּ

ל ֹאֶפן... ל ִסְגנֹון, ֶשׁ ר�ַפִתית ַהזֹאת, חּוץ ִמן ָהֹחֶמר, ֵיׁש ַּגם ֹנֶפְך ֶשׁ ה ַהָצּ ֲאָבל ּב�ָכל ַהָּפָרָשׁ
ְך. י ל ֵא ֵאָלה ֶשׁ ל ָמ ה ִּבְלַבד. ַּגם ְשׁ ֵאָלה ֶשׁ ֹלא ְשׁ

ן ָנא ַּבּׁשּוַלִים ֵּכן, ַּגם ֶאת זֹאת לּו ְנַצֵיּ
ֵאין ְלַהְבִדילֹו ּוְלַהְפר�ידֹו, ִּכיסֹוד ֶשׁ

ל ֶּתֶבן ְלָעְפַרִים ַאף ִּכי ְּדַבר ֶׁשַבח ְלָצר�ַפת ַעל ַטַעם־ְוצּוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת ְיבּוא ֶשׁ
ל ַיִין ְלּבֹור�דֹו. ּוִבְבִחיַנת ִאיְמּפֹור�ט ֶשׁ

הקלאסית  העברית  החריזה  בין  בשיר  הנוצר  הכפול  המתח  על  מבוססת  כאן  השנינה 
הזוגי  הריבוי  תצורת  על  המבוססת  חריזה  עפריים;   — )שוליים  וג'  א'  בשורות  השוררת 
הייחודית לעברית(, ובין חריזת הלעז־עברית )להפרידו — בורדו( המתקיימת בשורות ב' וד', 
כמו גם בין הביטוי המדרשי הקלאסי )‘הכנסת תבן לעפריים'( ובין המודרניות האירופית 
בת העולם הגדול הנודפת מהפראזה ‘אימפורט של יין לבורדו'. תועפות של לעז ושעשועים 

אלתרמן, הטור השביעי, ו, 18.1.1957, עמ' 14.  56
אליטרציה — לשון נופל על לשון.  57

ולא עם אלתרמן,  ליבוביץ  היו כאן עם  והאומץ הציבורי  דומה שבפרספקטיבה היסטורית הצדק   58
וה'תהליך המצער' שבכותרת חל יותר על המשורר מאשר על נשוא השיר.

אלתרמן, הטור השביעי, ו, 15.2.1957, עמ' 18.  59
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לשוניים ופרוזודיים המבוססים על השימוש בלעז הם מהמאפיינים המרכזיים של המודוס 
השנינתי בשירתו העיתונאית של אלתרמן.60

1958 התחוללה בעיראק הפיכה צבאית אלימה בראשות הקצין עבד אל־ ב־14 ביולי 
על  והכריזה  ההאשמית  למלוכה  קץ  ששמה  החופשיים',  ‘הקצינים  וקבוצת  קאסם  כרים 
וראש  אל־אילה  עבד  העצר  ויורש  דודו  פייסל,  הצעיר  המלך  רפובליקה.  כעל  עיראק 
נלקחה  אל־אילה  של  גווייתו  להורג.  כולם  הוצאו  אל־סעיד  נורי  הפרו־מערבי  הממשלה 
מארמון המלוכה בידי המון בלתי נשלט, הושחתה בצורה נוראה, נגררה ברחובות ולבסוף 
נתלתה מחוץ למשרד ההגנה בבגדד. גורל דומה בא על גופתו של אל־סעיד. אלתרמן, עם 
ידי  על  שכונן  אבסלוטיסטי  מלוכני  משטר  של  לעקירתו  שלו  העקרונית  הסימפטיה  כל 
הבריטים ולהחלפתו במשטר רפובליקני, מתייחס להפיכה הזאת בסקפטיות עמוקה. הרוח 
הסקפטית המפוכחת, המרירה משהו, מוצאת קנקן הולם, ‘טבעי', במודוס האירוני, המוכנס 

לתוך מערך הטיעון הדיוני:

ְסִטיְליֹות נֹוְפלֹות ּב�ֲעָרב... ַמה ִנְפָלא! ַהַבּ
ָהר�ֵאינּו: ַאְלָיה ֶשׁ ם ָבּ ַאְך ֵיׁש קֹוץ ְמֻסָיּ

זֹאת, ּב�ָנְפָלּה, ָכּ ָּכל ַּבְסִטיְלָיה ַעְרִבית ֶשׁ
נּו! ית ִהיא — ִלּפֹל ַעל רֹאֵשׁ ַמְטָרָתּה ָהָראִשׁ

נּו ִנְדרֹש: ְפֵשׁ ְוָלֵכן ִאם ְּתׁשּוָבה ִמנַּ
‘ַעל ְּתנּוַעת ַהְּפרֹוְגֶרס ָהַער�ִבי ֵאיְך ַּתִגיִבי?'

לּו ִנְדַאג, ֹקֶדם ָּכל, ְלָהֵגן ַעל ָהרֹאׁש — 
ֵאין ָסֵפק ִּכי ֶזה ֹאֶפן־ְּתגּוָבה ְּפרֹוְגֶרִסיִבי.

ים. זֹו ְּתגּוָבה ֶהְכֵרִחית־ִראׁשֹוָנה ְלִעִתּ
ר ַרק ְלַאֲחֶריָה — נּוָכָלה זֹו ְּתגּוָבה ֲאֶשׁ

ָבִטים ׁשֹות ְלַעְצֵמנּו ֶאת ָּכל ַהְלּ ְלַהר�
ה ְנִתיָבה ָלּה... ְזָרח ַהּכֹוְבָשׁ ת ַהִמּ מּול ְּתִחַיּ

ַרק ַאֲחֶריָה נּוָכָלה )ֶאָחד ַהַּמְמִעיט
ְוֶאָחד ַהַּמר�ֶּבה( ְלׂשֹוֵחַח ֲאִפלּו

ִמית'61 ׁ ַעל ְּכרּוֵזי ֲחבּוַרת ‘ַהְּפֻעָלה ַהֵשּ
ה ַחְסַרת ִהָּגיֹון... ֹלא, ָחִליָלה... ֶשֵאיֶנָנּ

ראו מאמרי ‘"לאור אפלת הימים": המודוס השנינתי-סטירי בשירתו העיתונאית של נתן אלתרמן',   60
עיונים בתקומת ישראל, 21 )2011(, עמ' 79-38.

הפעולה השמית היתה תנועה רעיונית שדגלה בהשתלבות מדינית של מדינת ישראל עם שכנותיה   61
ואחרים,  ילין־מור, בועז עברון  נתן  ידי אורי אבנרי,  1956 על  הערביות. התנועה, שהוקמה בשנת 

דגלה בהקמת פדרציה ישראלית־ערבית במזרח התיכון.
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ְּכרּוָזּה ַהִנְלָּבב ֹלא ָוֹלא... ַאְך ָׁשָעה ֶשׁ
)ּב�עֹוד ֶחֶרב ֲעָרב ַעל רֹאׁש�ה ִמְתַהֶּפֶכת(

ב ְּבַעֵמי ַהֶּמר�ָחב', ְמַדְקֵלם: ‘ִנְשַּתֵלּ
ִהיא ּב�ָכל זֹאת — ִיְסַלח ָלנּו ֵאל — ְמֻגֶחֶכת...

ִהיא ִנר�ֵאית — ֵאל ִיְסַלח — ִנְלָעָגה ְּבִמְקָצת
נּו. ּלּוב ְּבִלֵבּ ֵני ֶשֵאין ֵיֶצר־ִשׁ ֹלא ִמְפּ

ֵני ֶשַהַּצד  ִהיא ִנר�ֵאית ִנְלָעָגה, ַרק ִמְפּ
62... ּו נ ֵב ְלּ ַׁש ְל ו י  ָנּ ִשׁ ן  י ן ֵּב ֵוּ ָהַער�ִבי ִמְתַכּ

שנקראו  מילואים  יחידות  של  ססמאות  שלוש  ישראל  בקול  הושמעו   1959 באפריל  ב־1 
להתגייס: ‘להקת אמנים', ‘ארשת חשיבות' ו'ברווזי מים'. השידור, שהיה חלק מתרגיל של 
צה"ל, גרם לבהלה גדולה בציבור, ולסערת רוחות בארץ, במדינות ערב ובכל רחבי העולם. 
הכנסת מינתה ועדת חקירה לבדיקת הפרשה, שזכתה לכינוי ‘ליל הברווזים'. האופוזיציה 
בּות'63 מנהל אלתרמן ויכוח עם אותם גורמים  הגישה הצעות אי־אמון. בשיר ‘ִׁשּדּור ַהִהְתַיְצּ
הסוף.  עד  הדין  מיצוי  ודרשו  לפטר  ושאגו  הכושל  הגיוס  תרגיל  על  שעטו  באופוזיציה 
הביקורת שלו לובשת צורה של מונולוג דרמטי־קומי המופנה מהאב ניסים, שהוקפץ לשווא 
המילואים  שקריאת  קומית  כדמות  מוצג  ניסים  האב  מושיקו־אברמיקו.  לבנו  למילואים, 

מכניסה אותו לתזזית של פעילות קדחתנית:

ר ִׁשְּדרּו ֶאת ֶזה ַמה ֶׁשקֹור�ִאים ִּגּיּוס־ַהֶּפַתע, ֲאֶשׁ ָרִמיקֹו, ַכּ ׁש�ַמע, ַאְבּ
ק, י ֹלא ִנְבַהְלִּתי ַרק ִהְתַחְלִּתי ִחיש ִלְתחֹב ֶאת ָהחֹוְתלֹות־ַהָּפֶטס ְוַהָחִקי ֶאל ַהַׂשּ ָקַפְצִתּ

ֵלְך ִלי ַאְּבַרִמיקֹו, ֵּתן ֶאת  ִמיָכה ַהְשׁ י, ּוְבקֹול ָשַאְגִּתי: ‘ַהְשּ ִנָיה ִחַּפְשִׂתּ ְּבַיד ַאַחת ָאַרְזִּתי, ַּבשְּ
ר�ִמיל, ַהַתּ

ַהב ַהֶּבֶרָטה
ַטע!' ִּכי ְּכָבר ָעַלי ִלְהיֹות ַּבֶׁשַטח ּוַבֶקּ

יל ָקָטן ִּבְלַבד ְוֹלא אֹוִתי ִּבְכַלל קֹור�ִאים ְוֹלא ָהָיה ְוֹלא ִנְבָרא', נשאר  ר�ִגּ ה ַתּ כאשר מתברר ‘ֶׁשזֶּ
)המוטיב הקומי  ַלַּמִים'  ר  ָיָשׁ ָהֵאׁש  ּוִמן  ָּבֵאׁש  ִלְּבנּו אֹותֹו  ר  ֲאֶשׁ ף  ִסיר־ָנפּוַח־ְונֹוֵשׁ ‘ְּכמֹו  ניסים 

הקלאסי של רוב מהומה על לא מאומה(.
המונולוגיסט  של  ערוותו  לחשיפת  כלי  רבות  פעמים  מהווה  הדרמטי  המונולוג  בעוד 
ניסים, שאינו אלא שופר לקולו הממסדי של אלתרמן עצמו,  עצמו, כאן הדברים שונים. 
מעין בובה המופעלת בידי הפיתום, אינו ‘קונה' את זעקת האופוזיציה והוא גוער בבנו הקטן 

הצוחק לאביו שהרוח ניטלה ממפרשי גבורתו:

כֹות', הטור השביעי, ו, 25.7.1958, עמ' 73.  ְהֵפּ ‘ֲעָרב ַּבַמּ  62
שם, 10.4.1959, עמ' 105.  63
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ה ִּבְכַלל ַּבר־ַדַעת —  ָך ִּבְמִדיִניּות ְוִאם ַאָתּ ֵאיִני יֹוֵדַע, ַאּב�ָרִמיקֹו, ַמה ַדְעְתּ
ְּכֵדי ִלר�קֹוד ְסִביבֹו ְּכֶפֶרא ַּבל־ ִלְכִלי־ִמְשָׂחק  ֲהֹפְך ְלָך ֶאת ַצַה"ל  ַתּ ֶשׁ ב  ה חֹוֵשׁ ַאְך ִאם ַאָתּ

ֵיבֹוׁש
ִעְנַין, ֲאִני גֹוֵזר ָעֶליָך: ַאף ֹלא ַצַעד! ּוְכֵדי ִלְצּבֹר הֹון ּפֹוִליִטי ָבּ

ְוא, ּתֹוִציא זֹאת, ַאְּבָרִמיקֹו, ִמן ָהרֹאׁש.64 ֶזה ַלַשׁ ו עֹוְסִקים ָבּ ָך ַעְכָשׁ דֹוִלים ִמְמּ ְגּ

ל?', שכבר הוזכר לעיל, מתייחס אלתרמן לדרישת  ר ְּבֵני־ְּבר�ית ּוַמהּו ְּבָכל־ֹזאת ַהֶהְבֵדּ בשיר ‘ִמְסַדּ
ם,  ְכִלית, ֹּפה אֹו ָשׁ י ֶעְליֹונּות ָחִליָלה./ ִּכי ַאַחת ַהַתּ ִבין ִיְשָׂרֵאל ִלְמַלאְכּתֹו ְּבִלי ר�ְגֵשׁ י ָתּ הארגון ‘ִכּ

ִליל הּוא'. כותב אלתרמן: ֹאם/ ּב�ָכל ֶנֶכס ּוְבָכל ַמֲעֶשׂה, ִאם ְּבִמיִצ'יֶגן אֹו ַּבָגּ ְּוְנסּוָכה ֲהַוַית ַהְלּ

ְויֹון ֲעָרִכים ּוְתָכִנים ְוָלֵכן ִאם ּב�ֵני ְּבר�ית טֹוֲעִנים ְלִשׁ
ת־ִיְשָׂרֵאל, ַאל ָנִשׂיׂש ֶאל ִאירֹוְנָיה ָוֹעֶקץ. פּוצֹות ּוְתִחַיּ ל ְתּ ֶשׁ

אבל אלתרמן עצמו לא עומד בסטנדרט שהוא מציב. כך למשל הוא פותח:

לֹום ְלִמְסָּדר ֶּבן־ֵמָאה ְויֹוֵתר.65  ית. ַהָשּׁ לֹום ִלְבֵני־ְּבר� ַהָשּׁ
יָעף ּוִביָעט. ילֹון ִלְשֵׂדה־לֹוד ֵהִביאּוהּו ִבּ ְמטֹוֵסי ַהִסּ

ר ְוִנְדֶמה ִּכְמַעט־ֶרַגע ְּכִאילּו ִהִּגיע הּוא ָּכָכה ַהְיֵשׁ
ֵמָאה ַהּיֹוד־ֵטית ִמְמקֹורֹו ַבּ
ָי"ט. ִלְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ּב�ַתְשׁ

ים. ר. ְּבִלי ַתֲחנֹות ּוְשַלבִּ ָּכְך ַהְיֵשׁ
ֶאְמַצע. ְּבִלי ּתֹוְלּדֹות־ִצּיֹונּות ָבּ

ּב�ִלי ִּביל"ּו, ּב�ִלי ָּבֶזל, ְּבִלי
ְוא. ַעל ַאָּפן ְּבֶעֶצם. ּתֹורֹות־ָשׁ

עֹות ּוְתִפיסֹות, ֹלא ָנדּון ַעל ֵדּ
ְסָּדר ַעז ָוַרב הּוא. ַרק נֹאַמר: ַהִמּ

ַהּגֹוָלה ִהיא ִדְגלֹו ּוְבִסיסֹו,
ב הּוא. ְוֵאיָתן ַעל ּב�ִסיסֹו ִנָצּ

ל ִקּיּום ְלאּוִמי ֹלא ָעקֹוף ַיֲעקֹוף. ֵאלֹות ֶשׁ ְיסֹוֵדי ְשׁ
ֶדם, ּב�ַאְנִטי־ ֲאָבל ַּגם ִלְקַטּנֹות ֹלא ָיבּוז. הּוא לֹוֵחם, ְּכִמֶקּ

ֶסִמיִטיְזם ְלָכל ִּגּלּוָייו. ְלִמן ְּתחּום מֹוֲעדֹון ַהּגֹוְלף
ְוַעד ֵצל ַאְפָלָיה ּב�הֹוֶטל

אֹו ּב�ְנֵוה־ַהַרְחָצה ָהַאְטַלְנִטי.

אלתרמן כבר השתמש בעבר בצמד החביב )שימוש שיש בו לא מעט התנשאות עדתית אופיינית(   64
ַיֲעקֹב ַעל יֹום־ ת  ים ׁשֹוַׁשַנּ ִנִסּ ל  ֶשׁ ‘ִסּפּורֹו  על מנת להעביר את מסריו הפטריוטיים־ממסדיים בשיר 

ָהַעְצָמאּות ָהֲעִשׂיר�י', ראו: הטור השביעי, ב, 2.5.1958, עמ' 7.
המסדר נוסד בניו יורק ב־1843.  65
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ם ַעד ָים, ֲחֵבר�ים ּבֹו, ִמָיּ
ְּכַמֲחִצית ַהִּמיְליֹון. ְּכֶצֶות

ָהָיה הּוִדי ֶשׁ ׁשּוב ַהְיּ ַהִיּ
ִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ַמֲחֶצֶבת... ִלְמּ

אין פה בית שאינו מטיף עוד טיפה לקובעת הרעל האירוני שבו משקה אלתרמן את הארגון 
ְגלֹו ּוְבִסיסֹו,/ ְוֵאיָתן ַעל  )דומה שעיקר הרעל האירוני מתרכז בבית השלישי ]‘ַהּגֹוָלה ִהיא ִדּ
ב הּוא'[, אך גם שלוש הנקודות רבות המשמעות שבהן מסתיים הבית החמישי  ִנָצּ ְּבִסיסֹו 
נטענות במטען לא קטן של אירוניה מרירה(. מבחינה זו מצטרף השיר לשלל הלא קטן של 
על  מעלה  )שאינה  והמבוססת  השבעה  הברית  ארצות  יהדות  על  אלתרמן  שירים שכתב 
דעתה, גם אם היא ציונית באידאולוגיה שלה, לעלות לארץ( — שירים שכולם, ללא יוצא מן 

הכלל, מבטאים טינה עיקשת ומרירה, לגלוג ואף מוטיבים אנטישמיים נסתרים.

לוגוס

עם כל חשיבותם של האתוס, הפתוס והשנינה ברטוריקת השכנוע הרציונלי, אין הם אלא 
בגדר כינור שני למרכיב המרכזי ברטוריקה זו — הוא הלוגוס, כלומר בניית מערכת טיעון 
משכנעת. במונח מערכת טיעון אני מכוון לשלשלת של טענות הקשורות זו לזו ביחסים של 
ביסוס, נביעה, הפרכה, הסכמה אסטרטגית ואישוש. עיקר מניינו ובניינו של השיר הדיוני 

האלתרמני יוקדש לבניית טיעון כזה. 
טיעון מוגדר בדרך כלל כטענה או תזה בצירוף הנמקה. בספרו The Uses of Argument,י66 
מחלק  ה־20,  במאה  הטיעון  של  התאוריה  על  בשיח  המרכזי  הספר  ספק  ללא  שהוא 
סטיבן טולמין את ההנמקה ל־data, כלומר מערכת העובדות המהווה את בסיס הטענה, 
לטענה.  מהבסיס  המעבר  את  המאפשרים  הגזירה  או  ההיקש  כללי  כלומר   ,warrantsול־
הפרכה- של  האלמנטים  את  בטיעון  טולמין  מונה  ההיקש  וכלל  הבסיס  הטענה,  מלבד 
סיוג וכן אישוש של כלל ההיקש. במסגרת ההפרכה של טיעוני נגד יכולה לבוא הסכמה 
אסטרטגית עם חלק מטענות היריב. אלתרמן מרבה להשתמש בהסכמה אסטרטגית כחלק 
מהטקטיקה הטיעונית שלו. ההסכמה האסטרטגית מחזקת את מעמדו האתי של הדובר 
בהציגה אותו כאדם שקול והגון, שהוויכוח שלו עם יריבו אינו מעוור את עיניו מראות את 
הנקודות התקפות במערך טיעונו של היריב. נוסף על כך ההסכמה האסטרטגית משקפת 
את רוחה של הדיוניות הפרלמנטרית הקלאסית, שבסיס רחב של הסכמה — הבא לידי ביטוי 
בהנחות יסוד משותפות ובמטרות משותפות — הוא קריטי לפעולתה התקינה. שלטּה ודגלּה 
של ההסכמה האסטרטגית הם מילות חיבור כמו ‘אך', ‘אבל', ‘אולם', ‘עם זאת', ‘על אף זאת', 

 Stephen Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge University Press, Cambridge,  66
UK, New York 1958
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ומתחלפת  נעלמת  המגוז שבה ההסכמה האסטרטגית  נקודת  את  המציינות  וכולי,  ‘חרף' 
בחוסר הסכמה ובהפרכה. המודל של טולמין, המהווה הרחבה ועידון של מודל הסילוגיזם 
של אריסטו, יכול לשמש ככלי יעיל בניתוח הטיעון האלתרמני כפי שהוא בא לידי ביטוי 

במודוס הדיוני בשירתו.
אלתרמן הוא טוען ציבורי )על משקל טוען רבני( מיומן למדי. שיריו הדיוניים יוצרים 
לעתים קרובות משזר מורכב ומפותל של טענות וטיעונים. על מנת לזרוק אור על המשזר 

הבה ננתח לעומק שיר אחד מרכזי, חשוב, בקורפוס השירים הדיוניים של אלתרמן. 
ֶרת'67 נכתב בעקבות הפגנות אחד במאי של המפלגה הקומוניסטית  ַנֶצּ השיר ‘ְמהּומֹות 
1958. במהלך פיזורן האלים של ההפגנות עצרו כוחות  הישראלית )מק"י( בנצרת בשנת 
הביטחון עשרות אנשים, ביניהם נשים. מפגינים רבים נפצעו, חלקם נזקקו לטיפול רפואי. 
נערכו עצרות אחד  נוספים בגליל בהם  ביישובים ערביים  גם  המשטרה ביצעה מעצרים 
היו  בין העצורים  גם אחרי אחד במאי.  ימים רבים  במאי מטעם מק"י. המעצרים נמשכו 
ירשה  ישראל  שמדינת   1945 משנת  החירום  חוקי  מורשת  מנהליים,  צווים  לפי  שנעצרו 
ואחרים  אזרחיים  משפט  בתי  בפני  חלקם  למשפט,  הועמדו  העצורים  הבריטי.  מהמנדט 
בפני בתי דין צבאיים. עם העצורים נמנה גם ילד בן 12. על רבים מהם נגזרו עונשי מאסר 
ארוכים. עצורים אחרים הוגלו אל מחוץ ליישובי מגוריהם לתקופות של שלושה חודשים, 

חצי שנה ויותר.68
השיר מכיל 14 בתים בני ארבע שורות כל אחד. נפרוש את הטענות בכל אחד מהבתים. 
הפרכה,  )ביסוס,  הטיעון  במערכת  הטענה  של  תפקידה  את  נציין  בקו  מודגשות  במילים 
הסכמה אסטרטגית, טענת נגד, נביעה, כלל היקש, אישוש(. בסוג אות שונה נציין טענות או 
טיעונים נגדיים שהטקסט מפריך )פעמים רבות באמצעות הסכמה אסטרטגית, שמשמעותה 
קבלה חלקית של תקפות טענת הנגד בד בבד עם החרגת המקרה הנדון מטווח החלות של 
יש לציין שחלק מהטענות הן טענות משתמעות או מובלעות שאינן מופיעות  זו(.  טענה 
במפורש בטקסט; אלה הן מעין טענות פאנטום, חלקן חשובות מאוד, המרחפות, נרמזות, 
מסביב לגוף הטקסט, אם כחלק ממערכת טיעון יריבה עמה הטקסט מתווכח, ואם כחלק 

ממערך הטיעון עצמו.

בית 1 
נֹו'. ב ַעל ַכּ טענה א — ‘ַהֵּסֶדר הּוָשׁ

ֹאל  טענה ב — ‘ְוָכֵעת לּו ]כלומר כעת ראוי כי[ ָיקּום ָהֶאְזָרח ַהְיהּוִדי/ ְוָיקּום ַהּׁשֹוֵטר ַהְיהּוִדי, ִלְשׁ
ין/ ַעל ִמְלֶחֶמת  ֵחר�פּו ְוָסְקלּו, ִיְּתנּו ִדּ ים, ֶשׁ יִנים־ַער�ִבִיּ ֶאת ּתֹוְפֵשׂי־ַהֶהֶגה:/ ָהֻאְמָנם ַרק אֹוָתם ַמְפִגּ

ֶגד?' ָרִאינּו ִמֶנּ חֹוב ֶשׁ ָהר�

אלתרמן, הטור השביעי, ב, 9.5.1958, עמ' 367.  67
50 שנה  1958', שנכתבה במלאות  ‘הפגנות ה־1 במאי  יוסף אלגזי  על המהומות ראו רשימתו של   68
http://www.defeatist-diary.com/index.( תבוסתן  של  מיומנו  שלו  בבלוג  ופורסמה  להפגנות 

.)asp?p-memoriesOld_1may58
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בית 2
טענה ג — )טענת נגד מובלעת( הערבים הם היחידים האשמים.

ה  ן/ ְוִהָכּ ל ְוָרַגם ַּבֲחַמת־ֵחרּוק־ֵשׁ ֵלּ קִּ טענה ד — הפרכה של טענה ג: ‘ֹלא! אֹותֹו ַער�ִבי ַאְלמֹוני ֶשׁ
ם/  ָאֵשׁ ֵאיֶננּו  ֶשׁ ִחיד  ַהָיּ ָהֱאֶמת,  ַצד  ַעל  ְּבֶעֶצם,  ְסֶקֶלת,/ הּוא  ַהִנּ טּור  ִלְמכֹוִנית־ַהִשּׁ ְוִנְגַרר  ְוֻהָּכה 
ב ַּבֶּכֶלא'. כלומר, במילים אחרות, הערבים אינם  ְּבאֹוָתה ְמַעְרֹּבֶלת ֵחמֹות -/ ַאף ִּכי ה ּו א ַהּיֹוֵשׁ

אשמים בעוד כל שאר המעורבים אשמים.

בית 3
ֲעצּור�ים.  ָאָדם  ְּכָמאַתִים  ָהֶאָחד־ְּבַמאי./  הּומֹות  ְמּ ַהר�ָגַעת  ם  ֵאי־ָשׁ ֶכת  ִנְמֶשׁ ‘עֹוד   — ה  טענה 

ִחּפּוִשׂים ּוָמצֹוד. עֹוד לֹוֵחׁש ָהֶרֶמץ'.
ּסּוי קֹומּוִניְסִטי'.  הּוָמה — ְּפִרי ִשׁ טענה ו — )טענת נגד(: ‘ַהְמּ

הּוא  ּסּוי  ַהִשּ ‘ָנכֹון.  ו:  )חלקית( עם  ותוך הסכמה אסטרטגית  ז — הפרכה של טענה  טענה 
ֶמת...'. ָלָלה — ֹלא ָהיּו ַרֲאָוה ְמֻבֶיּ י, ַהְּמָחָאה, ַהְקּ ר� ַּבַּמאי./ ַאְך ַהְמּ

בית 4
מומחי  אבל  נכון,  ו:  עם  אסטרטגית  הסכמה  תוך  ו  טענה  של  נוספת  הפרכה   — טענה ח 
השאלות  בשלוש  המובלעת  )טענה  במהומה  חלק  יש  להם  גם  הערבי  במיעוט  הטיפול 
ּסּוי ַוֲחָסל? סֹוף ָּפסּוק ְוַדֲעֵתנּו ָנָחה?/ ָהֻאְמָנם ֵאין חֹוָבה ַעל ֻמְמֵחינּו,  הרטוריות: ‘ָהֻאְמָנם ַרק ִשׁ

ֵאין ֵהָמה ַצד/ ְּבאֹוָתּה ְמַער�ֹּבֶלת ְצפּוָיה ּוֻמְכַרַחת?'  עּוט־ָהַער�ִבי/ ְלהֹוִכיַח ֶשׁ ֻמְמֵחי ַהִּטּפּול ַּבִמּ
בתיאור המערבולת מובלעת למעשה טענה נוספת, טענה ט — המערבולת היתה צפויה 
והכרחית. טענה זו מהווה ביסוס לטענה ח, כלומר בית 4 מבליע בתוכו מערכת טיעון )טענה 

וביסוס, אם כי הביסוס בא דרך מערכת תואר השם(.

בית 5
ל  ֶשׁ ִנים  ‘ָשׁ טענה י — ביסוס של טענה ט )שהיא הביסוס של טענה ח(: קדמו למערבולת 
ַעל  ְפָאה  ָקּ ֶשׁ יָטה  ִשׁ ל  ֶשׁ ִנים  ָשׁ ְמִדיָנה,/  ַבּ ָהַער�ִבי  ַהִּמעּוט  ֵאַלת  ִּבְשׁ מֹות  ּוְגר�יַסת־ֻמְסכָּ ְגָרה  ִשׁ

ל ִיעּוץ ְיִחיד־ַקו ִויִחיד־ֶּדֶרך'. ָמר�ים, ֶשׁ ְשׁ
את שתי השורות האחרונות של בית 5 ניתן להצרין כך:

טענה יא — והדבר חמור במיוחד, שכן:
ר ֵאין ְּכמֹוָתּה  ֵאָלה ֲאֶשׁ טענה יב — ביסוס לטענה יא: שאלת המיעוט הערבי במדינה היא ‘ְשׁ

ְגֶזֶרת'. ל ָהָעם ְוִצְדַקת ּתֹוְלּדֹוָתיו ַהִנּ ּה/ ֶאת ּתֹוכו־ּוָברֹו ֶשׁ נָּ ֲעׂשּוָיה ְלַנּסֹות ְּבֻחֵדי ִצָּפר�ָנּה ְוִשׁ

בית 6 )מהווה חזרה וחיזוק על בית 5; הדבר מצביע על חשיבות הטענות המופיעות בבתים 
אלה(

ּדּוׁש ְלֹלא ֵיֶצר ְּפר�יָצה ֶאל  ְשׁ ל ִדּ ִנים ֶשׁ טענה יג — )וריאציה על טענה י( קדמו למערבולת ‘ָשׁ
עֹוָליו'. ִמחּוץ ָלֶהר�ֵגל ְוָצרּות־ִמְשׁ



גידי נבו

328

טענה יד — )וריאציה על טענה יא( והדבר חמור במיוחד, שכן:
ָהְיָתה ְצר�יָכה ְלָהִעיד ]...[/  ֵאָלה ֶשׁ טענה טו — )וריאציה על טענה יב( ביסוס לטענה יד — זו ‘ְשׁ

ל עֹוָלם'. ת ִמְנָהגֹו ֶשׁ ְלטֹון ְיהּוִדי ְלֻעַמּ ל ִשׁ ַעל ִיְתרֹון ִמְנָהגֹו ֶשׁ
טענה טז — ביסוס לטענה טו — ‘ִּכי ְלָכְך ְיָעדּוָה' )מוחדרת לתוך טענה טו(.

טענה יז — ביסוס נוסף לטענה יד: הדבר )כלומר שנות הדשדוש ללא יצר פריצה בשאלת 
ָעה ְלִדְמיֹון ּוְתנּוָפה  ְוּ ר ֵאין ְּכמֹוָתּה ְמַשׁ ֵאָלה ֲאֶשׁ המיעוט הערבי( הוא חמור במיוחד, שכן זו ‘ְשׁ

ָאר־רּוַח". ּוְשׁ

מוסרית  טענה  מופיעה  בהם  ואכן  השיר,  של  המהותי  מרכזו  את  מהווים   6 ובית   5 בית 
רדיקלית ועקרונית היורדת לשורשי הקיום הציוני במדינת ישראל.

בתים 7, 8, 9 ו־10 מוקדשים להסכמה אסטרטגית ולהפרכה של שתי טענות נגד מרכזיות 
כנגד ‘יפיפות הנפש' הבאה לידי ביטוי כביכול בשיר.

בית 7 ניתן להצרנה כך:
ֹּלא  ָחִלים ֶשׁ י ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל/ ֶגּ טענה יח — הסכמה אסטרטגית עם הטענה כי ‘ֵיׁש ְּבֵלב ַעְרִבֵיּ

ַבע'.  ֶטּ ִמּ ן ֶשׁ ָאר רּוַח" ָיִפיג ֶאת ֻחָמּ ׁשּום “ְשׁ
ְלטֹון ָזר ּוִמְכַות  ל ְּתבּוָסה, ֵיׁש ִמְכַות ִשׁ טענה יט — ביסוס לטענה יח: כי ‘ֵיׁש ִמְכַות ִזְכרֹוָנּה ֶשׁ

ַפע'. ִּכיחּו ]...[ שּום ִּפּתּוח ָוֶשׁ ִעיר ָוֵתל/ ֶשָהיּו ַלּזּוַלת ְלַנֲחָלה', מכוות אותן ‘ֹלא ִהְשׁ

בית 8 ניתן להצרנה כך:
ְוחֹוָבה' שאין  ֶהְכָרח  ל  ֶשׁ ּוְכָבִלים  ְסָיִגים  ‘ֵיׁש  טענה כ — הסכמה אסטרטגית עם הטענה כי 

‘ְלַסְלָקם ִּבְמִחי ָיד'.
חֹון־ְיסֹוִדי'. טענה כא — ביסוס לטענה כ: כי הם ‘ְיֵתדֹות ִּבָטּ

טענה כב — מבוססת על/נובעת מטענה כא — ולכן מי שמבקש לסלקם ‘דֹוֵרׁש טֹוב הּוא ְוֹלא 
ְלטֹוָבה'.

טענה כג — כלל היקש: הכופר בשמירה שבה הוא בוטח עושה דבר בעייתי מבחינה מוסרית 
ר ָּבּה הּוא ּבֹוֵטַח...' מובלעת פה  ִמיָרה ֲאֶשׁ ׁ כֹול ְוכֹופר ַּבְשּ ֵרי ַהָיּ )מנוסח בצורה אירונית: ‘ְוַאְשׁ

הטענה שיש אכן כאלה הכופרים בשמירה שבה הם בוטחים(. 

בית 9
טענה כד — אישוש לטענה כג )כלל ההיקש( באמצעות דוגמה וירטואלית: ‘ִאם ֲאִפילּו ֻיְחַלט 
בֹות  נּוָעה ָלַער�ִבים ְּבמֹוְשׁ ָבִאי' עדיין יהיה זה קשה מאוד לתבוע ‘ֹחֶפׁש ְתּ ל ַהְצּ ְמָשׁ ַעל ִּבּטּול ַהִמּ
הּוִדים', קשה עד כדי כך שלא ברור ‘ִמי ָיִהין/ ְויֹאַמר “ָאֹנִכי ַאְחָרִאי"... ַאְחָרִאי ֹלא ְּבֶפה ִּכי  ַהְיּ

69.' ל ַע ֹפ ְּב

המיעוט  זכויות  להגנת  משקלו  כובד  במלוא  אלתרמן  מתייצב  שבו  הזה,  העקרוני  מעניין שבשיר   69
הערבי בארץ, מובעת עמדה מפורשת כמעט נגד ביטול הממשל הצבאי. זוהי עדות נוספת למיקומו 

המרכזי של הפרימט הביטחוני-לאומי במחשבתו של אלתרמן. 
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בית 10
ר  ָשׁ ְפ ֶא טענה כה — הפרכה של טענות יח וכ וכל מערכות הטיעון התומכות בהן: ‘ֲאָבל ָמה ֶׁש
ְּבָכל  ַּגם  ַיַחד(/  ַּגם  ּוְפָרֶטיָה  ְּכָלָלּה  )ַעל  ה  יָשׁ ַּבִגּ ְוַגם  ַּבֹּנַהל  ַּגם   /]...[ ְלַשּנֹות  ח  ָר ְכ ֶה ְו נֹות,  ְלַשׁ

את,/ הּוא ֹּכה ַרב ַעד ִּכי'. ֵאָלה ַהּצֹוֶרֶבת ַהֹזּ ׁ ֵגינּו ֵמָאז ַּבְשּ ֻמָׂשּ
ה ִנְסַלַחת'. ֵאיֶנָנּ את ֶשׁ ָהָיה ִהיא ַחָטּ טענה כו — נובעת מטענה כה: ‘ָּכל ַהְשׁ

בית 11
ה' הקיימת, יָשׁ נֹות הּוא ְיסֹוד ַהִגּ ֵיׁש ְלַשׁ טענה כז — ‘ַמה ֶשׁ

ו'ְמִעיָרה  ּוְמרֹור�ים'  ּוִבזּוי  ָּפָלה  ַהְשׁ יֹום־יֹום/  ‘זֹוַרַעת  היא  כי  כז:  לטענה  ביסוס   — טענה כח 
ְּבִמְקָצת ִעם  ְוִתְקֶהה  ם/  ְוִתֹדּ ֶּתְחַלש  ָחִליָלה  ֶּפן  ַהִּטְבִעית.  ַהִּטיָנה  ַגְחֵלי  ִּכְבַמּפּוח/ ֶאת  ה  ּוְמַלבָּ

ַמן ְּבִלי ִעּלֹות ֲחָדׁשֹות ְלִטּפּוַח'.70  ַהְזּ

בית 12 
ג ְמֻעְרָּפל/  ּׂ ו )ֶזה ֻמָש ַּק לַה ֵיׁש ְלַׁשנֹּות הּוא ַהַּקו, ָּכ טענה כט — )וריאציה על טענה כז( ‘ָמה ֶשׁ

י(, ָּכל ַהַּקו', ַאְך ְמאֹד ֻמָחִשׁ
ִנים ֲעֶשֶׂרת/ ֶאת  טענה ל — ביסוס לטענה כט )וריאציה על טענה כח(: כי הוא ‘הֹוֵפְך ֶזה ָשׁ

ה ְוִנר�ָּדף!'  ה ּוֻמְשָּפל,/ ְמֻנֶדּ ִדיָנה ְלִצּבּור ְמֻנֶדּ ִצּבּור ָהַער�ִבים ַּבְמּ
ֶרת ֵהן ִמר�יֹו  צּו ְּבַנֶצּ טענה לא - נובעת מטענה ל: )יש סיבה טובה להניח כי( המהומות ‘ֶׁשָּפר�
ְוקֹולֹו' של ציבור זה )חסר כלל ההיקש המשתמע: ציבור מנודה ונרדף עתיד במוקדם או 

במאוחר למרוד(.

בית 13
טענה לב — )וריאציה על טענה ו( הסכמה אסטרטגית עם הטענה כי השיסוי הקומוניסטי 

עורר את המהומות.
ְוא',  ע קּומֹו ַעל ָעְמדֹו/ ֹלא ָהְיָתה ֲחָמתֹו ֲחַמת ָשׁ טענה לג — הפרכה של טענה לב: ‘ַאְך ֵמֶרַגּ

כלומר חמתו היתה מוצדקת.
דֹו' )מבוססת על טענה י וטענה יג(. ֶדק ָהָיה ִעמָּ ַהֶצּ טענה לד — ‘ַאַנְחנּו ָּגַרְמנּו ְלָכְך ֶשׁ

ֻיֶחֶלת' )כנ"ל(. ֶדק ִיְהֶיה ִעָּמדֹו ַעד ְלבֹוא ַהְּתמּוָרה ַהְמּ טענה לה — ‘ַהֶצּ

בית 14
ֶרת' )כלומר שהצדק הוא עם המיעוט הערבי(. טענה לו — ‘ֶזהּו ֶלַקח ַנֶצּ

טענה לז — טענה משתמעת נגד טענה לט: חוקות עם ועם אינן חלות עלינו.
טענה לח — הפרכה של טענה לז: ‘ֻחקֹות ַעם־ָוָעם ַּגם ָעֵלינּו ָחלֹות' )ההדגשה היא פה על ‘גם'; 

אין אנו יוצאים מן הכלל פה(.

שימו לב לאלמנט השנינתי המושתל בדיון ומבוסס על השימוש האירוני המריר במילים: ‘פן חלילה'.  70
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ל  טענה לט — כלל היקש: ‘ִמעּוט ְמֻדָּכא ְוצֹוֵדק ]...[/ הּוא ִמעּוט ָההֹוֵפך ֶאת ָהרֹב ְלִצּבּור ֶשׁ
ְקָסדֹות־ְוַאּלֹות'.

הערבי  הציבור  כי  הטענה  את  המבסס  השיר  ומכלל  לט  מטענה  משתמעת   — מ  טענה 
ְוַאּלֹות'  ְקָסדֹות  ל  ֶשׁ ‘ִצּבּור  הוא  בישראל  היהודי  הרוב  וצודק:  ציבור מדוכא  הוא  בישראל 

)הטענה גם מתרמזת מהטענה הבאה, טענה מא(.
]כלומר,  ֶזה  ַהָלּ ן־ָהֶהֵּכר  ִסָמּ ֶאת  ְּבעֹוד־ֵעת  ]כלומר מן הראוי שנסיר[  יר  ַנִסּ ‘לּו   — טענה מא 
הקסדות והאלות[ ֵמָעֵלינּו' )בדומה לטענה ב בפתיחת השיר ]‘לו יקום האזרח היהודי ויקום 
השוטר היהודי'[, הטענה המסיימת את השיר מנוסחת בצורת ‘פעולת דיבור' ]speech act[י71 

של איחול, המסווה למעשה קביעה מוסרית תוך כדי הטענתה במטען רגשי(. 

ניתוח העומק הלוגי חושף את מורכבותה הבלתי מבוטלת של אמנות הטיעון האלתרמנית, 
דוגמאות  הטיעון.  מערך  של  הבסיסיות  ובפרוצדורות  באלמנטים  בשימוש  מיומנותו  את 
נוספות למורכבות ולמיומנות זו ניתן למצוא בכל רחבי קורפוס השירה הדיונית של אלתרמן. 

בין ועידת פועלים לרקטה

שירתו הפוליטית־אקטואליסטית של אלתרמן בשנות החמישים הן בערוץ העיתונאי שלה 
)‘הטור השביעי'( והן בערוץ הקנוני־לירי־היסטוריוסופי שלה )‘עיר היונה'( זכתה למהלומות 
ביקורתיות כבדות הן מימין והן משמאל. ברוך קורצווייל כינה את אלתרמן ‘פייטן המפלגה 
ההופך  היחיד  העברי  הליריקן  הוא  גרינברג  צבי[  ‘]אורי  כי  וכתב  וההסתדרות',  השלטת 
במשב רוחו הגאונית את האקטואליות האפורה לשירה', ואילו ‘הפזמון האלתרמני, על אף 

סגולותיו הרבות, אינו עומד תמיד במבחן הזמן'.72 
לדידו של מנחם פרי החרוזים הפטריוטיים של ‘הטור השביעי' כלל אינם שירה: ‘טלו 
משירי הטור השביעי את ההתנגנות והחריזה, ומה יישאר? ]...[ יישארו בידינו בדרך־כלל 
וקצת  הכלל,  של  לרחשי־לבו  ניסוחים  ססמאות,  קצת  חריפות,  נעדרת  פובליציסטיקה 
ביקורת )לא יותר מוועדת הביקורת של מפא"י(. די להשוות אותם לפזמוניו הסאטיריים של 

חנוך לוין כדי לראות את ההבדלים בדרכי האמירה, בתכניה, ובמקוריותה'.73
במכתבו הידוע לאלתרמן לרגל מלאת לו יובל שנים מתייחס בן־גוריון בעקיפין לביקורת 
לגבי  אינה תקפה  זו  קובע שביקורת  כדי שהוא  תוך  על שירתו העיתונאית של אלתרמן 

 J. L. Austin, How to do Things with Words, Oxford ראו:   speech actה־ תאוריית  על   71
 University Press, Oxford 1962; John Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy

.of Language, Cambridge University Press, Cambridge, UK 1969
ברוך קורצווייל, בין חזון לבין האבסורדי, שוקן, ירושלים ותל אביב 1966, עמ' 182, 200.  72

מנחם פרי, ‘סחרחר כשגיאה בין מלים: על שירי נתן אלתרמן', אתר הספרייה החדשה, ‘טור אישי',   73
.http://www.newlibrary.co.il/page_671 :12.4.2010
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מנחם דורמן, בין המשורר למדינאי, הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשל"ב, עמ' 45.  74
העברית  הספרות  ירושלים:  תהיה  לא  אם  הנ"ל,  בתוך:  בית',  בלי  לבני  ובונים  ‘מיוצרים  מירון,  דן   75

בהקשר תרבותי-פוליטי, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1987, עמ' 60-56.

המשורר: ‘אתה הזמת את הדעה שספרות טהורה ושירה זכה אינן בנות לוויה של מאורעות 
מה  או  פובליציסטיקה,  אלא  אינן  שוטפים,  בעניינים  העוסקות  ושירה  ספרות  וכי  היום, 

שגרוע יותר — ז'ורנליסטיקה בחרוזים'.74
ובונים לבני בלי  ‘מיוצרים  הגדיל לעשות דן מירון שבפרק השישי של מסתו הגדולה 
בית' ערך מתקפה חזיתית ממוקדת כנגד שירתו הפוליטית של אלתרמן בשנות החמישים, 
בעיקר זו שנכתבה ב'טור השביעי'. זהו איל ברזל ביקורתי יעיל והרסני המקעקע את מצודת 
שירתו העיתונאית המאוחרת של אלתרמן לבנה אחר לבנה ולא משאיר אחריו שריד ופליט. 
סופרים  של  בקבוצה  המרכזי  כיוצר  זו  במסה  מופיע  החמישים  שנות  של  אלתרמן 
שביחסם המתבטל והכנוע למנהיג המפלגה השלטת והמדינה דוד בן־גוריון מובילים את 

הספרות העברית מדחי אל דחי. כותב מירון:

בעיקרו  היה  מכוון  אני  שאליו  השיח  שכן  ‘דו־שיח';  במונח  השתמשתי  לא  בכוונה 
שפל  את  שהפגין  חד־שיח  להיפך;  ולא  השליט  אל  הסופר  מן  המופנה  חד־שיח 
המדרגה שאליה הגיעה הספרות במהלכה מימי ביאליק ועד לימיו של נתן אלתרמן 
]...[ העצמאות והסמכות של הספרות העברית כמוסד לאומי אוטונומי נחלפו עתה, 
בכניעות ובהתבטלות שמצאו את ביטוין האופייני והפאתיטי ביחסם של סופרים רבים 
אל דמותו של דוד בן־גוריון. ]...[ אבל יראת־כבוד כנה ומוצדקת זו עדיין לא הפכה את 
בן־גוריון לבן־שיח אפשרי. היא רק העמידה את הספרות במצב מוזר ואומלל. מחד־
גיסא לא היה בכוחה שלא ליטול חלק בהערכת בן־גוריון, ומאידך־גיסא לא עלה בידה 
להגיע אתו לקשר של ממש. חוסר הקשר כשלעצמו הגביר את ההערצה אך גם עשה 
אותה משפילה ואף אווילית. ]...[ אלתרמן לא מילא כאן אלא תפקיד של מאריונטה, 
שהמאניפולאטור הגדול משך בחוטיה )היו כמה מקרים נוספים, שבהם הפעילו חסידי 
בן־גוריון — ובעיקר משה דיין — את ‘המשורר' בדרכי מאניפולאציה לטובת מנהיגם וכן 
לטובת עצמם(. אותה שעה האמין באמת ובתמים, כשם שהאמינו רבים אחרים, שעם 
קריאת שירו בכנסת הגיעה הקריירה שלו לשיאה. ]...[ ניתן להעלות רשימה ארוכה 
של דברי חנופה, נמיכות־קומה ועליבות־נפש שאמרו וכתבו סופרים עבריים מכובדים 
על ואל בן־גוריון במשך שנות החמישים. בין שדימוהו לגיבורי התנ"ך ובין שהמשילוהו 
לגיבורי המיתוס והאגדה, בין שכינוהו ‘עבד ישראל' ובין שהכתירוהו כ'שר משריו', מן 
נמלצי־ ומשולשלי־לשון,  יצאו הסופרים תכופות מעוטי־דמות  המפגש הרוחני עמו, 
שפה ואווילי־דימוי; כאילו נשתכחה מהם במעמדו ולעומתו — חכמת המלים עצמה.75

הביטויים  עם  שביחד  הבאה,  בפסקה  ביטוי  לידי  זאת  עם  מגיע  הביקורתי  המחץ  עיקר 
המופיעים לפניה ולאחריה, הופכת את הפרק כולו לאחת הקטילות המפוארות, המבריקות, 

האלגנטיות והאלימות ביותר שידעה ביקורת הספרות העברית מעודה: 
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אבל הקריירה של אלתרמן קרבה לא לשיאה ]עם הקראת שירו ‘אחד הלילות' בכנסת[ 
אלא לרגע־המפולת הקאטאסטרופאלית שלה. ובמפולת זו מילאה הליכת־השבי של 
שכתב  בשירים  ברורות  מתמחשת  המפולת  מרכזי.  תפקיד  המדינאי  אחרי  המשורר 
אלתרמן על בן־גוריון בשנים 1953-1956: שירים כגון ‘אזרח מדינת ישראל — דוד בן 
גוריון' ו'לדוד בן גוריון' — דוגמאות מובהקות לשירה המגושמת והתפלה, המשעממת 
האומה.  כדבר  תפקידו  בתוקף  החמישים,  בשנות  כותב  אלתרמן  שהחל  והארכנית, 
אלו הן אודות טקסיות, מפותלות־תחביר, מאולצות־דימוי, צחיחות למשעי בחריזתן, 
הקל  החינני,  המשורר  לא  אותן  כתב  בשקילתן.  מיומנות  לא  אף  ולמרבה־הפלא 
והרענן ביותר בשירת הדור, אלא משורר־חצר מסובל־בשר וכבד־נשימה, שהמילים 
והמשפטים מסתבכים בין ה'רגליים' של טוריו ובכל זאת הוא ממלא את חובתו כלפי 
השליט בכל עומס המצעד המצופה ממנו. ‘אחד הלילות', השיר ‘אדיר הביטוי', אליבא 
דבן־גוריון, לא היה אלא בשורה מדכדכת, אשר אילו הושם לב כראוי למשמעותה לא 
גדולות כל־ ‘עיר היונה', שנה לאחר מכן,  היו ההפתעה והאכזבה בעת הופעת ספר 
כך. הכול — הטורים חסרי־החן, הארוכים לעייפה, המטאפוריקה היובשנית, הדיוניות 
הנבובה, שבדיבור בשם העתיד,  הגראנדיוזיות  וההמצאה,  חוסר ההברקה  המייגעת, 
הנביא  פוזת  בין  היום...'(, הנפילה  )‘בבוא  בפי העתיד  ידע המשורר את אשר  כאילו 
האינטלקטואלי  השממון  בסימן  כאן  עומד  כבר  הכול   — להיסטוריה  המורה  לפוזת 
והשידפון הפואטי של ה'אפוס', שהרס את אמינותו הפיוטית של אלתרמן למשך ימי 

דור.76 

אף שרוב המבקרים אינם משתמשים במונחים הז'אנריים העומדים ביסוד מאמר זה, דומה 
שמה שעומד בעיקר מאחורי הזעם, האכזבה והזלזול המתגלים בכתיבתם היא השתלטותו 
ההדרגתית של המודוס הדיוני על חלקים הולכים וגדלים בשירתו העיתונאית של אלתרמן 
ביותר  והיגע  האפרפר  המשמים,  המודוס  הוא  הדיוני  המודוס  ואכן  המדינה.  קום  מאז 
בקורפוס השירה העיתונאית של אלתרמן. דומה ששירי המודוס, על שורותיהם הארכניות־
בית  באיזה  מתפוררים  ענק  כפוחלצי  למעצבה  מונחים  וסרבולם,  כבדותם  על  טרחניות, 

נכאת ספרותי מאובק, נטוש למחצה.77 
המבקרים  שמנו  החולות  הרעות  כל  את  יותר  טובה  בצורה  המגלם  שיר  שאין  דומה 

בשירת אלתרמן בשנות החמישים מאשר השיר ‘ְוִעיַדת ּפֹוֲעִלים'.78

שם, עמ' 66.  76
אחת ממטרותיו של מאמר זה היא חילוץ שירים אלה מבית הנכאת הספרותי הזנוח שאליו התגלגלו   77
וניעור האבק מעליהם. זאת לא מתוך רצון להגן על אלתרמן ויצירתו. יצירת אלתרמן, כמו כל יצירת 
אמנות, אינה זקוקה להגנה; היא זקוקה לביקורת. ואכן מאמר זה מנסה להציע קריאה ביקורתית 
קרובה בשירתו הדיונית־מאמרית של אלתרמן, קריאה המצביעה על חולשותיה אך בו בזמן חושפת 

את הערכים האסתטיים והמוסריים הטמונים בה.
אלתרמן, הטור השביעי, ב, 31.8.1956, עמ' 99.  78
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‘ועידת פועלים'

בסוף אוגוסט 1956 נערכה ועידת מפא"י באולם הבימה בתל אביב )מושב הפתיחה נערך 
באולם גן רינה(. היה זה אירוע רב משתתפים )כ־1,200 צירים שייצגו את למעלה מ־100,000 
חברי מפלגה(, תצוגת כוח של המפלגה השלטת שניהלה את המדינה ללא מצרים )למעשה 
רובם הגדול של המשק, הכלכלה והתשתיות היו בשליטתה הישירה או העקיפה( וקבעה 

בה כמעט כל דבר מגדול ועד קטן.
דבר, שופרה של המפלגה וההסתדרות, כיסה את הוועידה באדיקות והפציץ את קוראיו 
בכותרות ראשיות באותיות קידוש לבנה ובכתבות ארכניות. על שטיחי מלל עצומים הובאו 
דבריהם המלאים של בן־גוריון, אשכול, ספיר, אהרן בקר )ראש המחלקה לאיגוד מקצועי 
של  דבריהם  גם  אבל  לביקורת,  המוסד  מזכיר  המפלגה,  מזכירי  יוסף,  דב  בהסתדרות(, 
הצירים ד' זילברמן )שהביא את תאנייתם של הסוחרים הזעירים בתל אביב(, חביב שרבאב 
בטורקיה  היהודי  לנוער  בקריאה  )שפנה  ניצני  י'  פטיש(,  המושב  של  לבטיו  את  )שהביא 
מורתי  חיים  רודפני'(,  שרת[  התפטרות  ]בעקבות  )‘האלם  ביאלר  קלמן  לישראל(,  לעלות 
)‘האם נהיה הפקר לתעלולי הפוהמ"ז?'( וצייזר )‘צר לי מאוד שחבר מפלגה מכובד כגוברין 

יכול היה להרשות לעצמו להאשים את חברי משקי־הספר בניהיליזם'(.79 
מלבד זאת בידר דבר את דעתם של קוראיו באנקדוטות משעשעות, מעין פכים קטנים 

המכונים עוללות. 
באחת מהן הוא מלעלע בהתרגשות:

 
מעמד אדיר. הפגנת כוח פועלי מלוכד. האולם הפתוח והרחב של ‘גן רינה' צר מלהכיל 
את נבחרי המפלגה הגדולה בישראל. עשרות צלמים, מסריטים ועתונאים בין השורות. 
הזרקורים מסנוורים את שולחן הנשיאות, עליו מסובים מייסדי התנועה וותיקיה. על 
הסוכנות,  ראשי  ואנגליה,  אמריקה  של  העבודה  נספחי  בישראל,  בורמה  ציר  הבמה 

סופרים, נציגי דת, ראש עיריית ת"א, ונציגי תנועות ההתיישבות על כל זרמיה.80 

בשנייה הוא מספר בהערצה: ‘ענין מיוחד עוררה ברכתו של י. כסה לראש הממשלה לרגל 
חמישים שנות עלייתו ארצה. בן־גוריון מחה נמרצות, באמרו, כי למעשה מלאו 50 שנה ושני 

ימים לעלייתו, ואין הוא מוכן לוותר על שני ימי שבתו בארץ'.81 
ובשלישית מדווח העיתון, באותה השתאות אנתרופולוגית־טולרנטית שבה מספרים על 

שימפנזה לבוש בטוקסידו האוכל עם סכין ומזלג ולוגם תה מכוס חרסינה, כי:
 

חידוש רב ענין שנתקבל בברכה ע"י הועידה היה החלטת הנשיאות לאפשר ליוצאי 
מזרח ותימן לנהל גם הם את ישיבות הועידה. ואמנם את ישיבת אחה"צ שלשום ניהל 
ש. אביזמר, מיוצאי תימן; מנחם כהן ]...[ מיוצאי המזרח, ניהל את ישיבת הערב אותו 

דבר, 29.8.1956, עמ' 2; שם, 30.8.1956, עמ' 2; שם, 31.8.1956, עמ' 7.  79
שם, 27.8.1956, עמ' 4.  80

שם.  81
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יום. רחל צברי, חברת הכנסת ומיוצאי תימן ניהלה את ישיבת אחר הצהרים אתמול. 
אברהם צ'יטיאת ]...[ ניהל את הישיבה אמש. כולם מילאו את תפקידם בהצלחה לא 

פחות מיושבי ראש ‘מקצועיים' אחרים.82 

המפלגה  מנהיגי  ארוכות.  וישיבות  ממושכים  דיונים  נערכים  שלם  שבוע  כמעט  במשך 
פתוס  רוויי  ארוכים  בנאומים  פורשים  הביטחון,  ושר  הממשלה  ראש  ובראשם  והמדינה, 
מספרים  טבלאות,  בנתונים,  מגובים  גם  אשכול  האוצר  שר  של  )ובמקרה  חזון  ועתירי 
)והם אכן רבים, מרשימים, מסחררים למעשה(, את המעש  ואחוזים( את הישגי המפלגה 
ובנחרצות חסרות מעצור,  וארץ בתנופה  האדיר, הבלתי נתפס כמעט, המשנה סדרי עם 
וקליטת  הכלכלה  הביטחון,  בשדה  המרכזיים  והאתגרים  העיקריות  הבעיות  את  מלבנים 

העלייה וקוראים לעקירת הנגעים והספיחים הממאירים שפשו במחנה. 
את  רחבות  מכחול  במשיכות  סוקר  הוא  שבו  מקיף  פרוגרמטי  נאום  נושא  בן־גוריון 
ההתפתחויות הדרמטיות האחרונות בהיסטוריה של התנועה, של המדינה, של העם ושל 
העולם, מזהיר מפני בהלה מצד אחד ושאננות מצד שני, עושה חשבון עם המפלגות הדתיות 

ומתפלמס83 עם השומר הצעיר ואחדות העבודה.
‘בוועידה זו', אומר בן־גוריון, ‘עלינו להעריך מתוך ראיה נכוחה ונועזת האורות והצללים 
של חיינו ולהתוות הדרך הנאמנה שתוביל אותנו למחוז חפצנו ההיסטורי תוך כל החתחתים 
ש'עם  פי  על  אף  כי  וטוען  ממשיך  הוא  והקשה';  הארוכה  דרכנו  על  הזרועים  והמוקשים 
ישראל הוא בודד, ]...[ הרי ש"מפעלנו והמאור הרוחני והחברתי הזורח מתוכנו מקנה לנו 
ידידים בקרב עמים שונים', וקובע כי ‘בכל החליפות והתמורות שחלו בארץ, בעם היהודי 
וליווה  תנועתנו  לראשוני  האיר  אשר  חזון־הגאולה  בשמים  כשמש  איתן  עומד   — ובעולם 
ויוסיף לשמש מצפן מכוון ומצפון מפעיל גם בימים יבואו —  ממשיכיהם עד היום הזה — 
עד עת קץ. המטרה הנכספת עומדת קבועה בלבבנו, והיא: גאולה מלאה ושלמה, לאומית 
וחברתית, של העם היהודי בכוח עצמו מתוך זיקה לשאיפת הגאולה האוניברסלית של המין 

האנושי כולו'.84
אשכול מחרה מחזיק אחריו, מציע בתבונה כי ‘נביט ]...[ בעיניים פקוחות למציאות ואל 
נפן ליצר ההתחמקות. מעשה בת היענה אינו הולם אותנו', וקובע כי ‘מתוך טעמים לאומיים 
ונימוקים של פטריוטיות כלל־יהודית וישראלית, ליווה העם בתפוצותיו את חלוציו לציון 
ואת המוני שבי ציון באמצעים כספיים עצומים. פנומן היסטורי זה הוא אחד מפלאי מהפכת 

התחיה ונסיה'.85 

שם, 30.8.1956, עמ' 2.  82
עם  ‘מתפלמס'  אימת שהמנהיג  כל  חברי המפלגה  ושל  דבר  להבחין בהתענגותם של  קשה שלא   83
אלתרמן:  כותב   )283 עמ'   ,5.10.1956 ה,  השביעי,  )הטור  בן־גוריון'  ‘לדוד  בשירו  יריבות.  מפלגות 
‘ראינו וודאי נוסיפה ונראה — כיצד מותקף הוא מכל צד — ולפעמים, לא אין זה שחוק.../ ראינו גם 

נראה את השיבו חורפיו דבר: ומחץ פולמוסו גם הוא מחזה שלא מן השכיחים'. 
דבר, 27.8.1956, עמ' 5-3.  84

שם, 28.8.1956, עמ' 3.  85
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צירים מכל קצות הארץ עולים ויורדים, מקוננים על ירידת הדורות )‘חלה ירידה ברמה 
החדלון  לקראת  אמוק  ריצת  ‘יש  כסה;  יונה  המפלגה',  שליחי  של  והתרבותית  הרוחנית 
גלים של  יש  והרוח קטנה.  גדול  ‘המעשה  אוליה קזנצ'יי;  והתפרקות של רבים מערכים', 
אגואיזם המקיפים את הציבור הותיק', יעקב מרגלית; ‘עקרון עבודת הכפיים נוטש וקיים 
 ]...[ ויצאו ממנה או שלא היו בעבודה בה בכלל  יהודים שהיו בעבודה  חזיון מחריד של 
דווקא מקרב המפלגה עלתה תורת הפער והמניע את האדם ליצירה הוא הבצע. יש דורסנות 
רבה, התחרות, טיפוס אדם על גבי חברו — דברים המסלפים את רוח התנועה', זאב שפר(;86 
מתרפקים על זכר ימים עברו )‘היו זמנים, והם אינם רחוקים ביותר, שתנועתנו לא הצטיינה 
כלל בארגון ובדימוקראטיה פנימית משוכללת וערוכה על־פי נוסחאות ותקנונים, ואף־על־
פי־כן היו אלה ימים של עלייה מתמדת במעמדה, בהוד שליחותה, בעוז הכרעותיה, בתנופת 
בתלונות,  ומשונות,  שונות  בתביעות  ובאים  כסה(;87  יונה  כיבושיה',  ובעוצמת  ההגשמה 

בקובלנות ובהתרעות סמי־אפוקליפטיות מצמררות. 
ב' אידלסון תובעת ייצוג הולם לחברה בתוך המפלגה;88 פלורה אשכנזי דורשת ייצוג בני 
עדות המזרח; המשוררת אנדה עמיר )פינקרפלד( תובעת ליצור אווירה של לעג למותרות 
קפרא  פ'  ושרירי־עבודה';  השמש  שיזוף  של  הוא  אותנו  ההולם  ‘הקישוט  קלוקל:  ולברק 
דורש ‘להרחיב את הוועדה לענייני דת בהסתדרות'; א' וישניאק קובע כי יש הכרח לטהר 
את האווירה ותובע מבן־גוריון לקום ולעשות בדק בית; א' זילברברג )בית אלעזרי( תובע 
דאגה למחירי התוצרת; א' דרכליס תובע פיקוח כדי למנוע פעולה משקית שאינה תואמת 
ירידת המתח  ברוך קמין מתריע על  את דרכנו הרעיונית וכדי למנוע כפילויות וסטיות.89 
הסוציאליסטי וקובל על כך שיש נטייה לטשטש את דמותם של יהודי רומניה; ד"ר משיב, 
שותפות  תובע  נוי  מלך  בציבורנו;  הקיימים  הפגמים  את  לתקן  דורש  הוועידה,  צירי  זקן 
המוסר  ציוויי  את  שימלאו  למצב  ההמונים  את  להביא  יש  בהכרעה.  ושותפות  באחריות 
המפלגתי; זקן התנועה, ש' יבנאלי, דורש ‘מהוותיקים לצאת להתישבות־קבע בנגב ובגליל' 
א' שגיב )צפת( דורש שחברינו ילכו לעם;  בחינת ‘לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה'; 
שלמה לביא תובע לשים את הדגש על העבודה הגדולה שיש לעשות; ד' מלץ, המבכה את 
העובדה שהעם מדבר על החברות במפא"י באופן מכאיב מאוד, דורש מפנה דחוף, כי אין 
לחכות עד שיבוא זעזוע ויש צורך לתרגם את הדיבורים למעשים; דוד אבישר דורש ‘הידוק 
החגורה וקיום חיי צנע נאמנים'; מ' קיטרון דורש לתת לחברי המפלגה רעיון מרכזי ברור 
א' שושני מצדו תובע  ואילו  ו'סוציאליזם' נעלמו;  ‘ציונות'  כי המילים  וקובל על העובדה 

שם, 30.8.1956, עמ' 5; שם, 29.8.1956, עמ' 2.   86
שם, 30.8.1956, עמ' 5.  87

לא ברור על רקע מה באה תביעתה, שהרי יונה כסה כבר אמר: ‘תפקיד תנועתי גדול נועד לחברות   88
כאמהות, כעובדות, כמחנכות וכמעצבות את דמות הבית והמשפחה — בשמירת אורח־חיים ההולם 
ובהגברת  צבור  ובחיי  הפרטיים  בחיים  והתנדבות  צנע  ערכי  בהחדרת  העובדים,  משפחת  את 

ההתגייסות לצרכי התנועה', שם.
מילה אהובה על צירי הוועידה.  89
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אך: צנע, דמוקרטיה, חיסכון, הגשמה חלוצית, טוהר מידות, ייצור מוגבר, התאמת דיבור 
למעשה, כוננות ביטחונית, יניקה מן השורשים ודור צעיר התופס את מקומו.90 

אכן לעתים מצטיירת הוועידה כולה כמכונת תביעות, דרישות ותלונות שיצאה מדעתה, 
אין  שלעולם  עפעפיים,  וזעומת  פנים  זעופת  ונוזפנית,  צייקנית  לאומית,  סופר־נני  מעין 
להשביע את רצונה. מגדיל לעשות י' כסה, מזכיר המפלגה חמור הסבר המבשר כי נתגלו 
לגרש מתוכנו את הרוחות הרעים  והמשמעת, תובע  ביותר בשטח המרות  פרצות קשות 
אין  כי  וקובע  המחנה  בקצות  ליצלן[  ]רחמנא  שדבק  והציניות  הרכילות  אבק  את  ולפזר 
חובות,  מגילת  מחדש  לקבוע  יש  המקור:  אל  לשוב  והכרח  חטא'  על  ב'הכאה  להסתפק 
להגדיר את יסודות החברות במפלגה ולהטיל חובות הגשמה אישית ואורח חיים שווה על 

כלל החברים. כמו כן הוא דורש הקמת חוגים רעיוניים.91
העיתונים  המפלגה:  של  המיתולוגיים  אויביה  נגד  חורמה  מלחמת  מנהלים  הדוברים 
יאכלם,  ועש  אבק  יכוסו  הקלוקלים  שדפי־העיתונים  לאחר  שנים  )‘ועשרות  הביקורתיים 
 — פיהם  בהבל  קודש  כל  המפגלים  ולשון  עט  חורצי  של  הנאצה  דברי  מלב  וישכחו 
והגוף של דור  וכיבושי הרוח  ועלילות הגבורה  ולישועה מפעלי היצירה  יעמדו לתפארת 
)‘חירות היא מפלגה  הימין הפשיסטי  ראשון לגאולה — בשמונה שנים אלה', בן־גוריון(;92 
המתקיימת על גירוי היצרים הלאומניים ועל טיפוח הרגשת הקיפוח. זוהי מפלגה הניזונה 
מקשיי המדינה ומחבלי היצירה, וכן מייסורי ההשתרשות של רבבות העולים. ססמאותיה — 
יישובי  קרב  על  ובעיקר  המדינה,  פני  על  רעל  מפיצים  מנהיגיה  פגיון.   — ותורתה  רעל, 
העולים, בסיפורי זוועה כוזבים וברכילות חולנית על תנועת הפועלים ויצירות הפאר שלה. 
הם מטילים ארס במגמה להרבות מבוכה, מהומה וחרדה היסטרית במדינה ולהכשיר את 
הפלצות,  שלמרבה  החיים,  רמת  כסה(;93  יונה  השלטון',  כיבוש  מטרתם:  לקראת  הקרקע 
עולה! )‘העלאת רמת המחייה זוהי ירידה גדולה', שלמה לביא; ‘אין ליישב חלוציות ושפע', 
למצב,  נגיע  )‘מתי  הצמודה  והמכונית  הרצפלד(;94  נוחיות',  לפחות  לדאוג  ‘יש  אסף;  עמי 

שנסיעתו של איש ציבור מוכר באוטובוס יחדל להיות “מאורע לאומי"', ע' פורת(.95

דבר, 28.8.1956, עמ' 2-1; שם, 29.8.1956, עמ' 2; שם, 30.8.1956, עמ' 2.  90
האולטימטיבי  הפתרון  כי  המשוכנעים  אנשים  מאותם  אחד  הוא  כסה   .5  ,1 עמ'   ,30.8.1956 דבר,   91
לכל בעיה הוא הקמת חוגים רעיוניים, הם ואחיהם ובני דודיהם וצאצאיהם המרובים — ההסברה 
ההמונית וההסברה בכתב והפעולה החינוכית והסמינריון וההדרכה וההכשרה והבירור. אש החוגים 
הרעיוניים תיקד בליבו תמיד, ויהי כמשוגע, איש הרוח. וירא האיש בחזונו חוגים רעיוניים צצים על 
כל גבעה ותחת כל עץ רענן כפטריות אחר הגשם, פרים ורבים וממלאים את הארץ. וכל בחור וטוב, 
מאה אלף בחורי ישראל באים בשערי החוגים הרעיוניים וטועמים את טעמם ותאורנה עיניהם והיה 
בפיהם כדבש למתוק. וכל זאת כמובן ‘על מנת להדוף את הסכנה הלאומית והריאקציונית ולהבטיח 

את המשך ההגמוניה של הפועל' ישמֶרָה צּוָרה ויחֶיָה, שם, עמ' 5.
שם, 27.8.1956, עמ' 3.  92
שם, 30.8.1956, עמ' 5.  93

שם, 29.8.1956, עמ' 2; שם, 28.8.1956, עמ' 4, 1.  94
שם, 30.8.1956, עמ' 2.  95
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נגלים מתחים קשים, מובנים, בין אנשי ההסתדרות )שגם היא בשליטת המפלגה(, המגנים 
בגופם על תוספת היוקר, ובין השרים הכלכליים הרואים בתוספת היוקר מכה שלא כתובה 
אומר  מוות',  או  יצוא  )‘או  עינם  בבת  ביצוא  ופוגעת  התוצרת  מחיר  את  המעלה  בתורה, 
ספיר; ‘גידול היצוא — שאלת חיים', בן־גוריון; ‘אנו נכנסים ]...[ לתקופה שסימנה וציוויה 
שלה היצוא', אשכול(;96 בין הוותיקים לצעירים )ר' בש, מזכיר המפלגה, קובע בשאט נפש 
כי ‘קבוצת צעירים, המכנים עצמם בשם צעירים, מקיימים ארגון מיוחד על יסוד התביעה 
נתיבות  למצוא  ‘במקום  וכן:  התנועה';  של  לדמוקרטיזציה  הארץ[  ותהום  שמיים  ]שומו 
אל לב הצעירים ולעסוק בפעולה חינוכית הטילו עצמם לא מעטים מעסקני הדור הצעיר 
לתוך מערבולת ההתרחשויות הציבוריות, המקומיות והכלליות, במפלגה והפכו מעין צד 
אינטרסנטי'.97 בכלל הצעירים הופכים בוועידה זו לשק חבטות: יהודית שמחונית98 תובעת 
מהם חלוציות, ולא אחד הוא הדובר המציע להוציא אותם ברבבות לעבודה ]קרגמן[ או 
ולניר  לשדות  ]יבנאלי[,  הספר  ליישובי  אותו  ולשלוח  למשאיות  כולו  הנוער  את  לתחוב 
ובין  קשוחים  עבודה  אנשי  בין  פערים  נגלים  כן  עבו[(;99  ]גד  ולשכונות  קזנצ'יי[,  ]אוליה 

חולמים מעודנים. 
שמואל דיין, ששאיפתו היא בעצם  כך למשל, מול הקשיחות הספרטנית הפראית של 
פוסק  בלתי  על־אנושי  עמל  אנשי  סטאחנובים,  של  לקולחוז  כולה  המדינה  את  להפוך 
וכורתים  אין־סופיים  וצנע  קיצוב  אכזרית  שמחה  במעין  חוגגים  בבלואים,  המסתובבים 
באבחת יד איכר מחוספסת את ראשה של הגורגונה הנוראה — רמת חיים גבוהה )דומה 
שאם רק היה בידו, היה שולח, לפי המודל של מאו, את המורים הרכים והאינטלקטואלים 
]![ לעבודת פרך  ]![ או לצאת לטיול  ולקרוא ספר  המפונקים המעזים לשכב על הספה 
אנו  המעודן(,100  בבשרם  אמתי  סוציאליזם  קצת  ולחרות  בינה  לאלפם  מנת  על  בשדות 
חיים בן אשר, הקובע באופטימיות כי יש ממשות עוברית למנוף  פוגשים בחולם התמים 
רוחני בתנועה, שואף להקים ‘בי"ס להומאניזם, סוציאליזם חלוצי, שחי את דופק התקופה 
וחי את הקצב של המאה העשרים' חושב ‘שאנו בנים לדור שהבעיות הרוחניות שלו קודמות 
עולם  התנועה,  של  הרוחנית  נחלתה  כינוס  היא  הגדולות  הבעיות  וש'אחת  הפיסי'  לענין 
בן  אומר  לנו',  ‘נחוץ  כולו'.  ליקום  המקבילה   ]...[ אנושית  לאבורטוריה  של  עשיר  רוחני 
אשר, ‘מרכז מבחינת נסיונותיה האנושיים של הלאבורטוריה101 הסוציאליסטית־השיתופית, 
ואוניברסלי. ואפשר בבית־ברל לכנס הוגי־רוח ומחשבה, המחפשים  יהודי  שיש לה ערך 
נוחר בבוז(, שהרי  דיין  )‘שילכו לעבוד', אני שומע באוזני רוחי את שמואל  אמת בעולם' 

שם, 29.8.1956, עמ' 1; שם, 27.8.1956, עמ' 3; שם, 28.8.1956, עמ' 3.  96
שם, 30.8.1956, עמ' 1.  97

שכעבור פחות משלושה חודשים בנה אסף שמחוני, אלוף פיקוד הדרום, ייהרג כשמטוסו יתרסק   98
בדרכו הביתה בלילה שאחרי תום מבצע סיני.

דבר, 30.8.1956, עמ' 2; שם, 28.8.1956, עמ' 1; שם, 29.8.1956, עמ' 2.  99
שם, 31.8.1956, עמ' 7.  100

מילה אהובה על בן אשר.  101
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להיות במקום  צריך  זה  הרי  כדור־הארץ,  פני  על  סוציאליסטית  יש מקום לאקדמיה  ‘אם 
שיש שם קבוצה וקיבוץ, מושב ומושב שיתופי'. נישא על כנפי חזונו קובע בן אשר כי צריך 
חיפוש  של  עבודה  זוהי  הזה.  הדור  על  העוברים  והזעזועים  החיפושים  שיא  על  ‘לעלות 
]...[ אנו צריכים ליצור אומה, שאינה מתנזרת מכיבושי הציוויליזציה האטומית, אבל ללא 
פער בתרבות האדם ובנפש־האומה ]...[', וכן אנו צריכים ‘להעלות את המגיה של ריבונות 
ישראל או ריבונות נחשונית'. והדברים האלה נחוצים לנו, כמובן, כדי ‘לעזור להתגלותו של 
מין שלמה מולכו חדש בין אנוסי־רוסיה', וכן ‘להתגלותו של שלמה מולכו חדש בין יהודי־

אמריקה'. שכן:
 

יש אניסות מתוך כפיה ויש אניסות מתוך קומפורט ]...[ אין ספק שהאנושות — אותו 
עולם שהאמין כי הפילוג הוא הגואל והוא המשיח — מתקרבת למשבר. ואולי מתקרבת 
האנושות גם למשבר הקומפורט בעולם. אנו צריכים לכוון את השעה הגדולה, לעורר 
תנועה יהודית של שיבה על רקע המשבר הזה, המכוונת את לבה לקראת התהליכים 
אחדות  לקראת  באוויר־העולם  חיוביות  הפתעות  לנו  צפויות  אולי   ]...[ המתחדשים 
ומעבר מקומפורט לעילוי ערך־הרוח, שיש לו גם קשר עם ההתעוררות במזרח הרחוק. 
אנו צריכים לחנך את העם לראות מהו האידיאל של אדם, של אזרח צעיר בישראל. 
האידיאל הוא: מתיישב, צנחן, בן־חורין שופע רוח, שיש לו אמביציה אישית לבנות 

תרבות־חיים שתאמר אולי מלה גם להודו וגם לבורמה. 

‘אם אנו תנועה חפצה־חיים', מסכם בן אשר, ‘הרי הביטוי לכך צריך להיות אחדות המצפון 
‘לתנועה  לחתור  יש  כאזרחי־עולם'.  עולמית  בדימנסיה  לחשוב  המעיז  הרוחני,  והפריון 
ראשונה',  מהתגלות  בתנועת־הפועלים  המציאותיים  שרשיה  את  המחדשת  הומאניסטית 
ולצורך כך ‘יש צורך להפריש חלק מה]צמרת[ לעבודה רוחנית'. בן אשר אינו שוכח לציין 
גם  זקוקים  אנו  בשרשי־התנועה.  גרעינים  על  מדברים  אנו  מאוד.  יקר  שהוא  דבר  ‘עוד 
לפעילים במפלגה, למזכיר מפלגה בעל רמה רוחנית, שלא ידבר רק מתוך העתון ולא יחזור 
רק על דברים נדושים. אלא יעשה מאמץ לגיוס פנימי ויתכונן במשך ימים להרצאה'.102 אכן, 

דברים כדרבנות.
דימוי סוגסטיבי אפל משהו, תת־קרקעי וזואולוגי, למתרחש בתוך המפלגה )דימוי אותו 
פועלי  בועידת מפלגת  ‘בהרצאתו  מזכיר המפלגה:  ברָאם'( הביא  הנודע  ‘מהמלומד  שאל 
הפנימיים  המאבקים  את  כסה  יונה  המפלגה  מזכיר  המשיל  בבוקר  אתמול  ארץ־ישראל 
כדי  ברית  וכורתת  מינה  בנות  את  פוגשת  בחפירה,  העוסקת  לחפרפרת,   ]...[ במפלגה 
לעשות את מלאכת החפירה במשותף, אולם משמגיעות לסיום המלאכה ניצבות האחת נגד 

רעותה לקטטה ולמלחמה'.103 
פרשה רבת עניין על ליקויים בשטח החברתי ועל המאמצים שנעשו כדי להקהות את 
חודם של הפגמים החמורים גולל לפני הוועידה ע' פורת, מזכיר המוסד לביקורת — ועדה 

דבר, 31.8.1956, עמ' 7.  102

דבר, 30.8.1956, עמ' 5.  103
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המהווה מעין משמרות הצניעות של המפלגה ומונה 32 ]![ איש. פורת )מתוך אופטימיות 
מסוימת לגבי כושר המשיכה של דבריו(104 ִּבָּכה את ‘התפשטות רוח השמנדריקיות': ‘מאז 
התחלנו להיות אחראים לגורלנו', אמר, ‘נתלוו לצד המאורע ההיסטורי של שיבה לחיים 
עצמאיים תופעות מצערות, הרות סכנות, סטיות חברתיות שהתבטאו בסגנון חיים זר לרוחנו, 
גינוני סרק פסולים, יתרון הנאה חמרית עקב מילוי תפקיד, התנשאות והעמקת פער ביחסי 
אנוש. תופעות אלה התחילו לאחר מלחמת העצמאות כשרבים מצאו היתר לעצמם בעסקי 
רכוש וביחסים מסחריים מפוקפקים, היה רכוש מופקר ונטוש ורבים לקחו מכל הבא ליד, 
גם הפיתוח המוגבר איפשר לסוטים ולעבריינים לעקוף את חוקי המדינה ולנצל אמצעים 
של הכלל לתועלת פרטית. ]...['. לאחר שהתווה את תחומי הפעולה של המוסד לביקורת 
ומתח ביקורת קשה על המׂשטינים מחוגים אחרים, עבר הנואם להבהרת מושגים הקשורים 
ברקע הפעולות של המוסד וציין, כי המוסד לביקורת התפתח בהתמדה ובעקביות. הוא ציין 
לטובה את הפעולות שנעשו לאחרונה על ידי הממשלה ‘בחיסול קינים של טפילים שניצלו 
רשיונות לשם התעשרות, בריסון הספסרות, מניעת הברחת הון והפסקת התעשרות יחידים 
על חשבון הכלל' )‘אל מורך לב!' עודד הדובר את שליחי המפלגה בממשלה(. הוא הוקיע 
השיכון  מידות  ולהרחבת  פרודוקטיביות  בלתי  למטרות  המידה  על  יתר  אשראי  ‘הענקת 
לצורך בלתי הכרחי ]...[', את העבודה הנוספת )‘20 אחוזים מפקידים עובדים עבודה נוספת 
והציבוריים,  הפרטיים  הפאר  ‘בניני  כגון  אחרים,  כלליים  וגילויים  מורים'(,  אחוזים  ו־30 
הקלפנות,  לחו"ל,  המרובות  הנסיעות  הארץ,  בכבישי  המתרוצצות  המהודרות  המכוניות 
הסנוביות ועוד'. הוא תבע יד חזקה שתילחם בתקיפות נגד התפתחות המגמה של ‘לימוד 
זאת  ובמקום  וסניגוריה לקבלת הנאה חומרית עקב ההשתייכות למפלגת השלטון  היתר 
לשנן לחברים כי יתרון ההשתייכות למפלגה הוא בהעמסת עול היתר בלבד'. ‘המטרה אם 

כן ברורה', סיכם הדובר: ‘ביעור הרע, קיצוץ בשרשי הנגע ומניעת החטא'.105
מדווח  דבר  מייגעים.  וביורוקרטיים  פרוצדורליים  לעניינים  מוקדשות  ארוכות  ישיבות 
שלמראהו  ביורוקרטי  ג'יבריש  נוקטות  מהן  שכמה  מפורטות  בכתבות  בדקדקנות,  עליהם 
ים משונים המולידים זה את זה כמו ועידה  העיניים מזדגגות, המוח נעטף קרום אטום, ְוֵיִשׁ
וסניפים  העליון  הדין  ובית  לביקורת  ומוסד  מצומצמת  ומזכירות  ומזכיר  ומזכירות  ומרכז 
ומחוזות ואזורים וועדה מתמדת מתחילים לרקד לפני עיניך כשדונים שעירים, מתחברים 
ונפרדים במחול מכשפות אורגיאסטי )ראו למשל ‘החוקה קובעת כי מרכז המפלגה, שהוא 
המוסד העליון בתקופה שבין ועידה לועידה, יהיה מורכב מ־180 חברים. ]...[ הועדה המתמדת 
של הועידה תבחר מתוכה ועדה בת 21 חבר להכנת רשימת המועמדים למרכז. 120 מתוך 
191 המועמדים למרכז יוצעו לועידה על ידי צירי הועידה שנבחרו במחוזות באסיפה כללית 

בכל מחוז, לפי חלוקה מספרית, שתקבע על ידי הועדה המתמדת, בשיעור 2/3 למחוזות'.106

‘המוני עם, פועלים ואזרחים, בני נוער וקשישים, יאזינו קשב רב מתוך ענין ודאגה לדיוננו זה, שצירו   104
הוא: כיצד אנחנו מגשימים הלכה למעשה את תביעותינו', שם, עמ' 3.

דבר, 30.8.1956, עמ' 3.  105
שם, 31.8.1956, עמ' 10.  106
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כך  קטנות.  שחיתויות  גדולות,  קנאות  יצרים,  טעונות  פרשיות  מבצבצות  השיטין  בין 
למשל קוראת החברה בבה אידלסון במרי לבה: ‘אם יש לנו חבר מרכז המפלגה שמטרת 
חייו להשמיץ את מפלגת פועלי א"י מעל במה זרה ]...[ — מדוע אין מוציאים אותו, מדוע 
לא העמדתם אותו לדין?'107 תמיהה עולה בלב הקורא: מיהו הזד החצוף, המעוול והחומץ 
בן הבלייעל שההין לשלוח את ידו בקודש? ובכן מסתבר שהכוונה היא ללא אחר מאשר 
גילה  בשנים האחרונות  ליבנה, בשר מבשרה של התנועה, שאמנם  אליעזר  הכנסת  חבר 
סטיות אידאולוגיות ואף כונה ‘ציוני כללי'. בשנת 1953 התחיל ליבנה בעזות מצח לבנות 
לעצמו בית בשכונת קריית יובל בירושלים. הבית בן חמשת החדרים, שכלל שתי קומות 
ומרתף, נתפס כ'חווילת לוקסוס' שאינה יאה למנהיג פועלים. ליבנה נקרא להתייצב עם 
תכנית הבניין ורשימת המקורות הכספיים לפני מזכירות המוסד לביקורת, וכך אכן עשה. 
חברי המזכירות אף ביקרו בבית. בעקבות זאת החליטה המזכירות לאסור על החבר ליבנה 
)שכבר נכנס לבית( להשתכן בביתו. החבר ליבנה לא שעה להוראות המוסד לביקורת ויצא 

בביקורת ציבורית נגד ההחלטה. 
ואילו הרב זכריה כהן מנהלל, המתבל את דבריו בפסוקי חז"ל, שולח ברכה לאחד, ר' 
כלנתר מירושלים.108 רחמים כלנתר היה חבר סיעת הפועל המזרחי בעיריית ירושלים שנטש 
את סיעתו וחבר אל ראש העיר גרשון אגרון, איש מפא"י, בתמורה לתפקיד סגן ראש העיר 
הממונה על ענייני דת ותברואה. משמו של כלנתר האומלל נגזר המונח ‘כלנתריזם', שהיה 

מאז למזוהה עם שחיתות פוליטית, עסקאות מלוכלכות ו'תרגילים מסריחים' למיניהם.
שתהליכי  מביצה  העולה  כבד  כהבל  מליצה,  של  סמיך  ענן  חופה  כולה  הוועידה  על 
ריקבון שונים מתחוללים בה )‘תחת דגלה של מפלגתנו מפלסת ספינת־המדינה את דרכה 
‘אל הועידה  ר' בש;109  ובנין',  יצירה  בין הגלים הסוערים אל חוף מבטחים של קוממיות, 
הזאת צופיות עיניהם של חברי המפלגה ושאינם חברי המפלגה, של ידידים ושל יריבים, 
דרך  לראות  מצפים  והידידים  החברים  ברית.  בני  ושאינם  ברית  בני  לה,  ומחוצה  בארץ 
אורבים  והעוינים  היריבים  בתנועתנו.  הגנוז  הכוח  והוד  האור  יפעת  את  הזאת  הועידה 
לסימני כשלון ולאותות התפוררות', ישראל ישעיהו;110 ‘תנועתנו הגיעה להישגים מזהירים 
ונפלאים, תוך התגברות בלתי פוסקת על כוחות אויבים מבחוץ ועל יריבים מבפנים, באשר 
הודרכה על ידי מעיינות יצירה לא אכזב, כשאנך הבנין לא נשמט מהיד, ואיזמיל הביקורת 
העצמית — מלווה נאמן', ע' פורת(111 — זאת המליצה החלוצית הישנה שעדיין לא תש כוחה, 

אבל כבר שובל עיקש של עובש ועיפוש נסרח אחריה לאן שלא תלך.112

שם, עמ' 7.  107
שם, 30.8.1956, עמ' 2.  108

שם, עמ' 6.  109
שם.  110

שם, עמ' 3.  111
דומה שגם בעניין זה נותן בן־גוריון את הטון, כפי שניתן לראות בדבריו לעיל. נטייתו של בן־גוריון   112
אל המליצה ההיפרבולית עומדת לו לא אחת לרועץ. כך הוא כותב באיגרתו למסדר הניצחון של 
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כל העסק הוא אזור אסון מבחינה שירית־אמנותית, אלא אם עינך לסאטירה ולפרודיה, 
שאז לפניך כר נרחב, כמעט בלתי נדלה לפעולה.113 אלא שלבו של אלתרמן לא הולך כאן 
אחר הסאטירה. אדרבה, חצי הביקורת והשנינה הקלושים משהו של השיר מופנים לא אל 
ה, ַהַּטר�ָזִנית־ ָנה' על ‘ָהִאירֹוְנָיה ַהַּדָקּ ר�ּבּות ]ה[ְמֻעָדּ הוועידה, אלא ממנה והלאה, אל בני ה'ַתּ

ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִלית' האופיינית להם: 

ֲעֶמֶמת יָלה ְוַסְלָחִנית ּוְקָצת־ְמֻשׁ אֹוָתּה ִאירֹוְנָיה ַקִלּ
ל ַּבֲעֵלי מֹוֲעדֹוִנים ְלִהְתַעְמקּות ּוְלִהר�הּוֵרי ְּכִפיָרה ֶשׁ

ָחה יֹוֵצאת ְּכמֹו ְּבִמְכָנַסִים ְּגהּוֵצי־ֶקֶמט ֻנָסּ ם ַהְמּ ְבָתּ ְחַשׁ ַמּ יר ֶשׁ ה־ָוִשׁ אֹו ַּבֲעֵלי ַמָסּ
ִפיָרה. ְגָרה ּוִמן ַהַּפּתֹוס ּוְלַהר�אֹוֵתנּו ֶמה ָחָדׁש ִּבְמֶלאֶכת ַהְתּ ג ִמן ַהִשּׁ ֵיּ ְלִהְסַתּ

‘ַיִּמי', שדומה שלא פחות ממה שהוא מתאים  הומרי  בדימוי  נפתח  ּפֹוֲעִלים'  ‘ְוִעיַדת  השיר 
לנושאו, כלומר לוועידה, הוא מהווה משל נאות לשירתו של אלתרמן עצמו בשנות החמישים:

ָעְבָרה חֹוֶרֶקת, ִמְתנֹוֶדֶדת, שֹוַקַעת ְועֹוָלה, ִנְקַלַעת
ִמַּגל ֶאל ַּגל, ִעם ַרַעׁש ַהָּבָמה ְוָהאּוָלם, ַהּקּולּוָאִרים ְוָהֲעָזָרה.
ית, ַאְך עֹוד ּבֹוַקַעת ָנה, ְמֻסר�ּב�ָלה, ִאִטּ ָעְבָרה ְּכמֹו ְפר�יָגָטה ְיָשׁ

ּה ְלֵריַח ְסָעָרה. ְועֹוד זֹוֶקֶפת ַחר�ֻטָמּ

משם עובר השיר אל אותו טון מריר משהו וחמוץ משהו המכוון כנגד בעלי האירוניה: 

ֹבָה,  ְכָתִבים ְקָצת ִמן ַהַּצד, ְקָצת ִמגָּ ל ַמֲאְמֵרי־ּתֹוַרת־ֶחְבָרה ַהִנּ יָלה ֶשׁ אֹוָתּה ִאירֹוְנָיה ַקִלּ
חּוק ׁ דֹוש ְוַהָשּ ר ְּבַמר ִלָּבם ַעל ַהָנּ ל ֲעֶצֶבת ַהִגיֵגי־ִסְפרּות, ֲאֶשׁ אֹו ֶשׁ

ְכַנַעת ִהיא ְּבֹפַעל  ה ְמַשׁ ִליָצה ּוְגִניָחָתם ָהִאיְסְטִניִסית ֹכּ ַּבְמּ ֲעמּום ֶשׁ קֹוְבִלים ֵהם ַעל ַהִשׁ
ִלי ֵמִשׂים ְּבֶיֶצר ַהִּפהּוק. ה ִנְתָקף, ִמְבּ ְוָקא ְלִמְקָרָאם ַאתָּ ַעד ִּכי ַדּ

דבריהם מעוררים בו ‘ָרצֹון ָלנּוס... ֲאִפלּו ִלְוִעיָדה...'. משהוא מגיע לשם ומסתובב בפרוזדורים 
ֶבת', חודר אל השיר  ְחֶשׁ ְוַהַמּ ׁשֹון  ְוַהָלּ ה  ְחֵרָשׁ אׁשֹוֵני ַהַמּ אׁשֹוֵני ַהֲחלּוִצים', את ‘ר� ורואה את ‘ר�
טון אחר, טון של פתוס שכמעט שלא )במקרה זה נכון אולי יותר להגיד כמעט שכן( צונח 

אל תהומות הבאתוס:

הצבאי  המבצע  מוצלח  לסיום  ‘הבאתם  סיני:  מלחמת  בסיום  א־שייח'  בשארם  שנערך   ,9 חטיבה 
הגדול והמפואר ביותר בתולדות עמנו ואחד המבצעים המופלאים בתולדות העמים. שוב נוכל לשיר 
שירת משה ובני ישראל העתיקה: שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, 
אילי מואב יאחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה ופחד. אילת שוב תהיה הנמל 
העברי הראשי בדרום, ויוטבת, המכונה טיראן, תשוב להיות חלק ממלכות ישראל השלישית' ) דוד 
שחם, ישראל: 40 השנים, עם עובד, תל אביב 1991, עמ' 138(. כל זאת שלושה ימים לפני שהודיע 

בלחץ ארצות הברית וברית המועצות על נסיגה מלאה של ישראל מכל השטחים שכבשה.
את הפרספקטיבה הסאטירית ניתן למצוא ברבים ממערכוניו של אפרים קישון, כמו למשל ‘סודות   113
החדר' )אפרים קישון, גומזים, גומזים, ספריית מעריב, תל אביב 1969, עמ' 157(, ‘למנהיגות שלום' 
נ'  באחד האמשים,  קישון,  )אפרים  גוברת'  ו'התעסוקה  בהתעשרות,  המלחמה  על   )105 עמ'  )שם, 

טברסקי, תל אביב 1962, עמ' 231( על העבודות הנוספות.
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ֵאין ִלְפטֹור ַּכּיֹום ְלּלא ִניָּמה ֻמְטֶעֶמת  ל, ִּכי ָהָאְפָנה ָקְבָעה ֶשׁ ר, ֶּדֶרְך ָמָשׁ ה ִנְזָכּ ַאָתּ
ל ְוִתיַקת מֹוֶעֶצת ּפֹוֲעלֹות'. ג ְּכגֹון ‘ְנאּום ֶשׁ ּׂ ָגֹבָהּ ֻמָש ל ְּבַדל־ִחיּוך־ֶשִמּ ֶשׁ

ו ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ְלִמְצֲעָדן ּפֹוֶעֶמת  עֹוד ַעְכָשׁ לּו ֶשׁ ירֹות ַהָלּ ים ָהַאִדּ ִשׁ ה ֶאת ַהָנּ ְוָאז רֹוֶאה ַאָתּ
ְסֹרֶקת ּוְצחֹורֹות־ִׂשְמָלה ְּכמֹו ַּכּלֹות. ר�ָכן ָעֶליָה ִראׁשֹוָנה ְקלּועֹות־ִתּ ִּכְבֵעת ָדּ

המבריק  הבית  את  במשהו  המהדהדת  אוקסימורונית  בשנינה  אלתרמן  מסיים  השיר  את 
הכלולות',  ‘למצעד  השיר  האכזרי'( של  )‘הדובר  הראשונה  את החטיבה  מסיים  הוא  שבו 
אחד משורת שירי השנינה הסאטירית החריפה שבהם תקף את אנשי ‘השומר הצעיר' ואת 
נאמנותם ללא סייג לאחד המשטרים הגרועים ביותר שידעה האנושות ולמנהיגו העריץ, 

חסר המעצורים של משטר עקוב מדם זה:114

גּוָרה מּוַדַעת, ת, ֶנֱאֶבֶקת ּוְלׁשֹון ְּתנּוַעת־ָהֲעבֹוָדה ַּגם ִנְמָלָצה ִהיא ַּגם ְשׁ ִעיָדה הֹוָמה, רֹוֶגֶשׁ ...ְוַהְוּ
קּוָפה ּפֹוֵתַח ַּדְלתֹוַתִים ְלָפֶניָך ְוַחּלֹון,  ל ִׁשְגָרָתּה, ָּבּה ַסַער ַהְתּ ָאמּור, ַעל ַאף ָכּ ַאְך, ָכּ

ַעת,  ה, ּב�ִמין ּב�ִהירּות ַמְפַתּ ר�ּבּות ׁשּוב ָחׁש ַאָתּ ְטִניֵסי־ַתּ ל ִאיסְִ ִניָחָתם ֶשׁ ּוְבָזְכֵרָך ֶאת ְגּ
ל ַהַּסּלֹון.115 יו ֶשׁ ים ֵמֹעֶבׁש ִחּדּוָשׁ ל ָהַחִיּ ָחם ֶשׁ ְגַרת ֹכּ ַעד ָמה ּב�ר�יָאה ִשׁ

‘ְוִעיַדת ּפֹוֲעִלים' מתח אלתרמן את השיר הדיוני, ואולי אף את אמנות השירה  דומה שבשיר 
בכלל, לקצה גבול יכולתה בעיכול ובספיגה של חומרים משמימים, אפרפרים, נעדרי כל סקס־
עבשה,  ירחמיאליות  באיזושהי  נגועים  צחיחה,  פוליטית  הוויה  בחותם  חתומים  שירי,  אפיל 
מרתיעה, באיזה עיפוש חמוץ, שהנפש באופן אינסטינקטיבי נוקעת מהם. האם יש אתר רחוק 
והאיילת,  הכבשה  ממחוזות  והשגב,  המסחררת  התנופה  הצבעוניות,  הקסם,  ממחוזות  יותר 
כנף,  ושבור  והביברים, מהערים הלוחמות, העשנות, מהאושר המסוער  מהיערות השוצפים 
מהסוסים והכרכרות, מהחוצות והתוף, מהרחובות והשווקים, מירידי הענן והרעם, מהאגמים 
הידיים,  כרותות  מהשקיעות  האדום,  מהשרב  הדולקים,  התפוחים  מן  הבהירות,  והארצות 
הדובדבן,  מסלי  הטל,  מן  שעלו  מהעצים  הירוקות,  והבארות  הזהב  משדות  השחם,  ממלכי 
מהדובים הגדולים ומהאור הצועד ממראות נחושה של כוכבים בחוץ מאשר בית הבימה בתל 
אביב בשעת ועידת מפא"י, מאשר המסדרונות והאולמות המלאים שקיקת עסקנים מיוזעת, 
מאשר מאבקי הכוח, תוספת היוקר, הפרוצדורליות המייגעת והאין־סופית, המליצות התפלות 

הנגרסות כקרטון, הוועדה המתמדת, הוועדה המרכזת, סניפים, אזורים, מחלקות, אגפים?

וראו המקום הגדול שתופסים סטאלין והביקורת עליו בנאומו של בן־גוריון בוועידה. זאת עוד דוגמה   114
להומולוגיה הגבוהה השוררת בין מחשבת המשורר למחשבת המדינאי.

והשוו:  115
ן, ָראּוי ְלִקְנָאה ֶזה ַהֹּכֶׁשר ִלְדֹהר ֵכּ

ַמֲחִצית ַהּיֹוֵבל, ּב�ִלי ר�ּפּוט ּוְבִלי ֹעֶבׁש, כְּ
ְּבֵעיַנִים ָּכל ָּכְך ֲעצּומֹות — ֶאל ָהאֹור,

ִּבְׂשָפַתִים ָּכל ָּכְך ֲחתּומֹות — ֶאל ָהֹחֶפׁש )אלתרמן, הטור השביעי, א, 3.7.1953, עמ' 344(.
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של  הפרדוקסלי  ההוד  משום  יש  הזאת  ההוויה  אל  ראש  בבת  הצלילה  בעצם  ועדיין, 
ההתאבדות השירית, קפיצת הלוליין מגובהי שמים אל קרקע המציאות האפרפרה, שכמעט 
שלא נגמרת בריסוקו; מבעד לשורות הארוכות, למשפטים המפותלים, ניכר עדיין כוחו של 
הנפח השירי המשרג את שריריו על מנת להתיך את הבדיל והסיגים של המציאות, את כל 
מה שבדרך כלל מוצא החוצה בתהליך כתיבת או צריפת השיר, ולהזרימם אל כלי השירה 
העדינים, הפורצלניים, אל הטור והמשקל והחרוז, מה שאמנם מעוות את צורתם של אלה 

האחרונים עיוות קשה ביותר, אם כי לא בהכרח נטול עניין או ערך.

נֹות' ה נֹוָשׁ ‘ָהָרֶקָטה ְוַכָמּ

ב־2 בינואר 1959 שיגרו הסובייטים מבסיס החלל בבייקונור שבערבות קזחסטן רכב חלל 
קטן בלתי מאויש לכיוון הירח. החללית יחד עם הטיל הנושא אותה היתה העצם הראשון 
ידי אדם ששבר את מהירות המילוט של כדור הארץ ושהגיע לקרבת הירח. היא  מעשה 
היתה מתוכננת לנחות על הירח, אבל כשל במערכת השליטה הקרקעית על הטיל גרם לה 
סביב השמש  נכנסה למסלול  כתוצאה מכך  קילומטרים.  בכ־6,000  להחטיא את מטרתה 
בהישגים  ומתעניין  ערני  קשוב,  כדרכו,   — אלתרמן  חדשה.  פלנטה  מעין  להיות  והפכה 
המדעיים הדרמטיים של תקופתו — הגיב בשיר שהתפרסם כמה ימים לאחר המאורע תחת 
נֹות'.116 השיר חותם מיני סדרה של שלושה  ה נֹוָשׁ הכותרת, האירונית משהו, ‘ָהָרֶקָטה ְוַכמָּ
ֵרַח',117 התפרסם  ַהָיּ ‘ְלאֹור  ‘שירי הספוטניק' של אלתרמן. הראשון,  שירים שניתן לכנותם 
שבוע לאחר שיגורו אל החלל של ספוטניק 1 — הלוויין המלאכותי הראשון — בידי הרוסים. 
ספוטניק 1 — כדור מתכת מלוטש בקוטר של 58 סנטימטרים המצויד בארבע אנטנות — 
סיפק מידע מדעי חשוב, התניע את מרוץ החלל בין ברית המועצות לארצות הברית ובישר 
עּוף  עידן חדש של התפתחויות פוליטיות, מדעיות, טכנולוגיות וצבאיות. השיר השני, ‘ִממְּ
ּפּוְטִניק',118 נכתב במלאות ‘עשר שנים לחיסולו של מיכאלס, ראשון הנופלים בחיסולה  ַהְסּ
של צמרת היהדות הרוסית'. הוא מאזכר הן את הספוטניק הראשון והן את הספוטניק השני, 
הגדול הרבה יותר, ששוגר ב־3 בנובמבר 1957 ונשא על סיפונו את הכלבה לייקה )הכלבה 
לא שרדה את המסע(. שלושת השירים עוסקים בנושאים דומים, ושלושתם סובבים סביב 
ציר הניגוד שבין הטכנולוגי־מדעי למוסרי־אנושי. שני השירים הראשונים עם זאת אינם 
בעיקרו  הוא  הראשון  השיר  הדיוני.  המודוס  של  הקטגוריה  תחת  מובהק  באופן  נופלים 
גם אלמנטים  בו  כי קיימים  )אם  שילוב של המודוס הגבוה־הנשגב עם המודוס השנינתי 
דיוניים(, ואילו השיר השני הוא שילוב של שלושת המודוסים כולם עם דגש פחות או יותר 

שווה על האלמנט הסאטירי־המוקיע, האלמנט הגבוה־החגיגי והאלמנט הדיוני־טיעוני. 

שם, ו, 9.1.1959, עמ' 93.   116
שם, 11.10.1957, עמ' 40.  117

שם, ב, 17.1.1958, עמ' 322.  118
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השיר פותח בתיאור לירי )עד כמה שאפשר להשליך את התואר לירי על טורים כמו: 
ְלֹּגֶלת ּוָבּה ֹמַח ַהּפֹוֵעל  ֵתי ַּגַּפִים ְונֹוְשֵׂאי ֻגּ ים, עֹוְמֵדי ַעל ְשׁ ְמיֹוִנִיּ ים ִדּ ל ּכֹוַכב־ֶלֶכת, ְיצּור� ‘ׁשֹוְכָניו ֶשׁ
26 ]![ רגליים יאמביות(119 רגיש  ְכָלל' — טור של  ְמֻשׁ ְּכַתֲחָנה ׁשֹוֶדֶרת ְוקֹוֶלֶטת ִּבְכָּתב־ֵסֶתר 
)למעשה  ברקטה  העוסק  רדיו  לשידור  בעניין  המקשיבים  רחוב  בקרן  אנשים  של  למדי 
גשושית( ששולחה לחלל בידי ברית המועצות. הוא ממשיך בהגיג לא לגמרי מבוסס על 
כך שבעבר הסופרים והאמנים ראו את הבינה המדעית כראות את האמה ולא את הגבירה. 
אּות  ּׂ דֹוִלים. ֲאַבל ִניַמת ָהִהְתַנְש עּוִטים, ֹלא ַהְגּ זּו ָּכְך ַהּיֹוְצִרים ַהְפּ אמנם, אומר אלתרמן, ‘ָלרֹב ָּכר�
ַחת ְיסֹוד/ ְוָכל אּוַלם קֹוְנֶצר�ִטים  ַהּזֹאת/ ַהְמֻגָחָכה ִקְמָעה ּוֻמְפָרָכה ִקְמָעה, ָהְיָתה ְמֻקָּבָלה ְּכַהָנּ
ָכל  ר בְּ ֶיֶתר ֵמֲאֶשׁ את ִהיא/ ַרב  ִנֵשּׁ ר ּבֹו ַמֲעִמיָקה ִהיא ְוָלרֹום  ָּכן ָלרּוַח, ֲאֶשׁ ר ִלְהיֹות ִמְשׁ ִהְתַימֵּ

פֹוֶפֶרת־ָוקּואּום ְּבתֹוך ָשֶׂדה ַמְגֵנִטי'. ָבּה טֹוֵרַח ִמיֶׁשהּו ַעל ַמְבֵחָנה אֹו ַעל ְשׁ ָדה ֶשׁ ַמְעָבּ
מּוָרה'. וכאן הוא נכנס לתוך מערך טיעוני  ו', טוען אלתרמן, ‘הֹוֶלֶכת־ִמְתחֹוֶלֶלת ַהְתּ ‘ַעְכָשׁ
לגמרי משכנע, הכולל טענה פסידו־ ולא  ברור  לגמרי  לא  וגם  ומסורבל,  ומפותל  מורכב 
היסטורית ופסידו־מדעית גם יחד120 בדבר טיב התמורה או המפנה שחלו במדע או באדם 

או בעולם או בשלושת הגורמים האלה גם יחד:

פֹוֶפֶרת  ל ַהְשׁ ְרִקים ְּבֵריקּוָתּה ֶשׁ ְתָפּ ְטָעִנים ַהִמּ ֵמִהְבהּוֵבי ַהִמּ
ִּכי ִאם  נֹוָסף  ֶטְכִניָקה  ָלב  ְשׁ ֵהִאירּו ֹלא  ר  ֲאֶשׁ ְּבָרִקים  ה  ַּכָמּ ַאְחרֹון,  ְּבּדֹור  ִנְצָטְרפּו,  ּכִאילּו 

ֵבל ַאֶחֶרת, ְׁשַלֵּבי ֵתּ
ֵהן  ֶנְהָּפכֹות  ּבֹו  ֶשׁ ֱאֵלי ְּתחּום  יעּו  ִהגִּ יחֹות ֶהְמֵשְך,  ִגּ ֱהיֹוָתן  ע ַּכּיֹום, ִעם  דָּ ַהַמּ ל  ֶשׁ ְוִגיחֹוָתיו 

ְלִגיחֹות ִמְפֶנה –
ָמעּות ְוֹלא ַרק ִלְפָרֵטי־ִמְבֶנה. ל ָהעֹוָלם ְלתֹוך ּוְלַמְשׁ ה ֶאת ְּתִפיָסתֹו ֶשׁ ֶנּ ַשׁ ִמְפֶנה ַהְמּ

ל ְּפֵני ֵּתֵבל ׁשֹוָנה,  תֹוך ֶמר�ָחב ׁשֹוֶנה ֶשׁ רּוִיים ּב� ְלַאט ְלַאט רֹוִאים ַעְצָמם ּב�רּוֵאי עֹוָלם ְשׁ
ֶאל  ֵהִעיפּו  ְוֶשׁ ַהַּגר�ִעין  ֶאת  קּו  ֵּפר� ר  ֲאֶשׁ ָהֲעצּוִמים  ַהּכֹחֹות  ֵהם  ּוַמהּוָתּה  סֹוָדּה  ר  ֲאֶשׁ ֵבל  ֵתּ

כֹוָנה, ֶמר�ָחב ֵּביְנּכֹוָכִבי ֶאת ַהְמּ
ֶות  ַהֶצּ ר  ֲאֶשׁ ִהירּות,  ְוַהמְּ נּוָעה  ַהְתּ ל  ֶשׁ יֶהם  ְוֻחֵקּ ר�יָנה  ְוַהקְּ קּות  ר� ָהִהְתָפּ י  ֻחֵקּ ר  ֲאֶשׁ ֵּתֵבל 

ִעי אֹוָתם ּכֹוֵבׁש, דָּ ֶהָעלּום ַהַמּ
ר  ִעַקּ ְוֵהם  ְוַתְכִליתֹו  ש  ַהֵיּ ְוֵהם מֹוָצא  ם ַהּתֹוָפעֹות  ִּכי ֵה ר ַלּתֹוָפעֹות,  ֵּב ְס ֶה ֵאיָנם ָּבּה ַרק 

ש. ַהֵיּ

ֵהם  מכאן, דרך הכללה גרנדיוזית, ספק אנתרופולוגית ספק פילוסופית־מוסרית )‘ּוֵמַאַחר ֶשׁ
ְוַלִּמידֹות  ָשִׂגים  ַלֻמּ ר ִמחּוץ  ֲאֶשׁ ָאָדם ְּתחּוִמים  ִלְפֵני  ]כלומר חוקי הטבע החדשים[ ּפֹוְתִחים 
ל ֵאיכּוּיֹות  ִנים ֶשׁ ף ָּכל ֻאְמָדּ ִדים ַעל ֶזה ַהַסּ ְמּ ִרים ּוִמְתַגּ ים ֶׁשּב�ם הּוא ָחׁש ֶאת ָהעֹוָלם,/ נֹוְשׁ ְוַלחּוִשׁ

יאמב הוא משקל זוגי שתבניתו השפלה והרמה )זוהי הרגל המשקלית(. טור סטנדרטי במשקל זה   119
מכיל בדרך כלל 4-6 רגליים. 

מירון כזכור דיבר, בצורה קולעת ופוגעת, על נפילתו של אלתרמן בין פוזת הנביא לפוזת המורה   120
להיסטוריה.
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ה ֵאינֹו ְזבּוָלם'(, מגיח אלתרמן אל התחום הפוליטי או  בּול ַהֶזּ ר ַהְזּ יֹות טֹוב־ָוַרע ֲאֶשׁ ְוַקֶטגֹור�
הגאו־פוליטי וקובע משום מה כי:

חּוִמים  ר ַמְפֵּתַח ַהּכֹחֹות ְוַהְתּ ְסּתֹור�י, ִאם ְּבִמְזַרח אֹו ַמֲעָרב, ֲאֶשׁ ִלים ְוַהֻּמְמִחים ַהִמּ ֶצֶות ַהּמֹוְשׁ
ה ְּבָיָדיו  ָהֵאֶלּ

ִהירּות  ֵאין ָלּדּון ָעָליו ִּכי ִאם ְלִפי ֻחּקֹות־ַהּכֹח, ַהְּתנּועה ְוַהְמּ ַמְתִחיל ַּגם הּוא ְלֵהָראֹות ְּכֵיׁש ֶשׁ
יו. ְּפֵטי ֱאנֹוׁש ּוְמַמָדּ ר ִמחּוץ ְלִמְשׁ ֲאֶשׁ

הדף,  מתוך  בכבדות,  המתגלגלת  הטיעון  מערכת  מתוך  קטן.  נס  לו  מתרחש  שפה  אלא 
שעצם מראהו — מלא וממולא שורות ארוכות, שהטור השירי הקצר והמסותת, האלגנטי 
והמוזיקלי נקבר בהן כליל — מזעזע את לבך, בוקעים צלילים שקופים ובהירים הפורטים 
לֹוָמם  ר ְּבַלַחׁש ִּבְשׁ ה?/ ַהעֹוד ֻמָתּ ָנם ָּכל ֵאֶלּ על מיתר בלב המשתאה, השואל כמו: ‘ַהעֹוד ֶיְשׁ

ִלְדרֹׁש?' 
הסכמה  של  סוג  אלא  אינה  והמוקשה  המסורבלת  וההגות  הדיון  שמסכת  מסתבר 
אסטרטגית ארוכה, והשיר נע עתה על הציר החורק של ההפרכה כשער כבד של מצודה 
ימי ביניימית עטורת חזזית. הוא חוזר אל התיאור הפותח, הרגיש והקשוב של ההתחלה — 
תיאור שיש בו משהו מן הַמּזיר והפלאי והאמפתי והנוגה — התחביר כמו מתיישר והופך 
פשוט וזורם וחזק )אלתרמן הרי הוא אמן התחביר העברי(, והטקסט נפתח בשלושת בתיו 
האחרונים אל משהו תקף ומרגש, אל משהו שבאין מילה טובה יותר ניתן לקרוא לו, פשוט, 

שירה:

ָהָעף ְּבתֹוך  ַהִּטיל  ִלְיִדיעֹות  מֹוע  ִלְשׁ ים  ָהֲאָנִשׁ ָעְמדּו ָּבר�חֹוב  ִּכי  ָּכל, ֵעת  ֵחֶרף  ּוְבָכל־זֹאת, 
ֶמר�ָחב ֵאין ֵהד,

ֶלת ּוָבּה  ִים ְוֻגְלֹגּ ים ְּבנּוֵיי ַאר�ַּבע ַּגַפּ ים ִּדְמיֹוִנִיּ ה, ִּכְיצּור� ֶנּ ל ּכֹוַכב ֶלֶכת ְמֻשׁ מֹו ׁשֹוְכָניו ֵשׁ ְוֵהם ְכּ
ר ְוַגם קֹוֵלט, ֵדּ ֹמַח ְמַשׁ

ְוֵאין־ ֵאין־ֵקץ  י  ֶאל ֶמר�ַחֵקּ ַהּנֹוָרא  ַער  ַהּׁשַ ְּפִתיַחת  ַּגם  ִּכי  ָעלּום  ֵאיֶזה קֹול  ְּבָכל־זֹאת  ִּדֵּבר 
ית ֵראִשׁ

ית.  ְפקֹו ַהֲחר�יִשׁ ָּבִאיש ַהַחי ּוֶפֶלא ִצּוּויֹו ַהּמּוָסר�י ּוֶפֶלא ְּפִעיַמת ָדּ ִהיא ַרק ִאּׁשּור ַהֶּפֶלא ֶשׁ

ְוָהָריו  ֵרַח  ַלָיּ ֵמֵעֶבר  ֶּבָחָלל,  ַהּנֹוַסַעת  ָהָרֶקָטה  ִּכי  יר  ִהְזכִּ ר  ֲאֶשׁ קֹול  ֵאיֶזה  ְּבָכל־זֹאת  ר  ִדֵבּ
בּוִיים, ַהּדֹוְמִמים ְוַהְכּ

ים,  ֵיׁש ָעָליו ַחִיּ ל ַהּכֹוַכב ֶשׁ לּוָחתֹו ֶשׁ ל ִׁשְלטֹון, ִּכי ִמְפָּגנֹו ּוְשׁ נֹון ְוֶשׁ ל ַמְנָגּ ה ִמְפָּגָנם ֶשׁ ֵאיֶננָּ
ַהַגר�ִעין  ַמֲעָרב, אֹו ֶאת ְּבׂשֹוַרת ִּבּקּוַע  ִמְזַרח אֹו  ֶהָחָלל ֹלא ֶאת ְּבׂשֹוַרת  ְוִהיא נֹוֵשׂאת ֶאל 

ָכה, ֵסּ ֶנֱחַׂשף ִממַּ ּוִפְענּוַח סֹוד ַהֹחֶמר ֶשׁ
ְוֶעֶצב  ְוַרֲחִמים  ַאֲהָבה  יֹוֵדַע  ב,  ַעְצמֹו, חֹוֵשׁ ַמִּכיר  ַחי,  ֹחֶמר  ל  ֶשׁ ִקּיּומֹו  ֵנס  ֶאת ְּבׂשֹוַרת  ִּכי 

ְוִשְׂמָחה.

ֵאין  ּלּוִיים ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים ֶשׁ ִים, ִגּ ַתּ ה, ֵמָאז קּומֹו ַעל ְשׁ ר ִּגָלּ ל ֹחֶמר ַחי, ֲאֶשׁ לּוָחתֹו ֶשׁ ִהיא ְשׁ
ָלֵהם ִזְקָנה ָוֹעֶבׁש,
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י־מּוָסר ְוַדַעת־טֹוב־ָוַרע ְוַדַעת ֶצֶדק ְוַעְוָלה ְוֵיֶצר ֹחֶפׁש, ֵהם ִּגּלּוֵיי ֻחּקֹות־ַצֵוּ
ְוֹלא  ָמעּות  ַמְשׁ ֹלא  ֲחָלִלית  ָרֶקָטה  ְלׁשּום  ִּבְלֲעֵדיֶהם  ְוֵאין  ַּבְּפָלִאים  ֶשׁ דֹול  ַהָגּ ַהֶּפֶלא  ְוֵהם 

ַחר ַּתְכִלית ָוַשׁ
ַער. ּוִבְזכּוָתם ִּבְלַבד ֵאין ֲהָוַית ָאָדם ִמְתַמֲעָטה ַעד ְלַאְפסּות ֲעֵלי ִמְפַּתן ֵאיְנסֹוף ְּבסֹב ַהַשּׁ

‘כי הסוף, אחים, הוא אלם' 

השתלטות המודוס הדיוני על שירתו העיתונאית של אלתרמן הולכת יד ביד עם השתלטות 
למזג  רבבות,  שהקסימה  בצורה  שנים,  במשך  שהפליא  הזה  השירי  המדיום  על  הפרוזה 
 — הפרוזה  למאמרי.  המוזיקלי  בין  והפוליטי,  הפיוטי  בין  האקטואלי,  ובין  השירי  בין 
לחות  ירק,  שופעי  חיים,  שוקקי  צמחיים  מרחבים  על  צחיחים  חול  שטחי  כהשתלטות 
ותנועה, תהליך שבשפת האקולוגים נקרא מדבור — חודרת אל הקורפוס בשלושה ערוצים 
עד שהיא מטביעה-מדבירה אותו כליל: קודם כל היא חודרת דרך המודוס הדיוני עצמו 
ששורותיו הארוכות, על התחביר הנפתל שלהן, על המילון הארגומנטטיבי שלהן, על לשונן 
ה'ממוצעת', נקראות פעמים רבות כמעט כשורות פרוזה ולא כשורות שירה; היא חודרת 
דרך יצירים טקסטואליים היברידיים הבנויים חציים שירה וחציים פרוזה תוך כדי דילוג 
בטור  השיר  טור  את  להחליף  והולכת  גוברת  בנטייה  דבר  של  ובסופו  ביניהם,121  ‘טבעי' 

בפרוזה, כלומר במאמר. התהליך הזה מגיע לשיאו בסוף שנות החמישים. 
הופך  ‘רגעים'  בערוץ  ולפניו  השביעי'  ‘הטור  בערוץ  שזרם  השירי  הנהר   1959 בשנת 
כבר לזרזיף. בשנה זו פרסם אלתרמן בדבר רק תשעה שירים )האחרון שבהם ביוני( ו־16 
אחד.  שיר  לא  ואף  מאמרים  מ־60  למעלה  אלתרמן  פרסם   1961-1960 בשנים  מאמרים. 
וקברה  אלתרמן  של  העיתונאית  שירתו  על  הפרוזה השתלטה  של  והמלט  הבטון  שלמת 

אותה תחתיה כמעט לחלוטין.
של  שירו  האורבני,  האלגנטי  השיר  עם   1934 ביולי  שהתחיל  המסע   1962 במארס 
ה־flâneur הרומנטי ‘ֶעֶרב', מגיע לסיומו בקול ענות חלושה. כשעון מקולקל שנזכר פתאום 
לפעום, כתותח ישן, חלוד, שפתאום נרטט בו משהו, נפלטים מעטו של אלתרמן שני מטחים 
כמעט תמוהים. הראשון — אודה שנינתית סבירה על דב סדן )‘ִלְכאֹוָרה, ָּכְך ָיַדְענּו ִמְתמֹול 
ְמִצית  ַתּ ֶׁשל  ם־ִראׁשֹון/  ֹרֶשׁ רֹוֶאיָה  ַעל  ַלֲעׂשֹות  ָנבֹוָאה(/  ִאם  )ְלָסְקָרּה  ַמהּותֹו  ְצִריָכה  ְלׁשֹם/  ִשׁ
ֶרת,/  ל ֵּבית־ֹחֶמר ָקָטן, ָההֹוֶמה ְּכַכֶוּ ֵּכן ְּבתֹוכֹו, ִּבְצִפיפּות־ְשָׂטִנים/ ֶשׁ ל ֹּתהו־ָובֹהּו./ ֶשׁ ְמֻרֶּכֶזת ֶשׁ
ֶרת"(;122 השני — מונולוג  ּמּוָזר ֵאיְך ַהִפיִסיָקה זֹאת ְמַאֶשׁ ַחי ָקָהל ֹּכה ָּגדֹול ֶׁשל ֻּדִּבים־ְסָדִנים/ ֶשׁ

ראו למשל השיר ‘לאט לנו' )אלתרמן, הטור השביעי, ו, 6.12.1957, עמ' 48( כדוגמה לשילוב ‘טבעי'   121
כזה.

‘עם דב סדן', שם, 9.2.1962, עמ' 234. שימו לב לחריזה המודרניסטית החצויה היפה: ‘נבואה — תוהו   122
המייצרת  ‘דובים־סדנים'  תקנית  הבלתי  הריבוי  מצורת  הנובעת  האפקטיבית  לשנינה  וכן  ובוהו', 
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דרמטי המבקר, בשנינה כבדה ועייפה משהו, את העמדה ה'פילוסופית' שמקלט אינו ערך, 
אלא נכס בלבד.123 לאחר אותם שני מטחים אחרונים השירה העיתונאית האלתרמנית — 
אותו אתר שירי שאלתרמן הזרים לתוכו כל כך הרבה שנינה, אנרגיה, פיוטיות ודרמה, וגם 
נאבק בו מאבקי וולקן עם החומרים העיקשים והבלתי פיוטיים ביותר שניתן להעלות על 
הדעת — תמה; ה'פריגטה הישנה', חטובת המתאר, שנסתרבלה והחלידה כבר לא תפליג 

יותר; מאותו חודש יכתוב אלתרמן בעיתון מאמרים בלבד.

בהינף וירטואוזי, אופייני לאלתרמן, חיוך ואמפתיה כאחד. על השיר ראו גם עודד מנדה־לוי, ‘לכתוב 
את קורא הדורות: שירים לדב סדן', בתוך: אבנר הולצמן )עורך(, סדן: מחקרים בספרות עברית, ד: 

הספרות העברית בפתח המאה העשרים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 2000, עמ' 424-409.
‘ערכים ונכסים', הטור השביעי, ו, 23.2.1962, עמ' 237.  123


