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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
איש אחיו רצח ִמּפחד ותמימות
על שירו-פזמונו של אלתרמן 

"אל תתנו להם רובים"

השקפתו של אלתרמן בנושא המלחמה והחימוש, אשר זכתה לביטוי ממצה ומבריק
 היא השקפה דּואליסטית ודינמית, הנעה בין הּומניזם או ָּפציפיזם1בטורו "ֶהָעָרה פרדוקסלית",

( לבין אקטיביזם לאומי של "אין1934קוסמופוליטי כבשירו המוקדם "ַאל תתנו להם רובים" )
(. השיר הָּפציפיסטי המוקדם "אל תתנו להם רובים", נטע1938בֵררה" בנוסח "ֶזמר הפלוגות" )

זר וחריג בנוף שירתו של אלתרמן, הולחן על-ידי סטפן וולפה, וזכה לפופולריּות רבה בשנות
השלושים. עד שנות החמישים והשישים הוא הושר בתנועות הנוער של האגף השמאלי של
המפה הפוליטית – "השומר הצעיר" ובנק"י –  אך לימים נגנז שיר זה, ומחברו אף השתדל
לשכוח אותו ולהשכיחו.השיר בנוי כמונולוג דרמטי שמשמיע חייל שנפגע בהתקפת גז באוזני

האחות הרחמנייה המטפלת בו:

ּבֹוִאי ָנא ָאחֹות ּוְׁשִבי ָלְך ָּכאן ִמֶּנֶגד,
ֶּפן ֶאְחַּדל ִלְנֹׁשם ְוַאְּת ַּגם ֹלא ֵּתְדִעי.

ֹּפה, ְּבַבִית ֶזה, ֵמִתים ָּכל ָּכְך ְּבֶׁשֶקט...
ַקר ִלי ְלַבִּדי.

עֹוד ָּגדֹול ַהַּלְיָלה. ַהְּמנֹוָרה ְצַהְבֶהֶבת.
ֶאת ֲעֵצי ַהַּגן ָהרּוַח ְמִניָעה.

ַעד ֶׁשָּבאת ֲהלֹום ָיְׁשָבה ָּכאן ַהַּׁשֶחֶפת.
ִהיא טֹוָבה ָּכמֹוְך, ָאחֹות ַרֲחָמִנָּיה.

ִהיא ִחְּבָקה אֹוִתי ְּכמֹו ָהִייִתי ֶיֶלד.
ִהיא ָאְמָרה ִלי – ְּבֵכה ְמַעט, ַאל ִּתְתַּבֵּיׁש.

ַיְלְּדָך ָיתֹום ְוִאְׁשְּתָך ֻאְמֶלֶלת
ְוַאָּתה ִּתינֹוק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָוֵׁשׁש.

ֲאחֹוִתי, ֲהֹלא ָיַדְעְּת ַוַּדאי, ַהִּגיִדי
ָלָּמה ַהחֹוִלים ִנְרִאים ְקַטִּנים ָּכל-ָּכְך..?

ַוֲאִני ֲהֹלא ָאָדם-ַחָּיל ָהִייִתי,
ֵהן ִּדַּבְרִּתי ֶּפה ֶאל ֶּפה ִעם ְּכֵלי ּתֹוָתח!

ֶזה ָהָיה ִמְּכָבר, ָהֵעת ָאְמָנם חֹוֶלֶפת.
ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ֵאיִני לֹוֵבׁש ֵמָאז.
ִלי ִהְׁשִאירּו ַרק ֶמַדְלָיה ְוַׁשֶחֶפת...

ַאְּת יֹוַדַעת ַמה ֹּזאת ַהְתָקָפה ֶׁשל ָּגז?

עֹוד ֶאְזֹּכר, ָאחֹות – ָׁשַמִים ֹלא ָׁשַמִים,
רּוַח ִמְתַּגְלֶּגֶלת ַעל ְׁשִטיֵחי ָקָמה.

ֹחֶדׁש ַמאי ָהָיה. ָנָאה ִמָּכל ַהַּמאִיים
ֶׁשָּיְדָעה ֵאי-ַּפַעם ִאָּמא-ֲאָדָמה.

ַהְּגדּוִדים ָהְלכּו ַּכֲאחּוֵזי ְסַחְרֹחֶרת,
ְּכַיְלֵדי ֵּבית-ֵסֶפר ֶׁשִּקְּבלּו יֹום ַחג.

ַחָּיִלים ְזֵקִנים ִהִּתירּו ַהַּמְחֹּגֶרת
ְוֵהִריחּו ַיַחד ֶׁשֶמׁש ְוַטָּבק.

ִמן ָהֹראׁש ֵהִסירּו ֶאת ּכֹוְבֵעי ַהֶּפֶלד,
ִסְלְסלּו ָׂשָפם ְוִסְלְסלּו ְּבקֹול – 
ֵהי ַרְגַלִים-ַלִים, ֶּדֶרְך ְמַצְלֶצֶלת,
ֵהי ֵנֵלָכה-ֵלָכה ַעד ֲאֶׁשר ִנֹּפל – 

ּוַבַּמְנִּגינֹות ָּפְרחּו ֲעֵצי ַּתּפּוַח
ְוִאִּמי ֶׁשִּלי ָצְבָטה ֶאת ְלָחַיי

ְוַעל ַהָּׂשדֹות ִהְתַּגְלְּגָלה ָהרּוַח
ְוָזְרָקה ֵאֵלינּו ְמלֹוא ָחְפֶניָה ַמאי…

עֹוד ֶאְזֹּכר, ָאחֹות – ִּפְתאֹום... ִּפְתאֹום ְלֶפַתע
ָּבָאה ָהֵאיָמה, ָיַדְענּו ֶאת ֵריָחּה!

ִאָּמא ָצֲעָקה – ַמּדּוַע ִהְתַחֵּבאת..?
ָלָּמה ֶזה, ַיְלִּדי, ָלַבְׁשָּת ַמֵּסָכה!?

ַוִּנְפֹרץ ָקִדיָמה. ֶאל ַהְּמַעְרֹּבֶלת.
ַמֵּסכֹות ַהָּגז ִהְׁשוּונּו ֶזה ָלֶזה.
ְלֶאָחד ָקָטן ָּפַגְעִּתי ַּבֻּגְלֹּגֶלת

ּוְׁשֹלָׁשה ְּגדֹוִלים ָּדַקְרִּתי ֶּבָחֶזה.

ָּכל ַחָּיל ְּכִאּלּו ֹלא ִזֵּמר ַאף ַּפַעם.
ָּכל ָחָלל ְּכִאּלּו ִהְׁשּתֹוֵמם ָלמּות.

ְּבֵאֵדי ַהָּמֶות, ִּבְפָצצֹות ָהַרַעם,
ִאיׁש ָאִחיו ָרַצח ִמַּפַחד ּוְתִמימּות.

עֹוד ֶאְזֹּכר ָאחֹות – ִּכי ֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹּכַח – 
ֵהם ָהיּו ָּכמֹוִני. ֵהם ָהיּו טֹוִבים.

ַרק ָאסּור ָהָיה אֹוָתם ַלְּקָרב ִלְׁשֹלַח,
ַרק ָאסּור ָהָיה ָלֵתת ָלֶהם רֹוִבים!

ְוָכֵעת – ִהֵּנה. ַהִּמְלָחָמה ֵאיֶנָּנה.
ַהְּמנֹוָרה ְצַהְבֶהֶבת. ַוֲאִני ְוַאְּת.

ְׁשַבע-ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְברּו ֵמָאז ַעד ֵהָּנה,
ָׁשם ָהְרגּו אֹוִתי ְלַאט. ְלַאט-ְלַאט.

ְוַהֹּכל ִנְׁשַּכח. ּוֹפה ֵמִתים ְּבֶׁשֶקט.
ְוַהָּמֶות ֹּפה ָצנּוַע ּוְמנָֻּמס.

ַרק ֲאִני יֹוֵדַע – ֵרָאִתי יֹוֶרֶקת
עֹוד ֶאת ַהִּׂשְנָאה, ָהֶרַצח ְוַהָּגז.

ַרק ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַּבְּמַעְרֹּבֶלת
ִּבְהיֹוִתי ִּפְתאֹום ַאֵחר, ָאֹים ָּכֶזה...

ְלֶאָחד ָקָטן ָּפַגְעִּתי ַּבֻּגְלֹּגֶלת
ּוְׁשֹלָׁשה ְּגדֹוִלים ָּדַקְרִּתי ֶּבָחֶזה.



ֲאחֹוִתי, עֹוד ֶרַגע. ְׁשֵני ָּבִנים ִלי. ְׁשַנִים...
ֲאַהְבִּתים ְמאֹוד. ִלּבֹוֵתיֶהם טֹוִבים.

ַאְך ְּבבֹוא ַהּיֹום... ְלַמַען ַהָּׁשַמִים,
ַאל ִּתְּתנּו ָלֶהם רֹוִבים!

( את הדברים הבאים  )הספר עומד לקריאה1999)על עת ועל אתר על שיר זה כתבתי בספרי  

 (: /https://www.zivashamir.comול"הורדה" באתר  

, ובה  שירי  מקור ותרגום  בעלילא תרצח הוציא  שלונסקי חוברת צנומה בשם 1932"בשנת 
מגמה ָּפציפיסטית-הומניסטית המַׁשקפים בסגנון מופשט ומוכלל את  זוועות המלחמה  שבכל
זמן ובכל אתר.  בהשראתה כתב אלתרמן את אחד משיריו הראשונים –  'ַאל תתנו  להם רובים' )

( – מונולוג בנוסח הבלדות הָסטיריות הקודרות של ברכט, הנישא בפי חייל אלמוני שמת1934
ִּבְקרב סתמי,  לאחר שהרג ארבעה חיילים, אלמונים אף הם, ועתה הוא מבקש לבל ִיתנו רובים
לשני בניו שנותרו אחריו. לימים, לאחר ששיר מַקּברי זה נדפס באנתולוגיה שייצגה את השירה
העברית בת הזמן ונתפרסם ברבים, ואף זכה למידה כלשהי של פופולריות, התכחש אלתרמן
ליציר כפיו,  וביקש להשכיחו מלב,  בין השאר משום שעלול היה להתפרׁש, בראי הֶאתוס של

2דור תש"ח, כשיר תבוסתני שיש בו כדי לפגוע במוַרל הלוחמים למען עצמאות ישראל."

פותח במילים הטעונות:  לא תרצחהמאמר הָּפציפיסטי שִהציב שלונסקי בפתח הספרון 
הגדול. ֵזכר לחורבן,  שהמיט על עצמו האדם'על חטא' ראש חודש אבגוסט. ראש השנה ל"

במחיקת  'לא תרצח' מעל לוחות בריתו. בשנה הבאה, כעת חיה ימלאו שני עשורים מאותו יום
3 בחצרמוות."כחּוּפה שחורהתזזית, בו פרצה באירופה הילולת הדמים, 

דברי שלונסקי השּפיעו השּפעה עמוקה על אותם צעירים שביקשו להסתּפח אל חבורתו.
אלתרמן כתב בעקבותיהם את שירו הָּפציפיסטי "ַאל תתנו להם רובים", ורטוש כתב בעקבותיהם
את שירי "חּוּפה שחורה"  ואת "שירי חרב" שלו  )למרבה הפרדוקס, את הכותרת למחזור שיריו,
הייֵשר רטוש  נטל  מיליטריסטיים,   במסרים  הטעון  הראשון,  ספרו  לכותרת  לימים  שהפכה 

ממשפטי הפתיחה של מאמרו הָּפציפיסטי של שלונסקי(.   

( ימלאו עשרים שנה להילולת1934שלונסקי כתב בהקדמתו כי בשנה הבאה )קרי, בשנת 
הדמים של מלחמת העולם הראשונה, ואלתרמן "הרים את הכפפה" וִפרסם את שירו עשרים שנה

בדיוק לאחר פרוץ המלחמה.  

שלונסקי, שִאמו ציפורה השתייכה בעלומיה לתא של תנועה סוציאליסטית-קומוניסטית, ואף
הוא היה מקורב להלוך-הדעות ששרר באגף השמאלי של משפחתו, צירף את קולו למשוררים
בעלי השקפה ָּפציפיסטית – ולדימיר מיאקובסקי ברוסיה, ברתולד ברכט בגרמניה ועד לזיגפריד

( זהSassoonששון  בשלב  להחזיק  המשיכו  גולדברג  ולאה  שלונסקי  אברהם  בבריטניה.   )
בהשקפתם הקוסמופוליטית. 

1934שירו הָּפציפיסטי של אלתרמן "ַאל תתנו להם רובים" התפרסם אפוא לראשונה בקיץ 
 והפך כאמור עד מהרה לשיר מּושר ופופולרי. על4, אכסנייתו של שלונסקי, טוריםבכתב-העת 

שירתנומידת הפופולריות שלו תעיד העובדה ששיר זה לבדו מייצג את אלתרמן באנתולוגיה 
, שהוציא המשורר והמתרגם אליהו מייטוס בשנת תרצ"ח. כאן ָּכלל מייטוס בצד שיריםהצעירה

אחדים פרי-עטו של שלונסקי, שיר אחד בלבד של אלתרמן. במילים אחרות:  מכל שיריו של
המשורר הצעיר שנתפרסמו עד אז בעיתונות היומית והִעתית בחר מייטוס בשיר "אל תתנו להם
רובים", שהיה בשלב זה שירו היחיד של אלתרמן שהיה ידוע בציבור, אף-על-פי שכבר בשלב

 כבר כתב אלתרמן גם1934בשנת  מוקדם זה נודע אלתרמן כמחברם של פזמונים לבמה הקלה.
( –  סרט תעמולה של קרן היסוד בהפקתה של מרגוט1934פזמונים לסרט "לחיים חדשים" )

קלאוזנר – ובהם שורות  פטריוטיות כמו "ָאנּו אֹוֲהִבים אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת, / ְּבִׂשְמָחה, ְּבִׁשיר ּוְבָעָמל."
 כאן לפנינו שיר  מחאה ָּפציפיסטי המתאר את ַזוועות המלחמה בחפירות של מלחמת העולם

הראשונה, ואין לו נגיעה כלשהי לנעשה בארץ-ישראל.
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הכניסו ולא  רובים",  לימים התכחש אלתרמן לשירו הפציפיסטי "אל תתנו להם  כאמור, 
סיבות כאן  דומה שָחברּו  ולהשכיחו?  זה  שיר  ביקש המשורר לשכוח  מדוע  שיריו.  לקובצי 

אחדות, חוץ-ספרותיות וְפנים-ספרותיות כאחת:

אפילו• או  לצדד,  חדל  ואלתרמן  שינוי,  תכלית  השתנתה  ובארץ   בעולם  המציאּות 

( השלום  השָּכַנת  במדיניות  בריטניה,appeasementלהאמין,  ממשלת  ראשי  של   )
שהתעלמו ב"מדיניות של  בת-יענה" מִהתחמשּות גרמניה וכניסת צבאּה לחבל הריין,
תוך הפרה בוטה של הסכמי ורסיי שעליהם היתה גרמניה חתומה. גם בארץ השתנו
הנסיּבות לבלי הֵּכר, ואלתרמן נאלץ לקבוע כי "בשעה זו" של ֶהרג אנשים חפים מפשע
ָּפציפיסטיים שירים  לשיר  יכול  אין המשורר  ומטעים,  שדות  וׂשרפת  הארץ  בכבישי 
שעלולים להתפרש כשירים תבוסתניים שאינם מצדדים בהקמת המחתרות שהתארגנו

 בארץ-ישראל נגד הפורעים.

ככל שהַלך והתעצם כוחו של היטלר, כך נסוג אלתרמן מן הֶעמדה הקוסמופוליטית•
הבלתי-מחייבת שִאפיינה את שיריו המוקדמים, והתחיל לכתוב שירים הנוגעים למצב

 )אף-על-פי שהוא מעולם לא ניתק  את המצב הלאומי  הארץ-ישראלי מןהארץ-ישראלי
ומקום, החליט זמן  המצב הבין-לאומי(. גם את שיריו הפריזאיים, המרבים בסממני 
רובים", להם  כדוגמת "ַאל תתנו  קוסמופוליטי  וגם שיר  עת,  לגנוז באותה  אלתרמן 
ָנכרית, הרחוקה ת"ק פרסה מן המציאּות הארץ-ישראלית, הקשור במובהק למציאּות 

הנראיםכוכבים בחוץ נגנז לצמיתּות. גם אותם שירים מּבין שירי העיר והיער של   
אירופיים במובהק מַׁשקפים כמדומה  מציאּות ארץ-ישראלית, עירונית וכפרית,  אלא

( ושלestrangementשזו עטופה בשבעה צעיפים, ויש בהם שלל תחבולות של ַהָּזָרה )

( השלושיםmystificationַהְפָלָאה  בשנות  אלתרמן  שחיבר  ַּב"ְּגלּויות"  לעיין  די   .)
לאחר ביקור באתרים שונים ברחבי הארץ, כדי לראות שלצורכי הזרה הוא נהג להעטות

על מראות ארץ-ישראליים ָּבָנליים ומּוּכרים לבוש ָנכרי ומנוכר, זר ומוזר. 

פגעי• את  בוטה  בסרקזם  המַגנות  ברכט,  של  הֲאֵפלות  הבלדות  ברוח  נכתב  השיר 
המלחמה, אשר שימשו בסיס לשירת המחאה האירופית.  אלתרמן הצעיר תרגם בשנת

שגברה1933 ככל  בגרוש".  ל"אופרה  שלונסקי  תרגומי  ברוח  ברכט  של  בלדה   
האנטישמיּות בגרמניה, ובמיוחד לאחר שהגיעו הידיעות על השמדת יהודי אירופה, הלך
אלתרמן והתנתק מכל קשר לגרמניה ולתרבותה: הוא גנז את השירים והמחזות שִּתרגם
מגרמנית, השליך מספרייתו את הספרים הגרמניים ולימים גם התנגד למדיניות "גרמניה

 , לרגל ביקורו של הקנצלר אדנהאואר בארץ.1959האחרת" שביסס בן-גוריון בשנת 

שיר כדוגמת "ַאל תתנו להם רובים" השתייך בתודעת מחברֹו  לתקופה האירופו-צנטרית
ובה עדיין הושפע ומחזות מן השפה גרמנית  שלו, תקופה שּבּה עדיין תרגם שירים 
יוצריה הגדולים. לפי עדות מנחם דורמן, הביוגרף של מתרבות גרמניה והעריץ את 
המשורר ונוֵצר מורשתו, המשורר האהוב ביותר על אלתרמן היה היהודי הגרמני המומר
היינריך היינה. ייתכן שבשורות המתארות בפזמון שלפנינו את חודש מאי )"ֹחֶדׁש ַמאי
ָהָיה. ָנָאה ִמָּכל ַהַּמאִיים / ֶׁשָּיְדָעה ֵאי-ַּפַעם ִאָּמא-ֲאָדָמה. / ּוַבַּמְנִּגינֹות ָּפְרחּו ֲעֵצי ַּתּפּוַח /
ָחְפֶניָה ַמאי..."( רמז אלתרמן ֵאֵלינּו ְמלֹוא  ְוָזְרָקה  ָהרּוַח /  ִהְתַּגְלְּגָלה  ַהָּׂשדֹות  ְוַעל   ]...[

)"בחודש מאי היפהפה"(,Im wunderschönen Monat Maiלשירו של היינה   
שהולחן על-ידי שומאן.

שורות אחדות מתוך "ַאל תתנו להם רובים" מצאו דרכם לשיר "איגרת" – אחד משיריו•
(, המסֵּפר על רצח1938 )כוכבים בחוץהמרכזיים של קובץ שיריו הראשון של אלתרמן 

( בנימה דיוּוחית "שֵלווה" ו"תמימה". ראוי להשוות שורה כגון: "ִאיׁשfratricideאח )
ָאִחיו ָרַצח ִמַּפַחד ּוְתִמימּות" לשורה כגון "ֲאִני ָּתִמים ]...[ ָיִדי ָהְיָתה ּבֹו ]= באח התאום[
ַּבָּׂשֶדה"; וכן שורה כגון "ֵהם ָהיּו ָּכֹמנּו, ֵהם ָהיּו טֹוִבים" לשורה כגון "ֲהלא ָּתִמיד ָיַדְעִּתי
– / הּוא ָיָקר ִמֶּמִּני, / ְוהּוא ַרק הּוא ְלָך ַהּטֹוב ְוַהָּיִחיד" וכן שורה כגון "ָׁשם ָהְרגּו אֹוִתי
ְלַאט, ְלַאט, ְלָאט" לשורה כגון "ֲאִני ָּתִמים ֵאִלי. ְלַאט ְלַאט ִהִּכיִתי."  ברי, אלתרמן העדיף
לכוון זרקור כלפי  השיר המקורי, המרּוּבד מרבדים רבים, ולהשכיח את השיר החקייני,

שהשפעת הבלדות של ברכט  ניּכרת בו בנקל.



שהפכו• הצעיר  אלתרמן  של  נוספים  ודקלומים  זה  שיר  קטלה  חבס  ברכה  המבקרת 
דברל"שירי פולחן" – ברשימה ארוכה שהתפרסמה בעיתון , ואלתרמן, שניחן ביושר 

5אינטלקטואלי, השתכנע ככל הנראה שדברי הביקורת של חבס מוצדקים ומנומקים.

ברכה חבס כנראה לא היתה היחידה שהביעה הסתייגות מן הֶעמדה המובעת בשירו של
אלתרמן. במאוחר התגלה גם שיר-תגובה של יונתן רטוש, "ֶאל הנשק", שנכתב  אמנם
עוד בשנות השלושים כמעֶנה ל"ַאל תתנו להם רובים". שירו של רטוש נפתח במילים

באותה עת התחילו 6 / ְוַנֲעִמיָדה ֶאל ַהִּקיר / ָּכל ָנָבל / ּוִמְסָּתֵאב ּוַמְתֶעה."ְּתנּו ָלֶהם רֹוִבים"
נתפרסמו ברחובות כי  ומפי מרדכי שֵלו שמעתי  לַגנות את אלתרמן,  וחבריו   רטוש 
תל-אביב וירושלים כרוזים פרי-עטם של מרדכי שֵלו  וחבריו הרוויזיוניסטיים, ועליהם
נדפסו שירים – ָּפרודיות על שירי אלתרמן. ייתכן ששירו של רטוש הפותח במילים "ְּתנּו
ָלֶהם רֹוִבים" )השיר ככל הנראה לא נדפס בעיתונות( נדפס על אחד מן הכרוזים האלה,
זה נשאר אך גם אם שיר  דיאלוג גלוי עם אלתרמן.  נדפסו שירים שניהלו  שעליהם 
במֵגירה, מותר כמדומה להניח שאלתרמן ידע בשלב זה כי שיר ּפציפיסטי כדוגמת "ַאל
– מתנגדיו  של  והשנינה  הלעג  לִחצי  מטרה  לוח  לשמש  עשוי  רובים"  להם  תתנו 

הֶרוויזיוניסטים וה"כנענים". 



סיבות אחדות  ומצטלבות הובילו אפוא לגניזתו של השיר "ַאל תתנו להם רובים", אך בעיקר
אחראית לה התהדקות ידידותו של אלתרמן עם יצחק שדה, שביקש מהמשורר לחּבר למען הכוח
הטרום-צבאי שהקים את ִהמנון פלוגות השדה. בהמנון זה  נקט אלתרמן ֶעמדה שונה לחלוטין
ִמזאת שעלתה  מן השיר הָּפציפיסטי "ַאל תתנו להם רובים". כאן כתב את השורות המז'ֹוריות
והאופטימיות: "ֶאת ְׁשלֹום ַהַּמֲחֵרָׁשה ָנְׂשאּו ָלְך ַּבחּוַרִיְך,/ ַהּיֹום ֵהם ָלְך נֹוְׂשִאים ָׁשלֹום ַעל ָהרֹוִבים,"

כמתוך הצדעה לתעוזת הלוחמים.

שני השירים – השיר הפציפיסטי וההמנון הצבאי – מעידים לכאורה שאלתרמן שינה את
, אך לאִמתו של דבר התמונה הרבה יותר1800השקפתו  תכלית שינוי וביצע בה תפנית של 

מורכבת מכפי שהיא עלולה להיראות בסקירה שטחית. בשנים שבין כתיבת "אל תתנו להם
( נשתנתה המציאות תכלית שינוי, ואלתרמן1939( לבין כתיבת "ֶזֶמר הפלוגות" )1934רובים" )

הבין ש"בשעה זו"  )"ֶזֶמר הפלוגות" התפרסם כחמישה שבועות לפני פרוץ מלחמת העולם
השנייה( – הֶעמדה הָּפציפיסטית היא מותרות שאין אדם יכול להרשות לעצמו, כי היא מבטאת

משאלת לב אּוטֹופיסטית ולא אמת לאִמתה. 
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