
 

 אלוהיי ציווני
 על יחסו  של אלתרמן לאל, לדת ולמסורת 

 טורו המוקדם "הקלריקל הקטן"  לפי

 מחזהו המאוחר "ימי אּור האחרונים"לפי ו

 

 זיוה שמיר                                                         
 

 

 דתי א. משפחה חילונית וחינוך

, מפקח על החינוך לגיל הרך ומשורר עורך, מחנך  –אבי המשורר, יצחק אלתרמן 

התהלך כל ימיו בגילוי ראש,  ובני משפחתו קיימו אוַרח חיים חופשי ִמדת   –לילדים 

אחותו של נתן, הצטרפה  בתום לימודיה בגימנסיה  להב,-וממצוֹות. בתו לאה אלתרמן

עמל של "השומר הצעיר", ובו הקימה וגידלה את משפחתה -"הרצליה" לקיבוץ תל

ירה חילונית גמורה. ִאמו, בלה אלתרמן, הצטרפה לעת ִזקנה לקיבוצה של ִבתּה, באוו

שם חייתה לצד נכדיה והשתלבה אף היא באוַרח החיים הָאתאיסטי המוצהר  שֹשרר 

בקיבוץ "השֹומרי". על  חילוניּותו של אבי המשפחה העיר מנחם דורמן, הביוגרף של 

דוע שלח המחנך הבכיר את בנו להתחנך המשורר ונוֵצר מורשתו, בנסותו להסביר מ

 בגימנסיה דתית:

פי שלא ניהל בית כשר למהדרין ולא הקפיד בקיום -על-יצחק אלתרמן, אף

 ז"ש[  –]שם החיבה של נתן הצעיר  תרי"ג מצוות כהלכה, הכניס את נונקה

הספר התיכון הדתי "מגן דוד" בעיר -ברצון ובלב שלם לגימנסיה זו ]בית

שמיסודו של ר' יהודה לב צירלסון, איש "אגודת ישראל" ]...[ ז"ש[,  –קישינב 

עשרה, וכאן גם נעשה -כאן למד  נתן במשך ארבע שנים, מגיל עשר עד ארבע

  1מצווה, כדת וכדין.-בר

 

תודות למזגו המחקרי ולמסירותו הרבה לנושא האלתרמני, עלה בידי מנחם דורמן 

הראשונות של המשורר, ואת סיפור לאסוף את מסד הנתונים החיוני לחקר שנותיו 

                                                           
i יצירת אלתרמן בעקבות אירועי הזמן", הוצאת  -"רוצי,נוצה  ה של זיוה שמירהתפרסם בספר

 .2013אביב -ספרא בשיתוף עם הקיבוץ המאוחד, תל



משנת תשמ"ז  מראל לב הז  החיים  שבנה מנתונים אלה פרׂש בספרו הביוגרפי  

תשנ"א(. כאן סיפר דורמן בפירוט משנת  פרקי ביוגרפיה)ובגרסתו המורחבת 

לפני עלותה   עיר קישינב שבבסרביהובהרחבה על אותן שנים שעשתה המשפחה  ב

התיכון בבית הספר  נים תמימותתן אלתרמן ארבע שנהנער  למד שבמהלכן ארצה,

ראשונה לכתוב שירים פעם הבהנער ניסה   . בשנים אלההדתי "מגן דוד"העברי 

שבקושי רב הספר  )היו אלה שירי בוסר דרדקיים, -אחדים שנתפרסמו בעיתון בית

מקץ מחברם אצל שרון הבלתי מצוי שעתיד היה להתגלות ניתן למצוא בהם רמז ַלכִ 

את הדי  2(., ואף אין בהם עדּות כלשהי לשליטתו בלשון המקורותפרסומםר שנים לשע

ממוריו וממחנכיו  יהודי שספג ה-עברי, פרי החינוך ה" שלוה"גרסה דינקותא

, הרוּוי בִמשקעים מקנייני של אלתרמן בקישינב, ניתן לאֵתר כיום  בסגנונו העשיר

 של  קודמיו בשירה העברית,)עושר זה מופגן פחות מזה  ם ישראלהרוח של עַ 

הלאומי -הדי החינוך הדתי 3.(ות העולםמתרבלא מעטים  ומשולבים בו גם  ִמשקעים

ולא  ערכי מורשת ישראלבהשקפת עולמו, שמעולם לא בעטה ב ניכרים פה ושם גם

 התנכרה אליהם. 

יקן הִאם האמין אלתרמן באלוהים, ונשא אליו תפילת יחיד? האם היה  ַאְגנֹוסט        

-שלא האמין באל, אך לא שלל את קיומו? התשובות על שאלות אלה אינן קלות או חד

משמעיות, אולם העוקב אחר התבטאויותיו של המשורר בנושאי המורשת היהודית 

)בשיר, במסה ובמחזה( עשוי להגיע להשערות כלשהן לגבי אמונותיו ודעותיו. בספרי 

היה "מהּפכן שמרני", או "שמרן  העליתי את ההנחה שאלתרמן ,על עת ועל אתר

מהּפכני", שלא שמר על אוַרח חיים דתי, אך גם לא ניתק שלשלאות וכבלים כמו חבריו 

אביבית, -אברהם שלונסקי, מייסד "האסכולה" המודרניסטית התל 4ל"אסכולה".

שהיה מבוגר מאלתרמן בכעשר שנים, היה רדיקלי יותר בהשקפותיו מתלמידו 

ני גילו של אלתרמן, לאה גולדברג ואלכסנדר פן, ִמבני החבורה וממשיך דרכו.  גם ב

 של "אסכולת שלונסקי", היו רדיקליים ממנו.

לעומת חבריו בעלי השקפת העולם הרדיקלית, חשש אלתרמן כל ימיו מפני          

מהפכות המבקשות לַשנות את המציאּות לאלַתר בכוחם של תכתיבים ובכוח הזרוע 

ספרותיות(. על חששֹו מפני הִמשטרים -ו ומהתבטאויותיו החוץ)כך עולה מיצירת

הטוטליטריים, שהשתלטו אז על  אירופה משמאל ומימין, כתב בחטיבות יצירתו 

-(. במציאּות הארץ1938) כוכבים בחוץהמוקדמות, החל בקובץ שיריו הראשון 

ישראלית הוא הביע את חששֹו  מּפני השתלטותם של הרעיונות המרקסיסטיים 

המהּפכניים שסחפו רבים מבני ההתיישבות העובדת, שמשמאל, אך גם מפני השּפעתם 

מדרשו של  רטוש וחבריו ה"כנענים" -הַרבה של הרעיונות המהפכניים הנועזים מבית

דתית קיצונית; אלה ואלה -על הנוער העירוני, שמימין. אלה ואלה נקטו עמדה אנטי

מהפכה מהירה ונמרצת, וליצור "יהודי  ביקשו לַשנות את פני המציאּות באמצעות



בולוציוניים מתונים -חדש" ִבן לילה. אלתרמן, לעומתם,  דיבר תמיד בזכות שינויים א 

מזגו ההיסטוריוסופי המתון  5הנערכים באופן ִאטי וטבעי במהלכם של דורות אחדים.

גיה, והשכלתו האקדמית )השכלה שָכללה ידע נרחב בגאולוגיה, בביולוגיה ובזואולו

פרי התבוננות מושכלת בתהליכים המתרחשים בטבע( אותתו לו שמהפכות רדיקליות 

בולוציוניים, שבכוחם להסיג את -לילה עלולות להוליד מהלכים קונטרה-של ִבן ר 

המציאּות אל נקודת המוָצא הנמוכה שממנה יצאו המהפכנים למאבקם, אם לא 

 לַמטה ממנה.

מורוני כ"מהפכן שמרני", להבדיל מתיאורו כ"שמרן",  דומני שִאפיונו האוקסי          

יש בו כדי לתאר אל נכון הן את דרכו הפואטית  של אלתרמן,  הן את דרכו הפוליטית 

והן  את גישתו בנושאי דת ואמונה. אלתרמן חש בחושיו החדים כי המהפכות 

ת השקטות של ַעם ישראל בדורו )תהליך החילּון המהיר, כמו גם תהליכי "שליל

הגלות", הכרוכים בחילון ונובעים ממנו( עתידות להוליד לימים ֵראקציה שתתבטא 

בשלילת "שלילת הגלות" ובִשיבתם של חלקים מהָעם אל הדת והמסורת. כמי שלמד 

הנדסה חקלאית והתעניין במדעים המדויקים, הוא אף ידע היטב כי מדען דגול 

למחצה נילס בוהר, מאבות -היהודיכדוגמת אלברט איינשטיין אמר לרעהו, הפיזיקאי 

"אלוהים אינו משחק בקוביה", שנועד לרמוז   מכניקת הקוונטים,  את המשפט

: "ְוָתִמיד ֹּפה ָוָשם, חגיגת קיץלקיומו של סדר אלוהי בקוסמוס )לכך רומזים דברי 

ר ֻחּקיו / מַ  ר ַהְּפָלדֹות ֲאש  ה ִמּתֹוְך ָהִעְרבּוְבָיה / ֵסד  ְך ַהכֹוָכב ַאַגב, / צֹופ  ר  ת ד  ְתִוים א 

(. גם אלתרמן, איש רוח ואיש מדע, שעמד משתאה מול חידות 12, עמ' שםְוַהֻּקְבָיה"; 

הקוסמוס,  לא שלל כמדומה את קיומם של כוחות עליונים המניעים את היקום 

 ומשליטים בו ֵסדר בתוך הכאוס.

, המאמין והספקן, באלתרמן נתלכדו אפוא הפֵכי איש הרוח ואיש המדע         

. הוא התחנך כאמור בשנים הפורמטיביות השמרני והמודרניסטן הנועזהקלסיציסט 

של חייו על ברכי  המורשת היהודית, והכיר את סיפורי בראשית על בריאת העולם 

ואת ְשַלל המדרשים שנטוּו סביבם, אך גם ידע שאיש המדע צריך להשאיר את 

המעבדה. כאיש מדע, שהגדיר את האדם  כ"חידה הסיפורים הללו   בבית בצאתו אל 

הוא לא ליטי, שביקש כל ימיו לרדת לחקר האמת, נָ בעל היגיון אָ וכ 6הפותרת חידות",

תות שקבעו אחרים כ"מצוות אנשים לקבל באופן אוטומטי אִמ  מיוהסכים מיָ 

ולא הלך מעולם אחר ַאקסיומות של פלג או מפלגה, של רב ומורה הלכה מלומדה", 

כאמור, אין לדעת בוודאות   .של מנהיג פוליטי כלשהו, סמכותי ונערץ ככל שיהאאו 

 –( 1944אם האמין אלתרמן באלוהים אם לאו, אך לאור  טורו "הקלריקל הקטן" )

ניתן לשֵער שהמשורר לא היה אפיקורס  –שבמרכזו סוגיות של דת, מסורת ואמונה  

ות העובדת, ָאֵתִאיסטים במוצהר אביב וההתיישב-גמור כמו אחדים מחבריו, בני תל



וִמדעת, אשר קיבלו כמצוות אנשים מלומדה את ההנחה המרקסיסטית הקובעת כי 

 7הדת היא "אֹוִּפיּום להמונים".

יום מ דבר  בעיתוןטור  זה, מטוריו השנונים והעמוקים של אלתרמן,  התפרסם          

רע בקיבוץ שער הגולן.  מן כתגובה לאירוע ממשי שאי )ט' בתמוז תש"ד(, 30.6.1944

העיתונות נודע כי חברי הקיבוץ החזירו לבית הכנסת בטבריה ספר תורה שניתן להם 

כדי שיוכלו לקיים בקיבוצם תפילה בציבור, ובמעשם זה גדעו כל אפשרות לקיים 

משהתפרסמה הידיעה, הציגו החברים   8מנהגים שבכוחם לקדש מצוֹות ומועדים.

ירוע, ובה ניסו להבהיר כי החזירו את ספר התורה כי התקשו בעיתונות את גרסתם לא

אלתרמן, כך עולה מטורו "הקלריקל הקטן", לא קיבל את גרסת   9להשיג "מניין".

הקיבוץ, ונטה להאמין כי המעשה הזה נעשה מתוך חשש פן ייחשף דור העתיד בקיבוץ 

ידול ל"אמונות טפלות", לפולחני דת שבטיים "פרימיטיביים" ולמנהגי ב

"אתנוצנטריים", המוקצים מחמת מיאוס )לפי עקרונות "התרבות המתקדמת" 

המועצות, שהתקבלו על דעת הפלג השמאלי של ההתיישבות העובדת -ילידת ברית

ישראל(. כברבים מטוריו, גם בטור זה יצא המשורר מתוך המעגל הצר של -בארץ

 –הרחבים ביותר  אירוע קטן ומוחשי, אך ָנטע אירוע זה בהקשריו התרבותיים

 הלאומיים והאוניברסליים. 

 

 על רקע מועד חיבורו ב. הטור "הקלריקל הקטן"

הטור נכתב בשנה סוערת מאין כמֹותּה,  הלא היא שנת ההכרעה של מלחמת העולם 

הייתה זו תקופה של "בין רשויות", שהצטיינה במצבים כאוטיים מייאשים,  השנייה.

נפרץ המצור  1944בינואר   עי תקווה, מאידך גיסא.מחד גיסא, אך גם  במצבי סף נוט

-הימים על העיר לנינגרד. הצבא האדום ִשחרר כמעט את כל שטחי ברית 900בן 

המועצות שנותרו בשליטת גרמניה הנאצית, תוך שהוא נוטע תקווה למיגורו של 

בזמן, עדיין פעל  הוורמאכט  במלוא ָעצמתו,  ובחודש מארס -הוורמאכט; ואולם, בו

יהודים רבים, ובהם גם חנה סנש, חביבה רייק  1944כבש את הונגריה, שם נספו בשנת 

ואנצו סירני, מצנחני היישוב, שיצאו להונגריה כדי לארגן בה קבוצות פרטיזניות 

שבו נדפס טורו של אלתרמן   ,30.6.1944יום להגנה עצמית )בראש הגיליון  מ

"שעתה האחרונה של יהדות  "הקלריקל הקטן", מתנוססת הכותרת המצמררת:

 הונגריה"(. 

בהשקפתם הקוסמופוליטית של אנשי קיבוץ שער הגולן, שגרמה להם לבטא          

התנכרות ליהדותם ולהביע  שאיפה להיות "ככל העמים", היה אפוא מן האּוטֹוּפיזם 

אלתרמן חסר השחר, בעוד יהודים רבים מּוָבלים אל המשרפות והעולם עומד מנגד. 

גוזרים על היהדות   , שמימין ומשמאל,טוטליטרייםהרים הִמשטאיך לנגד עיניו  ראה

אנשי "השומר ונתן בטורו ביטוי לתדהמתו לנוכח המעשה הצורם של ד, רות השמֵ גזֵ 



שבחרו לַהגלות מקיבוצם ספר תורה דווקא "בשעה זו" של חשבון נפש ָלָעם הצעיר",  

ים אחר התכתיבים המגיעים מן נוההקיבוץ  וָלעולם. הוא יכול היה לראות כיצד אנשי

איסטי, מוחקים מרצון את ייחודם הלאומי,  הקרמלין, המכתיבים אוַרח חיים ָאת 

לת הלב של צורריהם.  10ובכך מממשים שלא בכוונה ושלא מדעת את משא 

ריקל הקטן" הראה אלתרמן איך בעריצותם הרעיונית, תולדת            בטורו "הקל 

ומוניסטיות שעליהן חּונכו ושבהן האמינו בכל לב,  הופכים אנשי הַאקסיומות הק

הקיבוץ כל היגיון על פיו, ובעוד רוממות הערכים ההומניסטיים בגרונם, הם מֹונעים 

הלכה למעשה את חופש הדת ורומסים את כבוד האדם וֵחירותו. בטור זה ִהציב 

אפשרית, הַמקיפה שלושה המשורר כעין משל, ובו סיטואציה אבסּורדית, אך לא בלתי 

איסטים למהדרין, שקיבלו את הדֹוגמות  דורות במשפחה אחת: הורים ָאת 

המרקסיסטיות כתורה מסיני,  מבקשים לסגור את בנם בעל "הראש הפתוח" כאתרוג 

והבל. בו בזמן, הם סוגרים  בקופסה, לַבל ייחשף למה שנראה להם כאמונות שווא

נו מוכן לוותר בנקל על זיקתו לעולם המצוֹות, בצריפו את הסב שומר המסורת, שאי

לַבל יפיץ ברבים את השקפת עולמו. כך הם  הופכים את בנם לעציר פוליטי המבוָדד 

מן המתרחש בעולם, ואת הסב שבצריף לאדם דחוי ומנודה, הנאלץ לחתום על כתב 

 מחילה מביש, ולהתפלל בחשאי ובסתר  כאחד האנוסים.

לא אחת בשיריו את התקדים העתיק של התופעה המודרנית,  אלתרמן, שחיפש          

ועל כן נדרש תכופות לסיפוריו הארכיטיָּפליים של ספר בראשית, מתח בשיר זה קו 

ם, כמו אברה  פרשת אברהם בכבשן האש.של ָאָנלוגיה בין אירועי  האקטואליה לבין 

מאיות ק פילוסופיות שאלותאף הוא בילדּותו אל ו, שהילד בטור שלפנינו

(primordealעל )  בהגיעו בכוחות עצמו   11היקום.המניעים את הטמירים הכוחות

על כן נמרוד, מלך אּור ו לאמונה בקיומו של אל עליון, הוא מחליט לנתץ את האלילים,

 –היהודי הושלך אפוא לכבשן האש לִמן ַקדמת דנא  לכבשן האש.  ֹו כֹשדים, משליכ

המונותאיזם, וניסה לבער ממנו  את האלילּות. על כך  למן הרגע  שבו הביא לעולם את

(, שעה שערך השוואה 1933אמר ביאליק כעשור תמים קודם לכן,  בנאומו "בשעה זו" )

בין עובדי האלילים הקדמונים, שקמו לנקום ביהדות את נקמת מיגור האלילּות,  לבין 

ַעם ישראל  במרחבי  הָּפָגנים המודרניים של גרמניה הנאצית שביקשו "לַעֵשן" את

הפזורה היהודית ולהביא עליו כָליה )אגב, ממש באותה עת שבה השמיע ביאליק את 

נאומו ואת הפרוגנוזות שלו על עתידה של יהדות אירופה, החל זיגמּונד פרויד לחבר 

[, ובו העלה סברה דומה עד מאוד לזו של 1939 – 1934] משהאת  ספרו האחרון  

של האנטישמיות בגרמניה. גם פרויד תיאר את הרוח ביאליק באשר לשורשיה 

רב ָהָעם הגרמני, שהתעוררה וקמה לנקום את נקמתה  האלילית שנותרה טבועה בק 



ביהדות מנתצת הפסילים(. בנאום זה אף ראה ביאליק בחזון את המשרפות ואת תאי 

 :הגזים שעתידים היו הגרמנים ִלבנות כדי להשמיד את היהודים ולבערם מן העולם

תה קוניוקטורה כזאת בעולם, שהכריחה את העולם האלילי לקבל משהו היי 

זה  לם בעד "אונס"ימיסודי היהדות ומעיקריה, אבל הטבע האלילי שלהם ש

ת. ]...[   וסוף כל סוף עמדו על הסוד הזה, שהיהדות, וליהדות בשנאה עזה כמו

ותרת תחת חה, הולכת ומפעפעת ומחלחלת בהם כארס וחוח כוחה היא ובכובכ

שרידי האלילות. והטבע הגויי מתקומם נגד זה והם מנסים לערוך את המלחמה 

]...[  והנה הם עכשיו עורכים מלחמה   נה, מלחמת גוג ומגוג נגד היהדותהאחרו

זורנו, והם ינגדנו, לא בארצנו, אלא בעולם הגדול, בשעה שהם מוצאים אותנו בפ

קים והחורים שנחבאנו שם, הם רוצים "לעשן" ולהבריח אותנו מתוך כל הסד

ה מת כליָ יים במזִקנצילים ולהוציא אותנו מכל הרוצים להמית אותנו מיתת בָ 

 12גמורה.

 
בעקבות ביאליק, שקיבל את הרעיון בדבר מקורות האנטישמיות המודרנית מן 

רוסי שמעון פרוג, ששירו "אל פרומיתוס" שימש לו מקור השראה -המשורר היהודי

נודע "לא זכיתי באור מן ההפקר",  תיאר גם אלתרמן את השנאה לכתיבת שירו ה

הרצחנית של ָהָעם הגרמני כלפי "אויביו" היהודים, בוראי הרעיון המונותאיסטי 

 כוכבים בחוץומפיציו, אשר ניסו למגר את האלילּות ולהעבירה מן העולם. כבר בשירי 

בטוניות )בשי1938) רים כגון "כיפה אדומה", (, אגב ִאזכורן של  אגדות הילדים הט 

-"רועת האווזים",  "הר הדומיות" ועוד(, רמז המשורר  שאיּום הכחדתו של  ָהָעם על

תוס של  ידי עובדי האלילים החדשים שצצו בגרמניה איננו איּום שווא. כזכור, הא 

סמלים גרמניים עתיקים ומיתוסים פגניים  הקשורים לעבר התנועה הנאצית ִנבנה על 

, ואלתרמן לא חדל ן מן המיתולוגיה הנורדיתטַ כגון הסגידה לאל וֹובטוני, הט  

מפני קסמֹו המר  של הָאָטביזם המודרני המתופף בתופיו של  וכבים בחוץמלהזהיר בכ

  13העד.-השבט הקמאי והמתקשט בנוצותיו של הפרא מיערות

כיפה כגון "  –ַעם  עלילותיהן של אגדותכי אלתרמן סבר כי  ניתן להראות בבירור       

שע כה תהומי   –ועוד  "הנזל וגרטל", "החלילן מהמלין", "אדומה ספוגות בר 

ובאכזריּות כה אֵפלה עד כי ניתן לשער שיום אחד תתורגמנה עלילות ספרותיות אלה 

לעולם המעשים. ואכן, הקורא בעיניים מפּוכחות את סופה של אגדה כדוגמת "הנזל 

תועבת אל אותו כבשן, שלתוכו ביקשה להשליך וגרטל" על השלכתה של  המכשפה המ

את שני הילדים התמימים שנלכדו בביתה הרצוף בממתקים, יוכל להבין אל נכון, 

שַעם אשר תודעתו הקולקטיבית יכולה הייתה לברוא אגדות כאלה,  יהיה מסוגל יום 

מוניזציה -אחד לממש את המסופר בהן במציאּות החוץ ספרותית; קרי, לערוך ד 

בניו של י נפשו, ולהשליכם לתוך כבשן האש. בשיריו ובטוריו רמז אלתרמן שלשנוא



אברהם אבינו שסבב לפי האגדה עם צלוחית של פַלייטון בין הגויים והיזה עליהם את 

נדרית שבמאה התשע ג  עשרה אימצוה המשכילים, מטפחי -בֹוֹשמֹו הטוב )תמונה ל 

הטובים אך  –דין על מעשיו רעיון "תעודת ישראל בעמים"(, עתידים לתת את ה

גורלו של אבי האומה, שזימן   14ולהיזרק כמוהו אל תוך הכבשן.  –מעוררי ההתנגדות 

לידיו רעה תחת טובה, הדריך את מנוחתו של המשורר באותם ימים נוראים, ולא 

(, שבֹו 1945במקרה חיבר  בתום המלחמה והשואה את טורו הנודע "על הילד אברם" )

הכללים השולטים בתולדות האומה, וקורא אל הילד  הי טמיר  את מתווה צו אלו

ְך ְלָך". שירו של אלתרמן מסביר שמדובר ב" ". ָעםהָ ל יו ש  ָת דֹוו לֵ צַ אברם קריאת "ל 

לשון אחר: כשם שיולדת אינה יכולה לעצור את תהליך הֵלידה וחייבת להשלימו בכל 

ותיה ולהביא לידי מימושו כוחה, כך גם ההיסטוריה חייבת לאזור את מיטב כוח

 חדשה: -המלא של תהליך הולדת ָהָעם בארצו הישנה

 סהַ  ְךלַ ְש יל הָ לֵ ז בַ ָא 

 ם,עַ הּו חַ ֵר יָ וְ 

 ד,יִ צַ ים לַ ִר חֲ ֹות שנֹויֹוגְ ק ּפִ ַר ל בְ מּוּו

 םָר בְ ל ַא ם, א  ָר בְ ל ַא י א  נָ דֹ ר אֲ בַ ה ְד יָ הָ 

 ת.יִ בַ ר הַ דֹוזְ רֹופְ ן בִ שֵ יָ הַ 

 

 איָר ִּת ל ר: ַא אמֹולֵ 

 ם,ָר בְ א, ַא יָר ל ִּת ַא 

 ,ךָ ימ  ִׂש ם אֲ צּועָ ל וְ דֹוי גָ כִ 

 ם,דָ ת וָ ל  כ  אֲ יל מַ לֵ  ְךר  , ד  ָךלְ  ְךל  

 .ךָ א  ְר ר ַא ש  ץ אֲ ר  אָ ל הָ א  

 

 םדָ ת וָ ל  כ  אֲ יל מַ לֵ  ְךר  , ד  ָךלְ  ְךל  

 ר.ֹוּפצִ ע, כְ לָ תֹוה, כְ יָ חַ כְ 

 ם,הָ ָר בְ , ַא ְךֵר בָ י אֲ נִ אֲ  יָךכ  ְר בָ ְמ 

 15ר.אֹ ָא  יָךל  לְ ַק ְמ ּו

 

המאכלת שהניף אבי האומה על בנו יצחק הופכת בשירו של אלתרמן למאכלת שנעצו 

 כרתו ּהשבהיא  גם המאכלת -היאמו של הילד אברם,  והגרמנים בִלבה של האם, ִא 

השיר הוא כתב אשמה על אכְזריות הנאצים  מעל כתפיו. אביו הגרמנים  את ראש

ישראל, עם -ם של חיים חדשים וריבוניים בארץוהבעת תקווה והבטחה לצמיחת

 הפיכתו של ָהָעם מ"אברם" ל"אברהם" ומ"יעקב" ל"ישראל". 



ר ִמשטהן גם מלא רק כלפי הנאציזם והפשיזם השחיז אלתרמן את עטו.  ואולם,       

מבני  אחדים. קשיםדברי ביקורת יטרי ששרר בברית המועצות לא חסך הטוטל

 הביניים, שנאלצו -אותם אנוסים מימיסך הברזל",  והיו כמשפחתו נלכדו מאחורי "מ

מהם אות חיים.  . בקושי רב ניתן היה לקבלובהיחבא לשמור על מנהגי היהדות בחשאי

המועצות, על "עולם המחר"  -ה בספרים על בריתשל המשורר הלכה ונמלא ספרייתו

בעבורם היא  מנגנוני הסתר של הִמשטרים הטוטליטריים שחשיבותם של חיי אדםועל 

 כקליפת השום.

המנסה להחניק את חופש המחשבה,  ִמשטר מכל תודיסלחזר והביע את  הוא           

חוף מחזהו   –האחרונים מחזותיו  ולנושא זה ייחד מקום נכבד בכל הפעולה והדיבור, 

שירי למעשה, גם בקובץ   .משפט פיתגורסומחזהו  האחרוניםימי אּור , מחזהו המדוזה

(, שנכתב באותה שנה שבּה חּובר שירו "הקלריקל הקטן", ניתן 1944)צרים מכות מ

למצוא תיאור של אווירת הפחד מפני הלשנה ששררה תחת הִמשטרים הטוטליטריים: 

ר נֹוַלד ְבִלי ְרָבב". בשורות  "ְצרּוָעה ְשִתיַקת ֵרִעים, ָצרּוַע ֵיין ִגָּתם. / ָצרּוַע ְבִכי ָחִליל ֲאש 

ר אלתרמן מצבים נגועי צרעת שבהם בני האדם אחוזים חיל ורעדה מּפחד אלה  תיא

ההלשנה וההסגרה.  לפנינו מצב שבו כל הערכים, אפילו הטהורים ביותר, קורסים;  

מצב שבו אין אדם יכול  לסמוך על חבריו הטובים ביותר, שאתם הוא שותה את יינו, 

ויסגירוהו  בעטיֹו של "עוֹון" כלשהו  או אפילו על בני משפחתו, ִמּפחד פן ילשינו עליו

 נגד הִמשטר.

גמטיים שמקורם של אנשי  קיבוץ שער הגולן לתכתיבים  דֹוללא עוררין תם ציּו          

המנוגדות  דוקטרינות זרותתוך הליכה עיוורת אחר עריצותן של , המועצות-בריתב

רה מן הקיבוץ לערכי היהדות,  היה לאלתרמן לזרא )מה גם ששילוחו של ספר התו

עיצומה של השמדת היהודים בגרמניה, מזה, וַהָדרתם בלטבריה נעשה כאמור 

המועצות, מזה(. משירו משתמע כי זהו מעשה נואל, -תרבותית בברית-הדתית

כֵלי ִנשקה של הָסטירה. את ומעשים  של עוולה ואיוולת השחיזו אצלו  תמיד 

היא אירוניה קונוטטיבית ומעודנת,  "הקלריקל הקטן" האירוניה העולה ִמבין טורי 

המנתחת את האירוע באזמל דק ומדויק, ולא סרקזם נשכני, הנופל כקרדום קהה, 

עמל של -להב, הצטרפה כאמור לקיבוץ תל-אולי משום שאחותו, לאה אלתרמן

"השומר הצעיר", ואלתרמן הכיר גם את הצדדים היפים והקונסטרוקטיביים של 

ים", ולא רק את הקנאּות הדוקטרינרית חסרת הפשרות אנשי הקיבוצים  "השֹומרי

שֹשררה בקיבוצים אלה. כשאומר אלתרמן על ההורים  החופשיים של הילד החקרן 

", דומה הוא שולח קריצת עין אירונית  כלפי אנשים כדוגמת דאֹ י ְמ ר לִ כָ מֻ  גזּושהם  "

ׂשכלות, מבלי אחותו וגיסו הנאורים, שחיפשו על חידות היקום תשובות מדעיות מּו

טפיזיות  ריקל הקטן", בעל המזג החקרני, מתעניין גם בשאלות מ  לשים לב ש"הקל 

מּפיריים לסּפק להן תשובה.  שאין בכוחם של המדעים הא 



 שאלות פילוסופיות ומעשיות מעלהג. טור ה

לפנינו משל  ציני ורציני כאחד, שכל שֵאלה עקרונית העולה ובוקעת מתוכו  )כגון: 

המועצות, ואיך -קיים כוח עליון המפעיל את היקום? מהו היחס לדת בבריתהִאם 

ישראל העובדת"? -משתקף יחס זה בגרורותיה ולווייניה של ברית המועצות שב"ארץ

מהי אינדוקטרינציה, ומה הן השלכותיה על חיי הפרט ועל חיי הכלל? מהו המניע 

חניק את חופש הביטוי מאחורי עריצותם של הִמשטרים הטוטליטריים המבקשים לה

והמחשבה? האם רשאים הורים ומורים להשליט את דעתם על הילד, ולכוון את חייו 

ואת תודעתו? האם התודעה קובעת את ההוויה? או שמא ההפך הוא הנכון?( פותחת 

מניפה רחבה וססגונית של רעיונות שִחקרם לעולם לא יגיע למיצוָים. להלן נוסחו 

 שנדפס  בכתבי אלתרמן:המּוכר של שיר זה כפי 

 

ןל ַהק  ֶלִריק  ַהק    ט 
 
 - דאֹ י ְמ ר לִ כָ מֻ  גזּו – יםיִ ִש פְ ים חָ ִר הֹולְ 

 .תעֹודֵ בְ  יִש פְ חָ ד וְ מּוד חָ ל  ד י  לַ נֹו 

 יולָ גְ ַר  לד עַ מַ עָ  דל  י  ם הַ ר  ט  בְ  ְךַא  

 בָא ם הָ גַ  ישגִ ְר ִה ם וְ ֵא ה הָ ישָ גִ ְר ר ִה בָ כְ 

 ,יתלִ טָ פָ  ְךר  ד   יןִמ בְ ק, ינֹוִּת ה הַ ז  י בְ כִ  

 ! יתלִ יקָ ִר ל  ְק  הָק זָ ה חֲ יָ ִט ה נְ שָ ְר ָּת ְש נִ  

 

 ,ליַק ִר ל  ְק  תֹוא, אֹול הּוַא ב שָ ר  ב־ע  ר  ע   

 ,לעָ מֵ  ִיםמַ שָ ה בַ מַ ה ּוטָ מַ ה לְ מַ  

 ,תילֹולֵ יר בַ ִא הָ לְ  יםבִ כָ ֹויא כצִ י מֹוִמ  

 ,הָר אֹו יםִא לֵ ְמ ים הַ יעִ ִק ְר ב בָ שֵ י יֹוִמ  

 תלֹוֵא ה ְש ־ז  מֹוכְ ּו ים?לִ לָ ְט יד הַ ִר י מֹוִמ  

 .הָר חֹוְש ה הַ ָא מֵ י הַ שֵ נְ ל ַא ש   

 

 ,הצָ ט ָק עַ ְמ ם כִ שָ פְ נַ  דים, עַ ִר הֹוהַ  עּוְד יָ  ְךַא  

 היָ צְ ַק בֹורֹוּפְ  לל כָ מּוים לְ נִ יָת ד אֵ מֹ עֲ לַ  

 ,תֹויגִ לֹוֹויבִ  תבֹוּושת ְּת חַ נַ בְ  לֹו נּועָ וְ  

 ת.ֹויגִ לֹוֹוּפרֹוְת נְ אַ , תֹוייִמ ת, כִ ֹוייזִ פִ  

 



 ב

 ד,חַ ם יַ יה  נֵ ם, ְש ֵא ם הָ ב גַ ָא הָ ן ש  בָ מּוּו 

 .דחַ פַ וָ  הימָ ֵא ר, בְ ָּק עִ לָ  ּוכד ִח עֹו 

  ֹ  ים,ִה ֹוביו הַ ָר הֹו תד, א  חָ ם א  א! יֹווְ שָ א לַ ל

 .יםִה ֹלא   שם יֵ ִא הַ ל ַא שָ  רט  יְס ילִ פִ הַ  

 

 ת:זֹוְח לַ  ּולחֵ הֵ וְ  בָא ם וָ ֵא  מּוהֲ ְד נִ  

 יו לָ אֵ  היעָ גִ ִה  יְךֵא  

ֹ לָ הַ  העָ מּוְש הַ   את?ז

 יף,עִ ְס הַ  הית ז  ִּת ְח ּפַ ְש ה ִמ יחָ ִׂש א לְ בָ הּווְ  

ֹ לַ ְח הֻ וְ    .יףִר צְ בַ ב ש  סָ הַ  ר לֹוּפֵ את ִס ט: ז

 

 עבַ ְש נִ  אבָ סָ הַ  ְךַא  

 ,ישלִ שָ  תעֹומָ ְד בִ  

ֹ עָ מּוְש הַ  ת זֹוא  ש     .ישִא א לְ הּו רּפֵ א ִס ה ל

 םל יֹוא כָ הּו רהָ זְ ה נִ ה כֹ לָ פִ ְּת ן הַ מַ זְ בִ ּו

ֹ  ֹודכְ נ  ש    .םלֹושָ וְ  סיו חַ לָ אֵ  שגַ א יִ ל

 

 ,הָר צּועֲ  הימָ ִש נְ ל בִ לֵ ּפַ ְת ִמ  ֹונִה וְ  

ֹ  ֹודכְ נ  ש     .אָר ֹונם הַ שֵ ת הַ ע א  מַ ְש יִ  אל

 ,יתלִ כְ ַת בְ  םטּוָא ר וְ גּוא סָ יף הּוִר צְ הַ וְ  

 ֹ ְכדֹו ל נ   ית.לִ טַ בְ  ףטּועָ  הּוֵא ְר יִ  אש 

 

 ג

 תאֹובָ את הַ ַר ְק ז: לִ ה ָא עָ צָ ה הַ תָ לְ עָ וְ 

 .תעֹוּפָ ְש הַ  ינֵ ּפְ ד ִמ ל  י  ל הַ ן עַ גֵ הָ לְ 

 היָ ַת פְ ּו הכָ ַר הָ  ֹושפְ ת נַ ר א  מֹ ְש לִ וְ 

 .היָ ִה ְת ּו תֹויעִ י ְּת מֵ ְר ֹוגִמ 

 

 



 בשָ יֻ ְמ ּו ינִ יֹוגְ ר ה  בֵ ם חָ ה שָ יָ הָ  ְךַא 

 ם:יִ מַ עֲ ּפַ  רזֹ ְח י לַ לִ בְ  ר,מַ ָא ש  

 יונָ ּפָ יר ִמ ִּת ְס הַ לְ ּו םקּולָ  שיֵ  ְךם כָ שֵ לְ 

 לם כֹ ד  קֹ 

 .ִיםמַ שָ וְ  המָ דָ אֲ 

 

  –ר טֹוָק בֹורֹוּפְ  יןִמ ד כְ ל  י  א לַ ב הּוכָ ֹול ככָ 

 ְךָּת נִ וְ  רעֵ ֹוסם הַ לָ עֹוה הָ ז  בְ  ְךַא 

ֹ יְס ִס ְק ְר ם מַ ּוש  ר,טֹובָ קּוינְ ִא  ְךתֹוד בְ עֹו לדַ א גָ ט ל

 .ְךכָ  תֹור אֹומֹ ְש לִ  יאת ִה ָדנּוְח י ּפַ לַ אּווְ 

 

 גרֹ ְח יַ ט ש  יְס ִס ְק ְר מַ הַ  הא  ָר ב יֵ לּות עָ צָ ְק 

 .גרֹוְת א  כְ  ףטָ עֻ , ְמ כֹוּונת ִח סַ פְ ֻּק ִמ 

ה ּומֹו ,בָא ם! ייִק ִת ים וָ ִמ חֲ לֹו   !ָרהמֹור 

  !עָר ִין־הָ עַ מֵ  הים כֹ ִד חֲ ֹוּפ יּוְה ל ִּת ַא 

 

 ד

 יםנִ דָ וְ  יםלִ ְק ֹושהַ  חּוכְ שָ ה ז  ץ ִמ חּו

 ,יםנִ טַ ים ְק לִ יָק ִר ל  ְק  יּוה הָ מָ ם הֵ גַ ש  

ֹ סֹוָא וְ   : םחֵ ַר ְמ ּו גאֵ ֹוד שה, יֵ ָר א ָק ן ל

 ם.שֵ הַ  ְךרּוים, בָ ִס ְר יקֹוּפִ א   לּוְד ם גָ הֵ 

 

, הכיל בית אחד נוסף 30.6.1944מיום  דברהנוסח הראשון, שהתפרסם כאמור בעיתון 

 :. להלן נוסחו של בית זה)בתחילת פרק ג( ית השישיאחר הבלשבא 

 

 בסָ ת הַ ט א  לַ ְח ז הֻ ָא 

  –ב ּתָ כְ ל ִמ ים עַ ִּת ְח הַ לְ 

 ב.טָ מּור לְ זֹ חֲ א יַ ן, הּווֹועָ  ֹוב שם יֵ ִא ש  

 םַת חָ וְ  דֹות יָ יט א  ִש א הֹובָ סַ הַ וְ 

ֹ א   ּושבְ כָ ים ש  ִר בֵ חֲ  יּוהָ וְ   ם,אשָ ת ר

 ם.דָ  מֹוה כְ יקָ ִמ ְס מַ  יֹוְד ת הַ א   אּוי ָר כִ 

 
 



השיר רצוף כולו פרדוקסים, סירוסי משמעות וצירופים אוקסימורוניים, המלמדים 

האמונה בכוח  עליון המניע את  –על מורכבּותה הבלתי נדלית של התופעה שבמרכזו 

ישראליים( להחניק -ושאיפתם של הִמשטרים הטוטליטריים )וגרוריהם הארץ עולמנו,

 ּה מן העולם. נדגים אחדים מהם:אמונה זו ולַבֲעָר 

 

הופכים כמובן  את ההוראה המקובלת של ריקל" "קל  ההורים הרואים בבנם  •

ריקליזם" הוא שלטון הכמורה, תופעה פוליטית . המושג  על פיה "קל 

המתאפיינת במשמעת ברזל ובצייתנּות גמורה לדֹוגמה הדתית,  ואילו ילדם 

בנסתרות )המכּונה בפיהם  של הורים אלה,  הדורש במופלא  והעוסק

ריקל הקטן"(, הוא סמל הסקרנות האינטלקטואלית וחירות הרוח.  "הקל 

ריקל שכן הוא שואל שאלות ", בעיני ההורים, אנשי מפ"ם, בנם הוא "קל 

ָטפיזיות "בלתי רצויות" על דבר הכוחות העליונים המניעים את היקום,  מ 

מחבר רואה דווקא בהורים  לעומת זאת, ה המתפרשות אצלם כשאלות דתיות. 

המחזירים  ,חשוכים ", או כוהני דתליםריָק קל  " עצמם  מין-בעיני-הנאורים

על חופש  הביניים שאסרו-גמות האפלות של ימיאת הדֹולעולמנו המודרני 

. ההורים שעברו תהליך של אינדּוקטרינציה, וקיבלו את הדֹוגמות המחשבה

השקפת עולמם על דור העבר ועל הסובייטיות כנתינתן, מנסים להשליט את 

דור העתיד )או לכל היותר לכלוא את הסב בצריפו, לבל ישפיע על הנכד(. בכך 

הם דומים לקברניטי הִמשטרים הטוטליטריים שִהגלו או כלאו אנשים בעלי 

לברוא גזע חדש של  –דעות "מסוכנות", וניסו לכונן בארצותיהם הנדסת אנוש 

ם חורגים מן האִמתות החבוטות ומן הדרכים בני אדם אחידים שָבניו אינ

 הכבושות, ואינם מעלים לגביהן כל ספקות וערעורים.

 שנההִמ מהדהדת  –" לעָ מֵ  ִיםמַ שָ ה בַ מַ ה ּוטָ מַ ה לְ מַ " –מן האמירה בבית השני  •

"כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה  :האומרת

אין ש הסביר הרמב"ם )חגיגה יא א(.  חור"ומה לא ניםלפָ  למטה מה למעלה מה

 פעולתו,טווח את הות השכל ומהבין את הכוונה להגביל את השכל, אלא ל

משמע, הילד השואל שאלות על התנהלות  .ליואל אואיש איש כפי מתת ה

היקום ניחן באינטליגנציה בלתי מצויה, ודווקא לו מייחסים ההורים תכונות 

ר" ושל "פתי" בכ )טיפש וטרף קל לפיתוי;    פל משמעיו של המושגשל "פיליסט 

 הכָ ַר הָ  ֹושפְ ת נַ ר א  מֹ ְש לִ וְ /  .תעֹוּפָ ְש הַ  ינֵ ּפְ ד ִמ ל  י  ל הַ ן עַ גֵ הָ לְ שהרי נאמר בשיר: "

ּפיקורסים עובר על איסורים "( היָ תַ פְ ּו ומכיוּון אחר:  אם הילד שנולד להורים א 

הן הוריו היו צריכים   –ות כלומר, דורש במופלא ועוסק בנסתר  –מדרבנן 

אל תוך   –לשמוח על היותו פורץ גדר "חתרני", ולא לנסות להחזירו "למוטב" 



העולם הגדור והמקּובע שאת גבולותיו הבקיע )אלתרמן רומז ללא הרף לדמיון 

איסטית שהשליטה ברית -שבין עולם הדתי, הסדור והגדור, לבין הדת הָאת 

משמעית לא פחות מן הדֹוגמה הדתית -וחד המועצות, שהיא ָפָנטית, גדורה

 הפּונדמנטליסטית ביותר(.

" כבר התחיל יולָ גְ ַר  לד עַ מַ ד עָ ל  י  ם הַ ר  ט  בְ בבית הראשון והשני מסופר כי " •

לשאול שאלות פילוסופיות הקשורות בהתנהלות היקום. בהתחשב בעובדה 

פיו אלא שכאשר ילד רגיל עומד בקושי על רגליו הוא אינו מסוגל להוציא מ

הברות אחדות, ולכל היותר למלמל מילים בסיסיות כמו "אבא" ו"אימא", 

טבעית, המתאימה למשל ולאלגוריה, ולא -הרי שמדובר בתופעה פלאית ועל

ָטא ֵראליסטי של ילד הפלא -ל"סיפור פשוט". את ההנמקה לתיאורו האגדי המ 

אבינו שלפנינו ניתן למצוא בזיקת שירו של אלתרמן לאגדה על אברהם 

 16החל לדרוש במופלא  ולבקש את אלוהיו.המספרת עליו שסמוך להיגמלֹו 

משיכת חוטים של אנלוגיה מדמות הילד לדמותו של אברהם עתידה הייתה 

)מן  ר האחרוניםימי אּולהתעצם ולקבל את מלוא ביטויה במחזה המאוחר  

ה ַעם העיזבון(, ויש בה כדי להפוך את המסופר לאלגוריה לאומית, שבמרכז

חקרני שמיגר את האלילּות והביא ָלעולם את הרעיון -בעל מזג למדני

 המונותאיסטי. 

ותיו פ" קיבל את תכונתעֹודֵ בְ  יִש פ  ח  "מן הבית הראשון ניתן להבין שהילד ה •

", ורק משהחל להתפתח, יםיִ ִש פ  ח  ים ִר הֹושהם "הביולוגיים בתורשה מהוריו 

 טציה גנטיתמּו כעין מומים תורשתיים,  באיזו דרך בלתי מוסברת, ,בו נתגלו

כלל אנשי -בדרך ".יתלִ יקָ ִר ל  ְק  הקָ זָ ה חֲ יָ ִט נְ ב" או מחלה כלשהי, שהתבטאו

אדם הם פרי התורשה הורפואה שואלים אם תכונותיו של  , פסיכולוגיהחינוך

איזם של ֵת או פרי הסביבה, אך כאן הפך אלתרמן את היוצרות: את הָא 

 טיתנ  ציג כתכונה ג  ,  הוא מַ המרקסיסטי רי חינוכםההורים, שהוא כמובן פ

, ת חקרנותו של הילדילו אואשאותה הם יכולים להוריש לילדיהם, , מּולדת

)מזווית הרִאייה של ציג הוא מַ  שהתפתחה אצלו באופן טבעי ִמשחר ילדּותו, 

נטי מדאיג, או כמחלה מסוכנת שָבּה הילד "נדבק" ת געיוּומין כהוריו, כמובן(  

ואף זאת: הורים המאמינים אך ורק  .ובה הוא עלול "להדביק" אחרים

מּפיריים, ומציידים את בנם ב" ת, ֹוייזִ פִ  ,תֹויגִ לֹויֹובִ  תבֹוּושְּת במדעים הא 

אונים מול ה"מכה" -", עומדים לפתע עמידת איןתֹויגִ לֹוֹוּפרֹוְת נְ ַא , תֹוייִמ כִ 

טייה מדרך הישר" שנתגלתה שניחתה עליהם, וטוענים במשתמע כי אותה "ס

", שאין להם שליטה עליה. יתלִ טָ פָ  ְךר  ד   יןִמ בְ להוותם אצל בנם, הגיעה אליהם "



מּפיריים ואמונה עיוורת  לפנינו פרדוקס בתוך פרדוקס: אמונה במדעים הא 

 ביד המקרה, או ביד הגורל, הן כמובן בבחינת "תרתי דסתרי".

נוטלת  "(הָר חֹוְש ה הַ אָ מֵ י הַ שֵ נְ ל ַא ש   תלֹואֵ ה ְש ־ז  מֹוכְ ּוהאמירה בבית השני )" •

מושג היסטורי הקשור בצוררי ישראל )באותם איכרים גסים ובורים ברוסיה 

עשרה  שהשלטונות הסיתו אותם לפרוע ביהודים(, -הצארית של המאה התשע

לתיאורו של הילד היהודי הנאור   –מעשה "עולם הפוך"  –ומשתמש בו 

הּפעילות האנטישמית הרצחנית  חידות הבריאה.המבקש פתרונות ל

  –על דרך האוקסימורון השנון  –והברוטלית ביותר מוצמדת כאן אפוא 

לפעילות היהודית הרוחנית ביותר, זו המחפשת עדות לקיומה של השגחה 

המועצות, -עליונה בעולמנו. ההורים, שעברו "שטיפת מוח" שמקורּה בברית

עניין לאיכרים רוסיים פרימיטיביים, רואים אפוא בדת ובמצוֹותיה 

שתמימּותם ובורּותם מפילה אותם  לזרועות הכמורה כפרי בשל, בעוד 

שהמחבר מוקיע את התערבותם הבוטה של ההורים  בניסיונם  לעצב את נפשו 

הרכה של ילדם, ורואה בהורים קרבנות של שטיפת מוח שהחלישה אצלם את 

 כושר החשיבה והשיפוט. 

וקציה" שבבית השלישי והמילה "פרובוקטור" שבבית התשיעי, המילה "פרוב •

הלקוחות הייֵשר מאוַצר מונחיו של הִמשטר הסובייטי,  מלמדות שהוריו של 

הילד רואים במעשי בנם פעולה של התגרות. החבר שניחן בהיגיון בריא מסביר 

ותות להם כי הטבע הוא הפרובוקטור הגדול ביותר, שכן הוא שולח ללא הרף א

ורמזים המגרים את החשיבה המדעית. אלתרמן רומז כאן לכך שלאִמתו של 

דבר כל התקדמות מדעית נעשית באמצעות רעיונות הנראים בתחילה 

פרובוקטיביים וחסרי ביסוס, שכן הם קוראים תיגר על הָּפָרדיגמה המקובלת. 

רניקּוס שלפיה השמש, ולא הארץ, היא מרכז היקום ,  הייתה הנה, הכרזת קֹוּפ 

כה פרובוקטיבית בזמנה עד שהמו"ל של ספרו נאלץ להעיר בפתחו שזוהי דעת 

המחבר בלבד. הכרזת גליליאו שכל הגופים נופלים באותה מהירות, גדול 

כקטן, הייתה אף היא פרובוקטיבית ופורצת מוסכמות, אך הניסוי שלו 

דה את ממרומי מגדל פיזה סלל את הדרך לֵתאוריה מדעית חדשה, שִהצעי

מכאן, ששאלותיו "הפרובוקטיביות" של הילד,  האנושות במעלה הדורות.

הנראות בעיני הוריו "המתקדמים" כהתגרות סתמית וסרת טעם, הן למעשה 

שאלות בעלות ערך שלא יסּוָלא בפז להתקדמות האנושות; ובמילים אחרות: 

יו הילד הקטן  ֵמרים תרומה חשובה להתפתחות המדע והתרבות, בעוד הור

הדֹוגמטיים ַמסיגים את המדע והתרבות לאחור )כשם שהספרות, המוזיקה 

עשרה לשיאי עולם חסרי תקדים, -והציור אשר הגיעו ברוסיה של המאה התשע



המועצות, תחת הִמשטר הקומוניסטי, שדרש מן -נבלו והתנוונו בברית

 הסופרים והאמנים אּוניפֹורמיות רעיונית(. 

רי • , כלומר "ּפִלשתים"(, נהגו לכנות philistinesם" )בכינוי הגנאי  "פיליסט 

אדם מן הבורגנות -עשרה אותם בני-בפריז הבוהמיינית של המאה התשע

הנמוכה, חסרי סקרנות אינטלקטואלית,  האוכלים ושוגלים ומנהלים את 

כשתיאר אלתרמן את  17ִשגרת יומם  מבלי להתעניין בנושאי תרבות ואמנות.

, בשירו "השוק בשמש" הוא תיאר למעשה אבטיפוס של ָגלית, הענק הּפִלשתי

פיליסטר גס ובור, איש שוק פשוט, שרגליו נטועות בקרקע, אך ראשו אינו מגיע 

לשַמים. כשתיאר בשירו "היציאה מן העיר" )מתוך המחזור "דברים 

( את בעל הבית הבא בחדריו, מונה חגיגת קיץשבאמצע" שבספר שיריו האחרון 

ת האור, פותח חלון ועף כציפור גדולה על פני העיר, הוא את כספו, מכבה א

ר מצוי המַשנה לפתע את עורו, והופך מֵישות ָחמרנית,  העמיד דמות של פיליסט 

שרגליה נטועות בקרקע, לֵישות רוחנית, המרחפת בשמי מרום. יוצא אפוא 

ר"  שבטור שלפנינו דווקא ההורים המתקדמים הרואים בבנם "פיליסט 

רים מצויים שאינם מוכנים לזוז, ולּו כפַׂשע, ִמִשגרת מתגלים כפ יליסט 

מוסכמותיהם. ילדם, לעומת זאת,  מתגלה כאיש רוח  אִמתי,  המרחף בשפריר 

עליון ואינו חֵדל מלדרוש במופלא )ובו בזמן, הוא גם חוקר מפוכח ובעל מזג 

ל", כמאמר אלתרמן בש ל ֹגד  ל ִביָנה ְוא  ירו "השיר הָזר" מדעי, הנושא עיניו "א 

 (.כוכבים בחוץשבספרו   

 מוטיבים של סגירּות )כדוגמת הצריף האטּום וקופסת האתרוג הסגורה(   •

עוברים בשיר כחוט הָשני, אך ראשו של הבן פתוח לרווחה לקליטת חידושים. 

הוריו הסתגרנים, הרואים בפתיחּות של בנם סכנה של נסיגה לאחור, מבקשים 

-, כדי שישתמרו בו  כל הרעיונות המקובלים עליהם.  אףלסגור אותו בקופסה

", נרמז כי עולמם אינו חופשי יםיִ ִש פְ ים חָ ִר הֹופי שההורים מכּונים כאן "-על

כלל וכלל, כי אם סגור ומסוגר. גרוע מזה, הם מנסים לסגור את בנם  בקופסה 

ולאטום את ראשו בפני השפעות "מזיקות". גם את הסב הם מבודדים מן 

קהילה, וכולאים אותו בצריפו, לבל ישפיע על הסביבה במנהגיו ה

גרסיביים" ה"נושנים".  פעולות של סגירה  שנועדו להגנה וִלשמירה  ה"ר 

הופכות בטור שלפנינו לפעולות מזיקות של כליאה המחניקה את חופש 

 המחשבה.

ול בצד פעולות של סגירה, לפנינו גם פעולות של עטיפה. בשיר נעשה שימוש כפ  •

ַיֲעֹטף -ְלָעִני ִכי ְּתִפָלהבשורש עט"ף, המשמש במקורות בהקשר של תפילה  )"

" והמרקסיסט יתלִ טַ בְ  ףטּוע  "; תהלים קב, א(. הסב "ִיְשֹּפְך ִׂשיחֹו ה'ְוִלְפֵני 



". כך נאמר בעקיפין שבמובנים מסוימים המרקסיזם ותורתו גרֹוְת א  כְ  ףט  ע  מ  "

סידי המרקסיזם דבקים באמת אחת, אוטמים את כמוהו כדת ותורתה, שכן ח

עיניהם ואת אוזניהם בפני מנהגים זרים,  ואין בהם כל נכונּות לבחון חלופות. 

ואכן, שנים אחדות לאחר פרסומו של טור זה, בעיצומה של המלחמה הקרה, 

(, שבֹו סיפרו שישה סופרים נודעים )ובהם 1950) האל שהכזיביצא לאור הספר 

ר ואנדרה ז'יד(  כיצד נסחפו אחר פולחן האישיות של "שמש ארתור קסטל

דתית -העמים", וכיצד נתּפכחו מן האמונה בסטאלין ומן הדֵבקות  הכמו

 שאפפה את מעריציו. 

את הסב על  בבית שנמחק מתוך השיר המקורי, לא האנשים המחתימים •

 ּההדיו שב  –מעשה "עולם הפוך"  – מבושה, אלא מסמיקים ניעה מסמך הכ

י הדיו מסמיקה כדם, ספק כרמז לקשר .כדם סמיקהמההיא  המסמך  נחתם

איסטייםטינָ פָ ההדֵבקּות  דם שהתפוגגו מחמת , ספק כרמז ת ברעיונות הָאת 

, שבה , ספק כרמז למכת דםהמתנוסס ברקע הפרשה לצבעו של הדגל האדום

ית, נית האלוהלשבש את התכ שפרֹעה ניסה מי היאור הפכו לדם, כעונש על 

והשליט כללים אכזריים  של "הנדסת אנוש" בהוציאו את הצו הדורש להטביע 

דומה שבתיאורּה של הדיו  במי היאור. את היילודים הזכרים של בני ישראל

המסמיקה כדם רמז אלתרמן לשינוי כלליו של טבע האדם בִמשטרים 

   18הטוטליטריים, שִלבם גס בעקרון קדּושת חיי אדם.

ן או זֵקנה המתגוררים בגפם בצריף מבוָדד, או בבקתה מבודדת, דמויות של זקֵ  •

מצויות הרבה  באגדות ַעם גרמניות )דמות ה"מכשפה"( ורוסיות )דמות ה"בבא 

ברה הנורמטיבית -יאגה"(. בדרך כלל עוסקת הדמות הבודדת והמבודדת מהח 

 במעשי "מאגיה שחורה" ואֹוקּולטיזם, וזאת כדי לגלות אמת על טבעית שאינה

נתפסת בחושים ואינה נאמדת בכלים רציונליים או בשיטות מדעיות בדוקות. 

כאן ההורים הרציונליים, אנשי "התרבות המתקדמת",  המחנכים את  בנם 

, תֹוייִמ ת, כִ ֹוייזִ פִ /   ,תֹויגִ לֹוֹויבִ  תבֹוּושְּת לאור שיטות מדעיות, ומעניקים לו  

ות שבנם נחשף למעשיו האֵפלים של "קוסם" ", נחרדים לגלתֹויגִ לֹוֹוּפרֹוְת נְ ַא 

העוסק ב"פולחנים" עתיקים ומסוכנים, כשהוא עטוף בטלית, רחמנא ִליצלן. 

ן מַ זְ בִ ש"הסב נחקר חקירה צולבת, בוכה בדָמעות ָשליש  לפני חוקריו, ונשבע 

ֹ  דֹוכְ נ  ש   / םל יֹוא כָ הּו רהָ זְ ה נִ ה כֹ לָ פִ ְּת הַ  ל לֵ ּפַ ְת ִמ  ֹונִה /  וְ  .םלֹושָ וְ  סיו חַ לָ ֵא  שגַ א יִ ל

ֹ  דֹוכְ נ  ש  /   ,הָר צּועֲ  הימָ ִש נְ בִ  ר גּוא סָ יף הּוִר צְ הַ וְ /  .אָר ֹונם הַ שֵ ת הַ ע א  מַ ְש יִ  אל

ְכדֹו לֹאיתלִ כְ תַ בְ  םטּוָא וְ  נ  משמע, אווירת החשד  ."יתלִ טַ בְ  ףטּועָ  הּוֵא ְר יִ  , / ש 

מלין, והאוניפורמיות הרעיונית השֹוררת בקי בוץ, ָבבּואה של שלטון הקר 

-)כמו יהוֵדי ברית  outcastבבחינת ִחלֲחלה גם לנפש הסב, היודע שהוא   



המועצות מאחורי "ָמסך הברזל"(, וכי עליו לקיים את פולחנו "האֵפל", 

 שכמוהו כ"מאגיה שחורה",  בחשאי ובבידוד מלא.

ד לפני הקמת מפלגת שני ארגוני תרבות הוקמו על ידי אנשי השומר הצעיר עו •

ת , ושניהם כבר היו קיימים בעת היכתב טורו של אלתרמן: "ספרימפ"ם

שניהם ראו  .1943בשנת  על המשמרוהעיתון היומי  1935פועלים" בשנת 

ב"תרבות המתקדמת" תרבות העומסת על כתפּה אחריות ציבורית כחלק מן 

טאה ברצון המאבק הפוליטי של "חזית השמאל". זהותם האיֵדאולוגית התב

לאומיים עם ארגוני שמאל בעולם, וקשרים אלה עם "עולם -עז לקשרים בין

המהפכה" נתפשו לא אחת כחשובים לא פחות מן הזיקה אל המרחב הפוליטי 

הסב, המייצג את תפיסת העולם היהודית ה"יָשנה" של "כל ישראל  המקומי.

,  מבודד מן עֵרבים זה לזה" ואת אוַרח החיים ה"יָשן" של שמירת מצוֹות

"הצוותא"   פן יכניס גוון משלו לתוך האוניפורמיות הרעיונית השֹוררת 

בקיבוץ, ואיש אינו מֵצר על כך שבדחיקתו לצריף מבודד בניו עוברים על ִמצוות 

הדיבר החמישי בעשרת הדיברות )הבא עוד לפני "לא תרצח", "לא  –כיבוד אב 

לי לומר זאת גלויות ומפורשות תנאף", "לא תגנוב" וגו'(. אלתרמן רומז, מב

שתהום מפרידה  בין הנימוס האירופי, שהוא עניין אסתטי חיצוני, לבין המּוסר 

תוס פנימי המחייב כיבוד אב ואם )מה גם שכליאתו  העברי, שהוא עניין  של א 

 של הסב בצריף מבודד אינו תקין אף מבחינת הנימוס האירופי(.

כלל על ביטול תורה או על חילול שבת, -ךבדר ת ן" נאמר"יש בו עוֹוהאמירה  •

לנכדו ר"ל לא גילה נהפכו היוצרות: הסב נשבע שאין בו עוֹון, כי הוא  כאןאילו ו

 הסב נאלץ לחתום על הבטחה האל. דבר קיומו של התפילה ואת סוד את 

", והרי "חזרה למוטב", ִמבחינתם של בטָ מּור לְ זֹ חֲ א יַ ן, הּווֹועָ  ֹוב שם יֵ ִא ש  "

ורים, היא הודאה של הסב בנכונּותו להפסיק להתפלל, והסב בלית בֵררה הה

חותם על המסמך, בהבינו שלא יוכל להמשיך לחיות בָמקום, בקרבת ילדיו 

ונכדיו, אם לא  יודה ב"אשמתו" ואם לא יכה על חטא ויכיר ב"פשעיו". אם 

ריקליזם", הרי  בסצנת בראשית השיר נעשה שימוש במושג הקתולי "קל 

החתימה של הסב נעשה שימוש ברסיסי תמונות ממשפטי הכנסייה הקתולית 

כדי  (Indulgentiaהביניים, והסב קונה כביכול "שטר מחילה" )-בימי

. כך הפך  אלתרמן  את היוצרות, ותיאר ויימחל ייסלח ", אם ָחטא,טאֹוח  "ש

 יםכמרהמביש לבני דמותם של ה את הסב על המסמךאת ההורים המחתימים 

ריקלים הם הקל  -לשון אחר, הם הביניים.-הקתוליים חמּורי הסבר מימי

ריקל הקטן", האִמתיים ה בפיהם "הקל  בחינת "הפוסל ; הם, ולא ילדם המכּונ 

דומה שבתיאור ההחתמה המשפילה על המסמך הלעיג אלתרמן במומו פוסל". 



של  על הווידויים שנסחטו מן הנאשמים ב"משפטי מוסקבה" במחצית השנייה

 שנות השלושים.

ההעשירי )"האמירה בבית  • ַיְחֹרג / ִמֻּקְפַסת ִחנּוכֹו,  ְקָצת ָעלּוב ֵיָרא  ַהַמְרְקִסיְסט ש 

ְתרֹוג"( ְמֻעָטף המקובעת  ההקופסאת זה לזה בדרך אוקסימורונית מצמידה  ְכא 

, ומלמדת של החינוך המרקסיסטי עם קופסת האתרוג מן המסורת היהודית

ון המחשבתי של מאמיני ה"דתות" החדשות ושל חסידיהן.  האתרוג על הקיבע

כאן ההורים מנסים לגונן על אילו , ופיזית פגיעהכל מרו ממכוסה במוך כדי לשָ 

מזיקים לילד לדעת אלתרמן הם . ברי, "מזיקות"רוחניות הילד מפני השפעות 

 סּפקטרּוםבחינוכם הָפָנטי, בנסותם לאטום את עיניו לבל יכיר את כל ִצבעי ה

 .יגבש בכוחות עצמו את השקפת עולמוולבל 

ֵהם ") ותוהחותם אהמבריק ביותר בטור זה הוא האוקסימורון האוקסימורון  •

ִּפיקֹוְרִסים, ָברּוְך ַהֵשם" .  המצרף זו לזו את הכפירה ואת האמונה (,ָגְדלּו א 

לל לאנשי יאה כ דבריו של המחבר המובלע מנוסחים בסגנון יידישיסטי, שאינו

מעשה  –אלתרמן בחר אפוא  ."התרבות המתקדמת", שֹוללי הגלות וחוְרפיה

לדבר על דור האבות, הנאור והמתקדם בעיני עצמו, שהתנער   –"עולם הפוך" 

כבר מכל קלקלות הגלות, בלשון "גלותית" מיושנת, המעוררת אצלם סלידה 

ע", או "הילד גדל, ברוך אמירות בנוסח "הילד גדל, בלי עין הרובוז. יתר על כן: 

הן אמירות מקובלות   –אמירות שמתלווה אליהן ניחוח יהודי גלותי  – השם"

 המתפתח וִלבם מתמוגג למראהו. ואילו ילדםהמתבוננים בגאים של הורים 

 על ההורים מטעמו של המחברזו נאמרת נהפכו היוצרות, ואמירה כאן, 

 punchשורת המחץ ) .ךהר , ולא על ילדםהשהתפתחותם נבלמ המבוגרים

line למן  שרבים מהמהפכנים הרוסים( שבסיום השיר אף עשויה לרמוז לכך(

ועד ללב   פאוול אקסלרודאהרן שמואל ליברמן ו הסוציאליסטים הראשונים

קמנייב, מייסד הפוליטבירו וללב טרוצקי, מייסד הצבא האדום,  שאמנם חבש 

תם חבשו את יהודים שבילדּוהיו  את ספסלי ה"חדר" חודשים ספורים בלבד(

לא מנע מהם לימים  , וחינוכם הדתי ה"אדוק"ספסלי ה"חדר" וה"ישיבה"

הרע" לאפיקורסים -לפרוק מעליהם עול שַמים, ולהפוך "ברוך השם" ו"בלי עין

ואפשר שההפך הוא הנכון: חינוכם האדוק הוא שהוליד את אדיקותם  .גמורים

 ה.האידאולוגית, המקפיד על קלה כעל חמור

 

כל הצירופים האוקסימורוניים, הפרדוקסים וסירוסי המקראות הללו מעידים כמובן 

( ומרוחק involvedעל ביקורת נוקבת, הנמתחת כאן  בסגנון אירוני קליל, מעֹורב  )

(detached בעת ובעונה אחת. האירוניה מרככת לכאורה את התוכחה, ולמעשה )



המובלע אינו מצדד כמובן בעמדת  מגבירה ומעצימה אותה. קשה לטעות: המחבר

-ההורים  הדבקים ָבאמת ה"בלתי מעורערת" שלהם. הוא עומד לִצדו של הילד הנון

קונפורמיסטי, בעל המזג החקרני, המגלה סקרנות ונכונות למצוא ִממצאים חדשים 

המפריכים את האִמתות המקובל בסביבתו. הוא אף מצדד באותו חבר הרציני, 

ני ההורים ואת חושיהם לראות את המציאּות נכוחה, וכשם המנסה לפקוח את עי

" )שכן הם מזכירים לו את דאֹ י ְמ ר לִ כָ מֻ  גזּושהדובר מעיד עליו שהוריו של הילד הם "

עמל של "השומר הצעיר", אותם ואת חבריהם לדרך(, -אחותו ובעלה, אנשי קיבוץ תל

ומנסה לפקוח את  כך מותר כמדומה לשער שהחבר הרציני, הַמטיף להורים לקח

 עיניהם,  מזוהה עם אלתרמן ועם השקפת עולמו הפתוחה. 

ה          א" בבית שנמחק בשם  ניכרים כאן רגשי הרחמים על הסב, המכּונ  ב  )על "ס 

בסיס הצירוף עתיק היומין  "ישראל ָסָבא"; בראשית רבה ע"ז, עא(, ולא "ַסָבא", 

המשפחתי של הזֵקן כחלק מן כבמקומות אחרים בשיר, המלמדים על מעמדו 

א"שגרתי של הסב )-המשפחה הגרעינית. כינויו הבלתי ב  ( הטעּון במשמעות לאומית "ס 

גילומה של המסורת   –נכבדה, מלמד שבמקביל לסיפור הפשוט, לפנינו דמות אלגורית 

להאנשתה של מורשת ישראל,  –היהודית לדורותיה. כינוי זה הופך את הסב לסמל 

ולא רק לאביהם של הורי הילד, שנסתּפח לעת ִזקנה   –אל אבי האומה ישר-או ליעקב

אל דור ההמשך שלו בקיבוץ כדי לחיות בִקרבת נכדיו. ב"כליאתו" של הסב בצריף 

מבוָדד יש כדי לרמוז שדור הבנים, שנתחנך על ברכי הערכים המרקסיסטיים,  גם  

 אינו מהדר בכבוד הוריו, כמצּווה בעשרת הדיברות. 

לכאורה, נסוג הנכד  לאחור אל השקפת העולם התמימה של סבו )השניים              

דומים בכך שהם נושאים תכונות פטריארכאליות: הנכד מדומה לאברהם אבינו 

שניתץ בילדּותו את הפסילים,  והסב "יושב האוהלים" ליעקב, או ל"ישראל ָסָבא"(. 

ל את הישגיהם המּוׂשכלים של לכאורה,  הנכד מסרב לעלות במעֵלה הדורות ולשכל

אביו ואמו. ואולם, למעשה הוא מתקדם לעבר מטרה מתקדמת אף יותר ממה 

שמסוגלים ההורים הנאורים לעלות בדעתם, כי אמונתו של ילד זה אינה נובעת 

מתמימות ואיננה תוצאה של  אינדוקטרינציה. הוא מגיע אליה אחרי חקירה ודרישה, 

חות בתוְפעות הטבע ותוך סירוב לומר "אמן" על מוסכמות תוך התבוננות בעיניים פקו

אדם ליברליים ומתקדמים בדעותיהם, אך  שנתקדשו. ההורים הם לכאורה בני

גרסיבי של התקופה  אלתרמן רומז שהם מחזירים את העולם אל עולם הערכים הר 

מקראית, שבּה אסרו חכמים לדרוש במופלא, אסרו על נשים ללמוד, אסרו על -הבתר

צעירים ללמוד את תורת הסוד והמסתורין, והזהירו מפני שאלות מסוכנות כדוגמת 

  19"מה למעלה מה למטה".

ריקל",          השימוש המרובה במילים מן הלקסיקון של ה"ִסטרא אחרא" )"קל 

ר" ועוד( מלמד, כמובן, על שימוש במילים  "המאה השחורה", "פרובוקציה", "פיליסט 



"סגי נהור" ושל "תרתי דסתרי" לצורכי אירוניה. זאת ועוד: הוא  ובצירופי מילים  של

סת המילים" של הִמשטרים  אף מלמד במקביל  על כך שאלתרמן חשב ש"מכב 

הטוטליטריים והלקסיקון שבראו לעצמם כדי להתנהל בעולם, מסוגלים לסלף כל 

קטן" אמת ולקרוא ליום "לילה". יצוין שכאשר כתב אלתרמן את טורו "הקלריקל ה

,  ָסטירה נוקבת חוות החיות עדיין לא נתפרסמה הנובלה האלגורית של ג'ורג' אורוול 

על תקופת סטאלין, ובה כלולים סילוגיזמים מוטעים מזהירים שנתפרסמו לימים 

 All animals are equal, but some animals are ברבים והפכו לביטויים שגורים, כגון:"

more equal than others( "החיים שווים, אך יש כאלה השווים יותר -"כל בעלי

 .All men are enemiesמזולתם", ומיֵני אִמתות צבועות, הקוראות ליום "לילה", כגון: "

All animals are comrades כל בני האדם הם אויבים. כל בעלי החיים הם ֵרעים"( "

 ]לנשק["(. בספרו של אורוול החזירים מבטיחים זה לזה:

Soon or late the day is coming, 

Tyrant Man shall be o'erthrown, 

And the fruitful fields of England 

Shall be trode by beasts alone. 

 

נֹוש)"עֹוד ְמַעט ָיִמים  ָיבֹואּו / עָ  ָבָקר,  ְבִלי -ִּתַדם / ִבְׂשדֹות ַאְנְגִלָיה ָינּועּו / ְבֵני ִריצּות א 

כמו ג'ורג' אורוול, גם נתן אלתרמן האמין    זיוה שמיר(. –מאנגלית  ;שּום ָאָדם"

[  הכלולה בספרו 1939במארס  30מיום  טורים])ותעיד על כך מסתו "עולם והיפוכו" 

(, ש"העולם החדש והמופלא" שהִמשטרים הטוטליטריים מבקשים להנחיל במעגל

ובלתי אנושי של האדם.  לאנושות כמוהו כחלום בלהות ַפנַטסמגורי, שיוליד זן חדש

הוא ייחל בכל לב למיגורם הגמור של הִמשטרים הטוטליטריים, וניבא ביצירתו את 

 יום קריסתם. 

 

 

 ד.  בלי אמונה האדם ניצב מול תהום

הייתה אפוא עמדתו של אלתרמן בנושאי דת ואמונה? עיּון במרחבי יצירתו,  מה

יָה וִלתקופותיה, מלמד שעמדתו לא הייתה עמ דה סטטית, אלא השתנתה לסוג 

כוכבים (. בספר שיריו הראשון, panta rheiוהתגוונה לבקרים,  בחינת "הכול זורם" )

-הוא עדיין הציג גישה פנתאיסטית, ותיאר בשירי הקובץ  עולם כמו (,1938)בחוץ 

קמאי שבו הֵהלך סוגד וקד אּפיים לפני האילן והאישה, ומשביע את הכבשה והאיילת 

ם ְבנֹותאפשר שמתוך זיקה לפסוק המקראי "עשיו )כעדֹות לטיב מ ְתכ   ִהְשַבְעִּתי א 



ה ְירּוָשַלִם, ִבְצָבאֹות אֹו אלילי, או -שיר השירים ב, ז(. לפנינו עולם כמו ;"ְבַאְילֹות ַהָשד 

 כנעני,  עד כי אידה צורית  כתבה עליו את הדברים הבאים:-כמו

ר היו אף השראה למחזהו "ימי אּוהמיתוסים הפוליתיאיסטיים העתיקים, ש

רגשית יותר מן המיתוסים התנ"כיים,  ]לאלתרמן[ האחרונים", קרובים לו

ודם, בעלי תכונות הסותרות זו את זו והחיות זו בצד זו -שגיבוריהם הם בשר

רואיים בצד יצרים ללא הרף: מחשבות נעלות ומעשים ה   ונאבקות ביניהן

 20.עים, שפלות ובוגדנותָר 

 

טיבה האוקסימורוני של יצירת אלתרמן, יצירה התופסת תמיד את המציאּות לאור 

משני קצותיה, דבריה אלה של אידה צורית דורשים אמנם השלמה, אך יש אמת בלתי 

מעורערת:  אלתרמן בחתירתו למצוא את התקדים ההיסטורי, או המיתולוגי, 

לם האלילי כדי לתופעות המודרניות שהתרחשו מול עיניו,  פנה לא אחת אל העו

כוכבים למשוך ממנו תובנות  הנחוצות להבנת ההֹווה. כך, למשל, בשיר הסיום של 

ניצבים על ִסּפו של העולם השטוח, הפרּוֹש על פני תהום כמפה, שני גיבורים , בחוץ

 כלומר, אּורנוס וכרונוס שנולדו לפני המבול.   –"ָהָרִקיַע ַהַּקר ְוָהֵעת"  –מיתולוגיים 

בשיר זה, הֵהלך מַהֵלך בתוך כעין "מבול", ונרמז שהעולם כמו ָקֵרב לסופו. סיומו          

ִנגּון של קובץ השירים מעיד אפוא על כעין אּפֹוקליפסה העומדת על העולם לכלותו: "בְ 

ת. /  פ  יָה מּוצ   ט?ֵק שָ ל הַ ּובמַ הַ ת יפּוִק ְש י בִ ִד בַ ר לְ בֹ עֲ א לַ צֵ ֵא  יְךֵא דּוִמיֹות ְוָשַמִים ָהִעיר ַעד ֵעינ 

ִכי]...[ ַרק  ה / ַעד ִיְּפלּו ְבִלי אֹוֵיב ּוְבִלי ְקָרב". ַהְצחֹוק ְוַהב  האּומנם  ֵיְלכּו ִבְדָרֵכינּו ָהֵאל 

אּפֹוקליּפסה ללא תקווה? לאו דווקא. כך היה משתמע  אלמלא ידענו שאחרי המבול 

ופיעה בענן והעולם חוזר המציף את הארץ ומכחיד כל חי שוככים המים, הקשת מ

, ימי אור האחרוניםלקדמותו )וכדבריו הבוגרים והמפוכחים יותר בפרק הסיום של 

ָעָנן ַאֲחֵרי ָכל ַמבּול, / ִּתְזַרח ְלָהִעיד ּוְלַבֵשר, /  ת ב  ש  יצירתו המאוחרת ביותר: "ְוַרק ַהּק 

ֵכן הַ  ָהָיה לֹא ָישּוב ְלעֹוָלם, / ש  ַמבּול ַהָבא ִיְהי ה ַאֵחר"(. אלתרמן בנה את ספרו ִכי ַמבּול ש 

בתבנית מעגלית, וכיוון את קוראיו לחזור ולקרוא אחרי שיר הסיום את שיר הּפתיחה, 

שבו העולם מנער מעליו את טיפות הגשם האחרונות, מתנקה ומתרענן, הדרך עודנה 

פרש כשיר נפקחת והניגון חוזר כמימים ימימה. שיר החתימה עלול היה להת

ַאּפֹוקליּפטי אלמלא ידענו שאחרי השיר "הם לבדם" יש לחזור ולקרוא את  שיר 

נגינה על -הּפתיחה "עוד חוזר הניגון", והעולם לקדמותו חוזר ועל צירו סובב, כֵתיבת

 מנְגנון הגליל שלה.

המשורר לאלוהיו בקריאת "ֵאִלי", -לא אחת פונה האני  כוכבים בחוץבשירי           

לוהים" ו"אלוהיי". ואולם,  אין לדעת אם זוהי פנייה אל ֵישות טרנסצנדנטית, שבּה "א

מאמין  ואליה הוא ַמפנה תחינה, או שמא לפנינו  –בן דמותו של המשורר  –הדובר 

אמירה בלתי מחייבת, שעולה לא אחת על דל שפתיהם של אנשים חילוניים, אפילו 



איסטים מושבעים. גם שלונסקי פ נה לא אחת בשיריו מאותה עת לאלוהים, הם  ָאת 

ובמיוחד בשירו "תפילה". בשיר המרכזי של קובץ הבכורה של אלתרמן "פגישה לאין 

את ְלעֹוָלַלִיְךהמשורר: "-קץ", אומר האני ֹלַהי ִצַּוִני ֹשֵ  ב ְשֵקִדים ְוִצמּוִקים",ֵמָעְנִיי ָהַר  / א 

הנמענת )ה"ַאְּת"( של שיר זה, והמילים מלמדות על בידול דתי ומעמדי בינו לבין 

לא זו בלבד המוצגת בדמות גבירה אריסטוקרטית נעלה, המסוגרת בארמונה. והנה, 

בראיזם ביידיש, אלא ש"ֵהלך" זה מביא  ְך" היא ה   ל"מלכה" הנישֹאהשהמילה "ֵהל 

"רָאזשינקעס מיט הצירוף  .מתת חסד בעלת השתמעויות יהודיות מובהקות

נרדף -הוא מוטיב מּוכר משירי ערש יהודיים ושם ושקדים"( )"צימוקים מַאנדלען"

, היפוכם של המאכלים הדלים העולים על שולחנו של ונחשקים יקרים םלמאכלי

. אלה ניתנים לילד יהודי כְפָרס על הצטיינותו בלימודיו היהודי כל ימות השנה

רות ואה של ּפֵ אה דבבבּומהווה גם בָ  מוטיב  "רָאזשינקעס מיט מַאנדלען"ה. ב"חדר"

ישראל, המגיעים לגולה בצורתם היבשה והמצומקת, ממש כשם שהאמנות, -ארץ

ושירתו של ה"ֵהלך" היהודי בפרט, היא בבואתה המצומקת של המציאּות ושל 

מפתח זה היהודי ַקד -בשיר של תבל על כל גילוייה.  –קפת מציאּות זו האמנות המשַ 

ולעולליה. אולם אין לראות בכך קידה של לה  –לנכרייה, ורוצה להעלות לה מנחה 

היהודי ל"עשתורת". אפשר שהיהודי שר שיר אהבה לארץ כנען הנכרייה, שהיא גם 

דם, ומוכן להעלות לה כל מנחה שיהיה לאל ידו להגישה, בתנאי  ארץ אבותיו שִמּק 

שתיענה לאהבתו אליה. המילה "אלוהיי" מקבלת כאן אפוא משמעות יהודית 

ין בה כדי ללמד בהכרח על אמונה באל. כאמור, גם שלונסקי ִהרבה מובהקת, אך א

 באותה עת לשאת את שם אלוהים בשיריו, ואין בכך משום עדּות לאמונה באל. 

בשנות המלחמה והשואה שינה אלתרמן את עמדתו בכל פרמטר כמעט, והציג         

שיל את בגדי עמדה לאומית תחת האוניברסליזם ששלט בשיריו המוקדמים. הוא ִה 

, וגם כוכבים בחוץשל   ( urban, urbaneהטרּובדור, וזנח את הגינונים האּורבניים )

( 1957) עיר היונהמחזור שירי בָּפֵלַטת הצבעים הססגונית שלו איבדה רבים ִמְצבעיה, ו

שירי מכות גוניּות ואת "דלּות החומר". ואולם, דווקא במחזור שיריו -ביכרה את החד

ריקל הקטן", מחזור הבנוי 1944) מצרים (, שנכתב באותה שנה שבּה חּובר "הקל 

כביכול על דברי האל למלאכיו: "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפַני?" 

כוכבים )סנהדרין לט ב(, אין ֵשם אלוהים נזכר אפילו פעם אחת )וזאת בניגוד לשירי 

החומרות שהטיל אלתרמן על עצמו , שבהם הוא נזכר עשרות פעמים(. אכן אחת בחוץ

במחזור שירים זה היא ההינזרּות המכּוונת והשיטתית מִאזכּור השם המפורש. למרבה 

הפרדוקס, דווקא "יצירת קדומים" זו, העוסקת לכאורה בחטא ועונשו בתקופה 

הֵתאוצנטרית הקדומה, שבה הכול האמינו באל, אינה מזכירה כלל את מציאּות האל 

 סת לו את המכות.ואינה מייח



האם לפנינו שירים ניהיליסטיים במתכוון, שבהם אין אלוהים ואין אשמדאי,           

ורק כוחות סתמיים מניעים את העולם ואת ההיסטוריה? האם זוהי יצירה של איש 

מדע מודרני, המאמין אך ורק בחוקים הנצחיים המנהלים את היקום, ומנחים אותו 

אסון מן ההריסות, ולכונן חיים חדשים? האם האב ביצירה ואת יושביו לקום אחרי ה

זו היא האב שבשַמים, והבן הוא יציר כפיו, העומד בעת היכתב שירים אלה מול שַמים 

ריקים וֵאל שהכזיב? ייזכר כי בשיר המוקדם  "ליל קרנבל" שנגנז, מכּונה האדם 

ר ִהְזִקי ן ְזקּוִנים ]...[ ַלֵּתֵבל ֲאש  הֹוִביש".המודרני בשם "ב   ָנה, ָלָרִקיַע ש 

אי אפשר במסגרתו של מאמר להקיף את כל התבטאויותיו של המשורר בנושא           

זה. אלתרמן הוסיף ודש בבעיית האמונה של האדם המודרני בעידן חילוני בכל 

חטיבות יצירתו, כמעט בלי יוצאת מן הכלל. לענייננו, נסתּפק במערכה האחרונה של 

שנשאר בלתי גמור במגירת שולחנו, ודבורה  –ימי אּור האחרונים  –ן מחזהו האחרו

גילולה ערכה אותו, נתנה לו את שמו והוסיפה לו מבואות ופירושים.  לפי הערכתי 

במחזה זה, שנכתב בסוף שנות השישים, שנות המלחמה הקרה, תחת איומים של 

לריקל הקטן" מלחמה גרעינית בין המעצמות, נזכר אלתרמן בטורו המוקדם "הק

שמלפני שנות דור, המתאר את החיים החילוניים בקיבוץ שחבריו קיבלו עליהם את 

-הדוקטרינות והאקסיומות שמקורן בקרמלין. במחזה המאוחר תיאר את אברם

אברהם כילד בעייתי "מופרע", בעל "שיגעונות" ו"מוזרויות", הגורם לאביו הזֵקן 

 הרשויות בגין עֵברה  זו או אחרת. ידי-שיברון לב כי הוא נעצר בכל פעם על

במחזה המאוחר מתוארים רגעי הסוף של  המדינה החילונית הראשונה              

ובירתה אּור כשדים, רגע לפני פלישת נמרוד וחיסול הממלכה. כך השמיע למעשה 

אלתרמן את הפרוגנוזות שלו, או את הנבואה שלו, בדבר תמוטתו הצפויה של  

תהקומוניזם, וזא מ  העל הקומוניסטית. -ת כשנות דור לפני קריסתה בפוַעל של מעצ 

במקביל, חזה כאן אלתרמן, להוותו, גם את סופו של הרעיון הקומונלי בארץ, ששאב 

המועצות, ושאותו העריך אלתרמן, הגם שלא חסך -את רעיונותיו ואת ערכיו מברית

"חצרו של קיבוץ"  ומן השיר כנרת כנרתממנו את שבט ביקורתו )כמשתמע ממחזהו 

תרח, אבי אברהם,    ימי אּור האחרונים(. במערכה האחרונה של עיר היונהבקובץ 

מגיע לחַצר המלך אּורנאמֹו לבקש סליחה ומחילה כדי לשחרר מן הכלא את אברם, 

בנו הזאטוט והפרחח, שניתץ בחצרו את הפסילים, ונעצר באשמת "השחתת רכוש" 

היא ממלכה חילונית למהדרין   ום, שהרי אּור)ולא באשמת חילול קודש חס ושל

הרואה את ניתוץ הפסילים בעין יפה(. אכן, מלכּה של אּור דווקא מרוצה  ממעשהו של 

הילד אברם מנתץ הפסילים, שכן הוא רואה בילד פעלתני זה מכשיר לביצוע מדיניותו 

ד ִכְלָבִבי / עֹוֵזר ִלי,  ל  ת ַהָשַמִים"(. ואולם, )"ַאְבָרם... ֲאָהּה... ַדְוָקא י  ה, ְלרֹוֵקן א  ְלַמֲעׂש 

תרח ממהר להודיע ולהזהיר את המלך: "ָלאו ַדְוָקא, ְלַדְעִּתי הּוא ָעלּול / ְלַמֵלא אֹוָתם 

ֲאִפלּו ֹכַח ְצָבא ֲאַרם ַנֲהַרִים ּוִמְצַרִים / ְוִחִּתים ּופּוט ְולּוד / לֹא יּוְכלּו ְלרֹוֵקן אֹוָתם  ָכְך ש 



ה ִיְהי ה ָאבּוד. / ִלְפֵני ְשָנַתִים, / ָסַגְרִּתי אֹותֹו ֲאִפלּו ִבְמָעָרה  עֹוד ְלעֹוָלם. / ִאם הּוא ַיְצִליַח ז 

ִּתְתַיֵשב  / אך אז יצא הנער אברם מן המערה "ְושּוב ִהְתִחיל ַהֹכל  ַדְעּתֹו",ְכֵדי ש 

ה, ִמְבֵראִשית ָבָרא ]...[ זֹו ַהָצָרה. / ֵאינֹו חָ  ֹאַמר לֹו ִמי ָבָרא... / "ִמי ָבָרא ָכל ֵאל  ֵדל ִלְטֹען ש 

ן ְולֹא ֵאל". ב   ָהא?". ָכְך הּוא שֹוֵאל, / "ַהְּפִסיִלים ַהָללּו, ַהְגָלִמים? ֵהם א 

תרח, האב הדאוג והרציני, אך המשולל כל הבנה  ותובנה, כמו אביו של          

שואל אותו השכם   רה" לשמע השאלות שבנו"הקלריקל הקטן", מקבל "מרה שחו

יוצלח -והערב )כדוגמת השאלה "ִמי ָבָרא?"(, ואינו ֵמבין מדוע בנו החכם אברם הוא לא

כזה, אך מתנחם בבנו  ה"מוצלח" לֹוט, ההולך בתלם ואינו שואל שאלות "קשות" )על 

ד ָחָכם ְוֵיש לֹו ַמֲעלֹות, / ַאְך ל  ד  אברם הוא אומר: "ַדְוָקא י  ג  נּו... ְכנ  שּום ָדָבר לֹא ֵיֵצא ִממ 

ה, ְלַדְעִּתי, נֹוַצר ִלְגדֹולֹות"(. האב חושש פן מעצרו של בנו אברם יחזק  ה ָאִחיו לֹוט / ז  ז 

בבן את רעיונותיו המסוכנים ואת הרהורי השיגעון שלו בדבר קיומו של אל ערטילאי 

שבנה ממלכה המושתתת על אדֵני  שאין לו גוף וצלם, אך דווקא מול המלך החילוני,

הרציונליזם הנאור, העומדת ליפול ביד אויביה, הוא מגיע לפתע לתובנה חסרת 

תקדים,  שעולם שאין בו אמונה הוא עולם חלול וחסר כל טעם: "ִכי ִאם ְלַמְעָלה ֵריק 

ְמַצע ז   ְוִאם  / 21ה הֹוֵלְך ּוִמְתָּפֵרקּוְלַמָטה ֵריק / ְוֵריק ֵמָאחֹור ְוֵריק ִמְלָפִנים, / ָאז ַגם ְבא 

ִנְשָעִנים ַעל ְּפֵני ְּתהֹום". אלתרמן מזכירנו ש"חילוניּות",  רֹוִצים ְלִהָשֵען רֹוִאים ִּפְתֹאם / ש 

 "חילול" ו"חלל" )ִריק( מאותו שורש נגזרו.

הנה כי כן, אלתרמן חזר בערוב יומו אל טורו המבריק "הקלריקל הקטן",           

תו כתב כשנות דור לפני מחזהו האחרון, וערך לו וריאציה עדכנית, המתבססת על שאו

הוא גורם  ר האחרוניםימי אּותובנות חדשות שנבטו בו במרוצת השנים. במחזהו 

לשליט הרציונלי, שכל ימיו טרח "לרוקן את השַמים", להודות בריש גלי כי החילוניות 

את השלווה והביטחון שנוסכת האמונה  היא חלל גדול, תהום ותוהו. אלתרמן הבין

בלב במאמינים, וִהמליץ לא על אמונות טפלות ולא על אמונה של חסידים שוטים, כי 

-אם על אמונה הנובעת מן ההנחה המדעית שיש קוסמוס )סדר( אחרי הכאוס )אי

 סדר(.

 כמו גם הרעיונות שהשמיע 22התנגדותו להקמת גן פסלים בירושלים, למשל,           

תֹוס עיר היונה  ב לקראת סוף העשור הראשון של המדינה מתוך ניסיון לקבוע את הא 

ביקש להאט את הצעדים המהּפכניים, ולא להאיצם.   של המדינה, מעידים שאלתרמן

תמיד  מחה תמיד נגד צעדים שעלולים לפגוע בקודשי ישראל ולהכאיב לציבור 

ורשת היהודית, אך גם מֵראליזם המאמין. עמדתו נבעה לדעתי גם מיחס חם כלפי המ

פסלים  ברחבי העולם הקמת גן מהבנה עמוקה שליהודים רבים ושל איש מדע 

ז לאותם רגשות קמאיים לבּו יןאכי , ו"היכלללם צ  הכנסת "כמוה כבירושלים 

רגש והיגיון פרגמטי  הגורמים ליהודים ברחבי העולם להתגעגע לציון ולהגיע אליה.



שהתמחה בביולוגיה ובבוטניקה הוא ידע את סוד עמידתם של קבעו  את עמדתו. כמי 

 חיים ושל צמחים מול פגעי הזמן, וגזר גזרה שווה גם לגבי ֲחָברות ועמים.-בעלי

ריקלי קל  -נבואית" שלו, שלפיה לא יצליח הקומוניזם האנטי"האת הפרוגנוזה             

( לעקור את ישראל-)והשתקפותו המרוככת בהתיישבות העובדת הקומונלית בארץ

קומוניסטים ותשרוד ם ועל חמתם של התחזור על אּפ האמונההדת מן השורש, וכי 

, חגיגת קיץאלתרמן גם בספרו רדו מעל במת ההיסטוריה, השמיע גם לאחר שהם יֵ 

אחרי מותה  ה לעולמה,  חוזרת הגברת סימנטוב שהלכ שעה שתיאר את הדת בדמות

 השמיע אלתרמןת ששרוב הפרוגנוזונראה )יה רפאים ומטרידה את מנוחת שאר-כרוח

בספרי המאמרים שלהם,  סופרי המדינהוזות שהשמיעו התממשו, לעומת הפרוגנ

די אל הדת לגבי שובו של היהו ,שונה , ועם זאתאגב, פרוגנוזה דומה רובן התבדו(.ו

של עגנון: גיבורו של רומן זה, יצחק קומר, איש העלייה תמול שלשום כלולה גם ב

חיו החלוצים, ובסופו של דבר ככל א  , א חלוץ חילוני שבא לבנות את הארץיה, הוהשני

ושוכח שהגיע ארצה כחלוץ, כדי "לבנות  הוא מוצא את עצמו בשכונת "מאה שערים"

קלריקלית" שהשליט -. גם אלתרמן וגם עגנון ידעו שהאווירה "האנטיולהיבנות בה"

, ותוליד לא תשרוד לאורך ימים ם להמונים"יּוּפהמרקסיזם, אשר ראה בדת "אֹו

שניהם ניבאו את תמוטת האיֵדאולוגיות הגדולות,  .נגד בדמות חזרה אל הדת-תגובת

והקומוניזם בכללן, ושניהם ראו בחזון כיצד תדחוף תחושת הניכור והאכזבה מהחיים 

ואכן, הכנסיות ברוסיה  המודרניים את האדם אל החיק החם של האמונה והדת. 

ואחת הומות אדם, וגם במקומותינו ניכרים תהליכים של חזרה אל במאה העשרים 

רב צעירים  יָה הקונקרטיים )מנהגים שפשטו בק  לעלות לקברות  חילונייםהדת בגילוי 

צדיקים, לנשק מזוזות ולהצטייד בקֵמע "על כל צרה שלא תבוא"( ושל שלילתה של 

  23"שלילת הגלות".

לאומי, איש המאבק על עצמאות ישראל,  אלתרמן היה בוהמיין ומשורר         

פובליציסט שניחן בהשכלה מדעית ובמזג היסטוריוסופי. להערכתי, הוא השתמש 

באוצר המוטיבים החסידי כבמילון פיוטי, ולא ראה במוטיבים אלה עקרונות אמונה 

)כשם שביאליק השתמש בהם ב"זוַהר", ב"הבֵרכה" וב"צפרירים", אך הזדקקותו 

החסידי לא עצרה אותו מחיבור שירים ָסטיריים נגד החסידים ואנשי  למילון הפיוטי

 –כגון "אליפלט" ו"על ֵאם הדרך"  –השם שלהם(. גם אחדים מפזמוניו של אלתרמן 

וניכר ִמבין שיטיהם שאלתרמן התבונן  24מבוססים על מעשיות חסידיות נודעות,

. הוא ִהרבה לבחור בסיפור החסידי בתערובת של רגש דתי ושל ספקנות אירונית

סימבוליזם )היין, הניגון, תפילת האדם -במוטיבים המשותפים לחסידות ולנאו

הפשוט לאלוהיו וכו'(, כי, כדרכו, ביקש לחבר זה לזה באופן אוקסימורוני ניגודים 

 שלכאורה אינם יכולים לעלות בקנה אחד.



ליגיוזיּות של אלתרמן )למן "הקלריקל הקטן" ו                (ימי אּור האחרוניםעד להר 

נראית כהתפעמות של איש מדע העומד מול פלאי הבריאה ונאלץ להודות בקוצר ידו 

רציונלית של אדם המחפש -של האדם להגיע לפתרון חידת היקום, ולא מיסטיקה אי

ערכיים לחידות הקיום. אמונתו היא אמונה של אדם העומד מול איתני -פתרונות חד

ל אפסות האדם, תחושה שהולידה אצל אברהם אבינו את הטבע, ונמלא תחושה ש

השאלה "מי ברא כל אלה". לדעתי, אלוהים, השטן והמלאכים, המופיעים בכתביו, 

אינם אלא מטפורות, ולא ביטוי של אמונה תמימה של "שומרי ְשלּומי אמוני ישראל". 

, כמו רבים מבני דורו, דור מלחמת העולם ו"המלחמה הקרה" שבאה בעקבותיה

 אלתרמן חשש פני שואה אטומית וחזרתו של העולם לתוהו ובוהו.

יו ָר הֹומופיעים בשיר "הקלריקל הקטן" )" –תה"ה ובה"ה   –כן, שני הפעלים -על          

(, ורומזים לאפשרות חזרתו 34" בשורה הי  ִה ת  ּו תֹויעִ י ְּת מֵ ְר ֹוגִמ , ו"19" בשורה יםִה ֹוּבהַ 

הגיע שיר הילדים של אלתרמן "מעשה בחיריק קטן", בב של העולם לתוהו ובוהו. גם

שּורּו!  / למעלת שורוק, הוא קורא לחבריו להתבונן בו ובהישגיו: "עּורּו, עּורּו! החיריק 

רּו ְמ ָא רו מקריאתו "ָּתֹהה ָּתהּו", "ָבֹהה ָבהּו", ָּתָמהּו וְ עֹושּורּו! ִהֵנִני! שּורּו!", וחבריו שנֵ 

ש"מוות נם של תה"ה ובה"ה ל"ֹתהו וֹבהו" מסיפור הבריאה מלמד דמיו". הּו-"אּו

החלטה פזיזה של מדינאי אחד, והעולם עלול לחזור לתוהו  וחיים ביד הלשון".

  25ובוהו.

מונולוג, ובו הוא טוען כי   משמיע המלך אּורנאמו ימי אּור האחרוניםבסיום             

המועצות( -לית )בת דמותה של בריתגם הניהיליזם של המדינה החילונית הרציונ

כמוהו כדת מונותאיסטית מופשטת, ללא פסל ותמונה: "ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן, ]...[ / ֵיש 

ה, ַבַמָבט ָהֵריק, /  ר ַצח, / ָבַאְפסּות ַהזֹאת, ָהֵריָקה ָהֵריָקה, / ַבִּפָכחֹון ַהז  ַגְדלּות, ֵיש ֹיש 

ל מּול ָהִריק, ָהרֹו ה א  ל ָהִריק ַהצֹופ  ת ַצְלמֹו  ִמָסִביב, ַבְכפֹור ַהלֹוֵהט / ש  ה ִּפְתֹאם / א  א 

ל ְּתהֹום קֹוֵראת.... / ]...[ ְוזֹו ְכִפיָרה  ל ַעְצמֹו, ִכְתהֹום א  ל ָהִריק / ְכמֹו א  ַהַצח, ַהּקֹוֵרא א 

ל ְוֵאין ְּתמּוָנה / וְ  ס  מּוָנה / ְוַגם ָלּה ֵאין ּפ  ה ִנְצִחית ְכמֹו ָהא  ה ָצפּוי / ְוַאְשֵרי ָהרֹוא  ָתִמיד ז 

זֹו ְמֻפָכח ְוָשפּוי". הטור "הקלריקל הקטן", שתיאר לראשונה את הילד )בן דמותו של 

אברהם אבינו בילדּותו, הלוא היא ילדּותן של האומה ושל הדתות המונותאיסטיות( 

וא את השואל שאלות קוסמולוגיות מול עיניהם המופתעות של הוריו, שימש אפ

אלתרמן באחרית ימיו לתיאור המאבק הנצחי בין התפיסה התאוצנטרית לתפיסה 

האנתרופוצנטרית שהניעה את האנושות לִמן ַקדמת דנא, ודומה שהוא נוטה להסכים 

עם התובנה המאוחרת של תרח שלפיה בעולם שהתפרק מכל ערכיו ואמונותיו,  "ִאם 

ִנְשָעִנים ַעל ְּפֵני ְּתהֹום".רֹוִצים ְלִהָשֵען, רֹוִאים ִּפְתֹאם /   ש 

 ֹובשיר ח' מתוך "שירים על ְרעּות הרוח", שב בהקשר זה עולים גם דברי אלתרמן         

ַרְצנּו, / ַאְך ְכמֹו  מכריזים המשוררים הצעירים בגוף ראשון רבים: "ֲחָדשֹות  ע  ּוְנצּורֹות ה 

ר  ֵאין  //  –ַמִים, הֹוַרְציֹו,/ ֵיש ְדָבִרים ֲאָחִדים ֹּפה ָוָשם, ֵיש ְדָבִרים ַבשָ  / ְבתֹוְך ַבִית ָיָשן ֲאש 



א ל  ם ּפ  ְך / ָכר לֹא, ֲאָבל ִבְגָלָלםְושָֹ  / ְלַבֵּקש ָבה  ל  ה ַהּפ  ר בֹו ִמְתגֹוֵרר  / ֹכה ָיָקר ָלנּו עֹוד ז  ֲאש 

לידידו  שקספירי הנודעהגיבור המפויסים אלה רומזים כמובן לדברי  דברים  ָהָאָדם".

 (:167-168מערכה ראשונה, תמונה חמישית, שורה , המלטהוַרציֹו )

 

There are more things in heaven and earth, Horatio 

                                                                             Than are dreamt of in your philosophy              

 

לט הופכים תחת מגע ידו של אלתרמן לדברי נחמה סימיים של הְמ דבריו הּפ  

בכך שאת "שירים על ְרעּות בהתחשב  –אופטימיים וסלחניים, אך במחשבה שנייה 

ניתן לומר  שלפנינו אותה  –בעת  "חיים על קו הקץ"  1941שנת הרוח" חיבר אלתרמן ב

שכבר אין לו לאדם כמצב של אין מוָצא אופטימיות סלחנית וסובלנית, הצומחת מתוך 

כן אסור לו להתייאש מן האפשרות שהרוע ימוגר וייעלם מעל -פי-על-, ואףמה להפסיד

. אפשר שהמילה "הוַרציֹו" נבחרה על שום דמיונה למילה "ַרציֹו", וזאת פני האדמה

בר להסבר הרציונלי הפשוט, כגון אהבתו של כדי לומר שיש דברים בעולם שהם מעֵ 

. לחלופין, אפשר שאלתרמן, שבודד דם לדברים הפשוטים שבגללם החיים כה יקריםא

מן המובאה השקספירית את ה"שַמים" והתמקד בהם תוך שהוא פסח על  ה"ארץ", 

אמונה בכוחות " לאותם ענייני "שירים על ְרעּות הרוחרומז בשורות אלה מתוך 

ילו הוא וכל ֵרעיו ובני דורם עליונים שבזכותם אין חייו חלולים וחסרי משמעות, אפ

ניצבים בתחושת "הסתר ָּפנים" על קו הקץ. כאמור, גם אלתרמן, איש הרוח ואיש 

המדע, שעמד משתאה מול חידות היקום,  לא ָשלל כמדומה את קיומם של כוחות 

 עליונים המניעים את העולם, ומשליטים  סדר קוסמי בתוך הכאוס.

 

 

 :הערות

אביב -)ערכה והביאה לדפוס דבורה גילולה(, תל ן: פרקי ביוגרפיהנתן אלתרממנחם דורמן,  .1

 .38, עמ' 1991

על שירי בוסר אלה שפרסם אלתרמן בעיתונה של הגימנסיה "מגן דוד", שאחדים מהם  .2

, 22)בעריכת חיים נגיד(,  גג נתגלו רק לאחרונה, ראו מאמרי "ישמור האל את הגווילים",

ים שנתגלו במאוחר נמסרו לי באדיבות מרכז קיפ לחקר )השיר 23 – 13, עמ' 2010אביב -תל

 .גם באתר אלתרמןיע מופהמאמר  אביב(.-הספרות העברית באוניברסיטת תל

ראו בפרק החמישי של  קדומים בשירתו המוקדמת של אלתרמןעל הרמיזות למקורות ה .3

 .הפרק מופיע גם באתר אלתרמן. 183 – 156, עמ' 1988אביב -, תלעוד חוזר הניגוןספרי 

ועל אתר: פואטיקה  על עתבפרק המבוא "'משורר חצר' או 'משורר לאומי" של ספרי  .4

. צור ארליך, במאמרו "אלתרמן 34, 28אביב תשנ"ט, עמ' -, תלופוליטיקה ביצירת אלתרמן

( ציטט מדבריי 98 – 80, עמ' 2007, אביב תשס"ז תכלתהעת -שהתפרסם בכתבכשמרן" )
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http://www.alterman.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/tabid/65/vw/1/ItemID/175/Default.aspx
http://tchelet.org.il/article.php?id=349


י המשוואה ולתאר (, אך בחר לבודד אגף אחד משני אגּפ83 – 82, עמ'  שםאלה וצידד בהם )

קות בגורם אחד משני הגורמים , ולא כמהפכן שמרני. לדעתי, הסתּפכשמרןאלתרמן  את

רו אצל אלתרמן בכפיפה אחת, חוטאת להבנת דמותו ה"מנומרת". אלתרמן ההפוכים שדָ 

היה בוהמיין ו"משורר לאומי", איש רוח ואיש מדעי הטבע, הומניסט ו"ביטחוניסט", 

 מדי ניגודים שכביכול אינם מתפשרים.  ו  עוד צרבמהפכן ושמרן, והתרוצצו בִק 

; 250  – 235, לעיל(, עמ'  4)הערה  על עת ועל אתרבספרי  "למשל, בפרק "מריבת קיץ ראו, .5

 . 226 –  222עמ'  שםחדש", -ם ישןוכן בדיון בדבר "עַ 

החוט . המאמר נכלל בספר 19.1.1968, מיום מעריבבמאמרו "עץ החיים במשתלה",  .6

 בדה שאת האמירה הזאת . כאן הזכיר אלתרמן את העּו173 – 170 )תשל"א(, עמ' המשולש

רטי כבר אמר פעם באיזה "פזמון ישן". מדובר  בפזמון "תשבצים", שהושר בתאטרון הקב

(. וראו 177 , עמ'1979, ב, פזמונים ושירי זמרלו" )ונכלל בספר פזמוניו של אלתרמן -לה-"לי

 .99 – 94לעיל(, עמ'  3)הערה  זר הניגוןעוד חו  בספרי דיון בנושא אלתרמן והחידה

כי "הדת היא  1843משנת  הגלמרקס על משנתו של  ביקורתס כתב בחיבורו קקרל מר .7

(, ומימרה זו קבעה "Die Religion […] ist das Opium des Volkes")  ם להמונים"יּוּפִ אֹו

ם המועצות שהתייחסה לדת כאל ספיריטואליז-האתאיסטי של ברית ּהיאת אופי

סך הברזל" כשני שלישים מהאוכלוסייה זיק ומַנוון. בתקופת "מָ פרימיטיבי וכאל גורם מַ 

תאיסטים, אך עם תאיסטים, וכל חברי המפלגה נדרשו להיות ָא שהם ָא הסובייטית הצהירו 

ר הקומוניסטי זכתה הדת ברוסיה לתחייה חסרת תקדים. בתקופת המלחמה ִמשטנפילת ה

תאיסטי, ועל כן ה שלפיה האויב הקומוניסטי הוא ָא הגיש הברית-הקרה, נשתרשה בארצות

 ערכיו נוגדים את הפטריוטיזם הלאומי.

על הקשריה של הפרשה שעל רקעה נכתב שיר זה למדתי ממאמרו של השופט מנחם  .8

, ספר היובל לרב מרדכי פירוןפינקלשטיין על "הקלריקל הקטן", שעתיד להתפרסם ב

והוא העמידו לרשותי ,  381 – 355, עמ' 2013שלים בעריכת השופט צבי טל ואחרים, ירו

ספרותי -בדתי, החוץבטובו. מנחם פינקלשטיין חקר את טורו של אלתרמן בעיקר מִצדו העּו

של הפרשה שעל רקעה נכתב  הקונקרטי-האקטואלי )מאמרו מביא בפירוט רב את ִצדּה

הסגנוניים  –ספרותיים -ניםהטור(, ואילו דבריי על שיר זה מתמקדים בעיקר בהיבטיו הּפְ 

 .ו של מנחם פינקלשטיין באתר אלתרמןמאמר והרעיוניים.

 לעיל(. 8ראו מאמרו של מנחם פינקלשטיין )הערה  .9

ץ שער הובאה קריקטורה על גירושו של  ספר התורה מקיבו 9.7.1944מיום  קרהבֹ בעיתון  .10

"הקלריקל הקטן" ובצירוף המשפט: "... ושוב אנו נרדפים  הגולן, בצד שירו של אלתרמן

י יהודים". גם את הפרט הזה למדתי ממאמרו של מנחם ומגורשים, אבל הפעם על יד

 לעיל(. 8פינקלשטיין )הערה 

גם על הדמיון שבין הילד בטורו של אלתרמן לבין אברהם אבינו בילדותו עמד מנחם  .11

 , לעיל(. 8פינקלשטיין במאמרו הנ"ל על  "הקלריקל הקטן" )ראו הערה 

חזון את "תאי הגזים" ואת כאן ראה ביאליק ב ., כרך א, עמ' רכהפה-דברים שבעל .12

את ההשמדה, ותיאר את כבשן האש  ( צפה1943"איכה ִיירא את האש" ) המעשנות, ובשירו

גולי בבל   –שלתוכו הושלכו בימי קדם רבים מבני ישראל, למן אברהם אבינו ועד לבני בניו 

 חנניה, מישאל ועזריה.   –
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בסתיו  לראשונה באתר נתן אלתרמןן", שראה אור ראו מאמרי "נר בחלון ופנסים אדומי זָק  .13

  באתר אלתרמןאמר מה  )פרק שני בספר זה(.  2012

. נציין שבתרבות כוכבים בחוץבסעיף הדן בהדיהן של אגדות הילדים הגרמניות בשירי  ,שם .14

ניים, רֹווח מוטיב אכזרי זה, המתאר ית, שמקורה בשבטים סקסוניים וגרמסקס-האנגלו

מוני ָהָעםכיצד היהודי הָזר, ש ות, מושלך לתוך הכבשן אל מול המון מייחס לו תכונות ד 

)הנושא את  היהודי ממלטה ס,  גיבור מחזהו של מרלו בַ ַר צוהל ומריע. כך, למשל, היהודי בַ 

אבא, שניַצל מן הצליבה, וישו נצלב במקומו(, מושלך במערכה -של היהודי בר ָהָעםשמו בפי 

בשן אש, ובה הוא מוצא (, שכמוה ככa boiling cauldronהאחרונה אל תוך קלחת רותחת )

את מותו. מחזה זה של מרלו שימש לשקספיר דגם ומקור השראה בבואו לחבר את מחזהו  

אברהם, אבי האומה, אשר -נזכרת פעמים אחדות דמותו של אברם ֹו, שבהסוחר מונציה

ם הלאומי הנוקם והנוטר של הִעברים, יעיצב לדעת אנטוניו וחבריו הוונציאניים את אופיָ 

נושאת את שמה של בתו  –ה כָ , ִיְס Jessica –ם של היהודים )בתו של החלפן היהודי אבותיה

 של נחור, אחי אברהם(.  

טקסטואלית, שאותה כיניתי בשם "הרמיזה -יןשיר זה מדגים במובהק את התופעה הב .15

ליּפטית המהבהבת" )בפרק  החמישי של ספרי  156, עמ' 1988אביב -, תלעוד חוזר הניגון  הא 

(. רמיזות כאלה מעלות במקביל סיפורים מקראיים הפרק מופיע גם באתר אלתרמן. 831 –

ְׂשָךת ה' לאברהם: "רכַ ט סמוי מאחדם. כך, למשל, נרמזת כאן בִ חּושונים, ֹש   ע  ָגדֹול  ְלגֹוי ְוא 

ְהֵיה ָך ו  ְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשמ  ההבטחה שמשמיע האל באוזני  " )בראשית יב, ב(, ובִצדּהְבָרָכה ַוֲאָבר 

" )שם טו, א(, אך גם ההבטחה ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵבה ְמֹאד יָראִּת -ַאלאברהם:  "

ִיְׂשָרֵאל ִכי  ֵּתַחת-ְוַאל ה'-ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ִּתיָרא ְוַאָּתה ַאלהחוזרת ונשנית בדברי הנביא )"

ת ץ ִשְבָים-ִהְנִני מֹוִשיֲעָך ֵמָרחֹוק ְוא  ר   "; ירמיהַיֲעֹקב ְוָשַקט ְוַשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד ְוָשב ַזְרֲעָך ֵמא 

יָך ַוֲאָבְרָכה)"ְלָך -לכל אלה מצטרפת גם פרשת ֵלְךכח(. -ל, י; מו, כז ְלָך ָאֹאר  ְמָבֲרכ  ּוְמַקל 

 ת בלעם )במדבר כד, ט(.רכַ "; בראשית יב, ג(; והשוּו לבִ ִמְשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכל

לעיל(:  8כתב מנחם פינקלשטיין )ראו הערה  של מאמרו על "הקלריקל הקטן" 14ה בהער .16

יצוין כי המדרשים חלוקים בשאלה בן כמה היה אברהם כאשר "הכיר את בוראו" )בן שלוש 

שנים, בן ארבעים או בן ארבעים ושמונה(. וראו גם משנה תורה לרמב"ם, הלכות עבודת 

ן זה ]אברהם[ התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן כוכבים, פרק א הלכה ג: "כיון שנגמל אית

והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא 

 יהיה לו מנהיג ומי יסובב אותו".

( המצוי כמושא ללעגם של משוררי המודרנה בצרפת ושל ממשיכי philistineעל הפיליסטר ) .17

 .195, 174 – 173, 91, לעיל(, עמ' 3)הערה  חוזר הניגוןעוד   ישראל, ראו בספרי-דרכם בארץ

פרעה רצה להכחיד את בני ישראל, ולהשליך כל בן שייוולד להם לתוך היאור, כדי להטביעו  .18

במים רבים. הוא נענש על תכנית ההשמדה שלו, המנוגדת לתכנית האלוהית,  בעשר מכות, 

את יסוד החיים, והחליפה אותם בדם. את מי השתייה,  ַעמֹושהראשונה שבהן גזלה ממנו ומֵ 

העונש על התערבותו  של המלך המצרי בתכנית האלוהית הוא עונש סמלי: הדם הוא נוזל 

החיים, הזורם בעורקי הגוף, והמים הם נוזל החיים, הזורם במקווי המים שבטבע. 

רגע שפרעה מפקיע זכות זו ההחלטה "מי לחיים ומי למוות" היא החלטה אלוהית, ומ

את חוקי הטבע, מחליט להחיות את הבנות ולהכחיד את הבנים, תוך שהוא  בהֵפרו מולעצ
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ר את חוקי נוטל לעצמו סמכות אלוהית הכרוכה בדיני נפשות, גם העונש על מעשהו מפֵ 

הטבע: הדם, שאמור לזרום בעורקי האדם ולהעניק לו חיים, זורם מעתה בעורקי המים 

 ל חיי אנוש. שבמרחבי הטבע, וגוזֵ 

ֵרד ֲעֵלה ֲעֵלה ָוֵרד!/ ַמה ְלַמְעָלה?/   לשיר הילדים הביאליקאי "נדנדה":  "ַנד ֵנד, ַנד ֵנד,/ וּוהש .19

ץ/ ַלָשמָ ַרק ֲאִני,/ ֲאִני ָוָאָּתה;/ ְשֵנינּו ְש /  –ַמָטה?ַמה לְ  ִים". הורים קּוִלים/ ַבמֹאְזָנִים/ ֵבין ָהָאר 

ים אינם חשים כלל עד כמה מילותיו  השרים את  השיר ה"תמים" הזה לילדיהם הרכ

טעונות וחתרניות. שירו של ביאליק  שובר את הצו המזהיר את האדם לבל יעבור את גבולות 

וי לו כאילו לא בא תהמותר ולבל יחקור במופלא ממנו: "כל המסתכל בארבעה דברים ר

לא די בכך,  אםונים מה לאחור" וגו' )חגיגה יא, ב(.  מה למעלה מה למטה, מה לפָ  –לעולם 

הרי שגם באגדה המעובדת לילדים "אלוף בצלות ואלוף שום" "התיר" ביאליק  את האיסור 

-הדעת, אשר "ִדֵבר ְבָחְכָמה ַעל-את בן המלך שוחר  מפורש הזה, בתארו על דרך האבסורדה

ָטה ּוַמה ְלָמְעָלה, / ַמה ְלָפִנים ּוַמה ְלמַ -ָיַדע ַמהעֹוָלם ּוְמֹלאֹו, / ַוְיִהי ָחָכם ַביֹום ְוָחָכם ַבָלְיָלה, / 

ן-/ ּוְלַהְבִדיל ֵבין ,ְלָאחֹור ְמָרת, / ּוֵבין ֵיינֹות -ֲאתֹונֹות ּוֵבין ֲחַמר-ַהָלָבן ּוֵבין ַהָשחֹור, / ֵבין ֲחמֹור ב 

ן ַקְפִריִסין ּוֵבין ֵמיֵמי ְפָרת, / סֹוף  ן ֹּפָרת!".ַחִיל ּובֵ -ָדָבר, ָבחּור ב 

 .אתר אלתרמןגם ב המאמר. 30.8.2001, ארץ אחרתאידה צורית, "אדוני המשורר",  .20

יטס י יליאם בטלרו של המשורר האירי דומה שלפנינו ַאלּוזיה כלל לא מקרית לשירו הנודע  .21

"The Second Coming" מתוארת תחושת ההתפוררות או  )"השיבה השנייה"(, שבֹו

   ;Things fall apart"  אדם לאדם זאב: ֹוהאטומיזציה המאפיינת את עולמנו המודרני, שב

the centre  cannot hold; / Mere anarchy is loosed upon the world   תרגומי: )וב

תבל וגם האמנות   גם .(ִזיָרה ְלֹתהּו ִמְשַּתֵלַח" –ַהֹכל קֹוֵרס; ִציר ָהעֹוָלם ִנְשָבר; / ֵּתֵבל "

 ם.ת לרסיסי רסיסיוומתפורר, האינטרגטיביים  ןדפוסיה  אתבשירו של ייטס   תומאבד

, השביעי הטורא."(.  )בחתימת "נתן 2(, עמ' 25.3.1960, כ"ו באדר תש"ך )דברים", לִ סָ ּפ  ן הַ "גַ  .22

 .בעיתון דבר "קישור ל"גן הפסלים .245כרך  ב, עמ' 

, לעיל( למדתי כי יצחק ארדינסט, מזכיר קיבוץ 8ממאמרו של מנחם פינקלשטיין )הערה  .23

שער הגולן באותם ימים שבהם אירעה פרשת ספר התורה, הצטרף לקיבוץ שער הגולן של 

לה, "השומר הצעיר" לאחר שהקיבוץ שייסד עם חבריו )קיבוץ "מחנה ישראל" ליד עפו

שנים היה ארדינסט  29(. 1937הקיבוץ הראשון של צעירי "אגודת ישראל", התפרק בשנת 

חזר בתשובה ועבר לירושלים לחצר הרבי מגור.  1966חבר קיבוץ שער הגולן, אך בשנת 

פרשת חייו של יצחק ארדינסט עשויה הייתה לשמש לעגנון דגם לעיצוב דמותו של יצחק 

חל את דרכו כחלוץ, וסיימם בירושלים בשכונת "מאה שהתמול שלשום, קומר, גיבור 

 שערים" החרדית.

לךראו ספרי  .24 הספר  .35, עמ' 2010אביב -(, תלבוהמיין ומשורר לאומי –אלתרמן ) ֵהלך ומ 

 הלך ומלך באתר אלתרמן

-, תלבת הִזמרה חוזרת: על שירי הילדים של נתן אלתרמןיֵת  ראו בפרק הרביעי של ספרי .25

 .פרקים ראשונים של הספר באתר אלתרמן ארבעה. 150 – 119, עמ' 2005אביב 
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