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סימנים מוסכמים
הדגשות בתוך מובאות שהן הדגשות במקור יסומנו בעיבוי האות .הדגשות שלי – בקו
תחתי.
דילוגים בתוך מובאות יסומנו ב .(...) -הסימן  ...בתוך מובאה פירושו שגם במקור מופיע
כאן סימן זה.
ציוני מקורות :מראי המקום של המחקרים והמאמרים הנזכרים בעבודה יבואו בקצרה
בהערות השוליים ,על פי שם המחבר והשנה .פרטיו המלאים של כל פריט ביבליוגרפי
יבואו בפרק הביבליוגרפיה .ביצירותיו של אלתרמן עצמו אסתפק בקיצור של שם הספר,
בכותרת השיר או המאמר אם יש צורך בכך ,ובמספר העמוד .פרטיהם המלאים של
הספרים יובאו כמובן בפרק הביבליוגרפיה .ואלו הם הקיצורים וביאוריהם:
א"פ :איזה פלא ,מבחר שירים לילדים
ח"מ :החוט המשולש
ח"ק :חגיגת קיץ
ט"ש ,בתוספת אות המציינת את הכרך :הטור השביעי .במידת הצורך יצוין מועד פרסומו
של הטור בעיתון ,אך נוסח השיר הקובע לצורך המחקר הוא הנוסח שבספר.
י"א :ימי אוּר האחרונים
כ"ב :כוכבים בחוץ )מספור העמודים על פי הכרך 'שירים שמכבר'(
מ"א :המסכה האחרונה
מ"מ :שירי מכות מצרים )מספור העמודים על פי הכרך 'שירים שמכבר'(
מ"פ :משפט פיתגורס )ואחרית הדבר 'בין סיפרה לסיפור'(
עה"י :עיר היונה
פ"ז ,בתוספת אות המציינת את הכרך :פזמונים ושירי זמר
פ"ר :פונדק הרוחות
ש"ע :שמחת עניים )מספור העמודים על פי הכרך 'שירים שמכבר'(
ת"מ :ספר התיבה המזמרת
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הקדמה
יצירתו הענפה של נתן אלתרמן חתומה בחותמה של הבינה.
ראשית ,על שום חוכמתו הידועה של יוצרה – שזכה לכינוי נתן החכם ,ולא בכדי .1ידידו
ֶע ָל ָמה ,לֹא זוֹ ַה ֻמּ ֶכּ ֶרת ָלנוּ / ,לֹא זוֹ
ָדע ָח ְכ ָמה נ ֱ
המשורר יעקב אורלנד תיאר זאת כך" :2הוּא י ַ
ירת
אוֹמר / :הוּא ִגּ ָלּה ְס ִפ ַ
יתי ֵ
יקה ָהיִ ִ
לּוֹג ָ
ילוֹסוֹפיתִ / .אלּוּ ָס ְל ָחה ִלי ַה ִ
ִ
ירים ,אוֹ ַבּ ִבּינָה ַה ִפ
ֶשׁ ַבּ ִשּׁ ִ
עוּפהּ /
אוֹתהּ ִבּ ְמ ָ
אָכן ,הוּא ָהיָה ִצפּוֹר ַר ַבּת-י ִֹפיִ / ,מי ֶשׁ ָראָה ָ
ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֶשׁ ִהיא ֵמ ֵע ֶבר ְל ַע ְצ ָמהֵּ // .
נוֹח  /לֹא ַת ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ  /וְ לֹא ְבּ ֵצל ִמ ְצ ְנפוֹת ָה ֲא ָק ֶד ְמיָהִ / .צ ֳפּ ִרים ָבּרֹאשׁ יֵשׁ לוֹ /
שׁוּב ֵאין לוֹ ָמ ַ
ַעד יוֹם מוֹתוֹ".3
שנית ,על שום דרכו להחכים את קוראיו ,לאלפם בינה ,ולהגניב בתוך יצירותיו שלל גדול
של מידע מרחיב דעת; רק כדי לסבר את האוזן ,נזכיר כאן פזמונים כמו 'אנשי עלייה שנייה'
ו'מסעות בנימין מטודלה' ,4שכתב לילדים.
שלישית ,על שום תכניה ההגותיים ,ועל שום אופייה המכתמי ,השנון והמכליל ,שתואר
לעתים כשכלתני – כדי כך שמבקרו השוללני הידוע ביותר של אלתרמן ,נתן זך ,ייחס לו
"עקרות רגש".5
רביעית ,כפי שהיטיב להסביר דן מירון ,6על שום שספרי השירה שפירסם אינם קבצים או
אוספים ,כי אם בעלי מבנה מדוקדק ומחושב ,שאליו ,לדברי מירון ,מכוון אולי פסוקו של
אתיו וְ ֶאל גּ ֶֹדל".
אלתרמן "זֶה ַה ִשּׁיר ֶאל ִבּינָה ְנ ָשׁ ִ
וחמישית – ובה ענייננו מכאן ולהלן – על שום אזכוריה התכופים של הבינה בשירת
אלתרמן ,ועיסוקה התמטי ,לכל אורכה ,בתכיפות רבה ובמגוון פנים ,בבינה ובאובדן הבינה.
אתיו וְ ֶאל גּ ֶֹדל" )מתוך 'השיר הזר' שבספר 'כוכבים
השורה שציטטתי" ,זֶה ַה ִשּׁיר ֶאל ִבּינָה ְנ ָשׁ ִ
בחוץ'( ,אינה היחידה המרמזת למקומה המרכזי של הבינה בהגותו ובשירתו של נתן
אלתרמן .בינה – על הוראותיה השונות של המילה :היגיון ,שפיות ,פיכחון ,השכל הישר
והשכל החוקר.7
ריבוי האזכורים של הבינה במרחביה של שירת אלתרמן ,ובפרט בשירתו הקאנונית
לתקופותיה ,בולט לעין ,ומעורר את המחשבה שאינו מקרי .מחשבה זו היתה ראשיתו של
מחקרי .היא שהובילה אותי ,תחילה ,לחיפוש שיטתי אחר אזכוריה של המילה ,וחיפוש זה

1כינוי זה מופיע למשל בדבריו של דב סדן במאמרו 'במבואות עיר היונה' )סדן ,תשל"א ,עמ' .(77
2אורלנד ,תשנ"ז ,השיר 'חוכמה נעלמה' בפואמה 'נתן היה אומר' )בתוך :אורלנד ,מבחר כתבים ,עריכה ואחרית דבר

דן מירון ,כרך ג ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,תשנ"ז ,עמ' .(18

3אורלנד מרמז כאן רמז עבה ל'ציפור שנייה' ,שירו הידוע של מתנגדו של אלתרמן נתן זך
עם עובד ,תל-אביב.(1981 ,
4שניהם ב'ספר התיבה המזמרת' )אלתרמן .(1958 ,עומדת על כך זיוה שמיר )שמיר ,2005 ,עמ' .(206
5זך ,1959 ,עמ' 120
6מירון ,תשמ"א ,עמ' 42-17
7ולאו דווקא להוראות נוספות של המילה הכרוכות בצירופה למילים אחרות ,כמו "בינת הלב".

)זך ,כל החלב והדבש,

5

העמידני על שלושה ממצאים ראשוניים עיקריים ,שנראו לי מצדיקים מחקר נרחב יותר,
שיעמידם במבחן מתמיד ,יעגנם ,יעמיקם וירחיבם.
ראשון לשלושה :הבינה תופסת בשירת אלתרמן מקום חשוב לא רק כמותית ,אלא גם
איכותית וערכית .היא ונרדפותיה נזכרות לעתים קרובות כערך עליון בחשיבותו ,כתכלית
ולא רק כמטרה .האב ,סמל וארכיטיפ שהוא מיסודותיה של יצירת המשורר ,מוצג בראש
ובראשונה כנושאה של הבינה .אפשרות אובדנה של הבינה עולה אף היא תכופות ,בפרט
בשירתו המאוחרת של אלתרמן ,ומצטיירת כאסון שכמוהו כאובדן כול .הדומיננטיות של
הבינה מאושרת גם בכך שהיא ,או אובדנה ,נוטים להופיע דווקא בסיומי יצירות.
מכאן ממצא שני – שהוא מורה דרך מתודי יותר משהוא ממצא .תימת הבינה עשויה
להיות פרדיגמה מועילה לבחון בעדה את שירת אלתרמן ולהבין רבדים נוספים בה .חלוקה
של יצירת אלתרמן לתקופות לא באופן המקובל ,אלא על פי מקומה של הבינה בהן,
מאפשרת למצוא קשרי גומלין בין יצירות ,ואף מאירה באור חדש את הקשר בין מאורעות
בחייו של היוצר ,ובראשם מאורעות ציבוריים-היסטוריים שנטל בהם חלק ,לבין יצירותיו.
וממצא שלישי ,שיש בו מן הבעיה אך גם מן הפתרון :ריבוי ה"בינות" לסוגיהן .על אחדותו
של מוטיב הבינה מעיבה העובדה שלא תמיד יש למונח זה אותה משמעות .עתים מדובר
בשפיות הדעת ,עתים בשכל הישר ,עתים בהתנהגות שקולה ואחראית ,עתים שהיא
האינטלקט והמחקר .לכל אלו כמובן גרעין משותף :הבינה ,כמעט בכל מקרה ,היא אחד או
יותר מכשריו הקוגניטיביים של האדם .יותר מכך :בחירתו של אלתרמן במילה בינה דווקא,
במקרים רבים כל כך ובמובנים מגוונים ,מלמדת כי ראה במובנים אלו את המשותף יותר
מאת המפריד ,ולא חשש להאציל על כולם מהילתה של הבינה .שוויון הערך המילולי בין
שפיות ,אחריות ,שכל ישר ,רציונליות ואינטלקט ,המתבטא בכך שכולם מכונים לעתים
קרובות "בינה" ,מראה על מידת מה של שוויון בחשיבות ובמרכזיות ,ובעיקר מציע כי
אלתרמן ראה קשר הדוק ביניהם.
●

תּוֹלל ָהאוֹר,
אַחרוֹןְ / ,בּ ִה ְשׁ ֵ
ָק ְר ָתּ ָלהּ ְכּזִ יק ִבּינָה ְ
אַתּה י ַ
לדידו של אלתרמן אין יקר מן הבינהָ " :
ְבּ ִה ְת ַע ְר ֵער ַה ַדּ ַעת" ,תיאר את רגשותיה של אדמת השממה כלפני האדם המיישב אותה
בשיר 'מערומי האש' שב'כוכבים בחוץ' .בספריו הבאים' ,שמחת עניים' ו'שירי מכות
מצרים' ,מזוהה כאמור הבינה עם דמותו הארכיטיפית של האב ,דמות מרכזית בספרים אלו
הנושאת מטען ערכי רב .מרכזיותה של הבינה כערך מכונן ,שהוא מטרה ולא רק כלי,
נמשכת ביצירות המאוגדות בכרך 'עיר היונה' ,ובפרט ב'שיר עשרה אחים'.
אולם כל אלו נראים כהכנה בלבד לתפקיד שנועד לבינה ביצירתו המאוחרת של אלתרמן –
תקופה שפירותיה הם ספר השירה 'חגיגת קיץ' ,ששת המחזות המקוריים )מהם ארבעה
גמורים( והסאטירה 'המסכה האחרונה' .בשנים שבהם נכתבו יצירות אלו ,שנות השישים,
התמודד אלתרמן עם אכזבות אישיות ופוליטיות קשות ,וחווה במשפחתו שלו – אצל אמו
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ואצל בתו – את קרבתו המאיימת של אובדן הבינה .גם ניצני הפוסט-מודרניזם שנראו אז
בארץ ובעולם ,וגילויי המדע הפוסט-איינשטייני ,עשו את שלהם .ייתכן שיש לכל אלו יד
בהבלטתה של הבינה ביצירה האלתרמנית .ביצירות בנות התקופה מעמת אלתרמן את
הבינה עם המוסר ,החשוב בעיניו מן הבינה ומן הדין ,ועם הסכנות האורבות לבינה –
השיגעון ,הכסילות ,אטימות הלב ,טשטוש האמת ,והטבע האנושי.
גם באפיק הלא-קאנוני והקאנוני למחצה של יצירתו – הפזמונים ,השירה האקטואלית
והפובליציסטיקה – הבליט אלתרמן את חשיבותה של הבינה .תחילה בדגש היתולי ,ועם
השנים – בחרדה גוברת והולכת לשפיות הדעת הציבורית .כתיבתו המסאית של אלתרמן
בשנות החמישים והשישים מתובלת במינון גובר והולך של מושגים כמו "בינה" ו"פיכחון"
מל ְק ַרב אל היצירה הלא-
והיפוכיהם ה"טשטוש" וה"דמדום" .לא אספתי ידי בחיבור זה ִ
קאנונית ,ובפרט אל זו הרצינית יותר – הטור השירי-פוליטי והמסה .גרעינו של מוטיב
הבינה מצוי באופן ברור בליריקה ובדרמה ,אך גילוייו בז'אנרים האחרים מאירים אותו
מכיוונים חשובים שאין להתעלם מהם ,ומלמדים כי הבינה ובעיותיה העסיקו את אלתרמן
לא רק כמוטיב של ספרות יפה.
●

למקום שאדם אוהב רגליו מוליכות אותו ,ורגלי הוליכוני לשדה שרבים וטובים אהבוהו אף
הם ,חרשו בו וחקרוהו – יצירתו של אלתרמן .עבודה זו היא ,ככל הידוע לי ,הראשונה
החוקרת באופן שיטתי את נושא הבינה בכלל יצירתו של אלתרמן ,אך עיקרה הוא אריגתם
יחד של טלאים ופיסות מתוך מחקרים בנושאים חופפים בחלקם ,שכתבו אחרים .לכמה
מהם ,ובראשם מחקרו של שלמה שדה על ההגות בשירתו המאוחרת של אלתרמן ,8מחקרה
של רות קרטון-בלום על 'חגיגת קיץ' 9ומאמרו היסודי של הרי גולומב על דמות האב
בשירת אלתרמן ,10שטחי חפיפה נרחבים עם הנושא שהגדרתי לעבודתי שלי .השתדלתי
להביא מדבריהם ומדברי יתר החוקרים רק את הנחוץ והנוגע בנושא הבינה ממש ,ולמעט
בסטיות מתבקשות לכאורה ובהרחבות שבהן אהיה כלי שני לדברי אחרים.
העבודה נפתחת בפרק של מבוא וסקירה ,שעיקרו עמידה על חשיבותה של הבינה בשירת
אלתרמן .בפרק זה נפגוש את הבינה בתפארתה ,בחיוביותה – בטרם תעמוד בצילו של
העיסוק באפשרות אובדנה ,שכאמור מצוי לכל אורך יצירתו של אלתרמן אך מאפיין
במיוחד את יצירתו המאוחרת .פרק זה ישמש נקודת מוצא ומפת התמצאות לקראת
הפרקים הבאים.
בפרק השני ניכנס בעובי הקורה ,ונבחן בפירוט את סוגיה של הבינה בשירת אלתרמן ,ואת
היחסים בין ה"בינות" הללו .בפרק השלישי נשוטט בפרדס הסמלים והמוטיבים הקשורים
8שדה1994 ,
9קרטון-בלום ,תשנ"ד
10גולומב ,תשכ"א
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בבינה .העיקריים בהם הם האב ,התגלמותה העיקרית של הבינה ,והחושך ,שהוא שלילתה
אך לעתים הוא גם הבינה שמעבר לה .פרק שלישי זה יעמוד במרכז העבודה ,כמראה
כפולת צדדים :מחציתו הראשונה ,העוסקת בעיקרה באב ,תשקף את מחיצתה הראשונה
של העבודה ,המתמקדת בבינה ,ואילו מחציתו השנייה של הפרק ,הדנה בחושך ,תכין
אותנו לפרקים הרביעי והחמישי שעניינם גבולות הבינה ואובדנה.
בפרק הרביעי נעמוד אפוא על מגבלותיה וגבולותיה של הבינה בהגות האלתרמנית,
ונתוודע למוקשים העומדים בדרכה .הפרק החמישי והאחרון הוא המשכו הטבעי של הפרק
הרביעי ,והוא יוביל אותנו אל משבר הבינה המאפיין את שירת אלתרמן בשנות השישים.
יוזכרו בו בקצרה גם עניינים ביוגרפיים העשויים להסביר תופעות ביצירה ,תוך הקפדה על
הכלל שבמרכזה של עבודה זו נמצאת היצירה .לא היוצר ,ולא יצר הרכילות.
●

בלי סביבה תומכת לא היתה עבודה זו מגיעה לידי גמר.
תודה למדריך העבודה ד"ר דוד וינפלד מהאוניברסיטה העברית ,על הליווי ,העצות,
התיקונים וההדרכה מאירת העיניים ,ועל זמינותו ,נכונותו וזריזותו .לפרופ' זיוה שמיר
מאוניברסיטת תל-אביב ,על הרעיונות המפרים .לפרופ' רות קרטון-בלום מהאוניברסיטה
העברית ,על השיחה המועילה .לפרופ' אהרן קומם מאוניברסיטת בן-גוריון ,על שטרח
וחיפש למעני מידע .לפרופ' דן לאור מאוניברסיטת תל-אביב ,על ההתעניינות והעידוד.
לרפי אילן ממוסד אלתרמן על הסיוע.
תודה למשפחות ליברסון ושליידר ,שהמלגות שהעניקו הקרנות על שמות יקיריהן איפשרו
לי להתפנות למחקר זה ,ולאנשי המכון למדעי היהדות והמחלקה לספרות עברית
באוניברסיטה העברית – גב' אהובה כהן ,גב' אריאלה אבני ,ד"ר דוד וינפלד ,ד"ר יוחאי
אופנהיימר )כיום באוניברסיטת תל-אביב( ופרופ' יוסף יהלום שסייעו בהשגת המלגה.
תודה להורי ,יעקב וחדוה ארליך ,על העזרה למן ראשית דרכי האקדמית )וכמובן גם קודם(.
לחותניי ,רוי וארלין סאסלו ,על הסיוע המוראלי והלוגיסטי .לאשתי אמירה ,שנשאה
באהבה את העול של היות אשתו של כותב תזה ,התמידה בהקשבה פעילה ,ליוותה
ילנוּ
צּוֹחקֲ ,א ֶשׁר לֹא יְ ִכ ֶ
אַתּ ַה ָתּו ַה ַקּ ְדמוֹןַ ,ה ָצּלוּלַ ,ה ֵ
בעקשנות ונידבה מניסיונה ומבינתהְ " .
ֲח ִליל ֶה ָחזֶה".11
●

נתן אלתרמן נולד בתשעה באב תר"ע .14.8.1910 ,יומיים לאחר מכן ,בי"א באב תר"ע ,נולד
ַבי ְֶר ֶצ'ה .שניהם
סבי אברהם ארליך .אלתרמן נולד בוורשה; סבי נולד אף הוא בפולין ,בעיר ז ְ
כתבו שירים עבריים מגיל צעיר .שניהם התעתדו לעסוק בחקלאות בארץ .אלתרמן הותיר
את דיפלומת ההנדסה החקלאית שלו להעלות אבק ,ופנה להוציא לחם מן העיתון והשיר,
11נתן אלתרמן ,כוכבים בחוץ" ,על קביים אלייך"
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אך כל ימיו ביטל עצמו מפני אנשי המעשה והכפיים וחלוצי ההתיישבות .סבי היה ב1933-
בין מקימי כפר-פינס ,והקים משק חקלאי.
אלתרמן הלך לעולמו בן פחות משישים .סבי זכה לעשרים ושבע שנות חיים נוספות,
שבמהלכן ,בין השאר ,נולדתי והוא אילפני בינה .בקרוב ימלאו תשע שנים לפטירתו .חיבור
זה מוקדש לזכרו.
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 .1מקומה של הבינה
הכל יודו בנחיצותה של הבינה ,של השכל ,לקיום חיים תקינים .אולם דומה שאמנות
השירה ,באופן כללי ,אינה נוטה להציב את הבינה כערך ראשון בחשיבותו ,לפחות למן
התקופה הרומנטית .דימויה הנפוץ של השירה במאות הי"ט והכ' הוא ערוץ חלופי
לרציונליות הקרה; ערוץ שמעיינותיו הם חוכמת הלב ,האינטואיציה ,הרגש .שירה עשויה
להיות הגותית ,ושירה טובה היא גם שירה חכמה; אולם שירה הנכתבת בשליש השני של
המאה העשרים ,ומושפעת בתקופתה המעצבת מן הסימבוליזם ,ובכל זאת עמוסה
באזכורים של בינה ודעת עד כדי היותן של אלו אחד מעמודי התווך שלה – וכזו היא
שירתו של נתן אלתרמן מתחילתה ,ובאופן גובר והולך לאורך השנים – היא תופעה
האומרת דרשני.
ניקח ,למשל ,את שירתו של אברהם שלונסקי ,ראש החבורה הניאו-סימבוליסטית הארץ-
ישראלית שבה הסתופף אלתרמן הצעיר; את שירתו מן השנים שבהן עמד נתן אלתרמן
בחוג השפעתו והחל בכתיבתו הבשלה .ספרו 'אבני בוהו' הופיע ב ,1935-ונחשב לספר
הבולט ביותר של החבורה הניאו-סימבוליסטית עד לפריצתו של אלתרמן ב'כוכבים בחוץ'
ב .1938-הספר אינו קטן כלל – במהדורת כל שירי שלונסקי 1הוא תופס את  144העמודים
הראשונים – ובכל זאת ,בינה ונגזרותיה אינן נזכרות בו אלא בשני שירים :בשיר 'שעות
שרופות' )עמ'  (75-71העוסק בשיגעון ,ובשיר 'סולמות' ח )עמ'  ,(129שבו הבינה נזכרת
כאחד הדברים המנוגדים לגרעין הרגשי הפנימי .בספרו הבא של שלונסקי' ,משירי המפולת
והפיוס' ,שהופיע ב ,1938-מופיעה הבינה פעם אחת בלבד )'בקצה הלילות' ג ,עמ' ,(199
כמכפיפה מטה את ראשי האילנות ובני האדם.
תשובה שעשויה לעלות כאן בדעתו של הקורא היא שביצירתו של אלתרמן יש צד
קלאסיציסטי ,והוא שאחראי לנדבך הבינה הנראה תלוש בהקשר הסימבוליסטי הבלעדי.
אכן ,יש בכך כדי להסביר מדוע ביצירות שניכרת בהן הנטייה הקלאסיציסטית' ,שירי מכות
מצרים' ו'שיר עשרה אחים' ,בולט העיסוק בנושא הבינה .אולם כפי שנראה מיד ,הוא אינו
ייחודי להן כלל וכלל.

 .1.1הצצה ראשונה אל חשיבותה של הבינה ביצירת אלתרמן
בהמשך פרק זה נעיף מבט כרונולוגי על יצירת אלתרמן ונעמוד על היחס המשתנה למושג
הבינה .בפרקים שלאחריו נעמיק בה חקר ,תחילה על ידי מיונה לסוגיה ,לאחר מכן
באמצעות בחינת המוטיבים הקשורים בה ,ולבסוף מתוך העמדתה מול ערכים אחרים.
אולם לפני הכל ,לפני המיון והפירוט ,לפני שנאתר את העיקרים ואת העקרונות ,הבה ניגש

1אברהם שלונסקי ,שירים ,כרך ב ,ספריית פועלים ,מרחביה ,מהדורה שנייה
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לטעימה ראשונה ,שתאפשר לנו להתרשם מהחשיבות שיצירת אלתרמן לאגפיה מייחסת
לבינה.
אולי נתחיל דווקא בפריפריה של שירת אלתרמן :בשלושה טורים מן 'הטור השביעי'
המוקדשים לאישים נערצים על המשורר ,והמייחסים להם את תכונת הבינה .הבינה
משמשת בשירים אלו יסוד חשוב בתיאור אישיותו של אדם סגולי .הטור 'כמה מילים
ָתהּ
למשה דיין' 2מונה את מידותיה של הארץ ,המתגלמות בדיין ,ובהן )עמ' ֶ " (228שׁ ִבּינ ָ
וּב ָכל זֹאת – ֵמעוֹלם לֹא ִהיא ֵמרֹאשׁ
וּצ ִלילוּת ַדּ ַעתְ / ,
מוֹפת ֶשׁל ִהגָּיוֹן ְ
וּשׁפוּיָהֵ / ,
חוֹת ֶכת ְ
ֶ
ְצפוּיָהָ /...מקוֹם לֹא ִאישׁ ִפּ ֵלּל – ָשׁם ִהיא ִפּ ְתאוֹם ַמ ְב ַק ַעת" .בטור לדוד בן-גוריון ביום
ַחלוֹמוֹ/ ,
וּמ ָשּׂאוֹ ו ֲ
יהי ִעמּוֹ ַבּ ֲע ָמלוֹ ַ
הולדתו השבעים 3מברכהו המשורר" :לוּ יִ ְשׁ ְמ ֵרהוּ ֵאל ,וִ ִ
יְ ִהי ִעם ִבּינָתוֹ וְ ִעם כֹּחוֹ ַבּ ַמּ ֲע ָר ָכה" .ובטור בפרוזה 'לאברהם שלונסקי' 4המברכו לרגל יובלו
מוזכרת "בינתה של הבגרות ,ונאמר" :עליה ]על שירתך[ לקום עכשיו בכל עוזה ובינתה
ותפארתה .אנו מחכים לה".
בעיני אלתרמן ,הבינה – הדעת ,הפיכחון ,השפיות – היא הבסיס לאנושיות ,היא
המאפשרת את מותר האדם שהוא המוסר .התודעה ,המקדשת את הדעת והבינה ,היא ,ולא
הגוף או החומר ,זו אשר עומדת בפני שיניו של המוות .השיר 'האב' שב'שיר עשרה אחים'
ֶפשׁ
לוֹחש הוּאֵ :אל נ ֶ
מסתיים בגוויעתו של האב (...)" :עוֹד בּוֹ כּ ַֹח .לֹא ֵקץ יֵשׁ ַלכּ ַֹח / .עוֹד ֵ
לוֹחשֵׁ :אל ְנצֹר ֶאת ַה ַדּ ַעת" .5אותן מילים ,אותה קביעה שלכוח – כוח הרצון
ְנצֹר .הוּא ֵ
והמחשבה ,בן-זוגה של הבינה – 6אין קץ ,מצויות בפתח 'שמחת עניים'" :לֹא ַלכּ ַֹח יֵשׁ ֵקץ,
ִבּ ִתּיַ / .רק ַלגּוּף ַה ִנּ ְשׁ ָבּר ַכּ ֶח ֶרס" .7ובדומה ל'האב' ,גם ב'שמחת עניים' האב כורע למות אך
ַשׁ ְתּ ֶאל ֶח ְשׁ ַכת ִפּנָּתוֹ/ .
אַתּ ִנגּ ְ
יך ַעל ִמ ַטּת ַה ַבּ ְרזֶלְ / .
אָב ְ
יך .זֶה ִ
אָב ְ
בינתו עומדת איתנהֶ " :זה ִ
ֶחזַק ִמ ַבּ ְרזֶל / .וְ לֹא ִנ ְס ַתּ ְתּ ָרה ִבינָתוֹ" .8שירת אלתרמן מעמידה את הקשר
וַיִּ ְר ֵא ְך ִל ְב ִלי שׁוּבַ .ויּ ֱ
שבין אב לבנו כערך עליון ,וכפי שנראה בהרחבה בפרקים הבאים ,האב הוא נושאה של
הבינה במובנה הבסיסי ביותר :האחריות ,הנשיאה בעול ,השפיות.
נוסף על 'האב' ,מוקדשת לבינה המועברת מדור לדור עוד אחת מן האודות המרכיבות את
'שיר עשרה אחים' :זו המוקדשת לספרים .9השיר נפתח בבינהַ " :ל ְסּ ָתו – ְנח ֶֹשת ַה ָקּ ָללַ .לגַּל
ַה ָקּם – ְגּאוֹן ַה ֶקּ ַרח / .וְ ַל ְסּ ָפ ִרים ֶשׁלֹּא ֶא ְשׁ ַכּח ִ /פּ ְלאוֹ ֶשׁל אוֹר ִבּינוֹת" .זוהי הבינה המועברת
רוּח ֶבּ ָה ִרים,
מדור לדור ,והיא שמעניקה לעולם את נשמתו ,ושמא את משמעותוִ " :כּי ַעז ָה ַ
ַה ָד ָרם ֵהם
יהם ו ֲ
וְ ֵאין ַכּ ִשּׁ ֳבּ ִלים ְלט ַֹהר / ,וְ ֵאין ָבּ ִהיר ַכּ ַטּל ַהטּוֹב ֲ /א ֶשׁר ַעל ֲא ָפ ִריםֶ / .מ ְר ֲח ֵב ֶ
2טש"ב227 ,
3טש"ה285 ,
4טש"ה295 ,
5עה"י309 ,
6כפי שנראה בציטוט שיובא מיד .וכן בעוד מקומות הכורכים יחדיו בינה ונרדפיה עם כוח ,למשל ח"מ.325 ,
7ש"ע ,שיר לאשת נעורים152 ,
8ש"ע212 ,
9עה"י ,שיר עשרה אחים ,הספרים303-301 ,
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ֻקּ ָחה ִמן ַה ְסּ ָפ ִרים" ,אומר האח הדובר בשיר,
אַחי ,ל ְ
אַך ִנ ְשׁ ָמ ָתםַ ,
ַח ָל ָתם ֵמ ִעם ֱאל ַֹהְּ / ,
נֲ
וּמ ָח ְכ ַמת ַה ְכּ ִסיל ְכּמוֹ ֵמ ֵאשׁ".
ֶלת ֵ /
וּמ ִאוּ ֶ
ילים ֵ
ומתפלל שאלוהים ישמור את הספרים " ֵמ ֱאוִ ִ
ואכן ,שירים אחרים מלמדים כי הבינה האנושית היא המעניקה לחומר משמעות ,ומבחינה
מסוימת אפילו קובעת את מהותו – בהיותה זו שקולטת אותו .ב'חגיגת קיץ' מתואר המוח
כעין פנימית ,שבזכותה רואה אדם את דמות האב השוכנת במחשבתו – ולכך יש ערך
אשׁיםִ // .משּׁוּם ָכּ ְך
מוסרי נעלה ,מכונן עולם (...)" :מֹחוֹ ֶשׁל אָ ָדם הוּא ַעיִ ן ְ /פּ ָ
תוֹך ָר ִ
קוּחה ְבּ ְ
יך ֶאל ִל ָבּם ֶשׁל ַבּת אוֹ ֵבּן  /אָב ִמ ְת ַגּנֵּב
ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְתבּוֹנֵן  /וְ ִל ְראוֹת – אַף ִכּי ַמה ַה ֶפּ ֶלא? – ֵ /א ְ
עוֹלם /
לוּלא ֵהם – ָה ָ
אַך זֶה ֶא ָחד ִמן ַה ְדּ ָב ִריםֲ / ,א ֶשׁר ֵ
אָמנָםְ / ,
ֶלדֵ ... // .אין זֶה ַה ְר ֵבּה ְ
ְכּמוֹ י ֶ
חוּטים ְל ָב ִנים".10
ָתּפוּר ְבּ ִ
יהּ
אָדם ִה ְג ִבּ ַ
העולם ,קובעת דמות המחבר בספר זה ,11מותאם לתפיסה האנושיתַ " :בּיּוֹם בּוֹ ָ
ֻלגּ ֶֹלת" .זוהי
צוּר ָתהּ ֶשׁל ַהגּ ְ
יע  /וְ ִה ְת ִאימוֹ ְל ָ
 /רֹאשׁוֹ ֵמ ָע ָפר ְכּמוֹ ח ֶֹמטִ / ,ק ֵמּר מֹחוֹ ֶאת ָה ָר ִק ַ
אותה גולגולת המשמשת במחזה שכתב אלתרמן באותה תקופה' ,משפט פיתגורס',
מטונימיה פיזית ,פיזית להחרידַ ,ל ִבּינה ,כאשר מנהל מכון החישוב ,המתגלה במחזה כאיש
המשלב בדרך הנכונה ביותר את הבינה ואת המוסר ,ומזכירתו רוזה ,שעתידה להתגלות
כנציגתה של הסטיכיה חסרת הבינה האנושית והריקה ממוסר של הטבע ,עסוקים בבחינת
צלילות דעתם" .רוזה .אני רואה שיש בך היגיון .יש בך הרבה פיכחון וצלילות דעת" )(...
"יש ְל ָך גולגולת חזקה .אצבעותי נוגעות בה והיא אינה מתפוררת".12
בשיר 'אשמורת שלישית' שב'שיר עשרה אחים' מתנגשות שתי הבינות שב'משפט פיתגורס'
מייצגים המנהל ורוזה :הבינה האנושית ובינת החומר וחוקי הטבע .נעסוק עוד בהרחבה
בשיר מפתח זה ,כמו גם בעימות בין הבינות .בינתיים נציין את מסקנתם של כמה משירי
אוֹב ִדים ַה ַמּ ְר ֶאה וְ ַהקּוֹל ַבּ ֲאבֹד
אלתרמן כי הבינה האנושית היא הנותנת קיום לחומר" .כי ְ
אַשּׁרוֹ" ,אומר
וּמ ְ
שׁוֹמ ַע  /וְ ַהח ֶֹמר יִ ְכ ֶלה ִבּ ְס ָע ָרה ְבּיוֹם ְכּלוֹת ָבּנוּ זִ יק ַה ָכּ ָרה ַ /ה ְמ ַקיְּ מוֹ ְ
רוֹאה וְ ֵ
ָה ֶ
'אשמורת שלישית' .13קביעה דומה יש בשיר 'פעמים מסתבר' שב'חגיגת קיץ' ,14הקובע
תּוֹכם ָרצוּף" דברים " ְכּגוֹן כֹּחוֹ ֶשׁל ִפּ ָכּחוֹן  /וְ כ ַֹח ַה ִבּינָה ֶשׁ ֶה ְגיוֹנָה /
פּוּרי ַמ ֲע ִשׂים ָ /
ש" ִע ָקּ ֵרי ִס ֵ
עוֹלםַ ,על
יל ִאי ָפּחוֹת ִ /מן ַה ַעזּוֹת ְבּ ַה ְפ ָשׁטוֹת ָה ֱאמוּנָהַ / ,מה ֶשּׁ ֵמּ ִעידֶ ,שׁ ָה ָ
מּוּח ִשׁי ֵאינוֹ ַע ְר ִט ָ
ַה ָ
אַף ַהכֹּלֵ / ,אין ֵפ ֶסל לוֹ וְ ֵאין ְתּמוּנָה" .כלומר ,ההיגיון המוחש מופשט לפחות כמו הפשטות
האמונה ,והעולם לפיכך אינו חומרי במהותו .בטור העיתונאי השירי שכתב לאחר פטירתו
של אלברט איינשטיין
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אָדם
רוּחָ -
ַ
ציין אלתרמן שהמהויות הפיסיקליות זרותֲ " ,א ָבל

יה ֵהם תֹּהוּ ֵאין
אוֹתםִ .היא הוֹ ָר ָתםִ .בּ ְל ֲע ֶד ָ
ָ
ָצ ָרה
יהם ֵמרֹאשׁ ִ /היא י ְ
חוּק ֶ
ַחשׁ ֵ
ילה נ ֵ
ֶשׁ ִה ְשׂ ִכּ ָ

10ח"ק ,הלוך ושוב27 ,
11ח"ק ,ראיון עם המחבר162 ,
12מ"פ ,מערכה ראשונה תמונה חמישית ,עמ' 60-58
13עה"י337 ,
14ח"ק ,פעמים מסתבר ג138 ,
15טש"ה ,אחרי איינשטיין203 ,
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וּמ ַשׁ ֵלּב ָבּם ֶאת נֵס ָה ָרצוֹן וְ ָע ְצ ַמת
נוֹתן ַמ ְשׁ ָמעוּת ַל ְדּ ָב ִריםְ / ,
ַשׁ ַחר" ,ושכדור הארץ הוא זה ש" ֵ
ַה ִבּינָה וְ ַה ַדּ ַעת".
הבינה האנושית היא ,אם כן ,תשתיתה של המציאות .ההיגיון אינו רק כלי ואמצעי ,אלא
גם מטרה וערך" .המדינה ,כמו גם הצדק וההיגיון ,נראית עתה לא רק ככלי ומכשיר אלא
גם כתוכן" ,כתב אלתרמן בפתח משפט אייכמן .16וכערכים בפני עצמם ,יכולים הבינה
והפיכחון – המונח "פיכחון" רווח בכתיבתו המאוחרת של אלתרמן ,כחלופה ל"בינה"
המדגישה את היותה משקל נגד ל"דמדום" ול"טשטוש" – לצוות עלינו את אשר נעשה:
"עלינו לשאול בנפשנו אם אמנם רשאים אנו ,ולא רק מבחינת התבונה המדינית ,אלא
מבחינת ציווי-היסוד של הפיכחון והמוסר ,להוסיף ולהצהיר על נכונות לשיחות-שלום בין
תלייה לתלייה" ,כתב בחורף  1969לאחר תלייתם של יהודים בבגדאד .17ועל מבצע סיני
כתב ,בהציבו את ההיגיון בשורה אחת עם הנעלים שבערכים ,כי אם ישראל לא היתה
מגינה על עצמה מן החרב שהונחה על צווארה ולא היתה יוצאת למבצע ,היא היתה
חוטאת "חטא בל יכופר ...ליצר הקיום ,להיגיון ,לחוק אנוש ואל על לוח" .18בפיכחון יש גם
כוח מוסרי :כשקרא אלתרמן בטורו לגינוי ישראלי ברור לפעולת התגמול הישראלית
קוּקים ַלכּ ַֹח ֲ /א ֶשׁר ַבּ ִפּ ָכּחוֹןַ ,בּ ֶצּ ֶדקָ ,בּ ֱא ֶמת".19
בקיביה ,סיים במילים "וְ ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם ָבּהּ ִנ ְהיֶה זְ ִ
וישנה גם ההתפעלות הכנה מיכולותיו של השכל האנושי .כך באודה 'שפת הסרגל' ב'חגיגת
מוּשׁי ִד ְמיוֹןִ / ,בּ ְשׂ ַפת
קיץ' ,המהללת את הבינה ואף מוצאת בה מהות דיאלקטית" :מֹחוֹת ֲח ֵ
ירי ַה ְכּ ִפ ָ
וּבתֹם ֶ /את ָה ַעז ְבּ ִשׁ ֵ
אָמרוּ ְבּא ֶֹמץ ְ
ירהְ / ,
ַה ְסּ ָפרוֹת ַה ְנּזִ ָ
אַחרוֹן/ ,
יע ַעד ַסף ֲ
ירהַ / ,ה ַמּ ִגּ ַ
אַך ֵמ ִעיד ִ /כּי ִמ ֶקּ ֶדם ֵאין ֶא ֶבן ִפּנָּה ְ /ל ַבד
ֶה ָפּ ְך ִל ְת ִפ ָלּהְ ,
ֶה ָפּ ְך ִל ְת ִפ ָלּה // .נ ְ
ֶשׁ ָע ָליו הוּא נ ְ
כּוֹפ ֶרת,
מּוֹד ֶדתַ ,המּוֹנָהָ ,ה ֱאל ִֹהיתַ / ,ה ֶ
ֻכּ ָחה וְ ַה ַח ָדּה ֶשׁל ַה ִבּינָהַ / ,ה ֶ
לוֹמיתַ / ,ה ְמפ ָ
ֵמ ָע ְצ ָמ ָתהּ ַה ֲח ִ
ַהיְּ ֵראָה ַ /ה ְמ ִהינָה" .וכך גם בשיר לילדים ,מתוך שירי 'צרור נפלאות הקרקס' ,20המספר על
החשב ,האיש בעל יכולת החישוב והזכירה המופלאה המופיע בקרקס .אלתרמן מפליג
ַ
אַך מֹחוֹ
שׁוֹביםְ / .
וּמ ַכ ֵשּׁף ָ /כּ ָר ִגיל ֶאת ִל ֵבּנוּ ִ
קוֹסם ְ
לשבחי המוח בכללִ " :כּי ַמ ְר ִגּישׁ ַה ָקּ ָהלָ :כּל ֵ
אוּלי ַהגָּדוֹל ַבּ ְמּ ַכ ְשּׁ ִפים (...) // .לֹא ַרק פֹּה ַבּ ִקּ ְר ָקסִ ,בּ ְפ ָל ִאים
חוֹשׁב / ,הוּא ַ
אָדם ,מ ַֹח ַחי וְ ֵ
ֶשׁל ָ
עוֹלם ִהיא ִכּשּׁוּףִ / ,היא ְד ַבר ֶפּ ֶלא
אָדם ָבּ ָ
ֶשׁל ִחשּׁוּב / ,זֶה ַה ֶפּ ֶלא ִנ ְג ֶלה ְבּ ִפ ְתאוֹםָ / .כּל ַמ ְח ֶשׁ ֶבתָ -
אַחר/ .
אַך ָהיָה הוּא שׁוֹנֶה ִמ ָכּל ח ֶֹמר ֵ
ֻג ָמתוַֹ // .מהוּ מ ַֹח? ָהיָה זֶה גּוּשׁ ח ֶֹמר ָחלוּשְׁ / .
ֶשׁ ֵאין דּ ְ
הוּרים ְל ַה ְר ֵהר".
ִכּי ִה ְת ִחיל הוּא ִל ְשׁמ ַֹעִ ,ל ְראוֹת וְ ָלחוּשׁ / ,וְ ִה ְת ִחיל ִה ְר ִ

 .1.2חוכמה ,בינה ,דעת
השירה היא ,בין השאר ,דרך אנושית להתמודדות עם חידת הקיום .גם האמונה הדתית
היא כזו .שירת אלתרמן מעלה על נס ,במסגרת התמודדות זו ,את החיפוש השכלי ,את
16טש"ב ,היום הראשון501 ,
17ח"מ ,הגרדומים והשלום391 ,
18טש"ה ,בתוך הטלטלה287 ,
19טש"ה ,על דבקות שאינה במקומה129 ,
20ת"מ ,החשב הכשף127 ,

13

הבינה – וכמוה ,בין הזרמים הרבים המתרוצצים ביהדות הדתית ,חסידות חב"ד .זו קרויה
על שם החוכמה ,הבינה והדעת ,כמטבע הלשון שנטבע בלשון תפילת העמידה" ,חוננו
מאיתך חוכמה ,בינה ודעת" .מייסד חב"ד ,ר' שניאור זלמן מלאדי ,הדגיש את העבודה
השכלית ואת העיון כדרך להתקרבות לקב"ה.
אין בכוונתי ,בשום אופן ,לקשר כאן בין הגותו השירית של אלתרמן לתורת חב"ד ,או
לאמונה דתית כלשהי .21האתוס היהודי בולט בשירתו של אלתרמן ,אך שירה זו היא
חילונית במהותה .ובכל זאת ,כשאנו נתקלים בריבוי אזכוריה של הבינה בשירה זו – ומה
שהצגנו עד כה היה כמה טיפות מן הים – איננו יכולים שלא להזכיר את קרבתו הביוגרפית
של אלתרמן לתנועת חב"ד ,ולהעלות את האפשרות הבלתי הכרחית כי משהו מתורת חב"ד
פיעפע אל תודעתו של המשורר.
שני הוריו של אלתרמן גדלו בבתים חב"דיים .ידידו של אלתרמן והביוגרף של פרקי חייו
המוקדמים ,מנחם דורמן ,מוסר בספרו 'אל לב הזמר' 22שאבי אביו של נתן אלתרמן היה
יהודי ירא וחרד ,חסיד חב"די ,ואילו אבי אמו ,ר' נתן שניאור ליבוביץ ,שעל שמו נקרא
המשורר ,היה רב חב"די ונצר למשפחת רבנים .יש משערים ,מוסיף דורמן ,שסב זה היה
שאר בשרו של ר' ברוך דובער ליבוביץ ,מצאצאי ר' שניאור זלמן מלאדי .בפרק מכריע
בחייו ,גיל  ,15-10למד נתן הנער בבית ספר דתי בקישינב .23חב"ד נזכרת בשירת העיתון של
נוֹהם זְ ִמירוֹת ַח ַבּ"ד" .24בשני שירי עיתון
אלתרמן בנימה ביתית-נוסטלגית בשורה " ְס ָתו ֵ
מימי מלחמת העולם השנייה נזכרת חב"ד כנציגתה של היהדות המסורתית ,וכסמל
מוֹטט וְ יִ פּ ָֹלה",
יִת ֵ
צוֹרר ְ
העמידות שלה בתנאים קשים" .וְ ַח ַבּ"ד ִתּ ָשּׁ ֵאר וְ ָתרֹן ִשׁיר ִמזְ מוֹר  /וְ ֵ
נאמר בטור 'נקמת השטריימל' ,25וטור שלם' ,הטלגרמה של חב"ד' ,מספר על אודות נצר
לחסידי חב"ד המשרת בצנזורה הסובייטית ומסביר לחברו מה פשר המילה חב"ד המופיעה
בטלגרמה :יסוד אנטי-נאצי המסרב להכיר בייאוש .26שום זרם יהודי דתי אחר בן זמננו
אינו מתקרב לכמות האזכורים הזו בשירי אלתרמן.
לפי תורת חב"ד ,חוכמה ,בינה ודעת הן בחינות בנפש האדם )וגם שלוש מתוך עשר
הספירות הקבליות( .החוכמה עליונה על כולן :היא מעל לשכל ,היא אינטואיטיבית והיא
מקור השכל וההבנה .הבינה והדעת הן היכולות השכליות :הבינה היא ההבנה ההגיונית
וההסקה ,והדעת היא תוצאת רכישתו של ידע .בספר היסוד של חב"ד ,תניא ,מסביר ר'
שניאור זלמן מלאדי את ההיררכיה" :הנה ,החוכמה היא מקור השכל וההבנה ,והיא למעלה
מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו ,והחוכמה היא למעלה מההבנה וההשגה ,והיא מקור
21והמבקש לעשות כן ייעזר ודאי בספרה של שושנה צימרמן )צימרמן ,תשנ"ז( ,שאף מזכיר את מוצאו
החב"די של אלתרמן.
22דורמן ,תשמ"ז ,עמ' 17-15
 23שם ,עמ' 39-36
24רגעים ב ,שלום49 ,
 25רגעים ב263 ,
26טש"ג27-23 ,
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להן .וזה לשון ָח ְכמה – 'כח מה' ,שהוא מה שאינו מושג ומובן ,ואינו נתפש בהשגה עדיין,
ולכן מתלבש בה אור-אין-סוף ברוך-הוא דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ]המחשבה
האנושית אינה יכולה לתופסו כלל[".27
ועוד" :מהחוכמה נמשכות בינה ודעת ,ומהן נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת ,כמו
אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהן" .28ובמקום אחר מצטט בעל התניא את התלמוד הבבלי
)חגיגה יב א(" :בעשרה דברים נברא העולם :בחוכמה ,בתבונה ובדעת ,ובכוח ובגערה
ובגבורה ,בצדק ובמשפט ,בחסד וברחמים" .29הקשר בין הבינה והשגת האל מוסבר במקום
אחר בתניא ,שם קורא בעל התניא את הבינה כ"בן-יה" ,ומתאר את הנבון כ"מתבונן
בגדולת ה' בהעמקת הדעת ,ומוליד ברוח בינתו דחילו ורחימו שכליים".30
שוב :קרבתו של אלתרמן למושג הבינה נעוצה כמובן בניסיון החיים שלו ,בעמדות
ובהשקפות שגיבש לו ,בנטייתו לחשיבה עצמאית ולאו דווקא אופנתית ,ברתיעתו מפני
הסכלות והשיגעון )שנעמוד עליה בהרחבה בהמשך( ,בחיבתו למדע ,ובגורמים נוספים
שאת רובם לא נוכל לדעת .אולם יש עניין גם בקשר ביוגרפי זה ,בפרט כשאנו מנסים
להבין מדוע העדיף אלתרמן את המונח "בינה" על פני מקבילות כ"שכל" .נפנה עתה
לחרישנו המסודר הראשון במרחבי היצירה האלתרמנית.

 .1.3הבינה בשירת אלתרמן :מבט כרונולוגי
 .1.3.1שלוש תקופות
שירת אלתרמן התחדשה והשתנתה תדיר .דומה שבכל ספר חדש נפרד אלתרמן ממהלך
פואטי ורעיוני שקוראיו אך זה הסכינו לו ,ופנה למהלך חדש .לעתים קרובות התקשו
הקוראים מן הקהל הרחב ,ואפילו המבקרים ,להסתגל לשינויים ,ובכושלם מלשבץ את
היצירה החדשה בפרמטרים האלתרמניים שמכבר ,ובאחד הז'אנרים המוכרים להם ,ראו
את היצירה ככישלון .כך אירע במידה מסוימת כשהופיעה 'שמחת עניים' שהמירה את
הסחרחורת של 'כוכבים בחוץ' בכובד ,אפלולית ומסתורין .כך אירע גם כשהופיעה הפואמה
'שירי מכות מצרים' ,הממשיכה מגמה זו ביתר שאת ובאופן שונה .וכך ,באופן חריף יותר,
בהתקבלותם של 'עיר היונה' ,של 'חגיגת קיץ' ,ושל המחזה 'משפט פיתגורס' ,וביחס
הביקורת ,אם אפשר בכלל לדבר על יחס ,ליצירתו האחרונה' ,המסכה האחרונה'.
הייחוד והחידוש שיש בכל אחד מן הספרים הוא הסיבה לכך שאין חלוקה מוסכמת וברורה
של יצירת אלתרמן ל'מוקדמת'' ,אמצעית' ו'מאוחרת' .הרי אם 'עיר היונה' ,למשל ,שייך
ליצירה המאוחרת ,מה נאמר על 'חגיגת קיץ' השונה כל כך? ואם נשבץ את 'עיר היונה'
בשירה האמצעית ,כיצד נבחין בין 'שמחת עניים' ו'כוכבים בחוץ' ה"מוקדמים"?
27תניא ,ליקוטי אמרים ,פרק יח
28תניא ,שער הייחוד והאמונה ,פרק ח
29תניא ,שער הייחוד והאמונה ,פרק י
30תניא ,איגרת התשובה ח-ט
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ועם זאת ,כשאנו קוראים את יצירת אלתרמן ובמוקד ענייננו יחסה לנושא הבינה ,אנו
יכולים לחלקה בלי קושי רב ,גם אם בגסות הכרחית ,לשלוש חטיבות תקופתיות .חלוקה זו
יכולה לסייע לנו במיפויה של יצירת אלתרמן בהקשר שאנו דנים בו פה ,ולאפשר ,במידה
מסוימת ,עריכת הכללות פוריות.
התקופה הראשונה עשויה להיות מכונה "האמביוולנטית" ,והיא כוללת את 'כוכבים בחוץ'
ואת מה שנכתב לפניו .האתוס האלתרמני בתקופה זו מושפע מן הרומנטיקה ,ולכן היחס
אל הבינה מסויג ודו-ערכי' .כוכבים בחוץ' מעלה על נס את החיים החופשיים ממוסרות
התרבות ,או לכל היותר מעמת אותם עם ערכי התרבות המרסנת בלי להגיע להכרעה.
הארוס היא אף משפילה ראשה.
לפיכך ,הבינה אינה משמשת בו ערך עליון ,וכשעומד מולה ֶ
לו היתה שירת אלתרמן מסתכמת כולה בתקופה ראשונה זו ,לא היה טעם בכתיבת
חיבורנו זה .לפיכך ,עיקרו של הדיון על אודות הבינה ב'כוכבים בחוץ' ובמה שקדם לספר
זה ייעשה בפרק זה ,ההיסטורי ,ופחות בפרקים שלאחריו שבהם ייערך הדיון המפורט ויוצג
מודל הבינה האלתרמנית .לעומת זאת ,התקופות הבאות ,שמיד נגדירן ,ייסקרו בפרק זה
רק בקצרה ,משום שהן תיבחנה בהרחבה בפרקים הבאים.
התקופה השנייה היא "הפוזיטיבית" .אין זה מקובל למנות את 'שמחת עניים' ו'שירי מכות
מצרים' בכפיפה אחת עם 'שירי עיר היונה' ,הפואמה הלאומית-היסטורית הפותחת את
הכרך 'עיר היונה' )אך נועלת אותה מבחינת מועד חיבורה( ועם שירתו העיתונאית של
אלתרמן בטורים 'רגעים' ו'הטור השביעי' – אך זהו בדיוק מה שאני מבקש לעשות כאן,
לצורך ענייננו בלבד .ביצירות אלו ,כמו גם בשאר היצירות הכלולות ב'עיר היונה' ובראשן
'שיר עשרה אחים' ,העמיד אלתרמן אתוס ברור יחסית ,כמעט הייתי אומר תורה ומצוות
מעשיות .אם 'כוכבים בחוץ' עמד בסימן תחושת העולם הרומנטית ,כאן הרוח היא
מודרנית :הדגשת האבחנה שבין טוב ורע ,בין אמת לשקר .מובן שלבינה נועד כאן מקום
חשוב ובולט .היא המצפן ומורת הדרך .חקר אלתרמן הצביע על שוני עקרוני בין 'שירי עיר
היונה' )ושירת העיתון( לבין שירתו המוקדמת יותר ,אך לצורך דיוננו אין הדבר מעלה
ומוריד.
החרדה" ,אלתרמן דוגל באתוס דומה לזה שדגל בו
בתקופה השלישית ,שנכנה אותה " ֵ
קודם ,אך מעמיד אותו במבחן ,והבינה מעומתת חזיתית עם ערכים אחרים ,ובראשם
המוסר ,ולא פחות מכך עם איומיה של המציאות .אם שתי התקופות הקודמות צוינו
כרומנטית וכמודרנית ,תקופה זו היא מעט פוסט-מודרנית ,במעין הקדמת האופנה
העתידית .אלו הן שנות השישים ,שבהן אלתרמן האיש מוצא עצמו במיעוט פוליטי,
במגננה פואטית ,ובהידרדרות במצבה הנפשי של בתו היחידה .גם תקוותו הגדולה לניצול
עוֹלם כֹּה זָר ֲע ַדיִ ן/ ,
דּוּע ָה ָ
הישגיה של מלחמת ששת הימים קורסת לנגד עיניוִ " .א ְמ ִרי ַמ ַ
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יטים בּוֹ ִמ ָכּל ַצד" ,הוא כותב ב'שיר משמר' המפורסם ,31ומבטא בכך את
וְ ֵאשׁ ָו ַמיִ ם ַמ ִבּ ִ
התערערות הביטחון בערכים המוחלטים.
אידה צורית

32

מאפיינת את שירתו המאוחרת של אלתרמן ,כולל 'עיר היונה' ,כרטורית

ברובה ,וככזו ששליטה בה התודעה .מנגד טוען בצדק שלמה שדה 33כי שירה זו )וכאן אין
'עיר היונה' נכלל( מתרחקת מן ההכללה ומן המהות )האסנציה( ומעדיפה את הישות ,את
האקזיסטנציה ,את הדברים עצמם .רבות הדוגמאות לכך ,ואחת מהן היא השיר 'הסיכום'
בתוך 'דברים שבאמצע' ב'חגיגת קיץ' .34שם מסכם "הוגה אחד זקן" באוזני תלמידיו את
"הדברים שמהם העולם עשוי" ,ופוצח בפירוט ארוך של שמות עצם ,למן "ארץ" ועד
"כפתורים" .עוד מסייג שדה את כוחה של הבינה אליבא דאלתרמן המאוחר ,ואומר 35שהיא
קרובה למושג התודעה של סארטר :לא ידיעה ושליטה מלאות ,אלא מאמץ תודעתי,
רפלקסיה אנושית .ככל שמתרחב בתקופה זו עיסוקה של יצירת אלתרמן בענייני מדע ,כן
מתבלטת ההכרה בקוצר ידו של האחרון.
גם את שירתו שלו בוחן אלתרמן מחדש בתקופה זו ,לעתים על דרך היפוכם של מוטיבים
ולעתים אף במפורש .36הדגשים הז'אנריים בתקופה זו חדשים .אלתרמן מתמקד עתה
בחיבור מחזות; הפובליציסטיקה שלו ,בהמשך למהלך שהחל בשנות החמישים ,עוברת
בהדרגה מן השירה לפרוזה; ושירתו הקאנונית מקבלת במכוון אופי פרוזאי משהו ,המצטיין
באורכי שורות משתנים באופן קיצוני היוצר דיסוננס והפתעה ,במשקל דיבורי הנוצר
שהסכמה המשקלית דורשת ,ובחרוזים לא שלמים – חרוזים
ֶ
באמצעות דילוג על הברות
שאפשר לעתים קרובות לתארם כמחוספסים ומרומזים.
על דרך המליצה אפשר לומר ששלוש תקופות אלו ביחסו של "נתן החכם" אלתרמן אל
החוכמה והבינה רמוזות בדברי המדרש על שלוש תקופות בחייו של החכם מכל אדם,
שלמה המלך .המדרש ,המובא בשיר השירים רבה א ובקהלת רבה א ,מצטט ברייתא
מספרי הכתובים – משלי ,שיר השירים וקהלת – ושואל
ֵ
המייחסת לשלמה המלך שלושה
איזה מהם כתב תחילה .תשובתו של רבי יונתן היא" :שיר השירים כתב תחילה ,ואחר כך
משלי ,ואחר כך קהלת .ומייתי לה מדרך ארץ ]=והוא מוצא לכך סימוכין במנהגו של עולם[:
ֵ
כשאדם נער ,אומר דברי זמרִ .הגדיל ,אומר ְמ ָשׁלוֹת .הזקין ,אומר הבל הבלים".
הפערים בין הדברים האמורים בשלמה לבין גלגולי שירתו של אלתרמן ברורים; אין
בכוונתי להפחית מן המורכבות שבהשקפת העולם של 'כוכבים בחוץ' ולכנותם "שירי זמר",
ואף לא לצייר את עיסוקה של שירתו המאוחרת )שוודאי לא נכתבה לכש"הזקין"; למרבה

31ח"ק34 ,
32צורית ,תשל"ד )במאמר 'הקורבן והברית'( ,עמ' 8
33שדה ,תש"ס ,עמ' 14
34ח"ק84-85 ,
35שדה ,תש"ס ,עמ' 70
36רות קרטון-בלום הרחיבה בנושא זה בספרה 'הלץ והצל' ) ,(1994עמ' .95-59
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הצער ,אלתרמן לא זכה להגיע לגיל זקנה( בקוצר ידה של הבינה כנסיגה מהכרזתו ב'שמחת
עניים' ש"לא הכל הבלים" .37ובכל זאת ,בהסתייגויות הראויות ,הדמיון מעניין.

 .1.3.2התקופה המוקדמת
הבינה מופיעה כבר בשיר הראשון שפירסם אלתרמן' ,בשטף עיר' ,38וכסימן לבאות
בתקופה זו – בהקשר שלילי למדי .היא מקושרת לערירות האדם בכרך המודרניִ " :פּיהוּ ]של
אָפיק ָח ֵרבֵ / ,עינָיו – ֵאימוֹת ִבּינָה/ .
וּשׂחוֹק ִנ ְשׁ ָכּחַ // .מ ָבּטוֹ – ִ
הערב[ – ֶפּ ַצע ְללֹא ֶתּ ֶרףְ / ,
ֶ
יוֹשׁב / ,וְ ִרטּוּטוֹ – ִקינָה" .מעמד דומה יש לבינה בשיר מוקדם אחר' ,בעת
ָכּאן ֶא ָחד ' ִשׁ ְב ָעה' ֵ
ֵרים" .במאמרו
וּמאֹד ִנ ְגּעוּ ַה ַסּ ְנו ִ
ירה ְ /
אָכן ִבּינָה ֶא ְת ֶכם ִה ְכ ִתּ ָ
שופר – לאם' ,39שבו נאמר " ֵ
'הטיול בעקבות הפילים' 40הסביר דן מירון משפט סתום זה בפרפראזה "הבינה היא כתרו
של האדם ,אבל היא גם מכתירה אותו בטבעת חנק" ,וציין" :ניסוח דידקטי-טרחני זה ,ועוד
רבים אחרים ,מצאו את מיצוים בפתגם הדחוס והחריף ' ֵאין ֵקץ ַל ָח ְכ ָמה וְ ֵאין ְכּ ִסיל ְל ִקשּׁוּט'
שפותח את 'אל הפילים' ]שיר מ'כוכבים בחוץ' – "[41שאף הוא מביע ריחוק נפשי מן
הבינה.
יקצר המצע מלמנות ולפרט את כל גילויי הכמיהה אל החוץ ,הטבע ,הארוס ,הראשוני,
הלא-מעובד ,הספונטני שב'כוכבים בחוץ' .קחו ,למשל ,את ההמנון בזכותה של בינת
קוֹד ִחים ֵשׁ ִנית
הספרים ב'שיר עשרה אחים' – נניח ,את הבית הבאָ " :כּ ְך ַה ְסּ ָפ ִרים ֵמ ִח ְדלוֹנָם ְ
וּמ ָח ָדשִׁ ,מ ְבּ ִלי ַד ֵלּג ַעל ַדּףִ / ,מ ְבּ ִלי ַד ֵלּג ַעל ה ֶֹלם ֵלב וְ ַעל ִה ְרהוּר.
ַעל ֻשׁ ְל ָחנֵנוַּ / ,חיִּ ים ֵמרֹאשׁ ֵ
יעף"
אָה ְבנוּ .לוּ ַכּ ֵסּ ֶפר לֹא ִנ ַ
לוּ ָכּ ְך ִקנֵּאנוּ / ,לוּ ָכּ ְך ַ

42

– וצאו והשוו אותו עם הקריאה

האופיינית כל כך לשירי 'כוכבים בחוץ'ָ " :ההִ ,ע ְב ִרי ִבּ ְשׂ ָמלוֹת ַכּ ְפ ִריּוֹתִ / ,בּ ְט ַר ְק ִלין ַה ַמּ ְראוֹת
רוֹמ ִנים".43
בּוֹרים ִנ ְשׁ ָכּ ִחים ֶשׁל ַ
אָבק ִס ְפ ִריּוֹת ִ /גּ ִ
ֶשׁ ִר ַמּ ִניָ / .ל ְך ָכּ ִלים ֵמ ַ
כדוגמאות נוספות אנו יכולים לצטט כאן שירים שלמים .קראו ,למשל ,את 'הרוח עם כל
ירי ְבּ ִע ְמעוּם ָמ ִגנָּהּ" וחותם ב"טוֹב ָל ֶל ֶכת
וּר ֵאה ֶאת ִע ִ
אחיותיה' ,44הפותח בקריאה "בּוֹא ְ
וּמ ִלּים" .או עיינו בשירים 'אל
וּפ ִגישׁוֹת ִ
וּס ַח ְר ַחר ִכּ ְשׁ ִגיאָה ֵ /בּין ֵשׁמוֹת ְל ֵאין ְספֹר ְ
ָתּ ִמים ְ
הפילים' 45ו'סתיו עתיק' – 46שניהם מסעות המתחילים במאיסה בשיממון העיר והתרבות,
עוברים בכמיהה אל הקדמוניות הפראית ,ומסתיימים בהתמזגות עם הטבע.

37ש"ע223 ,152 ,151 ,
38שירים 13 ,1935-1931
39שם ,עמ' 26-32
40מירון ,תשמ"א ,עמ' 168
41כ"ב19-23 ,
42עה"י302 ,
43כ"ב ,בוקר בהיר136 ,
44כ"ב12-10 ,
45כ"ב23-19 ,
46כ"ב42-38 ,
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הדלקה'
רפרוף על אזכוריהן המפורשים של הבינה והדעת בספר ימחיש זאת .ב' ֵ
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הבית

רוֹפיו" ,ורק בסוף השיר הנלהב מבין הקורא שנתפתה
נוֹפף ֶא ְג ָ
אַבּד ִבּינָתוְֹ ,מ ֵ
הבוער " ְמ ֵ
להתפעל מיופייה וכוחה של האש שעה שמדובר באסון .ב' ֵמ ֵע ֶבר ַלמנגינה'
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נתפסות

התבונה והאיוולת כשוות ערך – כשיגיונות אנושיים מוכרים ונסלחיםְ " :נ ַחיּ ְֵך אַט ְלאַט
ֶלת" .ב"על קביים
יקה ַבּיְ ָשׁ ִנית ֶשׁל ְתבוּנוֹת וְ ִאוּ ֶ
יחת ִא ָמהוֹתִ / ,בּ ְשׁ ִת ָ
ֶלת"; " ִבּ ְס ִל ַ
ִמ ְתּבוּנוֹת וְ ִאוּ ֶ
אלייך" 49נע הדובר בין תשוקתו לבין תשוקתו להיפטר מתשוקתו זו עם מימושה ,ומודיע:
ָפ ִתי,
אוֹרזִ ים ,י ָ
בּוֹקע ַבּ ַשׁ ַער" .הוא אף מדווח" :פֹּה ְ
אוֹר ְך ַה ֵ
" ָלבוּשׁ ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ֵא ֵצא ִמ ַדּ ְע ִתּי ֶ /אל ֵ
יחה" .גם ב'תמצית הערב' 50מוותר הדובר על
וּניָרוֹת ִל ְב ִר ָ
רוֹנים ְ
ידי ַה ִבּינָהֶ / ,כּ ֱארֹז ַצוְ ִ
ֶאת ְשׂ ִר ֵ
אוֹת ְךְ
אוּלי ָ
ָמינוּ ֶשׁ ָע ְמסוּ ְתבוּנוֹת ,גּ ִַנּים ָוג ַֹבהּ ָ /רצוּ ַ
התבונה והחוכמה למען אהבת האשה" :י ֵ
אַתּ" .ב'יום השוק' 51מוכרז :זוֹ
וּמה ְ
אַתּ ִלי ַ
אוֹת ְך ִל ְקטֹף" ,וכן " ֲהלֹא ַל ָשׁוְ א ָתּ ַמ ְה ִתּי ִמי ְ
ַרקַ ,רק ָ
ָה ִעיר! ֶמה ָחזָק ִמ ַקּלּוּת ַה ַדּ ַעת?" ,וב'אל החורשה'

52

ֶלת,
שמח הדובר ביום " ַה ָבּ ִהיר ַעד ִאוּ ֶ

ָמינוַּ ,ר ֵבּי ַה ְגּבוּרוֹת וְ ַה ַדּ ַעת / ,יִ ְהיֶה נָא ֶא ָחד ָ /תּ ִמים".
ומבקש ש" ֵבּין י ֵ
יש גם גילויי דאגה לבינה האנושית ,המבשרים את התקופות המאוחרות יותר בשירת
אלתרמן .השיר 'מערומי האש' כתוב כולו מנקודת מבטו של האדם הנאבק בשממה
ָק ְר ָתּ ָלהּ ]לאדמה[ ְכּזִ יק
אַתּה י ַ
ובאיתני הטבע ,ובהתאם לכך הבינה מקבלת בו ערך חיוביָ " :
תּוֹלל ָהאוֹרְ ,בּ ִה ְת ַע ְר ֵער ַה ַדּ ַעת" .53בשיר הסיום 'הם לבדם'
אַחרוֹןְ / ,בּ ִה ְשׁ ֵ
ִבּינָה ְ
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מתאיין

יע ַה ַקּר וְ ָה ֵעת" .הבינה
הדובר ונטרף הניגון אל מול בינתם הנוכרית והצלולה של " ָה ָר ִק ַ
אמנם נתפסת כשלילית ואכזרית ,אך זוהי הבינה הריקה של חוקי הטבע ,המעומתת
ביצירות מאוחרות יותר עם הבינה האנושית.
אידה צורית ,55וביתר פירוט בעז ערפלי ,56מוצאים את 'כוכבים בחוץ' כבעל עמדה מובהקת
של העדפת הטבע והפראות על הסדר התרבותי .ערפלי מקדיש לכך פרק בספרו 'עבותות
של חושך' .במרכז ספר זה עומד פירושה של 'שמחת עניים' כיצירה המעלה את המתח
שבין קיום לבין ערך – ומעדיפה את הערך' .כוכבים בחוץ' ,לדבריו ,מנוגד ל'שמחת עניים'
במידה ָה ַר ָבּה ביותר ששני ספרים של מחבר אחד יכולים להיות נוגדים' :כוכבים בחוץ' הוא
יצירה ניאו-רומנטית ברוחה ,המעדיפה את האסתטי על פני הערכי וקוראת תגר על סדרים
תרבותיים – אם כי משלימה עם הידיעה שהעדפה זו מקומה בעיקר בדמיון ושאולי עדיף
שכך .מתוך כך רואה 'כוכבים בחוץ' באובדן הבינה ערך חיובי.

47כ"ב26 ,
48כ"ב36-35 ,
49כ"ב68 ,
50כ"ב75-74 ,
51כ"ב87 ,
52כ"ב125 ,
53כ"ב104 ,
54כ"ב145 ,
55צורית ,תשל"ד ,עמ' 133
56ערפלי ,תשמ"ג ,עמ' 129-93
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כך ,למשל ,מסביר ערפלי
שּׁוֹפ ֶטת"
וְ ַה ֶ

58

57

אַתּ ַה ֵח ְטא
את השורה מתוך 'פגישה לאין קץ' " ַל ְסּ ָפ ִרים ַרק ְ

)הסוגריים במקור(" :הממשות )התבל ,האשה( על כל גילוייה )ליתר דיוק –

חוויית המגע עמה( היא 'לספרים' )לחוכמת הספרים( 'החטא' )היא מושכת מהם והלאה,
חטא היא להם( ו'השופטת' )קנה המידה הסופי לטיבם ולערכם(" .ובאופן כללי בספר,
"'חוכמה'' ,בינה' ו'תבונה' מעומתות עם 'תמימות'' ,איוולת' ו'שגיאה' בכוונה ברורה להציג
את האחרונות כנעלות על הראשונות".
הרי גולומב
ַ

59

– כפי שנראה בהרחבה בהמשך ,כשנדון במוטיב האב – מעמיד את שירת

אלתרמן )בתקופות שהגדרנו כאן כמוקדמת ואמצעית; גולומב פירסם את דבריו בתשכ"א,
אַתּ" .יסוד האב מייצג את הבינה ,האחריות ,הבטחת
 (1961על שני יסודות :האב וה" ְ
הקיום; יסוד האת – את מה שמעבר ,את הרגש ,את האי-רציונלי ,את מה שלמענו שווה
להתקיים' .כוכבים בחוץ' הוא לדבריו ספרה של האת ,ולפיכך אין הוא דוגל בבינה – אך
לא מתוך השקפה דיוניסית או העדפת הטבע או הסתמי או הפראי או החושי ,אלא בשל
השאיפה להתעלות ולרגש.
דן מירון ואברהם בלבן סבורים אחרת .בעיניהם' ,כוכבים בחוץ' פותר את שאלת הטבע
לעומת התרבות באמצעות סינתזה .מירון 60מציין את ההסתייגויות הברורות שיש
ירה,
ב'כוכבים בחוץ' מן השיבה לטבע ,וטוען שהסינתזה מתבטאת ב"ניגון" ,כלומר ַבּ ִשּׁ ָ
ובדמותו של 'גיבור' הספר ,ההלך-המשורר .עוד מציין מירון כי בשיריו של אלתרמן
הקדומים ל'כוכבים בחוץ' הועלו שתי האופציות הללו – הטבע והתרבות – כאופציות
שלא תוכלנה להתיישב .בספרו 'פרפר מן התולעת'

61

אומר מירון כי אלתרמן חתר בכל

מהלך שירתו לאיזון בין המבע החווייתי לבין איזונו והמשגתו ,וכי פואטיקת הניגודים של
אלתרמן כולה נבעה מנטייה נפשית לחפש תמיד את הפשרה ,את נקודת המפגש – ובכלל
זה המפגש בין הטבע לתרבות .בלבן

62

מציין אמצעי סינתזה אחרים ,כמו למשל הפתרון

שבסוף 'אל הפילים' :חזרה לעולם הטבע ,אך זה שלפני ההשחתה והיצריות.
ספרה של זיוה שמיר על 'כוכבים בחוץ'' ,עוד חוזר הניגון' ,63אף מדגיש את הדאגה
המובעת בו לגורלה של הבינה ,על רקע התקופה שנכתב בה ,תקופת שלטונו של היטלר
בגרמניה .במקומות שבהם רואים חוקרים אחרים כמיהה לקדמוני וליצרי ,למשל בשיר 'אל
הפילים' ,64מוצאת שמיר דווקא סימני אזהרה מעלייתו של הטירוף הטבטוני.65

57שם ,בהערה בשולי העמודים 129-128
58כ"ב8 ,
59גולומב ,תשכ"א
60מירון ,תשמ"א ,עמ' 175
61מירון ,תשס"א ,עמ' 262-261
62בלבן ,תשמ"ב
63שמיר ,תשמ"ט
64כ"ב23-19 ,
65שמיר ,תשמ"ט ,עמ' 113-112
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לתקופה ראשונה זו של שירת אלתרמן אפשר לשייך גם את טורי 'סקיצות תל-אביביות'
ו'רגעים' המוקדמים ,שמיעטו בראשית הדרך לעסוק באקטואליה ,את הפזמונים בני
התקופה ,ואת רשימותיו המוקדמות של אלתרמן .כמעט אין ביצירות אלו התייחסות
לנושא הבינה ,ואולי בעצם עובדה זו הן משתלבות היטב בתקופה המוקדמת .לקראת סוף
שנות השלושים ,ככל שהתקדרו ענני המלחמה בשמי אירופה ,גברה והלכה מעורבותה
הציבורית של שירת העיתון והבמה של אלתרמן ,66בתהליך שקדם לתהליך המקביל
בשירתו הלירית ,עת החלה לעסוק בבעיות הקולקטיב ולטפח את האתוס הציבורי
האלתרמני – וכך אפשר לציין מעבר לתקופה חדשה" ,אמצעית" ,גם ביצירתו הלא-קאנונית
של אלתרמן.

 .1.3.3התקופה האמצעית
סעיף זה והסעיף שאחריו יהיו כאמור תמציתיים למדי ,משום שמקומה של הבינה בשתי
התקופות המדוברות בשירת אלתרמן ייסקר בהרחבה בפרקים הבאים .כאן נציג את
היצירות העיקריות שנדון בהן בהמשך.
הפואמה 'שמחת עניים' הופיעה ב .1941-במרכזה המת-החי" ,הזר" ,החוזר אל עירו הנצורה
בידי חיל אויב ,ואל רעייתו החיה בה .קולמוסים רבים נשתברו על פענוחה ,ואין קולומוסי
מתיימר להצטרף אליהם; אך אפשר לומר ,מעבר לכל מחלוקת פרשנית ,שהפואמה מעלה
על נס את ערכי הנאמנות ,האהבה והרעות ,ואת ניצחונה של הרוח על המוות .ביצירה
מסתמן סביב נושא הבינה מערך מוטיבים שישתמר ביצירותיו הבאות של אלתרמן :הבינה
מזוהה עם האב ,ונשללת באמצעות החושך .בינה זו אינה בהכרח רציונליות – לפי
פרשנותו של בעז ערפלי 67היצירה אף מעדיפה את הבלתי רציונלי – כי אם שפיות דעת,
אחריות וצלם אנוש.
האב ,נושאה של הבינה ,מעומת עם הבן ,איש העכשיו ,בפואמה 'שירי מכות מצרים'
שנתפרסמה ב .1944-גם פואמה זו חידתית ,וקשה לתמצת את תוכנה בלי להיכנס לתחום
הפרשנות .זוהי פואמה היסטוריוסופית על אודות המחזוריות שבהרס ובחורבן של
ממלכות .דמויות האב והבן הן של מצרים החווים את עשר המכות ,משל לחורבן הצפוי
לכל ממלכה ,ומחפשים בהן משמעות .המכות מייצגות תופעות אנושיות שונות הקשורות
בחלקן למתרחש ערב חורבן ,ואחת מהן ,מכת הערוב ,עניינה אובדן בינה ושיגעון.
הספר 'עיר היונה' הופיע ב ,1957-והוא כולל חמש חטיבות שירה .הגדולה שבהן ,הפותחת
את הספר ,היא היצירה הסיפורית-הגותית 'שירי עיר היונה' העוסקת בתקומת ישראל,
והיא גם המאוחרת שבחטיבות מבחינת מועד חיבורה .רבים משירי החטיבות האחרות –
'שירים על רעות הרוח'' ,כחוט השני'' ,שירי נוכחים' והפרקים הראשונים של 'שיר עשרה
אחים' – נכתבו במרוצת שנות הארבעים .ענייננו כאן בעיקר ב'שיר עשרה אחים' .מסגרתו
66עיון בסוגיה זו מציעים דן מירון )תשמ"א ,עמ'  (231-211ונסים קלדרון )תשמ"ט ,עמ' .(283-277
67ערפלי ,תשמ"ג ,עמ' 93
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העלילתית היא עשרה אחים המתכנסים יחדיו ומהללים ,איש בתורו ,את יסודותיו
ההגותיים והתמטיים של העולם האלתרמני .לכל "שיר" של אח מתלווה "זמר" ,מענה של
יתר האחים .הבינה מיוצגת בשירים העוקבים 'הספרים' ו'האב' ,ניגודיה מהוללים ב'היין'
וב'שבחי קלות הדעת' ,והעימות שבין הבינה האנושית לבינת היקום הריקה – ב'אשמורת
שלישית' .מכל אלו עולה תמונה רבת פנים של הבינה ,ומטבע הדברים נרבה לעסוק בה
בתחנות שונות בחיבורנו.
כמו ביתר תקופות יצירתו ,גם בתקופה "אמצעית" ממושכת זו ,שנות הארבעים והחמישים
)שהן שנות השלושים והארבעים לחייו( ,יצר אלתרמן באפיקים נוספים ,ובהם תרגום,
פזמונאות וכתיבה לילדים .הבולט שבאפיקים הללו ,בהיקפו ובגדלותו השירית ,הוא שירת
העיתון .טוריו השיריים האקטואליים של אלתרמן התפרסמו בקיץ-סתיו  1934ב'דבר'
במדור 'סקיצות תל-אביביות' ,לאחר מכן ,עד ראשית  ,1943ב'הארץ' – בפעמים הראשונות
תחת הלוגו 'נקודת השקפה' ורוב רובה של התקופה כ'רגעים' – ומאז ועד אמצע שנות
השישים במדורו הפופולרי ב'דבר'' ,הטור השביעי' .עיקר תהילתם של הטורים הללו היה
בשנות הארבעים והחמישים :בשנות השישים הופיע הטור לעתים הולכות-ומתרחקות,
בדרך כלל בפרוזה.
הבּינה לסוגֶיה ולנרדפותיה את אחיזתה בטורים .הסבר
ככל שמתאחרות השנים ,מרחיבה ִ
חלקי לכך הוא הפוליטיזציה שעבר הטור עם הקמת המדינה :מוקד הטור עבר מהתנצחות
עם העולם – בפרט עם הנאצים ולאחר מכן עם הבריטים – בשם הקונסנזוס היהודי
והציוני ,אל התנצחות עם ישראלים שהוא חלוק עליהם .עם אחים ,שככלות הכל אינם
אויביך ,יש לנהוג במידה של נימוס ,ובמידת האפשר לא לייחס להם רשעות כי אם טיפשות
ושיגעון ,כלומר חוסר בינה .יד בדבר גם להתרחבות התעניינותו של אלתרמן במדע בן
זמנו ,הזוכה לביטוי בטורים .אך ,נוסף על אלו ,העלייה בשכיחות אזכוריה של הבינה
קשורה בהתקרבותו של אלתרמן אל העידן הבא ביצירתו ,שעומד כולו בסימן הבינה
והפחד מאובדנה.

 .1.3.4התקופה המאוחרת
'חגיגת קיץ' הופיע ב .1965-זהו ספר שירה המערב במודע ז'אנרים שונים ,והכולל סיפור
עלילה בן שתיים או שלוש עלילות המתרחשות במקום וזמן אחד ,ולעתים אף בשני
רבדים ,מיתי וריאלי ,כמו גם שירי הגות והתבוננות .רות קרטון-בלום הוכיחה כי מדובר
ב"פואמה מניפאית" ,וספרה 'הלץ והצל' 68מסביר זאת בהרחבה.
עלילת הספר מתרחשת בפרבר סטמבול ,הדומה לדרום תל-אביב-יפו שלאחר העלייה
הגדולה של ראשית ימי המדינה .קרטון-בלום הצליחה למצות את סבך העלילה במשפטים
מעטים .נביא כאן את התקציר שכתבה ,כדי שנוכל בפרקים הבאים להזכיר פרטי עלילה
בלי לספר מחדש את הקשרם.
68קרטון-בלום ,תשנ"ד
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"במסעדת סטמבול מתרחשים בערב שרבי אחד כמה אירועים יוצאי דופן .בקומה העליונה
של המסעדה עומדת להתקיים חגיגת היובל של סניף הבנק המקומי ,ופקידיו עומדים
להגיש שי למנהלו גביע כסף יקר ,שנתגלגל לידיהם .את הגביע ירש מאבותיו ציבא תשובה,
עולה חדש ממרוקו ,על מנת לתיתו לבתו מרים-הלן ביום כלולותיה ,אולם מפאת קשיי
הקיום נאלץ למשכנו בכסף .באותה עת מתרחש בקומה התחתונה של המסעדה קרב
בריונים בין שני אנשי העולם התחתון :מישה ברחסיד ,פורץ הקופות מוותיקי היישוב ,בנו
של יהודי מאודסה ,והסרסור וולדרסקי ,העולה החדש .מישה ברחסיד מבקש להציל את
מרים-הלן מזרועותיו של וולדרסקי ,המאיים לשרוף את פניה אם לא תיענה לשידוליו.
סופת פתע גורמת לקצר חשמלי ,ובחסות האפלה ניצלת מרים-הלן .סבך העלילה מותר
כאשר – כמו בגזרת כוח עליון – גם הגביע חוזר לידיו של ציבא ]לאחר שקופאי ותיק
בבנק ,שהשתכר ,משליך אותו מן החלון בחשכה שגרם הקצר[ .בינתיים ,ברובד אחר של
העלילה ,שבה אל ארץ החיים רעייתו המנוחה ואם שנים-עשר בניו של שומר הבנק ,מר
סימן-טוב ,כדי לרדוף את בעלה 'הזד' המתנה אהבים עם אלמנה-מכשפה ,שבעלים 'ארבעה
חמישה הורידה אל בור שחת'".69
הספר עוסק בבינה המדעית ,בעמתו הסברים מדעיים לתופעות טבע עם הסברים מיתיים
ופסיכולוגיים ,ובייחוד בהתייחסות מפורשת ,בשירה הגותית ,אל הישגי המדע .כן נוגע
הספר בבינה כשפיות הדעת וכהתנהגות רציונלית ,כאשר המכשפה מסממת את תושבי
הפרבר ,ויותר מכל בשיר הידוע ביותר מן הספר' ,שיר משמר' .הנמענת בשיר זה – לפי
ההקשר העלילתי ,זוהי מרים-הלן – נקראת להישמר מפני הסכנות האורבות לה מבחוץ,
אך לא פחות מכך מאלו האורבות לה מבפנים ,ובפרט מפני אובדן בינתה.
חלק גדול ממרצו היצירתי הפנה אלתרמן בתקופה זו לחיבור מחזות ,ז'אנר שלא נתנסה בו
קודם לכן .בזה אחר זה ,ובמידה משתנה של הצלחה ,הוצגו מחזותיו 'כנרת ,כנרת'' ,פונדק
הרוחות'' ,משפט פיתגורס' ו'אסתר המלכה' .שני מחזות נוספים לא הספיק לסיים ,ובידינו
חלקים מתוכם .מחזות אלו כונו 'חוף המדוזה' ו'ימי אוּר האחרונים' .שניים מששת
המחזות נושאם העיקרי הוא הבינה וגבולותיה' :משפט פיתגורס' ו'ימי אור האחרונים'.
'משפט פיתגורס' )והמסה 'בין סיפרה לסיפור' המסבירה אותו – מקרה נדיר ביצירת
אלתרמן שבו מפרש המשורר את יצירתו( הוא אולי הצומת של העיסוק בבינה ביצירת
אלתרמן ,ולפיכך יוקדש לו מקום נרחב בכמה מן הפרקים הבאים .הבינה הטהורה ,קרי
השכל החותר אל האמת ,בדמותו של המחשב פיתגורס ,מעומתת בה עם הבינה האנושית,
זו המביאה בחשבון לא רק את האמיתי אלא גם את הנכון ,המוסרי .בינה זו ,שהיא פתרונו
החלקי של המחזה ,היא בינתו של מנהל מכון החישוב ,שבנה את המחשב .המחשב מוכיח
שחשד איום שרבץ על המנהל שנים ארוכות ,חשד שפצע את אחיו ונטל את בינתו ,הוא
חשד שווא ,ומוצא את האשם האמיתי ,מרקו .אלא שהוא מוצא אותו באמצעות שגגתה
69שם ,עמ'  .15-14התוספת שבסוגריים מרובעים שלי.
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של דינה ,בתו של מרקו ,המוסרת לו בטעות את טביעת אצבעו של אביה .המנהל מחליט
לפרק את המחשב ,ומוותר על ההוכחה שהוא אינו אשם.
הבינה ,בינת המחשב ובינת המנהל ,מותקפת משלושה כיוונים :ראשית ,מכיוונה של בינת
היקום הריקה ,הפועלת על פי חוקיות עיוורת ,והמגולמת בדמותה של רוזה :מזכירתו
הוותיקה של המכון ,שידעה כל השנים את האמת אך הסתירה אותה .שנית ,מכיוונו של
האח ,זה שניטלה בינתו והפך לאדם ריק מדעת .הדבר קרה לו – כך מתברר במהלך המחזה
– בעת שניסה לרצוח את אחיו ,המנהל ,בשמם של אידיאלים מתחלפים – תחילה שלילת
המדע ,ולאחר מכן ניצולו לרעה .שלישית ,מכיוונו של צלצח ,עובד מכון החישוב ,השואף
להחזיר את העולם לתוהו ולבטל את הישגיה של הבינה האנושית.
'ימי אוּר האחרונים' בוחן את כוחה של הבינה בעולם המדיני ,ושואל אם ייתכן משטר
רציונלי ,שאינו נשען על אמונות ואידיאולוגיות .לשם כך הוא מרחיק לכת אל ראשיתה של
ההיסטוריה המדינית ,אל אור כשדים ,וממליך עליה את המלך אורנאמו ,שוחר השכל
והחירות .הניסיון כושל ,והממלכה נידונה אל סופה.
גם במחזה הפיוטי 'פונדק הרוחות' עולה בקצרה שאלת השמירה על הבינה :בינתה של
נעמי המוכרת עצמה לעבדות ארוכה כדי לאפשר לבעלה חננאל להגשים עצמו כאמן,
ובינתו של חננאל.
כתיבתו הפובליציסטית של אלתרמן לובשת לקראת סוף שנות השישים שתי פנים:
מאמריו האקטואליים ב'מעריב' ,שהחלו להיכתב ב ,1966-ושכונסו לאחר מותו בידי מנחם
דורמן לספר 'החוט המשולש' – וספר הפרוזה הסאטירי ,המשלב גם קטעי שירה' ,המסכה
האחרונה' ,שהופיע ב ,1969-אף הוא בהוצאת 'מעריב'.
המעבר למעריב אינו מקרי כמובן ,והוא קשור בהתרחקותו של אלתרמן מממסד מפלגות
הפועלים .ההתרחקות החלה בפרשת לבון .בעיצומה של המערכה השלישית והאחרונה
בהתגלגלות פרשה ממושכת זו אף נטל אלתרמן חלק בהקמת רפ"י ,מפלגתו הפורשת של
דוד בן-גוריון ,והתכבד במקום שלפני האחרון ברשימתה .השלב הבא ,והסופי ,של
ההתרחקות אירע בשלוש השנים האחרונות של שנות השישים ושל חייו של אלתרמן,
השנים שלאחר מלחמת ששת הימים ,שבהן עמד בראש 'התנועה למען ארץ ישראל
השלמה' .הוויכוח הפוליטי בישראל לבש לראשונה את דמותו המוכרת לנו היום ,ואלתרמן
הרבה לתאר את הצדדים הנוטלים בו חלק במונחים של בינה ,צלילות ופיכחון מחד ,מול
טשטוש ,דמדום ועיוורון מנגד .הפתרון לשאלת השטחים נראה לו ברור :החזקתם של
השטחים ויישובם ,ובעיקר העלאתם ארצה של יהודי ארצות הרווחה .הוא סבר שתוצאות
המלחמה מאפשרות עלייה כזו ,משום שישראל חדלה להיות מדינה במצור ,ושהעלייה,
מצידה ,תאפשר להחזיק בשטחים שנתפסו במלחמה בלי קריסה דמוגרפית.
אלא שהעלייה לא באה ,ובעיניו של אלתרמן המדינה והתנועה הציונית לא עשו דבר
להביאה ,אלא להפך – העמיקו את הכרתן בלגיטימיות של ישיבת יהודים ,ואפילו יהודים
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ציונים ,ב"תפוצות" .יותר מכך :לנגד עיניו )וכמובן ,כפי שהוא ראה את הדברים( קנו טיעוני
התעמולה הערבית שביתה באליטה הפוליטית והאינטלקטואלית בישראל .מלחמתו של
אלתרמן בתופעות הללו מצאה את ביטויה הנרחב במאמריו במעריב ,המרבים בשימוש
במונחים מתחום הבינה ושלילת הבינה .ייאושו המר התבטא ב'המסכה האחרונה' .תמצית
עלילתו :כדי שלא לאכזב את ראשי הסוכנות ,המחכים לעולה המאה-אלף מארצות
הרווחה ,נוטל איש הסוכנות קיפודי את הישראלי לשעבר יוסף בכר ,איש צוות האונייה,
מדביק לו שפם והופך אותו לבּוֹנטה ,העולה המאה-אלף .החגיגות הנערכות סביבו חושפות
את ריקותה של העסקנות הציונית שאיבדה את הטעם והרצון לקיומה ,ובעיקר איבדה את
בינתה.
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 .2הבינה למיניה
הבינה היא כשריו הקוגניטיביים של האדם או חלק מהם ,ובתוך הגדרה כוללת זו
מתרוצצות בינות אחדות ,משיקות וחופפות אך לא זהות .גם מחוצה לה ,מחוץ לאדם ,יש
בינה ,שלעתים סותרת את זו האנושית .כל אלו מכונות לעתים אצל אלתרמן בשם בינה
ובשמות נרדפים .פרק זה ינסה לבודד את סוגיה של הבינה ,ולומר משהו על גילוייו של כל
אחד מהם ביצירת אלתרמן ועל השקפתו של המשורר כלפיו .לאחר מכן יבחן הפרק את
היחסים בין הבינות הללו כשהן מתנגשות ,ולבסוף יסקור את הבינה בכמה הקשרים
נוספים ,שאינם מתבקשים בהכרח מעצם הגדרתה של הבינה ,ושהדיון בהם חשוב להבנת
מקומה של הבינה בשירת אלתרמן :הבינה הפואטית ,הבינה הפוליטית ובינתו של עם .לפני
הכול נזכיר שוב את שאמרנו בהקדמה :המשותף בין הבינות השונות רב על המפריד ,שעל
כן כולן קרויות בינה ,מה עוד שלא בכל פעם שמוזכרת בשיר בינה ברור לחלוטין באיזו מן
הבינות מדובר ,ובינה אחת מקרינה על רעותה.

 .2.1שפיות
הבינה היא קודם כל שפיות :היכולת השכלית והנפשית המינימלית הנדרשת לתפקוד
סביר ,ולמגע מציאותי עם העולם .היפוכה הוא הטירוף ,או השיגעון ,ובכמה מקומות
ביצירת אלתרמן היא עומדת למולם .היפוכה הוא גם היציאה מן הדעת ,מוטיב שכיח
ביצירת אלתרמן )למן " ָלבוּשׁ ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ֵא ֵצא ִמ ַדּ ְע ִתּי" ,1דרך אזכורים היתוליים רבים בשירי
העיתון ובפזמונים .כל אלו ייסקרו בפרק הרביעי(.
הבינה ,במובן שפיות ,היא תנאי בסיסי לקיום תקין ,והאיש שיצא מדעתו חשוב כמת.
במחזה 'פונדק הרוחות' אומר החלפן לנעמי כשהשחר מתחיל לעלות וחננאל אינו חוזר
ַע ֶלה ַהיּוֹם  /וְ ְ
כמובטחִ " :אם י ֲ
אוֹת ְך ְבּ ִלי ְנ ָשׁ ָמה  /אוֹ ְבּ ִלי ִבּינָה" .2בשיר
אַתּ עוֹד ְמ ַח ָכּהִ ,נ ְמ ָצא ָ
'ארבה' 3שב'שירי מכות מצרים' מוצגת הבינה כ"צלם האדם" – קרי ,צלם אלוהים שבאדם.
מכה זו מביאה את העיר נא-אמון צעד אחד אחרון לפני חורבנה הסופי שבמכת חושך.
מוסר ממנה כל הצומח ,והיא נותרת כשלד .פניה וצלמה של המכורה נמחים ממנה ,נאמר
אַר ֶבּה ֶאת ֶצ ֶלם
ָסיר ִמ ֵמּ ְך ְ
בשיר ,ואפילו צלם האדםַ " :בּ ַלּיְ ָלה ַה ְשּׁ ִמ ִיני ֵמאָז ֵלילוֹ ֶשׁל ָדּם  /י ִ
אָדם" .בלילה זה נשללת מאָמוֹן בינתה" :וְ ַק ְמ ְתּ ְבּ ֵאין ִבּינוֹת".
ָה ָ
כשהקופאי ב'חגיגת קיץ' ,שזרק מן החלון את גביע הכסף של ציבא ,מתעורר משיכרונו
ומטירופו ,זה מתואר כךָ " :סר ֵמ ָע ָליו ֵטרוּף ַהנּ ֶ
יקה ֶר ֶשף" .4בינה
ֶשׁף  /וְ ַה ִבּינָה ְכּ ָבר ְבּ ֵעינָיו ִה ְד ִל ָ
היא כאן היפוך הטירוף .הבינה ,ששוב ושוב מתחנן עליה הדובר ב'שיר משמר'ִ ") 5שׁ ְמ ִרי
1כ"ב" ,על קביים אלייך"68 ,
2פ"ר74 ,
3מ"מ247 ,
4ח"ק ,ציבא חוזר147 ,
5ח"ק35-32 ,
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ַפ ֵשׁ ְך ִשׁ ְמ ִרי
ָת ְךִ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּיִ ְך" בפתח השיר" ,נ ְ
ַפ ֵשׁ ְךִ / ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּיִ ְךִ ,בּינ ֵ
ַפ ֵש ְך ,כּ ֵֹחך ִשׁ ְמ ֵריִ ,שׁ ְמ ִרי נ ְ
נְ
ַפ ֵשׁ ְך"( – אף
ָת ְךִ ,שׁ ְמ ִרי נ ְ
ָת ְך" בסוף הבית הראשון ,ועוד ועוד ,עד לסיום " ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּיִ ְךִ ,בּינ ֵ
וּבינ ֵ
ִ
היא פירושה שפיות הדעת ,ועל כך מיוסד המכתם המבהיל שבתוך שיר זהִ " ,א ְמ ִרי ִמנַּיִ ן ָל ְך,
נוֹצרוּ ְכּ ֵדי ִלטֹּל ֶאת ַה ִבּינָה" ,הבא
נוֹצרוּ לֹא ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַדּ ַעתִ / ,כּי ִאם ְ
ְפּ ַתיָּה ַמ ֲא ִמי ָנהֶ / ,שׁ ַה ַחיִּ ים ְ
לאחר בית המתאר את טירוף הדעת.

 .2.2אחריות
האב ,כסמל ,כארכיטיפ ,הוא נושאה של הבינה ,בינת "עומקי היומיום ופרטיו" ו"דאגת
מחר" .6הבינה של האחריות ,הדאגה לקיום ,הסבלנות ,העמידה בקשיים ,הנשיאה בעול.
שני שירי המפתח על אודות האב' ,קץ האב' ב'שמחת עניים' 7ו'האב' ב'שיר עשרה אחים',8
גדושים באזכורים של "בינה" .כמה מבתי 'האב' מבהירים בינה זו מהי ,והנה אחד מהם:
ָבוֹכה / .לֹא ָבּ ַר ַעשַׁ ,ה ֵלּב .לֹא ָבּ ַר ַעשׁ .וְ ֵער וְ ָדאוּג
"אָז יָקוּםִ .בּינָתוֹ ְבּ ֵעינָיוִ .בּינָתוֹ ֶשׁ ִחיְּ ָכה וְ נ ָ
ֻמּד וְ ִנ ְשׁ ָמע .וְ ַה ַדּ ַעת
יח ְכּשׁ ַֹחד / .וְ ִלבּוֹ ְמל ָ
צּוֹעק ִמ ִכּ ְלאוֶֹ ,את ַה ָמּוֶת ַמ ְב ִט ַ
אוֹמנֶת / ,הוּא ַל ֵלּבַ ,ה ֵ
ְכּ ֶ
וּמ ֻא ֶמּנֶת" .9אלו הם צלילות הדעת והפיכחון השקטים ,הנכונים לכל ,המתעקשים
לוּלה ְ
ְצ ָ
על החיים ועל קטנותיהם .מוטיב האב ,בקשר לבינה ,ייסקר בהרחבה בפרק הבא.
גם האם ,עקרת הבית ,דואגת לקיום ולקטנות .דן מירון 10מוצא כי הרעיה ב'שמחת עניים',
בעיקר כפי שהיא מוצגת ב'שיר שמחת עיניים' – 11הרעיה ה"נרצעה ונצחית" ,המקדשת את
קטנות החיים ומתמודדת עם אימי התקופה תוך התכחשות להיסטוריה – מקבילה במידה
מסוימת לארכיטיפ האב .אבחנה דומה עומדת בתשתית פרשנותו של בֹעז ערפלי ל'שמחת
עניים' :12הרעיה מייצגת ,לפרשנותו ,את ערכי הקיום ,בעוד הזר מייצג את הערכים
המוחלטים ,הלא-רציונליים.
כאלו הן גם הנשים במחנה המעפילים המגורשים בקפריסין ,שהבינה היא מתת ידן:
יסה אוֹ ָח ְפזוּ ַה ֵכּ ִלים ְל ָה ִד ַ
ָחנוּ ַעל ִגּ ִגּית ַה ְכּ ִב ָ
אָרכּוֹ ֶשׁל ָה ְרחוֹב ג ֲ
ָשׁים ְל ְ
" ַהנּ ִ
ָשׁפוְּ ,בּ ָכ ְר ָען,
יח  /אוֹ נ ְ
ֵכר ִבּ ְב ַרק
אוֹתן רֹאשׁ וְ ַכ ַפּיִ םָ / .כּ ְך ֻמ ְד ֶבּ ֶרת ְל ֶפ ַתע ְתּמוּנַת ַהנּ ָ
ירה ָ
ַעל ְפּ ִתילוֹת ֲע ֵשׁנוֹת וְ ָה ֵאשׁ ְמ ִא ָ
ָעהּ ֶשׁל ֲע ֶק ֶרת
יח  /וְ ַלכֹּל ְבּ ִפ ְתאוֹם אוֹר ִבּינוֹת וְ ַת ְכ ִלית .זוֹ ָע ְצ ַמת ַמגּ ָ
וּשׁחוֹר ִפּ ַ
לוֹחש ְ
ֶר ֶמץ ֵ
ַה ַבּיִ ת" .13זוהי בינה של שיקול דעת ,אחריות ושפיות בתוך עולם בוער ומשוגע ,עולם
התהפוכות והמלחמות של שנות מלחמת העולם השנייה והמאבק לעצמאות ישראל .זוהי
גם בינתו של האב ב'שירי מכות מצרים'.

6ש"ע ,קץ האב210 ,
7ש"ע212-209 ,
8עה"י312-306 ,
9שם306 ,
10מירון ,תשמ"א ,דרכו של נתן אלתרמן אל השירה הלאומית227 ,
11ש"ע170 ,
12ערפלי ,תשמ"ג
13עה"י ,שירי עיר היונה ,עיר הגירוש39 ,
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בהקשרים פוליטיים ,בינה זו היא בינת יום הקטנות ,הבינה האזרחית ,האנטי-מהפכנית,
שאלתרמן קידם ברבים משירי הטור השביעי .יש לכך ביטוי בשיר 'האב'ֲ " :ה ֵפכוֹת ְל ֻא ִמּים
נוֹדדְ .מיֻגָּע וְ ָשׁפוּי ַעד ְל ֶפ ֶלא / .הוּא
תּוֹכן ִמ ְת ֵ
ִג ְל ְגּלוּהוֵּ .ה ִריצוָּ .בּ ְגדוּ בּוֹ ֵמע ֶֹרף / .הוּא ָע ָלה ִמ ָ
ָדיו ֶאת ִקירוֹת
וּשׁ ֵמי ח ֶֹרף / .הוּא ִק ְדּשׁוֹ .הוּא ָס ַמ ְך ְבּי ָ
עוֹלם ֶה ָעשׂוּי ָבּ ֵתּי-אָב ְ
ָשׁ ַמר ַעל ְק ַטנּוֹת ָה ָ
נּוֹפ ֶלת".14
ֻס ָכּתוֹ ַה ֶ
שדה 15מציין בהקשר זה גם את המנהל ב'משפט פיתגורס' ,ורואה בו בן דמותו המוטיבי
של האב בשיר עשרה אחים .משותפות להם האחריות ,שיקול דעת ,השפיות ,וגם אי
ההיסחפות אחר תהפוכות המאה – תכונה המבדלת את המנהל מאחיו המהפכן.

 .2.3מותר האדם
הבינה האנושית נבדלת מבינות אחרות – הבינה המלאכותית ובינתו האדישה של הטבע –
משום שיש בה רצון וכוונה ,ומשום שהיא עשויה לכלול מרכיב מוסרי .ביטוי מרוכז יש לכך
ָשׁם ,אַגַּב/ ,
בסוף השיר 'ערב קיץ והזמנה לחגיגה' שבתחילת 'חגיגת קיץ'" :וְ ָת ִמיד ,פֹּה ו ָ
כּוֹכב וְ ַה ֻקּ ְביָהִ // .עם
בּוּביָה ֵ /ס ֶדרַ -ה ְפּ ָלדוֹת ֲא ֶשׁר ֻח ָקּיו ַ /מ ְתוִ ים ֶאת ֶדּ ֶר ְך ַה ָ
ֶ
תּוֹך ָה ִע ְר ְ
צוֹפה ִמ ְ
רוֹכל ֶשׁ ַבּ ִפּנָּה ֵ /מ ִעיד ֶשׁ ֵאין ַהיְּ קוּם ֲח ַסר ִבּינָה" .16יש ביקום סדר
זֹאתִ ,צ ְלצוּל מֹאזְ נָיו ֶשׁל ָה ֵ
וחוק ,אך הם פועלים באופן סטטיסטי ובלי כוונת מכוון; רק הפעילות האנושית מעניקה
ליקום בינה.
זוהי גם בינתו של המנהל ב'משפט פיתגורס' )נוסף על האמור בסעיף הקודם ,המייחס
למנהל בינת 'אב'( .הגבול שמפריד בין פיתגורס לבין המוח האנושי הוא הבחירה ,כותבת
אידה צורית .17וכפי שמנסח זאת על דרך השלילה המחשב פיתגורס עצמו ,בשאלה אל
המנהל על סיבת הריסתו" :מפני שאינני יכול למלא פקודה שאיננה נובעת מן החוקים שעל
פיהם אני בנוי?"
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 .2.4שכל ישר
המונח בינה מציין גם את ההיגיון הפשוט ,ואת מה שיכול האדם לתפוס .ניצולי השואה,
כתב אלתרמן בטור בפרוזה מימי משפט אייכמן" ,עמדו בניסיונות על קצה גבולות הבינה
והמשמעות האנושית" .19הבינה היא ההיגיון המשותף לכולנו ,שבא לפני כל עיקום ופלפול.
באותו טור קובע אלתרמן שהבדלה גמורה בין גרמניה לבין "המהות של אושוויץ" תבוא
במחיר "סילוף ועיקום של חושים טבעיים ושל בינה אנושית".20

14עה"י307 ,
15שדה ,תש"ס ,עמ' 78
16ח"ק12 ,
17צורית ,תשל"ד ,במאמר 'הערות לשני מחזות' ,עמ' 144-143
18מ"פ ,מערכה שנייה תמונה שלישית95 ,
19טש"ב ,קלסתר הפנים522 ,
20שם525 ,
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השכל הישר הוא נחלתו של כל אדם ,ודווקא האדם הפשוט ,שאינו מבקש חשבונות רבים,
מצטיין בו .בסיומו של מאמר נגד ביצוע יצירות של ריכרד שטראוס בישראל כותב
אלתרמן" :עלינו לדעת כי הסכנה האמיתית לתרבות – סכנת ההסתאבות וההתרוקנות –
צפויה לרוב לאו דווקא מן 'השכבות הנחשלות' ,כביכול .האנאלפבתיות האמיתית,
המסוכנת ביותר מבחינת חוסר ההבחנה בערכי יסוד אנושיים של תרבות ,מצויה בשכבות
'הנחשלות' הרבה פחות משהיא מצויה לפעמים בשכבה הנקראת נאורה ותרבותית ,זו אשר
מעטה דק של ספציאליזציה מכסה בה על מידת טשטוש ,ההופכת את התרבות למושג ריק
וצורם".21

 .2.5היגיון ובינה מלאכותית
המילים בינה והיגיון אינן נרדפות והחפיפה בין מסומניהן אינה מלאה ,אך הן משמשות
אצל אלתרמן לעתים קרובות זו לצד זו – בין השאר ,כדי לציין את השכל הטהור ,הלוגי,
הרציונלי ,שפת "המספר והקו" .22זוהי ,כאמור ,בינתו של פיתגורס ,ושכמותה מכונה בימינו
בינה מלאכותית .בניגוד לציפייה השגרתית ממשוררים ,זו שגרמה לפרשנות מוטעית של
'משפט פיתגורס' ,23אלתרמן מייחס ערך רב לבינה זו ,ואף כותב כי אם יש גיבור חיובי
במחזה ,הרי הוא פיתגורס.24

 .2.6מדע
בינתו של המדע היא ההיגיון והרציונליות ,מן הסעיף הקודם .אך הורתו בבינה אנושית
שיש בה התכוונות ורצון.
אלתרמן לא נהג לצטט את עצמו ,אך חרג מכך כשציטט במאמר מאוחר פזמון לבימה
יוֹדע ָכּל ָתּם / .וְ ַחיָּיו ֵהם
ידה .זֹאת ֵ
אָדם הוּא ִח ָ
הקלה שכתב ב' ,1950-תשבצים' שמוָ " .25ה ָ
ָמיו,
וֹת ֶרת ִחידוֹתָ // .כּל י ָ
ידה ַהפּ ֶ
אָדם  /הוּא ִח ָ
בּוֹתיֶ / ,שׁ ָ
ידה ֵאיןִ -מדּוֹת / .וְ ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִגּידַ ,ר ַ
ִח ָ
יע
וּב ַה ִגּ ַ
רוֹצץְ / ,
עוֹסק ְבּ ִפ ְתרוֹן ַתּ ְשׁ ֵבּ ִצים וְ ָשׁ ָרדוֹתְ / .מ ַח ֵפּשִׂ ,מ ְת ֵ
ִאם מֹחוֹ ְמ ֻח ָדּד עוֹד / ,הוּא ֵ
ַה ֵקּץ  /עוֹד לֹא ָבּא הוּא ַעד סוֹף ַה ַתּ ְשׁ ֵבּץ ."...מקץ  17שנה ,במאמר 'עץ החיים במשתלה',
הוסיף על כך" :בפזמון ישן אמרתי פעם ,על דרך ההיתול ,כי 'האדם הוא חידה הפותרת
חידות' .למעשה ,הוא חידה החושפת חידות חדשות .גדולתו של המדע היא בכך שהוא
מגלה ומפרש לנו את שפת החידות של היקום ,ואילו הפתרון הוא אילם ואין לו שפה
ופירושים".26

21ח"מ ,כמה עיקרים לפולמוס התזמורת541 ,
22ח"ק ,שפת הסרגל133 ,
23וראה דבריו של אלתרמן עצמו נגד פרשנות זו ,בפרק "רובוט שלא היה ולא נברא" במסה 'בין סיפרה
לסיפור' ,מ"פ .134-136
24שם
25מתוך 'תשבץ' ,תוכנית מס'  18של תיאטרון לי לה לו .בכורה .2.11.1950 :מופיע בפז"ב .177
26ח"מ .171 ,אלתרמן גם חיבר והכין לדפוס ספר חידות שיריות ששמו 'ספר החידות' ,אך הלך לעולמו לפני
שהספר ראה אור.
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זהו עיקר חשוב בהשקפתו של אלתרמן על המדע ,שנסמכה על מעקב מעמיק ומתמיד אחר
חידושים מדעיים :הישגי המדע אין להם דבר עם פענוח המהויות" .אין שחר לכל הדיבורים
הבנאליים על המדעים ההורסים את 'המסתורין שביקום" ,כתב ב'מעריב' ב" .1969-מעולם
לא היו מסתורין אלה עזים יותר ,מפעימים יותר ,חיים ומוחשיים יותר" .27ובניסוח שירי,
ידה" – כתב ב'שפת
חוֹשׂ ֶפת ֶאת ְפּנֵי ַה ִח ָ
מכתמי ,תמציתיֶ " :שׁ ֵאין ַה ִפּ ְתרוֹן ֶא ָלּא יָד ַ /ה ֶ
הסרגל' ,האודה למדע שב'חגיגת קיץ'.28
על פי שיר זה ,כלי המדע והחשבון הם ש"יְ ַס ְפּרוּ ְבּ ִלי ִשׂ ְמ ָחה וְ תוּגָה ֶ /את ַהיֵּשׁ ִמ ָשׁ ְרשׁוֹ
ירים" .הם קבעו את
רוּדה ) ."(...המספר והקו נשגבים "לֹא ָפּחוֹת ִמן ָה ָרם ַבּ ִשּׁ ִ
ֶה ָחבוּק ַ /בּ ְפּ ָ
" ִס ַמּן ַה ִשּׁוְ יוֹן ֵ /בּין ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה וְ ָה ָ
הספרות את
ָ
מוּשׁי ִדּ ְמיוֹן" אמרו בשפת
עוֹלם"" .מֹחוֹת ֲח ֵ
ֶה ָפּ ְך ִל ְת ִפ ָלּה" .ה"כפירה" ,מסביר
אַחרוֹןֶ / ,שׁ ָע ָליו הוּא נ ְ
יע ַעד ַסף ֲ
ירהַ / ,ה ַמּ ִגּ ַ
ירי ַה ְכּ ִפ ָ
" ָה ַעז ְבּ ִשׁ ֵ
שלמה שדה ,29אינה כפירה באל ,אלא במוסכמות הדתיות והאנושיות – שהרי כפירה זו
הופכת לתפילה ,כאמור בשיר .כאן עובר השיר לתאר את הבינה ,שעוצמתה היא אבן
כּוֹפ ֶרת,
מּוֹד ֶדתַ ,המּוֹנָהָ ,ה ֱאל ִֹהיתַ / ,ה ֶ
הפינה היחידה :חלומית ,מפוכחה וחדה .היא " ַה ֶ
רוֹאה ִבּ ְר ֵקיִ / -דּ ְמיוֹנָהַּ ,ה ַמּ ְמ ִריא ִעם
אַשׁ ֵרי ָה ֶ
ַהיְּ ֵראָהַ ,ה ְמ ִהינָה" .היא צמודה אל הדמיוןְ " :
ַס ְרגֵּל".
עוד משבחי הבינה המדעית ,המשחררת את העולם מכבלי האידיאולוגיות והאמונות,
נשמעים מפיו של המנהל ב'משפט פיתגורס' ,הדובר אל אחיו ,מתקן העולם ,רגע לפני
שהאחרון מנסה להורגו נפש" .הניחו לו קצת לעולם .הרפו ממנו .תנו לו ,אחרי כל סיוטי
אמונות שהיו לו ,לעמוד זמן מה ריק ,נטול שחר ,צלול .רוגע .כן ,לעמוד לבדו בתוך ריקות
צחה ומפוכחת .בלי איקונין של קודש ,המצדיקים את מוקדי האש ,ובלי דגלים של חול
המסבירים את מרתפי הכלא .תנו לו לעמוד בתוך מרחבים ריקים אלה שנתגלו לו .אל
תאמרו לו שמרחבי האינסוף הריקים הללו נוסכים פחד .הוא לא יאמין לכם .זה מפחיד
פחות מחדר חקירות אחד של אינקוויזיציה ישנה או חדשה .תנו לו מנוחה .הסו .הניחו.
זוהי ריקות נזירית ופקוחה .זה ריפוי .זה מפלט שהעולם לא ידע כמוהו בתולדותיו .זה
שחדרו אל מהות היש יותר
צלול כמו נוסחה קצרה ,עשויה שלוש או ארבע אותיותָ ,
מכרכים שלמים של הזיות".30
האח משיב בטענה כי ל"תורה" זו של המנהל אין דיברות ,אין צווים ,אין חובות .האם ,הוא
שואל ,הנוסחאות הן מה שיבדיל "בין טוב לבין רע? בין אמת ושקר ,בין מסירות נפש ובין
פשע ,בין פיכחון לבין טירוף?" בדבריו אלו מזכיר האח כי בתוך בינתו של המדע אפשרי גם
הטירוף ,ולא רק הפיכחון ,ומעלה את היסוד המוסרי ,שגם בעיני אחיו המנהל הוא עליון

27ח"מ ,שני פרקים :ב .המאור הקטן483 ,
28ח"ק135-133 ,
29שדה ,תש"ס ,עמ' 90
30מ"פ69-68 ,
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לכול .בזמן שהוא אומר זאת ,מחכה מאחורי הדלת הרוצח ששכר כדי להרוג את אחיו ,את
המנהל.
כתב הגנה גרוטסקי מעט על המדע מופיע מפיו של אדם שהוא היחיד שלא איבד את בינתו
בעת שהמכשפה מ'חגיגת קיץ' סיממה באדיו של שיקוי אהבה את העיר כולה .האיש
אָדם
ֻלּנוּ א ֶֹמר וּוִ ַתּ ְרנוּ ַ /על ָה ָ
ָמ ְרנוּ  /כּ ָ
אָמנָם גּ ַ
ה"שפוי ביחס" מתפרץ וצווחִ " :א ְמרוַּ ,ה ִאם ְ
אָדם?
ָשׂים ְלבוּז וְ ִל ְשׁ ִנינָה ֶ /את מ ַֹח ָה ָ
ִכּיצוּר הוֹגֶה? ַ //ה ִאם – ָצוַח ָה ִאישׁ ְבּ ִלי מ ֶֹר ְך –  /נ ִ
עוֹדנּוּ ֵא ֶבר /
ָא ֶפר  /הוּא ,לֹא! גַּם הוּא ֶ
יליוֹן ָשׁנָה ָ /ע ְמלוּ בּוֹ? לֹא ָע ָפר ו ֵ
ַהמ ַֹח ֲ /א ֶשׁר ֵמאָה ִמ ְ
ֹאשׁי".31
לוּח ֵכּ ֶפלֲ / ,א ִני מוּלוֹ ַמ ְר ִכּין ר ִ
ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֵע ֶר ְך .לוּ ִה ְמ ִציא  /הוּא ַרק ָמנוֹף וְ ַ

 .2.7בינת היקום
חוקיו של היקום הם חוקי ההיגיון ,הנחשפים כאמור בידי המדע" .היקום הצח" ,אומר
אלתרמן ב'בין סיפרה לסיפור'" ,סדור לפי חוקי היגיון תקיפים וצלולים" .32בינתו של
ָכ ִרי ַל ִבּינָה וְ ַל ַדּ ַעת",
סּוּמאַ ,הנּ ְ
היקום ,בינת חוקי הטבע ,היא גם אנטי-בינהִ " .בּינַת ֶה ָח ָלל ַה ָ
כינה אותה המשורר ב'אשמורת שלישית' שב'שיר עשרה אחים' .33ראשית הגדרתה
האלתרמנית כבינה היא ב'כוכבים בחוץ' ,בשיר 'הם לבדם' הנועל את הספרְ (...)" :34ל ָפנֵינוּ
אַחרוֹן פֹּה
ָתםֶ ,מה ָע ִריץ וְ ְ
ָכ ִרית ִבּינ ָ
לוּלה וְ נ ְ
יע ַה ַקּר וְ ָה ֵעתַ // .מה ְצּ ָ
ָבהוּ ַעל ַה ְגּבוּל ָה ָר ִק ַ
גְּ
ישׁוֹריוַ / .רק ַה ְבּ ִכי וְ ַה ְצּחוֹק ְל ַב ָדּם עוֹד
יע ִל ְקצוֹת ִמ ָ
רוֹעה יִ ָטּ ֵרף ְבּ ִלי ַה ִגּ ַ
ָה ֵא ֶלם!  /גַּם ֲח ִליל ָה ֶ
וּב ִלי ְק ָרב".
ֵלכוּ ִבּ ְד ָר ֵכינוּ ָה ֵאלּוַּ / ,עד יִ ְפּלוּ ְבּ ִלי אוֹיֵב ְ
יְ
אַשׁ ֵרי
גם הבינה האנושית ,אומר השיר 'אשמורת שלישית' ,מתמוטטת אל מול הריקות" .וְ ְ
יך ֶ
ֶיה ]של ֵ
אַחיםֶ ,את ָפּנ ָ
ֶשׁ ָראָהָ ,ה ִ
מוּלה וְ ִה ְר ִגּישׁ ְבּ ִפ ְתאוֹם ִכּי
קוֹר ֶסת ִ /בּינָתוֹ ְל ָ
האינות[ וְ ָחשׁ ֵא ְ
אוּלי חוּץ ִמכֹּחוֹ ֶשׁל ֶכּ ֶסל  /וְ כ ָֹחם ֶשׁל ַעוְ ָלה
מוּתהַּ ,
ירים ֶאת ַה ְד ַרת ְשׁ ֵל ָ
ֵאין כּ ַֹח וִ יסוֹד ַ /ה ְמּ ִפ ִ
חוֹרק ֲחצוּפוֹת וְ ַעזּוֹת" .35על
ימה ַה ֵ
אוֹתם ְכּ ֶאת קוֹל ַה ְצּ ִר ָ
מוֹא ֶסת ִ /היא ָ
ָרים ְל ֵת ֵבלִ ,כּי ֶ
וְ ָכזָבַ ,הזּ ִ
רקע אדישותו של הקוסמוס האדם מעריך יותר את "פליאתם של שכלו השוקל ושל צו
מוסרו השופט" .האחים ,בזמר התשובה ,36אומרים כי הבינה לא תתפוס ֶתפס בתוהו ,אף
שהאח ,שאמר את דברי השיר ,ניסה לעשות זאת בעזרתה.
ימישׁוּ
בפרגמנט שיועד לסופו של המחזה 'ימי אור האחרונים' ,משוחחים סוחר החרסים ִנ ִיג ִ
אוּרנָאמוּ בעת המצור של צבא נמרוד על העיר .אורנאמו מוצא את
והמלך הרציונלי המובס ְ
ַדלוּת,
ימישׁוּ / ,יֵשׁ גּ ְ
מקומה של בינת האדם בתוך הריק ובינת היקום" :37וְ אַף ַעל ִפּי ֵכןִ ,נ ִיג ִ
צּוֹפה ֶאל
יקהַ / ,בּ ִפּ ָכּחוֹן ַהזֶּהַ ,בּ ַמּ ָבּט ָה ֵריקַ / ,ה ֶ
יקה ָה ֵר ָ
אַפסוּת ַהזֹּאתָ ,ה ֵר ָ
ֹשׁר ַצחָ / ,בּ ְ
יֵשׁ י ֶ
31ח"ק ,יורת הכשפים רותחת103-102 ,
32מ"פ133 ,
33עה"י339-333 ,
34כ"ב145 ,
35עה"י335 ,
36שם339 ,
37י”א ,עמ' 213-212
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קּוֹרא ֶאל
לּוֹהט ֶ /שׁל ָה ִריק ַה ַצּחַ ,ה ֵ
רוֹאה ִפּ ְתאוֹם ֶ /את ַצ ְלמוֹ ִמ ָסּ ִביבַ ,בּ ְכּפוֹר ַה ֵ
מוּל ָה ִריקָ ,ה ֶ
ֶצח וְ זֶה ֶה ֶרף ַעיִ ן /
קוֹראת )ֲ (...א ִני ֶ
רוֹאה זֹאת וְ זֶה נ ַ
ָה ִריק ְ /כּמוֹ ֶאל ַע ְצמוִֹ ,כּ ְתהוֹם ֶאל ְתּהוֹם ֵ
ירה ִנ ְצ ִחית ְכּמוֹ ָה ֱאמוּנָה  /וְ גַם ָלהּ ֵאין ֶפּ ֶסל וְ ֵאין
אַך ָתּ ִמיד זֶה ָשׁב / .וְ זוֹ ְכּ ִפ ָ
ֶע ָלםְ ,
וְ זֶה ָכּ ֶלה וְ נ ֱ
תוֹך זֶה
ֻכּח וְ ָשׁפוּי  /וְ ָשׁ ֵקטָ ,שׁ ֵקט ...וְ גַם ְבּ ְ
ְתּמוּנָה  /וְ ָת ִמיד זֶה ָצפוּי  /וְ ְ
רוֹאה זֹאת ְמפ ָ
אַשׁ ֵרי ָה ֶ
ָלים
כוֹנים / ,וְ ֻחקּוֹת ַה ַמּ ְעגּ ִ
יֵשׁ ַשׁ ַחר ַ /לחֹק ,וְ ַל ְתּ ָעלוֹת ,וְ ַל ְתּ ָל ִמים / ,וּמֹאזְ נֵי ַה ִמּ ְשׁ ָקל ַהנְּ ִ
עוֹמ ִדים ְבּ ִלי
ֵיהם ֶשׁל ַה ְצּ ָל ִמים ָ /ה ְ
ימישׁוִּ / ,נזְ ָקפוֹת גַּם ֵעינ ֶ
אוּלי ֶאל מוּל זֶהִ ,נ ִיג ִ
ַה ִנּ ְשׁ ָל ִמים / ,וְ ַ
יע )."(...
ִנ ַ
והנה כבר פלשנו אל תחומו של הסעיף הבא.

 .2.8בינה מול בינה
לעתים לובשת ההתנגשות בין שתי בינות דמות ממשית .אלתרמן השאיר אצל ידידו
ישראל זמורה ,מו"ל 'מחברות לספרות' שהוציא לאור את 'חגיגת קיץ' ,טיוטות מן הספר
תוֹך –
שבחר לא לכלול בו .שלמה שדה מביא קטע מטיוטת הפרק 'ראיון עם המחבר'ְ " :38בּ ְ
חוֹשׂף ִשׁנַּיִם  /וְ ִק ְפאוֹן ֶמ ְר ָחב ֵאין ֵקץ/ .
יטים זֶה ַבּזֶּה ָכּ ֵעת ֻ /ק ַפּאי ֵ
אָמר – ֶח ְשׁ ַכּת ַליִ ל ַ /מ ִבּ ִ
ַ
יהם
ָשׁים  /וְ ַת ְח ֵתּ ֶ
ַע ְמדוּ ֵהם ִכּ ְשׁנֵי ְתּי ִ
זוֹהי ַכּיּוֹם ַה ְתּמוּנָה  /וְ ַעד ִה ְת ַח ֵדּש ֱאמוּנָה  /זֶה מוּל זֶה י ֲ
ִ
ֶשׁר ַה ְקּ ָר ִשׁים" .ב'ימי אור האחרונים' אומר המלך אורנאמו על האדם צופה דרך
רוֹעד גּ ֶ
ֵ
הטבע אל האינסופי והנשגב מכל ,בלי תיווך האלילים והכוהנים ,כי הדבר הוא " ְכּמוֹ ִגּלּוּי
וּכ ִהגָּיוֹן מוּל ִה ָגּיוֹן".39
ֶאל מוּל ִגּלּוּיְ / ,
הבּין-
שני המפגשים הללו הם בין בינה אנושית או מדעית לבינת היקום .זהו אכן העימות ֵ
בינתי המתבקש ,משום הפן האנטי-בינתי ,ובוודאי הלא אנושי ,שבבינת היקום .לצדו ישנם
כמובן העימותים הבין-בינתיים העולים ב'משפט פיתגורס' ,שמיד נדון בהם.
אפשר להעלות על הדעת התנגשויות בין-בינתיות אחרות – למשל ,בין בינת האחריות
נוסח האב להיגיון הצרוף ,או בין המדע לשפיות הדעת כפי שמצוי בכמה ספרים וסרטים –
אך אלו אינן תופסות מקום חשוב בהגות האלתרמנית .נראה שבדין נטל אלתרמן את
החירות להשתמש במונח "בינה" לציון מגוון סוגיה שנמנו קודם ,שכן בעיניו סוגים אלו
חיים היטב בצוותא .יותר מכך :סביר שבבחירתו להשתמש באותו מונח" ,בינה" ,במובנים
רבים כל כך ,כמעט ככל שאיפשרה לו העברית ,אף שיכול היה לבחור מילים אחרות וכך
למנוע בלבול ,ביטא אלתרמן את הכרתו כי יש לרוב הבינות הללו גרעין משותף ,ואולי אף
את עמדתו כי כולן חשובות במידה דומה :תבונה חיונית לאדם ממש כמו שפיות.
מעט עימותים בין-בינתיים יש בכל זאת .אולי השורות שציטטנו כבר מ'שיר משמר'
נוֹצרוּ ְכּ ֵדי ִלטֹּל ֶאת ַה ִבּינָה" מבטאות ניגוד –
נוֹצרוּ לֹא ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַדּ ַעתִ / ,כּי ִאם ְ
" ֶשׁ ַה ַחיִּ ים ְ
ודאי לא התנגשות ולא סתירה – בין החוכמה והדעת לבין שפיות הדעת .ישנה גם האמירה
38שדה ,תש"ס ,עמ' 97
39י”א ,פרק שני ,עמ' 132
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האוקסימורונית מ'חגיגת קיץ' ,40בדבר הטירוף המצוי אצל האדם לצד בינתו החוקרת
אוֹריוֹן/ .
ֻבּה וְ ְ
לוֹהט ַהח ֶֹמר ַה ָצּרוּף ִ /בּ ְדמוּת ֵאין ַשׁ ַחר ֶשׁל דּ ָ
והמשווה לדברים משמעותֵ " :
ַה ַחיִּ ים ָה ֲעשׂוּיִ ים ֵטרוּף ַ /רק ֵהם ָח ְשׂפוּ ֶאת הוֹד ַה ִהגָּיוֹן" – אך הקשרה הוא ,שוב ,היחס בין
בינתו של האדם ליקום החומרי.
ביטוי מרוכז ליחס בין בינת אנוש והבינה המדעית לבין היקום ובינתו נמצא ,לצד השיר
'אשמורת שלישית' שכבר הזכרנו ,גם בשיר 'אחרי איינשטיין' ,41שפירסם אלתרמן ב'הטור
השביעי' שלו ב 1955-כהספד לאלברט איינשטיין שהלך לעולמו.
גאונותו היחידאית של איינשטיין ,אומר השיר ,העמידה את כל המין האנושי מול תהייה
ותמיהה על עצמו" ,על ִס ָפּם ֶשׁל ַד ְר ֵכי ִהגָּיוֹן לֹא ָ
סוֹפי
נוֹדעוּ"ִ " .עם יִ ְראָה ֲח ָד ָשׁה ַעל ִס ֵפּי ֵא ְינ ֵ
רוּחֲ / ,א ַבל יֵשׁ בּוֹ ָמקוֹם ְל ִבינַת
ֶה ָח ָלל ַהזָּרֲ / ,א ֶשׁר יֵשׁ בּוֹ וְ ֵאין בּוֹ ַמ ָמּשֲׁ ,א ֶשׁר יֵשׁ בּוֹ וְ ֵאין בּוֹ ַ
כוּח" .האדם הוא שיצר
ַר ִגּיר ַכּדּוּרֶ -א ֶרץ ָשׁ ַ
צּוֹמ ָחה ִמגּ ְ
וּל ִבקּוּשׁ ָה ֱא ֶמת ַה ְ
מּוּסר ְ /
וּל ִצוּוּי ַה ָ
אָדם ְ
ָה ָ
יהם ֵמרֹאשׁ" ,ובלעדי רוחו " ֵהם תֹּהוּ
ַחשׁ ֻח ֵקּ ֶ
ברוחו את המהויות הפיסיקליות ,כשהשכיל "נ ֵ
וּמ ַשׁ ֵלּב
נוֹתן ַמ ְשׁ ָמעוּת ַל ְדּ ָב ִריםְ / ,
ֵאין ַשׁ ַחר" .כדור הארץ ,על שום האדם החי בו ,הוא זה ש" ֵ
הוֹציא ֶאל ַדּ ְר ֵכי לֹא-
ָבּם ֶאת נֵס ָה ָרצוֹן וְ ָע ְצ ַמת ַה ִבּינָה וְ ַה ַדּ ַעת" .איינשטיין ,כותב המשוררִ " ,
ָק ֶשׁר" ,ובו בזמן היה הוא,
חוּמים ְבּלֹא זִ ָקּה ֶאל ָשׁ ְר ָשׁהּ ו ֶ
אָדםֶ ,אל ְתּ ִ
ֱאנוֹשׁ ֶ /את ִבּינַת ָה ָ
ֶשׁר" .איינשטיין היה
אַך ַקיָּם ַהגּ ֶ
בּוֹער ְ
נוֹשׁית"ְ " ,ל ִס ָמּן ִכּי ֵ
דווקא הואְ " ,כּ ִמצּוּי ֶשׁל ַמהוּת ֱא ִ
יבה ֶשׁל ִדּ ְמיוֹן וְ ֶשׁל ֵשׂ ֶכל ָעשׂוּי ִל ְב ִלי ַחת" ,וכעת עומדת האנושות על הסף
" ִה ְת ַל ְקּחוּת ַשׂ ִגּ ָ
נוֹדעוּ".
שממנו מרחק פסיעה אל הכיליון או אל " ְגּדוֹלוֹת לֹא ָ
ההכרה האנושית ,המחקר המדעי האנושי ,והמוסר האנושי ,הם אפוא היוצקים בינה בחלל
הזר ,אף שחוקיו היו טבועים בו מקדם .בהקשר אחר ,מוסרי ומשפטי ,של תפיסת אייכמן
ומשפטו הצפוי ,שב אלתרמן ומציין קיומם של חוקים קדומים ,שקיומם אינו תלוי באדם,
אך האדם נותן להם תוקף במעשיו ובבחירותיו .כאן אלו הם חוקי המוסר .את פרדיגמת
המאבק האנושי מול התוהו הוא מחיל על ההיסטוריה היהודית ,כשהתוהו הוא תוהו
מוסרי :נרדפותו של העם בגולה ,ובייחוד השואה" .משפט על פשע" ,כותב אלתרמן" ,אינו
רק צורך שמירה עצמית של חברת-אנוש .הוא גם צורך שמירה על קיומם ופיכחונם של
חוקי אל וטבע ואדם אשר בלעדיהם ניטל היגיון רציפותם של קורות חיים .עם תפיסתו
ומשפטו-העתיד של שופך דמי העם ,נגלית ]מדינת[ ישראל לאומה כולה כקובעת לראשונה
את תוקפם של חוקים אלה במקום התוהו שנשקף עד כה מתוך בקיעי ההיסטוריה
היהודית ) (...היא תשב לדין ונפשה פיכחון".42
'משפט פיתגורס' מוקדש לבירור ממצה של הפער בין בינת המכונה לבינה האנושית ,ושל
המתח בין אלו לבינת היקום ולגישות אנטי-בינתיות .במערכה הראשונה ,בתמונה
הרביעית ,מתנהלת שיחה בין המכונה לבין בינתה האנושית של הנערה דינה ,בינה שעיקרה
40ח"ק ,שוק הפירות יא67 ,
41טש"ה204-203 ,
42טש"ב ,מאזני משפט500 ,
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רגש .למרות כמה אי-הבנות ,הבינות מוצאות מכנה משותף .אולם ,השיחה עם דינה היא
הגורמת להפללתו של אביה )אולי מכאן ְשמה( ,ולהתנגשות בין בינת המכונה ,הרציונלית
גרידא ,לבין הבינה האנושית ,הכפופה לעיקרון המוסרי" .יש היגיון אנושי מטורף" ,מסביר
המנהל לפית )פיתגורס( ,היגיון שקושר בין הנוסחאות לבין "טיב היד הכותבת אותן".
משום היגיון זה ,ומשום שפיתגורס אינו יכול ,בשל החוקים המפעילים אותו ,להימנע
מהסגרת אביה של דינה למשטרה ,נידון פיתגורס לצאת מן העולם ,כלשונו של המנהל.43
המנהל מודיע לרוזה על החלטתו לוותר על ההוכחה לחפּוּתוֹ" :הוכחה שביקשתי ניתנה לי
ולאחר שהיא היתה בידי לא לקחתי אותה לעצמי אלא ויתרתי עליה וצירפתי אותה
לחשבון נעלה ממנה .חיי הם מעכשיו פרי בינה צלולה ,פרי החלטה אמיצה וחופשית .הדבר
שביקשתי לדעת – שידי נקיות – אינו כעת אלא פרט אחד בכל השלמות הזאת ,ואולי
הפרט הפחות בטוח" .44במילים אלו מנסח המחזאי את סדר העדיפויות שבין הבינות.
חפותו של המנהל הוכחה בעזרת בינתו הצלולה של המחשב ,אך החלטתו המוסרית
האמיצה והחופשית היא בינה צלולה אף יותר.
אלא שמיד נטרפים הקלפים ,כשהמנהל מבין שרוזה ידעה כל השנים מיהו הרוצח אך בכוח
טירופה ושנאתה שמרה זאת בסוד וכלאה אותו ,את המנהל ,בספק ובחשד .חייו ,הוא
אומר עתה ,אינם פרי של בינה צלולה ושל החלטה מפוכחת ואמיצה ,אלא הם נשברו ,כמו
גם חיי פית ,ב"כוח הטירוף של פקידה זקנה ומרושעת" .45במסתו שבעקבות המחזה מבחין
אלתרמן בין "חוקי הסיפור" ,שהם הבינה האנושית ,לבין "חוקי הסיפרה" ,הבינה
המלאכותית ,ובינם לבין מערכת שלישית – הסטיכיה החיה ,בדמות רוזה :הגורל ,הגזָר.46
בסוף המחזה מנסה פיתגורס בכוחותיו האחרונים לומר את משפט פיתגורס המתמטי,
"הדבר האחרון שעוד נשאר בי" .המנהל מסכים איתו ש"בלי זה אסור .בלי זה נשארות רק
ציפורים צווחות על פני לא כלום .יש היגיון אינסופי שאנו חלק ממנו" .47וכך מסתיים
המחזה בהכרה בחיוניותה של הבינה הרציונלית ,של המחשבה וההיגיון – למרות כפיפותם
לעיקרון המוסרי .ובמילותיו של אלתרמן במסה 'בין סיפרה לסיפור'" :המנהל שומע ומבין
כי המחשבה וההיגיון קיימים תמיד .הם הדבר שיש להיאחז בו על מנת לא לשקוע בתוך
אפלה של אין-שחר ,והם העשויים להשיג מחדש את אחדותה של תמונת היש המתפוררת.
פסוק זה שהמחשב פית מספיק להשאירו למנהל ,לפני שהטכנאים מסיימים את מלאכת
הריסתו ,מבקיע כפלא של הנדסה ושל חיים גם יחד ,כרמז של בינה ושל אחריות שהן
אישור כל תכלית נכספת וכל משמעות שבעולם".48

43מ"פ ,מערכה שנייה תמונה שלישית95 ,
44מ"פ ,מערכה שנייה תמונה שביעית124 ,
45שם126 ,
46מ"פ133 ,
47מ"פ ,מערכה שנייה תמונה שביעית129-128 ,
48מ"פ134 ,
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 .2.9בינה פואטית
הקשר חשוב שבו פועלת הבינה ביצירת אלתרמן הוא השירה ותורת השירה .בשירו 'השיר
אתיו וְ ֶאל גּ ֶֹדל" ,ודן מירון מוצא בשוּרה זו
הזר'49כתב המשורר "זֶה ַה ִשּׁיר ֶאל ִבּינָה ְנ ָשׂ ִ
הצהרה על שתי תכונות של הפואטיקה האלתרמנית .ראשית ,במאמרו 'מבנה ובינה
בקובצי השירה של אלתרמן' 50הראה מירון כיצד כל ספרי השירה של אלתרמן בנויים לפי
עקרונות מארגנים .ושנית ,מירון קבע כי הבינה והגודל מכוונים לניסיונו של אלתרמן
להעמיד בשירתו הגות בעלת היקפים קונספטואליים נרחבים" .51מתוך רצון להסתרה של
הווידוי האישי" ,כתב מירון במקום אחר" ,העדיף אלתרמן הצעיר לתת לו ממד של 'אמת'
מושׂ ִגי
אובייקטיבית 'גדולה' .להטמיע את תחושותיו האישיות במשהו גדול ,מעבר לפרטיָ ,
אוניברסלי" .52שלמה שדה

53

הוסיף כי במבנה 'חגיגת קיץ' מבוטאת הבינה גם באמצעות

הדיגרסיות ההגותיות הארוכות.
שם ,ב'חגיגת קיץ' ,יש אמירה על הצורך לשוות לעלילה בינה ,ליצור סיפור הגיוני .בשיר
'שבחי מרת סימן-טוב' מודה המספר למנוֹחה על התערבותה באמצעות כוחות הטבע
חוֹתם
ֻמּה ְכ ֶס ֶלקְ / ,כּ ֵדי ֶשׁ ַה ְמּ ֻס ָפּר ַעל ִגּ ָלּיוֹן  /יִ ָשּׂא ָ
ששינתה את העלילהָ " :ע ִלית ָבּא ֶֹפקֲ ,אד ָ
ִבּינָה וְ ִהגָּיוֹן" .54יש כמובן הרבה מן ההיתול באמירה זו ,משום שהמחשבה שהסערה שגרמה
להפסקת חשמל נוצרה בשל התערבותה של אשה מתה אין בה בינה והיגיון כלל .אך
העלילה אכן הגיעה לפתרון נאה ומוסרי בזכות אותה הפסקת חשמל – ובכלל ,מעירה רות
קרטון-בלום ,55הקפדתה של המתה על כך שבעלה לא יפרוץ את עיגולה נועדה למנוע שיבה
לתוהו ובוהו באמצעות שמירה על העיקרון המוסרי.
התבטאות אלתרמנית נוספת באשר לבינה שבשירה מצויה ב'שירתו של עזרא זוסמן' –
דברים שאמר במסיבה שנערכה ב 23-אוקטובר  1968באגודת הסופרים .56השירה ,אמר,
התחפשה "לא מזמן" לחסרת בינה ,כדי להיראות היולית – אך ביצירת תחפושת זו
הושקעה בינה רבה .בינה כאן פירושה ,בשני חלקיו של המכתם ,מחשבה ,תכנון וחוכמה.
גם שאלת היחסים שבין שירה ומדע זוכה להתייחסות אלתרמנית נרחבת ומפורשת .שלמה
שדה

57

דן בהרחבה בשלושה שירים רצופים ב'חגיגת קיץ – 'שיר הערת שוליים'' ,שפת

הסרגל' ו'פעמים מסתבר'

58

– שיוצרים יחד דיון ביחסי שירה-מדע :הראשון בהם עוסק

בפואטיקה ,השני במדע ,והשלישי קושר בין השניים .מסקנת הדיון ,מוצא שדה ,היא
49כ"ב47 ,
50מירון ,תשמ"א ,עמ' 42-17
51שם ,עמ' 116
52מירון ,תשס"א ,עמ' 161-160
53שדה ,תש"ס ,עמ' 77
54ח"ק155 ,
55קרטון-בלום ,תשנ"ד ,עמ' 126
56במעגל ,עמ' 97
57שדה ,תש"ס163-133 ,
58ח"ק138-130 ,
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שהשירה והמדע קרובים זה לזה יותר משחשבנו :השירה הראויה היא 'שימושית' וקרובה
לחיים ,ואילו במדע יש פיוטיות .לשונם של השירים ,כותב שדה ,מרמזת אף היא לכך:
בשיר 'מדעי' כמו 'שפת הסרגל' השפה שירית ומרוממת ,ואילו שירים ארס פואטיים כ'שיר
הערת שוליים' ו'שוק הפירות' 59כתובים בשפה של דיון מדעי .הקריאה להשתלבות המדע
והשירה ,הוא מוסיף ,נמצאת גם בשירים אחרים ביצירה שבהם מתנצחים ההסבר המיתי
וההסבר המדעי לתופעות טבע.

 .2.10בינה פוליטית
ציינתי לעיל כי הבינה ,בהקשר פוליטי ,מתפרשת בשירת אלתרמן כהתנגדות למהפכנות
ולאוטופיזם .פעמים אחדות מופיעה בהקשר פוליטי גם ה"שפיות" .פעמיים מיוחסת שפיות
זו לממסד הפועלי של היישוב והמדינה :ל'הגנה' ולמפלגות הפועלים .ב'שירי עיר היונה'
מוזכרים מעשי האצ"ל והלח"י כהיפוכה של השפיותֲ " :א ָבל ִבּ ְשׁלֹף ַמ ְח ֶתּ ֶרתֶ -פּ ַרע ִפּ ְגיוֹנָהּ /
תּוֹרין,
וּפ ְרו ִָרים ִ /ל ְשׁפּ ְֹך ֶאת ֶמ ְמ ַשׁ ְל ָתּהָּ ,לכֹף ֶאת ֶה ְגיוֹנָהֶּ / ,ה ְגיוֹן ַה ִמּ ְס ִ
וְ ֶא ְק ָד ָחה ְבּרֹאשׁ חוּצוֹת ַ
וּל ִשׁ ְפיוֹנָם ַמ ֲחזִ יר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים" .60לאחר
עוֹבר ַמ ְל ַמד ַה ֲה ָגנָה ְ /
יוֹרדֵ -
ָה ֵאשׁ וְ ַה ְקּ ָב ִריםָ / ,היָה ֵ
הבחירות לכנסת השנייה ,מייחס בעל 'הטור השביעי' לקהל המצביעים "שפיות" משום
שלא חיזק את המפלגות האזרחיות.61
בכיוון פרו-ממסדי פחות ,כתב לאחר שנים כי בהתפטרותו של דב סדן מהכנסת בשל שיגור
משלחת של הכנסת לגרמניה אמר סדן "את הדבר אשר בלעדיו לא ייתכנו חיי ציבור
שפויים וחיי רוח אמיתיים ובעלי הכרה" .62בתקופה זו ,שנות השישים המאוחרות ,גבר
בכתיבתו הפובליציסטית של אלתרמן השימוש במונחים הקשורים בבינה ובאובדן בינה –
כפי שהזכרנו כבר ,ועוד נעמוד על כך בפרק האחרון .ניגע בכך גם בסעיף הבא ,בדבר בינתו
של עם.
הזכרנו גם שבשנים האחרונות לחייו עמל אלתרמן על חיבור מחזה המתרחש באור כשדים
הקדומה ,ולא הצליח להשלימו .כתב היד הלא גמור נערך בידי דבורה גילולה והופיע תחת
השם 'ימי אוּר האחרונים' .במרכזו עומדת הבינה הפוליטית :הניסיון להעמיד תרבות
ומשטר על יסודות רציונליים בלבד ,שאינו צולח בשל סירובם של רוב האנשים לקבלו ,אך
במהלך ההיסטוריה מתחדש באופן מחזורי .מקטעי המחזה המצויים בידינו קשה להבין
בוודאות מדוע נכשל אורנאמו ,המלך השכלתן .ברור שמאבקי הכוח של הכהונה ,והקושי
של פשוטי העם להסתגל למצב החדש ,יש להם חלק בכך .במבוא
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מציינת גילולה כי

במקומות אחדים במחברתו ובדפי ההכנה למחזה הדגיש אלתרמן שהסיבה להרס הממלכה

59שם71-53 ,
60עה"י ,קרואי מועד34-33 ,
61טש"ג ,ארבעה מוסרי השכל289 ,
62ח"מ ,מחאה ותזכורת360 ,
63י"א48 ,
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החילונית היא אי-התאמתם של הרעיונות שהגה אורנאמו ליכולת קליטתו של העולם
בימיו.
עוד מדווחת גילולה
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על קטע מתוכנן במחזה שיש בו ,כמדומה ,מן הקישור בין בינה

ללאומיות ובין טירוף לקוסמופוליטיות .סיום המחזה ,כתבה ,צריך היה לכלול דברי סיכום
מפי אורנאמו" :לא יהיה העולם שפה אחת כדי שהטירוף לא ימצא לו גשר רצוף למלוך
בעולם ,שכן הטירוף שפתו אחת והבינה שפתיה אלףִ .
הבּינה הקימה אותו וההיגיון העמידו
על תלו .והוא לא יימוט אלא בשעה שהטירוף יתחיל לטפס בו על מנת למשול" .הדברים
דורשים עיון ,שכן במהלך המחזה
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מתרחש אירוע הדומה לסיפור מגדל בבל המקראי,

ומגמתו הפוכה :לשונם של הפועלים והמנהלים העוסקים בפרויקט בנייה ציבורי מרכזי
נבללת ,כל אחד מהם מדבר שפה אחרת ,הדוברים נשמעים לעצמם ולחבריהם כאחוזי
טירוף ,והבנייה אינה יכולה להימשך.

 .2.11בינתו של עם
הבינה הקולקטיבית ,בינתו של עם שלם ,תופסת מקום נכבד בכתיבתו הפובליציסטית של
אלתרמן .היא ראויה לעיון קצר כהקשר נוסף של בינה ,ואולי אף כזן בפני עצמו .העם
מצטייר אצלו לעתים כישות פסיכולוגית שלה חושים ,היגיון ,בינה ,ואף – בחריגה לעבר
לשון ההשאלה – נפש .שני ההקשרים העיקריים שאלתרמן דן בהם בבינתו של העם
ובמצבו הנפשי הם היחסים עם גרמניה ואובדן הדרך ,בעיניו ,לאחר מלחמת ששת הימים.
שאלת היחסים עם גרמניה היא "אחת משאלות היסוד של בריאות העם ושמירת צלילותם
של חושיו והגיונו" ,כתב ב .661959-ביטול נסיעתו של ראש עיריית ירושלים לברלין הוא
"מעשה שיש לברך עליו כמו על כל חיץ הקם להגן על החברה מפני טשטוש כושר השיפוט
וניוון הכוח-המגיב ,הן בתחום המודע והן בתחום הרפלכס הטבעי והלא-מודע של השמירה
העצמית" .על ישיבתם של אמנים ישראלים בגרמניה כתב באותו מאמר" :הסם המנוון
אשר מגעים מסוג זה נוסכים בצלילות הכרתה ובריאות חושיה של האומה היהודית אינו
צריך פירוט ופירוש" .שבוע לאחר מכן נקט לשון דומה בעניין מכירת נשק לגרמניה ,וציין
שיש להתחשב בצדדים ההיסטוריים לשם "חוסן רוחו ובריאות חושיו והכרתו של העם".67
אָפל
יך ֵ
על שיתוף פעולה גרמני-ישראלי בתחום הקולנוע כתב חצי שנה קודם לכןִ " :כּי ַתּ ֲה ִל ְ
וּבינָתוֹ ֶשׁל ַעםְ ,בּ ַמ ֵסּ ָכה ֶשׁל
ֲא ֶשׁר ָפּ ַרץ ְגּ ָד ִריםֲ ,א ֶשׁר גָּאָה וְ ִה ְת ַפּ ֵקּר וְ ִה ְת ָפּ ֵר ַע ָ /קם ְל ַשׁ ֵבּשׁ רוּחוֹ ִ
רוּח".68
ִנמּוּ ֵקי ִבּינָה וְ ֶע ְר ֵכי ַ

64שם42 ,
65שם ,פרק רביעי168-153 ,
66טש"ב ,ברלין וירושלים453-338 ,
67שם ,פולמוס הנשק457 ,
68שם ,להצגת הסרט הגרמני על ישראל447 ,
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"עלינו למנוע את מחלתם של חוגים רוחניים מסוימים שלנו מליהפך למחלת רוח של העם
היהודי" ,כתב בסוף שנת  1969על אלו המכירים בעם פלשתיני .69בספרו 'המסכה האחרונה'
תיאר כך את חדלונן של העלייה ושל הרוח הציונית בישראל" :פעמים הורגש כי משהו
סמוי וסומא ,פרוע וחשוך ,מרחף ומתלבט בין הכתלים ,כמין ברייה שחושי ההתמצאות
ניטלו ממנה".70
שרידותו של עם ישראל בגלות צוירה בעטו של אלתרמן כפריו של טירוף חיובי .טירוף של
שמירה קנאית על ייחודו הדתי של העם היהודי .הוא כתב זאת בטור שבו קרא להתחשב
חרדי מאה שערים להקמת מועדון פועלות בשכונתם .גם אם נאמר
ֵ
בהתנגדותם של
שהתנגדותם האלימה של חרדי מאה שערים למועדון הפועלות שהוקם בשכונתם היא
"שיגעון צרוף" ,כתב ,יש לקחת בחשבון " ִכּי יֵשׁ ָלנוּ ָכּאן ֵע ֶסק ִעם אוֹתוֹ ֵטרוּף ֶ /שׁלֹּא י ְָכלוּ לוֹ
דּוּפםַ ...מה
רוּפם  /וְ ִג ָ
נוֹשׂ ִאים אָנוּ ִבּ ְק ָצת ֶה ְב ֵלג ֶאת ֵח ָ
ַחד // ...לֹא ָשׁוְ א ְ
עוֹלם גַּם י ַ
שׁוֹט ֵרי ָ
ָכּל ְ
מוֹעיל לוֹ
רוּפםַ / ,בּ ֶמּה ָהיָה ִ
יך ָה ָעם ַחיָּיו ְבּכ ַֹח ֵט ָ
לוּלא ִה ְמ ִשׁ ְ
רוֹבינוֵּ / .
ַלּ ֲעשׂוֹתֵ ,הם ְבּ ִמ ְק ָצת ְק ֵ
רוּפנוּ?".71
כּ ַֹח ֵט ֵ
גם מקומו של הגניוס היהודי – בינתו השכלית והמדעית של העם – לא נפקד מכתביו של
אלתרמן .ב 1969-בעקבות דבריו של חתן פרס איינשטיין ,פרופ' יובל נאמן ,ש"שבעים אחוז
מכלל המחקר העיוני העולמי בפיסיקה הם כיום פרי עבודתם של מדענים ישראלים
צעירים" ,כתב שתמיד ידענו שבארץ עתיד הגניוס היהודי "להיגלות בכל כוחו וחיותו".
התחייה הציונית ,הסביר ,חייבה היפוך זמני של סולם הערכים ,והעמדת מלאכת הגוף
למעלה ממלאכת הרוח ,אך הרובד הרוחני היה לנו תמיד "נכס יסוד ,הנחה ראשונית",
ואולי בזכות הוויתור הזמני על הדבקות בעולם הרוח "אנו רואים עכשיו את נצנוצו של
עורק הזהב הרוחני הצרוף" .הדברים הללו ,הוסיף ,מוכיחים כי נואלים ונמהרים היו
הקטרוגים על כך שהריבונות היהודית נוטלת מהעם היהודי את "הנשמה היתרה ,את יתרון
התלישות הרוחנית החופשייה".72

69ח"מ ,שני פרקים :א .הניצחון כשעיר לעזאזל579 ,
70מ"א50 ,
71טש"ה ,המועדון והחומה191 ,
72ח"מ ,שני פרקים :א .ביקוע הגרעין564-562 ,
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 .3מוטיבים הקשורים בבינה
עד כה התוודענו אל מקומה של הבינה בשירת אלתרמן בממד האורך – הכרונולוגי-
ביבליוגרפי – ובממד הרוחב – הבינה לסוגיה .עם המפה הזו נוכל עתה לנווט במרחב ,שבו
יש גם הממד השלישי .בממד זה נקשרת הבינה ברשת של מוטיבים ,לעתים בגלוי ולעתים
בסמוי או אף שלא במתכוון .המרכזיים שבמוטיבים הללו הם האב והחושך.
האב ,כפי שכבר אמרנו והדגמנו ,הוא נושאה של הבינה – סוג מסוים של בינה ,כאמור:
הבינה שכינינו "אחריות" .נוסף על כך ,האב הוא גם נושא המורשת ,בינת הדורות .כה
שהרי גולומב ,שכתב
ַ
מרכזי הוא מקומו של האב בתקופה האמצעית של שירת אלתרמן ,עד
בסיומה של תקופה זו את מאמרו החשוב 'בדיות וקניינים' על האב והעלמה כיסודותיה
הרעיוניים של שירת אלתרמן ,לא היסס לומר שהאב הוא הנושא העיקרי של שירת
אלתרמן שאחרי 'כוכבים בחוץ' .1בחלקו הפותח של הפרק נעמיק בבירור הקשר הזה.
החושך הוא בדרך כלל שלילתה של הבינה ,בינת האדם לכל סוגיה .נפגוש להלן שורה
ארוכה של צירופי לשון משירת אלתרמן המדגימים זאת .אלא שהקישור בין תבונה לאור
ובין בערות ושיגעון לחושך הוא בנאלי למדי ,ויוכיחו למשל המונח 'נאור' שמקבילותיו
מצויות בשפות רבות ,או פסוקו של קהלת "וראיתי אני יש יתרון לחוכמה מן הסכלות
כיתרון האור מן החושך" – 2ולא איש כנתן אלתרמן יסתפק בסמלים מן המוכן .היחס בין
חושך ובינה בשירתו מורכב יותר .החושך הוא במקרים רבים גם מעין אור שמעל לאור,
בינה שמעבר לבינה ,בינת הנסתר .כאן מצויה גם חוליית הקישור בין שני המוטיבים ,האב
והחושך" :עבותות של חושך" שבהם קשורים אב ובנו.
נצא אפוא לדרך אל האב ואל החושך ,שבה ניתקל במוטיבים נוספים ,מרכזיים פחות,
הקשורים בבינה ובאובדנה .וראשית דבר ,אל האב.

 .3.1האב
"ה'אב' בשיריו ]של אלתרמן[ הוא אב ארכיטיפי לגמרי ,המזוהה יותר עם דמותו
הטרנסצנדנטלית של האל ,או עם 'דמותה' המופשטת של תכונת האחריות והתכליתיות,
מאשר עם דמותו של אב ביולוגי" ,כותבת זיוה שמיר .3דברים דומים ,בפרט על דמות האב
ב'שירי' מכות מצרים' ,כותבת אידה צורית .4ועם זאת ,מעניין לציין שאת הראשון בשיריו
המשרטטים את ארכיטיפ האב שבשירתו' ,קץ האב' שב'שמחת עניים' ,5חיבר אלתרמן
סמוך לאחר פטירת אביו :יצחק אלתרמן נפטר ב ,1939-ו'שמחת עניים' הופיע כשנתיים

1גולומב ,תשכ"א ,עמ'  .30-61כל אזכוריו של גולומב להלן הם ממקור זה.
2קהלת ב 13
3שמיר ,תשמ"ט ,עמ' 258
4צורית ,תשנ"א ,עמ' 31
5ש"ע212-209 ,
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לאחר מכן .לפי עוזי שביט ,6שיר זה ,וגם השיר המרכזי הנוסף בנושא' ,האב' מתוך שיר
עשרה אחים שנעסוק בו מיד ,חוברו כנראה ב – 1940-ונוסף על כך ,בסתיו  1939פירסם
אלתרמן את גרעינה הראשון של הפואמה 'שירי מכות מצרים' ,שארכיטיפ האב עומד
במרכזה.
ב'קץ האב' מתחדדות תכונותיו של האב בעת גסיסתו ,הזמן שבו מתרחשת עלילת השיר.
נזכרים בו כוח ,רצון ,עקשנות ,מחשבה שאינה יודעת מנוחה ודואגת דאגת מחר כ"הרגל
האבות" ,אחריות כלפי משפחתו ,מתינות וצלילות .כל אלו ,המצוירים בשיר ,מתמצים כבר
ֶחזַק ִמ ַבּ ְרזֶל / .וְ לֹא ִנ ְס ַתּ ְתּ ָרה ִבּינָתוֹ".
בתחילתו" :וַיִּ ְר ֵא ְך ִל ְב ִלי שׁוּבַ .ויּ ֱ
אותה בינה מלווה את האב החי' ,האב' של 'שיר עשרה אחים' .7האב היגע ,העמל ,הער
ודאוּג .גם כאן היא סמוכה אל הכוח" :הוּא ֵ
ֹחוֹתיו"" .בינה" שפתחה את 'קץ
פּוֹקד ִבּינָתוֹ ,כּ ָ
האב' היא ה"דעת" שנועלת את 'האב' )לפני זמר התשובה של האחים( ,וגם פה בלוויית
ֶפשׁ
לוֹחשׁ הוּאֵ :אל ,נ ֶ
גּוֹחן-וְ ִנ ָצּב .עוֹד בּוֹ כּ ַֹח .לֹא ֵקץ יֵשׁ ַלכּ ַֹח / .עוֹד ֵ
הכוח" :הוּא ֶאל ֶע ֶרשׂ ֵ
לוֹחשֵׁ :אל ְנצֹר ֶאת ַה ַדּ ַעת" .וכבר עמדנו בפרק הראשון על האלוזיה ,בדמות
ְנצֹר .הוּא ֵ
המילים "לא קץ יש לכוח" ,ל'שיר לאשת נעורים' שבפתיחת 'שמחת עניים' ,האומר "לא
לכוח יש קץ ,בתי".
הבינה והכוח – הכוח לשאת ,הכוח להתגבר ולחיות; לא כוח המופעל כלפי אחרים –
מצטיירים כשני כוחות הנפש העילאיים ,העומדים בשיניו של המוות או לפחות נשארים
אחרונים במערכה נגדו .ב'שמחה למועד' מופיע מטבע דומה ,אם כי ה"בינה" מומרת
בקרובהּ ,ה"זיכרון" .הדובר בשיר הוא חולה אָנוש הנאבק על חייו .הוא אומר לחולי:
סוֹמ ִרים
ית ֶאת ַחיַּי ְ
חוֹחָ / .ר ִא ָ
וּשׁ ַ
וּקפוּץ ַכּפּוֹתֶ / .את אוֹיִ ְב ָך ִה ַכּ ְר ָתַּ ,ה ִנּ ְצ ִחי ְ
ַתּ ְר ֵא ִני ָמ ְך ְ
" ָק ַר ְב ָתּ ו ִ
אוֹצרוֹת ֶשׁל זִ ָכּרוֹן ָוכ ַֹח".8
סוֹג ִרים ַעל ָ
ְכּמוֹ ִקפּוֹדְ / ,
בזמר האחים שבא בעקבות השיר 9מצטייר הקשר בין אב ובניו כגרעינם של היחסים בין
הפרט לקולקטיב" ,בין היחיד והעדה" .האב חי בתוך בניו כחלק מן הנפש ,שמייצג חום
ואהבה ,ומזהיר מנפילה לתוהו ומייאוש .גולומב מסכם זאת בכך שהאב הוא כאן סמל לכל
מה שאנושי באדם ,ואף צלם האלוהים שבאדם ,המצילו מן המוות .האב מייצג ביטחון
חומרי וגופני ,מסכם אריאל הירשפלד ,10בהסבירו ששש האודות ב'שיר עשרה אחים'
)שירים ב-ז ,עד 'אשמורת שלישית'( מתחלקות שלוש מול שלוש לאורך קו השבר הידוע
מתקופת הרומנטיקה ואילך והמנחה את שירת אלתרמן – קו השבר שבין הניגודים אומן-
אמן ,בורגני-נווד ,עיר-טבע ועוד; 'האב' וכך גם הבינה ,מזוהים עם הראשונים.

6שביט ,תשס"ג ,עמ' 176
7עה"י309-306 ,
8עה"י226 ,
9שם312-310 ,
10הירשפלד ,תשמ"א
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מקבילה לכך ,אך לא זהה ,קביעתו של גולומב כי לשירת אלתרמן שני קטבים :האב ,שהוא
האַתּ/החמוטל ,שהיא הנותנת להם טעם,
המאפשר את החיים והבונה אותם ,והעלמהְ /
ושהיא הגעגוע אל מה שמעבר .האב ,הוא אומר ,תופס ממשלתו על תחום ההכרה בלבד,
והעלמה גם על מה שמחוץ להכרה ,שלפעמים הוא התהום ,אותה תהום שהאב שומר
מנפילה אליה .אפילו קלות דעת אין בו ,באב .וכבר אמרנו שכך הסביר גולומב את
העלמה ,מן הבינה; את היתרון שהוא מקנה
ְ
הסתייגותו של 'כוכבים בחוץ' ,הספר שבמרכזו
מספר זה,
שם לטבע על פני התרבות ,או לפחות את אי-הכרעתו ביניהם .וכן מנינו שורות ֵ
בהן למשל "פה אורזים ,יפתי ,את שרידי הבינה" ,המדגימות את הניגוד בין הארוס והבינה.
אידה צורית

11

היפה ,וזהו הזיווג
מתמצתת זאת בכך שהאב הוא התבונה והעלמה היא ֶ

האידיאלי בהשקפת המשורר .במקום אחר

12

היא מחברת שוב בין השניים ,ואומרת

שבכינוי "בתי" שנוהג המשורר לתת לדמות האהובה יש רמז להזדהותו עם דמות האב .עוד
מציינת שם צורית היבט נוסף בזהותו של האב עם הבינה :האב הוא נושא המורשת
העשירה והמכבידה.
למאמרו המקיף של גולומב ,שעוד נשוב אליו ,הגיב א"ב יפה ,13וביקש להוסיף לדברים את
חשיבות הרקע האוטוביוגרפי שיש למוטיב האב אצל אלתרמן .14האב ,אומר עוד יפה ,הוא
אחד המפתחות העיקריים לתפיסת עולמו של המשורר ולהתייחסותו לבעיות יסוד בחיי
אדם וחברה .הוא מוצא את שורשיו המוקדמים של מוטיב האב הנאחז בחיים כבר

11צורית ,תשנ"א33 ,
12צורית ,תשל"ד15 ,
13יפה1982 ,
14ואכן ,דמות אביו הביוגרפי של אלתרמן השפיעה כנראה על ארכיטיפ האב שביצירתו ,וסביר שגם
היחסים המורכבים ביניהם הטביעו את חותמם ביצירת הבן.
לפי ניתוחה של הפסיכואנליטיקנית רות גולן )גולן ,(1993 ,מודל האבהות של נתן אלתרמן – זה שהנחה
אותו כשהיה אב בעצמו ,ואפשר לשער שגם זה שעל פיו יצר את דמות האב בשירתו – מבוסס על
אידיאליזציה של דמות אביו יצחק.
על יצחק אלתרמן ויחסיו עם נתן אפשר לקרוא אצל דורמן ) (1991ומירון )תשס"א( .אלתרמן האב היה
מחנך בולט :הוא הקים וניהל גן עברי וסמינר לגננות בוורשה ,חיבר למענם שירים ותוכניות לימודים על פי
שיטתו החדשנית של פרבל ,ושנים לאחר מכן ,בתל-אביב ,היה מנהל מחלקת החינוך בעיריית תל-אביב.
הוא היה אדם מוחצן ,פעלתן ובעל שמחת חיים .אפיונה של דמות האב בשירת אלתרמן כמסוּרה ,אחראית
ודאגנית עוצבה אולי בימי מלחמת האזרחים ברוסיה ,כאשר שהתה המשפחה בקייב :המחנך יצחק אלתרמן
נאלץ לקושש פרנסה דלה ממכירת סבון.
מירון מתאר את אלתרמן האב כדמות מרשימה ודומיננטית ,וקובע כי בנו נתן היה קרוב אליו הרבה יותר
משהיה קרוב לאמו .נתן ,אומר מירון ,היה נער ועלם סגור ועצור בין השאר בשל הערצתו לאב ,ונפתח אל
עצמו רק כשהרחיק ושהה בפאריס .ההצטרפות לחבורת 'כתובים' של שלונסקי ,המורדת באב ביאליק –
מושא הערצתו של אלתרמן האב – העניקה לאלתרמן הצעיר הזדמנות להינתק מן האב .במקום אחר
)ילוב (1986 ,מירון מקשר את התייהדות שירת אלתרמן עם שיבתו הנפשית של המשורר אל אביו ,איש
העולם היהודי ,ומציין שלאחר מות האב "קפץ" אלתרמן ל"הזדהות טוטלית" איתו.
מנחם דורמן )גילולה (1991 ,מתאר את הערצתו של נתן אלתרמן לאביו ,ומזכיר כי כשחלה האב בסרטן נסע
עמו נתן לטיפול בצרפת .עוד הוא מציין כי הפחד ממחלת הסרטן של אביו גרם לכך שלאחר שלושים שנה,
כשלקה נתן אלתרמן בקיבתו ,נמנע מטיפול במחלה כי חשש שזהו סרטן .דברים דומים אומרת אלמנתו של
אלתרמן ,רחל מרכוס )מרוז ,(1985 ,ודן מירון אף סבור שהזדהותו של אלתרמן עם אביו גרמה לו לרצות
במוות מסרטן .אלתרמן היה בן מסור גם לאמו ,שגרה בביתו כאלמנה )מרוז .(1985 ,באחרית ימיה,
כשאיבדה את זיכרונה ,הקפיד לשבת בחברתה שעה מדי יום במעון הפרטי שבו אישפז אותה ,אף שלא
זיהתה אותו.
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ב'כוכבים בחוץ' ,בשיר 'עץ הזית' .15הזית הוא היחיד שעמד מול אור הנקמות של בקריו
בוּעתוֹ" ,נאמר עליו בבית הבא .הוא
דוֹשׁה ְשׁ ָ
של הקיץ ו"לֹא נָסוֹג ִמנּ ְָג ָהם ַבּ ְק ָרב"ַ " .מה ְקּ ָ
מצטיין בפשטות ,בעוני ,בעריריות .לבסוף נאמר כי " ָה ָהר לֹא יִ מוֹט וְ ִלבּוֹ לֹא יִ דֹּם ָ /כּל עוֹד
ימה ֵ /אין
ֵבט ֶא ָחד ְמ ַר ֵטּשׁ ֶאת ָחזֵהוּ" – כמו האב ב'קץ האב' ,מציין יפה ,ש" ָכּל עוֹד בּוֹ ְנ ִשׁ ָ
נֶ
מוּרה ְל ִטיבוֹ וְ ִשׁנּוּי".
ְתּ ָ
בין אם יש ממש בזיהוי הזית עם האב ובין אם הוא הר התלוי בשערה )או בנבט( ,אנו
יכולים עתה ,משנסענו לאחור בזמן והגענו לשיר 'עץ הזית' אשר ב'כוכבים בחוץ' ,להמשיך
מנקודה זו קדימה לאורך השנים ,ולסקור כרונולוגית עוד שירי אב ביצירת אלתרמן ,לבד
מהשניים המרכזיים שכבר סקרנו בהקדימנו את המאוחר' ,קץ האב' ו'האב' .אך לפני כן –
בוּעתוֹ" ,מספק לנו גם הזדמנות לציין שני
דוֹשׁה ְשׁ ָ
שיר זה ,עץ הזית ,ובו הציון " ַמה ְקּ ָ
מוטיבים נוספים ,משניים ,הקשורים באב :השבועה והעץ.
ב'קץ האב' מוגדר הקשר שבין האב לילדיו לאחר מותו כ"שבועה"" :זֶה ֶה ְרגֵל ָהאָבוֹת
ַדּ ִלי
יִתּםֲ / .א ָבל ָבּהּ ְתּג ְ
יהַ .ה ְר ֵבּה יִ ָשּׁ ַכח וְ ַ
אַתּ זִ ְכ ִר ָ
ֵךְ / .
וּבינ ְ
בוּעה ֶשׁ ֵבּינוֹ ֵ
ַה ַקּ ְדמוֹן וְ ַה ָתּם / .זוֹ ְשׁ ָ
וּב ָשׂרוֹ
אָהב ְ
קוּדה ִ /כּי ִלבּוֹ ֶשׁ ַ
וּפ ָ
ֵכר ָהאָבְ / ,ל ַהזְ ִכּיר ְבּיוֹם ִדּין ְ
ֵרד ז ֶ
ֵך // .עוֹד ָע ַליִ ְך ָכּ ָעב י ֵ
ֶאת ְבּנ ְ
ידה" .16שבועה זו ,אומר גולומב ,היא "רגש החובה מרצון...
עוֹלם ִל ְב ִג ָ
רוֹנים ָבּ ָ
אַח ִ
ֶשׁ ָכּאַב ְ /
15כ"ב102-101 ,
16מובאה מרגשת זו היא אולי ההזדמנות לומר משהו על אבהותו של אלתרמן עצמו לבתו ,אבהות שהיתה
לה השראה רבה על חיי הבת תרצה גם לאחר מות אביה.
תרצה אתר ,בתם היחידה של נתן אלתרמן ואשתו השחקנית רחל מרכוס )שנישאו ,אגב ,בשנת תרצ"ה,
ושמא יש לכך קשר עם שמה( ,נולדה ב .1940-היא הלכה בעקבות אביה ואמה כאחד ,והיתה למשוררת
ומתרגמת-תיאטרון כאביה ולשחקנית כאמה – אך העדויות על חייה מלמדות על קרבה יתרה לאביה
דווקא .סיפרה רחל מרכוס" :הקשר ביניהם חרג מהתחום המקובל בין אב לבת .זה היה קשר מיוחד במינו,
קשר עליון" )מרוז .(1985 ,יהודה קורן )קורן (1987 ,כותב שבכל הראיונות שנתנה אין בפיה מילת ביקורת
אחת על אביה – וכידוע ,ביקורת כזו יכולה היתה לעלות בדעתה בקלות ,על שום יחסיו הממושכים עם
אשה נוספת על אמה ,הציירת צילה בינדר.
באחד הראיונות הללו ,ליצחק לבטוב ב'למרחב' )לבטוב ,(1971 ,סיפרה תרצה שכאשר בחרה משירי אביה
לצורך הכנת ספר הזוטא 'ארבעים שירים' בחרה מה שדיבר אליה – ובסופו של דבר מצאה שאספה בעיקר
את שירי הבת ,הרעיה והאם .לאחר מותו גם הקדישה לו את ספר שיריה השני' ,בין סוף לבין סתיו',
שאפילו שמו מרמז ל"הסוף והלב והסתיו" מ'מעבר למנגינה' שב'כוכבים בחוץ' )עמ'  ,(36וחלק משירי הספר
הם שירי אהבה לאביה.
זיוית אברמסון ,חברתה של תרצה ,אומרת בראיון לקורן" :לתרצה היה ברור שאביה ואלוהים מתחלקים
באותו כיסא .היא היתה גאה בו" .ועוד" :מותו היה האסון הכי גדול שקרה לה .היה לה קשה להישאר
בלעדיו .בשנתיים הראשונות היה החוסר בלתי נסבל ממש ,וכל השנים שלאחר מותו חיתה כאילו הוא חי
במקום אחר .היא היתה מדברת עליו כל הזמן ,ותמיד בלשון הווה".
קורן מציין שני אירועים מרכזיים שבהם דומה דרכו של נתן אלתרמן עם תרצה לדרכו של יצחק אלתרמן
איתו .נתן אלתרמן טרח למען בתו לפרסום שיריה הראשונים ב'על המשמר' )ולא ב'דבר' שבו כתב ,כדי
למנוע לעז( – כמו ששנים קודם לכן הלך אביו שלו והביא את שירו הראשון לישראל זמורה .וכשם שאביו
שלח אותו ללימודי מקצוע בחו"ל – לימודי אגרונומיה בצרפת – כן שלח הוא אותה עם בעלה הצעיר
השחקן עודד קוטלר ללמוד תיאטרון בניו-יורק.
רות גולן )גולן (1993 ,רואה את הזדהותה הגמורה של אתר עם אביה כחזרה על דפוס היחסים שבין
אלתרמן לאביו שלו .חרדתה של אתר מפני הכרה בשקר שבחיי הזוגיות של הוריה ,משום החשש שהדבר
יפוצץ את האידיאל שבנתה סביב האב ,גרמה לה לשלם על כך בבריאותה הנפשית .גולן מוצאת קו דמיון
נוסף בין סגנונות האבהות של יצחק ונתן אלתרמן :הן נתן והן תרצה גודלו למעשה ,בחיי היומיום ,בידי
סבותיהם שגרו בבתי המשפחות ,משום שהאבות והאמהות )יצחק ובלה אלתרמן ,הורי נתן ,ובדור הבא נתן
אלתרמן ורחל מרכוס ,הורי תרצה( היו טרודים מאוד בעבודתם .אין בכך סתירה עם דמותו הספרותית של
האב האלתרמני :גם הוא דואג לילדיו פחות במגע יומיומי ויותר באמצעות הבטחת קיומם הכלכלי וחוסנם
הרוחני.
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השבועה העוברת מאב לבנו והאומרת לא לאבד את צלם האדם ואת אהבת האדם".
תופעה מקבילה ,שאינה מכונה שבועה ,יש בזמר האחים שלאחר שיר 'האב' ב'שיר עשרה
אחים'" .אביו נעור בו" ,נאמר שלוש פעמים על האיש הירא .אביו נעור בו ונוכח בו ומכוון
אותו .עוזי שביט

17

מצא כי מוטיב השבועה משותף לאב ולעלמה :ב'איילת' שסוף 'שירי

מכות מצרים' נשבעים יחדיו האב והעלמה ,18וב'שיר עשרה אחים' מופיעות שתי שבועות:
זו של המאוהב ,בשיר 'היין' 19המהלל את העלמה ,החמוטל – ומנגד זו של 'האב' ,בגרסה
מוקדמת של היצירה בלבד.
מוטיב נוסף הקשור באב ,העולה ב'עץ הזית' כבר בכותרתו ,הוא העץ .העץ – כמהות
מושרשת ,חזקה ,שורדת ,מולידה ,ואולי גם כהמשך למסורת היהודית המדרשית הרואה
אַה ָבה ֵאין ֵקץ /
עוֹב ֵרהוּ ְ /כּחֹם וְ ֲ
אָביו נֵעוֹר בּוֹ וְ ְ
בשתילת עצים דאגה לדורות הבאיםִ " .
שׁוֹט ֵפהוּ ִ /כּ ְשׁטֹף ַה ַסּ ַער ֶאת ָה ֵעץ" ,נאמר בזמר האחים שלאחר שיר 'האב'.20
ֹשׁר וְ ְ
וּכאוֹר ָוא ֶ
ְ
יבי
וב'מכת בכורות' שב'שירי מכות מצרים' אומר הבן הבכור המתכונן למותו אל אביוְ :ס ִב ִ
רוֹעשׁ ָע ַלי ָכּ ֵעץ".21
אָביֵ ,
וֹצץַ / ,רק ִבּ ְכיְ ָךִ ,
כוֹכב נ ֵ
ֹשׁך וְ ָ
ָע ָפר ָוח ֶ
השיר הבא שנזכיר ,על פי הסדר הכרונולוגי ,הוא 'שיר השקר' מ'שמחת עניים' .22השיר
מציג רשימה של טענות פסימיות ,המציגות עולם נטול ערכים ותקווה ,והנשללות בפי
ה"בת" כ"שקר" .הבית השלישי מציג את הרס האב והבן והרס התקווה שלחיי האב יהיה
עוֹר ִבים
ָמינוּ ַכ ֵלּיל יִ ְכהוַּ / .על אָבוֹת ָה ְ
אַך י ֵ
וּל ָבנָה יָשׁוּטוְּ / ,
המשך רוחני בחיי הבןַ " .ח ָמּה ְ
מוֹך אָנוּם
עוֹלםָ / .סח ַה ֵבּן :לוּ ָכּ ָ
ֵיהם ֲע ָב ִדים יִ ְהיוָּ / .סח ָהאָב :לוּ ַה ֵבּן ִלי יָקוּם ָבּ ָ
וּבנ ֶ
יָעוּטוְּ / ,
יוֹד ַעת ִכּי ֶשׁ ֶקרֶ ,שׁ ֶקרֶ ,שׁ ֶקר!" .את
אַתּ ַ
צוֹע ֶקתְ / .
אַתּ ֶ
וֹלם / .לֹא ִמ ַפּ ַחדִ ,בּ ִתּיִ ,כּי ִמ ִגּיל ְ
ְלע ָ
אובדן הבינה מדגיש כאן החושך )"ימינו כליל יכהו"( ,שהוא שלילתה של הבינה בשירת
אלתרמן.
גולומב מזכיר שיר זה בתארו את דמות האב האלתרמני כאנטי-תזה לו" .דמות האב היא
היא התשובה שנותן המשורר לדברי ה'שקר' ,למוות ,לבגידה ולחרפה .מתוך הקרע הנפשי
העמוק של תמוטת ערכים ואובדן בינה ,של חילול צלם האדם והתערערות יסודות-חברה
ויחסי-אנוש ,עולה דמות האב ,המעידה על קיומם של הערכים ,על כוח-החיים העז ממוות,
על הבינה שלא נסתתרה ,על האמונה בנצח האדם".

 .3.1.1האב ב'שירי מכות מצרים'
לעשרת שירי מכות מצרים ,המצויים בלב הפואמה הקרויה כך )הכוללת מלבדם גם פרקי
פתיחה וסיום( ,מבנה מדוקדק קבוע .גם המבנה התמטי שלהם אחיד ,ומקצה מקום מוגדר
17שביט ,תשס"ג ,עמ' 176
18מ"מ254 ,
19עה"י298 ,
20שם311 ,
21מ"מ251 ,
22ש"ע169-168 ,
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לתיאור המתרחש בחוץ ,ולשיחה המתרחשת בבית פנימה :לדבריו של הבן הבכור
ולתשובותיו של אביו .יצירה זו ,מציין הרי גולומב ,היא היחידה שבה נשמע קולו של האב
מפיו שלו ,ובכך חלק מחשיבותה המיוחדת לצורך עיוננו.
הבן מתאפיין ברגש קיצוני ,בדרך כלל ֶבּ ָה ָלה שלעתים נמהלת בה התלהבות ,והאב משיב
באופן מרוסן ומרסן ,וממקם את המתרחש בתוך תמונה היסטוריוסופית כוללת ,זו
הנפרשת באופן מסודר יותר בפרקי הפתיחה והסיום של היצירה .מה מייצג האב? רבים
החוקרים שענו על כך .איעזר ברשימה שמציע עוזי שביט ,23ואוסיף עליה ובתוכה .לפי כל
הדעות ,מגרונו של האב מדברת הבינה .בינה שהיא מבט מעבר לרגע ולרגש ,מבט אל
העתיד ואף לעבר.
 .1אידה צורית :האב הוא קול התבונה היודעת ,והבן – קול התום המתפתל במכאוביו.
אלו הן שתי תגובות יסוד המצויות בנפשו של כל אדם בתגובה על מכות גורל .24האב הוא
"בעצם הווייתו הנחמה ,כנוצר הדעת ,נוצר התבונה ונוצר הכוח – כוח הקיום" .25ועוד:
האב מחזיר את הבן אל חוקיות הברזל של ההכרח ,ומפזר את אשליותיו של הבן; "האב
הוא אפוא נציגה של המסורת ,המוסר המייסר ,הקשר העבות של גורל השבט".26
הרי גולומב" :האב אינו מזדעזע לעולם; מדבריו נשקפת תבונת דורות וידיעת המוות
ַ .2
בלתי הנמנע"; "קול הפיכחון והתבונה"; "שומר הסף של התהום".
 .3אלי שביד :האב מכיר ביחסיות ובחוקי הברזל ,והבן חי את הרגע .27האב מייצג את כוח
האהבה ואת תודעת החוקיות וההכרח ,והבן מייצג את התום; האב צופה לעתיד ,והבן
ממצה את ההווה ונתון בו כולו.28
 .4זיוה שמיר :29לאב ראייה לרוחק ,יכולת לנסח חוקיות ,אופטימיות ואמונה – מול
הפניקה והניהיליזם של הבן.
 .5הלל ברזל :30הבן הוא הסובל מן המכה ,והאב הוא הכתובת שאליה הוא פונה לעזרה.
דברי האב הם דברי הסבר שאין בהם כדי לנחם ,והם פונים אל העתיד בעוד הבן נתון
בהווה.
 .6חנן חבר :31האב רואה את שרירותן של המכות ואת היותן נטולות הקשר חוקי ,תרבותי
וממוסד ,וחוזר ומונע מבנו לייחס להן משמעות סמלית ,טרנסצנדנטית ,קולקטיבית
ומכלילה.
23שביט ,תשס"ג ,עמ' 99-98
24צורית ,תשל"ד ,עמ' 112-111
25שם ,עמ' 116
26שם ,עמ' 14
27שביד1962 ,
28שביד ,1964 ,עמ' 160-158
29שמיר ,1989 ,עמ' 292
30ברזל ,1993 ,עמ' 143-142
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 .7דן מירון :32הבן מבטא את תפיסת המלחמה של ספרות מלחמת העולם הראשונה:
המכות ניחתות עליו והוא ,בייסוריו ,אינו מסוגל לראות בהן אלא אובדן בינה ,תוהו ,חושך,
מחיקת הקיום .האב מכיל את חרדתו של הבן בתוך האמת השלמה שהוא מציג ,אך מתגבר
עליה ברצף של השקפת עולם היסטוריוסופית-מוסרית.
 .8דוד כנעני" :33האב ,שהוא נושא חוכמתם של השירים ופשרו של העונש ,הוא חכם מדי,
מפוכחָ ,בּן לכול ,ניצב מעל למאורעות כאלוה ,אציל וטראגי ומצדיק את הדין .העולם
נתפס כמשחק נצחי של מפלצות ותבונה ,של טוב ורע" .כנעני הוא היחיד ברשימה זו
המתנגד לעמדתו של האב ,ולא משום שהוא מתנגדה של הבינה; כמרקסיסט ,מסתייג
כנעני מההשקפה ההיסטוריוסופית המחזורית ,נטולת האוטופיה והחפה מהתקדמות,
המובעת ביצירה בשמו של האב.
 .9א"ב יפה :34האב הוא "ישות נבונה ובלתי מתרגשת גם בשעה הרת עולם ,מנסה להבין
את המתרחש ואף משלימה ,במידה ידועה ,עם הבלתי נמנע".
 .10הסברו של שביט :האב מנסה לעצור את הבן מהיסחפותו אחר הקסם האסתטי
וההרסני שמציע הפשיזם .שביט אינו דוחה את הסבריהם של חבריו .הוא אף מנסח הסבר
דומה משלו ,35המשלב אף הוא משהו מרוח ספרו ,ספר המפרש את היצירה כעוסקת
במאבק שבין הפשיזם והנאציזם ובין העולם החופשי :האב הוא איש רוח מפוכח ואלגי,
"פרשנו של עולם שחוקי הברזל שלו ,השורדים כל קטסטרופה ,הם ,כפי שמסתבר בסוף,
דווקא החוקים ההומניסטיים הנסתרים של החירות האנושית".
שביט מוסיף כי בנוסח המוקדם של שירי מכות מצרים )הכולל שלוש מכות ראשונות
בלבד( ,שהתפרסם במקרה ביום שבו פרצה מלחמת העולם השנייה ,1.9.1939 ,האב מצטייר
אחרת לגמרי :כנביאו הקנאי של אל קנא ונוקם ,המצדיק את הפורענות שבאה על מצרים
)כלומר על העולם החופשי( ומנבא לה המשך חמור שבעתיים .כך ,למשל ,בנוסח הישן

36

ָקם" ,ואילו
יהְ ,בּ ִני ְבּכוֹ ִריְ ,כּ ַשׁ ַחל ַבּנּ ָ
נחתם השיר 'דם' בדבריו של האב על עירו נא-אמון " ָדּ ֶמ ָ
יהם" .37מוראות המלחמה גרמו
יד ֶ
יהֵ ,בּן ,סוּ ִמים וְ אָנוּ ִבּ ֵ
בגרסה הסופית הוא אומרָ " :דּ ֶמ ָ
כנראה ַלשינוי – ושמא גם התגבשותן של דמות האב האלתרמנית ושל בינתה ,בעת חיבור
'שמחת עניים'.

31חבר ,2001 ,עמ' 94
32מירון ,1992 ,עמ' 40
33כנעני ,תשל"א ,עמ' 72
34יפה1982 ,
35שביט ,תשס"ג ,עמ' 67-66
36על פי שביט ,תשס"ג ,עמ' 188
37מ"מ234 ,
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 .3.1.2אב ומוסר
ביצירתו המאוחרת יותר של אלתרמן ,ובפרט בתקופה המאוחרת על פי הגדרתנו ,ממיר
המוסר את הבינה כמאפיינו הראשי של האב .הד מקדים לכך יש כבר ב'קול והד' ,38שירו
של האח התשיעי ב'שיר עשרה אחים' .נושאיו של השיר הם המוסר ,הדין והצדק ,המוצגים
כתנאי הכרחי לקיומו של כל דבר אחר ,וגיבורו הוא האיש הנרדףָ " .שׂ ְגבוּ ַמ ְראוֹת ֵתּ ֵבל
רוּע
יקןָ ,פּ ַ
ָתה ִ /כּ ְשׂחוֹק ֵר ָ
וּבינ ָ
ירת י ְָפיָהּ ִ
אַך ִאם לֹא ִדּין ָבּהּ ְנ ַב ֵקּשִׁ ,מ ִצּיר ֵ /תּ ַקע ִשׁ ַ
ָתה ְ /
וּנ ִגינ ָ
ְ
ָהיר" ,אומר אחד הבתים .39בסימנה של עליונות המוסר עומדת יצירת אלתרמן המאוחרת
וְ י ִ
כולה .לפי 'קול והד' ,השגת הצדק בוראת לחיינו "קול חדש" ,שהוא הסולם "בּוֹ ַה ֵמּ ִתים
ַשּׁק ְפּנֵי אָב" – 40פניו של האב הנרדף שנעשה עמו
ֶרת ְלנ ֵ
ַע ָרה חוֹז ֶ
עוֹלים ָלשׁוּב ֶאל ְק ָרב  /וְ נ ֲ
ִ
צדק.
שבעתיים נכון הדבר ב'חגיגת קיץ' .בשיר הפותח' ,הבהוב ברק חורף' ,41פועלים בעוצמה,
בבית שיר אחד ,ארבעת היסודות – העפר ,המים והאש – ובמקום האוויר בא "זכר אב":
זכר האב ש" ָעט ִל ְרדֹף ַעל ַצוָּארֶ / ,את ַהנָּס ִמ ָפּנָיו ,וְ ֵאין ַחיִ ץ" .האב ,שכנאמר ב'קץ האב'
אָהב ְ
" ִלבּוֹ ֶשׁ ַ
ידה" ,נבגד ביצירה בגידה כפולה ,במעשה
עוֹלם ִל ְב ִג ָ
רוֹנים ָבּ ָ
אַח ִ
וּב ָשׂרוֹ ֶשׁ ָכּאַב ְ /
ציבא והגביע – כפי שמעירה רות קרטון-בלום :42כשהותיר את הוריו בארץ מוצאו,
וכשמישכן את הגביע העובר במשפחתו מדור לדור ,ובכך בגד בדור הקודם ובדור הבא
אחריו .וכבר הזכרנו בפרק הראשון את השיר על אודות האב המתגנב ללבם של בנו ובתו
חוּטים ְל ָב ִנים".43
עוֹלם ָ /תּפוּר ְבּ ִ
לוּלא ֵהם – ָה ָ
– " ֶא ָחד ִמן ַה ְדּ ָב ִריםֲ / ,א ֶשׁר ֵ
אין כ'משפט פיתגורס' להמחיש את תפקידו החדש של מוטיב האב בתקופה המאוחרת.
כזכור ,בעיה מוסרית היא שיצרה את הפער בין בינת המכונה הרציונלית לבין הבינה
האנושית .בעיה זו ,באופן סמלי ,היא הסגרתו של אדם ,של אב ,על פי עדותה של בתו
שניתנה בשוגג.

 .3.2בין אב לחושך
נושאנו הבא הוא מוטיב החושך ,המשמש ניגודה של הבינה ,אך לעתים גם הרחבה שלה.
שני שימושים אלו נפגשים יחדיו באחד הגילויים הנעלים של מוטיב האב בשירת אלתרמן,
השיר 'חושך' שב'שירי מכות מצרים' .44האב ,אותו אב נבון שהכרנו בדיוננו על פואמה זו,
אומר כי הקשר העמוק ביותר בין אב ובנו אינו דווקא קשר של העברת מורשת וחוכמה ,או
של דאגה ואחריות .הנה השיר כולו:
38עה"י346-340 ,
39שם345 ,
40שם342 ,
41ח"ק5 ,
42קרטון-בלום ,תשנ"ד ,עמ' 122
43ח"ק ,הלוך ושוב27 ,
44מ"מ250 ,
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סּוּמים / .ק ְֹרעוּ ֵא ָליו ֵעינַיִ ְך.
דּוּמים ָ /קם ֵמ ִר ְבצוֹ ַויּ ְַך ְבּ ֵשׁ ֶבט ַה ִ
ֹשׁ ְך גָח ,אָמוֹןְ .בּ ִלי ֵצל וְ ִד ְמ ִ
אָז ח ֶ
תּוֹלדוֹת גּוֹיִ ים ֲ /א ֶשׁר
מּוֹריד ָמ ָס ְך ֲע ֵלי ְ
ָמיִ ְךַ .כּ ְשּׁו ִָרים ָכּ ְרעוּ // .הוּא ַה ִ
ַח ְשׁכוּ י ַ
ָחה ק ְֹרעוַּ / ,ויּ ְ
ִל ְרו ָ
ֶלת
ֹשׁ ְךַ ,ה ִנּ ָבּטְ ,כּ ֵעד ִל ְג ַמר ְמ ָלאכוֹתִ / ,מ ְשּׁחוֹר ִשׁ ְב ֵרי ַבּזּ ֶ
רוֹעים / .הוּא ח ֶ
ילי ִ
ַח ִל ֵ
ָמ ְלאוּ קוֹל תֹּף ו ֲ
שׁוֹאל ָונָעַ / .הכֹּל ִנ ְשׁ ַלם ,אָמוֹןְ .בּ ַד ַעת,
ֵ
ְבּ ָב ֵתּיַ -ה ְנּכוֹתֵ // .ליל ֵאין ְתּנוּמוֹת ,אָמוֹןֵ .ליל ֵאין
אָבי,
כוֹרי ,עוֹנֶה ָהאָבִ // .
קוֹרא ַה ֵבּןְ .בּ ִ
אָביֵ ,
נוֹשׂא רֹאשׁוֹ ַה ָשּׂבִ / ...
ַער ֵמ ַע ְרשׂוֹ ֵ
ִבּ ְתבוּנָהַ / .רק נ ַ
אָבי / .אַל ַתּ ֲעזְ ֵב ִני ,אָבִ .אם
אוֹתיִ ,
אָביָ .תּמוּש ִ
אוֹתיִ ,
ֶכּה אָבָ .ח ַשׁ ְך ִלי ִמ ְשׁ ָכּ ִביָ / .תּמוּשׁ ִ
אַיּ ָ
ֹשׁ ְךִ / ,כּי
ידנוּ ח ֶ
כוֹרי ַה ֵבּן ,לֹא י ְַפ ִר ֵ
כוֹריְ ,בּ ִ
ֹשׁ ְך ֶכּ ָה ִרים ָ /ע ְב ֵרהוּ ,אָב ַרחוּםְ ,כּמוֹ ַה ִצּ ֳפּ ִריםְ // .בּ ִ
חֶ
ָחם ֲ /א ֶשׁר לֹא פֹּה ִנ ְטווּ
וּב ִכי ִעוֵּר ו ָ
ֹשׁ ְךַ / ,בּ ֲעבוֹתוֹת ָחרוֹן ְ
שׁוּרים ַבּ ֲעבוֹתוֹת ֶשׁל ח ֶ
וּבנוֹ ְק ִ
אָב ְ
כוֹריְ ,בּאוֹרְ -פּ ָלאוֹת ָמ ָחר ֵתּאוֹר
אַרמוֹןְ / .בּ ִ
אָביֶ ,אל אוֹר גָּדוֹל נָבוֹא ְכּ ֶאל ְ
סוֹפםִ // .
וְ לֹא ָבּזֶה ָ
כוֹריִ ,הכּוֹן ְל ֵליל ָמ ָחר".
יל ָךְ ,בּ ִ
ֶיה ָהרָ / .מ ָחר ֵל ְ
נוֹקבוֹת ֵעינ ָ
אָביְ .
צוֹפהִ ,
אָמוֹן / .אָמוֹן ָ
עבותות החושך ,שאינן נותנות לחושך של נפילת ממלכות להפריד אב מבנו ,הן ,כך עולה
מפשט דברי השיר ,קשר ביולוגי בשורשיו ורגשי בגילוייו ,שהוא מעל ומעבר לנתפס בשכל,
ובזה כוחו .אך עוזי שביט נוטע את הדברים במסגרת הכוללת של המהות האבהית כפי
שהיא עולה מן היצירה כולה ,ומסביר שמקורם של העבותות הללו ,שמעבר לבינה ,הוא
בבינה ,בינת האב ,ובהעברת המורשת ,התרבות והערכים.
עבותות החושך הם לדבריו "אותם מערכי נפש מסתוריים שנטעו באדם במשך אלפי שנים
האמנות ,התרבות ,ההיסטוריה ,הדת ,הסבל האנושי ,מראשיתה של הציוויליזציה עד ימינו.
מערכי נפש אלה ,שלא ניתן לראותם ,שהם אפלים ,נשגבים ,מופשטים ,הם הם המקשרים
את האנושות אל עולמה ואמונותיה ,שתמציתם ,אולי ,על פי קאנט ,הן האידיאה של
המוסריות והאידיאה של החירות .עבותות אלה חזקים הרבה יותר מן המשוער; הם כוחות
תורשתיים איתנים שטיפחו באדם אמנויותיו השונות במשך כל ההיסטוריה האנושית.
משמע ,בין בן לאב יש אמנם קשר תורשתי ,אך אין זה קשר ביולוגי אלא קשר תרבותי,
רוחני ,אתי ואסתטי .מכאן החשיבות הרבה שמייחס האב למאבקו הסמוי על נפשו של הבן
כנגד הקסם האסתטי הפשיסטי של המכות ,שאיים לפגוע בקשר התורשתי האמוציונלי-
רוחני-הומניסטי החזק שביניהם".45
הרי גולומב מוצא קשר דיאלקטי בין האב והחושך :החושך הוא התהום ,אך ב'שירי מכות
ַ
מצרים' הוא מקרב את האדם אל בינתו ,אל אביו ,משום שהאב ,האב שבתוך נפשו ,עוצר
אותו על פי התהום – כמו שראינו גם בזמר האחים שלאחר 'האב' ב'שיר עשרה אחים'.
"בעיוורונו ,עיוורון החושים ועיוורון הדעת] ,הבן[ אינו רואה כי דווקא החושך הוא המקשר
בינו לבין האב והמקרבו אליו .קול הפיכחון והתבונה שהאב מייצגו מופיע בנפש האדם
אינסטינקטיבית על סף הגלישה לתהום ועוצר בה .האב הוא שומר הסף של התהום .על כן
החושך מעצם מהותו הוא בבחינת קשר ביניהם :הוא מביא איתו את האב עם הופעתו(...) .

45שביט ,תשס"ג133-132 ,
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החושך ,לפי תפיסת 'שירי מכות מצרים' ,אינו אלא גשר בין האדם לאור בינתו ,או ,לפי
המשמעות האחרת ,בין אורו של דור אחד לאורו של דור אחר".

 .3.3חושך ואור
 .3.3.1בהיות בינתך לחושך
לחושך יש ,אפוא ,בינה מיוחדת משלו ,או לפחות דרך משלו להוביל את האדם אל הבינה.
ועוד נעסוק בה ,בבינת המסתורין של החושך .אולם אחיזה רבה יותר ומבוססת יותר
בשירת אלתרמן יש לו ,לחושך ,כהיפוכה של הבינה וכשלילתה .יש לכך גילויים לשוניים
מפורשים ,ונפתח בהם.
קשה לקרוא בשלוות נפש את השיר 'הזר מקנא לחן רעייתו' מ'שמחת עניים' .46שיר קנאה
זה של המת לאשתו החיה מבהיל בעוצמתו ,ושיאו וסופו בקללה האיומה שמבטיח הזר
וסמוּר ,הוא גם בשיר הבא,
לרעיה אם תבגוד בו .הזר הוא "איש החושך" – וכזהָ ,ח ֵשׁ ְך ָ
ָת ְך ְלח ֶ
וּב ְהיוֹת ִבּינ ֵ
'החולד' .וזהו סיומו של 'הזר מקנא לחן רעייתו'ִ " :
ָשׁ ֵכ ְך ִבּ ְק ָל ָלה
וּבנ ְ
ֹשׁ ְךְ / ,
ֹשׁ ְךַ / ,ה ְמּ ַצ ֵעק עוֹדִ :א ְשׁ ִתּיִ ,א ְשׁ ִתּי!" .תמונתה של האשה
נּוֹתר לוֹ ְל ִאישַׁ -הח ֶ
ֶאת ִר ְשׁ ִתּיַ / ,מה ַ
המקוללת בשיגעון ,המפרפרת בזוועה ברשתו של הבעל המת ,והאליטרציה "לחושך,
ובנושכך" הצובעת תמונה זו בגווניו של השחור ,די בה כדי לקבע בדעתנו את מקומו של
החושך בקוטב הנגדי לבינה.
זיווג הדוק פחות ,אך לא פחות בלתי-נשכח ,בין חושך ובינה יש שני שירים קודם לכן,
ב'הבכי' .47הזר המביט באלמנתו שבבית ,העומד " ַבּ ַחלּוֹן ַה ָקּרִ / ,ל ְהיוֹת ִא ָתּ ְך ִמ ַבּ ַעד
אָמ ְר ְתּ
אַתּ ָפּ ִנים ִכּ ִסּית .וְ ֶה ֶרף לֹא ַ
ֵך" .והיא – "וְ ְ
כוּכית" ,רואה אותה בוכה את " ָע ְני ְֵך וְ ִח ְדלוֹנ ְ
ַל ְזּ ִ
וּב ֶמ ְר ַח ָקּיו ֵמ ַר ְר ְתַּ / ,עד ִשׁ ָכּחוֹןַ ,עד ְכּלוֹתַ ,עד
וּב ַמ ְח ַשׁ ָכּיו ִנ ְצ ַר ְר ְתּ ְ
ֹשׁ ְך ְבּ ִב ְכי ְֵך וְ ַדם יוֹנָהְ / .
 /וְ ח ֶ
ֵאיןִ -בּינָה" .החושך ,הנזכר פעמיים בבית זה ,ממלא את בכייה של הרעיה ,בכי המוביל אותה
עד אין בינה.
בינה שחשכה ,והיתה לשיגעון ולטירוף מערכות ,יש בשיר 'ערוב' 48שב'שירי מכות מצרים'.
שלא כבמכת ערוב המקראית ,כאן אין החיות מתות כי אם משתוללות ומשתגעות ,משום
אוֹב ֵדי ִבּינָה
שלקו במגפה שהופצה על ידי חולדת הבר ,שנטלה מהן את בינתןְ " .כּ ָל ִבים ְ
ֵ
קּוֹלר",
חוֹר ִגים ִמן ַה ָ
ְ
וּפנֵי ַחיַּת ַה ַבּיִת" .בבית
המוסרות ניתקות כולן ,ושונו אף " ְפּנֵי ִאישׁ ְ
טוֹרפוֹת ַהצֹּאן ַבּצֹּאן" .בתמונת הצאן הטורף
אָביָ ,ח ְשׁ ָכה ִבּינָהְ .
האחרון אומר הבן לאביו – " ִ
בצאן יש טירוף משולש :חיות טורפות את בני מינן; בנות הצאן ,סמל לנטרפות-ואינן-
טורפות ,הופכות טורפות; והטריפה היא גם לשון טירוף.

46ש"ע160-159 ,
47שם156-155 ,
48מ"מ240-239 ,
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העיתונאי 'נאום שנאת היהודים באירופה
ִ
הצירוף חשכה בינה ,בשלילתו ,מצוי גם בשיר
 ,49'1945שנכתב ופורסם בשנה זו .האנטישמיות מזהירה את היהודי מפני עצמה ,ומדרבנת
ידי/ – ,
וּמ ַה ְב ֵהב ָבּהּ עוֹד זִ יק יְ ִח ִ
ָת ָך לֹא ָח ְשׁ ָכה ְ /
אותו לברוח מאירופהֲ " :א ָבל ִאם ִבּינ ְ
ֵיך ִא ִתּי" .הבינה היא אור ,וכשהיא ניטלת היא
מוֹת ָך ֵמ ַחיּ ָ
ֹאשׁ ָך!  /טוֹב ְ
ִה ָמּ ֵלט! ְפּרֹץ חוֹמוֹת ְבּר ְ
כמובן חשכה .ניגע בהמשך במוטיב האור ,אך בעינַי אין הוא חשוב לענייננו במידה שחשוב
לנו מוטיב החושך ,אף שלכאורה סמלה של הבינה מעניין לא פחות מסמל שלילתה ,מפני
שקישורה של הבינה לאור בשירת אלתרמן מתבקש יותר ,מובהק פחות ,שכיח פחות וודאי
דרמטי פחות מקישורו של החושך לנטילת בינה.
ה"זיק" ,שביב האור היחיד ,המוזכר בבית זה ,מוכר לנו גם מ'מערומי האש' שב'כוכבים
אַחרוֹןְ / ,בּ ִה ְשׁ ֵ
ָק ְר ָתּ ָלהּ ְכּזִ יק ִבּינָה ְ
אַתּה י ַ
בחוץ'ָ " :
תּוֹלל ָהאוֹרְ ,בּ ִה ְת ַע ְר ֵער ַה ַדּ ַעת" – 50הבינה
היא אור ,שנותר ממנו זיק אחרון ,אך גם ניגודה המשתולל והמסמא הוא אור.
עוד החשכת בינה ואובדנה ,ושוב בהקשר עיתונאי-אקטואלי ,יש בשני טורים עוקבים
שכתב אלתרמן לפני ואחרי הוצאתם להורג של בני הזוג יוליוס ואתל רוזנברג בארצות
הברית ב ,1953-באשמת ריגול למען הסובייטים .בסוף הטור 'נפש תחת נפש' נאמרִ " :אם
ַעלוּ ַר ֲח ָמיו וְ ִשׂ ְכלוֹ
וּבמוֹ ֶר ֶשׁת יִ ְמ ַעל / ,י ֲ
יס ֶט ְריָה ִבּינָהִ ,אם יִ ְכבֹּשׁ ַ /ה ִשּׁ ְלטוֹן ֶה ְגיוֹנוֹ ְ /
יך ַה ִה ְ
ַתּ ֲח ִשׁ ְ
ֶשׁל ֱאנוֹשׁ ִ /עם ָה ִאישׁ וְ ִא ְשׁתּוֹ ַעל ִכּ ֵסּא ַה ַח ְשׁ ַמל" .51ובפתיחת הטור הבא' ,אחרי התבוסה',
אוֹבד-
יקהִ ,נגַּף ֵ
אָמ ִר ָ
לאחר שהדבר קרה ,אומר אלתרמן שוב שהבינה אבדהִ " :נגַּף ִשׁ ְלטוֹן ֶ
ִבּינָה".52
באחד מטוריו המהפכניים-בשעתם שקראו לדון לכף זכות את אנשי היודנרט בגטאות,
הקדיש אלתרמן בתים אחדים להבעת הערכה גם לדרך ההפוכה ,הנערצת במדינת ישראל,
יהם ]המורדים[
דרך המורדים .53כאן הוא מייחס חושך לתקופת זמן שבה אבדה בינהֱ " :א ֵל ֶ
ֻתּ ָקה ִמ ַשּׁ ְר ֶשׁ ֶרת".
אָב ָדהֶ ,שׁנּ ְ
ַשּׁשׁ ִמ ֻסּ ְבכוֹ זְ ַמן ָח ֵשׁ ְך ,יְ ֻמ ֵשּׁם ְכּ ִעוֵּר / ,וְ ָחזְ ָרה ִכּ ְמ ַעטַ -קט ִבּינָתוֹ ֶשׁ ְ
יְ ג ֵ

 .3.3.2צלצח
ב'חגיגת קיץ' החושך הוא ידידותי ואנושי .הפסקת החשמל הלילית ,המכניסה את החושך
גם אל הבתים ,מקדמת את העלילה ומצעידה אותה לקראת התרת הסבך ,ואף מצילה את
מרים-הלן מן הסכין שקרבה אל פניה .אולם דווקא במהלכה מתרחש אירוע אנטי-בינתי
בולט :הקופאי שהתעורר משנת שכרותו נושא נאום נחרץ נגד סדרי החיים ,ההיסטוריה
והמורשת .בחושך הוא רואה סביבו תוהו ,ובנאומו הוא אומר ש"רגעו הקט של תוהו" גורר
את הכל – מסיבות ,קיסרויות וכל מה שביניהן – אל פי תהום – ומשליך מן החלון את

49טש"א20 ,
50כ"ב104 ,
51טש"ג381 ,
52שם382 ,
53טש"ב ,ולעניין 'הלקח לדור'438 ,
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הגביע של ציבא .54קופאי מטורף ,הוא מכונה מעט לאחר מכן .55צלילו של הגביע המתגלגל
בחושך על גגות העיר הוא "צלול וצח" .56בצירוף זה מצטלטל שמו של גיבור ִמ ְשׁ ִני מיצירה
אחרת שכתב אלתרמן בשנה שבה כתב את 'חגיגת קיץ' :צלצח ,עובד מכון החישוב
ב'משפט פיתגורס' .האיש ששמו המשונה

57

הוא אוקסימורון – שהרי הצל כהה וחשוך,

והצח בהיר.
לקופאי של 'חגיגת קיץ' ולצלצח יש הרבה מן המשותף .שניהם קוראים תגר על הבינה,
ממצב עצמו כבר בראשית המחזה כשונאה של הבינה,
ֵ
בנאום או גם במעשה .צלצח
המערב חושך עם אור מלמד
ֵ
ובעיקר כשונאו של מקום עבודתו ושל המחשב פיתגורס .שמו
כי על שכמותו אמר ישעיהו " ָשׂ ִמים חושך לאור ואור לחושך" .58בנאום שמתוך שכרות,
בבר שמתחת למכון החישוב ,הוא אומר שהצחוק שהוא צוחק על המכון הלוגי-לכאורה,
מכון ש"הרהורי עבירה רצים בו כעכברים וחולה חסר בינה מתהלך בו ומחייך אל השד יודע
מה" ,צחוק זה הוא "קרן החושך היחידה המאירה מתוך הסבך".59
בנאום אנטי-בינתי ארוך ,60על רקע דעיכתו של פיתגורס ,מייחל צלצח לחושך .זהו המקום
היחיד במחזה שבו הטקסט מסודר כשירה :בשורות קצרות ומקוטעות בעלות אורך קבוע
פחות או יותר ,אם כי לא בניקוד .מאושר מגסיסתו של המחשב ,מ"פשיטת הרגל של
הראש" כדבריו ,צלצח משתעשע ברעיון לשסות בפיתגורס מחשב אחר" :מוח טורף מוח/ .
רעיון מוחץ רעיון ,בינה אוכלת בינה / ,אור מחשיך אור .עד חושך / .כן ,עד חושך .יהי
חושך! ובתוכו  /שקשוק לוחות ופכפוך ריר / ,של פנים ,של תחתיות ,חם ,חם / ,דביק,
נדבק ,הה ,תענוג – לשוב  /להשתכשך לאט בתך הבעבוע / ,לראות ,לשמוע ,צפרדעים
יפות  /של הוויה קדומה ,של דמדומי עולם / ,של רחש ליליות ,מכשפות ,שדים ,בתוך /
הערפל המתאבך .לשקוע  /בחום מרחצאות של טיט יוֵן בריא / ,פשוט ,מוחשי .כן ,קץ
לפיכחון המשוחף / ,להיגיון ,למחשבה יימח זכרה .יודעים יותר מדי / ,חושבים יותר מדי
) (...לשוב .לשוב לנוס אל אפלה  /רירית ,חמה ) ."(...המדע המופשט ,הוא אומר ,הופך את
העולם לוואקום ש"אפילו פיתגורס יצא בו מדעתו".
צלצח חוזר אפוא על המשוואה שכבר הכרנו ,בדבר הבינה והחושך – ובדומה לכך ,ובדומה
לביטוי שפגשנו כבר "זיק בינה אחרון" ,מסיים" :כדאי לעקוב כיצד כבים בו ניצוצות
אחרונים של הכרה / .עוד זיק .עוד זיק .וסוף .ואופל .וכן יאבדו".

54ח"ק ,הקופאי המקיץ126 ,
55ח"ק ,ציבא רץ128 ,
56ח"ק126 ,
57מקור השם בשם עיר בנחלת בנימין" :עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח" )שמואל א ,י.(2 ,
58ישעיהו ה20 ,
59מ"פ ,מערכה ראשונה ,תמונה שלישית38 ,
60מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה שישית121-119 ,
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אף אמירתו של צלצח על "צפרדעים יפות של הוויה קדומה" אינה חדשה לגמרי ביצירת
אלתרמן .בשיר 'סתיו עתיק' מ'כוכבים בחוץ' ,61המשחר אל העולם הטבעי ,הקדמוני
ָעב/ ,
והיצרי ,מזמן הסתיו הסוער והפראי את הצפרדעיםַ " :ה ָשּׁ ַמיִם יִ ְסּעוַּ ,ר ֵבּי ַש ַעט ו ָ
אָה ְב ְתּ".62
ַמּרוּ ַ /כּ ֲא ֶשׁר ַ
ְצ ַפ ְר ְד ִעים יְ ז ְ
לחושך מקום נכבד ב'משפט פיתגורס' ,שדה הקרב הדרמטורגי של הבינה .ניסיון הרצח של
המנהל שהפך לרצח בינתו של אחיו אירע בחושך ;63אי הבנה ראשונית בין פית ודינה ,בין
בינת מכונה לבינת אנוש ,גרמה לפית להחשיך את החדר ;64רוזה ,לאחר שהאשם האמיתי
נתגלה וידיעת חפותו של המנהל כבר אינה סוד השמור עמה ,אומרת "אלוהים ,למה נתת
בי כוח ושנאה ועורמה להטריף על האיש הזה את דעתו ,להחשיך את חייו ,אם אתה מוציא
אותו עכשיו מבין ידי" – 65וכך מעניקה לנו אישור נוסף לזהות בין חושך וטירוף; ועוד.
גם סופה של ממלכת השכל ,ממלכתו של אורנאמו ב'ימי אור האחרונים' ,מדומה לחושך
דוֹלה ַמ ִגּ ָ
ַח ֵשׁ ָכה ְגּ ָ
יוֹרד ,ו ֲ
בפי אורונדה ,אומנו הזקן של אורנאמוָ " :ה ֶע ֶרב ֵ
יעה" .66ובחגיגת קיץ
מתבטאת החוכמה בהחבאת החושךֵ " :בּ ְינ ַתיִ ם ֵעץ ָעבֹתֶ ,שׁ ִה ְת ַמ ֵלּא ֶ /ח ְשׁ ַכּת ַליְ ָלהָ ,ע ָשׂה
ָר ַח ֶה ֱע ִמיד".67
אַך ִל ְפנֵי ָכל ָע ֶלה אוֹר-י ֵ
אַח ֵרי ָכל ָע ֶלהְ / ,
ֹשׁ ְך ֶה ְח ִבּיא ֵמ ֲ
ְבּ ָח ְכ ָמה ְכּ ָת ִמידֶ / :את ַהח ֶ

 .3.3.3האור שבחושך והחושך שבאור
אך כפי שכבר ראינו לעיל בפרק זה ,לחושך יש לעתים בינה משלו ,בינה שהיא מעבר
לבינה .זוהי הבינה שעל סף התודעה ,כלשונה של זיוה שמיר ,68ובשירת אלתרמן היא
לא ָמן למשל" :דווקא בחשכה – במחוזות שעל סף התודעה – נגלות לאמן-
נגלית ,לדבריהֳ ,
האמת אותן אמיתות בלתי שגורות ובלתי ידועות ,שאינן נגלות לאלה היוצאים
לעיסוקיהם בשעות היום ,לאור השמש ובדעה צלולה; וכדברי אלתרמן בשיר 'היין' )(...
מוּטל' " .חמוטל – הלא היא ,על
ֹשׁ ְך ֵתּאוֹר ֲח ַ
וּבח ֶ
ֹשׁ ְך י ִָביא ַ /
ישׁי ]של היין[ ֶאת ַהח ֶ
' ַמגָּעוֹ ַה ְשּׁ ִל ִ
פי גולומב ,נציגתו של היסוד שמעבר לבינה הרגילה ,שמעבר לדאגת הקיום הבסיסית
שמייצג האב ,יסוד הכמיהה אל הנעלם.
61כ"ב41 ,
62
ואגב צפרדעים אצל אלתרמן :בתרגומו ל'אותלו' )בתוך :ויליאם שקספיר ,מחזות ,כרך שני ,הקיבוץ המאוחד וספריית
פועלים ,תל-אביב (1971 ,בחר אלתרמן לתרגם את גידופו של יאגו לרודריגו !) O, villainousמערכה  ,1תמונה (3
לגידוף "צפרדע".
שלא במפתיע ,מתרגמים אחרים לא עשו כן :יצחק אדוארד זלקינסון )אותלו הכושי מוונציה ,מקורות ,תל-אביב,
תר"ץ; במהדורה הראשונה' :איתיאל הכושי' ,תרל"ד( תירגם "כאחד הנבלים תדבר" ,פנחס לנדר-אלעד )אותלו ,הכושי
מוונציה ,בתוך :ויליאם שקספיר ,טרגדיות ,עם הספר ,תל-אביב" – (1960 ,הלא תבוש על הבל פה כזה" ,וט' כרמי )ויליאם
שקספיר ,אותלו ,מבוא :אריאל הירשפלד ,דביר והמפעל לתרגום ספרי מופת ,תל-אביב" :(1991 ,הו ,פתפותי ביצים".
ייתכן שאלתרמן נסמך כאן ביודעין על מאפיין חשוב של 'אותלו' :ריבוי הדימויים לחיות הנחשבות אכזריות
או נתעבות )על מאפיין זה עמדה קרולין ספרג'ןCaroline F. E. Spurgeon, Shakespeare`s imagery and what it :
.( tells us, The MacMillan company, New York, 1936
63מ"פ ,מערכה ראשונה ,תמונה חמישית .70 ,ועוד
64מ"פ ,מערכה ראשונה ,תמונה רביעית44 ,
65מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה שנייה82 ,
66י”א216 ,
67ח"ק ,הירח מוסיף ועולה17 ,
68שמיר ,תשס"ה )סוד המרכאות הכפולות( ,עמ' 342
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ב'אשמורת שלישית' שב'שיר עשרה אחים' ,גילוי פניו של החושך מסתבר כגילוי האמת
וּד ָמ ָמה וְ ָשׁ ַמיִם ַע ִזּים
וּב ִלי ְ
שמעבר לבינה ,זו המתגלה עם המעשה המוסריִ " :כּי ְפּנֵי ַליְ ָלה ְ
תּוֹכן ְ /בּלֹא ְלוַאי ...וְ ַה ֶפּ ֶלא ַהזֶּה
תוּחי ַשׁ ַער ְ /
ֹשׁ ְך ְל ֶפ ַתע ִנ ְג ִלים ִמ ָ
וּפנֵי ח ֶ
כּוֹכ ִבים ְ
וּד ֵל ַקת ָ
ְפּ ֵ
אַה ָבה אוֹ ִק ְנאָהְ ,בּ ַס ְפּ ָרן ְדּ ַבר ִשׂ ְמ ָחה אוֹ ְדּ ַבר ַצ ַער/ ,
ַמּ ָרן ֲ
ִמ ְת ַר ֵחשׁ ָבּן ַדּוְ ָקא )זֹאת ָל ַד ַעת( ְ /בּז ְ
סוֹדן וְ כ ָֹחן".69
ְבּ ַב ְקּ ָשׁן ֶאת ִנ ְר ָדףַ ...רק ָבּזֹאת נ ְ
ֶח ָשׂ ִפים יְ ָ
ב'שירי עיר היונה' מוקדש שיר ל'שבחי החושך' ,70חשכת הלילה שהיה ידידם של הלוחמים
היהודים במלחמת העצמאות.
אמרנו כבר בשבחי החושך שב'חגיגת קיץ' .זהו חושך חם ,ידידותי ,חושך שוקק חיים של
עיר ֵלילית מוארת .אפילו הפסקת החשמל ,הזכרנו ,מקדמת את העלילה ומצילה נפש.
ֹשׁ ְך וְ ַהחֹם
החושך כאן הוא לעתים אפילו היפוכו של התוהו ,המזוהה איתו בדרך כללַ " :הח ֶ
אוֹמ ִרים ֶשׁלֹּא ָכּהוּ ֵעינֵי ַהיֵּשׁ" .71אך אולי מוטב לשעות כאן לעצתו של 'שיר
וּב ַרק ָה ֵאשׁ ְ /
ְ
ֶמת ֶ /שׁל ַמ ְשׁ ָמעוּת
ירים ַהזֶּה" " ִמ ָדּה ֻמ ְגז ֶ
הערת שוליים' שבספר ,לא לחפש ב" ֵס ֶדר ַה ִשּׁ ִ
רוּרה
וְ ַכוָּנוֹתִ -כּ ְביָכוֹל" .שהרי " ָה ִעיר ִהיא ִעירָ .ה ְרחוֹב ְרחוֹבָ / .האוֹר הוּא אוֹרָ .ה ֲח ֵשׁ ָכה ְבּ ָ
ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ".72
מנגד ,האור לעתים מסמא את העין ואת הדעת .זה קורה ב'כוכבים בחוץ' ,ולפיכך ,לא
תּוֹלל
אַחרוֹןְ / ,בּ ִה ְשׁ ֵ
ָק ְר ָתּ ָלהּ ְכּזִ יק ִבּינָה ְ
אַתּה י ַ
תמיד נודע לכך ערך שלילי .הזכרנו כבר את " ָ
ָהאוֹרְ ,בּ ִה ְת ַע ְר ֵער ַה ַדּ ַעת" .73ב'אביב למזכרת' 74האור הבוהק "אוכל" את הדובר ,מסנוור את
אוֹתי ָהאוֹר! //
ִ
אוֹכל
קוּפה ֵ /
חושיו ומאיים על האני ועל אחדות החוויהַ " :בּ ֶדּ ֶר ְך ַה ְשּׁ ָ
וּמחוֹל ֵעינַי ִפּ ְר ִאי" .הלב הוא "עיוור באור" .75אופייני ל'כוכבים בחוץ' גם
וּמ ְס ַתּ ְח ַרר ַהכֹּל ְ /
ִ
חשכּיה של האהובה המסחררת את
ומ ֶ
שוויון ערך בין אור וחושך ,בפרט כשהם אורה ַ
אוֹר ְךַ / ,מה ַח ִמּים ַמ ְח ַשׁ ַכּיִ ְך" .76אור היום החזק אף מכונֶה
הדובר בין כה וכהָ " :מה ָרעוּב ִלי ֵ
איוולת – " ַהיּוֹם ַה ָנּ ְכ ִריַ / ,ה ָבּ ִהיר ַעד ִאוּ ֶ
ֶלת" – 77אך כדרכה של האיוולת ב'כוכבים בחוץ',
ָמינוַּ ,ר ֵבּי
זוהי איוולת במובן הטפשוני-חיובי-תמים ,כנאמר במפורש בסיום השירֵ " :בּין י ֵ
ַה ְגּבוּרוֹת וְ ַה ַדּ ַעת / ,יִ ְהיֶה נָא ֶא ָחד ָ /תּ ִמים".78
'כוכבים בחוץ' גדוש מוטיבים נוספים המבטאים שם אי-תבוניות ,אך בשל חריגותו של
יחס הספר הזה ,ושל מה שהגדרנו יצירת אלתרמן המוקדמת ,לבינה ,איני מוצא טעם
למנות אותם כאן.
69עה"י336 ,
70שם89-90 ,
71ח"ק ,ערב קיץ והזמנה לחגיגה ,ג12 ,
72ח"ק131 ,
73כ"ב ,מערומי האש104 ,
74כ"ב131 ,
75כ"ב ,יום פתאומי18 ,
76כ"ב ,ערב בפונדק השירים הנושן וזמר לחיי הפונדקית13 ,
77כ"ב ,אל החורשה125 ,
78וכן "אין קץ לחוכמה ואין כסיל לקישוט" )כ"ב ,אל הפילים (19 ,הנכסף למעט איוולת ,ועוד ועוד.
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 .3.3.4אור התבונה
ימיו של הזיהוי בין אור ותבונה ארוכים ,וכשהוא מופיע בשירת אלתרמן הוא אינו בולט,
וגם אינו מובלט :לשימוש הפועלי בשורש חש"כ בקשר לבינה ,נוסח "חשכה בינה" ,אין
כמדומה מקבילה מן השורש או"ר או שורשים קרובים במובנם ,ודאי לא מקבילה שכיחה
כל כך .זיהוי זה גם אינו שכיח במיוחד ביצירת אלתרמן אף שאפשר היה לצפות שכך יהיה
בקורפוס הזָרוע כל כך באזכורי בינה ובתבונה .אלתרמן התרחק מן הבנאליה התמטית
והלשונית ,ולכן גם ,כפי שהראינו ,זיהה לעתים דווקא את החושך עם התובנה המעמיקה
ואת האור עם התערערות הדעת.
דוגמה מעניינת להתרחקות של אלתרמן מן הבנאליה הלשונית ,ודווקא בשדה הסמנטי של
האור שבו אנו עומדים ,מצויה בספרה של זיוה שמיר 'תיבת הזמרה נפרדת'" .כשביקש דב
סדן ,איש מערכת 'דבר' ,רשות להחליף באחד מ'טוריו' של המשורר )הריהו ה'טור' על
אלברט איינשטיין( את המילה 'נהיר' במילה 'נאור' ,הסביר אלתרמן לידידו ועורכו כי אין
הוא נוהג להשתמש במילים 'טבעיות' ו'מתבקשות' ,שכן מילים אלה כה ברורות מאליהן עד
שיש בהן משום ייתור ,ואין הן מותירות בקורא שום רושם".79
אולי משום כך בחר פעמיים בכרך 'עיר היונה' להצמיד לאור לא את ה"בינה" ,אלא את
צורת הרבים " ִבּינוֹת" – אף שהמשמעות זהה ,ואין שם כוונה לציין ריבוי בינות .הצירוף
"אור ִבּינות" מצוי ב'משירי עיר היונה' ,אחד משני האזכורים היחידים לבינה בפואמה זו:
"וְ ַלכֹּל ְבּ ִפ ְתאוֹם אוֹר ִבּינוֹת וְ ַת ְכ ִלית" ;80ובאודה 'הספרים' שב'שיר עשרה אחים'" :וְ ַל ְסּ ָפ ִרים
ֹאבד ַה ִתּ ְקוָה
ֶשׁלֹּא ֶא ְשׁ ַכּח ִ /פּ ְלאוֹ ֶשׁל אוֹר ִבּינוֹת" .81ב'שמחת עניים' מיוחס לפיכחון אור" :תּ ַ
וְ יִ ְכ ֶבּה ַהנֵּר  /וְ גָדוֹל ָ
אַתּה אוֹר ִפּ ָכּחוֹן".82
הבינה מסתמלת לעתים במטונימיות של אור .מנורה ,למשל .שדה

83

מפרש בדרך זו את

הוֹמה ָה ֶרגַעִ / ,מ ְת ַח ֵלּף
ָחם וְ ֶ
ה"מנורה" בבית הבא מתוך 'ערב קיץ והזמנה לחגיגה'ַ " :חי ו ַ
זוֹרה? ֵ /אין ְל ַה ִצּיג ַכּף ֶרגֶל /
עוֹלם ְמ ָ
ֹשׁ ְך ְס ִביבוֹ? ֵאיזוֹ ֶר ֶשׁת ִ /מ ָסּ ִביב ָל ָ
וְ ֵאינוֹ ִנ ְג ָרעַ / .מה ַהח ֶ
נוֹרה" .84מנורה זו ,אומר שדה ,היא הבינה האנושית .מטונימיית-אור נוספת
ֵמ ֵע ֶבר לוֹ ְבּ ִלי ְמ ָ
רוֹאה
אַשׁ ֵרי ָה ֶ
הנקשרת לעתים ביצירה זו לבינה היא הברקִ " :כּ ְבאוֹר ָבּ ָרק ֶשׁל ַה ָכּ ָרה"ְ " ;85
ִבּ ְר ֵקיִ /-ד ְמיוֹנָה ]של הבינה[ ַה ַמּ ְמ ִריא ִעם ַס ְרגֵּל" .86ולבסוף ,ה"שחר" :שחר פירושו תחילת
היום ,עלות האור ,ופירושו הנוסף הוא פשר ,טעם ,מובן .כפילות זו – שני פניה אל הבינה:

79שמיר ,2005 ,עמ'  .93על פי מכתב של סדן המצוי בארכיון אלתרמן.
80עה"י ,עיר הגירוש39 ,
81עה"י301 ,
82ש"ע ,ליל המצור216 ,
83שדה ,1994 ,עמ' 63
84ח"ק11 ,
85ח"ק ,פיצוץ המסיבה116 ,
86ח"ק ,שפת הסרגל135 ,
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אור התבונה מחד גיסא ,והתבונה כמציאת פשר לדברים מאידך גיסא – נותנת משנה תוקף
להופעותיו הרבות של השחר ביצירות אלתרמן – בפרט בסופי יצירות ,כפי שמציין שדה.87

 3.4ציפורים
ולבסוף ,מוטיב אחר המשמש סמל ומשל להיעדר בינה ,מכמה סוגים :לחרדה ולטירוף,
לאי-רציונליות ,ולכוח סטיכי הפועל מתוך חוקיות ולא מתוך רצון ,תבונה או מוסריות.
מוטיב זה הוא ציפורים ,והוא מאפיין ,בהקשר שלנו ,את שתי היצירות שפירסם אלתרמן
ב' :1965-חגיגת קיץ' ו'משפט פיתגורס' .יצירות שכבר נתקלנו בקשרי דמיון ביניהן.
באימה ,ובפרט המאבק לשמירה על הבינה.
'שיר משמר' שב'חגיגת קיץ' ,88עיקרו המאבק ֵ
במי האש של רועה הזונות
מקובל להניח שהוא נכתב לא רק למרים-הלן המאוימת ֵ
וולדרסקי ,אלא גם לבתו של אלתרמן ,תרצה אתר ,שחוותה באותן שנים משברים נפשיים
)ועל כך יורחב בפרק האחרון( .כשעלתה 'חגיגת קיץ' כהצגה בתיאטרון הקאמרי ב,1972-
כשאלתרמן כבר לא היה בין החיים ,גילמה אתר את דמותה של מרים-הלן.
אחד מבתיו של שיר זה ,ניבא ,כידוע ,בלי שידע מה ניבא ,את מותה של תרצה אתר
בנפילה מחלון ביתה שנים אחדות לאחר מכן )גם על כך יורחב מעט בפרק האחרון ,בהערת
החרדה בצבעים אוקסימורוניים עזים ומזעזעים ,ומדמה את
ָ
שוליים( .בית זה מצייר את
החרדה ואת חייה לציפור מבוהלת ,אובדת עשתונות ,בשתי נסיבות – לכידה בכף
ֵ
הנמענת
וּב ִלי ַר ַחשׁ ִ /פּ ְתאוֹם ַחלּוֹן ְלאַט ִנ ְפ ָתּח ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה/ .
שׁוֹל ַחת ְ
רוּח יָד ַ
יד ,והיקלעות לחדרִ " .הנֵּה ָה ַ
דּוּע
קוֹפאת ְכּמוֹ ִשׂ ְמ ָחה? ִ /א ְמ ִרי ַמ ַ
אַתּ ֵ
דּוּע ְ
צוֹח ֶקת ְכּמוֹ ַפּ ַחדִ / ,א ְמ ִרי ַמ ַ
אַתּ ֶ
דּוּע ְ
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
דּוּע בּוֹ ְמ ַפ ְר ְפּ ִרים ַחיַּיִ ְך ְ /כּמוֹ
יטים בּוֹ ִמ ָכּל ַצד? ִ /א ְמ ִרי ַמ ַ
ָמיִ ם ַמ ִבּ ִ
עוֹלם כֹּה זָר ֲע ַדיִ ן  /וְ ֵאשׁ ו ַ
ָה ָ
אַתּ ָמעוּף וְ ַר ַעד ָרב ְ /כּמוֹ ִצפּוֹר ַבּ ֶח ֶדר ְבּ ַח ְפּ ָשׂה
דּוּע ְ
תוֹך ַכּף יָד? ִ /א ְמ ִרי ַמ ַ
ִצפּוֹר ְמב ָֹה ָלה ְבּ ְ
ֶא ְשׁנָב?"
גם קודם לכן בשיר זה מופיעות ציפורים בהקשר של טירוף הדעת .הפעם לא הטירוף או
החרדה מדומה לציפורים ,כי אם להפך – ציוצן ההמוני של הציפורים בין הערביים בחורף
מדומה לצווחת טירוף ,תוך שימוש בסינקדוכה – לא הציפורים צווחות ,אלא השדרות:
קּוֹלן ֵבּין ֶה ָע ִלים ָ /כּל ַה ְשּׂ ֵדרוֹת ָבּ ִעיר צוֹוְ חוֹת ִכּ ְמט ָֹרפוֹת".
" ֲא ָבל ַבּח ֶֹרף ִמ ָ
הציפורים מתגלות כיסוד מבעית ,מסויט ,במקום נוסף ב'חגיגת קיץ' :בחלק ג' של השיר
'פעמים מסתבר' )שיר שעיקרו דווקא ההדגשה ,שתבוא אחרי עניין הציפורים ,ש"עיקרי
סיפורי מעשים" תוכם רצוף דברים " ְכּגוֹן כֹּחוֹ ֶשׁל ִפּ ָכּחוֹן  /וְ כ ַֹח ַה ִבּינָה"(" .וְ יֵשׁ ַמ ְראוֹת
לּוֹבשׁ ִפּ ְתאוֹם ַ /ח ְשׁ ַרת עוֹפוֹת ָכּנָףֲ ,א ֶשׁר ִהנֵה ִתּסֹּב וְ ֵת ָע ֵלם
נּוֹשׁםְ / ,כּגוֹן ֵעץַ ,ה ֵ
ֶשׁ ִנּ ְב ְראוּ ִמן ַה ֵ

87שדה ,תש"ס ,עמ' 52
88ח"ק35-32 ,
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 /וְ ִהנֵּה ָתשׁוּב ִבּ ְצ ָע ָקה ְכּמוֹ ָחלוֹם"" .89צעקה מרה" של ציפור ,כאות מבשר רע באמונות
עממיות ,מופיעה גם ב'שיר של אותות' שב'שמחת עניים'.90
ציפורים נטולות בינה וחסרות שחר הן אקורד הסיום של 'משפט פיתגורס' .רוזה ,הפקידה
הנוקמת על לא דבר ,שהמיתה את המנהל לאט לאט ,כלשונה ,91מדמה עצמה להן:
לציפורים הנודדות שנה אחר שנה במסלול עקום קבוע ,העוקף הרים של יבשת ששקעה זה
מכבר" .מדוע? מפני שהן פקידות דייקניות ,המנהל ,מפני שהן מכונות חישוב מטורפות,
שעפות במקורים פעורים על פני תוהו של חושך וסוּפה כאילו זו ארץ נושבת .יש הרבה
מיני בדיחות ,אולי זו אחת מהן" – היא מסבירה .92אך המנהל יודע שאי-בינתן של
הציפורים ושל רוזה ,הסטיכיה כלשונו של אלתרמן במסה 'בין סיפרה לסיפור' ,אינה דומה
ל"היגיון ]ה[אינסופי שאנו חלק ממנו" ,הבינה הרציונלית ,בינתו של פיתגורס.
אולי רק קוריוז הוא שבימי התרקמותן של 'חגיגת קיץ' ושל 'משפט פיתגורס' ,בשנת ,1963
יכול היה אלתרמן חובב הקולנוע לצפות בסרט חדש' ,הציפורים' של אלפרד היצ'קוק –
מסרטי המתח המפורסמים ביותר של יוצר זה ,שבו ציפורים ,כמעין סמל לכוחות הטבע
העיוורים ,תוקפות יישוב אדם בעקשנות ובאכזריות.

89ח"ק138 ,
90ש"ע206 ,
91מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה שנייה82 ,
92מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה שביעית128-127 ,
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 .4מגבלות הבינה וניגודיה
בעיוננו במשמעותם של החושך והציפורים עברנו אל צדו השני של מטבע הבינה :אל
הלאו ,שמכללו אתה למד גם על ההן .בשני הפרקים הבאים נרחיב עיון זה .תחילה ,בפרק
ָ
שאנו עומדים בפתחו ,נבחן את גבולות כוחה של הבינה ,ואת יחסיה עם יסודות המתחרים
איתה ועם כאלו הסותרים אותה .הפרק שאחריו יעסוק בהתמודדות עם גילויים של אובדן
בינה .במרכזו תעמוד התקופה המאוחרת ביצירת אלתרמן ,כפי שהגדרנו אותה לצורכנו –
שנות השישים ,שהן העשור האחרון לחייו – תקופה העומדת בסימנה של התמודדות זו.

 .4.1גבולות ההבנה והדעת
בעיני אלתרמן הבינה נדחית מפני ערכים מוסריים ,ולעתים גם ,שלא בטובתנו ,מפני
כוחות נגד ,כמו הטבע האנושי ,יצרי אנוש ,או כוחות הטבע וחוקי הברזל שלו ,החזקים
ממנה .הבינה גם עומדת בתחרות ,או ביחסים של השלמה הדדית ,עם הרגש ועם הדמיון,
עם הרוח ועם המעשה .נעמוד על כל אלו בהמשכו של הפרק .ברובד נוסף ,כפי שראינו
בפרק השני ,בינות מסוגים שונים עשויות לעמוד בסתירה זו לזו ,אם כי אצל אלתרמן
העיסוק בכך אינו רב.
אולם גם לבינה עצמה ,בינתו של השכל החוקר ,בינת המדע ,הניסיון האנושי להבין את
העולם – גם לבינה זו יש מגבלות הטבועות בה .שלמה שדה דן בהרחבה במגבלות הללו
המוצגות בשירתו המאוחרת של אלתרמן ,בעיקר ב'חגיגת קיץ'.1
ב'חגיגת קיץ' וביצירות מאוחרות אחרות ,אומר שדה ,חשיבותן הקיומית של ההכרה
שנצחו נצח
והבינה אינה פוחתת ,אך כוחן מצטמצם .הבינה נשארת כמעטה אנושי דקִ ,
הרגע ,מעל התוהו והאין ,מעל האי-רציונלי שמגלמות המכשפה ב'חגיגת קיץ' ורוזה
הפקידה ב'משפט פיתגורס' .חולשתה של הבינה מול האין והאי-רציונלי עומדת כבר במוקד
'אשמורת שלישית' שב'שיר עשרה אחים' ,אך שם כפוף גם התוהו לשלטונה של ההכרה,
הקובעת את קיומו ,ואילו בשירתו המאוחרת של אלתרמן ,אומר שדה ,האין מרוסן הרבה
פחות.
הפתרונות שמציע המדע אינם אלא "יד החושפת את פני החידה" .2המדע ,ככל שיתקדם,
לא יצליח לגעת במהותם של הדברים .כפי שממחישים שני שירים רצופים ,שמספריהם י'
אָמרֶ / :את ַה ִזּיקוֹת וְ ַה ְקּ ָשׁ ִרים ֵ /בּין
וי"א ,ב'דברים שבאמצע' שב'חגיגת קיץ'ִ " :אישׁ ֶא ָחד ַ
אַךְ
חוּטים ְ /
יתי ַ /רק ֶאת ַה ִ
יבם ֶשׁל ַה ְדּ ָב ִרים? ִ //כּ ְביָכוֹל ָר ִא ִ
מוֹצאְ / ,
אַך ַמה ִטּ ָ
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ִני ֵ

1שדה ,תש"ס ,עמ' 51-42
2ח"ק ,שפת הסרגל ב135 ,
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ֵטף ַמיִם/ ,
הוֹסיף וְ ִה ְמ ִשׁיל :יָם ִל ְראוֹת ְבּנ ֶ
וּל ָכ ְך ִ
ָטים"ְ " ;3
יעה  /וְ לֹא ֶאת ְפּנֵי ַה ַחיּ ִ
לֹא ֶאת ַהיְּ ִר ָ
עוֹלם ָראָה יָם?"
וּמי ֵמ ָ
ֵטף ַמהוּ? ִ /
ֵדע נ ֶ
אַך ִמי י ַ
ק ִֹשׁי ֵאין ְבּ ָכ ְך וְ לֹא ָהיָהְ / .

4

שדה מאתר בשירתו המאוחרת של אלתרמן התגברות של יסודות אקזיסטנציאליסטיים,
המפירים עתה את שלטונו של האסנציאליזם )מהותנות( שאיפיין את התקופה האמצעית.
אלתרמן מכיר בעקרון הקונטינגנטיות – אי התלות בין תופעות לעולם ,והיעדר עיקרון
מארגן אחד .5דבורה גילולה 6מציינת כי באחד מפנקסי העבודה של אלתרמן יש עיסוק
תיאורטי ברב-גורמיות שבה העולם מתנהל ,אולי לקראת כתיבת מסה בנושא.
ברמה הפואטית ,הדבר מתבטא בכך שאלתרמן פונה במידה רבה משירה מכלילה ,המתארת
הראייה' ,המספרת את הדברים
דברים על פי קטגוריות ,שירה של 'הגדה' ,לשירה של ' ְ
עצמם .כלשונו בפרק ה' של 'ליל תמורה ב'משירי עיר היונה'ָ " :ל ִשׁיר ֶאת ַה ְפּ ָר ִטים
ֶא ָמר לֹא
יצת ַה ֶדּ ֶר ְך וְ סוֹד ַל ַחשָׁ / .ל ֵתת ַבּנּ ֱ
ַה ִמּ ְצ ָט ְר ִפים .לֹא ֶאת ַה ְסּכוּםָ / .לבוֹא ָע ָדיו ְבּ ִלי ְק ִפ ַ
תּוֹח ַחתָ // .ל ִשׁיר לֹא ַעל ִכּי ֶאתָ .פּחוֹת
ֶאת ַה ֶקּ ַמח ַה ָטּחוּן ִ /כּי ִאם ֶאת ַר ַעשׁ ַה ָקּ ָמה ַה ִמּ ְשׁ ַ
יבה
יּוּתם" .7וב'חגיגת קיץ' ,בסוף 'שיר הערת שוליים'ְ " :כּ ִת ָ
גּוּפי ְדּ ָב ִרים וְ ִח ָ
יוֹתר ֵ /
ְדּ ָר ָשׁהֵ .
ַסּה ִהיא ְלגַלּוֹת לֹא ֶאת ָשׁ ְר ֵשׁי ַפּ ְר ֵדּס ַה ֲה ָויָה ִ /כּי ִאם
אוּלי ַדּיָהּ ִ /אם ְמנ ָ
יוֹד ַע ֶשׁ ַ
יה ְכּ ָבר ֵ
ֶשׁ ְבּ ָע ֶל ָ
פּוּח ִמן ָה ֵעץ / ,וְ ֵאת ָה ֵעץ ַע ְצמוֹ
נוֹשׁר אוֹתוֹ ַתּ ַ
תּוֹכהּ ֵ
פּוּח ַהגָּלוּיֶ ,את ַה ִמּ ְג ַבּ ַעתֶ / ,שׁ ֶאל ָ
ֶאת ַה ַתּ ַ
ָקן"
) .8"(...השיר 'הסיכום' שב'דברים שבאמצע' 9ממחיש זאת היטב ,בספרו על "הוֹגֶה ֶא ָחד ז ֵ
עוֹלם ָעשׂוּי" הם רשימה ארוכה של עצמים.
שמסקנתו האחרונה היא ש" ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵמּ ֵהם ָה ָ
שדה

10

מסביר כי השיר רומז לגבולות הדעת ,שהרי הוא קובע שאיננו יכולים להבין את

העולם מעבר לרובד הנגלה שלו – אך גם לכוחה של הבינה האנושית לשמור על האדם
מפני התוהו.
פה ושם בשירת אלתרמן מוזכר קוצר ידה של הבינה .ב'הסדנה'ַ " ,11ה ִבּינָה ֵמ ַה ִשּׂיג ]את קול
הברזל שהנפח מכה[ ִתּ ְק ַצר" ,כי " ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם קוֹלוֹ" .האחים בזמר שלאחר 'אשמורת שלישית'
אָחינוּ" .12ב'שיר משמר' ,כפי
מעירים כי התוהו "לֹא ִבּינָה ִתּ ְתפֹּס בּוֹ ֶתּ ֶפס / ,אַף ִכּי ִנ ָסּה ִ
שמציין שדה ,מתברר כמה " ָהע ָ
וֹלם כֹּה זָר ֲע ַדיִ ן".13

3ח"ק ,איש אמר80 ,
4ח"ק .81 ,המילים "ולכך הוסיף והמשיל" הן כותרתו של השיר.
 5שדה ,תש"ס ,עמ' 57
6גילולה ,תשנ"ד
7עה"י112 ,
8ח"ק132 ,
9שם84-85 ,
10שדה ,תש"ס ,עמ' 104-102
11עה"י221 ,
12עה"י339 ,
13ח"ק34 ,
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 .4.2בינה מול ערכים אחרים
 .4.2.1בינה ומוסר
בינה ומוסר אינם סותרים ,בדרך כלל .התנהלות תבונית והגיונית ,כמו גם השגת הישגים
מדעיים ,עשויות אף לסייע בשיפור מצבם המוסרי של האדם והחברה .אולם לשכל הטהור
ולמדע כשלעצמו אין מטרה מוסרית או ערך מוסרי ,ולעתים אנו עדים לדילמות מוסריות
שבהן מתנגשים צו השכל וצו המוסר ,או למקרים שבהם התקדמות מדעית כרוכה בפגיעה
בערכים .למרות החשיבות הרבה שיצירת אלתרמן מייחסת לבינהַ ,הבּינה ְלעולם כפופה בה
לערכים מוסריים :לדין ,לצדק ,לאחווה ,לנאמנויות הראשוניות .הכרעתו של המנהל
ב'משפט פיתגורס' לוותר על הוכחת חפותו ועל מפעל חייו כדי שלא לגרום לבת להפליל
את אביה היא דוגמה בולטת לכך ,וכבר הרבינו לדון בה.
הבינה והמוסר נזכרים לעתים ביצירת אלתרמן כיסודות העולים בקנה אחד .ב'אשמורת
ָכ ִרית ִהיא ַלטּוֹב
תּוֹב ַעתֶ / ,שׁנּ ְ
שלישית' ניצב האדם אל מול התוהו ו" ִעוְ רוֹן ֻח ָקּתוֹ ֶשׁ ֵאינָה ַ
יאָתם ֶשׁל
וְ ָל ַרעַ ,ל ָשּׂ ָכר וְ ָלעֹנֶשׁ ַעל ֵח ְטא" ,אך כמשקל נגד יודע את כוחותיו שלו :את " ְפּ ִל ָ
שּׁוֹפט" .14ומיד אחר כך ,כנגד זאת ,הכוחות היחידים
מוּסרוֹ ַה ֵ
ָ
שּׁוֹקל וְ ֶשׁל ַצו
ִשׂ ְכלוֹ ַה ֵ
אוּלי" "כֹּחוֹ ֶשׁל ֶכּ ֶסל  /וְ כ ַֹחם ֶשׁל ַעוְ ָלה וְ ָכזָב"
מוּתהּ" של תבל הם " ַ
ירים ֶאת ַה ְד ַרת ְשׁ ֵל ָ
" ַה ְמּ ִפ ִ
– קרי :הפכיהם של הבינה והמוסר ,אף הם עולים בקנה אחד ,ואיתם גם היפוכה של
האמת.
בדומה לכך ,העיקרון המקודש שאין למסור יהודים בידי הנאצים כדי להציל יהודים אחרים
הוא "אוֹתוֹ ִע ָקּרוֹןֶ ,שׁ ַכּיּוֹם ַה ִבּינָה וְ ַהיּ ֶ
יוּפר" :15כאן אפילו
ֵצר יִ ְראוּהוּ ִ /כּיסוֹד ֶט ַבעְ ,כּחֹק ַבּל ַ
האינסטינקט ,היצר ,עומד לצד הבינה וקובע עיקרון מוסרי .המלך אורנאמו ב'ימי אור
האחרונים' מציב את המוסר והצדק לצד המדע כשני עקרונות היסוד של ממלכתו; " ִמ ְשׁ ַפּט
אַל ָמנָה וְ ֶה ָעשׁוּק וְ ַה ִנּ ְר ָדּף" ,יחד עם " ֻחקּוֹת ַה ַקּו וְ ַה ִמּ ְס ָפּר ֵ /הן ִע ָקּ ִרים ֲא ֶשׁר
ַהגֵּר וְ ַהיָּתוֹם  /וְ ִדין ְ
ְל ִפי ָשׁ ָעה ַ /דּי ִלי ָבּ ֶהם".16
אך כשהשניים מתנגשים ,אין כאמור ספק בידי אלתרמן מי גובר .אם לא נבקש דין ,הוא
מצירהּ
ָ
ָתהּ" של תבל תיעקר
וּבינ ָ
ירת י ְָפיָהּ ִ
אומר ב'קול והד' שב'שיר עשרה אחים'ִ " ,שׁ ַ
רוּע וְ י ִ
יקןָ ,פּ ַ
ותהיה " ִכּ ְשׂחוֹק ֵר ָ
ָהיר" .17בבטאו את עמדתו המורכבת בשאלת השילומים
מגרמניה ,מזהיר אלתרמן מפני שימוש לא נכון בסחורות ,כלומר שימוש שאינו קשור
בבניין האומה ובהגנתה ,שימוש שהוא מזהה בו מעין בינת סוחרים .בינה זו ,טוב לה
סּוֹחר ֶשׁבּוֹ ִל ְטרֹף ִמ ַדּ ַעת".18
ָדיו ֶאל ַה ְסּחוֹרוֹתָ / ,צ ִר ְ
יך ֶאת ַה ֵ
הוֹשׁיטוֹ י ָ
שתיטרףַ " .ה ְפּ ָרטְ ,בּ ִ

14עה"י335 ,
15טש"ב ,עוד על שתי הדרכים424 ,
16
י"א135 ,
17עה"י345 ,
18טש"א ,עם בוא האונייה הראשונה234 ,

58

רות קרטון-בלום עומדת על מקומו הרם של המוסר בתקופה המאוחרת של יצירת
אלתרמן .היא מציינת למשל כי ב'שמחת עניים' מועלית מערכת ערכים הטבועה בבני
האדם ,ואילו ב'חגיגת קיץ' היריעה מורחבת ,והמוסר הוא גם חלק מחוקיות העולם .19היא
גם מראה כיצד ,בניגוד לדברי מבקרים שטענו כי 'חגיגת קיץ' נעדרת מצפן מוסרי ,עלילת
הספר מחושקת בידי התכלית המוסרית .20לדבריה ,פרימאט המוסר ביצירה המאוחרת של
אלתרמן נובע בין השאר דווקא מן ההתפתחויות המדעיות :המדע ,שחשף את היקום
ממשמעות ומתכלית ,הפנה את אלתרמן למצוא את משמעות היקום בחוק המוסרי .גם
שלמה שדה כותב" :מרכזיותו זו של המוסר נשמרת ואף מתעצמת ב'חגיגת קיץ' וב'משפט
פיתגורס'".21
ב'משפט פיתגורס' – שעלה לבימת התיאטרון בשנה שבה הופיע 'חגיגת קיץ'– 1965 ,
ובמסה 'בין ספרה לסיפור' שבה אלתרמן דן במשמעותו ,יש לכך גילויים מפורשים .כבר
משמעותו הכפולה של שם המחזה – משפט שהוא דין ומשפט שהוא הוכחה מתמטית –
מרמזת לכך ,כפי שהעיר מנחם דורמן .22המנהל מסביר לפיתגורס שהחוק המוסרי הוא חלק
מן היקום משום שהוא קיים באדם .23יָתר על כן :דווקא הממדים הבלתי נתפסים של
היקום ,שהמדע חשף ,מותירים מקום למעשה המוסרי ,שעשוי למלא את היקום כולו .וכפי
שאלתרמן מנסח זאת ב'בין סיפרה לסיפור'" :דווקא בתוך אינסופיות דוממת ונוכרית זו,
הנוטלת ערכה ומשמעותה של כל אמת מידה להעריך בה קטון וגדול ולהבדיל בין רב
ומועט ,נעשה גם פירורו של זמן ופירורו של מקום כעניין לא-מועט ולא-רב מכל גודל לא
ישוער ,ושעה שאדם מעביר ,למשל ,חפץ מסוים ממקום למקום לשם תכלית מסוימת
ממלא מעשהו זה את כל היקום כולו תכלית וכוונה ,ואם נמצא כי דבר זה שאדם מעבירו
ממקום למקום הוא גופו של חבר שהאיש מוציא אותו ממקום סכנה ,הרי שאותה שעה
מתמלא היקום גם תכלית של מסירות נפש ועיקרון מוסרי ,והעיקרון הזה משתלב בחוקי
הכובד והתנופה ,שעל פיהם ,יחד עם הצו העליון המוליך אותו ,צועד האדם עם חברו על
כתפו ,ועל פיהם נעים גם כוכבי הלכת ,המקבלים גם הם משמעות על ידי מעשה זה של
האיש הנע לפי חוקיהם ומצרף להם חוק נוסף משלו" .24תכליתו הנעלה ביותר של המדע
עצמו ,אומר אלתרמן במסה זו ,היא מוסרית ,והיא מתבטאת במדע השימושי ,ובפרט במדע
הרפואה.25
עקרונות המוסר ,החירות והצדק ,בדמותם של חירות המחשבה ,חופש המדע והזכות
לדרוש משפט ,הם אף אלה שאיפשרו את המדע .אלתרמן ,במסה השירית 'ממעוף

19קרטון-בלום ,תשנ"ד ,עמ' 134
20שם ,עמ' 120
21שדה ,תש"ס ,עמ' 57
 22דורמן ,תשמ"ז ,עמ' 163
23מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה שלישית97 ,
24מ"פ147-146 ,
25שם144 ,
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הספוטניק' שנכתבה ב ,261958-מזכיר זאת למעריציה של ברית המועצות המהללים את
הישגה בשיגור הלוויין הראשון ,ומצדיקים ,על שום ההצלחה הטכנולוגית ,את קיומו של
משטר טוטליטרי במעצמה זה .במוטו מציין אלתרמן לא את ההישג האקטואלי ,אלא את
מלאת עשור לרצח השחקן היהודי מיכאלס" ,ראשו הנופלים בחיסולה של צמרת היהדות
הרוסית".
רשאי אדם ,הוא כותב בשיר ,להשתבח בהישגי הבינה האנושית המתבטאים בשיגור
וּכגוֹן
הלוויין ,אולם בה בעת אל לו לשכוח הישגים אנושיים נוספיםְ " ,כּגוֹן ְמ ִג ַלּת חֹק ְ /
אָדם ְבּ ִלי
וּכגוֹן ַה ַצּו ָה ָרם ֶשׁלֹּא ִל ְשׁתֹּק ְ /בּ ֵה ָע ֵלם ָ
וּכגוֹן ַהח ֶֹפשׁ ַ /ל ֲחשֹׁבְ ,
מֹאזְ נֵי ִמ ְשׁ ָפּט ו ִָדיןְ ,
יקים ַבּ ַשׁ ַחק /
פּוֹט ִנ ִ
לּוּלא ֵהם ָהיוּ ַה ְס ְ
יּוֹצא ָבּזֶהְ ,ק ָצת ְנ ָכ ִסים ֶ /שׁ ֵ
ֵכר ִכּ ְבמוֹ א ֶֹפלָ // .כּזֶה וְ ַכ ֵ
זֶ
ָט ִסים ַעל ְפּנֵי ֵת ֵבל ) ְבּ ִאם ָהיוּ ָט ִסים( ִ /כּ ְשׁנֵי ְגּ ָל ִמים ְק ַט ִנּים ְס ִביב גּ ֶֹלםַ -רב ֵאיןַ -שׁ ַחר" .27לא רק
וּמ ַשׁ ְח ְר ֵרי ַמ ְח ֶשׁ ֶבת" שבכל
ַתּ ֵקי ְכּ ָב ִלים ְ
המדענים אחראים להישג הספוטניק ,אלא גם " ְמנ ְ
אָדם ִמגֹּב ֶאל אוֹר? ֲהיֵשׁ ַעל ָכּ ְך
ית ִניםָ / ,
דור ודור .והוא מסכםִ " :כּי ִבּזְ כוּת ַמה ָפּ ַרץְ ,בּכ ַֹח ֵא ָ
דּוּשׁים ַר ִבּים ֶשׁל
וּשׁאָר ַפּ ִכּים ְק ַט ִנּים ֶ /שׁ ֵאין ָבּם ִח ִ
ַמ ְחל ֶֹקת? ִ /בּזְ כוּת מֹאזְ נֵי ִמ ְשׁ ָפּט ְ
נוֹלוֹג ָיה" .המוסר והצדק ,אפוא ,קודמים למדע לא רק בחשיבותם ,אלא גם מבחינה
ְ
ֶט ְכ
סיבתית :הם תנאי לקיומו.

 .4.2.2בינה ורגש
תכסיס רטורי שכיח בחיינו הציבוריים והתקשורתיים הוא הכתרת העמדה שהדובר מצדד
בה כעמדתם של הבינה ,ההיגיון והשכל ,ותיאורה של העמדה הנגדית כרגשית .ובלשון
זמננו – הראש מול הבטן .כשהדברים מועמדים כך ,אין ספק לאן הכף צריכה לנטות:
לטובת השכל ,כמובן .במאמרו הראשון ב'מעריב' הגיב אלתרמן לטיעון מסוג זה .המאמר,
שהופיע ב 7-באפריל  ,1967עסק ב"תוכחה שניתכה על ועד אגודת הסופרים העברים,
בעיתונות ומצד חוגי אנשי הרוח ,בשל ההחלטה להימנע מקבלת פנים רשמית לגינתר
גראס" ,28הסופר הגרמני הידוע שביקר בארץ .אלתרמן ,נאמן לעמדתו הקבועה נגד קשרי
תרבות עם גרמניה ,מצדד בהחלטת ועד הסופרים ,אך מסתייג מכך שהוועד נימק את
החלטתו בהתחשבות "ברגשותיהם של חברים".
"כל אותה חלוקה שגורה ומושרשת ,המבדילה בין בעלי 'היגיון' מזה ובין בעלי 'רגש' מזה,
או בין היגיון ורגש הנלחמים בלבו של כל אחד ,יש בה משום עלבון לנושא שאנו עומדים
בו" ,הוא כותב ,ומסביר" :כל הלך המחשבה הזו דוחק את אחד הנוראים בפרקי תולדות
אדם אל תחום של 'התחשבות' אישית ומעוות את משמעו ואת המתחייב ממנו" .הרגש
וההיגיון ,הוא מוסיף ,נמצאים ,אם בכלל ,במקומות ההפוכים ממה שנאמר בוויכוח הזה.
"יש סייג חובה וזיכרון וערבות הדדית שהם פרי הגיונם החותך של הבינה והחושים
26טש"ב326-322 ,
27כדי לאפשר קריאה רציפה הסרתי את סימן הפיסוק שלוש נקודות ,שמובאה זו זרועה בו במקור ,והמרתי
אותו בפיסוק מקובל.
28ח"מ" ,תוף הפח" וכלי הרוח11 ,
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והקורות ,ואילו 'הרגש' נמצא לפעמים דווקא עם אלה אשר האמוציה התרבותית או
המדינית מעבירה אותם על צו הפיכחון" .29בטיעון האחרון מובלעת כמובן ההנחה שהבינה
חשובה מן הרגש ,או לפחות שרוב רובו של הציבור סבור כך.

 .4.2.3בינה ורוח
לפחות על פי הראייה הפופולרית ,הבינה המדעית מצויה בעימות עם הרוח האנושית
המסרבת להיכלא בנוסחאות ובמספרים ,עם הדמיון ,עם היצירתיות ,עם האמונה .ספק אם
החשש מהתייבשות מעיינות הרוח בעידן הטכנולוגי עמד בראש מעייניו של אלתרמן.
מעיינות היצירה שלו עצמו פיכו בזרימת איתנים רעננה דווקא בהשפעת ההתפתחויות
המדעיות .ב'משפט פיתגורס' יש ,עם זאת ,התמודדות עם הבעיה ,או שמא ִאזכור שלה.
יששכר ,העובד במכון החישוב ,מצטרף ל"איגוד מחפשי אלוהים" ,ארגון הטוען שבתקופה
הטכנולוגית אין האדם יכול "להתקיים בלי לדרוש מציאותו של כוח עליון ,המשווה תכלית
ומשמעות" .30הוא מספר על כך שעה שהוא ועמיתו צלצח מתייגעים בחישוב אריתמטי
פשוט שבפשוטים ,והדבר אינו עולה בידם משום התלות שפיתחו במחשב.
במחזהו הלא גמור המכונה 'ימי אור האחרונים' התכוון כנראה אלתרמן לקשור את
כישלונו של הניסיון לכונן משטר רציונלי וחילוני בדלדולה של הרוח .דבורה גילולה,
עורכת המחזה ,מציינת במבוא

31

כי בעמוד  2של מחברת ההכנה שלו כתב אלתרמן:

"תקופה של הישגים טכניים מזהירים עשויה להיות תקופה של אופל רוחני .השאלה היא
לא קשירת האדם לטבע אלא קשירתו אל תודעה גבוהה משלו .ההישגים המזהירים שקבעו
את אופן תפיסתנו את העולם הושגו על חשבון תחומים אחרים של ההוויה .האדם הפך
ממשתתף לצופה .מעמד זה הוא הטוב ביותר לרכישת שליטה על הדברים ,אך הוא מדלדל
את מקורות הדת והאמנות".

 .4.2.4בינה ומעשה
בינה שאין עמה מעשה היא בינה קצוצת כנפיים ונטולת ישות .כך קובע 'שיר שמחת
וּמפ ֶֹר ֶשׁת ְ /ליִ ְפ ָע ָתם ֶשׁל
ֶמת ְ
מעשה' שב'שיר עשרה אחים' :רק המעשה הוא ה"גּוֹזֵר יֵשׁוּת ַקיּ ֶ
אַחוָה" .32ואכן ,בינתו של האב ,שעליה עמדנו בהרחבה בפרק הקודם,
ַה ִבּינָה וְ ֶשׁל ַה ִדּין וְ ָה ְ
היא בינה שכולה מעשיות .ובאשר לבינה המדעית ,אף היא ,כפי שהזכרנו בסעיף 'בינה
ומוסר' לעיל בפרקנו זה ,מועלית לדרגה עליונה כאשר היא מבשילה לתוצאות המעשיות
של המדע השימושי.

29שם19-18 ,
30מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה ראשונה73 ,
31י"א11 ,
32עה"י328 ,
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 .4.2.5בינה וחיוניות
קצת חוש הומור בריא ,קצת הרפיה של כובד הראש ,לא יזיקו לבינה ולחוכמה ,ואף ימשכו
עליה חוט של חן .כך לפחות סבר אלתרמן .קלות הדעת – ובעצם ,חוש הומור ,משחקיות,
לגלוג עצמי קל ,ופרופורציות נכונות – קלות דעת זו זכתה לאחד מן ההמנונים המרכיבים
ירים ַעד ְל ֶפ ֶלא / ,עוֹד יִ נּוֹן ָבּם ָתּ ִמיד זִ יק ֶשׁל זִ יק
ֶח ָכּמוּ ִשׁ ִ
את 'שיר עשרה אחים'ִ " .33כּי ֲא ִפלּוּ י ְ
זוֹהי זְ כוּת ָח ְכ ָמ ָתם:
ֵך ]יינה של קלות הדעת[ִ / .
ֶלתֶ / ,שׁ ֶמץ ַמה ַקלּוּת-רֹאשׁ וְ ִניצוֹץ ִמיֵּינ ְ
ֶשׁל ִאוּ ֶ
גּוֹב ֶלת" ,אומר השיר ,ומציין שהצרות שמחוללת קלות הדעת הן כאין וכאפס
ֶשׁ ִא ָתּ ְך ִהיא ֶ
ֹאשׁם ֶשׁל ַה ְכּ ִסיל וְ ַה ָתּם" – שהרי קלות דעת אין לה דבר עם
ֵצח כּ ֶֹבד ר ָ
לעומת אלו שחולל "נ ַ
כסל וטיפשות ,ותמימה ודאי איננה .כך גם יש להבין את המילה "איוולת" בשורות שצוטטו
כאן.
חן יש גם לרחוב התל-אביבי הצעיר והתוסס מפעילות מסחרית ,שבו עומדת באש
הציפורנים נערה המגלמת את ישראל החדשה ,קולטת העלייה .רחוב זה מתואר בפרקו
ִ
אָספוּ
ֵכר ְ
האחרון של המחזור 'צרור הציפורנים' .הבינה היא מן הרחוב הזה והלאהָ " :ע ֵרי נ ָ
יהן ָכּל ְשׁנוֹת ַהנֹּ ַער".34
ִבּינוֹת  /וְ הוּא – לֹא הוֹן לוֹ עוֹד ָותֹאַרֲ / ,א ָבל אַ ְשׁ ָריו ֶשׁעוֹד ֵבּינוֹ  /וּ ֵבי ֵנ ֶ
אלתרמן יודע לשמור את הבינה לדברים חשובים יותר; רחוב ,מוטב לו שישקוק חיים
משיהיה נבון.
למען החיוניות והחיות האנושית מוכן אלתרמן ,בהומור שיש עמו רצינות ,לסבול אפילו
טיפשות קטנה ולא מזיקה .הטור 'מעשה בסנטור'

35

מגיב לידיעה על סנטור אמריקני

שביקר בקהיר בעת אמברגו הנשק שהטיל המערב על האזור ,והתפתה לשלשל ברחוב
מטבע לקופתו של מתרים למען מגבית החימוש המצרית .אלתרמן כותב שעל רקע
האבסורד ,הסילוף ,חשבון השווא והאיוולת שהפכו שם נרדף לפוליטיקה האזורית" ,יֵשׁ
ֻסּס,
ישׁיֲ ,א ִמ ִתּיְ ,מ ַל ְב ֵלבְ / ,מ ֻט ָפּחְ ,מב ָ
נוֹשׁית ִבּ ְק ָצת ֶכּ ֶסל ְפּ ָר ִטי – ִ /בּ ְק ָצת ֶכּ ֶסל ִא ִ
ִחיּוּת ֱא ִ
וּגלוּיֵ -לב".
וְ ִט ְב ִעי ְ

 .4.3אויביה של הבינה
 .4.3.1שלילת הבינה
היפוכיה של הבינה ,במובניה השכיחים של שפיות הדעת ושל שכל והיגיון ,הם כמובן
הטירוף והטיפשות .אך קודם שנאמר עליהם דברים אחדים ,נפנה אל האנטי-בינה בצורתה
המסוכנת יותר ,זו שמשמשת לה אתגר אינטלקטואלי .היצירה שהיא הציר והצומת לכמה
מעיונינו במקומה של הבינה אצל אלתרמן היא המחזה 'משפט פיתגורס' .במחזה זה
מייצגות כמה מן הדמויות ,שאינן טיפשות כלל ,דרכים שונות ומתוחכמות לשלול את
הבינה ולהילחם בה .צלצח מתנגד לתבונה ,רוזה מגלמת בהתנהגותה את בינתו הריקה של
33עה"י ,שבחי קלות הדעת325-320 ,
34עה"י198 ,
35טש"ה229 ,
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הטבע שהיא בעצם טירוף ,ואחיו של המנהל ,בטרם ניטלה ממנו בינתו בכל המובנים בשל
פגיעה בראשו ,מתגלגל בין ניצול אנטי-בינתי של הבינה והמדע לבין שלילה אידיאולוגית
של המדע והתבוניות.
צלצח ,עובד מכון החישוב ,רוחש שנאה עזה למחשב פיתגורס ,לחשיבה המדעית
ולהתקדמות האנושות בכלל .הוא דוגל בחזרה לתוהו ובוהו .עמדנו על דמותו בסעיף
'צלצח' בפרק השלישי .רוזה ,הפקידה הראשית ,נצרה שנים רבות בלבה את הידיעה כי
המנהל אינו האיש שהכה את אחיו נפש .היא נוקמת בו על לא עוול ברור בכפו ,ונוהגת ,על
פי עדותה שלה ,כמו ציפורים נודדות הטסות מדי שנה במסלול ארוך שאין בו היגיון,
העוקף יבשת הררית ששקעה ואיננה עוד זה עידן ועידנים

36

– כלומר ,מתוך חוקיות

החזקה ממנה ומבינתה .התנהגותה היא "ההפך מן הבינה ומן החוק" ,37אומר המנהל,
ולאחר משל הציפורים שלה הוא חוזר ומבחין בין חוק לבין חוק טבע" :אַת חוק מטורף".38
גלגוליו של האח ,אחי המנהל ,מוליכים אותו במסלול פתלתל השומר תמיד על עקרון
האנטי-בינתיות .תחילה הוא מציב לאחיו ,איש המדע ,אלטרנטיבה :הוא איש המשפט
והצדק ,שמחפש לא את הנכון ,כלומר את הנובע מן הנתונים ,כי אם את האמיתי .בשעה
שאחיו בונה את פיתגורס הוא אומר לו ,בבת שחוק שהופכת להטפה יוקדת" :שמע ,פעם
יהיה צריך להפריע לכם ברצינות ,אתה יודע? לכם ,לכל הכנופיה המדעית .אתם עלולים
למנות את המחשבים כשופטים
להגיע השד יודע לאן .אפילו המקצוע שלי בסכנה .תוכלו ַ
ועורכי דיןַ (...) .ס ֵפּק למחשב כזה נתונים ועדויות והוא יוציא פסק דין שיהיה כליל
השיפוט .הצרה היא רק שלא יהיה אכפת לו כלל מה טיבם של הנתונים שהוא מקבל .הוא
לא יניד עפעף גם אם יהיה ברור לכול שזו שרשרת רצופה של עדויות שקר .זה לא יפריע
לחישוביו של המוח הזה ,שכן הוא מחפש לא את התשובה האמיתית ,אלא את התשובה
הנכונה .זו הנובעת מן ההנחות" .39בסופו של דבר ,כזכור ,בפרשה הפלילית הנוגעת לאח
עצמו ,קרה ההפך :הישענותו של המחשב על הנתונים בלבד גרמה לו לספק את התשובה
האמיתית – אך לא ה"נכונה".
שעה שהאח מטיף למנהל ,הוא עוסק בגזלת אשתו .סופו של איש המשפט והמוסר הנטול
מוסריות אישית ,שהוא גם מביים משפטים ומשקר "למען האמת" .40אולם אז הוא "נשבר.
השליך את הכול" ,ופנה לעיסוק מדעי :בניית מכונות הימורים ומחקר מתמטי של סיכויי
הזכייה" .עולם תחתון של מתמטיקה" ,מגדיר זאת המנהל .מוסריותו המדורדרת של האח
נמשכת ,והוא משתמש באשה שגזל מאחיו כדי לסחוט ממנו כסף.41

36מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה שביעית128-127 ,
37שם125 ,
38שם128 ,
39מ"פ ,מערכה ראשונה ,תמונה חמישית64-63 ,
40שם65 ,
41שם66-65 ,
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לבסוף נוטש האח גם את העיסוק המדעי ,ונעשה "מטיף ומוכיח" ש"מצא את האמונה
העליונה" .הוא אף דן את אשתו ,אשת אחיו הגזולה ,לזיקנה ולעוני ולמחלה כדי לכפר על
עצמו .ככזה הוא מגיע למשרדו של אחיו המנהל ,מוכן ומזומן לרוצחו נפש בעזרת הרוצח
השכיר מרקו" .אחי" הוא אומר לו" ,רוח נורא ונעלה הוליך אותי אליך ,לומר לך :בוא אחרי.
הנח לניירות הללו .סמלים אלה ,שאתה מעלה על הנייר ,נראים לך צלולים כל כך מפני
שהם ריקים מתוכן .אסור להאמין בהם .הם בונים לך עולם ריק ממשמעות .עולם שאין לו
שחר".42
הסּ ֵפק ,מאשים האח את המדע שזו תורה
לאחר שהמנהל מגן על "הנעלה שבקניינים"ָ ,
שאין עמה ציוויים המאפשרים להבדיל "בין טוב לרע ,בין אמת ושקר ,בין מסירות נפש
ובין פשע ,בין פיכחון לבין טירוף" ,קובע שאנשי המדע עתידים להחריב את העולם ,וחושף
את החלטתו שלא לאפשר לאחיו המנהל להמשיך בעיסוקו ,ולו באמצעות רציחתו .43באופן
אירוני ,בהמשכו של המחזה מחליט המנהל "להוציא מן העולם" ,כלשונו ,את פיתגורס,
כלומר לעשות לו כאשר ביקש לעשות לו אחיו ,דווקא משום שפיתגורס הבחין בין אמת
לשקר ובין פשע למסירות – אך עשה זאת בלי לדעת טוב ורע ,ועל פי נתוני אמת שאין זה
מוסרי להשתמש בהם .האח טעה אפוא בפסילה העקרונית של המדע ושל הבינה
הרציונלית הטהורה ,אך צדק ,לפי מסקנתו של המחזה ,בהבנתו שאין די בהם.

 .4.3.2היצר
יצריו של האדם מדיחים אותו לעתים מדרך הישר ומן התבונה ,ובדרך כלל מושכים את
לבו יותר ממנה ,ודאי יותר מגילויי המדע .ב'חגיגת קיץ' אלתרמן מביט על כך בהבנה
ובהשתעשעות .יושב ראש הנהלת הבנק רואה את קלרה ,בעלת מסעדת 'סטמבול' ,ומעיר
הערה הנשמעת תחילה כתהייה פילוסופית וסופה באבחנה בין מערומי החומר וסודות
עוֹר ֶרת ֵח ֶשׁק /
הטבע לבין מערומי האשה ,המעניינים שבעתייםִ " .א ָשּׁה ָכּזֹאת ָ /תּ ִמיד ִבּי ְמ ֶ
יבנוּ – ָסח הוּא – ֶט ַפחֶ -ט ַפח /
ָחזָקֲ ,א ָבל ִט ְב ִעי ְמאֹדִ / ,ל ְתהוֹת ַכּ ָמּה ְתּ ִהיוֹת יְ סוֹדְ // ...ס ִב ֵ
אַך ִאם
רוּמיוְ / .
ֶח ָשׂף ַהיְּ קוּםִ .ק ְמ ָעה ִק ְמ ָעה ִ /מ ְת ַע ְר ְט ִלים סוֹדוֹת ַה ֶטּ ַבעַ / ,הח ֶֹמר ָקם ְבּ ַמ ֲע ָ
נְ
אָדם
תּוֹס ֶפת ֶ /שׁל לֹא ָחשׁוּב ֲא ִפלּוּ ָמה / ,יֵשׁ ְבּנֵי ָ
חוֹשׂ ֶפת ָ /כּ ֵתף אוֹ ֶרגֶל אוֹ ֶ
ִא ָשּׁה ָכּזֹאת ֶ
יוֹתר ֵמ ִה ְתגַּלּוּת ָרזֵי ֵ /תּ ֵבל ִבּ ְנשֹׁר ִשׂ ְמלוֹת ַהח ֶֹמר/ ...
אוֹתם ַמ ֶכּה ֶאל ַהח ֶֹמשֵׁ / ,
ַר ִבּים ֶשׁזֶּה ָ /
ֻע ְב ָדה ִהיא .יֵשׁ ְל ַשׁ ְנּנָהּ / ,וְ לוּ ָמ ָרה ִהיא ַכּ ַלּ ֲענָה".44

42שם68 ,
43שם69 ,
44ח"ק ,ציבא רואה את מרים .124 ,ובדומה לכך ב'כוכבים בחוץ'" :הלא לשווא תמהתי מי את לי ומה את/ .
וידוי פשוט כל כך ַבּלב עוד ְמ ֻס ָלּע / :בתי ,שנותי חודלות לרוץ לקראת המוות  /בהתגלות ברכך מבעד
לשמלה" )כ"ב ,תמצית הערב .(75 ,אך כאן העימות בין בינה ויצר מובהק פחות .מול היצר עומדת לא בינת
המדע ,אלא בינה שכלית מעיקה שאולי בהקשר של אהבה אמיתית אכן אינה במקומה.
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בהקשרים לאומיים" ,יצר" הוא גם אינסטינקט ,אינטואיציה ,חוש טבעי ,וככזה הוא צועד
בדרך כלל יד ביד עם הבינה – כפי שראינו בפרק זה ,באשר לאיסור להסגיר יהודים
יוּפר".45
ֵצר יִ ְראוּהוּ ִ /כּיסוֹד ֶט ַבעְ ,כּחֹק ַבּל ַ
לצריהם – "אוֹתוֹ ִע ָקּרוֹןֶ ,שׁ ַכּיּוֹם ַה ִבּינָה וְ ַהיּ ֶ

 .4.3.3הכסילות
בדרך כלל התייחס אלתרמן לכסילות כאל תופעה נפוצה שאין להתמודד עמה אלא בהיתול
– בפרט מפני שהיא נפוצה כל כך עד שגם החכמים אינם נמלטים ממנה .השיר 'לוח
ראשון' 46הודפס בעמודו הראשון של ספר השנה של העיתונאים תש"ג ,בעיצומה של
מלחמת העולם השנייה ,והוא משווה את הלוח שהיה מופיע בשנת א' לבריאה ,לוּ היו אז
אָדם
לוחות ,ללוח של שנה זו ,ה' אלפים תש"ג לבריאה ,משום שהעולם חזר לתוהו" :וְ ָ
אוֹמ ִרים,
אָכלָ ,כּ ְך ְ
יעהְ / ,תּפוּשׂ ְתּנוּמוֹת וְ ָחלוֹם /,וְ ַ
אוֹרהּ ֶשׁל ְשׁ ִק ָ
ָה ִראשׁוֹן ִה ְת ַה ֵלּ ְך ַצ ַעד ַצ ַעדְ /,ל ָ
ִמ ֵפּרוֹת ֵעץ ַה ַדּ ַעת /,אַף ִכּי ֵאין ְלזֶה ֶשׁ ֶמץ ִס ָמּן ַעד ַהיּוֹם" .רעיון זה ,בלא הקשר אקטואלי-
פוליטי ,מופיע גם בפזמון שכתב אלתרמן כעשור שנים קודם לכם ,לפורים תרצ"ג:47
יך ְל ִה ְת ַבּיֵּשׁ – ֶ /זה קוֹ ֶרה ַגּם ְלדוֹ ְקטוֹ ִרים.
מוֹטוֹרים / .לֹא ָצ ִר ְ
ִ
אַך ַבּמּ ַֹח ֵאין
ָתא מ ַֹח יֵשְׁ / ,
ְלוַיְ ז ָ
עוֹלם ַהזֶּהַ ,
פּוֹר ַחָ / .בּ ָ
אַחיִ / ,אם ִשׂ ְכלוֹ ֵאינוֹ ֵ
 //אַל ָתּבוּזוּ לוַֹ ,
ָתא הוּא ִפּ ֵקּ ַח".
אוּליַ / ,רק וַיְ ז ָ
מוטיב שוויון הערך בין בינה וכסילות מופיע גם בשירתו הקאנונית של אלתרמן .התבונה
והאיוולת מתאחדות ב'מעבר למנגינה' שב'כוכבים בחוץ'
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כפניו הכפולים של קוצר ידנו

ילה ֵעי ַניִם ְתּ ֵמהוֹתְ / ,נ ַחיֵּך אַט ְלאַט ִמ ְתּבוּנוֹת וְ ִא ֶוּ ֶלת" ,וכן:
להבין הכל" :יֵשׁ ִנ ְפ ַקח ִמן ַה ַלּ ָ
יקה ַבּיְ ָשׁ ִנית ֶשׁל ְתּבוּנוֹת
יחת ִא ָמּהוֹתִ / ,בּ ְשׁ ִת ָ
זוֹר ַח ָכּאוֹר ִבּ ְס ִל ַ
כּא ֵבנוּ הנכלם והפעוט[ ֵ
"הוּא ] ֵ
ֶלת" .ב'כוכבים בחוץ' אולי אין תימה בהשוואת תבונה לאיוולת ,אך כזאת יימצא גם
וְ ִאוּ ֶ
ב'שירי מכות מצרים' ,בשיר המסיים 'איילת' :בכל דור ודור נוצצת שוב איילת השחר של
ֶלת/ ,
וּב ֶט ֶרם-יוֹם ָתּסוּף" – ובכל זאת "זִ ְקנֵי ָכּל דּוֹרִ ,מ ַדּ ַעת אוֹ ִאוּ ֶ
כּוֹכב-י ְַל ָדּהְ ,
התקווה" ,וְ ִהיא ָ
נוֹשׁ ִקים ֶאת ַס ְנ ָדּ ָלהּ ַה ָקּט וְ ַה ָצּרוּף" – כדרכה של אופטימיות ,שבעליה יודע לעתים שאין לה
ְ
על מה שתסמוך.
דיון נרחב ופסימי יותר בדמיון שבין דרכם של הכסילים והחכמים ,ובגורלם המשותף בימי
מלחמה ואסון ,יש ב'שמחת עניים' ,בשני שירים רצופים – 'מקרה הכסיל והחכם' ו'לאן
נוליך את החרפה'" .החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך ,וידעתי גם אני שמקרה אחד
יקרה את כולם" ,49אומר בעל ספר קהלת ומתכוון למוות שיבוא על הכסיל והחכם כאחד.
'שמחת עניים' חולקת כידוע על קהלת בשאלת "הכול הבלים והבל" ,אך לא באשר לכסיל
ולחכם .ב'מקרה הכסיל והחכם' ,50שיר המותיר על כל הקורא בו רושם בל יימחה ,החכם
מאיר פנים לאויב ,מתפתה כמו הכסיל ,ומת כמוהו; ואילו הכסיל חובק את ידיו ומסרב
45טש"ב ,עוד על שתי הדרכים424 ,
46מחברות אלתרמן ג36 ,
47א"פ50 ,
48כ"ב36-35 ,
49קהלת ב 14
50ש"ע188-187 ,
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ָפ ְל ִתּי" .ב'לאן נוליך את החרפה'
וּב ְק ַהל ֲח ָכ ִמים נ ַ
להכיר במציאות – ומתפתה כחכםִ " ,

51

שׁוֹלל".
אַחים" ,והחכמים " ָה ְלכוּ ָ
האווילים רימו " ִר ֲבבוֹת ִ
אלתרמן תיכנן לחבר יצירה ושמה 'עיר השוטים' ,ובה תריסר סיפורי סכלות על חכמי חלם.
ב 1942-פירסם ב'מחברות לספרות' שיר פתיחה ליצירה המתוכננת ולאחר  15שנה ערך בו
שינויים כדי להכינו לפרסום ב'עיר היונה' .בין השאר המיר את הכותרת ל'בדיחת השוטים',
וביטל את אזכוריה של העיר חלם .אולם תוך כדי הדפסת הספר חזר בו אלתרמן והשיר
נגנז .52השיר ,בשני נוסחיו ,חוזר ומציין כי הכסילות מאפיינת גם אותנו ,אף שעלינו אין
שּׁוֹטיםָ / ,ל ָמּה ֶדּ ֶר ְך
יחת ַה ִ
שׁוּבה ַה ִנּ ַצּ ַחת / ,לֹא ִפּ ְתרוֹן ִליְ ,בּ ִד ַ
מגחכים בגינה" :לֹא ִא ִתּי ַה ְתּ ָ
יליִ ְך ְשׁ ָב ִטים" .יתרה מזאת :כסילותם של חכמי בדיחת
וּל ֵגוָם ֶשׁל ְכּ ִס ַ
צוֹל ַחת ְ /
ילינוּ ַ
ְכּ ִס ֵ
אַתַּ :רבּוֹת ְפּ ָע ִמים
אַך ֵע ָדה ְ
יחה ,לֹא ִנ ְצ ַר ְרנוְּ / ,
רוֹר ְךַ ,ה ְבּ ִד ָ
השוטים תמימה ,ושלנו פחותִ " :בּ ְצ ֵ
ֵח ְשׁבוּ ִדּ ְב ֵרי ֶכּ ֶסל /
יליִ ְך ָח ַס ְרנוַּ / ,רק ָח ַס ְרנוּ ִל ָבּם ַה ָתּ ִמיםִ // .כּי ְבּ ִאם י ָ
 /לֹא ֶאת ֶכּ ֶסל ְכּ ִס ַ
ָאם".53
אשׁהִ ,עיר ו ֵ
ָכינוּ ֲעשׂוֹת וְ ַק ֵיּם –  /עוֹד יוּ ַקם ,עוֹד יוּ ַקם ָלנוּ ֶפּ ֶסל ַ /בּ ִכּ ָכּר ָהרֹ ָ
ֶשׁזּ ִ

 .4.3.4הטירוף
אוצר מגוון של מילים נרדפות לטירוף – אובדן הבינה במובנה הבסיסי וההכרחי ביותר,
של שפיות וקשר עם המציאות – נמצא במשפט אחד ב'פונדק הרוחות' ,שבו פושט היד
מתאר את חננאל ,כפי שנגלה לו לראשונה ,כמטורףְ " :מט ָֹרף ֻמ ְשׁ ָלם ִעם ָכּל אוֹתוֹת וְ ִס ָמּנֵי /
ָצא ִמ ַדּ ֲעתוֹ" .54כשיוצאים מן הנגלה אל
ֶבר לֹא ָשׁפוּי ֲ /א ֶשׁר י ָ
ַה ִשּׁגָּעוֹן ַה ְמּ ַד ְמ ֵדם ֶשׁל ג ֶ
הפרשנות ,אפשר לדון בפרקים נרחבים בשירת אלתרמן כבכאלו הנוגעים בנושא הטירוף –
אהרן קומם ,למשל ,רואה את הדובר ב'שמחת עניים' ,המת החי ,כמטורף או לפחות
אובססיבי – 55ולא נעשה זאת כאן.
כמו באשר לכסילות ,גם ביחסו של אלתרמן לנושא הטירוף ניכר ממבט ראשון שלטונו של
היסוד ההיתולי והקליל – ושוב :בפרט ביצירותיו הלא-קאנוניות .בטור קומי משהו מוצג
שר החוץ הבריטי ארנסט בווין כמי שעתיד להיות מטורף בערוב הקריירה שלו .טירופו זה
ָ
מוּחל גם ,רטרואקטיבית ,על התנהלותו בשאלה הארצישראלית – בעיקר משום
ָהג הוּא
שתוצאותיה היו בדרך כלל הפוכות ממה שהתכוון" :גַּם ְכּ ֶשׁ ָהיָה ָשׁפוּי הוּאְ / ,כּ ָבר נ ַ
ִכּ ְמט ָֹרף" .56על הקיסר הרומי המטורף קליגולה אומר פזמון אלתרמני מאוחר ,ברוח הרמיזה
האקטואלית ,שאינה מחויבת בהכרח למציאות או לפרטי מציאות ספציפיים ,שראינו לעיל
יסר ָח ַלף ְבּ ִלי שׁוּבַ / .מה ֶשּׁ ִנּ ְשׁאַר – זֶה ַה ֵטּרוּף".57
באשר לכסילות" :גַּם ַה ֵקּ ָ
51שם191-189 ,
52שתי הגרסאות מופיעות במחברות אלתרמן ג ,עמ' .35-30
53שם ,עמ'  ;34-33המובאות על פי הגרסה המאוחרת' ,בדיחת השוטים' ,אך הן מצויות בשינויים קלים גם
בגרסה הראשונה.
54פ"ר ,מערכה ראשונה תמונה שנייה17 ,
55קומם ,תשס"ה ,עמ' 188
56טש"ה ,עתידו של ארנסט בווין28 ,
57פז"ב ,סוסו של קליגולה ,מתוך שירי צץ וצצה372 ,
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הטירוף עשוי אף להיות ,בהגזמה כמובן ,ועל דרך האירוניה ,שבח לאדם ,משום שבעולם
שבו הנורמה מטורפת ,מי שסוטה ממנה ומוכרז כמטורף הוא כנראה האדם הראוי' .הוא
היה לא בסדר' ,58עוד פזמון מאוחר ,הוכתר כך אולי בהשראת 'הוא היה משוגע' של אורי
צבי גרינברג .59מתואר בו אדם שנחשב למשוגע גמור ,כי התעקש לחיות חיי עמל ,מסירות
וצניעות .הטור 'מעשה בציר מטורף'

60

הוקדש לאחד הצירים בוועידת היסוד של האו"ם,
61

שהעז לצטט את עקרונות עשרת הדיברות .הטור 'בניין הגימנסיה' אומר שהקמת
הגימנסיה הרצליה בעת שהוקמה היתה אולי ניצוץ של טירוף .באחד ממאמריו המאוחרים
התנגד אלתרמן לגירושו של יהודי חולה נפש שביקש לעלות ארצה .הוא טען שכיהודי
מקומו של האיש בישראל ,וציין את הסמליות הטמונה בעליית חולה נפש בשעה שהגעת
עולים ארצה כה נדירה עד שעלייה נחשבת לטירוף .62ומאמרו שלפני-האחרון של אלתרמן,
'המחלה הראשונה' ,63מתאר באירוניה את המתנחלים מדרום לירושלים ,ובעקבותיהם את
כל חלוציה של הציונות לדורותיהם ,כמשוגעים.
המונח "יציאה מן הדעת" הוא מעין ריכוך לשוני של המונח "טירוף" ,אף שמובנו דומה,
והוא נוח גם לחידודי לשון .סחרורו של הדובר ב"על קביים אלייך" 64נוכח האהובה מבוטא
בין השאר בהכרזתו " ָלבוּשׁ ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ֵא ֵצא ִמ ַדּ ְע ִתּי" – אך רוב השימושים במונח נעשים
בז'אנרים הקלים :בטורי השיר העיתונאי ,ובפזמונים .ב'זמר מפוחית' מבוסס החידוד על
ניצול אפשרות נוספת ,מילולית כמעט ,להבנת הצירוף "להוציא מן הדעת" :להוציא מן
אַה ָבה זֶה ְמ ֻשׁנֶּהִ .תּ ְשׁ ַמע ִמ ֶמּ ִנּיִ / :אם זֶה ִנ ְד ָבּק ,זֶה לֹא ַמ ְר ֶפּה  /זֶה ְכּ ָבר
המחשבות ,לשכוחָ " .בּ ֲ
יאני ִמ ַדּ ֲע ְת ָך".65
הוֹצ ֵ
תּוּכל ְל ִ
אַך לֹא ַ
יא ִניְ / ,
הוֹצ ֵ
אַתּה יָכוֹל ִמ ַדּ ֲע ִתי ְל ִ
ִא ְתּ ָךָ / .
לקראת מלחמת העולם השנייה ובמהלכה נתלה אלתרמן בסימנים ,או שמועות ,לליקויים
בשפיות דעתם של מנהיגי מעצמות הציר כדי לנסוך היתול בשיריו ואופטימיות בקוראיו.
יט ְל ִקים! ַה ָשּׁ ָעה ִהיא
באביב  1939הוא שם נאום בפיו של מוסוליני ,וסופוַ " :חיּ ִָלים ִא ַ
ַמ ְכ ַר ַעת!  /זֹאת ַ
וּמ ְשׁ ַמ ַעת /
דוּצ'ה ִציּוּת ִ
קוּד ִתי ִהיאַ :ל ֶ
קוּדה ִהיא ָדתוֹ! ְ /פּ ָ
תּוֹרת ַה ַחיָּלַ :ה ְפּ ָ
יוֹצא ִמ ַדּ ְעתּוֹ!" .66שלוש שנים לאחר מכן הוא מדמה בעל 'רגעים' שיחה
דוּצ'ה ֲא ִפלּוּ ֵ
ִאם ַה ֶ
בין גרינג וגבלס על השאלה אם היטלר יודע מה שפיו מדבר בנאומי הניצחון ,או אולי
רואה דווקא את התבוסה .גם כאן יש בבית האחרון של השיר חידוד בדבר היציאה מן
ֵצא
ֶבּ ְלס :הוֹי ֶה ְר ַמןֲ ,ח ַדל ֵמ ִר ְת ָחהַ / .ס ְב ָלנוּת ִה ְתאַזֵּר .אַל ֵתּ ֵצא ִמ ַדּ ְע ְתּ ָךִ / .אם נ ֵ
הדעת" .קוֹ ֵפץ ג ֶ

58פז"ב389 ,
59מתוך 'אימה גדולה וירח' .אורי צבי גרינברג ,כל כתביו ,כרך א ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,תשנ"א ,עמ' 12
60טש"ד109 ,
61טש"ב147 ,
62ח"מ ,שלושה פרקים :ב .נפש טרופה465-463 ,
63ח"מ622-619 ,
64כ"ב68 ,
65פז"ב276 ,
66רגעים ב ,השלום התמידי הוא קטסטרופה לתרבות88 ,

67

ֵח – :יוֹ ֵסף ַמ ְח ָמ ִדי,
ֶר ְינג גּוֹנ ַ
ַחדֲ // .א ָבל ג ִ
ֻלּנוּ ְבּי ַ
ֵצאָה ִמ ֶמּנָּהּ כּ ָ
ַחת / ,עוֹד נ ֵ
ִמ ַדּ ְע ֵתּנוַּ ,ה ְק ֵשׁב ִלי ְבּנ ַ
ִ /לי ִנ ְד ֶמה ֶשׁ ֵבּ ְינ ַתיִ ם ֵא ֵצא ְל ַב ִדּי".67
וכך גם בעקבות המלחמה .רודולף הס ,הנאצי הבכיר שנחת במהלך המלחמה בבריטניה,
אמר ב 1945-שהערים בעבר על הרופאים הבריטים כי הוא חולה שכחה ,אף שאין הוא כזה.
וּב ֶרגַע ַההוּאֶ ,שׁ ָע ַבר ְכּמוֹ ַר ַעדֵ / ,הם ִנ ְראוּ כֹּה ְשׁפוּיִ ים – ַ /עד ָל ֵצאת ִמן
ושומעיו – " ָ
ַה ַדּ ַעת!" .68שנתיים אחר כך ,בקשר לטרוניות על בן-גוריון שהביע דעה פרטית ולא דעה
שנתקבלה על דעת הגופים המוסמכים ,הוא מסיים את הטור במילים" :הוּא יָכוֹל ִמ ַדּ ְעתּוֹ
מּוּבןִ ,מ ַדּ ְעתּוֹ ַה ְפּ ָר ִטית" .69ועל סטלין" ,שמש העמים" ,מתוך הפרגמנט
עוֹד ָל ֵצאת פֹּהַ / ...כּ ָ
ָצאָה ִמ ַדּ ְע ָתּהּ" .בנימה קודרת יותר,
'נביחת הציפור'ִ " :70אישׁ לֹא ִשׁ ֵער ֲע ַדיִ ן ֶ /שׁ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ְ
באחד הטקסטים השיריים הבודדים במאמריו ב'מעריב' מסוף שנות השישים ,71תחת
יוֹתן ְל ַב ָדּן ֵ /הן צוֹפוֹת זוֹ
הכותרת "תבוסת ביאפרה" ,כתבְ " :שפוּיוֹת ַה ִמּ ִלּים ָבּ ִעתּוֹן  /וְ ַרק ִבּ ְה ָ
ָצאוּ ִמ ַדּ ְע ָתּן".72
ָבּזוֹ ִפּ ְתאוֹם  /וְ רוֹאוֹת ֶשׁיּ ְ
אכן ,טירוף אינו תמיד דבר מצחיק – וגם לא בפובליציסטיקה האלתרמנית .המושג טירוף
אף ממחיש לפעמים את קיצוניותו של אבסורד או של סבל .חוויית המעצר והמשפט של
מרדכי אורן בפראג מתוארת בסקירתו של אלתרמן על ספרו במושגים של טירוף" .רוח של
סיוט ושל טירוף מתחילה לנשב על פני הדברים ,הקווים מתעקמים ומתעוותים ,קשרי
הסיבות והמסובבים ,קשרי הגורמים והתוצאות ) (...לילות וימים וירחים ותקופות שנה של
זמן שלא מתחומי ההיגיון והדעת ,של תבל אחרת .אמת ושקר משנים ומחליפים
מקומותיהם ,היגיון ושיגעון מתחילים להיקרא זה בשמו של זה ,מושגים כמו עובדות
והוכחות מאבדים כל משמעות" .73הלילות שבהם ניסו הסובייטים לסחוט מאורן הודאה
הם לילות "שהם שקר אחד רצוף שקר שממדיו ממדי טירוף" .74לסובייטים מיוחסת בטור
אחר "עריצות טירוף" .75גם ביחסים בינלאומיים עשוי האבסורד לקבל ממדי טירוף" :עלינו
לנטוע בתודעתנו-אנו ובתודעת העולם כי דרישתן של מדינות ערב לנסיגת הכוחות
הישראליים ,בעוד הן עצמן מכריזות כי המלחמה לא נסתיימה ,היא דרישה שמקומה
בשטח הטירוף ולא בשטח המשא ומתן המדיני".76
וטירוף גם עשוי להיות תוצאתו של דבר מעצבן ,משגע את השכל כמו שאומרים .בשיר
שובב מעט אך רציני בהחלט מ'עיר היונה' ,מגשים אלתרמן הוראה זו של השיגעון ורומז
67רגעים ב ,השפעה יפנית258 ,
68טש"ג ,הרופא על פרשת דרכים79 ,
69טש"ד ,בן-גוריון במצור180 ,
70מחברות אלתרמן א155 ,
71והיחיד בהם שאורכו יותר מכמה שורות בודדות.
72ח"מ599 ,
73טש"ב310 ,
74טש"ב314 ,
75טש"ה ,סימן ההיכר268 ,
76ח"מ ,שלום כתכלית ולא כתחליף53 ,
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לממדים מטפיזיים :הצליל הרם והאחיד של מסור הנגר ברחוב המסחרי ההומה הוא " ְצ ִליל
ֵאיןֵ -ק ֶצה ִעם זִ יק ֵטרוּף".77

 .4.3.5השתייה
השתייה לשוכרה היא השעיה של הבינה .אלכוהוליזם עשוי אף להשעותה לאורך זמן.
אלתרמן חיבר שירים ופזמונים הנוגעים ביין ,בשתייה ובשכרות ,אך ב'חגיגת קיץ' ,בשיר
'דבר המחבר אל כוסו' 78התייחס לראשונה ,אם כי לא במפורש ,לשתייתו שלו ,ומשום כך
נפתח דווקא בשיר זה.
ב'חגיגת קיץ' מופיעה לראשונה בתוך סיפור עלילה אלתרמני ,כחלק מן העלילה ,דמות
"מחבר"" .מחבר" זה הוא המחבר המשתמע של 'חגיגת קיץ' עצמו :הוא כותב את
האירועים המתרחשים סביב ,בסטמבול .רמזים רבים מזהים אותו עם אלתרמן הביוגרפי,
הנוהג לשתות
ַ
שכותב שירה בסגנונות רבים ושמוכיח בשער את הציבור בעיתון יום ו'.
הוא אחד מרמזים אלו.
תחילתו של 'דבר המחבר אל כוסו' בסוף השיר שלפניו' ,ברחסיד על משמרתו' .79ברחסיד
מפנה את תשומת לבה של המסעדנית קלרה לכך שבקצה האולם יושב סופר מחבר-
ספרים .המחבר עצמו יושב ,לפניו כוסית ,ומעמיק " ַעד ַהיְ סוֹדוֹת וְ ַה ָשּׁתוֹת ַ /בּ ְשּׁ ֵא ָלה
וּמשּׁוּם ָכּ ְך
ֹחוֹתיו ָכּ ֵעתִ / ,
ַה ִנּ ְכ ָבּ ָדהִ :ל ְשׁתּוֹת אוֹ לֹא ִל ְשׁתּוֹתֶ // .שׁ ֵכּן לֹא ְכּ ִמ ַדּת כֹּחוִֹ -מ ֶקּ ֶדם כּ ָ
כּוֹסית ִדּ ֵבּר ְר ֵתת" .באופן פרודי ,בביקורת עצמית חושפנית ,מוצגת שאלת השתייה
ֶאל ַה ִ
כשאלה קיומית .בשיר עצמו מהרהר המשורר בכך שכוס ראשונה ,שלכשעצמה אין בה
חטא ,עתידה לגרור אחריה " ִצי כּוֹסוֹת ָשׁ ֵלם" ,שנזקו הבריאותי רב .בהמשך הוא משווה את
וה ְר ִעים
העבר ,שבו היין שימח את לבבו ופשט בעורקיו כמו שהוא פושט בשריגי הגפן ִ
כאילו אין זה גוף אלא שמיים ,עם ההווה ,שבו כבר הכוס הראשונה הוממת אותו,
יצה ֵמ ַעל מ ִֹחי ֶאת ַה ִתּ ְק ָרה"ַ " .מה ֲהנָאָה ִלי יֵשׁ ַכּיּוֹם ִמ ֶמּ ָךּ?" ,הוא שואל את היין.
ו" ַמ ְק ִפּ ָ
לבסוף הוא שותה כוס אחת.
זו ,בשיר הבא' ,עוד מדברי המחבר' ,80נוסכת בו כוחות חדשים ,ומוציאה מפיו נאום שירי
משונה על כוחה של נשמתו לעמוד ,אף בלא גוף ,בפני הזיקנה .סופו של השיר מלמד כי
אָרץָ ,ה ִעיר,
יך ַרק ֶשׁלֹּא ִנ ְשׁ ַכּח ֶ /את ֵשׁם ָה ֶ
המחבר ששתה חושש מאובדן בינה זמניָ " :צ ִר ְ
יך ִל ְכתֹּב".
ַמ ִשׁ ְ
שׁוֹנים .נ ְ
ָה ְרחוֹבָ / .היָה זֶה ַר ֲעיוֹן ֻמ ְצ ָלח ִ /ל ְרשֹׁם ְפּ ָר ִטים ִ
ב'חגיגת קיץ' ,ובבן-זמנה 'משפט פיתגורס' ,השכרות אף נוטלת חלק בעלילה .ב'חגיגת קיץ'
מתכנן מישה ברחסיד לפרוץ לבנק על סמך שכרותם הצפויה של המכשפה ושל השומר

77עה"י ,פרק חוזר212 ,
78ח"ק94-93 ,
79שם92-91 ,
80שם97-95 ,
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סימן-טוב .81חשוב מכך :במהלך המסיבה של עובדי סניף הבנק משתכר הקופאי הוותיק,
נואם נאום בגנות הסדר החברתי ,המורשת וההיסטוריה ומשליך מן החלון את הגביע של
ציבא – אירוע מרכזי בדרך לפתרון ההסתבכות העלילתית .82ב'משפט פיתגורס' צלצח
משתכר ומרעיף דברי שנאה על המכון ועל הבינה והמדע.83
בשני שירים של אלתרמן העוסקים ביין ,אך לאו דווקא בשתייתו של המחבר ,מבוארים
שלביהן של השתייה והשכרות .שלבים אלו מכילים יותר מכוס אחת – בדומה למה שסיפר
"המחבר" ב'חגיגת קיץ' על עברו שלו ,שבו הפליג הרבה מעבר לכוסית הראשונה .השיר
תּוֹע ֶלת
'היין' ב'שיר עשרה אחים' 84הוא המנונן של אהבת הנעורים ושל " ְדּ ָב ִרים ְבּלֹא ֶ
וּמ ִחיר" יותר משהוא המנון ליין .ועם זאת מוקדשים בו בתים אחדים ליין עצמו .הוא " ָע ֵצב
ְ
וְ ָע ִני  /וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ִנ ְר ֶאה ִמ ְקּ ָר ָעיו" – פשוט ודל אך משנה לחלוטין את מצב הרוח ותמונת
וּמגַּע ַשׁ ְל ַה ְבתּוֹ
העולם .האח הדובר בשיר מבקש לזכור ליין את "חֹם ִכּשּׁוּפוֹ ַה ָפּשׁוּט ַ /
יעים" ,ופונה לפרט שלושה שלבים בשתייהַ " :מגָּעוֹ ָה ִראשׁוֹן הוּא ַמגַּע ַה ֵחרוּתֲ / ,א ֶשׁר
ִמ ְג ִב ִ
וּמ ֻת ְל ָתלַ / .מגָּעוֹ
מוֹל ְך ְ
ינוּה ַחיִּ יםַ // .מגָּעוֹ ַה ֵשּׁ ִני הוּא ַמגַּע ַה ָלּ ִביאַ / ,ה ְמ ַפ ְלּ ֵחנוּ ֵ
לֹא ְר ִא ָ
מוּטל" .בשני השלבים אין אובדן בינה ,אלא רק
ֹשׁך ֵתּאוֹר ֲח ָ
וּבח ֶ
ֹשׁ ְך י ִָביא ַ /
ישׁי ֶאת ַהח ֶ
ַה ְשּׁ ִל ִ
חירות ואחריה תחושת כוח וגבורה .במגע השלישי נרמז אובדן בינה ,חושך – אך חושך מן
הסוג המאיר את מה שמעבר לבינה ,את האהבה.
מקור השראה אפשרי לשיר ,ולחלוקה לשלושה שלבים ,הוא מדרש חז"ל על שכרותו של
נוח" .קודם שישתה אדם מן היין הרי הוא תם ככבש זו שאינה יודעת כלום וכרחל לפני
גוזזיה נאלמה .שתה כהוגן ,הרי הוא גיבור כארי ואומר אין כמותו בעולם .כיוון ששתה
יותר מדי ,נעשה כחזיר ,מתלכלך במי רגליים ובדבר אחר .נשתכר – נעשה כקוף ,עומד
ומרקד ומשחק ומוציא לפני הכל נבלות הפה ואינו יודע מה יעשה .וכל זה אירע לנוח
הצדיק" .85הארי משותף לשיר ולמדרש :בשיר הוא מסמל את השלב השני בשתייה,
ובמדרש ,שבניגוד לשיר הוא ביקורתי מאוד כלפי השתייה ,הוא מסמל את השלב הראשון,
צעד אחרון לפני הניוול החזירי והקופי.

81שם37 ,
82שם126-125 ,
83מ"פ ,מערכה ראשונה ,תמונה שלישית38 ,
84עה"י300-296 ,
85תנחומא פרשת נח ,יג
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השתייה מתקדמת בשלבים ,86הפעם לפי מספר הכוסות ,גם בפזמון 'שיכור' .87הפזמון
החוזר אינו קבוע ,ובכל אחת משלוש חזרותיו הוא מונה את השלבים .הנה הווריאציה
ַחנוּ
שּׁוֹתים ֲאנ ְ
וּכ ֶשׁ ִ
מוֹטל ֶח ְב ֶר ַמן וְ יַאטְ / .
קוֹרא ִלי ְ
אַחתֵ / ,
ַחנוּ כּוֹס ַ
שּׁוֹתים ֲאנ ְ
הראשונהְ " :כּ ֶשׁ ִ
ַחנוּ זֶה
נוֹת ִנים ֲאנ ְ
שּׁוֹתים אָנוּ כּוֹסוֹת ָשׁלֹשְׁ / ,
וּכ ֶשׁ ִ
מוֹטל ַבּ ְלּ ָחיַיִ םְ / ,
נוֹשׁק ֲא ִני ֶאת ְ
כּוֹסוֹתיִ םֵ / ,
ַ
ָשׁשׁ זֶה
אַר ַבּע – ָ /לרֹב ָמגֵן ָדּוִ ד אָדֹם ְכּ ָבר ָבּא! ָ /ח ֵמשׁ ו ֵ
שּׁוֹתים אָנוּ כּוֹסוֹת ְ
וּכ ֶשׁ ִ
ָל ֶזה ָבּרֹאשׁ ְ /
מוֹטל ."...לאחר שנים,
ְ
וּמוֹטל זֶהוּ
ְ
בּוֹטל /
רוֹפסוֹרַ / ,בּ ְקבּוּק אַ ְנ ְג ִלי זֶה ְ
ֶקה זֶה ְפּ ֶ
ֶע ֶשׂר  /וְ י ֶ
לתוכנית 'ועוד שירי צץ וצצה' בסוף שנות השישים ,חיבר אלתרמן פזמון נוסף ,מים
מינרליים' ,על שתיין חסר גבולות שנהנה מן האלכוהול ואף משגשג בזכותו.88

 .4.3.6אי-הבנה
אי-הבנה ,בחיי היומיום ,היא טעות הדדית בהבנת כוונתו של הזולת ,הגורמת לתקלה או
למבוכה .אחד מפזמוניו של אלתרמן' ,אי-הבנה' ,משתעשע על חשבון הקלות שבה
משתמשים בתירוץ "זו היתה אי-הבנה" ,89אך כהרגלם של פזמוני אלתרמן מחיל אף הוא
את הפרדיגמה הנידונה על תחומי חיים רחבים ,ולבסוף קובע שכל חיינו הם אי-הבנה.
הבנה היא גם אמפתיה ,יכולת לראות דברים כפי שרואה אותם האחר .הבנה כזו עשויה
לפגוע בהבנתם של דברים ,במובנה הפשוט של המילה "הבנה" ,ולבלבל בין אמת ושקר –
וזהו ,לדעת אלתרמן ,מה שקורה כשמגלים הבנה רבה מדי לעמדת הצד השני ,קרי
לתביעותיהן של מדינות ערב לאחר הפסדן במלחמת ששת הימים" :מרוב 'הבנה' התחלנו
להבין יותר מדי ,התחלנו להבין לא רק דברים שחובה להבינם ,אלא גם מה שאסור להבין,
גם דברים שהבנתם פירושה טשטוש כל הבדל בין צדק ועוול ,בין אמת לשקר ,הבדלים

86תורת השלבים של השתייה חלה כנראה גם על אלתרמן עצמו .כך לפחות מעיד יעקב אורלנד בפרק 'בין
כוסית ראשונה לשלישית' ,בפואמה שלו על אלתרמן 'נתן היה אומר' )בתוך :מבחר כתבים ,עריכה ואחרית דבר דן
מירון ,כרך ג ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,תשנ"ז ,עמ' " .(23-21בין כוסית ראשונה לשלישית היה כפי שהכירוהו כולם – /
חכם ,מפוכח ,שנון ,רתוע ,מקשיב ,שתקן / .בין שלישית לחמישית או שישית ,היה סגוֹר-לבו נפתח /
ואלוהים הציץ מתוכו ,נדיב וטוב-עין / .היה אוהב את כולם ומסנגר לכולם ומושך חסד את רעיו-באמת(...) .
מן השישית ואילך החל השטן נוטל ממשלה בתוכו  /וכובש כל חלקה טובה / .אפילו אוהביו-באמת לא יכלו
עוד למחיצתו / .מר ואלים היה ,זומם וחורש ,וקנאי ונוטר לזולתו / ,תדהמת כל מרעיו / .רק חסד ההשגחה
היה זה שלא ארך לו משך-הזמן".
הלאה מתאר אורלנד את מה שאירע "משחצה את גבול הקיבולת האחרונה :היתה דעתו משתבשת והפך
להיות רע ולחוש ברע / .נעשה זר ונמהר ופוגע ואכזר מאוד ,והיה קשה לנו להאמין כי פיו הוא הדובר
דברים שאין הנייר סובלם / ,ודאי לא אותו נייר שזכה לחסד קולמוסו ) (...הוא לא נשא שם פנים ְלאיש,
שש ֲארה בו מידה של אינסטינקט לשימור עצמו ) (...ושוב שתה כוסית או שתיים ,עד
נדמה לי ָ /
אבל ָ
שהיתה דעתו דועכת ) ."(...דעיכת הדעת ,אובדן הבינה ,התרחשה אפוא בשלבים שהחלו רק לאחר "גבול
הקיבולת האחרונה" :תחילה השתבשות הדעת ,שיש בו עדיין משימור העצמי ,ולבסוף דעיכה.
מנחם דורמן )גילולה (1991 ,ויחזקאל וינשטיין ,הוא חצקל איש כסית )דורמן (1991 ,מתארים את שתייתו
של אלתרמן כמינורית יחסית למה שמקובל לחשוב ,וככזו שלא פגעה ביכולתו היצירתית משום שהוגבלה
לזמנים מצומצמים .מקרה נדיר שבו עולה הנושא בכתיבתו של אלתרמן הוא תגובה קצרה באחד ממאמריו
האחרונים ב'מעריב' )ח"מ (581 ,לדבריו של פרופ' יעקב טלמון באותו עיתון .טלמון כתב שדבריו של
אלתרמן בוויכוח איתו סביב שאלת ארץ ישראל הם בגדר קללות וגידופים של שיכור שאין לענות לו.
87פז"ב247-245 ,
88פז"ב373 ,
89פז"ב379 ,
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אשר ערבובם לבליל אחד אינו מוסר אנושי אלא חדלון כל מוסר וכל ערכים ואמות
מידה".90
ולבסוף ,אי-הבנה עשויה להיות גם מצב קיומי ,מצב של תחושת זרות בעולם ,של חוסר
שחר ,ואז היא חמורה שבעתיים .זהו האבסורד ,והאירו כמה מן החוקרים כי שירתו של
אלתרמן נאבקת בו" .אלתרמן נטל על עצמו את המאבק באבסורד בריש גלי" ,כתב מרדכי
שלו ,91בהתייחסותו לפתיחה ולסיום של 'שמחת עניים' ,המכריזים ש"לא הכל הבלים".
היצירה כולה מעניקה פשר עליון לחיים.
לפי רות קרטון-בלום ,ה"אמצע" ,שאליו שואף שוב ושוב אלתרמן ב'חגיגת קיץ' ,אמצעם
של הדברים ואמצעו של הרגע ,ויותר מכך הממשות ,הוא "ביתוקו של האבסורד .חיי
היומיום במלאותם ,במוחשיותם ,בריבוי פרטיהם – הם הטריז המבקיע את האבסורד
באמצעו כמנורה הנדלקת בחדר אפל" .92ההליכה אל הפרטים הרבים ,היא מוסיפה ,היא
מפלט מפני התפוררות האני; השלכה של האני על המציאות החיצונית .אך לא רק מפלט
מפחד ההתפוררות יש כאן ,אומרת קרטון-בלום ,אלא גם מן המענה לאבסורד נוסח
סארטר .והמענה הוא בעצם הרחבה של האבסורד נוסח קאמי :אבסורד שהוא "נקודת
זינוק לאישור מחדש של החיים".93
באויב נוסף של הבינה ,הטשטוש ,נדון במהלך הפרק הבא ,שיתמקד בהתמודדות יצירתו
המאוחרת של אלתרמן באובדן הבינה.

90ח"מ ,ההבקעה מן הדמדום387 ,
91שלו ,תשס"א ,עמ' 129-128
92קרטון-בלום ,תשנ"ד ,עמ' 142
93שם ,עמ' 144
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 .5שנות השישים ואובדן הבינה
המאבק באובדן הבינה מאפיין את התקופה המאוחרת ביצירתו של אלתרמן ,שנות
השישים – שהן שנות החמישים לחייו' .חגיגת קיץ' ו'משפט פיתגורס' עוסקות במתח שבין
בינה וטירוף ושבין בינה למוסר ,ומציגות את גבולותיה של הבינה האנושית ואת כוחו של
המדע אך גם את קוצר ידו .ב'חגיגת קיץ' מתרחש אירוע של אובדן בינה המוני ,וישנו שם
גם ביטוי שירי מן הנשגבים שישנם לחרדה מפני אובדן הבינה – הלא הוא 'שיר משמר',
שבו ,כדברי הלל ברזל" ,התבונה מבקשת לנצח את האימה בכל דרך אפשרית" .1מחזהו
הלא גמור של אלתרמן מתקופה זו ,שפורסם תחת הכותרת 'ימי אוּר האחרונים' ,עוסק
בקושי שבקיומה של חברה אנושית רציונלית .ספרו האחרון של אלתרמן ,הסאטירה
הפוליטית 'המסכה האחרונה' ,מצליף במה שאלתרמן ראה כרפיון ידיים ישראלי לאחר
מלחמת ששת הימים ,בעיקר בתחום העלייה ,ומתאר אותו בין השאר כשכחת-כול וכעיקום
מוח .מאמריו ב'מעריב' ,שכונסו בספר 'החוט המשולש' ,דנים חזור ודון ב"טשטוש"
וב"דמדום" שאחזו בהנהגה המדינית הישראלית לאחר הניצחון :בהכרתם של דוברים
ישראלים בקיומו של עם פלשתיני; בהימנעות מיישובם של יהודה ושומרון ,הגולן וסיני,
ביהודים; במחדל העלייה ,ועוד ועוד.
חייו האישיים ,המשפחתיים והציבוריים של נתן אלתרמן הועידו לו באותן שנים כמה
אתגרים שלא הכיר ,חלקם קשורים באובדן בינה .בעיית השתייה זכתה אצלו למודעות
מוגברת ,שבעקבותיה חדל משתיית משקאות חריפים ,2וכפי שראינו בפרק הקודם אף
התמודד לראשונה עם בעייתו זו באופן ספרותי .מבית נתקל בהתערערות מצבה הנפשי של
בתו ,ובאובדן הזיכרון של אמו .כמשורר נדחק מעמדתו הבכירה והמוערכת בידי דור צעיר
של משוררים ומבקרים ,ויצירותיו ,חדשות ואף ישנות ,ידעו מתקפות קשות שהיסוד
האישי לא נעדר מכמה מהן .ובזירה הציבורית-פוליטית ,מצא עצמו לראשונה כאיש מיעוט
ואופוזיציה בפרשת לבון ,ולאחר מכן כמייסדה של 'התנועה למען ארץ ישראל השלמה'
ואחד ממנהיגיה.

 .5.1דוגמאות אחדות
לצורך המחשה ,נפתח בארבעה אירועים בולטים של אובדן בינה ושל מאבק בו ,בשלוש
מיצירותיו הבדיוניות של אלתרמן משנות השישים – אירועים שעוד לא סקרנו כראוי
בפרקים הקודמים.
• המכשפה מ'חגיגת קיץ' חוותה שרפה קטנה בדירתה ,והיא מקללת את העיר כולה,
אך לפתע נזכרת כי אהובה האלמן סימן-טוב לא בא אליה .היא פוסקת מקלל,
ובמקום זאת מכינה את שיקוי האהבה החריף ביותר שברשותה – " ְל ִפי ַה ַמּ ַחץ ָ /היָה
1ברזל ,תשנ"ג ,עמ' 466
2על כך מוסרים מנחם דורמן )גילולה (1991 ,ורחל מרכוס )מרוז ,(1985 ,ולא כל הפרטים בדבריהם
מתיישבים זה עם זה .דורמן ייחס את הפסקת השתייה לדברי הרופא ,ומרכוס – להחלטתו של אלתרמן.

73

ָמיט  /וְ ֶשׁל ָח ִשׁיש" .האד המשייט
ָבּהּ ]במרקחת[ גַּם ַתּ ְר ִכּיז ַק ַדּ ַחת  /וְ גַם יְ סוֹד ֶשׁל ִדינ ִ
ירהִ -פּים ֶ /את
עוּלת ַהמּ ַֹחָ / ,מ ַרטִ ,נ ֵסּר ִכּ ְפ ִצ ָ
ֶפשׁ וְ ַהגּוּףִ / ,ע ְר ֵפּל ֶאת ְפּ ַ
בעיר " ָס ַחף ַהנּ ֶ
ַמ ֲע ְרכוֹת ָה ֲע ַצ ִבּים" .הגברים בעיר כולה חדלים מלהתעניין בעלמות יפות ,ומתעוררים
קוֹמהּ" .כאן קם
אַח ֶרת ִבּ ְמ ָ
ַפ ֵשׁנוּ ְמ ַמ ֶאנֶת ַ /ל ְחמֹד ֶ
ֻמּה ֲ /א ֶשׁר נ ְ
ילית ָה ֲאי ָ
לרוץ אל "זוֹ ַה ִלּ ִ
ַחסֲ / ,א ֶשׁר ָשׁ ַמר ַעל חוּשׁ ִמ ָדּה" ,התפרץ וצווח בזכות מוחו של
אדם אחד " ָשׁפוּי ְבּי ַ
אָדם ִכּיצוּר הוֹגֶה" .האדים שוקעים לפתע בגלל סופה
האדם ונגד הוויתור " ַעל ָה ָ
שפרצה לעיר.3
• המחשב פיתגורס ,שנידון לפירוק ,נאבק בכל כוחותיו נגד אובדן בינתו .הוא הכין
מבעוד מועד מעגלים אלקטרוניים עוקפים שיפעלו במקרה חירום ,אך זקוק לאדם
שיזיז לשם כך ידית .הנערה דינה מסרבת להיעתר לתחינותיו .4וכך מתואר בהוראות
הבמה מאבקו האחרון של פיתגורס" .גל המולה אחרונה של פית מתנשא פתאום,
ההמולה עולה ,מתקרבת ,גוברת ,ממלאה את הכל סביב ,הקולות מטפסים זה על גבי
זה ,חוזרים וצונחים ,מתגלגלים לכל צד ,מתקבצים שוב יחד ,נהפכים לנהימת מיתר
רחב ועז ,נקטעים פתאום".5
• מנהל העבודה הציבורית מספר למלך אורנאמו )'ימי אור האחרונים'( על הבלבול
שאוחז בו בשל בלילת לשונותיהם של העובדים .בין השאר הוא מודהֲ " :א ִני ְמ ַפ ֵחד
אוּלי
אוֹמ ֶרת ַ /
אַחת ֶ
רוֹצהַ ...ה ִמּ ִלּיםָ ...כּל ַ
אוֹמר ַ /מה ֶשּׁ ֲא ִני ֶ
טוּח ֶשׁ ֲא ִני ֵ
ְל ַד ֵבּרֵ ...אינ ִֶנּי ָבּ ַ
אוֹת ָך
הוֹפ ֶכת ְ
ֹאשׁ ָך ...וְ ֶ
ֶה ֶפּ ֶכת ַעל ר ְ
אַך ְבּעוֹד ִהיא ְמ ַד ֶבּ ֶרתִ / ...היא נ ְ
רוֹצהְ ...
ַמה ֶשּׁ ִהיא ָ
לוּלים/ ,
זוֹר ִמים ְשׁפוּיִ יםְ ,צ ִ
וּב ֵעינֵי ֲא ֵח ִרים" .6הוא מספר שהמים " ְ
ֶיך ְ
ִל ְמט ָֹרף ְ /בּ ֵעינ ָ
אָדם
כּוֹכ ֵבי ָמרוֹם ְ /כּ ִאלּוּ ְמ ַשּׁ ְקּ ִפים ֶאת ֶה ְגיוֹן ָ /ה ָ
ָהר ַה ֶפּ ֶרא ְמ ַק ֵבּל ָמרוּת )ֲ (...א ִפלּוּ ְ
ַהנּ ָ
וּל ָבנָה /...וְ ַרק ַהכּ ַֹח ַה ַשּׁ ִלּיט ַעל ָכּל ֵא ֶלּהַ / ,ה ַמּ ְד ִבּיר ָכּל ֵא ֶלּה
מוֹע ֵדי ַח ָמּה ְ
מּוֹצא ֲ
ַה ֵ
הכּ ְשׂדים[ ָ /פּרוּד,
יביםַ ,רק הוּא ]כלומר האדםַ ,
יך ָכּל ֵא ֶלּה ִ /בּ ְנ ִת ִ
מּוֹל ְ
ְל ָמרוּתוַֹ ,ה ִ
הוֹפ ְך עוֹרוְֹ ,מ ַשׁנֶּה ַט ֲעמוֹ" .הוא מזכיר השערות שונות ששמע לסיבת
תּוֹעהֵ ,
ַמ ְת ִחיל ֶ
הבלבול – סם משכר שהפיצה הכהונה ,הרעלת בארות בידי מלכים זרים ,זעם
רוּחִ / .ל ְראוֹת ַה ְדּ ָב ִרים
האלים .אורנאמו עונה שראשית דבר יש " ְל ִה ְת ַאּזֵּר א ֶֹמץ ,קֹר ַ
רוּח
טוּח ִ /כּי זֶה ַקיָּםֲ / .א ִני ָצלוּל וְ ַקר ַ
ַא ִני ָבּ ַ
ֶמת / .ו ֲ
ִבּ ְצ ִלילוּת ַדּ ַעתִ / ,אם ִהיא עוֹד ַקיּ ֶ
עוֹלם".7
יתי ֵמ ָ
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ָהיִ ִ
ֵ
בפרגמנט מתוך המשך המחזה מעניק המלך אורנאמו פרשנות מחרידה למדי לאירוע
אוּלי ַה ָלּשׁוֹן
בלבול השפות :הוא מעלה את החשש שלא המילים אבדו ,אלא תוכנןַ " .
חוֹלה ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ִמ ִלּים חוֹלוֹת /...וְ ַ
פּוֹר ֶרת  /וְ ָ
ילה ִמ ְת ֶ
ִה ְת ִח ָ
יך
אוּלי לֹא ַה ִמּ ִלּיםִ ,כּי ִאם ֵ /א ְ
3ח"ק ,יורת הכשפים רותחת104-100 ,
4מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה חמישית118-112 ,
5מ"פ ,מערכה שנייה ,תמונה שביעית128 ,
6י"א165 ,
7י"א165-167 ,
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תּוֹך
רוֹקנוֵּ ...אין ַמ ְשׁ ָמעוּתְ ...
אוֹמ ִריםָ / ,ה ִע ְני ִָנים ַע ְצ ָמםַ ...ה ֻמּ ָשּׂ ִגיםַ / ...ה ִמּ ִלּים ִנ ְת ְ
אַתּם ְ
ֶ
וּב ִלי ַהתּ ֶֹכןַ ,ה ִמּ ִלּים /
לוּביםְ / ...
תּוֹכן ְ /כּמוֹ ַחיּוֹת ִמן ַה ְכּ ִ
אַיִ ןִ /...כּי ָבּ ְרחוּ ַה ְתּ ָכ ִנים ִמ ָ
מוֹטטוֹת ְכּ ִב ְניְ נֵי ְק ָל ִפים" .8המשכו של הדיון הפרוע מעט מעלה הרהורים כמו
ִמ ְת ְ
קוֹד ִמיַ / ,ה ַבּ ַער ַבּ ַעל ִשׁעוּר ַהקּוֹ ָמהֲ / ,א ֶשׁר ְמאוֹר ְדּ ָב ָריו
אַח ֵרי ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִדּ ְב ֵרי ְ
בּוֹתיְ ,
" ַר ַ
ֶלת ָפּ ְתחוּ ַשׁ ֲע ֵרי ָח ְכ ָמה".9
ָה ֲא ֵפ ֵלים ָ /ל ִאוּ ֶ
• שליח העלייה קיפודי ,גיבור 'המסכה האחרונה' ,מודה באוזני בכיר הסוכנות מלקוש
והיחצ"נית מיקס כי בונטה איננו העולה המאה-אלף כפי שהוצג .קיפודי מבולבל
תחילה ,ואומר" :תשמע ,קיפודי – אני ...כולנו ברגע זה ,איננו מתמצאים עדיין ...אני
לא אשאל שאלות ...אתה עוד תיתבע לאחריות על המעשה הזה ...אך כעת ,העיקר –
צלילות דעת".10
ואכן ,העיקר הוא השאיפה לצלילות דעת ,גם כשהמונולוגים מגומגמים ודובריהם אובדי
בינה.

" .5.2יצירה של פחד מהתפוררות"
בולטותו של המאבק לשמירת הבינה ביצירות אלתרמן בנות התקופה הזדקרה לעיני
חוקריהן .מרדכי שלו ראה ב'שיר משמר' ,שהקריאה-תחינה לשמירת הבינה שזורה בו לכל
אורכו ,ביטוי לחששו של אלתרמן מפני אובדן בינתו שלו" :הנמענת ]ב'שיר משמר'[
מצטווה לשמור לא רק על נפשה אלא גם על בינתה (...) .למה אלתרמן מתכוון כאן? נראה
שהוא מזהיר את עצמו מפני מה שעומד לקרות לו ,היינו ,יש לו תחושה שהוא עומד לאבד
את בינתו .זה מה שלפי דעתי קרה ]כאשר ניסה אלתרמן ,בשנות עיסוקו בחזון ארץ ישראל
השלמה ,לשלול את מנגנוני ההגנה שהנחו אותו עד אז[ – ובזה אינני אומר שאי אפשר
לאבד את הבינה גם בכיוון ההפוך של תבוסתנות והסתלקות ממאבק על הצדק שלנו .כדור
הארץ 'יכול' להתקרב יותר מדי אל השמש ולהישרף ,או להתרחק יותר מדי ולקפוא".11
רות קרטון-בלום מזהה ב'חגיגת קיץ' פחד מהתפוררות האני .היאחזות ַבּיש ,בפרטים של
העולם האובייקטיבי ,ומנגד – נסיגה אל תוך האני ,המתבטאת בהיעדר ביטחון אם
הדברים מתחוללים "בתוכי או בחוץ" ,כלשונו של "המחבר" ב'ראיון עם המחבר',12
ובהעתקת ההתפוררות של "תמונת היש" אל האני עצמו ,שהוא במידה רבה אני ביוגרפי.13
"עיקר החרדה שכנגדה מגייס המשורר את הבינה היא מפני אובדן הבינה עצמה" ,מציין

8י"א .195 ,רעיון דומה יש ב'המסכה האחרונה' )" :(69כמין מפולת איטית הלכה ונתחוללה בו ]בקיפודי[;
מפולת חרישית של זיכרון ושל התמצאות ,התפוררות וניתוק של קשרי סמיכות בין המילים ובין
המשמעות ,בין המשמעות ובין המושגים ,בין המושגים ובין הגופים".
9י"א198-197 ,
10מ"א151 ,
11שלו ,תשס"א ,עמ' ) 125מתוך "תוספות" משלו שנדפסו בשולי מסתו(
12ח"ק162 ,
13קרטון-בלום ,תשנ"ד207 ;151-145 ,
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אבנר טריינין בסקירתו על ספרה של קרטון-בלום .14בדבריה בכינוס לציון  35שנה
לפטירתו של אלתרמן במארס  2005באוניברסיטת תל-אביב סקרה קרטון-בלום השמטות
ותיקונים שהכניס אלתרמן ב'חגיגת קיץ' בשלבי הכנתה לדפוס ,והראתה כי הללו מלמדים
שהמשורר רצה להפחית את עוצמתם של תוכני ה'מאויָם' ) (unheimlichהעולים בספר,
ואת המסקנות הברורות ,והמייאשות מדי ,שנובעות ממנו באשר להתפוררות .זו יצירה של
פחד מהתפוררותִ ,ה ְטעימה.

 .5.3בדידותו של אלתרמן ופרשת לבון
מהופעת 'עיר היונה' ואילך זכו יצירותיו של אלתרמן לקבלות פנים צוננות .כך אירע לרוב
מחזותיו – 'משפט פיתגורס' ,למשל ,ירד מן הבמה לאחר הצגות מעטות והובן בביקורת
שלא כראוי

15

– ול'חגיגת קיץ'' .16המסכה האחרונה' כמעט לא זכתה להתייחסות ,כותב

מנחם דורמן ,17,ונראה שלא הגזים .ועל כל אלה באו המתקפות המפורשות שערערו את
סמכותו השירית ואת בכירותו ,ובראשן אלו של נתן זך במאמרו 'הרהורים על שירת
אלתרמן' מ 181959-ובספרו 'זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית' מ.191966-
סיפר מנחם דורמן" :20כאשר נתן זך וחבורתו הורידו את הכתר מראש אלתרמן ,נשאר
השולחן של אלתרמן ב'כסית' מיותם .ישבו על ידו שלושה :אלתרמן ,יושב כמי שעומד
לקפוץ מן המקום בכל רגע ,לקום וללכת ,רגל על רגל ,דרוך כמו קפיץ; צילה ואני .זאת
היתה החבורה האחרונה סביבו" .ובכתב ,על השבועות האחרונים לחייו" :לכאורה ,היתה זו
תקופה שהיו לו לאלתרמן המוני חברים מחמת עסקי הציבור ,אבל לאמיתו של דבר
נצטמקה ונסתחפה שורת החברים מימים קרובים או מימים רחוקים יותר".21
בין כל זה ובין פחד מאובדן בינה הקשר עקיף ,אם ישנו בכלל ,ולכן לא נאריך כאן בדברים.
בהידחקות מן הכס של בכיר המשוררים ובאובדן הקהל יש ,עם זאת ,מתחושת היות קול
קורא במדבר ,שהנסיבות הפוליטיות חוברות לה .ראשיתו של הבידוד הציבורי בפרשת
לבון .בימי פרשת לבון ,במחצית הראשונה של העשור ,מצא אלתרמן עצמו לראשונה
במחנה פוליטי העומד באופוזיציה להגמוניה השלטונית והתרבותית במדינה ,וקודם לכן
ביישוב.22

14טריינין ,תשנ"ו
15דוגמה למאמר ארוך שכולו לעג ואי-הבנה :צל .1965 ,סקירה קצרה של פרשנויות שניתנו למחזה מופיעה
בפתח מאמרו של משה נתן )נתן .(1965 ,המאמר עצמו מציע פרשנות פוליטית ,ועל כך להלן .סקירה נוספת
אצל אורן ,תשכ"ו .התייחסותו של אלתרמן לקריאת המבקרים במחזהו מצויה במסתו 'בין סיפרה לסיפור',
מ"פ.151-131 ,
16קרטון-בלום ,תשנ"ד ,עמ' 17-16
17דורמן ,תשמ"ז ,עמ' 205
18זך1959 ,
19זך1966 ,
20גילולה1991 ,
21דורמן ,תשמ"ז ,עמ' 205
22המידע להלן בסעיף זה מבוסס על מאמרו של דן לאור 'אלתרמן ופרשת לבון' ).(1989

76

לאלתרמן היה חלק בפרוץ הפרשה :הוא שחשף לראשונה לציבור הרחב את העובדה
ש"משפט קהיר" נגד קבוצת יהודים מצרים לא היה עלילה ,ורמז שהאחראי להפעלת רשת
הריגול היה פנחס לבון .לבון התפטר מהממשלה שבוע לאחר פרסום השיר .אלתרמן נטל
חלק פעיל גם ב"סיבובים" הבאים של הפרשה :ב ,1960-1961-כאשר דחה בן-גוריון מסקנות
ועדה מפלגתית שזיכתה את לבון ,איים להתפטר מתפקידו והדיח את לבון מראשות
ההסתדרות ,וב ,1965-כאשר דרש בן-גוריון הקמת ועדת חקירה משפטית.
בשלבה השלישי והסופי ,ב ,1965-הובילה הפרשה את דוד בן-גוריון לפרוש ממפא"י ולהקים
את רפ"י .במקום השני מהסוף ברשימה 23שובץ מי שעמד לימינו של בן-גוריון במחלוקת
הפוליטית הגדולה הזו על כל שלביה ,בבדידות יחסית בקרב אנשי העט והרוח :נתן
אלתרמן" .כחסיד של בן-גוריון המנודה וכמועמד לכנסת מטעמה של מפלגת שוליים כמו
רפ"י ,לא יכול היה אלתרמן ליהנות עוד מן המעמד החברתי המיוחד שהיה לו ומן האשראי
הציבורי ממנו נהנה קודם הפרשה .נקל לשער כי עמדתו של אלתרמן בפרשת לבון חיזקה
את האופוזיציה ל'נוסח אלתרמן' בקרב הקהילה הספרותית – תופעה שתחילתה ושורשיה
הם בלתי-תלויים בפרשה גופה" ,כותב דן לאור.24
גם בפנקסיו הפרטיים ,כותב לאור ,25נראה אלתרמן כמי שמשוכנע לגמרי בצדקת דרכו –
כשהוא מברר לעצמו את דברי בני פלוגתו" .עמדתי על הניגוד המשווע בין הערכים
המוצהרים של קבוצת ותיקי מפא"י ובין התנהגותה ...שיש בה פחדנות והתחמקות וחוסר
עקביות וטשטוש עיקרים".
משה נתן 26סבר ש'משפט פיתגורס' בעיקרו אינו אלא אלגוריה פוליטית על פרשת לבון.
במאמר ב'הארץ' בעצם ימי הצגתו של המחזה הביע משה נתן פליאה על חבריו המבקרים
שעסקו בקליפה הפילוסופית-מדעית של המחזה ,שהיא המשל ,ולא בפענוח הנמשל,
שנראה בעיניו ,באותם ימים של פרישת בן-גוריון והקמת רפ"י ,ברור כשמש בצהריים.
בינתו של המחשב מייצגת במחזה ,על פי פרשנותו של נתן ,27את הצדק והאמת ,אלו שבן-
גוריון ,בתביעתו לחקירה ,חיפש .המנהל הדורש את האמת ואשר נתלתה בו אשמה בפרשה
שהוא היה בעצם קורבנה המיועד הוא בן-גוריון ,האח הוא לבון ,דינה שהזינה בטעות את
המחשב בנתונים שגילו את אשמת אביה היא המזכירה האחראית למה שכונה אז "המכתב
המזויף" ,ורוזה ,נציגת הסטיכיה ,היא צמרת מפא"י .על כך שהמנהל בוחר להקריב את
עצמו ואת פיתגורס אומר נתן "כאן סוטה אלתרמן סטייה פיוטית מן האלגוריה והופך את
גיבורו המנהל למארטיר" – וזו כמובן אחת מחולשותיה הבולטות של הפרשנות האלגורית-
פוליטית של נתן .אך מעניינת ,על כל פנים ,המחשבה שהיצירה האלתרמנית הבולטת
ביותר בעיסוקה בבינה יסודה אולי בפרשה פוליטית אקטואלית שהעסיקה מאוד את
23במקום האחרון ממש התכבד הרמטכ"ל הראשון של צה"ל ,יעקב דורי.
24שם ,עמ' 90
25שם ,עמ' 109
26נתן1965 ,
27משה נתן מדגיש כי עמדתו שלו בפרשת לבון שונה מאוד מזו של נתן אלתרמן.
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המחבר .הנה לנו קשר אפשרי נוסף בין חרדתו של אלתרמן לבינה בשנות השישים לבין
בדידותו הפוליטית בתקופה זו.
שנות סוף העשור ,שבהן פעל אלתרמן למען ארץ ישראל השלמה ,קירבו אותו לאישים
ממחנות מגוונים ,מאורי צבי גרינברג ועד יצחק טבנקין ,אך גם הביאו לריחוקו מדוד בן-
גוריון .לאלתרמן ולמפלגתו מימים ימימה ,שהיתה עתה החלק המרכזי ב'מערך' ,נותר עתה
מעט מאוד מן המשותף .בדידותו של אלתרמן בין חבריו-לדעה לשעבר ,וביטחונו הרב
בצדקת דרכו הפוליטית האופוזיציונית ובאופן שבו ראה את המציאות שלאחר ששת
הימים ,יש בהם אולי כדי להסביר את תחושתו באותם ימים כי החברה הישראלית מאבדת
את בינתה.

 .5.4צלילות ודמדום ,טשטוש ופיכחון
השאיפה לצלילות ,שבה סיימנו את סקירת הדוגמאות שבפתח פרק זה ,היא גם ,לפחות
מבחינה רטורית ,זו המדריכה את כתיבתו הפובליציסטית-אקטואלית של אלתרמן מסוף
שנות השישים :את המאמרים ב'מעריב' ,שכונסו כולם בכרך 'החוט המשולש' ,ואת הנובלה
הסאטירית 'המסכה האחרונה'.
הורתה בתקוותו הגדולה של אלתרמן לניצול הישגיה של מלחמת ששת הימים
כתיבה זו ָ
באמצעות התיישבות ועלייה המונית מארצות הרווחה ,שהתנפצה – מנקודת המבט של
אלתרמן – אל קיר של אטימות וטשטוש מוחין שבנו ראשי השלטון ,האליטה התרבותית
והאקדמית והגופים האמונים על הגשמת הציונות .לראשונה בחייו מצא עצמו אלתרמן,
איש עצור וביישן הממעט לדבר בפני קהל ,מנהיג תנועה רעיונית-פוליטית ,נואם בכינוסים,
ואף טורח בענייני ארגון ותיאום .28אלמלא היה אלתרמן רואה את התקופה כקריטית כל
כך ,וחש שהבינה נסתתרה מרבים וטובים ובמקום שאין אנשים עליו להיות איש ,ספק אם
ולד ָבּר ,וספק אף אם היה מנסה.
היה מצליח להתגבר על טבעו ואופיו ,ולהיות למנהיג ַ
כבר בקריאת עמודי "סדר המאמרים" שבסוף כרך 'החוט המשולש' ,שבהם כותרות
המאמרים בלבד ,בולטות כותרות מן השדה הסמנטי של הבינה והפיכחון וניגודיהן:
"טשטוש במסווה של ריאליזם"" ,שלהי-דמדום וראשית-פיכחון"" ,ההבקעה מן הדמדום".
במאמרים ובסיפור בולט הדבר שבעתיים ,ועמד על כך הסופר משה שמיר ,שותפו של
אלתרמן בהנהגת 'התנועה למען ארץ ישראל השלמה' באותם ימים" :המוטיב המאחד את
שני הספרים הללו ]'החוט המשולש' ו'המסכה האחרונה'[ ,שכה שונים הם זה מזה מבחינה
ספרותית ,המתח הפנימי המשותף לשניהם הוא – הניגוד בין דמדום לפיכחון ,בין טשטוש
לבהירות .ריבוי החזרות על צמד ניגודים זה הוא כה דומיננטי במארג הטקסטואלי של שני
הספרים ,עד כי אין מנוס מן המסקנה שיש כאן לא רק גילוי טבעי של המנגנון הלשוני
הפנימי של המשורר – אלא כוונה מודעת ,ניסיון להחדיר למערך הלשוני הציבורי מעין
28עדות אישית ומרחיבה על כך מצויה בספרו של משה שמיר' ,נתן אלתרמן :המשורר כמנהיג' )שמיר,
תשמ"ח(.
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מילת מפתח ,ששומעיה יבינו את מגמתה ואף יתחילו להשתמש בה כמושג היכר ,מעין
'שיבולת' להבחין בין מחזיקי האמת לתפוסי הכזב" .29שמיר אף מבקש לתת לתופעה
הלשונית הזו הסבר הנוגע בשורש עולמו הפיוטי של אלתרמן ,שורש "אסתטי ,אולי מטא-
אסתטי"" :הוא דוחה או מקבל תופעות ,קני מידה ,אישים ,מצבים – מתוך שיפוט שבו יש
לחושים תפקיד מרכזי".30
התופעה מעידה כמובן גם על הדומיננטיות של נושא הבינה בכתיבתו של אלתרמן.
מבחינת השכיחות ,מחליפים את המונח "בינה" המונחים "פיכחון" ו"צלילות" הקרובים
יותר אל החושים – בפרט הפיכחון ,המשדך דעת צלולה ונכוחה עם חוש ראייה ,והדבר
מחזק את הסברו של שמיר .אך לצד הסבר זה יש לזכור שמונחים אלה הם כולם נרדפיה
של הבינה ,והם מעידים כי הפרדיגמה שלפיה אלתרמן מפרש את המציאות היא אבחנה בין
מה שמתיישב עם הבינה ומה שאינו מתיישב עמה – פרדיגמה המונכחת לשונית ככל
האפשר ,ושאינה מובנת מאליה :במקומה ,יכול היה אלתרמן להשתמש גם בפרדיגמה
מוסרית של טוב מול רע ,בפרדיגמה של אמת מול שקר ,של יפה מול מכוער ,של מותר
לעומת אסור ,ועוד.
הנה כמה דוגמאות .במאמר "מדיניות על בלימה" 31תוקף אלתרמן את מדיניות החוץ של
ישראל שאינה מאשרת את המציאות הגיאוגרפית החדשה שלאחר ששת הימים" :מדיניות
זו כולה היגיון עקבי ,פרט למשגה המונח ביסודה וההופך את כל הנובע מתוכו לטעות" .זו
מדיניות ש"הדמדום" "מכלה את תוכנה והופך אותה לתרגילי ניסוח" .רק ההחלטה "של
הממשלה והכנסת כי ישראל תוסיף לעמוד על הגבולות החדשים כל עוד לא הושג הסדר
שלום" מעידה כי "העם וממשלתו בכל זאת לא יצאו מדעתם עד כדי לוותר על ישועת
הניצחון אף בלא הסדר כלשהו ,ולו גם הסדר של אמירת תודה מצד מדינות ערב על
האפשרות שתינתן להן לשוב למחותנו מעל פני האדמה .טוב שהחלטה זו של עמידה-עד-
להסדר קיימת .בינתנו עוד לא נסתתרה ולא היתה לדמדום של טירוף .אך בכל מה שמחוץ
לזה מהבהב במדיניותנו אותו נצנוץ של דמדום בתכיפות רבה יותר ויותר ,ואם כך יימשכו
הדברים עתיד הבהוב זה להאיר את כל גיא-החיזיון כולו".
ליום העצמאות העשרים של ישראל ,שנה לאחר המלחמה ,מקדיש אלתרמן את מאמרו
"עשרים שנה" ,32ובסיומו הוא קורא "לבקש שעת פיכחון והארה .אין אנו שיכורי ניצחון.
שיכורי ניצחון הם אלה מבינינו שהישגי המלחמה באמת סיחררו את ראשם והם סבורים
כי ההישג רב מדי ,כי זה שפע שאין אנו רשאים לשאתו ,שעלינו להתפרק ממנו ויהי מה.
הפיכחון האמיתי רחוק מזה (...) .הפיכחון רואה את הדברים כמו שהם .על עוצבם ,על
הפלא שבהם ,על כובדם וכוחם גם יחד".
29שמיר ,תשמ"ח ,עמ' 12
30שם ,עמ' 16
31ח"מ211-207 ,
32שם241-236 ,
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פסקת סיום

המוקדשת למאבק על הדעה

הצלולה יש במאמר נוסף" ,המערכה על

השלום"" .33דבריו של שר הביטחון ,שהמערכה הנטושה כיום היא מערכה על השלום ,הם
דברים נכונים ונחוצים .זו מערכה על השלום ועל כל מה שהוא כולל ,על חיים שלמים ,על
חירות שלמה ,על דעה צלולה ,על חושים נכונים .מדיניות-הביטחון שלנו היא כיום
מדיניות-העתיד .יש בממשלה הזאת אנשים – והכול יודעים שמותיהם – אשר הגיונם
וכוחם הם ערובה לדרך הנכונה ולהשגת המטרות הנכונות .בתוך הטשטוש והתעיות
והלכים ונעשים כיום ,בלי הרף ומתוך רצון ברור ותקיף ,דברים שיקבעו את עתידנו
לחירות ולחיים .הולך ומוגשם קו של היגיון ,של אמונה ושל כוח .וכל שעה שקו זה מובלט
ומוצהר גלויות ,כן רבים הסיכויים שהמשטמה והסכנות תירתענה מפניו".
במאמר "שלהי דמדום וראשית פיכחון" ,34ובפרט בפרקו השני הקרוי "הצטללות המוחות",
מציין אלתרמן לשבח את דעת הקהל ,את הציבור הרחב המבין את הדברים נכון ,בניגוד
לרבים מאנשי הרוח .אלו האחרונים מתוארים במאמר מוקדם יותר 35ככאלו שכבר הספיקו
"לקשור לראשי עצמם עטרות קוצים של נרדפים השומרים על הפיכחון ועל הבינה כנגד
שיכורי הניצחון ועל העיקרון המוסרי כנגד יצר הכיבוש וההתפשטות (...) .שומרי זיק
הבינה".
הטשטוש הזה )לדעתו של אלתרמן ,כמובן( ,ערפול הרצון וההכרה ,הוא בעיני אלתרמן
הבעיה הראשונה במעלה העומדת בפני מאבקה המדיני של ישראל ,משום שמאבק כזה
חייב להישען על רצון מודע ועל ההכרה בצדקתה של ישראל .זהו טשטוש במסווה של
ריאליזם ,הוא כותב במאמר הנושא כותרת זו .36והמאמר מסתיים – שוב ,הסיום –
בקביעה ש"פיזור הערפלים הללו של הריאליזם המדומה הוא תנאי לפיכחון האמיתי
והרואה נכונה".
אלתרמן הבחין ְבּטשטוש ,וראה בו סכנה ,לא רק במחלוקת המדינית בישראל .הוא ייחס
אותו גם לאלו המצדדים בחופש ובזכויות אדם אך אינם מבחינים בין דיכוי זכויות האדם
הסובייטי ואף הנאצי לבין תופעות של פגיעה בזכויות האזרח בארצות הברית ,כמו
המקארתיזם – וחלקם אף מזדהים עם הדיכוי הסובייטי" .אם ניתן דעתנו על כך" ,כותב
אלתרמן בפסקת הסיום של המאמר "המומחים לחופש" (...)" ,37נבין אולי כי יש יצרי חופש
אשר מידות טשטוש-ההבחנה ועיוות כושר-השיפוט הכרוכות בהם מסוכנות לחופש
ולזכויות האזרח לא פחות מכל מקארתי משוער".
ספרו של אלתרמן 'המסכה האחרונה' עוסק בכישלונן של הממשלה והתנועה הציונית,
שהוא גם כישלונו של העם היהודי בארצות הרווחה :היעדרה של עלייה גדולה ארצה
33שם325-320 ,
34שם315-307 ,
35שם ,העיקרון והאבסורד95-91 ,
36ח"מ131-128 ,
37שם504-501 ,

80

לאחר ששת הימים .עלייה כזו ,סבר אלתרמן כבר במאמר שפירסם ימים ספורים לאחר
שוך המלחמה ,38היא ,מחד גיסא ,מחויבת המציאות ,שכן רק בעזרתה אפשר יהיה לשמור
על גבולותיה החדשים של ישראל ועל רוב יהודי מוצק כאחד ,ומאידך גיסא היא משלימה,
סמלית והיסטורית ,את מה שהושג בששת הימים :אל האיחוד שהושג לראשונה בין מדינת
ישראל וארץ ישראל תצטרף גם הצלע המשלימהַ ,עם ישראל .הכישלון מוצג בספר כאובדן
דרך ואובדן בינה.
עלילת הספר מתמקדת ,כפי שכבר פירטנו ,בתרמית העולה המאה-אלף ,ובכוח קסמה של
תרמית זו הממשיך את פעולתו על המוני העם אף לאחר שהיא נחשפת לקורבנותיה
הראשונים ,עסקני הסוכנות .יש לסיפור המעשה דרכים נוספות להגחיך את דעיכתם של
הרצון והתקווה להעלות יהודים ארצה ,ואת הלגיטימציה שנותנת התנועה הציונית
לישיבת יהודים בגולה ,באמצעות היפוכן של תבניות מקובלות .כך ,למשל ,מוכרז על מבצע
של עקירת עצים מארץ ישראל ונטיעתם בקהילות יהודיות בגולה ,כך שישמשו להן מוקד
הזדהות עם ישראל ,ואף מתוכנן לבנות בקהילות יהודיות מעין בועות שישחזרו את
האקלים הישראלי ,את ההווה הישראלי ואת ההיסטוריה של ישראל החדשה.
בפרק הפתיחה של 'המסכה האחרונה' מתוארת בחדות הקרסתה של הבינה בשיח
הציבורי" :האיוולת יוצאת בלבוש של חוכמה והחוכמה נראית כאיוולת וניסוחים של
דמדום מכונים פיכחון ומושכלות ראשונים נחשבים כהזיות קדחת .39"...בפרק הסיום של
היצירה נאמרים הדברים בבתי שיר ,ועוד נשוב אליהם.

 .5.5תרצה ושיר משמר
ב 1962-נסע אלתרמן בבהילות לניו-יורק ,שם שהתה בתו תרצה עם בעלה הראשון עודד
קוטלר ,כששמע שהיא שרויה במשבר נפשי .היו כבר מאחוריה ,לפני הנסיעה ,מקרים
אחדים של דיכאון והתפרצויות רגשיות .40היא התמוטטה ואף אושפזה .41אלתרמן השיב
אותה ארצה .סמוך לאותה תקופה גם טיפל במסירות באמו הקשישה החולה ,שבינתה
שלה כבר אבדה .מדי יום סעד אותה במשך שעה ,אף על פי שכבר לא זיהתה אותו.42
אובדן הבינה חדר אפוא לסביבתו הקרובה של אלתרמן – לאמו ולבתו .כאב ,עשוי היה
אלתרמן לראות עצמו כאמון על נצירת בינתה של בתו – על דרך דמות האב שבשירתו.
בארץ ניסתה תרצה כנראה להתאבד .לפי כתבה עיתונאית מאת ענת מידן ,43ערב אחד ָשבו
בני הזוג אלתרמן הביתה ומצאו את תרצה אפופה בריח חריף של גז שדלף מברז הגז .הם

38ח"מ ,מול מציאות שאין לה אח43-38 ,
39מ"א161 ,
40לונדון1991 ,
41גולן1993 ,
42מרוז1985 ,
43מידן1999 ,
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הובילוה לתחנת מד"א .לאחר אירוע זה ,אומרת מידן ,כתב אלתרמן את שיר משמר .44לפי
עדותה של אתר עצמה ,היא היתה שרויה אותה עת במשבר ,ואביה כתב את 'שיר משמר'
ואמר לה כי הוא נכתב בשבילה .45בהקשרו בספר ,השיר פונה לנערה מרים הלן ,מגיבורות
הספר ,הנתונה בסכנת חיים; ובהקשרו האחר ,החוץ-ספרותי ,מדבר אפוא בשיר זה נתן
אלתרמן האב אל בתו תרצה .במרכזו של השיר עומד המאבק בין בינה וטירוף.
ַפ ֵשׁ ְך ,כּ ֵֹחך ִשׁ ְמ ִריִ ,שׁ ְמ ִרי נ ְ
" ִשׁ ְמ ִרי נ ְ
נוֹפלִ ,מגַּג
ָת ְךִ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּיִ ְךִ / ,מ ִקּיר ֵ
ַפ ֵשׁ ְךִ / ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּיִ ְךִ ,בּינ ֵ
ִנ ְד ָלקִ ,מ ֵצל ָח ֵש ְךֵ / ,מ ֶא ֶבן ֶק ַלעִ ,מ ַסּ ִכּיןִ ,מ ִצּ ָפּ ְרנַיִ ם" ,פותח השיר .וההשבעה-הפצרה לשמור
על הבינה שבה ועולה בהמשך השיר עוד ארבע פעמים ,שהאחרונה בהן חותמת את השיר:
ַפ ֵשׁ ְך" .אחד מבתיו של השיר נוגע באופן נוקב ומזעזע בעצב
ָת ְךִ ,שׁ ְמ ִרי נ ְ
" ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּיִ ְךִ ,בּינ ֵ
הפילוסופי החשוף ביותר של שאלת הבינה והשיגעון ,ותוהה אם החיים אכן מובילים
לבינה ודעת ,או שמא הם גוזרים עלינו את גזירת השיגעוןַ " .ה ִגּ ִ
ידי ָל ָמּה וְ ֶאל ִמי ְבּ ִלי קוֹל
נוֹצרוּ לֹא ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַדּ ַעתִ / ,כּי ִאם
אַתּ? ִ /א ְמ ִרי ִמנַּיִ ן ָל ְךְ ,פּ ַתיָּה ַמ ֲא ִמינָהֶ / ,שׁ ַה ַחיִּ ים ְ
בּוֹכה ְ
ָ
אָמר ָל ְך זֹאת? ִ /א ְמ ִריִ ,מנַּיִ ן? ִמי ִגּ ָלּה
דּוּע? ִמי ַ
יצד? ַמ ַ
נוֹצרוּ ְכּ ֵדי ִלטֹּל ֶאת ַה ִבּינָה? ִ /א ְמ ִרי ֵכּ ַ
ְ
ָל ְך ֶאת ַהסּוֹד?"

46

ומהי התשובה? החיים נוצרו ללמדנו דעת ,או ליטול את הבינה? שתי התשובות נכונות
כנראה .מי שחושבת שהחיים נוצרו כדי ליטול את הבינה היא אמנם "פתיה מאמינה" ,אך
מה שהיא יודעת הוא "סוד" .מבנה לוגי דומה ,של אמירת דבר והיפוכו ,יש בשיר אחר
ב'חגיגת קיץ'' ,ראיון עם המחבר' .גם שם מערפל הפרדוקס את עמדתו ,המורכבת מאוד
כנראה ,של אלתרמן בשאלה יסודית ונוקבת; ב'שיר משמר' זו היתה שאלת משמעות
החיים ושייכותם לתחום הטירוף או הבינה ,וכאן זו השאלה אם צריך אדם למסור את
נפשו לצורך הכלל .הקופאי ויו"ר הנהלת הבנק שואלים את "המחבר" " ַמ ִהיְ ,ל ַד ֲעתוִֹ ,מ ַדּת
דּוֹמה" .תשובתוַ " :ה ִמּ ִלּים ֶא ֶרץַ ,עםֲ ,א ִפלּוּ
קוּפה וְ ַכ ֶ
ֶע ְר ָכּם ֶשׁל ֻמ ָשּׂ ִגים ְכּמוֹ ֻא ָמּהֶ ,א ֶרץַ ,צוַ -ה ְתּ ָ
יבה ֶ
נוֹשׂאי ְכּ ִת ָ
ָבגֶדְ / .ל ַר ִבּים ֲא ֵחרים ֵהן ֲא ֻס ָפּה ֶ /שׁל ֵ
רוֹמ ֶמת
וֹמרוֹת ֶל ֶחם ו ֶ
קוּפהְ / ,ל ַר ִבּים א ְ
ְתּ ָ
ַפ ָשׁם ִמ ֶנּ ֶגד" .47האם אלו
יך נ ְ
קוּפה ְ /ל ַה ְשׁ ִל ְ
אוֹ ַמ ְל ֶעגֶת / .וְ ִאלּוּ ַל ְמּ ַע ִטּים ֵהן ֲא ַמ ְת ָלה ְשׁ ָ
שמשליכים נפשם מנגד למען הארץ והעם עושים זאת כי הם מחפשים אמתלה להתאבד?
44ח"ק35-32 ,
45קרטון-בלום ,תשנ"ד ,150 ,על פי ראיון עם תרצה אתר מאת טלילה בן-זכאי" ,סטמבול צועקת שיר",
מעריב .13.7.1973 ,קרטון-בלום מזכירה גם שאתר השיבה על שיר זה ב'שיר הנשמרת' שכתבה ,הנמצא
במבחר שיריה 'עיר הירח' ,הקיבוץ המאוחד ,תשל"ט ,עמ' .72
46כידוע ,אחד הבתים ב'שיר משמר' כמו ניבא את מותה של תרצה אתר ,כשבע שנים לאחר מות אביה,
בנפילה מן החלון" :הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש  /פתאום חלון לאט נפתח בחשכה / .אמרי מדוע את
צוחקת כמו פחד / ,אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה?  /אמרי מדוע העולם כה זר עדיין  /ואש ומים
מביטים בו מכל צד?  /אמרי מדוע בו מפרפרים חייך  /כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד?  /אמרי מדוע את
מעוף ורעד רב  /כמו ציפור בחדר בחפשה אשנב?" .אתר ניסתה בעברה להתאבד ,והיו שסברו שמותה של
אתר היה אף הוא התאבדות ,ושהתאבדות זו היא הגשמה מכוונת של האמור בבית זה .ככל הנראה ,מדובר
בנפילה לא מכוונת :אתר לא היתה שרויה באותה תקופה בדיכאון ,כי אם בחדוות עשייה .היא סבלה
מזעזוע קל לאחר שמכונית פגעה בה ,ובערב השתמשה בכדור שינה ובתרופה לשיכוך כאבים .בבוקר קמה
מוקדם כדי להשקיט פועלי בניין שהרעישו בחצר ,וכנראה כך נפלה .בחקירת המשטרה נמצאו סימנים לכך
שהיא "נתקפה כנראה סחרחורת ונפלה מחלון דירתה שבקומה השישית" )קורן ;1987 ,מרוז.(1985 ,
47ח"ק164-163 ,
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ספק רב אם אלתרמן חשב כך .אך אם לא ,אם יש ערך בהסתכנות למען העם והמולדת,
מדוע "אמתלה שקופה"?

 .5.6בינה בסיומי יצירות
עובדה מפתיעה ,שלא צוינה עד כה ,היא מציאותו של מוטיב החרדה לגורלה של הבינה
בחתימותיהן של יצירות רבות של אלתרמן – משנות השישים ואף קודם לכן .לשורות
הסיום של יצירה יש כוח מיוחד :לעתים הן מסכמות אותה ,ובכל מקרה הן אלו שטעמן
נשאר בפיו של הקורא .בכמה מהמקומות הדבר ודאי מקרי ,וגם באחרים ספק אם הוא
מכוון ,ובכל זאת הוא אומר דרשני.
כבר 'כוכבים בחוץ' ננעל בנפילתה של הבינה האנושית אל מול בינת הנצח והתוהו הקרה
– בשיר 'הם לבדם' .48ה"ניגון" ,הוא השירה ,הוא "ניגון דומיות" ,ונציגו" ,חליל הרועה"
נטרף אל מול בינתם הזרה של "הרקיע הקר והעת" .רק האמוציות הבסיסיות ,הבכי
אַחרוֹן פֹּה
ָתםֶ ,מה ָע ִריץ וְ ְ
ָכ ִרית ִבּינ ָ
לוּלה וְ נ ְ
והצחוק ,שורדות – אך שרידתן זמניתַ " .מה ְצּ ָ
ישׁוֹריוַ / .רק ַה ְבּ ִכי וְ ַה ְצּחוֹק ְל ַב ָדּם עוֹד
רוֹעה יִ ָטּ ֵרף ְבּ ִלי ַה ִגּ ַ
ָה ֵא ֶלם!  /גַּם ֲח ִליל ָה ֶ
יע ִל ְקצוֹת ִמ ָ
וּב ִלי ְק ָרב" .השימוש בפועל "ייטרף" נקשר באובדן
ֵלכוּ ִבּ ְד ָר ֵכינוּ ָה ֵאלּוַּ / ,עד יִ ְפּלוּ ְבּ ִלי אוֹיֵב ְ
יְ
הבינה ,גם אם אין פשט המילים מכוון לטירוף הדעת .זיוה שמיר

49

מציעה שני הסברים

לקשר בין טריפה לבין חליל רועהָ .1 :העדר ייטרף ואפילו החליל .2 .הטירוף המכונה פניקה
קרוי על שם חליל הרועים של האל פאן ,האוחז באדם במקומות בודדים ומבודדים.
כך הוא גם ,באופן מסוים ,ב'שירי עיר היונה' ,יצירתו הגדולה שה"בינה" נזכרת בה רק
פעמיים .השיר האחרון ממש ביצירה זו הוא 'נספח לשיר צלמי פנים' ,שהוא כשמו נספח
מסייג לשיר 'צלמי פנים' שלפניו .בבית האחרון של 'צלמי פנים' מסכם אלתרמן את
ַ
תפקידה של הגלות בחייו המתחדשים של העם .חדלונה של הגלות מוסיף " ַל ְלּאֹם ַהזֶּה,
אַחרוֹן וְ ָשׁ ָבה".50
ישׁוּתהּ ֶשׁל ַה ִבּינָה ֲ /א ֶשׁר ָע ְב ָרה ִמ ְפ ָתּן ְ
אַבנֵי ִפּנָּה ֶ (...) /את נ ֶֹפ ְך ְתּ ִל ָ
ְל ֵעת ְ
הבינה אבדה ,עברה את המפתן האחרון ,בימי טירוף הדעת של השואה הבלתי נתפשת ,אך
הצליחה לשוב עם תקומת ישראל .שאר חטיבות 'עיר היונה' ,ובהן 'שיר עשרה אחים' ,אינן
נחתמות במוטיב הבינה ,ועם זאת את 'האב' שבתוך 'שיר עשרה אחים' חותמת הקריאה
" ֵאל ְנצֹר ֶאת ַה ַדּ ַעת".51
'שיר סיום' של 'חגיגת קיץ'

52

ָשׁן" ,עת ארץ
הישןִ " .נ ְפ ָל ִאים ַחיֵּי ַהיּ ֵ
עוסק ברובו באדם ֵ

ושמיים ,כמו גם זיכרונו ומחשבותיו )קרי בינתו( ,נוטשים אותו זמנית ,ו" ִנ ְשׁאָר ַרק ַהח ֶֹמר
עוֹלם ְכּ ֶפ ַצע" .53אבל ,בחלקו
סּוֹאןַ ,ה ַחםַ / ,ה ָפּעוּר ָבּ ָ
שׁוֹהה ְבּ ֶק ֶצבָ / ,האָדֹםַ ,ה ֵ
פּוֹעם-וְ ֶ
ַה ַחיַ ,ה ֵ
48כ"ב145 ,
49שמיר ,תשמ"ט ,עמ' 116
50עה"י150 ,
51עה"י309 ,
52ח"ק183-177 ,
53שם180 ,
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אוּליְ / ,כּמוֹ ִל ְפ ָע ִמים ,יִ ָשּׁ ֵאר ִ /נ ְצנוּצוֹ ֶשׁל
אַחתַ ,
האחרון-ממש של השיר ,מתברר ש" ַפּ ַעם ַ
שׁוֹמר" .54נצנוץ ההרהור הזה" ,זיק בינה
רוֹרוֹתיו ֵ
ָ
רוֹבץ ֵערֲ .ע ֵר ַמת ְצ
יליֵ / ,
אַחרוֹןִ ,כּ ַ
ִה ְרהוּר ֲ
אחרון" כפי שכינהו המשורר שלושה עשורים קודם לכן ,עוסק בספירתם של הדברים
שמהם העולם עשוי ,על דרך ההיאחזות בפרטיו של הממש שהודגמה בשירים קודמים
בספר ,ובראשם 'הסיכום שב'דברים שבאמצע' .55הוא שומר הסף האחרון של הבינה
עוֹל ִמים ֵ /
הכבויה ,של המוח ש" ִכּ ְב ֶח ְשׁ ַכת ָ
רוֹבץ ְמ ֻצנָּף ִכּ ְפ ַק ַעת".56
המחזה 'משפט פיתגורס' נחתם בפירוקו של המחשב פיתגורס ,התגלמותה של הבינה
הצלולה .פיתגורס נאבק על חייו ,ודבריו האחרונים הם משפט פיתגורס המתמטי .המנהל
מסכים עם פיתגורס ש"בלי זה אסור .בלי זה נשארות רק ציפורים צווחות על פני לא-
כלום" .סימני הקיטוע שבמשפט הסיום ,בפיו של המנהל ,מופיעים במקור" :יש היגיון
אינסופי שאנו חלק ממנו ...רק לא לשקוע בתוהו ...רק לא לשכוח את המחשבה ,את
ההיגיון ...אנו עוד ננסה ...אנו עוד נמצא ...אנו עוד ננסה".57
טירוף ועיקום המוח בהקשר פוליטי ,והמאבק בהם ב"אומץ וחימה צלולה" ,נועלים את
יצירתו האחרונה של אלתרמן' ,המסכה האחרונה' ,הפעם בהקשר פוליטי .בשיר הסיום
הוא פונה אל המגילה שעליה כתובים דברי העלילה ,וקורא להְ " :צ ִאי ְמ ִג ָלּה ָלעוּף ִ /עם
ירה ַה ְצּ ִלילוּת ְבּ ִה ְבהוּב /
ַהיִ י ָכּ ֶר ֶמז ַה ָשּׁקוּף ֲ /א ֶשׁר ְבּ ָע ְברוֲֹ -חטוּפוֹת ְ /מ ִא ָ
ַהשּׁוּרוֹת ַה ְכּתוּבוֹת  /ו ֲ
ֶאת ְפּנֵי ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ַה ְמּט ָֹרפוֹתִ // .אם ִתּ ְת ִהי ַעל ִמ ַדּת ִעקּוּמוֹ ֶ /שׁל מ ֵֹחנוֲּ ,היִ י ְמ ִבינָה ִ /כּי ֶח ְלקוֹ
ִנ ְת ַע ֵקּם ֵמ ַע ְצמוֹ  /וְ ֶח ְלקוֹ ֵמ ָח ְכ ַמת ַה ְמּ ִדינָהֶ / .את ַה ְדּ ָב ִרים ַס ְפּ ִריְ -כּמוֹ  /וְ ִאם יִ ְשׁאַל ִמיֲ ,היִ י
יִתּ ֵכן ִכּי ֶא ְפ ָשׁר )יֵשׁ ִל ְבדֹק( /
עוֹנָהְ / :ל ַמ ֲע ֶשׂה ַהכֹּל ַעל ְמקוֹמוַֹ / ,רק ִנ ְשׁ ֶמ ֶטת ֶא ֶבן ַה ִפּנָּהָ // .
יִתּ ֵכן ִכּי ֶא ְפ ָשׁר
וֹך ֶפּ ֶרקְ -תּ ִחיָּה ְל ִה ְת ַח ֵפּר ְ /בּעוֹד ָה ָעשׁ ַכּחֹק ֶ /את קוֹרוֹת ָה ֻא ָמּה ְמ ַשׁ ֵבּרָ / .
ְבּת ְ
אַך ַה ֵאין ַה ֶח ְשׁבּוֹן ַרב ִמ ַדּי וְ אָר ְֹך ִ /מ ְל ַה ְת ִחיל
פּוֹררְ / ,
ַל ֲחרֹג ְ /כּמוֹ ָטעוּת ִמן ַה ֶח ְשׁבּוֹן ַה ִמּ ְת ֵ
יחה
אָמנָם ַה ְבּ ִד ָ
יפי ָלעוּף ְמ ִג ָלּהַ / ,רק אַל ִתּ ְת ַר ֲח ִקי ְל ָפחוֹתִ / .אם ְ
הוֹס ִ
ִ
אַחר? //
ְבּ ִכוּוּן ֵ
אַתּ ) ַה ֻא ְמנָם נָכוֹן?( /
אוּלי ִמ ֶנּגֶדַ ,בּ ְמּ ִס ָלּה ְ /כּ ָבר רוֹאָה ְ
ַס ִפּיק ִל ְצחֹק / .אוֹ ַ
יך ֶשׁנּ ְ
ילה ָ /צ ִר ְ
ַמ ְת ִח ָ
פּוֹת ִחים ַדּ ְל ֵתּי ַה ִפּ ָכּחוֹן".58
לוּלה ְ /
א ֶֹמץ וְ ֵח ָמה ְצ ָ
ראינו כבר שהדאגה לבינה ,לצלילות ולפיכחון נוטה להופיע בפסקות החתימה של רבים
ממאמריו הארוכים של אלתרמן ב'מעריב' ,שכונסו ב'החוט המשולש' .אין אדם יודע יום
מותו ,אך סמלי הוא שמאמרו האחרון ,59שבו תקף את ההכרה בקיומו של עם פלשתיני
וטען כי פירושה הוא הצדקת הטרור ,דמה לכמה וכמה מקודמיו בכך שפסקת החתימה שלו
– אם כי לא המשפט האחרון ממש – מזהירה מן הטשטוש והערפל :האידיאולוגיה
הציונית ,הזהיר" ,הולכת ומתמלאה ערפילי טשטוש ומוקדי כרסום העשויים להופכה תל-
54שם182 ,
55שם84 ,
56שם180 ,
57מ"פ ,מערכה שנייה תמונה שביעית129 ,
58מ"א175-174 ,
59ח"מ ,ההובי החדש627-623 ,
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עולם" .מאמרו שלפני האחרון
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עסק כולו באובדן בינה :הוא תקף את פינוים של

מתנחלים מאזור הר גילה ,והציג באירוניה את המתנחלים כמשוגעים – ובעקבותיהם ,גם
את כל השותפים לתולדות הציונות ,ואף את מצעי המפלגות" .הכל יודעים כי עד לפני
עשרים שנה ומשהו היה שיגעון זה – אשר לפיו לא רק מותר אלא אף חובה להתיישב
בארץ ישראל ,ולא כל שכן בשטחים פנויים שלה – מקובל על הרבים" ,המשיך.
שני השירים האחרונים שכתב אלתרמן ,ושנשארו בעזבונו ,שניהם כנראה לא גמורים,
חרדים אף הם למוח ולתבונה .ושוב – כמובן ,אלתרמן לא ידע ששירים אלו יהיו
האחרונים בשיריו .לא ברור איזה מהם נכתב קודם .השיר "אז אמר השטן" 61נמסר לכתב
העת 'מולד' 62על ידי תרצה אתר ,בלוויית ההערה" :שורות אלו מצאתי צרורות במגירתו
של אבא ,והן בין הדברים המעטים שכתב בימיו האחרונים ולא ראו אור .הדברים אמורים
היו ,כפי הנראה ,להיות קטע ממסכת שלמה ,שעוד כמה קטעים ממנה שמורים איתנו".
קטעים אלו לא הגיעו לארכיון אלתרמן .השיר "פעם אחרת בגלגול אחר" 63נמסר על ידי
אתר ל'הארץ' ,ונדפס שם 64בלוויית הערה" :קטע מתוך מגילת הרהורים על אדם ועולמו;
מגילה אשר לא הגיעה אל סופה".
אוֹתיּוֹת ָלהּ גּוּף" בכורה
תוּבה ַעל ְניָרֲ / ,א ֶשׁר ָה ִ
"פעם אחרת בגלגול אחר" מעניק ל" ֱא ֶמת ַה ְכּ ָ
וּב ֲע ָדהּ
יה ְבּ ִעתּוֹת ָכּזָב ַ /המּ ַֹח ְמ ַשׁ ֵחר ַל ֶטּ ֶרףַ / ,
על פני " ַה ַחיִּ ים ָה ֲעשׂוּיִ ים ָבּ ָשׂר" ,ומסייםֵ " :א ֶל ָ
ֵע ֵר ְך ַה ְקּ ָרב ַ /עד יִ פֹּל ַעל ַח ְרבּוֹ ִעם ֶע ֶרב" .המוח ,התבונה ,מעדיף בעת מצוקה את האמת
יָ
הקרבה המילולית והרעיונית בין "טרף" ו"טירוף" עשויה
המופשטת על פני המציאות החיהִ .
לחזק ,לפחות על דרך גירוי האסוציאציה ,את הקשר לענייננו .נפילתו של המוח על חרבו
עם ערב מהדקת את הקשר הזה סופית.
השיר השני מן העיזבון ידוע יותר ומצוטט תכופות .לפיו ,אובדן הבינה וקהות-כהות המוח
עומדים בבסיס רפיונה של הציונות לאחר מלחמת ששת הימים ,משום שבשלהם שוכחים
הישראלים שהצדק איתם ,ומקבלים את הטיעונים הערביים .וזהו השיר במלואו– – –" :
וּכ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה
אוּכל לוִֹ / .אתּוֹ ָהא ֶֹמץ וְ ִכ ְשׁרוֹן ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְ /
יך ַ
אָמר ַה ָשּׂ ָטןַ :הנָּצוּר ַהזֶּה ֵ /א ְ
אָז ַ
אָביא ְבּתוֹכוֹ/ ,
ָמ ֶתג  /וְ לֹא מ ֶֹר ְך ִ
אָשׂים ו ֶ
אָמר :לֹא ֱאטֹל כֹּחוֹ  /וְ לֹא ֶר ֶסן ִ
תוּשׁ ָיּה ֵע ָצה לוֹ // .וְ ַ
וְ ִ
אַכ ֶהה מֹחוֹ  /וְ ָשׁ ַכח ֶשׁ ִאתּוֹ ַה ֶצּ ֶדקָ – – // .כּ ְך ִדּ ֵבּר
אַר ֶפּה ְכּ ִמ ֶקּ ֶדםַ / ,רק זֹאת ֶא ֱע ֶשׂהְ :
ָדיו ְ
וְ לֹא י ָ
ימה ִ /בּ ְראוֹ ָתם אוֹתוֹ ְבּקוּמוֹ ְ /ל ַב ֵצּע ַה ְמּזִ ָמּה".
ַה ָשּׂ ָטן ,וּ ְכמוֹ ָ /חוְ רוּ ָשׁ ַמיִ ם ֵמ ֵא ָ

60ח"מ ,המחלה הנושנה622-619 ,
61מחברות אלתרמן ג60 ,
62נדפס במולד כו ,סיון תש"ל ,עמ' 15-14
63מחברות אלתרמן ג61 ,
64הארץ ,תרבות וספרות ,ערב יום כיפור תשל"א9.10.70 ,
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סיכום
הכרזתו הארס-פואטית של אלתרמן ב'השיר הזר'" ,זה השיר אל בינה נשאתיו ואל גודל",1
נכתבה ב'כוכבים בחוץ' ,ספרו הראשון ,ואולי לא כוונה עדיין למה שעשוי להשתמע ממנה
לאחר קריאה בכתבי אלתרמן מתקופות מאוחרות יותר :שירה ,ויצירות בז'אנרים נוספים,
המעלות תדיר את הבינה כתימה ,ומעמידות אותה כערך מרכזי .משום נחיצותה של הבינה
לקיום אנושי מוסרי ומשמעותי ,ובשל הסכנות הרבות המשחרות לפתחה ,מודגש במיוחד
הצורך במאבק לשמירה על הבינה.
לבינה פנים רבות :היא שפיותו של אדם וצלם האנוש שלו ,היא כישוריו הקוגניטיביים,
היא השכל הישר והרציונליות ,היא הרצון לדעת ולהחכים ,היא האחריות והנשיאה בנטל
– בינה שסמלה האלתרמני הוא האב ,סמל וארכיטיפ שהוא ,על פי הרי גולומב ,אחד משני
עמודי התווך של שירת אלתרמן ,היא המורשת האנושית שאף היא מסתמלת באב ,והיא
גם האנושיות והיכולת להכריע בין ערכים נוגדים .גם חוקי הטבע הם בינה ,אך בינה זו היא
בינת התוהו ,בינה המאיימת להטביע את הבינה האנושית שיש בה רצון והתכוונות .נבדלת
ממנה לחיוב בינת השׂכל הטהור ,אך גם היא כפופה לבינה האנושית ,זו הכוללת בתוכה גם
את עקרונות המוסר .הבינה לסוגיה מסומלת באור ,והרבה יותר מכך ,שלילתה של הבינה,
ובפרט הטירוף ,מסומלת בחושך; אך לעתים מסמל גם האור את הטירוף ,ומנגד ,לעתים
החושך הוא הבינה שמעבר לבינה.
ביצירתו המאוחרת של אלתרמן ,בשנות השישים של המאה העשרים ,גובר העיסוק
ההגותי בבינה ,מעומתים סוגים של בינה ,ובפרט נעשה שכיח יותר העיסוק באובדן הבינה
ובמאבק בו .גם כתיבתו הפוליטית של אלתרמן בערוב ימיו מבליטה את המאבק בין
פיכחון לבין טשטוש .אירועים בחייו של אלתרמן בשנים אלו ,ובהם אכזבותיו הפוליטיות
והלאומיות ,סבלה הנפשי של בתו ,קשיים בהתקבלות יצירתו והתמודדותו עם בעיית
השתייה – כל אלו השתקפו אולי ביצירתו ובעיסוקה בפחד מפני אובדן בינה .בתקופה זו,
ובמידת מה גם בתקופות קודמות ,בולט מיקומו של מוטיב המאבק על שמירת הבינה
דווקא בחתימותיהן של יצירות.
קוצר ידה של הבינה האנושית ,ובכלל זה של המחקר המדעי ,להגיע אל גופם של דברים
ולפתור את חידותיו הנצחיות של היקום מובע בין השאר בשיר הקצר 'איש אמר' ,הכלול
אָמרֶ / :את ַהזִּ יקוֹת וְ ַה ְקּ ָשׁ ִרים
במחזור 'דברים שבאמצע' שבאמצע 'חגיגת קיץ'ִ " :אישׁ ֶא ָחד ַ
חוּטים /
יתי ַ /רק ֶאת ַה ִ
יבם ֶשׁל ַה ְדּ ָב ִרים? ִ //כּ ְביָכוֹל ָר ִא ִ
מוֹצא / ,אַ ְך ַמה ִטּ ָ
ֵ /בּין ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ִני ֵ
ָטים" .2ניסיתי בחיבור זה למצוא את החוטים ,את
יעה  /וְ לֹא ֶאת ְפּנֵי ַה ַחיּ ִ
אַך לֹא ֶאת ַהיְּ ִר ָ
ְ
הזיקות והקשרים שבין הדברים .טענתי שמרכזיותו של מושג הבינה בשירת אלתרמן
מלמדת שלמרות גיוון השתמעויותיו של מושג זה ,יש קשרים וזיקות ביניהן ,וכולם
1כ"ב47 ,
2ח"ק80 ,

חשובים מאוד בעיניו ,ולפיכך תבונתו של האדם שקולה בעיני אלתרמן לעצם קיומו וחיותו
ונותנת להם תוקף ומשמעות .קשרתי בין מאורעות חייו של אלתרמן לאופן שבו עולה
ביצירתו מוטיב הבינה .ניסיתי לבודד אחד מחוטי השני השוזרים את יצירותיו של אלתרמן
– הלא הוא חוט הבינה .חוט אחד מרבים באריג עשיר וצפוף ,חוט שאפשר אולי ללמוד
ממנו משהו גם על היריעה ועל פניו של החייט.
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ביבליוגרפיה
מקורות :כתבי נתן אלתרמן שנזכרו בעבודה זו
שירה
שירים  ,1931-1935עורך מנחם דורמן ,הקיבוץ המאוחד ,תשמ"ד
הספרים הכלולים בכרך שירים שמכבר ,תל-אביב:1972 ,
כוכבים בחוץ )הופיע לראשונה(1938 :
שמחת עניים )הופיע לראשונה(1941 :
שירי מכות מצרים )הופיע לראשונה במלואו(1944 :
עיר היונה :שירים ,הקיבוץ המאוחד) 1978 ,הופיע לראשונה(1957 :
חגיגת קיץ :סדרת שירים ,מחברות לספרות ,תשכ"ה

פזמונים ופרוזה אקטואלית

1

רגעים ב )ספר שני :תרצ"ז-תש"ג( ,הקיבוץ המאוחד ,תשל"ד
הטור השביעי א )ספר ראשון :תש"ג-תשי"ד( ,הקיבוץ המאוחד ,תשל"ז
הטור השביעי ב )ספר שני :תשי"ד-תשכ"ב( ,הקיבוץ המאוחד ,תשל"ג
הטור השביעי ג )ספר שלישי :תרצ"ט-תשי"ד( ,הקיבוץ המאוחד ,תשל"ג
הטור השביעי ד )ספר רביעי :תש"ג-תש"ח( ,עורך :מנחם דורמן ,מוסד אלתרמן והקיבוץ
המאוחד ,מהדורה שנייה1987 ,
הטור השביעי ה )ספר חמישי ,(1956-1948 :עורכת :דבורה גילולה ,מוסד אלתרמן והקיבוץ
המאוחד ,תשנ"ה
המסכה האחרונה ,ספריית מעריב ,תשכ"ט
החוט המשולש :מאמרים תשכ"ז-תש"ל ,הקיבוץ המאוחד ,תשל"א
1כרכתי את כל אלו בכפיפה אחת ,מפני שכרכי 'הטור השביעי' כוללים במעורב טורים שיריים-אקטואליים
ומסות

פזמונים ושירי זמר ב ,הביאו לבית הדפוס מנחם דורמן ורינה קלינוב ,הקיבוץ המאוחד,
תשל"ט

מחזות
פונדק הרוחות :מחזה בשלוש מערכות ,עמיקם1963 ,
משפט פיתגורס :מחזה ,ואחרית דבר :בין סיפרה לסיפור ,הקיבוץ המאוחד ,תשכ"ו
ימי אור האחרונים :מחזה ,עריכה ,הערות ומבוא :דבורה גילולה; מחברות אלתרמן ו,
הקיבוץ המאוחד ומוסד אלתרמן1990 ,

לילדים
ספר התיבה המזמרת ,הקיבוץ המאוחד) 1973 ,הופיע לראשונה(1958 :
ספר החידות ,הקיבוץ המאוחד ,תשל"א
איזה פלא :מבחר שירים לילדים ,הקיבוץ המאוחד ,תשמ"ד 1983

אסופות הכוללות יצירות שלא פורסמו בספרים אחרים
מחברות אלתרמן א ,הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל-אביב ,תשל"ז

2

מחברות אלתרמן ג ,עורך :מנחם דורמן ,הקיבוץ המאוחד1981 ,

ספרי עזר
יעקב בן-טולילה ואהרן קומם ,קונקורדנציה לשירים שמכבר של נתן אלתרמן ,הוצאת
הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע ,תשנ"ח

מאמרים ומחקרים
אורן ,תשכ"ו :יוסף אורן ,משפח פיתגורס ,האומה  ,16ניסן תשכ"ו מארס 1966
2בעמודים  355-246מופיעה ביבליוגרפיה לכל כתבי אלתרמן.
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באומגרטן ,תשל"א :אורה באומגרטן )עורכת( ,נתן אלתרמן :מבחר מאמרי ביקורת על
שירתו ,עם עובד ,תל-אביב

3

בלבן ,תשמ"ב :אברהם בלבן ,הכוכבים שנשארו בחוץ :שירי כוכבים בחוץ מאת נתן
אלתרמן – פרשנות ,צורות ,רטוריקה ,פפירוס ,אוניברסיטת תל-אביב
ברזל ,תשנ"ג :הלל ברזל ,גבהות הכיסופים :שירה מתקנת עולם ,אגודת הסופרים העברים
בישראל ,תל-אביב
ברזל ,תשס"א :הלל ברזל ,שירת ארץ ישראל :שלונסקי ,אלתרמן וגולדברג ,ספריית
פועלים ,תל-אביב
גולומב ,תשכ"א :הרי גולומב ,בדיות וקניינים :עיונים בשירת אלתרמן ,קשת יא ,עמ' 61-30

גולן :1993 ,רות גולן ,פנַי הטבועות ,פני אבי היצוקים :בין המיתוס לממשי ביחסים בין נתן
אלתרמן לבתו תרצה אתר – מבט פסיכואנליטי .עיתון  ,77גיליון  ,158מרס 1993
גילולה :1991 ,דבורה גילולה ,עדות ממקור ראשון – מנחם דורמן על אלתרמן :בן ,אב,
ידיד ,מאהב ,ידיעות אחרונות ,מוסף שבת ,29.11.91 ,עמ' 18
גילולה ,תשנ"ד :דבורה גילולה ,נתן אלתרמן :הצצה אל מאחורי הפרגוד ,דפים למחקר
בספרות  ,9אוניברסיטת חיפה ,תשנ"ד
דורמן ,תשמ"ז :מנחם דורמן ,אל לב הזמר :פרקי ביוגרפיה ועיון ביצירת אלתרמן ,הקיבוץ
המאוחד ,תל-אביב
דורמן :1991 ,מנחם דורמן ,נתן אלתרמן :פרקי ביוגרפיה ,ערכה והביאה לדפוס דבורה
גילולה ,הקיבוץ המאוחד ,תל-אביב

הירשפלד ,תשמ"א :אריאל הירשפלד ,בדרך אל חתך הזהב :על תבניתו של 'שיר עשרה
אחים' ,בתוך :מנחם דורמן )עורך( ,מחברות אלתרמן ג ,מוסד אלתרמן והקיבוץ המאוחד,
תשמ"א ,עמ' 241-227
זך :1959 ,נתן זך ,הרהורים על שירת אלתרמן ,עכשיו  ,3-4עמ' 122-109
זך :1966 ,נתן זך ,זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית ,אל"ף ,תל-אביב
חבר :2001 ,חנן חבר ,פתאום מראה המלחמה :לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות
ה ,40-הקיבוץ המאוחד ,תל-אביב

3בספר זה ,בעמודים  ,230-233מצויה ביבליוגרפיה מחקרית נבחרת על יצירת אלתרמן.
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3.4.1996
ילוב :1986 ,שרית ילוב ,אחד לרבים ויחיד לעצמו ,דבר השבוע , 18.4.1986 ,עמ' 14-12
יפה :1982 ,א"ב יפה ,אב לאין קץ ,מאזניים נד  ,5אפריל  ,1982עמ' 11-8
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מבחר מאמרי ביקורת על שירתו ,עם עובד ,תל-אביב ,עמ' 75-45
לאור :1989 ,דן לאור ,נתן אלתרמן בימי פרשת לבון ,בתוך :מנחם דורמן ואהרן קומם
)עורכים( ,אלתרמן ויצירתו ,המרכז למורשת בן-גוריון ,אוניברסיטת בן-גוריון ,הקיבוץ
המאוחד ומוסד אלתרמן ,עמ' 131-89
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19.3.1971
לונדון :1991 ,ירון לונדון" ,יקירי ,לא נחוץ לי דבר ,מחוץ לאהבתך" ,ידיעות אחרונות7 ,
ימים 29.11.1991 ,עמ' 33-32
מידן :1999 ,ענת מידן" ,זה היה היומן של תרצה" ,ידיעות אחרונות 7 ,ימים12.3.1999 ,
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מחזור שיחות ראשון ,1935-1910 :האוניברסיטה הפתוחה ,תל-אביב
מירון :1992 ,דן מירון ,מול האח השותק :עיונים בשירת מלחמת העצמאות ,מחזור ראשון,
האוניברסיטה הפתוחה וכתר ,ירושלים ותל-אביב
מרוז :1985 ,תמר מרוז ,למרגלות הר הגעש )ראיון עם רחל מרכוס( ,מוסף הארץ,
13.12.1985
נתן :1965 ,משה נתן" ,משפט פיתגורס" אינו אלא המחזת "הפרשה" ,הארץ22.10.1965 ,
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