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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
"עמד נופל אפיים"

על טורו של אלתרמן "על ֵאם הדרך"
שהיה לשיר ֶזמר

ויוצר בהם "עולם אלתרמן הוא משורר ההופך בשיריו את כל הָּפָרמטרים של המציאּות 
הסָטטי הופך בהם לדיָנמי, הָּפסיבי לאקטיבי, החי 1הפוך", כשם אחד מּפזמוני "המטאטא" שלו.

למלאכותי, וכן הלאה. בשיריו העץ דולק )תרתי-משמע: באש ובמנוסה(, ואילו האדם מוצג לא
היפוך ועל  מטמורפוזות  על  המבוססת  פואטיקה  כֶפֶסל.לפנינו  וקפואה  סָטטית  כדמות  אחת 

היוצרות בכל המובנים – הן בלשון והן בעיצוב המציאּות.
)כגון "קפיצת הלוליין", ִזקית" למיניהם  לא אחת משובצים ביצירת אלתרמן גם "שירי   
"העלמה", "ִזקנת החלפן", "בגד חמודות" ועוד(, המעידים על יכולתה של המציאּות לִהשתנות
ללא הרף, וכן על יכולתה של האמנות לחולל במציאּות שינויים מהירים ומפתיעים. לפנינו שירה

    )"הכולpanta rheiשל  מהּפכים בלתי פוסקים ושל החלפת "מצבי צבירה", והיא בבחינת 
עומדים פרצופים,  אלף  דמות  בכל  המגלים  כאלה,  "זורמים"  שירים  של  במרכזם  זורם"(.  
בדרך-כלל השחקן או היהודי בה"א הידיעה – דמויות המחליפות  את זהותן ואת צורתן ללא

הרף. 

  הוא למשל טורו של אלתרמן "על ֵאם הדרך"panta rheiשיר של תמורות במתכונת  
בטור זה2שאותו  פירסם המשורר בערב פסח תש"ז, בתקופת ההעּפלה וערב הקמת המדינה.  

ניתן למצוא את יסודות העץ, האש והמים ב"מצבי צבירה" שונים. העץ הנטוע בקרקע אמנם
ִנְכרת, אך בדור  הבנים הוא הופך לתוֶרן )שכמוהו כמקל הנדודים של היהודי הנודד(, והתורן
יביא את היהודי לארצו, שם יינטע העץ מחדש וייתן פרי. האש, שֹשרפה את היהודי, תצית בו
את אש הנקמה )"ּכֹוַרַעת ַהְּסִפיָנה ַעל ַצד, /  עֹוָלה ְׁשלּוַפת ִצֹּפֶרן!"( ואת שאיפת הניצחון – את

הרצון  לעבוד קשה ולהגיע לֶהֵּׂשגים ראויים ִלשמם. 
שירו של אלתרמן מתבסס על טקסט נרמז ידוע:  שיר ַעם יהודי  בשם  "אויֿפן וועג שטייט ַא
ּבֹוים" )"על הדרך עומד עץ"(, שהיה מּושר בקהילות ישראל במזרח אירופה בתקופת "חיבת

 שיר הָעם פותח במילים: "אויֿפן וועג שטייט ַא ּבֹוים / שטייט ער אַײנגעּבויגען / ֿפָארט 3ציון".
ִייד קַײן ארץ-ישראל / מיט ֿפארוויינטע אֹויגן / גָאט, גָאט, גרױסער גָאט / שױן צַײט צּו ַא 
דַאװענען מנחה /ַאז מיר װעלן קומען קַײן ארץ-יׂשראל / װעט זַײן ששון-ושמחה" )ובנוסחו של
אברהם לוינסון, שתרגם לעברית גם את שירי המשורר היהודי-רוסי שמעון פרוג: "ַעל ַהְּׁשִביל
ֵעץ עֹוֵמד / הּוא ָּכפּוף ִּגֵּבַע / ְיהּוִדי ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל / ִּבְדָמעֹות נֹוֵסַע.// ֱאֹלֵהי ָהָאבֹות / ְזַמן ִמְנָחה

ִהִּגיַע / ְּכֶׁשָּנבֹוא ְלֶאֶרץ- ִיְׂשָרֵאל / ַנֲעֹלז ָנִריַע."(
על בסיס שיר-ַעם  זה ודומיו )כגון השיר ביידיש "די בלום" ] = הפרח[, הפותח במילים "ווָא
ַאלע ֿפָאהרען אין מיטן וועג / ליגט דָארט ַא טייערע בלום" ] = ְּבָמקום שּבֹו כולם עוברים,
באמצע הדרך / ָׁשם ָׂשרוע פרח יקר[,  כתב בתקופת "חיבת ציון" המשורר  אליקום צונזר את
ַחְכִליַלת ֵעיַנִים," שירו "השושנה", הנפתח במילים: "ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ָׁשָּמה ִמְתּגֹוֶלֶלת / ׁשֹוַׁשָּנה 
והמסתיים בקריאתו הנרגשת של הדובר אל השושנה בתקווה שהיא תצליח לעלות ציֹונה ולחדש
את ימיה כקדם: "ַזֲעִקי ֵלאֹלַהִיְך /ַעד ְיַרֵחם ָעַלִיְך,/ ַחִּכי ַעד ְיַקְּבֵצְך ִצּיֹוָנה, / ִויַחֵּדׁש ָיַמִיְך / ִּכיֵמי

ֲעלּוַמִיְך / ְוִלירּוָׁשַלִים ָּתׁשּוִבי ְּבִרָּנה."
 חיבר על בסיס שיר עממי זה עיבוד4ואיציק מַאנגר, שהעלה קווים לדמותו של אליקום צונזר,

ודמע מַׁשמשים בו בערבוביה. בשירו של מַאנגר )שתורגם לעברית פעמים מודרני, ששחוק 
אחדות וזכה לביצועים רבים(  עומד על ֵאם הדרך עץ שּכל הציפורים כבר נטשוהו. גם הבן בא

לִאמו, שכמוה כעץ נטוע, ומבקש ממנה לסייע לו  ְלַצֵּמַח כנפיים ולעּוף למרחקים:



. מתוך ויקיפדיה.1965 בשנת 64איציק מאנגר בן 

אויֿפן וועג שטייט ַא בוים, / שטייט ער איַינגבויגן; / ַאלע ֿפייגל ֿפונעם בוים
/ זענען זיך צעֿפלויגן: //  דרַײ קַײן מזרח, דרַײ קַײן מערֿב, /  און דער רעשט
קַײן – דרום, / און דעם בוים געלָאזט ַאליין / הֿפקר ֿפַארן שטורעם.// זָאג איך
צו דער מַאמע : "הער / זָאלסט מיר נָאר נישט שטערן, / וועל איך, מַאמע,

איינס און צוויי / ּבַאלד ַא ֿפויגל ווערן." 

)ובתרגומה של נעמי שמר: 

"ַעל ַהֶּדֶרְך ֵעץ עֹוֵמד / ַצַּמְרּתֹו ָּתׁשּוַח / ֲעָזבּוהּו ִצֳּפָריו / ְלַאְנחֹות ָהרּוַח.// ֶאל
ָּדרֹום ּוַמֲעָרב / ְואּוַלי ִמְזָרָחה / ַרק ָהרּוַח ְּתַלֵּטף / ַצַּמְרּתֹו ֶׁשָּׁשָחה. // ֶאל ִאִּמי ֲאִני
ְוָכָנף ָאִריָמה // ֶאל ָהֵעץ ֲאִני ִצּפֹור ֶאְהֶיה /  אֹוֵמר / "ָנא ַהְקִׁשיִבי, ִאָּמא / ַאף 

ָאעּוָפה ִלי / ֹלא ָאנּוד ִמֶּמּנּו / ֲאַצֵּיץ לֹו ִׁשיר ַעִּליז / ַוֲאַנֲחֶמּנּו."(.

בשירו של מַאנגר האם משדלת את בנּה לבל ייטוׁש את הֵקן )את בית אבא-אימא, את ארץ
ויעוף למרחקים. היא מפצירה בו שלכל יפרוש כנפיים  ולבל  הולדתו, את המסורת שמּבית( 
הפחות יצטייד בגופייה חמה, בסודר ובצעיף לבל יצטנן בצינת הלילה )כבשיר יידיש אחר –
"מכתב מאימא" – שגם אותו תרגם אלתרמן למען הבמה הקלה(. ניּכר חששּה של האם פן יאּוֶנה
רע ִלבנּה, ושמא הוא יבוא חס-וחלילה לבקרּה רק לאחר המוות. שני השירים – המקור מהמאה
התשע-עשרה  והווריאציה המודרנית של מַאנגר – מעמתים את הסָטטיּות של העץ, הנשאר נטוע
באדמתו, עם הציפורים והאנשים הנוטשים את אדמתם ונודדים למרחקים. אלתרמן השתמש אף

 שּבֹו הכול זורם והכולpanta rheiהוא במוטיב זה, אך הפך אותו על פיו והעמיד שיר של 
ִמשתנה תדיר, כמו חייהם של יהודי הגולה.

מן המקור שבלשון ִיידיש אימץ  אלתרמן את המוטיב של היהודי העוזב את העץ לעת תפילת
ערבית וֹשם פניו לירושלים, ומן העיבוד של מַאנגר הוא אימץ את התבנית של הדיאלוג בין הֵאם
לבנה. אלתרמן בנה את שירו  בתבנית של שיר-ערֹש, שּבו מַסּפרת הֵאם ִלבנּה את ההיסטוריה
ההיסטוריה של עם את  לו  היא מספרת  )ובמשתמע  ומוראותיה  אירועיה  על   – המשפחתית 
ישראל(. הֵאם-האומה מספרת ִלבנּה היתום  את סיפורו של הסב שנשא תפילה ליד העץ ואת

, שּבּה ניסו1947סיפורו של האב שנעקד אל העץ והומת בידי המרצחים )בל נשכח שהשנה היא 
רבים מהניצולים  להגיע ארצה בעוד שערי העלייה עדיין נעולים(.



בָז'אנר של שיר-הערש, ובשירי-ערש יהודיים במיוחד,  ניּכר פער בין מטרת השיר – ליישן
ֵאם הדרך" הֵאם מנסה5את הטף – לבין התכנים הקשים הגלומים בו. גם בשיר-הערש "על   

להרדים את בנּה, ומספרת לו סיפור רב-דורי מצמרר, שבכוחו להדיד שינה מעיניו: 

/ נּום, נּוָמה ֵבן. ַהַּלְיָלה ַרד. /ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ֵעץ ָעַמד, / ָעַמד נֹוֵפל-ַאַּפִים. "
ֵליל ַסַער ַעל ַהַּמִים. // ַהס, ֶיֶלד, ַהְּסִפיָנה ַעל ַצד / נֹוָטה ִמַּזַעף רּוַח. / ַעל ֵאם
ַהֶּדֶרְך ֵעץ ָעָמד,/ ֵאין ִציץ ְוֵאין ַּתּפּוַח.// ֶאל ֶזה ָהֵעץ ֵאי-ַפַעם, ֵּבן, / ֲאִבי-ִאְּמָך
ִהִּגיַע. / ְוֵצל ַעְרִבית ָּבֵעץ ִקֵּנן / ּוַבד הּוא ֹלא ֵהִניַע.// ָּכַבׁש ּבֹו ֹראׁש ֲאִבי-ִאְּמָך,
– / ָּפָניו ִלירּוָׁשַלִים. / ָנָׂשא ִּבְבִכי ְּתִפַּלת ִמְנָחה, / ִעם ֱאֹלָהיו ִּבְׁשָנִים.// ַעל ָּכְך
ֻסַּפר, ַעל ָּכְך ֻהַּגד, / ְּבִׁשיר ָיֶפה, ָׁשכּוַח. / ַהס, ֶיֶלד, ַהְּסִפיָנה ַעל ַצד / זֹוֶעֶקת
מּול ָהרּוַח. // ַהס, ֶיֶלד, ַהְּסִפיָנה ַעל ַצד / חֹוְתָרה ׁשֹוֶאֶגת ֶמִרי. / ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך
ִנְקַׁשר, ָעקּוד ֵּבן, /  ָהֵעץ ָאִביָך,  ֶזה  ֶּפִרי. // ֶאל  ְוֵאין  ֶּפַרח  ֵאין  ָעָמד, /  ֵעץ 
ְּבֶחֶבל. / ַּבְרֶזל ָוׁשֹוט ִהּכּוהּו, ֵּבן, / ְוַחם ִּתֵּמר ַהֶהֶבל. // ּוְכֶׁשָהָיה ָכֵאׁש ָאֹדם /
ַהּׁשֹוט ַהַחד ֵמֶחֶרב, /  ָצַנח ָאִביָך ַאְרָצה ֹדם, / ְלֵעת ִמְנָחה, ִעם ֶעֶרב. //  ָצַנח
ּכֹוְרָעה, ַצד /  ַעל  ַהְּסִפיָנה  ֶיֶלד.  ַהס,  ִלירּוָׁשַלִים./  ָּפָניו   / ִמִּמְזְּבחֹו ְלָאט, – 
ַהְּסִפיָנה ַעל ַצד, / עֹוָלה ְׁשלּוַפת ִצֹּפֶרן! / ַעל ֵאם נֹוֶׁשֶקת ַמִים. // ּכֹוַרַעת 
ִנָּצב הּוא ָרם, / ָחבּוק ַוְיִהי ְלֹתֶרן... // ַעל ַהִּסּפּון  ִנְכַרת  ַהֶּדֶרְך ֵעץ ִנְכַרת, / 
ְּבֶחֶבל ֶּפֶלד, / ָהֵעץ ַהָּׂשב ֵמִׁשיר ָהָעם, / ִמֶּזֶמר ַהַּקֶּפלֹות. // ֵאָליו ִנְקַרַעת רּוַח
ֹּתף ֶׂשל   / ִויֵלל  ִּבְצחֹוק  טֹוֵבל  ֻּכּלֹו   / ְלֶפַתע,  ׁשּוב,  ּוְכִאּלּו   /  – ֵליל, 
ּוְקָלִריֶנָטה. // ַהס, ֶיֶלד, ַׁשַער ַהְּתִהָּלה / ַלֹּתֶרן ִיָּפֵתַח, / הּוא ַּגם ַהּיֹום ַעּמּוד
ְּתִפָּלה, / הּוא ַּגם ַהּיֹום ִמְזֵּבַח.// -  -  ַעל  ֵאם  ַהֶּדֶרְך ֵעץ ָעָמד, / ְוֹלא ִיֹּפל

ַאַּפִים / נּום ֶיֶלד. ַהְּסִפיָנה ַעל ַצד / חֹוְתָרה, ּבֹוַקַעת ַמִים."

תפקידה של הֵאם בבלדה האלתרמנית שלפנינו ניּכר לִמן מילות הפתיחה –  "על ֵאם הדרך"
 מדוע נקברה רחל6–  המציינים את מקום קבורתה של רחל ִאמנו על אם הדרך, בואכה בית לחם.

בדרך אפרתה, ולא  במערת המכפלה שבחברון, שם נקברו כל  שאר האבות והִאמהות. את
הסיבה לכך מָפרט הִמדרש האומר שרוח הקודש שרתה על יעקב וכי הוא הבין שעתיד הָעם
היהודי לעבור בדרכו אל הגלות בבית-לחם, וקיווה שרחל תחוש את צערם של בניה ותתפלל
עליהם בשַמים )בראשית רבה פ"ב י'; פסיקתא איכה רבתי כ"ד(. כאן רק הֵאם מכל דור ההורים
נזכר כאן ִלְגבּוָלם"(. פעמיים  ָבִנים  )"ְוָׁשבּו  נשארת כדי להדריך את בנּה בדרך לארץ-ישראל 
השורש כר"ע הנקשר בֵלידה )אך גם בתפילה(, המלמד שלפנינו ֵלידה מחודשת של ַעם, וברגע
זה שרה הֵאם ִלבנּה והאומה לבן זקוניה )שהוא בן זקוניו של יעקב-ישראל, סמל הָעם הזֵקן הקם

מֶאפרו ולובש חזּות חדשה של ַעם צעיר(. 

ברקע הדברים מהדהדת נבואת הנחמה של ירמיהו הנביא: "ֹּכה ָאַמר ה', קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי
ְּבִכי ַתְמרּוִרים  ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל-ָּבֶניָה; ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל-ָּבֶניָה, ִּכי ֵאיֶנּנּו.  ֹּכה ָאַמר ה', ִמְנִעי קֹוֵלְך
ְלַאֲחִריֵתְך ְוֵיׁש-ִּתְקָוה  אֹוֵיב.  ֵמֶאֶרץ  ְוָׁשבּו  ְנֻאם-ה'  ִלְפֻעָּלֵתְך  ָׂשָכר  ֵיׁש  ִּכי  ִמִּדְמָעה:  ְוֵעיַנִיְך  ִמֶּבִכי 

ְנֻאם-ה' ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם." )ירמיהו ל"א, י"ד-ט"ז(.

והֵאם מַהסה אותו ארבע פעמים בבלדה האלתרמנית לא הֵאם ממררת בבכי, אלא הילד, 
ֶיֶלד". "ַהס,  לארצם7במילים  הים  דרך  בניה(  את  )והאומה  בנּה  את  מובילה  האם  כאן   

החדשה-הישנה. המילים "ּבֹוַקַעת ַמִים", החותמות את השיר, מזכירות את בקיעת הים ביציאת
מצרים, אך גם את בקיעת מי השפיר שִאתם יוצא התינוק לאוויר העולם. דור חדש של בנים נולד
לאם-לאומה, הכורעת כמו הספינה. לפנינו שיר על שלושה דורות: על אבי-הֵאם, על הֵאם ועל

ְּבנּה. הִאזּכּור המרומז של בקיעת מי השפיר והלידה נושא בחּוּבֹו מסר אופטימי לעתיד לבוא.

ואולם, לאִמתו של דבר,  הצירוף "ֵאם הדרך" מופיע בתנ"ך פעם אחת בלבד, ודווקא בתוך
נבואת זעם ַאּפֹוקליפטית של הנביא יחזקאל שלפיה חרב ה' תכרית את הָעם וִתסֶּפה רשע עם

ִּכי-ָעַמדצדיק בֶטבח איום ונורא: "ְוַאָּתה ֶבן-ָאָדם ִׂשים-ְלָך ְׁשַנִים ְּדָרִכים ָלבֹוא ֶחֶרב ֶמֶלְך ָּבֶבל ]...[ 
 ְּבֹראׁש ְׁשֵני ַהְּדָרִכים ִלְקָסם ָקֶסם: ִקְלַקל ַּבִחִּצים ָׁשַאל ַּבְּתָרִפים ָרָאה ַּבָּכֵבד.ֶאל-ֵאם ַהֶּדֶרְךֶמֶלְך-ָּבֶבל 

ָּכִרים ָלׂשּום  ִּבְתרּוָעה  קֹול,  ְלָהִרים  ְּבֶרַצח  ֶּפה  ִלְפֹּתַח  ָּכִרים  ָלׂשּום  ם  ְירּוָׁשַלִ ַהֶּקֶסם  ָהָיה  ִּביִמינֹו 
ַעל-ְׁשָעִרים ִלְׁשֹּפְך ֹסְלָלה ִלְבנֹות ָּדֵיק." )יחזקאל כ"א, כ"ד-כ"ז(. נראה שאלתרמן השתמש במילים



"על ֵאם הדרך" גם כדי שלא להשכיח את הֶטבח והשואה שהוציאו את הספינה ואת יושביה אל
המסע בים, בדרך לארצם הישנה-חדשה.

העץ הסטטי, שעמד נטּוע בארצות הגולה, נכרת, ועתה הוא הופך לחפץ דינמי – לתוֶרן
 עימת אלתרמן את "ָעָנן ְּבָׁשָמיו" )את היסודכוכבים בחוץבספינת מעּפילים. בשיר הפתיחה של 

הנודד בשַמים( עם "ִאיָלן ִּבְגָׁשָמיו" )את היסוד הסטטי, הנטוע בקרקע(. גם בשיר שלפנינו עובר
העץ מטמורפוזה, ומַׁשנה את ִטבעו ואת ייעודו. העץ הסטטי, הנטוע בקרקע, הופך  לחפץ דינמי
מולדתו ארץ  אל  בגלות  היהודי  של  הולדתו  ארץ  מן  הסוער  הים  דרך  היהודי  את  המוביל 

ההיסטורית – מגולה לגאולה.

העץ בשיר זה היה נטוע באדמת הגולה, בדומה ליהודי שניסה להתערֹות בארצות מושבו, אך
נשא תמיד את עיניו מזרחה )"ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה"(. אל העץ הזה נעקד האב, ואילּו
ילדֹו הפך אותו לתורן הספינה העושה דרכה מזרחה, לעיר ציֹון וירושלים. המילים "ְוֹלא ִיֹּפל
ָוָקם" )משלי כ"ד, ט"ז(. הָעם לא ַצִּדיק  ִיּפֹול  ַאַּפִים" מבוססות כמדומה על הפסוק "ִּכי ֶׁשַבע 
ייּכחד, אומר השיר, אף-על-פי שרבים ביקשו ועדיין מבקשים להכחידו. צאצאיו של אותו יהודי

שנעקד והומת בידי בני בליעל יהלכו בארץ, והגזע לא ייּכרת.

שיר זה של אלתרמן – "על ֵאם הדרך" – מבוסס על מעשייה חסידית על הבעל-שם-טוב,
שהלך לחפש את שותפו לעולם הבא. הראו לו יהודי בעל גוף, חוטב עצים פשוט, שגר בבקתה
עלובה. היהודי הוליך את הבעש"ט ליער, הראה לו את העץ שאליו עקדו הקוזקים את אביו
רוף אותי, יצית גופי ָרפוהו חיים. אבי היה דק ורך כקנה, אמר חוטב העצים, אך אם ינסו לֹשְ וֹשְ
להבה כה גדולה שתשרוף את היער כולו.  לפנינו כאמור תבנית מעגלית וגורל מעגלי של "ִּכי

ָוָקם" בסגנון הטרנספיגורציות האופייניות לשירי  ַצִּדיק  ִיּפֹול  : העץ הופךpanta rheiֶׁשַבע 
למקל נדודים ולתוֶרן של ספינה, ואחר-כך ישוב וילבלב  על אדמת המולדת.

במקביל נרמז שגם השפה העברית ותרבותה עברו סדרה של מטמורפוזות: תחילה היתה
השפה העברית "חנוטה" בתוך סידור התפילה של הסב, אחר-כך התעוררה ופרחה בדור התחייה
)אך ביאליק קונן בה על כריתת העץ בשירו "צנח לו זלזל" הנרמז כאן במילים "ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ֵעץ

 בימי שואה היה8ָעָמד,/ ֵאין ִציץ ְוֵאין ַּתּפּוַח ]...[ ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ֵעץ ָעָמד, / ֵאין ֶּפַרח ְוֵאין ֶּפִרי"(.
ובני היא  בעברית;  המתפללים  הגולה  ויהודי  היא    – דובריה  מפי  תיּכרת  שהלשון  חשש 
"היישוב" שכבר התחילו להשתמש בה כבשפה חיה. ואולם, העברית, כמו האּודים המּוָצלים
מאש המגיעים על סיפון הספינה, חוזרת ומלבלבת ומקבלת בארץ-ישראל ָּפנים חדשות )בצד
נולדו בשפה אך  זה במילים שזה  אלתרמן בשיר  חז"ל השתמש  ומספרות  פסוקים מהתנ"ך 
ושותפו דורו  בן  שלונסקי,  חידש  שאותו  "ֵאי-פעם",  החדש  בצירוף-המילים  כגון  העברית, 

לדרך(.

בשיר מהבֲהבות תמונות מָּפָרשות מקראיות רבות:  נרמז כאן סיפור קין והבל מתיאורו של
ההבל המיתמר והשוט החד מחרב )'קין' פירושו להב החרב(. פרשת קין והבל נקשרת לרצח
ָהָעם שהתחולל באירופה ולתיאור  הִמנחה – הקורבן – שהקריב האב. עולה כאן פרשת העקדה:
"ֶאל ֶזה ָהֵעץ ָאִביָך, ֵּבן, / ִנְקַׁשר, ָעקּוד ְּבֶחֶבל." בניגוד למסופר בספר בראשית, שּבֹו עמד האב
לעקוד את בנו, כאן האב נעקד והעקדה הושלמה. שום איל לא נאחז בסבך להצילו. עולה כאן
גם סיפור הסנה הבוער שלא אּוַּכל, סיפור יציאת מצרים )"ּבֹוַקַעת ַמִים"( ומתן תורה )"ִקֵּנן / ּוַבד
הּוא ֹלא ֵהִניַע."( ההיסטוריה חוזרת ונשנית, נאמר כאן בין שיטי הטקסט: הָעם מגיע שוב לארצו,

ועובר שוב את תקופת יציאת מצרים וההתנחלות בארץ  האבות. 

ובקיעת הים מזכירות לקורא שגם מטה אהרן הפך לענף יציאת מצרִים  הרמיזות לסיפור 
מלבלב ועליו פרחים ושקדים, וכי גם חרטומי מצרים נהגו להשליך את מטותיהם בלהטיהם
ולהפוך אותם לתנינים, ואילו מטה אהרן נעשה לנָחש שּבלע את מטות החרטּומים )שמות ז', י'-
י"ב(.  סיפורי בני ישראל במצרִים עשירים בסיפורי טרנספיגורציות, כגון הפיכת מי היאור לדם,
או הפיכת מטה החרטומים לתנין והפיכת מטה אהרן לענף פורח. לפנינו סיפורים של מאגיה,

: העץ בשיר הופך למֹוט )לתורן שלpanta rheiשהשתלבו  בשירו של אלתרמן שהוא שיר של 
אנייה, למקל הנדודים של היהודי, למקל חובלים של "היהודי החדש" שלא ייתן לאויביו לַכלות
בו את זעמם, כמו שותפו של הבעש"ט בעולם הבא(. בארץ ייָנטע עץ ֵחלף העץ שנכרת, וענפיו



ישאו פרי. מעכשיו  לא יהיה העץ "עמוד תלייה" כמו זה שאליו נעקד הסב היהודי, כי אם "עמוד
תפילה" ושער של תהילה. לכאן שייך גם האוקסימורון שבפתח השיר: "ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ֵעץ ָעַמד, /

ָעַמד נֹוֵפל-ַאַּפִים," המסמיך זה לזה את העמידה ואת הנפילה אפיים ארצה.

ואין זה הפרדוקס היחיד: לפנינו "שיר-ערֹש" שאינו יכול להרגיע ולנסוך תרדמה על שומעו
)וראו גם בפרק על שיר הערש האלתרמני "לילה, לילה"(. לפנינו "שיר ערש" הקורא לפעולה,
לעשייה, ולא לֵשינה ולתרדמה. בניגוד לסיפור יונה, שנרדם בַיְרְּכֵתי הספינה, כאן לפנינו ילד
שִאמו מהסה אותו ואינה מניחה לו ִלבכות כי אין זה זמן לדיבורים ולבכי. החרוז המבריח את
השיר הוא החרוז של צורת המילה הזוגית )שַנִים, ירושָלִים, ַמִים, אַּפִים(. בתוך כך בולט היעדרה
של המילה "שַמיים", שעשויה הייתה להשתלב היטב בסֵכמת החריזה הזאת. ואולם, אין כאן

  9שַמיים ואין כאן קריאה לעזרת אלוהים שבשמיים.

לעבודה  – לעשייה  חילונית  קריאה  כאן  יש  ומפורשות,  ְגלויות  ייאמרו  שהדברים  מבלי 
ולמלאכה – לבניין בית שלישי. בכיֹו של הסב ליד העץ, בעודו מתפלל ופניו לירושלים, מזכיר
ֶאת-ִצּיֹון. ְּבָזְכֵרנּו  ַּגם-ָּבִכינּו  ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  "ַעל  הידוע:  המזמור  של  פתיחתו  את 

 ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי-ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה: ִׁשירּו ָלנּוַעל-ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכֹּנרֹוֵתינּו.
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני. ִּתְדַּבק-ְלׁשֹוִני  ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת-ִׁשיר-ה' ַעל ַאְדַמת ֵנָכר.ִמִּׁשיר ִצּיֹון.  ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ

ם ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתי." )תהלים קל"ז, א'-ו'(. אלּפיים ְלִחִּכי ִאם-ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם-ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת-ְירּוָׁשַלִ
שנה תלו יהודים את כינורותיהם על עצי העָרבה הבוכייה, ובכו בָזכרם את ציֹון. צאצאם, שאביו
נעקד והומת בידי משנאיו ומבקשי נפשו, ׂשּומה עליו לנתק את מעגל הקסמים הנורא של הגורל

היהודי בארצות גולה: עליו לעלות לארצו ולהכות בה שורש. 

הערות:
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, חמישה ימים לאחר שהשתלטו הבריטים על2, י"ד ניסן תש"ז, עמ' 4.4.1947מיום דבר .2
אוניית המעפילים "מולדת". הדברים בפרק זה מבוססים על הפרק "השואה והתקומה"

נוצהבספרי  עמ' 2013, תל-אביב רוצי,  הלחינה את217-250,  . לאחר שנעמי שמר 
, הוא בוצע ע"י להקת חיל הים והסולנית חיה ארד. אלתרמן כתב1972השיר הזה בשנת 

אמנם שני שירים בלבד ללהקת גייסות השריון, שבה שירתה בתו )שירו "אליפלט"
ושירו "פרד לתפארת" שבוצע אחרי שחרורה של תרצה אתר מהלהקה(, אך הלהקות
ֶזמר.  כשיר  מלכתחילה  נכתב  שלא  שלו  שיר  החיו  פעם  לא  הצבאיות 

יידיש.3 משוררי  של  עטם  פרי  הכמו-עממית,  בשירה  וגלגוליו  לגרסאותיו  ָהָעם  שיר 
בצאתךומשוררים עבריים, נדון במאמרו "לדרכו של שיר ַעם ושלוחותיו" )כּוַנס בספרו 

(, וראו מאמרה של נורית גוברין, "'על ֵאם הדרך' – שיר-ָהָעם1966, רמת-גן ובאוהליך
)סיון תשנ"ח, מאי 8כרך ע"ב, גיל' ,  מאזניםבִמשנתו של דב סדן", .4-6(, עמ' 1998 

.  363-368(, עמ'  2002, כרך ב )תשס"ב קריאת הדורותנדפס גם בספרה של גוברין  

, תרגםדמויות קרובות"אליקום צונזר", מאת איציק מַאנגר,  בתוך ספרו של מַאנגר  .4
.1941מיידיש אברהם שלונסקי,  אחרית דבר דב סדן,  מרחביה 

בשיר-הערֹש שלו "לילה, לילה" תיאר אלתרמן – כבבלדות הסקוטיות שאותן תרגם.5
לעברית – שלושה פרשים חמושים הדוהרים לעבר ביתה של האישה האהובה. ואולם

: "ַלְיָלה,כוכבים בחוץרע ומר היה גורלם, כבבלדה "האם השלישית", הכלולה בקובץ  
ַלְיָלה, ֶאָחד ָהָיה ֶטֶרף, / ַלְיָלה, ַלְיָלה, ֵׁשִני ֵמת ַּבֶחֶרב, / ַלְיָלה, ַלְיָלה, ְוֶזה ֶׁשּנֹוַתר, / נּוִמי,
נּוִמי, ֶאת ְׁשֵמְך ֹלא ָזַכר." המוטיבים בשירי-הערֹש של אלתרמן, כבשירי-ערֹש לא מעטים
בעברית ובלע"ז, עשויים להדיד ֵשינה מעיני הטף. וראו מאמרו של עוזי שביט "גלגוליו

,  כרך מ"א מאזניםשל שיר-ערש: על שיר-הערש הראשון של שאול טשרניחובסקי",
.214-221)תשל"ה(, עמ' 



ְּבעֹוד.6 ַּבֶּדֶרְך,  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ָרֵחל  ָעַלי  ֵמָתה  ִמַּפָּדן,  ְּבֹבִאי  "ַוֲאִני  כתוב:  בתנ"ך  אמנם 
ָלֶחם," ואולם, בתרגום ֶאְפָרת, ִהוא ֵּבית  ְּבֶדֶרְך  ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם  ָלֹבא ֶאְפָרָתה;  ִּכְבַרת-ֶאֶרץ 
השיר "ווין מאמע ווין" )"ְּבִכי, ִאָּמא, ְּבִכי"(, המתאר את ביקורו  של ר' חיים שמואלביץ,
ראש ישיבת מיר, בקבר רחל, כתב המתרגם: "אני בבואי מפדן, על אם הדרך בואכה בית
לחם, שוכן מקום קדוש, ְיקר ערך, אוהל קטן ששופכים בו דמעות בשעת צער ובעת
מחֹול סמוך ונראה לירושלים עיר הקודש."  ייתכן שרבים מתארים את מקום קבורתה
של רחל  במילים "על אם הדרך בואכה בית לחם" על שום הקשר האסוציאטיבי בין

הֵאם לבין ֵאם הדרך.

אפשר שהאם מהסה את בנה לבל יבכה לִמשמע הסיפור הנורא שהיא מגוללת לפניו;.7
"את כי  באוזניו,  הסיפור שהיא משמיעה  יפסיק את  לבל  אותו  אפשר שהיא מהסה 
המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק." ייתכן שהצפיפּות בספינת המעּפילים היא הגורמת
לאם להסות את בנה, וייתכן שהאם משתיקה את בנה כי הוא אינו רוצה לשמוע את
הסיפור ולהעמיס על כתפיו את עקת הגלות, כי ברצונו לפתוח דף חדש בארץ חדשה.

בברכת המזון המודרנית של ביאליק אין מברכים את בורא עולם על הלחם והחלב, כי.8
אם את "העבודה והמלאכה". לשון אחר, שיר הילדים, התמים והחתרני כאחד, רומז
שאין לַצפות לחסדי ההשגחה העליונה. רק מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת, ולא מי

בעומק הדברים טמון גם מסר ציֹוני: רק מי. שיושב בטל ממלאכה ומחכה לעזרת שַמים
שטורח – נוטע במו ידיו וזורע במו ידיו – ראוי לאסוף ולקצור את פרי עמלו וליָהנות
ממנו. 

על גֵזרת ָּכרת בשירו של ביאליק, ראו בפרק "באין ציצים ופרחים: עיון בשיר הלירי.9
זלזל'", בספרי  'צנח לו  ,הניגון שבלבבו: השיר הלירי הקצר של ח"נ ביאליקהקצר 

.263-274, עמ' 2011תל-אביב 

זיוה שמיר


