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זיוה שמיר

אלתרמן – במבט חדש ובמבט מחודש
שני ֵרעים יצאו לדרך

עיון בפזמון "דרך, דרך, נתיבה"

שיר-הֶזמר "דרך, דרך, נתיבה" הוא היפה, המורכב והמעניין מכל השירים שנכתבו  בעברית סביב
מוטיב "שני ֵרעים יצאו לדרך" בגרסותיו העממיות והספרותיות. בשיר-הֶזמר "לא אשכח זאת ֵרעי"
ניתן לראות את  ִצדו המואר, האנושי והאלטרּואיסטי של   השיר "דרך, דרך, נתיבה".  שני השירים הם

, בזמן התגייסותם של צעירי "היישוב"1941שירים  על "אחים לנשק" אשר חּוּברו ופורסמו בשנת 
לצבא הבריטי, והם אינם מנותקים  כמובן מאווירת התקופה. 

השיר "דרך, דרך, נתיבה"  נדפס לראשונה  ביחד עם תווי הלחן של מרדכי זעירא, בעיצומו של
. לשיר יש זיקה אמיצה – סגנונית,99-101(, עמ' 1941לשנת תש"ב )ספטמבר לוח הארץ הגיוס, ב

 שנדפסו באותה עת. שני השירים הללו נכתבו אפוא בעצםשמחת ענייםרעיונית ומוטיבית – לשירי  
 בעת שהמוסדות הלאומיים הכריזו על צו גיוס ונקטו אמצעים נגד המשתמטים ממילוי1ימי המלחמה,

חובתם. שניהם מַספרים את סיפורם של שני ֵרעים היוצאים לדרך – ככל הנראה למשימה קרבית
משותפת – אך "דרך, דרך, נתיבה" הוא שיר אפל וחידתי יותר, ואפשר שעולים ממנו  רמזים עמומים

 )"רצח אח"(. fratricideשל 

(, ניתן26.05.2022,  מיום 1750מדבריי על השיר "לא אשכח זאת ֵרעי" )"חדשות בן עזר" גיליון  
לראות כי אלתרמן היה המשורר הראשון שהעלה בשיריו את המושגים 'ֵרעים' ו'ֵרעּות'  כשֵווי-הערך

. מושג ה"ֵרעּות" היה בעיני המשוררcomrades, comradeshipהעבריים של המושגים הלועזיים  
אחד מהערכים החשובים להבטחת קיומו של המין האנושי )הוא מנה את ֵרעּות הלוחמים בשדה הקרב
ביחד עם ערכי-יסוד כמו אהבת ֵאם לפרי בטנּה או  ִקנאת גבר לרעייתו(. בלי אמונה גמורה בכוונותיהם
הטובות והטהורות של ֵרעיו לנשק הן לא יוכל החייל למלא את משימתו, ואז עמו וארצו יינתנו ביד

אויבים ורשעים.

ילקוטמאלתרמן קיבלו משה שמיר וחבריו את ההשראה לכותרת שהעניקו לכתב-העת שלהם –  
( ולפזמונים עבריים1948( – ומשם נתגלגל המושג ל"שיר הֵרעּות" של חיים גורי )1942-1946 )הֵרעים

 2אחרים שחוברו בדור תש"ח.

נביא תחילה את מילותיו של השיר "דרך, דרך, נתיבה" המַסֵּפר כאמור על גורלם של שני ֵרעים
עזי-לב שיצאו יחדיו למשימה: 



ָיְצאּו, ָיְצאּו ַלֶּדֶרְך ַּבחּוַרִים,
ָיְצאּו ַעֵּזי ְּכֵתַפִים ְוָחֶזה,

ּוְבֵעת ֵׂשאָתם, ֵׂשאָתם ֶאת ָהַרְגַלִים
ָנְׂשאּו ִאָּתם ִׁשיר-ֶזֶמר ֶׁשָּכֶזה:

ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ְנִתיָבה,
ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ֲעָרָבה,
ֶמְרַחַּקִיְך ֲאֻרִּכים,

ִלְרָגַבִיְך ֵאין ֻחִּקים.
ַנֲחִׁשי-ָנא ִלי, ַהֶּדֶרְך,
ַהֶּמְרָחק, ַאָּתה ַהֵּגד:

ְׁשֵני ֵרִעים ָיְצאּו ַלֶּדֶרְך,
ִמי ֵמֶהם ָיׁשּוב ּבֹוֵגד?

ַעד ָּדם ִטְּפסּו ַּבֶּסַלע ַּבחּוַרִים,
ָחצּו ֵרִעים ַּבַּמִים ַעד ָחֶזה,

ַאְך ְּבֵׂשאָתם, ֵׂשאָתם ֶאת ָהַרְגַלִים
ָנְׂשאּו ִאָּתם ִׁשיר-ֶזֶמר ֶׁשָּכֶזה:

ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ְנִתיָבה,
ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ֲעָרָבה,

ֶּדֶרְך ֹעִני ְוַעְרָער,
ֶּדֶרְך ְנחּוָׁשה ּוְגָזר.

ַנֲחִׁשי-ָנא ִלי, ַהֶּדֶרְך,
ַהּמֹוָרא, ַאָּתה ַהֵּגד:

ְׁשֵני ֵרִעים ָיְצאּו ַלֶּדֶרְך,
ִמי ֵמֶהם ָיׁשּוב ּבֹוֵגד?

ָעְיפּו, ָעְיפּו ַלָּמֶות ַּבחּוַרִים,
ִהְּכָתה ִצָּיה ַעל ֹראׁש ְוַעל ָחֶזה,

ַאְך עֹוד ָנְׂשאּו, ָנְׂשאּו ֶאת ָהַרְגַלִים
ְועֹוד ָנְׂשאּו ִׁשיר-ֶזֶמר ֶׁשָּכֶזה:

ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ְנִתיָבה,
ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ֲעָרָבה,

ֶּדֶרְך ֶיַגע ְואֹוֵיב,
ֶּדֶרְך ְלַעֵּזי ַהֵּלב.

ְוֵעָדה ַאְּת ָלנּו, ֶּדֶרְך,
ְוֹכֵחנּו ָלנּו ֵעד:

טֹוב הּוא מֹות ַהֵּמת ַּבֶּדֶרְך
ִמּׁשּובֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵגד.

ָנַפל ָׁשדּוד ֶאָחד ִמֵּבין ַהְּׁשַנִים,
ָׁשַמט ָאִחיו ֹראׁשֹו ַעל ֶהָחֶזה,

ַאְך ְּבֵׂשאתֹו ֵׁשִנית ֶאת ָהַרְגַלִים,
ָנָׂשא ִאּתֹו ִׁשיר-ֶזֶמר ֶׁשָּכֶזה:

ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ְנִתיָבה,
ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ֲעָרָבה,

ֵמְרָגַבִיְך ְוַסְלֵעְך
קֹול ָאִחי צֹוֵעק ִלי: ֵלְך!
ֹלא ָעִנית ִלי עֹוד, ַהֶּדֶרְך,

ֹלא ָעִניָת, ֵליל יֹוֵקד:
ְׁשֵני ַאִחים ָהְלכּו ַּבֶּדֶרְך,

ִמי ֵמֶהם ָיׁשּוב ּבֹוֵגד?

ְוֵעת ָנַפל ֵׁשִני ִמֵּבין ַהְּׁשַנִים,
ֵעת ָנח ְרַחב-ְּכֵתַפִים ְוָחֶזה,

ָנְׂשאּו רּוחֹות ֶאת ִׁשיר ַהַּבחּוַרִים,
ָנְׂשאּו רּוחֹות ִׁשיר-ֶזֶמר ֶׁשָּכֶזה:

ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ְנִתיָבה,
ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, ֲעָרָבה,

ִלְרָגַבִיְך ֵאין ֻחִּקים,
ְלנֹוְפַלִיְך ֵאין ֵמִקים.
ְויֹוַדַעת ַאְּת, ַהֶּדֶרְך,

ַרק ַהֵּמת ָּבְך, ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך,
ֹלא ָיׁשּוב ִמֵּמְך ּבֹוֵגד.

  )"ֵׁשירתּו שני חברים"(Служили два товарищаהשפיע על שיר זה שיר-חיילים רוסי בשם  
 בשם1955את השיר העממי הזה תרגם אלתרמן בשנת     3 שמחּבריו –  מילים  ולחן –  אינם ידועים.

נעשה כה  פופולרי עד שנבחר לרפרטואר של  טובי הזמרים ותרגומו   "הֹיה היו שני חברים",  
והמַבצעים )בהם השחקן היהודי-האמריקני תאודור ביקל(. לשיר זה, שהושר בערבי הֶזמר,  בתנועות

הנוער ובמחנות הצבא, היו גרסאות אחדות, וכאן נביא אחת מהן:  

ָהֹיה ָהיּו ְׁשֵני ֲחֵבִרים / ֶאָחד ַרב טּוָרִאי ַהֵּׁשִני ַחָּיל ָּפׁשּוט. // 
ִּפְתאֹום ָׁשַרק ַּכּדּור / ָהֶאָחד ֵמֶהם ָנַפל. // 

הֹוַׁשְטִּתי לֹו ָיִדי / ֶאת ַהָּיד הּוא ֹלא ָלַקח.//
 הֹוַׁשְטִּתי לֹו ַחְרִּבי / ֶאת ַהֶחֶרב ֹלא ָלַקח.// 
ָּכִריִתי לֹו ַהּבֹור / ֶאל ַהּבֹור הּוא ֹלא ָזַחל. //
הֹוַׁשְטִּתי לֹו ּכֹוִסי / ֶאת ַהּכֹוס הּוא ֵּכן ָלַקח!

1941 עוד בזמן שחיבר ב-1955יש להניח שאלתרמן הכיר את שיר-החיילים הרוסי שאותו תרגם ב-
את שיריו "לא אשכח זאת ֵרעי" ו"דרך, דרך, נתיבה", אך ִהטה את השיר הרוסי העממי לאפיקים
אחרים.  במקום המוטיבים הפשוטים והבוטים של השיר הרוסי, הרומז ברמז עבה כקורת בית-הבד
שהיין יכול לעורר מתים, שיריו של אלתרמן מציעים דיון דק ומרומז בסוגיות הֶאתוס של הלוחם

היוצא עם ֵרעיו לשדה הקרב.



 "דרך, דרך, נתיבה" הוא שיר-ֶזמר  המתאים לביצוע, עם לחן או בלעדיו,  לפני חיילים היוצאים
לקרב. גם בו מסופר על שניים שיצאו לדרך למשימה משותפת. צורת הזוגי "ַּבחּוַרִים" חוזרת בשיר
ארבע פעמים;  הצירוף "ְׁשֵני ֵרִעים" חוזר בשיר פעמיים. פעם אחת מכנה השיר את השניים בכינוי
"ְׁשֵני ַאִחים", וכינוי זה  המשולב בסמוך למילים "ֵמְרָגַבִיְך ְוַסְלֵעְך / קֹול ָאִחי צֹוֵעק ִלי: ֵלְך!"  מעלה את
י'(.  משמע, ִמן-ָהֲאָדָמה" )בראשית ד',  ֵאַלי  ֹצֲעִקים  ְּדֵמי ָאִחיָך  ָעִׂשיָת קֹול  זכר דברי ה' לקין: "ֶמה 
משני אחד  של  חייו  בנטילת  להתבטא  עלולה  נתיבה"  דרך,  "דרך,  השיר  מדבר  שעליה  הבגידה 
האחים-לנשק על-ידי רעהו החושש פן ייאלץ, למשל, לחלוק עם "ָאִחיו" את מנת המים האחרונה

ולמּות בערבה, בין הקוצים והערערים, בלי טיּפת מים ובלי צידה לדרך. 

 אלתרמן, שלמד בדרכו לארץ בגימנסיה דתית בקישינב וביסס לא אחת את שיריו על מודרניזציה
של סוגיות מדברי חז"ל,  מעלה כאן גם מחלוקת ידועה בסוגיית "שניים שהיו מהלכין בדרך." דומה
שהמסקנה המשתמעת מן השיר "דרך, דרך, נתיבה" עולה בקנה אחד עם דברי בן פטורא במחלוקת

שלו עם רבי עקיבא: 
וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותים שניהם שניים שהיו מהלכין בדרך  
ואם שותה אחד מהן מגיע ליישוב, דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם מתים, 
וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, 'וחי אחיך

עמך' – חייך קודמין לחיי חברך )בבא מציעא ס"ב ע"א(. 

עולות כאן שאלות מוסר קשות וסבוכות שמעסיקות את העולם התורני ואת העולם המשפטי עד
עצם היום הזה: האם איסור רציחה אינו נדחה משום פיקוח נפשו של הרוצח? האם לא ְמצּווה האדם
לשמור על נפשו מכל ִמשמר )ככתוב: "ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם"; דברים ד', ט"ו(? האם אין הבדל
בין רציחה בפועל לבין אי-הצלת הזולת כדי להישאר בחיים? האם אין קריטריונים עם בסיס ערכי
להעדפתו של אחד על השני? הרי לא אחת מתברר שהמדינה קובעת סדרי קדימויות בקבלת טיפול
רפואי מציל חיים,  ולמעשה שולחת חלק מהנזקקים  אל מותם. ואם נקלע אדם עם משפחתו אל זירת
פיגוע, האם לא ינסה להציל את בני משפחתו לפני שיתפנה להצלת אנשים אנונימיים שנקלעו למקום?
האם סביר להניח שאדם שנקלע לסיטואציה כזאת יוותר על חייו למען הזולת, ולא יבחר להציל את

נפשו? 

ואלתרמן מכריע בהן ִמטען פילוסופי כבד,  שאלות מוסריות קשות עולות כאן, שאלות בעלות 
כמדומה ברוח דברי בן פטורא.  אחד-העם –  במאמרו "על שני הסעיפים" –  הכריע ברוח פסיקת רבי
עקיבא שבמקרה כזה חייך קודמים לחיי חברך, ואילו אלתרמן ראה במשתמע בהכרעה כזאת מעשה

בגידה ו"רצח אח". 

"בגידה" המילים  נגזרו  שמהם  שורשים  מאותם  הן  ו"מעיל"  "ֶּבֶגד"  המילים  עברית  בשפה 
ו"מעילה", שהרי הבוגד והמועל מחביאים את דמי המעל  שקיבלו )או את הסכין שהם עתידים לנעוץ
בגב "חברם הטוב"( בכיס בגדם או בכנף מעילם. הֶּבגד והמעיל הם אפוא מסכות וכיסויים, המחביאים

את  התמורה או את כלי הרצח.  

(, המציג את הגוףחגיגת קיץ בקובץ 37זה טיבו של הבגד בשירו של אלתרמן "בגד חמודות" )שיר 
כ"ְמִעיל ָּדִמים ָנֶאה / ֶׁשַהּנֹוֵגַע ּבֹו ֵעיָניו ָקמֹות" )"ְמִעיל ָּדִמים" בכפל משמעיה של המילה "דמים"(.

  
מטעה 'דרך  בהוראת  בוגדת'  'דרך  בצירוף  אלתרמן  השתמש  בוקר"  "שיר  המוקדם  בפזמונו 

, / ִאם ַּגםּובֹוֶגֶדתומוליכת שולל' המובילה את ההולכים בה אל עברי פי פחת: "ִאם ָקָׁשה ִהיא ַהֶּדֶרְך 
ֹלא ֶאָחד ִיֹּפל ָחָלל, / ַעד עֹוָלם ֹנאַהב אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת, / ָאנּו ָלְך ַּבְּקָרב ּוֶבָעָמל!"

*



 אלתרמן רמז בשירו  "דרך, דרך, נתיבה" שהלוחם מצּווה ללכת בדרך היָׁשר ושלא לבגוד בחברו,
גם אם ישלם על כך בחייו. אלתרמן השתמש במילה "נתיבה" המופיעה בתנ"ך בשני פסוקים בלבד,

ובשניהם היא משולבת באמירה הטעונה  במשמעויות מאיימות. 

" )ישעיהו מ"ג, ט"ז(, והשניְנִתיָבהּוְבַמִים ַעִּזים ָּדֶרְך הפסוק הראשון הוא "ֹּכה ָאַמר ה' ַהּנֹוֵתן ַּבָּים 
 ַאל-ָמֶות"  )משלי י"ב, כ"ח(. לפי הפסוק האחרון ולפי מָפרשיו,ְנִתיָבה ְוֶדֶרְךהוא "ְּבֹאַרח-ְצָדָקה ַחִּיים 

רק ההולך בנתיבת הצדקה והיושר יזכה בגמול )בשירו של אלתרמן –  שני הֵרעים, שלא בגדו איש
ברעהו, מוצאים את מותם בערבה, אך השיר מטעים ש"טֹוב הּוא מֹות ַהֵּמת ַּבֶּדֶרְך / ִמּׁשּובֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵגד."
תיאורם של השניים התועים בדרך הצחיחה מזכיר גם את תיאורו של ביאליק באגדה "המלך דוד
במערה", שּבֹו יוצאים שני ֵרעים לדרך ונאבקים עם קשייה הרבים )"ַוֵּיְלכּו ַהַּבחּוִרים יֹוָמם ָוַלְיָלה, ַלְיָלה

, ַוְיַבְקׁשּו ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות – ְוֹלא ָמָצאּו  ]...[  ַוֵּיְלכּו ְבִליַהְּנִתיבֹותְויֹוָמם, ַוִּיְתעּו ְּבָכל-ַהְּדָרִכים, ַוִּיּטּו ֶאל ָּכל-
ָמנֹוַח יֹוָמם ָוַלְיָלה, ַלְיָלה ְויֹוָמם, ַעד ֲאֶׁשר ָּבְצקּו ַרְגֵליֶהם  ]...[ ְוֹלא ָהָיה ָבֶהם עֹוד ֹּכַח ָלֶלֶכת, ִּכְמַעט ָאְמרּו

נֹוָאׁש."(

ִלי, ַהֶּדֶרְך" בדומה למילים "ַנֲחִׁשי-ָנאשני הֵרעים בשירו של אלתרמן  מבקשים פעמיים " ,ָרִזי-ִלי 
ָרִזי ִלי" – נאמרותָרִזי-ִלי " הנאמרות שלוש פעמים באגדה הביאליקאית.   מילים אלה – "ָרִזי ִלי, 

" )ישעיהו כ"ד,ֹּבְגִדים ָּבָגדּו ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ָּבָגדּובאכזבה ובייאוש, כבפסוק: "ָוֹאַמר ָרִזי-ִלי ָרִזי-ִלי אֹוי ִלי 
ט"ז(. 

שאלת בגידתו של חייל בֶאחיו הלוחמים, או בגידתו בעם ובמדינה, עמדה לא פעם במרכז יצירתו
של  אלתרמן כאן ובמקומות אחרים, והוא ביטא  אותה במודגש בטורו "אלמנת הבוגד"  )"הטור

4(, הדן  בטיהורו של מאיר טוביאנסקי מאשמת בגידה במולדת.8.8.1947 מיום דברהשביעי", 

שאלות של ֶאתיקה צבאית העסיקו  אפוא את אלתרמן לִמן ימיה הראשונים של מלחמת העולם
(. כאן הראה אלתרמן את הקושי1941)שמחת עניים והתבטאו למשל בשיר "הבוגד" משירי   5השנייה,

בקביעת זהותו של הבוגד. לפי שירו, לא קל לקבוע מי בגד במי, ומי נפגע יותר – המת או רעהו
שנשאר בחיים. לא אחת נקיפות המצפון של אדם שהציל את חייו וגרם בכך למות זולתו, עלולים
לרדוף אותו כל חייו. לכאורה אין מי שיעיד על הבגידה, אך יש למעשה עדים אילמים שישמיעו את

דברם ברבות השנים.

בשיר "דרך, דרך, נתיבה" שני הֵרעים שרים שיר אחד, שּבֹו הם משביעים  את הדרך )האילמת(
שתעיד עליהם  ש"טֹוב הּוא מֹות ַהֵּמת ַּבֶּדֶרְך / ִמּׁשּובֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵגד." כך הם מבטיחים זה לזה שלא

לבגוד, אף מַבטחים את חייהם לבל ייפלו קורבן לבגידתו של אִחיהם לנשק.

בסוף השיר "דרך, דרך, נתיבה" הרוחות הן הנושאות את הֶזמר; הן, ולא שני הֵרעים שיצאו לדרך
ומצאו בה את מותם.  הרוח, אחד משני הֵעדים האילמים שנותרו להעיד על שהתרחש בלב הערבה,
"אומר" לדרך: "ְויֹוַדַעת ַאְּת, ַהֶּדֶרְך, / ַוֲאִני, ָהרּוַח, ֵעד: / ַרק ַהֵּמת ָּבְך, ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, / ֹלא ָיׁשּוב ִמֵּמְך ּבֹוֵגד"
)הרוח נזכר כאן בלשון זכר, כמצוי בתנ"ך ובפזמוניו של אלתרמן "שיר הסּפנים" ו"אּוף, איזה רוח"(. 

זה ארחיב ובעניין  רטורי שעבר מביאליק לאלתרמן,  הוא דפוס  אילמים  ֵעדים  זימונם של שני 
ֶאִּפיטף במקצת:  ביאליק השתמש בדפוס רטורי זה כבר בשירו המוקדם ביותר "מצבת זיכרון" – 
שחיּבר בגיל שש-עשרה. הוא הוסיף להשתמש בו כל חייו עד למחזור השירים "יתמּות" החותם את
מעגל יצירתו.  קדם לו יהודה-ליב גורדון בשיר "ַאֶּתם ֵעַדי" )וַהשוּו ישעיהו מ"ג, י'-י"ב(, שּבֹו פונה
המשורר אל שני ֵעדים אילמים – אל עט הזהב שבידו ואל "עט שפת ֵעבר" שערּכּה אינו נמדד בכסף

ובזהב – ומבקש מהם להעיד שהוא לא עשה מעולם את שירתו קרדום לחפור בו. 



בשירו "בעיר ההֵרגה" חזר ביאליק אל התחבולה הרטורית של זימון שני ֵעדים אילמים, בָאמרו:
ְוִהִּגידּו ְלָך ָּכל-ַהּמֹוְצאֹות ]...[ ְועֹוד ָּכֵאֶּלה "ְוָׁשַאְלָּת ֶאת-ִּפי ָהַעְכִביִׁשים /  ֵעִדים ַחִּיים ֵהם, ֵעֵדי ְרִאָּיה, 
ְוָכֵאֶּלה ְּתַסֵּפר ְלָך ַהְּׂשָמִמית / ַמֲעִׂשים נֹוְקִבים ֶאת-ַהֹּמַח ְוֵיׁש ָּבֶהם ְּכֵדי ְלָהִמית." והדברים אינם בבחינת

והשממית היחידים  6אּבסּורד גמור שהרי העדים האילמים הללו – העכביש  הֵעדים  – הם בעצם 
שנותרו חיים באּורווה לאחר הטבח. 

דפוס זה של גיוס עדים אילמים מצוי גם במחזור השירים "יתמּות", החותם את יצירתו של המשורר
)"ַׁשֲאלּו ֶאת-ַהַּכר ַהָּטפּוַח ְמַרֲאׁשֹוֶתיָה ַּבֵּלילֹות, / ַׁשֲאלּו ֶאת ]...[ ֵנרֹות ַהַּׁשָּבת, ]...[ ְוַׁשֲאלּו עֹוד ֶאת-ְּכֵלי
ַהֶּכֶסף ְוַהְּנחֶׁשת, ְיֻרַּׁשת ָאבֹות," בשיר "אלמנּות"(.  גם כאן מעידים הֵעדים האילמים על חורבן הבית –
הפרטי והלאומי. לשיא האּבסּורד מגיעה התחבולה הזאת בשיר-הילדים "מאחורי השער", שּבֹו הדובר
מבקש מהגלים ומהדגים האילמים לשמש לו ֵעדים ומורי דרך: "הֹוי, ִאְמרּו ַהַּגִּלים, / ַהָּדִגים ַּבְּמצּוָלה."

דווקא הדגים האילמים מתבקשים כאן ִלפצות את פיהם  ולמסור את עדותם.

הראשון שיריו  ספר  הפתיחה של  בשיר  אותו  ושיבץ  מביאליק,  הזה  הדפוס  את  למד  אלתרמן 
ֵעדֹות"(  ובמקומות רבים אחדים – ב ִּתְהֶייָנה  ְוַאֶּיֶלת  , בטוריועיר היונה, בכוכבים בחוץ)"ְוִכְבָׂשה 

ובפזמוניו. ומַניין לנו שאלתרמן למד את התחבולה הרטורית הזאת מביאליק, ולא הגיע אליה בדרך
אחרת או ללא תיוּוך כלשהו?  

יש שתי רָאיות לכל הפחות:  ראשית, ניתן לראות בנקל כי בשירו "עוד חוזר הניגון" יחד עם
ְוִאָּׁשה ְיֻרָּקה  "ֹחְרָׁשה  המילים  שולבו   ֵעדֹות"(  ִּתְהֶייָנה  ְוַאֶּיֶלת  )"ְוִכְבָׂשה  האילמים  הֵעדים  הזמנת 
היא" מי  איש  ידע  "לא  הביאליקאי  מ"שיר-העם"  אלתרמן  של  לשירו  שנסתננו  ִּבְצחֹוָקּה" 
)"ְוָכל-ַהַּמֲחֹבִאים / ַּבֹחְרָׁשה ַהְיֹרָקה / ִנְתַמְּלאּו ְׂשׂשֹוָנּה, / ְצִליל קֹוָלּה ּוְצחֹוָקּה"(. מתברר אפוא שחרף
ההתנגדות הנמרצת לביאליק, הן של שלונסקי והן של חבריו לאסכולה, שירת ביאליק עמדה לנגד

עיניו של אלתרמן ּבעת שּכתב את שיר הפתיחה של בכור ספריו.

כוכבים בחוץשנית, בשיר הפתיחה של ספרו הראשון של אלתרמן  במהדורות הראשונות של 
הצורה הוחלפה  הבאות  )במהדורות  ביאליק  של  הנ"ל  כבשירו  "ְיֹרָקה"  בצורת   השתמש  
הָּבַתר-מקראית  "ְיֹרָקה", הקשורה לאישה פתיינית כבשירו של ביאליק "לא ידע איש מי היא",  בצורת
"ְיֻרָּקה" הנהוגה בעברית המודרנית(. במרחבי יצירתו של ביאליק מצויות לא אחת המילים "חורשה
היה ימי-הביניים שביאליק  הנדירה של התואר, המנוקדת בחֹולם כבשירת  ותמיד בצורה  ירֹוקה", 
את להבין שאלתרמן שאל  אפוא  ניתן   אבן-גיאת, למשל(.  יצחק  אצל  )כך  מחוקריה החשובים  
התחבולה הרטורית הזאת – גיוסם של שני ֵעדים אילמים  שיעידו על האירוע – משירתו של ביאליק,

ולא ממקור אחר.  על פי שניים ֵעדים יקּום דבר.

נתיבה", שנכתב על רקע התגייסותם של בני "היישוב" וראינו שגם בשיר-הפזמון "דרך, דרך, 
לצבא הבריטי, השתמש אלתרמן בדפוס רטורי זה, שּבֹו שני הֵעדים  המעידים על האירוע הם  הרוח
והדרך. אחד העדים – הרוח הדובר בשיר בלשון זכר – מגייס את הדרך כדי להעיד יחד ִאתו מי משני
האחים לֶנשק ָּבגד בֵרעהו: "ְויֹוַדַעת ַאְּת, ַהֶּדֶרְך, / ַוֲאִני, ָהרּוַח, ֵעד: / ַרק ַהֵּמת ָּבְך, ֶּדֶרְך, ֶּדֶרְך, / ֹלא ָיׁשּוב

ִמֵּמְך ּבֹוֵגד." 

איך ֵידעו הדרך והרוח ואיך יעידו על אירועי הערבה? ייתכן שלפנינו רמז לפסוק "עֹוף ַהָּׁשַמִים
יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול" )קהלת י', כ'(. משמע, כל פעולה הנעשית על פני האדמה, אינה אובדת כליל, אלא
נותרת קיימת בדרכים נעלמות וסמויות מן העין במרחבי העולם. יכולתם של חוקרים בימינו לפענח
גאוני רוח  שאיש  מעידה  ויותר  שנים  יוֵבל  לפני  שנעשו  יָׁשנים  פשעים  חדשניות  דנ"א  בבדיקות 
ואינטואיטיבי כדוגמת אלתרמן, שהשתלם גם במדעים המדויקים, יכול היה להבין  שמקרים שאירעו

ללא נוכחותם של ֵעדים אף הם עשויים להתפענח ִּברבֹות הימים.



*
ראינו כי שירו-פזמונו של אלתרמן "דרך, דרך, נתיבה" נולד מתוך שיר-חיילים רוסי עממי ופשוט,
שהמשורר יצק לתוכו תכנים פילוסופיים מורכבים. ואולם יש הקושרים בין שיר זה לשיר הגרמני "

Die  beiden  Grenadiere" אחדות.(1882)  פעמים  לעברית  שתורגם  היינה,  של  פרי-עטו   
המפורסם בין התרגומים הוא "ְׁשֵני ַהְּגֵרָנִדיִרים" מאת שאול טשרניחובסקי. שירו של היינה חּוּבר על
רקע כישלונו של צבא נפוליון במלחמת רוסיה-צרפת, ורוברט שומאן הלחינו ופרסם אותו ברחבי
העולם. בשירו של היינה שני הלוחמים מבכים את הכישלון ומבקשים את נפשם למות, אך האחד נזכר
בבני משפחתו שימותו מרעב בלעדיו, והשני מכריז שהוא ייאבק וימצא מזור לפצעיו למען הקיסר

ולמען צרפת. 

הגרנדירים" "שני  את  ספק  בלי  והכיר  טשרניחובסקי,  יצירת  עם  "להתכתב"  ִהרּבה  אלתרמן 
 ללמֵדנו על מעשי הְּבלילה וההלחמה שערך ביצירתו לסוגיה ולתקופותיה. הוא לא ערך7שבתרגומו,

בידול בין מקרות ההשראה שלו, שהם בליל אוקסימורוני ִמָּים וִמקדם )בכפל משמעות המושגים "ים"
ו"קדם"(. הוא  לא ערך בידול גם בין הסוגים והסוגות ששימשוהו: ספריו הם בליל של חטיבות יצירה

אין הן מסודרות בסדר כרונולוגי או בסדר הגיוני אחד. אחרי חטיבת "שירי עיר היונה שונות, ובספר 
עיר היונה" שבפתח הספר נכללו בו שירים ומחזורי-שירים מתקופות שונות ומסוגים שונים, ללא קשר

ביניהם. 

,עיר היונה הוא ספר הֹומֹוגני ומֹונֹוליתי )פחות או יותר(. בספרים אחרים  )כוכבים בחוץ רק ספרו   
( ָּבלל אלתרמן שירים ֶאִּפיים, ליריים ודרמטיים; בלדיים והגותיים; קצריםחגיגת קיץ, הטור השביעי

של הז'נרים  בין  גבוה  חיץ  להציב  נהג  לא  הוא  ואגדיים.  ֵראליסטיים  וקומיים;  טרגיים  וארוכים, 
יצירותיו, והניח לסוגים להתערבב זה בזה,  אף שילם על כך מחיר כבד )כי מבקריו לא תמיד הבינו את

פשרּה של הערבוביה הזאת, שאין בה בידול בין ז'נר לז'נר, ודנו אותה ברותחין(.

)שם המשקף ֵערב-רב של טיפוסים, בני עדות שונות ומנהגים שונים(חגיגת קיץ  השם "סטמבול" ב
 – מבטאיםאסתר המלכהושמו של בהלול, סוחר השטיחים הפרסי, שבחנותו נפתחת עלילת המחזה 

את הְּבליל והאנדרלמוסיה שִאפיינו את המדינה בשנותיה הראשונות. השמות האלה נועדו לתאר מתוך
 )להבדיל מחטיבת שירי "עירעיר היונהאוטו-אירוניה גם את יצירת אלתרמן מאותה עת – למן ספרו  

היונה" שבפתח הספר( ואילך. 

יצירתו שיקפה בדרכים שונות – באהבה ואמפתיה, בדאגה ובאירוניה – את האנדרלמוסיה שֹשררה
 הוא מעשה כלאיים שלעיר היונהבארץ, והציבה מּולּה מרָאה או אספקלריה מעוקמת. מאחר שספרו  

היו מבקרים נחשבים  8יצירות מתקופות שונות ושעטנז של ז'נרים שונים, ללא בידול של ממש ביניהם,
מורחב, ולא זיהו בו את ספר השירה החשוב, טור שביעי כדוגמת קורצווייל שראו בספר בטעות מין 

המורכב, החכם והמרגש ביותר שנכתב על ימי המאבק על עצמאות ישראל ועל הקמת המדינה. 
         

הערות:

)עיר היונהמחזור השירים "שירים על ְרעּות הרוח" נכלל אמנם בספר .1 (, קובץ שיריו1957 
הטורה"קנוני" השני של אלתרמן )להבדיל מאסופת שירי העת והעיתון שלו שכונסה בספר 

ולהבדיל מקונטרסי 1948ב-השביעי ושירי שמחת עניים  (. המחזור "שירים עלמכות מצרים 
מחברותְרעּות הרוח" התפרסם בפעם הראשונה שנים קודם לכן בנוסח מוקדם בכתב-העת  

(.1941)לספרות 

גם הצירוף "ֶזֶמר ֶׁשָּכֶזה", שהיה לימים שמו של שיר עברי ושל תכנית רדיו של שירים עבריים.2
נולד בשיר "דרך, דרך, נתיבה" – פרי עטו של אלתרמן.



הנתונים לפי "ֶזֶמֶרֶׁשת – פרויקט חירום להצלת הזמר העברי המוקדם". דיון מפורט בשיר.3
כלול בכתבתו של דוד אסף "גלגולו של ניגון: 'הֹיה היו שני חברים'" בבלוג "עונג שבת"

(, ובהרחבה בפרק "'הֹיה היו שני חברים': היין ותחיית המתים" בספרו13.12.2012)מיום 
(. 2019 )תל-אביב שיר הוא לא רק מילים: פרקי מסע בזמר העברי

, כרך א', יוני20, גיל' משפט וצבאראו: מנחם פינקלשטיין, "הטור השביעי וטוהר הנשק",  .4
.159-163, עמ' 2009

.2021, אתיקה ישראלית: בביטחון, בפוליטיקה, באקדמיה ועודראו ספרו של אסא כשר .5

יהיו מי שיראו ב'עכביש' וב'שממית' שתי מילים נרדפות, לפי פירוש רש"י למילה היחידאית.6
'שממית'  בפסוק "ְׂשָמִמית ְּבָיַדִים ְּתַתֵּפׂש" )משלי ל', כ"ח(.

( אסף אשר2001 )הנשיקה מבעד למטפחת , באנתולוגיה    של דוד אסף  עונג שבת  ב ראו על כך .7
 תרגומים של "שני הגרנדירים", ועל רשימה זו העיר פרופ' חיים כהן בבלוג של דוד14רייך 

, כי "אכן השיר תורגם לעברית כמה פעמים, ובין מתרגמיו היו ש'14.12.2012אסף מיום 
שמונה המשווה  רשימה  טשרניחובסקי.  ושאול  ליכטנבוים  יוסף  קצנלסון,  יצחק  בן-ציון, 

בחינותתרגומים של שיר זה פירסם )לפני שישים שנה( א"ז בן-ישי, "על היינה בעברית", 
 ואילך."44 )קיץ תשי"ג(, עמ' 5, בביקורת הספרות

, משולבותעיר היונהכך, למשל, בשיר "תחנת הרים", המוצב לקראת סוף חטיבת שירי  .8
ַהְּנָערֹות ִנְקָראֹות ַמָּזל,  /  "השורות הבאות שהאחרונה שבהן לקוחה הייֵׁשר משירת ביאליק:

ְסֶטָלה, לּוָנה ַּגם ִרָּנה ְוֹרִּני / ָהַאַחת – ֲחָתָנּה ַהַּסָּמל / ָלּה ַמְזִמין / ְלִגּוּון ָוֹׁשִני, / ִמיץ ָזָהב ְמָאָּדם
ֹלא ִיְבַרח ִאיׁשִּבְפַטל / ְועּוִגית ֶׁשְּזרּוַעת ַּכּמֹון ִהיא, / ִּכי ִמְּפֵני הֹוָצאֹות ַּכַּנ"ל / הּוא אֹוֵמר – 

בהקשרָּכמֹוִני. מובאת  כמובן(  מקראי,  פסוק  על  )המבוססת  הביאליקאית  הציטטה   "
לשירי  – אלתרמן  של  הקלה  לשירה  האופייני  הָּפרודי  הסגנון  את  המזכיר  קומי-בדחני, 
ובהם אחדים,  פרשנים  הטעה  הזה  האקלקטי  הסגנון  ול"טורים".  לפזמונים  "רגעים", 
קורצווייל, להאמין שלפניהם ְּבלילה רנדומלית ולא מּוׂשּכלת של שירה הגותית רצינית  ושל

 ת"ק פרסה מיצירותיועיר היונה"שירה קלה" היתולית – ערבוביה  המרחיקה כביכול את  
.שירי מכות מצרים ושמחת עניים, כוכבים בחוץה"קנוניֹות" הקודמות של אלתרמן – 

זיוה שמיר 

https://onegshabbat.blogspot.com/2012/12/blog-post_8096.html

