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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
"שלא תצא להתקפה בלי סוודר"

על תרגומו של אלתרמן לפזמון "מכתב מאימא"
ראינו כי השיר הֶאִּפיסטולרי )מכתב בחרוזים( הוא ז'אנר שעבר גלגולים אחדים למן מופעיו
השירה מן  ועבר  זה,  ז'אנר  של  מעמדו  ירד  הדורות  במרוצת  הרומית.  בקלסיקה  הראשונים 
ה"קנונית" אל השירה הקלה: אל הפזמונים, אל שירי העת והעיתון ואל חרוזי ההזדמנות. במקום
שירי-מכתב בנוסח שיריו הקנוניים של אובידיוס נכתבו פזמונים ובהם איגרות מחורזות. לפעמים
חיבר  סופר זה או אחר מכתבים פרטיים מחורזים שלא נועדו לפרסום )כגון המכתבים הכתובים

1בחרוזים בנוסח הָמָקמה ששלחו ביאליק ועגנון איש לרעהו בשנות העשרים(.

ניתן הֶאִּפיסטולרי  כמו חידושים רבים בשירה העברית החדשה, גם את החייאתו של השיר 
לייחס לביאליק. כמי שָּכתב את שירי-העם העבריים הראשונים )שאת דפוסיהם שאב משירי עם
השירה מן  שיר-האיגרת  את  העביר  הוא  יסודיים(,  שינויים  בהם  הטיל  אך  ביידיש,  אותנטיים 
העממית אל  לב ִלּבה של השירה ה"ַקנונית" )וראו שיריו "איגרת קטנה", "מכתב קטן לי כתבה",

 ועוד. אפילו שירו2[,1987"איגרת" ]פואמה בלתי ידועה של ביאליק שאותה גיליתי באקראי בשנת 
הראשון "אל הציפור" שּבֹו הדובר שולח בפי הציפור "ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ" ]שיר וזמורה, רמז ליונה
מּפרשת המבול שהביאה ענף-זית בפיה וליונת הדואר המביאה בפיה מעטפה ובה מכתב[ הוא
לֶאחיו שלומים  איגרת  הציפור  בפי  שולח  זה  בשיר  האני-הדובר  ֶאּפיסטולרי.  שיר  בעצם 

הרחוקים-הקרובים.

גם אלתרמן ִהרּבה ִלפנות אל השיר האיגרוני-הֶאּפיסטולרי, וראו שירו הגנוז "מות הנפש", וכן
)"עיר מיכאל"  "דף של  גם  וראו  )"כוכבים בחוץ"(,  הזר"  ו"השיר  "איגרת"  שיריו ה"קנוניים" 
היונה"(. וגם בשירה הקלה של אלתרמן רֹווח הז'נר הזה,  כבטורו "מכתב של מנחם מנדל" )"הטור
הפזמון של  "המטאטא"  תיאטרון  למען  קומי  עיבוד   – מאימא"  "מכתב  ובפזמונו  השביעי"( 

3הסנטימנטלי ביידיש "ַא בריוועלע דער מַאמען":

ָׁשלֹום ְלָך, ַיְלִּדי, ָׁשלֹום ֵמִאָּמא,
ֶאת ִמְכָּתְבָך ִקַּבְלִּתי, ְּבִני ַהּטֹוב,
ְולּו ָיַדְעָּת ַמה ָּׂשְמָחה ּבֹו ִאָּמא,
ָהִייָת ְקָצת יֹוֵתר ַמְרֶּבה ִלְכֹּתב.

ְוׁשּוב ֲאִני חֹוֶבֶׁשת ִמְׁשָקַפִים
ְוָׁשָבה ּבֹו ִלְקֹרא, ַּגם ְלַׁשֵּנן.

ֲחָבל ַרק ֶׁשָּכהּו ְקָצת ָהֵעיַנִים
ְוַהִּדְמָעה ְקָצת ַמְפִריָעה ַּגם ֵּכן.

ַאָּתה ּכֹוֵתב ִלי ֶׁשִּקַּבְלָּת ֶסֶרט
ְוֶׁשְּלקֹוְרּפֹוָרל ַאָּתה ַמְתִאים;

ֵאיֶנִּני ְמִביָנה ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת
ַאְך ִאם ֶזה טֹוב ֶאְׁשַלח ְלָך ְסָרִטים –

ְסָרִטים ְלָך ׁשֹוַלַחת ִאָּמא,
ַּבֲחִביָלה אֹוָתם ָאִׂשיָמה.

ְצַמח ּוְגַדל,
קֹוְרּפֹוָרל,

ֲאָבל ְזֹכר ֶאת ִאָּמא.

ַּגם ְקָצת ִרָּבה ִהְכַנְסִּתי ְּפִניָמה,
ִמַּתּפּוִזים ֵהִכיָנה ִאָּמא,

ֶׁשֹּתאַכל,
קֹוְרּפֹוָרל,

ְוֶאת ַהְּצלֹוִחית ָּתִׁשיב ְלִאָּמא.

ְוִאם ְּבֵאיזֹו ְנֻקָּדה ִנַּדַחת
ַּתִּקיף ֶאת ָהאֹוֵיב ְּבַהְצָלָחה,

ַּתִּקיף אֹותֹו ִעם ִמיֶׁשהּו ְּבַיַחד
ְוַאל ַּתִּקיף אֹותֹו ְּבַעְצְמָך.

ְּתַפְסֶּתם ָׁשם ֶאת ַהְּׁשָטאּב ַהֶּגֶנָרִלי,
ֲאָבל, ַיְלִּדי, ַהְקִׁשיָבה ִלְדָבַרי:
מּוָטב ַאל ִּתְתַנֵּפל ַעל ֵּגֵנָרִלים,

ִּתְתֹּפס ִּדיִביְזַית ַחָּיִלים ְוַדי!

ֹלא ַאֲאִריְך יֹוֵתר, ֲאִני ׁשֹוֶתֶקת,
ֲאָבל ֶאת ֹזאת, ַיְלִּדי, ַאְזִּכיר ְלָך:

ֶׁשִאם ִּתְתֹּפס ֵאיזֹו ֶעְמָּדה ְסְטָרֶטִגית
ִּתְתֶלה ִמָּיד ִּפְתָקה ֶׁשִהיא ֶׁשְּלָך!

ָׁשלֹום ְלָך ַיְלִּדי ֵמִאָּמא,
ִלָּבּה ְלָך הֹוֶמה ָּבּה ְּפִניָמה.

ִאם ּתּוַכל,
קֹוְרּפֹוָרל,

ְּכֹתב יֹוֵתר ְלִאָּמא.

ְוַאל ִּתְׁשַּכח ְוֵלב ָּתִׂשיָמה
ֶׁשַּגם ְצלֹוִחית ִרָּבה ֵיׁש ְּפִניָמה

ֶׁשֹּתאַכל,
קֹוְרּפֹוָרל,

ְוָתׁשּוב, ָּתׁשּוב ָּבִריא ְלִאָּמא!



ִּתרגם אלתרמן בסוף  , בעיצומה של1941את שיר זה של שלמה שמולביץ' )שמולעוויטש( 
מלחמתם של הבריטים בצבאו של רומל – מלחמה שתוצאותיה איימו על קיומו של היישוב היהודי
בארץ-ישראל. בחירתו של אלתרמן לתת לקהל פזמון צבאי, אך כזה המעורר ִּפרצי צחוק  שמפיגים

מפני פלישה גרמנית את המתח, היתה בחירה מושכלת בימים שבהם שאלת הגנתה של ארץ ישראל
. 1941נעשתה שאלה חדה, שהלכה ונתחדדה לאחר נפילת יוון בידי הגרמנים באפריל 

הקלטות שנשארו לפי  טיבו הקומי:  תוספות המחזקות את  לפזמון המקורי  הוסיף  אלתרמן 
מתוכניות "המטאטא" היו בתים נוספים: 

"ֲחֹׁשב ָנא ַּגם ַעל ֹזאת, ַּגם ַעל ַהֶּיֶתר / ֶאְצֵלנּו ְּכָבר ָקִריר, ַהָּים סֹוֵער / ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא
ַלַהְתָקָפה ְּבִלי ְסֶוֶדר / ַּבֹחֶרף, ְּבִני, ָצִריְך ְלִהָּזֵהר. // ְוִאם ַּבֶּׁשֶלג ַטְנִקים ֵיׁש ָלַקַחת, /
ִּתְסֹחב ַיַחד; / מּוָטב  ַטְנִקים  ִלְסֹחב ְׁשֵני  ְּבַבת ַאַחת / ַאל ִּתְתַאֵּמץ  ֹזאת  ַאל ַּתֲעֶׂשה 
אֹוָתם ֶאָחד ֶאָחד. // ַאֶּתם ָׁשם ִמְתַקְּדִמים ְלִפי ַהּלּוַח / ֲאָבל ֲאִני ֶאֵּתן ְלָך ָּתְכִנית: /

ְקָצת ִּתְתַקֵּדם, ַיְלִּדי,  ּוְקָצת ָּתנּוַח / ּוְכֶׁשָּתנּוַח ִּתְתַקֵּדם ֵׁשִנית."

עיקרו של ההומור נעוץ בהשגותיה הקטנות של האם היהודייה ואי-יכולתה להבחין בין עיקר
לטפל. בנּה נלחם לחיים ולמוות, והיא טורחת להזכיר לו שישמור על צלוחית הריּבה ששלחה אליו
בחבילה. נדמה לה שהבן עדיין ברשותה, והיא נוהגת בו כאילו הוא עדיין חוסה תחת כנפיה:

מציעה לשלוח אליו סרטים כדי להעלותו בדרגה, אף  4מזכירה לו לקחת סוודר טרם צאתו להתקפה,
הופכת לרגע ל"קצין ִמבצעים" של החטיבה, ונותנת לבנה עצות אסטרטגיות: שלא להקיף את
האויב לבד אלא בליוּוי חבריו, שלא להתנפל על גנרלים )די לו, ִלבנּה של האם היהודייה, בהכנעת
דיוויזיה של חיילים פשוטים(, או לשים פתק על הֶעמדה – פתק שיעיד נאמנה שהֶעמדה שייכת לו.
בידע-חושף-ּבּורּות היא מייעצת לו לסחוב את הטנקים אחד-אחד )תוך ערבוב היוצרות בין 'טנק',
בהוראת 'ֵמיכל לנוזלים', לבין רכב צבאי משוריין(. גם הלשון שלה צולעת ומקרטעת, בָאמרה:
"ְוׁשּוב ֲאִני חֹוֶבֶׁשת ִמְׁשָקַפִים" )משקפיים הרי מרכיבים ואת הכובע חובשים(. אף-על-פי-כן, היא
מפגינה גם בקיאּות פילולוגית מרשימה, שאינה מתאימה ל"ִיידישע מַאמע", בָאמרה:  "ֲחָבל ַרק
ֶׁשָּכהּו ְקָצת ָהֵעיַנִים"  )בדומה לדברי  הפסוק המקראי: "ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיָנה ֵעיָניו ֵמְרֹאת."

בראשית כ"ז, א'(.

השיר  – בחוץ"  "כוכבים  של   הַמפתח  משירי  אחד  גם  מאימא",  "מכתב  לפזמון  בדומה 
הַאְרס-פואטי "השיר הָּזר" – מכיל בתוכו  איגרת שאותה משגר בן הכלוא בצינוק לִאמו היושבת
)אווירת הפחד בני משפחתו  ולחיי  בבית ומחכה לאות חיים שיגיע ממנו. הבן, החושש לחייו 
שהשרו הִמשטרים הטוטליטריים ערב מלחמת העולם השנייה עולה ובוקעת מּבין השורות(, משגר
לִאמו מכתב בלשון סתרים קריּפטית, מכתב הכתוב בקֹודים הברורים רק למחברו ולקרובים לו
הֵאם המתבוננת זאת, אך  יבין  לא  זר  מודרני.  וכמוהו כשיר  סודות אסורים,  יסגיר  מכול, לבל 

במכתבו של בנה יכולה לקרוא בין השורות ולהבין כל מילה:

ַאל ִּתְרִאיהּו ְּכָזר... ָהּה, ַמה ַּקל ְלעֹוֵרר
ֶאת ִלּבֹו

ַהּׁשֹוֵאל – ַאֵּיְך?
ֵהן ָיַדַעְּת – ִּכי ֵּתְׁשִבי ְלָקְראֹו ְלאֹור ֵנר,

ָּכל אֹות ּבֹו ֵאַלִיְך ְּתַחֵּיְך.

5מתואר כאן אותו רגע נדיר של חסד, שעליו דיבר אלתרמן במאמרו "על הבלתי מובן בשירה"

– רגע שּבֹו השיר קולע ללב קוראו כאותו מכתב קצר אך טעון רגשות וסודות נעלמים, המגיע מּבן
הסובל ונאנק בתא העצירים, שּבו עוברת עליו ִסדרה של חקירות ועינויים, לֵאם אוהבת הנמצאת
במרחקים ומַצָּפה לאֹות חיים ממנו; רגע חסד נדיר, שּבו – בֶהבזק אחד – שיר זר ומוזר הכתוב
ה בהיר ושקוף כזכוכית )כי רק ֵאם תבין את הצפנים הנסתרים – את בקודים בלתי מובנים נעֹשֶ
המילים הכמוסות שאותן אין הבן האומלל יכול להביע במכתבו באופן גלוי ומפורש(. זהו רגע שּבֹו
שיר מודרניסטי ָזר ומוזר, שנכתב במחוזות מרוחקים וערִפליים, מגיע ליעדֹו ב"בית אבא-אימא",

בכל מובניו של מושג זה, ומבקיע לִלּבו של הקורא.



ובסוף השיר "איגרת" – משיריו החשובים ביותר של קובץ שיריו הראשון של אלתרמן –  נכונה
לקורא הפתעה גדולה. בעוד הקורא  משוכנע שהשיר הוא הוא האיגרת  שּכתב הבן הביולוגי לאביו
ולאביו שבשַמיים, בסוף השיר מתברר שלמרבה הפרדוקס האיגרת לא חּוּברה כלל, שּכן "ֶאל ֶלב
ָהֵעט" בטרם היה סיּפק בידו לחּברּה. "איגרת" הוא כמדומה שיר-האיגרת היחיד ִנְׁשְּבָרה  ַהֶּזֶמר 

בתולדות השירה האיגרונית המַסּפר על איגרת שמעולם לא חּוּברה ומעולם לא נשלחה. 

הערות:

בתקופה שבה ישבו שני הסופרים בבאד הומבורג וגם לאחריה, התכתבו ביאליק ועגנון.1
בחרוזים, ושלחו איש לרעהו שירי הקדשה מפולפלים )שירים אלה התפרסמו בספרו של

 ובכרךגם אהבתם, גם שנאתם, בספרו של חיים באר ביאליק וסופרי דורומשה אונגרפלד 
(. וראו גם בסיפורו של עגנון  "המכתב" )מתוך "ספרשירי ביאליק: מהדורה מדעיתג' של 

המעשים"(, בקטע הפותח במילים "בעל הבית מבקש שכר דירה", שּבו חלק מהחרוזים הם
חרוזים צמודים )דירה-בירה( וחלקם חרוזים מסורגים.

 )שבט-אדר תשמ"ז(,9-8, ס, מאזניםראו מאמרי "האם השיר 'איגרת' הוא ִמשל ביאליק", .2
.13-1עמ' 

השיר "ַא בריוועלע דער מָאמען"  חּוּבר על ידי שלמה שמולביץ )שמולעוויטש( ותורגם על.3
מיום  "המטאטא"  תיאטרון  של  נ"ט  תוכנית  בעבור  אלתרמן  "אוצר23.12.1941ידי   

)בספרו  נוי  מאיר  ויתרוצצו".   ... הזמראייך?  אתמעייני  משווה  תשנ"ט(  תל-אביב   ,
הגרסאות השונות של שיר זה, המבוסס על שיר ַעם אותנטי, בטרם עבר עיבוד אמנותי.
סרט קולנוע בשם "ַא בריוועלע דער מַאמען" מאת הבמאי היהודי-אמריקני יוסף גרין הוצג

(. 1938; בארצות-הברית: ספטמבר 1938 )הקרנת הבכורה בפולין: אפריל 1938ב-

לימים כתב אלתרמן בטור "מסביב למדורה" )ניסן תש"ח( על הפלמ"ח ש"ֻאָּמָתם ֹלא ָהְיָתה.4
ָלֶהם ֵאם," וניּכר שהיא לא שילחה אותם מן הבית עם סוודר, כשם שאם מציידת את בניה
היוצאים אל הקור. אילו נהגה האומה כֵאם אוהבת ודואגת, היא היתה מציידת את בניה
ידיה. ובֵצידה לדרך, מעשה  עליהם מפני הקור  שיֵגנו  חמים  במלבושים  לדרך  בצאתם 
ִחְּבָקם ַהְּסֶוֶדר  ו"ַרק  ְּבֵליל-ֹחֶרף"  ָקְדֳקָדם  ֻלַּטף  "ֹלא  הפלמ"ח,  לוחמי  שלפנינו,  הנערים 
ֵמֹעֶרף." שרוּולי הסוודר הקשורים לצווארם והמחבקים אותם מעורף מלמד על כך שהם לא
זכו מִאמם לברכת הדרך בטרם יצאו אל הקרב )"ֹלא ָיְדָעה ְּבֵצאָתם ַלֶּדֶרְך"(. מה רב ההבדל
בין האם היהודייה הקלסית בפזמון "מכתב מאימא" לבין האם ב"מסביב לנקודה" וב"מגש

 הכסף" שעיניה כהו מראות.

(; נדפס שוב בספרו של24.11.1933, ו' בכסלו תרצ"ד )טורים"על הבלתי מובן בשירה", .5
.17-11[(, עמ' 1975 )מהדורה שנייה, מורחבת ]תל-אביב במעגלאלתרמן 

זיוה שמיר


