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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
"עוגן הֵרם, ֶהֶגה ַּכֵּוון" 

על  הפזמון "שיר הספנים" 
( של אלתרמן הוא פזמון מלהיב שלא נס ֵלחֹו. השיר זכה לביצועים1936"שיר הספנים" )

רבים, הן בזכות המילים מרוממות-הנפש הן בזכות הלחן מרחיב-הלב של יואל ולֶּבה. הוא נכתב
 לכבוד הקמת נמל תל-אביב – אירוע שגרם ב"יישוב" להתרגשות רבה והוליד "שירי1936ב-

נמל" רבים )של לאה גולדברג, נתן אלתרמן, לוין קיפניס, מנחם ברגר ואחרים(.

יואל ולבה, אמצע שנות החמישים.. מתוך ויקיפדיה.

רבים ראו ב"נמל העברי הראשון"  אות  המבשר את התקרבותה של הריּבונּות היהודית
לנמל לקרוא  אלתרמן התעקש  ואגב,  רבה.  בהתלהבות  הנמל  שירי  את  ושרו  בארץ-ישראל, 
"ָנָמל", כפי שהורגל, ואף פנה לאקדמיה ללשון באחד משירי "רגעים" שלו –  "ְלִמְלֶחֶמת ַהָּקָמץ

– בבקשה שתבטל את החלטתה לקרוא לו "ָנֵמל". "שיר הספנים" שלו, שאין בו זכר" ְוַהֵּציֶרה
למילה "נמל",  הוא  שיר המעודד את הספן העברי לצאת חדור ביטחון אל מרחבי הים שנפתחו

לפניו:

ַלֶּדֶרְך ַסָּפן, ַהָּים ְלָפֶניָך,
ָהרּוַח ַעל ַהַּמִים ָקם.    

ִאם ֹלא ִיְבֹּגד ִלֶּבָך  
ַעד ֶנַצח ֹלא ִיְבֹּגד ְּבָך ַהָּים.

ֹעֶגן ָהֵרם,
ֶהֶגה ַּכֵּון,
ֹעֶגן ָהֵרם,

ּוְפַתח, ּוְפַתח ְּבִׁשיר ַהַּסָּפִנים:

ָהְלָכה ְסִפיָנִתי ְּבַלְיָלה ָּכֹחל,    
הֹוִביָלה אֹוִתי ַלָּים ַהָּגדֹול,
ַהָּים הּוא ָרָחב, ַּגִּלים ְוָעָנן

ַהֶּדֶרְך עֹוד ַרב, ַרב, ַרב, ָהְלָאה ַסָּפן.

סּופֹות ְּכָבר ָהיּו ְוֶׁשַבע ַּתְחֹזְרָנה,
ַאָּתה ַעל ַהִּמְׁשֶמֶרת ָקם,

ַאִּמיץ ֱהֵיה ּוְזֹכר ָנא,
ִּכי ֶאת ָהַאִּמיִצים אֹוֵהב ַהָּים.

ֹעֶגן ָהֵרם...

לפנינו אחד מאותם פזמונים הנראים ממבט ראשון  כצרור חרוזים נאה, אך פשוט, שאינו
תובע פירוש כלשהו. אף-על-פי-כן, בקריאה חוזרת ונשנית מתגלה שיר מורכב המלא וגדוש

ברעיונות ובתחבולות פואטיות.  



ָקם" – הד רחוק שלָהרּוַח ַעל ַהַּמִיםכך, למשל,  ניתן לזהות במילים שבפתח השיר – "  
" )בראשית א', ב'(. ואולם, הפסוק מסיפורַעל-ְּפֵני ַהָּמִים ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ְורּוַחהמילים הנשגבות "

בראשית, המאדיר את האל, בורא שמיים וארץ, משולב כאן בשיר של עבודת חתירה פשוטה,
שיר חילוני שאין בו רמז כלשהו לקיומה של השגחה עליונה. אפשר שהשיר נפתח ברמז לסיפור
הבריאה, כי מדובר בו ב"מעשה בראשית": בסיפור על רגע הקמתו של נמל עברי ראשון בעיר

העברית הראשונה, שממנו יוצאות הספינות הארץ-ישראליות הראשונות  אל מרחבי הים.

]...[  ָהרּוַחהצירוף " ]...[ ַהֶּדֶרְך" )וכמוהו גם הצירוף "ָקם  " שבהמשך(  אף  הוא דורשַרב 
הבהרה. המילים הנקביות "רוח" ו"דרך" משמשות בשיר שלפנינו בלשון זכר – בניגוד למקובל
בעברית בת-ימינו )שימוש כזה מצוי בפסוקים אחדים בתנ"ך(, ונשאלת השאלה: מדוע שילב
אלתרמן בשיר "פשוט" על עבודתם הפשוטה של יורדי הים הפשוטים, שלא חבשו את ספסלי
בית-המדרש ואינם בקיאים ב"ארון הספרים" העברי,  שימושי לשון כה נדירים ומוגבהים? על
זו, הקשורה בהתנגשות האוקסימורונית "הצורמת" הניּכרת ַּבשיר בין  לשון מקראית שאלה 

עתיקה ומרוממת לבין ביטויי לע"ז המתורגמים לעברית מודרנית נעמוד בהמשך.

יש לזכור: השורש קו"ם הוא שורש דו-משמעי, המציין לא רק התרוממות אלא  גם דעיכה
ֵעיָניו ִמֵּׂשיבֹו" ]מל"א י"ד, ד'[, במובן של "דעכה וכהתה ראייתו"(. )כבצירוף המקראי "ָקמּו 
בכפל-משמעיו של שורש זה השתמש  אלתרמן גם בתיאור שבפתח  שירו "הסער עבר פה לפנות

" – תיאור המַבטא התאוששותְוָקם( במילים "ָרעּוַע ְוגֹוֵׁשׁש / ִנְרַּגע ַהּׁשּוק כוכבים בחוץבוקר" )
והתרוממות, או להפך: נפילה "אל הקרשים".  

מילות הפתיחה של "שיר הספנים" מתארות אפוא בו-בזמן שני מצבים שונים, שהם דבר
והיפוכו: ייתכן שהן מעודדות את הספנים לצאת לדרך שֵּכן משבי-הרוח מגביהים את גלי הים,
מנפחים את מפרשי הספינה ומאפשרים לצאת לדרך. ואולי להפך. ייתכן שאותן מילים עצמן
מבׂשרות לימאים בׂשֹורה אחרת לגמרי: שמשבי-הרוח הולכים ונרגעים, הולכים ושוככים; שהים

כבר איננו גבּה-גלים ועל כן עתיד המסע הימי שלהם להתנהל על מי מנוחות.

ִיְבֹּגד ִלֶּבָך" אומרות למעשה דבר והיפוכו: ייתכן שהן מאחלות לספן גם המילים "ִאם ֹלא 
שגופו לא יבגוד בו, ושִלּבו יוכל לעמוד ֵאיתן במשימה המוטלת עליו; וייתכן גם שהן מזהירות
את הספן לבל יבגוד ִלּבֹו בחבריו ולבל ִייטוש מתוך מורך-לב את משמרתו ואת המשימה הימית
בים, מסע  בעת  קורה  מה  מלמדנו  הן  הנביא  יונה  על  המקראי  הסיפור  עליו.  המוטלת 
כשהסולידריּות של הימאים מתפוגגת, והם מוכנים  אפילו להשליך הימה את הנוסע החריג
שנרדם בירכתי הספינה. המסע בים, רמז אלתרמן בשירי הים שלו, הוא עבודת צוות מאומצת,

ואין בו מקום לאינדיווידואליסטים ולמשתמטים.

גם שתי הפקודות הכלולות ברפריין )הפזמון החוזר( של "שיר הספנים" – "ֹעֶגן ָהֵרם, / ֶהֶגה
ַּכֵּון" אינן כה פשוטות כפי שהן נראות ממבט ראשון. מן הדיון הֶאטימולוגי על המילה "עוגן"
ב"ויקיפדיה" ניתן ללמוד על גלגוליה ועל הסתעפויותיה. מילה זו מקורה מן המילה היוונית

)תעתיקὄγκινος"אונקינוס":  ogkinos ָוו; ובלטינית .uncinus  ( נהגה: אֹוְנִקינֹוס – ֶקֶרס, 
]...[ מהשורש הזה הגיעה גם המילה ה'(  נגזרה גם המילה "אקון" )משנה כלים כ"ג,  משם 
"אונקל" – וו לתלייה. הצורה השכיחה בספרות חז"ל היא "הֹוֵגין". לדוגמא: "הביא שתי ספינות
וקשרן בהגנונין ובעשתות" )ספרי דברים, פסקה שמ"ו(; "ספינה זו עושים לה תורן ממקום אחד

והוגנין ממקום אחר" )בראשית רבה פ"ג א'(. ]...[  ככל הנראה זהו המקור למילה "הגה".

יוצא אפוא ששתי המילים שבפזמון החוזר – "עוגן" ו"הגה" – הן למעשה מילים שמקורן
באותה מילה יוונית שממנה נתגלגלו שתיהן לעברית העתיקה )השורש עג"ן מצוי במגילת רות(
ולעברית המודרנית )ואגב, רבים משמותיהם העבריים של הכלים בלשון המקורות ובעברית של
מקורם  – וכו'  "אספקלריה"   "פנקס",  "פנס",  "אפרכסת",  "אורלוגין",  "אזמל",    – ימינו 
ביוונית(. הספנים יוצאים אפוא מערבה מנמל תל-אביב שבפינה המזרחית של אגן הים התיכון.

הם יוצאים אל "הים" תרתי-משמע, מצוידים בכלים שמקורם באיי-הים.

–  "בשבחם של הכלים" )שירעיר היונה נזכיר שבין הכלים שמנה אלתרמן בשיר מתוך 
הפותח במילים "ֹנאַמר ִׁשְבָחם ֶׁשל ַהֵּכִלים: / ַהּמֹוט, ַהָּמׁשֹוט, ַהֶּכֶבל, / ָהֻאְנָקל, ַהֻּסָלם"( – ניתן



למצוא שמות רבים של כלים שמקורם יווני:  ובכלל, אלתרמן ִהרָּבה  לשלב בשיריו מילים  רבות
שמקורן ביוונית, כגון: 'פונדק', 'כיכר', 'אנדרטה', 'נמל', 'סמטה', 'קרקס', ועוד. חלקן מצוי
אופי להם  העניקה  בשיריו  והמרוכזת  התכופה  הופעתן  אך  חז"ל,  בספרות  כבר  אמנם 

אירופי-מערבי, והשִּכינה "באוהלי ֵׁשם" סממנים מ"ָיפיותו של יפת".

אלתרמן אהב את הים אהבה עזה, ופעמיים קבע את ביתו בִקרבת הים: לאחר נישואיו הוא
התגורר ברחוב הגליל )מאפו(, ממש על  חוף הים, ואחר-כך ברחוב נורדאו היורד אל הים. הים
כפשוטו – לא רק כמטפורה למערב ולתרבות המערב – מילא תפקיד חשוב בחייו: הוא תרגם

)ֶרדי הזקןאת הרומן לבני הנעורים   Masterman Ready( מאת פרדריק מריאט )Maryatt)
על קורותיו של ימאי ותיק; הוא כתב שירים רבים על הים ועל יורדי הים, לרבות שירי ילדים

( – מתרחשת בחלקה על1968)המסכה האחרונה ופזמונים; אפילו יצירתו הגדולה האחרונה – 
במובן הן  הליֶטרלי  במובן  הן  ומרחביו,  הים  אחר  נהה  המשורר   אונייה.  של  סיפון 

המטפורי-התרבותי של המושג "ים".

פזמונו "שיר הספנים" מעודד פתיחת אופקים חדשים אל ֵעבר המערב, לבל יישארו תושבי
הארץ מוגבלים  ופרובינציאליים. "עת לכל חפץ," נאמר כאן במשתמע: לפעמים צריכים ַעם
ואדם  להטיל עוגן בארץ ולהיאחז בה. לפעמים עליהם להרים עוגן, לצאת את המעגן ולגלות את
קסמיו של  הים הגדול והרחב )צביעתו של הלילה בבית הראשון בצבעו הכחול של הים מעניק

לתמונה קסם של איורים המקשטים ספרי אגדה נושנים(.

האזנה לשירי ספנים המושרים ברחבי העולם מגלה שיורדי הים מרבים להשתמש בקריאה  "

ahoy"שהיא מין מילת ברכה בין-לאומית הנהוגה בצי )ואגב, לפני שנשתגרה הקריאה "הלו ,"
הטלפון ששיחות  בל    גרהם  אלכסנדר  הממציא  חשב  טלפון,  שיחת  של  הפתיחה  כמילת 

"(. ahoyתיפתחנה ב"

ֶגןֹע" בקריאה "ahoyגם "שיר הספנים" של אלתרמן משתמש בהגאים של קריאת הימאים "

[.ha[  ]hoִביָלה אֹוִתי" – ]הֹוְלָכה ְסִפיָנִתי ]...[ ָה[ – ובתיאור  המסע הימי "o[ ]haֵרם" – ]ָה
האם ביקש אלתרמן לכתוב שיר ספנים שאופיו אוניברסלי, ושילב בו את הסימן המוסכם בין

ספנים בעולם כולו? כן ולא.

מן הצד האחד הוא כתב שיר בעל אופי בין-לאומי, המצביע על אופיו הקוסמופוליטי של
מן  הרחק  יוצאים  בו  ושהעוסקים  הלוקלי,  מן  החורג  מקצוע  הספנות–  המיםמקצוע 

 )מושג פרדוקסלי המפגיש את  הפכי הים והיבשה, שטיבו האוקסימורוני נשחקהטריטוריאליים
ונשכח לחלוטין(. מן הצד השני, לפנינו שיר שנכתב לכבוד הנמל העברי הראשון, כדי לעודד את

האוחזים בהגה הספינה לצאת לדרכם ללא מורא.

ל"הגה" בשפה העברית יש שלושה תפקידים לכל הפחות: הוא משמש כלי  ניוּוט של נהג
המוביל את  כלי התחבורה ליעדו; הוא משמש כלי  ניוּוט מטפורי של מנהיג המוביל את ֶמרּכבת
גם הנכונה.  במילה  הבוחר  סופר  של  ניוּוט  כלי  משמש  הוא  ליעדם;  ספינתו  את  או  העם 
המשתמשים בהגה ]= במילה[ צריכים להתנהל בזהירות ובָחכמה שהרי "מוות וחיים ביד לשון"

)על השימוש המשולש הזה במילה "הגה" מבוסס גם שירו של ח"נ ביאליק "המכונית"(.

בתחומי הלשון יש כאן, כאמור, מזיגה הרמונית של  ניגודים: של שימושי לשון מקראיים
שאינם ידועים לכל קורא, ובוודאי לא ליורדי ים )"ָהרּוַח ]...[  ָקם", "ַהֶּדֶרְך ]...[ ַרב"( ושל מילים
מן היוונית כמו 'עוגן' ו'הגה' )וכבר הזכרנו שדווקא המילה 'נמל', שהגיעה אף מן היוונית, אינה
נזכרת כלל ב"שיר הספנים" שנכתב לרגל הקמת נמל תל-אביב(. וחוזרת השאלה למקומה: מדוע
בחר אלתרמן להשתמש בשימושי הלשון המקראיים שכבר אינם שגורים בימינו ושאינם מּוּכרים

לספנים ולַמָּלחים? 

"החוט רעיון  ימיו.  כל  שהעסיקֹו  היסטוריוסופי  רעיון  בעקבות  כן  עשה  הוא  להערכתי 
הארץ את  הישן-חדש,  העם  את  אלתרמן,  של  האישי  פירושו  לפי  )הכולל,  המשולש" 
הישנה-חדשה ואת הלשון הישנה-חדשה( גורס שאלמלא נשמר התנ"ך על כל תגיו ודקדוקיו, לא

היה העם חוזר לארצו.



אלמלא דבק העם בתנ"ך ושמר מכל ִמשמר כל תג ותו שּבֹו, לא היה עם ישראל שומר על
זהותו באלפיים שנות גולה, בעת שחי בקהילות מפוזרות ברחבי העולם. אלמלא נשמר התנ"ך
כמֹות שהוא, לא היה אפשר לחדש "לשון ספר" עתיקה וקדושה. אלמלא דבקותו בתנ"ך )וכן
בסידור התפילה, בפיוטים ובספרים מודרניים כמו "אהבת ציון"( הוא לא היה חוזר לארצו,
וממילא גם לא היה גם מקים ֵחיל-ים עברי  וחברת ספנות עברית )שקיבלה את שָמּה – "ִצים" –
מן הפסוק המקראי  "ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד; במדבר כ"ד, כ"ד(.

על כן שילב כאן  אלתרמן קדם וים, בכפל המשמעות של "קדם" ובכפל המשמעות של "ים".

כאשר כתב המשורר בשירו-פזמונו "ַסָּפני שֹלמה המלך" את הריפריין ובו השורה החוזרת
ֶעְציֹון ָּגֶבר," הוא ידע היטב שבמקור המקראי )מל"א ט', כ"ו; כ"ב מ"ט( נקרא "ֶעְציֹון ֶּגֶבר, 
המקום בשם "ֶעְציֹון ֶּגֶבר", ופעם שנייה – לצורך הטעמה בסוף משפט – בשם "ֶעְציֹון ָּגֶבר" )וכך
הזה, והמדויק  הידע הדק  ל"ה(. למרבה האירוניה, הוא ׂשם את  כ',  י"ז;  ח',  גם בדבהי"ב  
ופילולוגים המדקדקים כחוט הׂשערה, שלפעמים אינו שמור אפילו אצל כל  אותם למדנים 
מדקויותיו  – הלמדנות  מעולם  פרסה  ת"ק  הרחוקים  שרירים  מׂשורגי  ַמָלחים  של  בפיהם 
ומדקדוקיו. תמונה אירונית דומה של ַמָּלחים אינטלקטואליים, הדנים בכובד ראש בשאלות של

"רגעים";  )משירי  "ִּפיָרטים"  הז'ורנליסטי  בשיר  גם   כלולה  ותרבות,  מיום.הארץ ספרות 
(, המסתיים בתיאור הקומי והאוקסימורוני של "ַמָּלִחים ְּבִמְׁשָקַפִים / ִמְתַוְּכִחים ָעל ֶקֶרן2.5.1935
ְּבָיאִליק."

אלתרמן השתמש אפוא בצירופים מקראיים כדי לרמוז לקוראיו שהספנים העבריים של הנמל
העברי הראשון הם יורשיהם של ספני שלמה המלך, ושאלמלא קמה התנועה הציונית לא היו

מוקמים נמל וצי ולא היו קמים יורדי ים עבריים.

כדי לרמוז ששירו אינו שיר אוניברסלי גרידא ושהוא נועד לעודד מפעל ציוני חשוב, סיים
, ַרב, ַרב," בהסתמך על המילים שהציב ביאליק בפתחַהֶּדֶרְך עֹוד ַרבאלתרמן את שירו במילים: "

, עֹוד ַרָּבהעֹוד ַהֶּדֶרְך ָרבשירו "ֵמתי ִמדּבר האחרונים": "קּומּו, ֹּתֵעי ִמְדָּבר, ְצאּו ִמּתֹוְך ַהְּׁשָמָמה; / 
ציונה, תוך ִמדּבר העמים בדרך העולה  אל  )ביאליק קרא למאחרים להעז לצאת  ַהִּמְלָחָמה" 

"; מל"א י"ט, ז'(. אלתרמןַהָּדֶרְך ִמְּמָך ַרב"התכתבות" עם דברי מלאך ה' לאליהו: "קּום ֱאֹכל  ִּכי 
ולשוב והתרבותיים,  הפיזיים  כדי להרחיב את הגבולות  הים   קרא לספנים להעז לצאת אל 

אחר-כך אל נמל הבית עם ִמטען ָחמרי ורוחני.

ואף-על-פי-כן, ואולי דווקא משום כך,  סיים אלתרמן את שיר-הים הציוני שלפנינו בפתגם
ָנכרי דווקא, שאותו שאל מן התרבות הלטינית, תרבותם של יורדי ים אמיצים: "ַאִּמיץ ֱהֵיה ּוְזֹכר
וירגיליוס: " ַהָּים" – על בסיס הפתגם המיוחס למשורר הרומי  ָהַאִּמיִצים אֹוֵהב  ֶאת  ִּכי  ָנא / 

Audaces fortuna iuvat .)"המזל אוהב את האמיצים"( "

מ"שיר המלחים" של אלתרמן, העולה במורכבותו על כל שירי הנמל האחרים שנכתבו ב-
יהיו אמיצים תרתי-משמע1936 הים העבריים  נמל תל-אביב, משתמע שיורדי  לרגל הקמת   

מאוחרים של צאצאים  הם  והצי  הגם שהנמל  קדם.  ימי  הכנענים של  כמו  וחזקים(  )נועזים 
הלמדנות היהודית, ששמרה על "ארון הספרים" העברי מכל משמר ואפשרה את חזרת העם
לארצו,  הם  לא יזכרו כלל שהם צאצאיהם של חובשי ספסלי ה"ישיבה" ו"בית המדרש". עד
בִמשּברים ונלחמו  הגדול  הים  אל  שָיצאו  ולפיניקים,  לרומאים  ליוונים,  ִידמו  הם   מהרה 
הגורל גלגולי  על  היסטוריוסופיים  בהרהורים  אחוז  החוף,  על  ובַמשּברים. המשורר שנשאר 
היהודי,  מברך אותם בברכה לאומית ובין-לאומית כאחת, כי יורדי ימים והולכי ִמדּבריות –

"  זקוקים לברכה  כפולה ומכופלת כדי לצלוח את המשימהno man’s landהיוצאים ל"
ולשוב הביתה בשלום. 

זיוה שמיר


