שה אֶ ת " ֶּג'ק הַ ּסַ ּפָ ן" ִמן הַ ּ ָמיִם
ָׁש ִמיר מוֹ ׁ ֶ
יהודה זיו ,ירושלים
על מדינות מרכז אירופה ,מטבע מיקומן ,נגזר חסרונו של חוף ים .כתחליף משמשים אותן
יינוסַ /ריין ,ההולך מערבה ,עם נהר ֶא ְל ָּבה ,היורד לצפון-מערב – שניהם לעבר הים הצפוני; וכן
נהר ֵר ּ
נובה ,שפניו מזרחה .ואף-על-פי-כן יש בהן כאלה ,שגם מתנת-שמיים זו נמנעה מהם –
אוַּ /ד ּ ָּ
נהר ּדוֹ ָנ ּ
כמו שוייצריה או מחוז מוֹ ַר ְב ָיה ,בדרום-מזרחה של צ'כיה .השוייצים לוקים גם בחוסר חוש הומור –
וכשם שכל אחד מהם נמנה עם צבא המילואים ומחזיק ב"היכון!" את נשקו האישי בביתו ,אף שמזה
דורות רבים לא ידעה מדינה זו מלחמה ,אומרת השמועה כי למען הסדר הטוב כולל צבאה גם את...
"חיל-הים השוייצי"! בעוד בני צ'כיה  -אשר שלטונה של קיסרות אוסטריה-הונגריה בשעתה,
שנכפה עליהם למשך דורות רבים ,לימד אותם להתבונן בעולם במבט מחוייך כדרכו של "החייל
האמיץ שווייק"  -מרבים יותר מכל ללגלג בעניין זה על עצמם ,כמו על-כך שכל אב מוֹ ָר ִבי המכבד
את עצמו נושא בליבו חלום רטוב )פשוטו כמשמעו!( :לגדל דווקא ...בן מַ ּלָ ח!

הצמד "ווֹ ְסקוֹ בֶ ץ )משמאל( את ֶו ִריך"

בשנות השלושים של המאה שעברה ,בטרם פלשו הגרמנים אל צ'כיה ביום  15במרס ,1939
שלטו בה בתחום ההומור והסאטירה בני הצמד "]גִ ' ִירי[ ווֹ ְסקוֹ בֶ ץ ) (Jiri Voskovecאת ]יָאן[ ו ִֶר ְ
יך
) ,"(Jan Werichכשהמלחין יַרוֹ ְסלָ ב ֶי ֶז'ק ) (Jaroslav Jezekמסייע בידם .הם הפעילו בשעתם בפראג
אדלוֹ " )" - (Osvobozene divadloתיאטרון משוחרר" מכל
ַק ַּב ֶרט סאטירי ,בשם "אוֹ ְסווֹ ּבוֹ ֶז' ֶנה ִדיוָ ְ
נובוֹ " ,וכמו פזמוניו של תיאטרון "המטאטא"
המוסכמות ,שאף תלבושות שחקניו היו בסגנון " ַארּ -
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שלנו באותה עת הושרו גם פזמוניו בפי כל .ב 30-בנובמבר  1932הועלה על בימת "התיאטרון
אוס ֶא ְקס ַמ ִּכינָה" )" ,Deus ex machinaהָ ֵאל
המשוחרר" המופע "ּגוֹ ִרילָ ה אֶ ְקס ַמ ִ ּכי ָנה" – על משקל " ֶד ּ
מתוך המכונה"( – אשר ברגע המכריע ,משנסתבכה עלילת המחזה ללא מוצא ,לכאורה ,מתיר את
הסבך במפתיע פתרון מגושם ,כמנהג אותם קופי-ענק ...מתוך מופע זה כבש אז את צ'כיה "השיר
על ֶג'ק" ) ,1(Jackova pisenאשר "ווֹ ְסקוֹ בֶ ץ את ו ִֶר ְ
יך" התאימו אותו ,בתזמורו של ֶי ֶז'ק ,ללחנו של
שיר עם צ'כי ) – (Ceska lidovaועד היום הוא זכור שם ומושר בפי כל...
בנוסח הפזמונים וה"צ'יזבאתים" על ֶמ ְסחָ ה )כפר-תבור( או מטולה ,בפולקלור הפלמ"ח
בשעתו ,לגלג גם "שירו של ֶג'ק" על הכפריים הַ ּמ ֹו ָר ִבים ועל חלומם לרוות נחת דווקא מ ...בן מפליג

בלב-ים .וזה תוכן השיר :מיום היוולדו ,בכפרון מוראבי ) ,(Moravske viskyהקפידו הוריו של
ג'ק שבעורקיו יזרום רק וויסקי ) - (Whiskyובעודו נער שלחו אותו ברכבת אל עיר הנמל

"הוא נולד בכפר צ'כי נידח – ורק הוויסקי את ליבו לקח!"

מתוך "הסרט המצויר" מעשה ידי שמעון אלכסנדר )" ַא ְ ּכ ִסי"(
יס ִקי"
בשלהי  - 1944שעה שציונם של "גְ ּ רוֹ ג" עם "וִ ְ
על שדי אימו של ג'ק היה עדיין בחזקת "אבנגארד" נועז...

בּוּרג .אך שם ,כמובן ,תקף אותו תחילה צמא  -והוא נכנס אל בית מרזח ,ממנו יצא רק ...לעת
ַה ְמ ְ
יבוֹביץ ) ִמ ְ ׁש ַרת-
זקנה .ואז ,כשסוף-סוף ראה לראשונה את הים ,חשב אותו ל ...מקווה של ְס ִל ִ
ְט ַבע!!!
שזיפים תוססת ,משקה מוראבי אופייני( .ג'ק מיהר לקפוץ אל תוכו בשמחה רבה  -ו ָ
1
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הַ ּ ִׁשיר ַעל ֶג'ק

, כשנולד דודי ג'ק הייתה שמחה גדולה.1
!הכפר ברך במזל טוב והפרות געו-כבוד ראש
-  שג'ק יהיה מלח, בכל מחיר,אבא רצה
.יבוֹביץ
ִ בס ִל
ְ כן אמא השקתה אותו-ועל

1. Můj strýček Jack, když
narodil se, to bylo slávy!
Pan starosta gratuloval, bučely
krávy.
Táta z něj chtěl každým
coulem námořníka mít,
máma proto dávala mu
slivovici pít.

, ג'ק נורא בחל במים:פזמון
?איך יוכל להיות מלח
– ָאבי קטן
ִ הוא נולד בכפר מוֹר
! רק וויסקי בלבד,את הים לא ידע

R: Jack se strašně vody štítí.
Jak má námořníkem býti?
Původem z moravské vísky,
moře nezná, zato zná whisky.

עשרה- ג'ק גדל מהר – ובמלאות לו ארבע.2

וכך תיסע במחלקה השלישית של הרכבת
"!בּוּרג
ְ לה ְמ
ַ

2. Když Jackovi táhlo kvapem
na čtrnáctý rok,
řek´ mu táta: "teď uděláš do
života krok!
Máma ti dá slivovici a já
vokurku
a pojedeš třetí třídou až do
Hamburku".

... ג'ק נורא בחל במים:פ

R: Jack se strašně vody...

 ברחוב הראשון ליד תחנת, בהמבורג.3
,הרכבת
.ג'ק שב להתגעגע אל הסליבוביץ

3. V Hamburku hned za
nádražím v první ulici
Jackovi se začlo stejskat po
slivovici.
Zapad´ do první putyky, už z ní
nevyšel,
šestapadesát let vo něm nikdo
neslyšel.
R: Jack se strašně vody...

 "הגיעה השעה לעשות צעד:אמר לו אבא
!חשוב בחיים
– ֵמ ִא ָמּא תקבל סליבוביץ וממני מלפפון

– המרזח הראשון ליד התחנה-נכנס אל בית
!ומשם כבר לא יצא
...חמישים ושש שנה עליו איש לא שמע
... ג'ק נורא בחל במים:פ

! ללא חריזה וקצב,תרגום מילולי לעברית

2
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 אך כאשר מלאו לו שבעים שנה ויום אחד.4

4.Když mu bylo sedmdesát a
jeden den,
pohádal se s putykářem,
zaplatil, šel ven.
Dojemný to vskutku pohled
na tu postavu,
jak s vlajícím plnovousem
kráčí k přístavu.

. שילם ועזב,הוא רב עם בעל המרזח
ְמ ַר ֶגּשׁ מאד היה לראותו צועד אל הנמל
...כשזקנו המגודל מתנופף ברוח
... ג'ק נורא בחל במים:פ

R: Jack se strašně vody...

,"!!! סליבוביץ, "תראה:אמר לעצמו
– קפץ לתוכם ושתה

5. A tak Jack, co vetchý stařec,
dílem náhody
poprvé v životě spatřil tolika
vody.
Řek´si: "Hele, slivovice",
skočil tam a pil

,אך בטרם הגיע אל טעם המים
...ג'ק בהם טבע

a než přišel vodě na chuť,
Jack se utopil.

– כך הרבה זמן בחל במים- כל:פ
...עד שהמים תפסו אותו
הוא נולד בכפר מוראבי קטן
!והיה צריך לשתות רק מי סודה עם וויסקי

R: Tak dlouho se vody štítil,
až se na tu vodu chytil.
Původem z moravské vísky,
měl pít sodovou vodu s whisky.

, לגמרי במקרה, וכך ג'ק הישיש.5
.כך הרבה מים-ראה לפתע כל

(92 ' עמ," גיל ַא ְל ֶּד ַמע )"משפחת הפלמ"ח:נעימת "השיר על ג'ק" – רשם

*

*

*
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בעת שירותנו בפלמ"ח ,כבכל צבא בעולם ,הולידו ימים ארוכים של המתנה לפעולה גם
עיסוקים אינטלקטואליים שונים ומשונים .כך ,למשל ,היינו שבים ומבקשים בראשי-התיבות פלמ"ח
)פלוגות מחץ ,תרגום המונח הלועזי  (Commandoפירושים מקוריים משלנו" :פקקים לכל מיני חורים"
 ביקורת על "המטה הארצי" )ראשי תיבות מ"א שלימים ,עם הקמת צה"ל ,נעשו מטכ"ל"-מטהכללי"( של "ההגנה" :הוא אשר הקים את הפלמ"ח והכשיר אותנו כיחידת "קוֹ ַמנְ דוֹ " – כדברי המנון

הפלמ"ח" :לפקודה תמיד אנחנו!"

– אך מדוע ,אפוא ,לא נתן גם את ה"קוֹ ַמנְ ד" )פקודה( המתבקש

והחזיק אותנו ,כקפיצים דרוכים ,באפס מעשה? ממש בזבוז משווע! וכמו בכל צבא ,מאז ומעולם ,על
מה חולם חייל אם לא על חופשה בחיק משפחתו או בזרועות נערתו? על-כן שלחנו חיצי ביקורת אף
בפלמ"ח עצמו :הרי ראשי תיבות שמו הן גם "פה לא מקבלים חופש"...

לעומת יתר צבאות-העולם המהוללים )כך ,מטבע הדברים ,ראינו את עצמנו!( היינו" ,אנו,
אנו הפלמ"ח!",

צבא מוחזק על-ידי התנועה הקיבוצית :היא אשר קיימה אותנו ,כזכור ,במתכונת

של עשרים ימי עבודה במשק ועשרה ימי אימונים מדי חודש – אף שאלה הצטמקו בפועל לכדי
שבעה-שמונה ימים בלבד ,בשל הצורך לממן גם את מטה הפלוגה ,את "ימי המחלה" ,את כל
ִיטים" למיניהם ...אף על-זאת חיווינו דעתנו ,באמצעות פירוש נוסף
היוצאים לקורסים עם עוד "ּפַ ַרז ִ
לראשי-התיבות פלמ"ח " -פלוגות )וגם :פועלים( לעזרת משקים חקלאיים" )שלא לדבר על "מאמר

חז"ל" :על שלושה דברים העולם עומד – על הנשק ,על המשק ועל ה ...חשק!(.
כל עת ישיבתנו באוהלי המחנה שלנו ,הסמוך לחדר האוכל בקיבוץ גבעת-ברנר ,עמלנו
לשפץ ולפאר אותם כמיטב יכולתנו :מלוחות עץ ,שלהלכה היו אמורים לשמש לאריזת תוצרת
"רימון" )מפעל המיצים והריבות של הקיבוץ( ,בנינו בהם בחריצות שולחנות ושרפרפים ,שידות
ואפילו ארוניות עם דלתות-הזזה ;...והשכלול הגדול ביותר – בעזרת חצובה גמלונית ,בנויה קורות-
עץ אשר אף הן עשו את דרכן בחשאי אל אוהלינו והושחלו אל בין היריעות ,יכולנו לוותר על התורן
המסורתי הניצב במרכז האוהל ומצמצם את מרחב המחיה .כך אפשר היה לתלות מקודקודה של
חצובה זו אפילו נברשת "פרטיזאנית" )גם היא מעוצבת ,באין רואה ,במסגריית הקיבוץ( ,נושאת
כמה וכמה עששיות נפט ושופעת אור יקרות...
מחויבותו של הפלמ"ח כלפי התנועה הקיבוצית היא אף שגרמה ,יום בהיר אחד ,לעקירתנו
מאוהלינו המטופחים :בשלהי  1944הצטרפה אל פלוגה ב' מחלקה של בני משקים ,וכך נאלצנו
להעמיד את אוהלינו לרשות אותם "ילדי שמנת" – בעוד עלינו נגזר לנדוד" ,בפקודה!" ,אל מחנה
אוהלים בלויים ומטים לנפול בפאתי המשק .ובנוסף על כל אלה ,אף זאת "בפקודה!" ,הוטל עלינו גם
חושים" הללו ...ותיקי הפלמ"ח ,רובם חברי קיבוצים ומושבים שגויסו
לערוך מסיבת קבלת פנים ל"י ְַב ּ ִ ׁ
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ָארים" )"זקנים" בערבית( ,בעוד הם מכנים אותנו ,בני
בשנים  ,1942-1941זכו מפינו בכינוי "' ְח' ִתי ִ
המחזור השלישי של המתגייסים לפלמ"ח ) ,(1943באותו מטבע בשם " ַג' ְח ִׁשים" )"עיירים"( ואף
חושים"
"צנחנים" – שכן הגענו אחד-אחד" ,כמו נפלנו מן השמיים"; ואילו לבני המשקים קראנו "י ְַב ּ ּ ִׁ
 כשחברי ההכשרות ,אשר באו לימים בעקבותיהם ,כבר נשאו את הכינוי " ַּב ְרחָ ִׁשים".עיצוב חלק "הרוחניות" של אותה מסיבת קבלת הפנים הוטל ,שווה בשווה ,על שלוש
המחלקות החונות בגבעת-ברנר :את המחלקה הוותיקה ייצג שמעון אלכסנדר ,המכונה "אַ ְ ּכ ִסי" –
איש קיבוץ ֶע ְברוֹ ן ,שבעת ההיא עדיין המתינו חבריו בתור ל"עליה על הקרקע" וישבו בינתיים
במחנה זמני בנהריה" .אכסי" היה אמור לדאוג לעיצובה האמנותי של המסיבה בהיותו צייר חובב,
שכבר הוכיח את יכולתו בהקרנת גליל ציורי-צבע אשר ליוו את אגדת "שער אשמדאי"  -פרי
דמיונו של אברהם ַויינְ ַג ְרטן )מבוגרי המוסד החינוכי בקיבוץ יגור ,שאף-הם נמנו עם ותיקי פלוגתנו(,
למראה המכתש הקטן ושלל צבעיו ,בעת "המסע הגדול" של הפלוגה בשלהי  ;1943אני ייצגתי את
מחלקת ה"צנחנים" ,בה החזקתי בתואר "משורר החצר" – ואף עשיתי שימוש נועז בשם-העט "לָ ַקח
יונְ ֶג ְר ַמן" )במחילה מכבודו של ...נתן אלתרמן!(; ומטעם ה"יבחושים" הצטרף אלינו גם משה שמיר –
ּ
חבר משמר-העמק באותה עת ,שכבר נודע אז כסופר "עם קבלות" .מטבע הדברים ,שוחררנו
שלושתנו מ"סידור העבודה" ונשאנו יחדיו בעול :ישבנו שעות רבות בחדר התרבות של המשק,
הסמוך למחנה האוהלים שלנו לשעבר ,לגמנו ספלוני קפה  -ולצלילי תקליטי  ,78ממיטב המוסיקה
נו עד שתשרה עלינו "רוח הקודש".
הקלאסיתִ ,ה ְמ ּ ַת ּ ּ
ש ׁש בלבד באותה עת ,לבד מן הּפַ ְל-יָם )הפלוגה הימית של
בין פלוגות הפלמ"ח ֵ ׁ -
הפל"מח( ,המחלקה הדתית ,המחלקה "הגרמנית" והמחלקה "הערבית" )המסתערבים( – ניטש אז,
בין היתר ,גם מאבק על ּ ִפזְ מוֹ ר )בין פזמון למזמור( פלוגתי חדש ומפתיע ,אשר "אף אחד לא מכיר"
ושום פלוגה אחרת לא שרה אותו עדיין .בעוד משה ואני "שוברים את הראש" ומנסים למלא את
תוכנית הערב בחומר מקורי ורענן ,נחה הרוח על "אכסי" :מפולקלור ארץ מוצאו השמיע באוזנינו
את נעימתו העליזה של "השיר על ֶּג'ק" ,אשר שבתה מיד את ליבותינו  -ואף שטח לפנינו ,על רגל
אחת ,את תוכנו המילולי של אותו זמר שתיינים צ'כי .לאחר ניסיונות אחדים של כתיבה ומחיקה,
הוציא משה מתחת ידיו נוסח עברי ,קליל וקליט ,של פזמון השיר תחילה:

ֶג'ק נורא ָבּ ַחל במים /,עד כדי ...במכנסיים/,
הוא נולד בכפר צ'כי נידח /ורק הוויסקי את ליבו לקח!/
כשג'ק נולד הייתה בכפר שמחה גדולה /,הפרות בשני קולות געו "הללויה!" ).(dc
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כך ירדה "הַ ּמ ּוזָה" ונחתה ,לנגד עיני ,על ראשו של משה – ואף אני זכיתי ,שמכנפיה נשרו אז
שתיים-שלוש נוצות גם על כתפי; ובעיקר ,הייתי ֵעד להולדת זמר עברי חדש  -אומנם לא מקורי,
אך רענן ומשעשע – בראותי בפועל איך " ׁ ָש ִמיר מוֹ ׁ ֶשה אֶ ת ' ֶּג''ק הַ ּ ַס ּפָ ן' ִמן הַ ּ ַמ ִים" ...שלא לדבר על
כך ,כי לבד מהיות זמר קצבי ושובב זה "מסמר הערב" )החידוש "לָ ִהיט" טרם בא אז לעולם( באותה
מסיבת קבלת הפנים למחלקת בני המשקים ,תרמו לנו בכך " ַא ְ ּכ ִסי" ומשה סוף-סוף ,לאחר מאבק
נחוש וממושך על הבכורה ,את "הפזמור החדש של פלוגה ב'"  -הישג בלעדי ,שלא היה שני לו
וְ ִ ׁש ְמעוֹ יצא בכל הפלמ"ח כולו! על כך תעיד העובדה ,שסיפורו של השיר המקורי ,עם הנוסח העברי
שלו ואף תווי נעימתו ,הובאו לימים בספר "משפחת הפלמ"ח  -ילקוט עלילות וזמר" ,בעריכת חיים
ּגּו ִרי וחיים חֵ פֶ ר ) ,1977עמ' :(93-92

ֶגּ'ק נוֹרָא ָבּ ַחל ַבּ ַמּיִם
המקור הוא שיר עם צ'כי .מספרים על אביו של ג'ק שרצה בכל מחיר כי בנו יהיה מלח.
אז איפה יש ים בצ'כיה? שם אין אפילו ים כנרת .שלח אותו אביו באזימוט מערבה ,לאנטוורפן.
בא לאנטוורפן ,נכנס לפונדק-ימאים והחל לשתות כדרך הגויים את כל המשקאות הנקובים
להלן .משמלאו לו שבעים שנה ,יצא מן הפונדק להטיל את מימיו – והנה הוא רואה ים.
ָמת מות
"אח ,כמה ויסקי!" ,אמר בהתמוגגות .ומיד זינק לתוך המים ולא יצא – ַויּ ָ
ימאים.
ואותו סיפור מספרים על אחד ַה ַמּ ְס ַח'וִים )בני מסחה ,היא כפר-תבור( ,שירד לבקר אצל
אחיו שהיגר לנתניה .משראה את הים לראשונה בחייו ,פלט בהשתאות" :יא-אללה! כמה
מים!"...
ג'ק נורא בחל במים

כשנולד לו ֶג' ִקיֶ -ג'ק שמחה הקהילה,

איך ישוט באוקיאנים?

הפרות בשני קולות געו הללויה.

הוא נולד בכפר צ'כי נידח

ִיס ִקיְ ,גּרוֹג ו ְִג'ין שתה הוא מגילו הרך –
ו ְ

ורק הוויסקי את ליבו לקח!

כי אביו ,בכל מחיר ,רצה בבן מלח!
ג'ק נורא בחל במים...

*

*

*

סו ֶד ִטים שבצפון-
נהר ֶא ְל ֶּבה נחשב בעיני יושבי צ'כיה נהר פרטי שלהם :ראשיתו בהרי הַ ּ ּ
מזרחה ,שם הוא מכונה תחילה נהר לַ ּ ֶבה; בדרכו אל הים הוא פוגש את נהר וְ ְל ָטאבָ ה ,היורד מהרי
ַאלד"" ,יער בּ וֹ הֶ ְמיָה" בגרמנית( שבדרום וחוצה את העיר
צֶ ' ְס ִקי לֶ ס )"היער הצ'כי"  -הוא " ֶּב ְהמֶ רו ְ
ּ ְפ ָראג; ואף את נהר אוֹ ְה ְר ֶז'ה ,הבא מהרי הֶ ְרץ ובוהמיה אשר במערב  -וכך מנקזים שלושתם את רוב
שטחה של צ'כיה .העיר הַ ְמ ּבּו ְרג ,היושבת בשפכו של נהר אֶ ְל ָּבה ,נחשבת לפיכך "נמל בית" של
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צ'כיה .ואילו הספר "משפחת הפלמ"ח" החליף בסיפור המעשה את המבורג באַ נְ ְטו ְֶר ּפֶ ן ,אף-היא עיר
נמל נודעת – המחוברת באמצעות "תעלת ַא ְל ֶּב ְרט" אל חלקו התחתי של נהר ַריין ,שהוא "מסיפור
אחר" ואין לו כל קשר ,מעשי או נוסטאלגי ,עם צ'כיה או מוראביה .נראה ,כי זכרון השואה גרם
להעתקת יעדו של אותו מעשה בג'ק "הַ ּסַ ּפָ ן" הרחק ככל האפשר מהמבורג שבגרמניה  -גם לא אל
רוֹ טֶ ְר ָדאם ,בשפכו של נהר ריין אשר בהולנד ,אלא עד אנטוורפן ,נמלה של בלגיה...
וכך נראה "ג'ק הספן" בדמיוננו –

של " ַא ְּכ ִסי" ,ב"סרט המצויר" שליווה את השיר;

ושל אריה נבון "הגדול"

שלי" ,הקטן" ,בעת שבתי עם משה שמיר

)"משפחת הפלמ"ח" ,עמ' (93

על מדוכת המסיבה;

*
את הצירוף

"עד כדי...

*

*

במכנסיים" ,בטיוטה הראשונה של תרגום השיר ,זוכרת היטב גם

רומ ִקין – בת ירושלים ,שאף-היא נמנתה בשעתה עם אותה
רעייתו של משה שמיר ,צביה לבית ְפ ּ ְ
מחלקת בני משקים בקיבוץ גבעת-ברנר )דודתה ,לאה ברלין ,הייתה חברת הקיבוץ שהקימה
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והפעילה בו את בית-ההחלמה הנודע( ושם נרקמה זוגיותם ...אך באוזנינו נשמע צירוף זה עמוק

אוֹקיָאנִים?"...
ו"גבוה" מדי – ונראה ,כי משה קיבל את דעתנו והחליף אותו לימים ב"איך ישוט ָבּ ְ
אף אנו ,דור הביניים של פלוגה ב' ,בחשנו כדרכנו גם בקדרתו של משה ו"תרמנו" לבית הראשון של
השיר נוסח פרטי משלנו:

כשג'ק נולד הייתה בכפר שמחה גדולה -
על הנשק ,על המשק  -כל החבריא...
בעוד "אַ ְ ּכ ִסי" ,כדרכו ,העלה בידו הקלה גם את "סיפורו של ג'ק" על גליל-נייר מצויר – כדי שאף
בנו בכורו ,חַ ָ ּגי ,יוכל ליהנות מן "הפזמון המנצח" שלנו .וכך ,לפני שישים וחמש שנה ,יצא הזמר אל
הדרך!

שמעון אלכסנדר )" ַא ְּכ ִסי"( ,עם חגי בכורו ,ומשה שמיר
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*
*
*
מניין נטל אותו "ילקוט עלילות וזמר" את שורותיו האחרונות של הבית הראשון:

ִיס ִקיְ ,גּרוֹג ו ְִג'ין שתה הוא מגילו הרך –
"ו ְ
כי אביו ,בכל מחיר ,רצה בבן מלח!"
והיכן הנוסח המלא של תרגום "השיר על ג'ק" ,פרי עטו של משה שמיר?
ה" מ ז כיר" ש ל פ לו ג ה ב ' ) כך כינ ו א ז בפ למ" ח א ת הַ ּ ָׁש ִלי ׁש ( ,מנ חם ָּב ַר ַּבש מ קי ב וץ ש ער -
העמ קי ם ,ה עני ק לנ ו לצ ורך מ לא כת ה כתי בה ש ני ע פרו נו ת מ ח וד דים ו שת י מ ח ברו ת ש ל מ שט ר
ה" צֶ ַנ ע" ) , (Utilityא שר כפ ת ה ע לינ ו מ מ ש לת ה מנדאט בי מי מ ל ח מ ת -ה ע ו ל ם ה שניי ה – מח בר ו ת
" ׁש ּו ָרה" בנות  16דפי נייר עיתון צהבהבים ,בעוד עטיפתן )אף-היא מאותו נייר!( צבעה ורוד-בהיר.
מחברות אלה נותר ו ,משום -מה ,בידי לאחר מעשה  -ולי מים ,מששבתי ודפ דפתי במחברתו ש ל
מ שה ,מ צאתי בה ) ל ב ד מט יוטת "ה שיר ע ל ג ' ק"( גם טי וטות רא שונ ות ש ל סיפו רו הנ ו דע " ה גמ ג ו ם

 3איור מתוך ספרו האחרון" ,מראש התורן" )תשס"ז ,עמ' .(5
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השני" ,שראה אור בקובץ הָ ַאבַ נ ַּג ְר ִּדי "ילקוט הָ ֵר ִעים" )ב' ,תש"ה( .גיבורוְ " ,פ ַרנְ ִצי" הקטנטן ,היה בן
דמותו של חבר קיבוץ תמהוני בגבעת -ברנר ,המכונה "ּפוֹ צְ ' ֶקה"  -אשר התגורר באחד המקלטים
התת -קרקעיים של ימי המלחמה ובחר לעסוק בניקוי ה"ג'וֹ רוֹ ת" )בורות השפכין( של המשק .בשל
תי א ו ר ם הר י א ל י ס ט י ש ל ה צ ד ד י ם הא פ לי ם ו ה ד ו ח י ם  ,ב ג ו ף ו ב נפ ש  ,ש ל ג י ב ו ר ה סי פ ו ר – כ מ ו ז ה  ,ש ב ו
י ו ש ב "פר נ צי" ע ל מיט ת ו ה צ ר ה ב מ ק ל ט ה ח ש ו ך ו לפ נ י ש כ ב ו ל י ש ו ן ה ו א מ נ ה ל ט ק ס מ ד ו ק ד ק ו מ פ ור ט
של גירוד גופו השעיר ויורד בהדרגה ובשיטתיות משער בתי השחי ,דרך שער החזה והבטן ,עד שער
ערוותו ומבושיו – עורר סיפור זה בשעתו רעש גדול בייחוד בקיבוצו של משה ,משמר-העמק.
כיון שכך ,יותר מאשר בשל "השיר על ג'ק" ,הקפדתי מאז לשמור בשבע עיניים ,עם ניירותי
האישיים ומזכרותי הנוסטאלגיות ,גם את מחברת הטיוטות של משה בכוונה להחזיר אותה לבעליה
בהזדמנות .זו באה לידי רק בשלהי שנות השבעים ,שלושים שנה ויותר לאחר מכן  -ומשה אכן שמח
ש מ ח ה ר ב ה ע ל א ו ת ה מ ח ב ר ת נ ש כ ח ת ! ו א ע פ י " כ  ,נ ר א ה ל י מ ע ש ה זה ח פ ו ז מ ד י  :ה י ו ם א נ י מ כ ה ע ל
חטא ,על שאז לא עלה כלל בדעתי להותיר בידי את תצלומי אותן טיוטות  -כשיותר מכל נדרשת
לי עתה דווקא זו של "השיר על ג'ק"...
ו מ ע ש ה ש ה י ה – כ ך ה י ה  :א ל ב ו ם ה ת צ ל ו מ י ם ש ל פ ל ו ג ה ב '  ,מ ן ה ר א ש ו נ ו ת ב פ ל מ" ח  ,ד ו ו ק א
הוא היה האחרון שהושלם ב"אוצר התמונות" בבית הפלמ"ח .לבד מהיותי מעורה במלאכת עריכתו,
נ ת ב ק ש תי ש ו ב – כ מ ו בא ו ת ם י מי ת ש" ד )  (1944הר ח ו ק י ם ! – ל תר ו ם א ת ח ל קי ג ם ב מפ ג ש ו תי ק י
הפלוגה ,שנערך בינואר  2008לרגל סיום מלאכת האלבום .את חלקי באותו מפגש הכתרתי בשם
" ִׁשירִׁ ,שיר – ַעלֵ ינָא?!" ובחרתי להזכיר בו לחברי לפלוגה את אותה תחרות ,שהתנהלה בשעתה על
הפזמור הפלוגתי המנצח –– כשבין היתר נתכוונתי ,מטבע הדברים ,לשוב ולשיר איתם את "הפזמור
ש ל נ ו " ע ל ג ' ק ! ל מ ע ן ה ס ד ר הט ו ב ב י ק ש ת י ת ח י ל ה ל ב ד ו ק  ,מי ה ו מ ל ח י ן ה שי ר  -א ך כ ש ש ל פ ת י א ת
"משפחת הפלמ"ח" ממדף הספרים נכונה לי הפת עה :ברשימת השירים שבסופו ציין גיל אַ ְל ֶּד ַמע ,
א שר " ז כר א ת כ ל ה מנ ג ינו ת " וא ף ר ש ם א ו ת ן  ,כי ה מ נ גי נ ה היא א כ ן " ע מ מ י ת ) צ ' כ י ת(" – א ך מ ש ו ם
מה נאמר שם על מילותיו העבריות של השיר )עמ' " :(243תרגמו יהודה שׁוּ ְס ֶטר )גולן( וחבריו"...
והיכן משה שמיר? כך החל "הסיפור הבלשי" ,שבפיצוחו טרחתי עד הנה.
מטבע הדברים ,פניתי תחילה אל צביה ,אשת משה שמיר ,ושאלתי על אותה מחברת.
יפ"
לדבריה ,הפקיד משה עוד בחייו את כל אוסף כתבי היד ,הטיוטות והפתקים אשר בידיו ב"מרכז ִק ּ
לחקר הספרות העברית באוניברסיטת תל-אביב .בעוד אילן ּ ֶב ְרקוֹ ִביץ' ,אוֹ צֵ ר ארכיון משה שמיר,
מחפש שם בעבורי ,ללא הצלחה ,את מחברת הטיוטות האבודה  -יצאתי אני בעקבות יהודה
ׁשּו ְסטֶ ר ,לימים גולן ,בן צ'כיה וחבר קיבוץ מעיין-צבי .מתברר ,כי אף-הוא נמנה בשעתו עם
ה"ּפַ ל-יָם" )הפלוגה הימית של הפלמ"ח( – ונראה ,כי אנשיה הם

"חבריו"

הנזכרים בספר .מטבע

הדברים ,סיגלו לעצמם בדרך זו או אחרת את אותו זמר שתיינים ,שגיבורו הוא ...ספן )ולו גם
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מתוסכל!( .אך מה היה חלקם של "יהודה וחבריו"

בתרגומו המחורז של אותו שיר לעברית? כיון

שיהודה כבר איננו בין החיים ,הפניתי שאלה זו אל בנו – חגי גולן ,שלא הלך בדרכי אביו ,לא פנה
אל הים )כמיטב מסורתה של מוראביה (...והעדיף לשרת דווקא בחיל האוויר .לדבריו ,מעולם לא
השמיע יהודה באוזניו את "השיר על ג'ק" ואף לא הזכיר אותו  -ואת כל החומר הכתוב והמצולם,
השמור עימו מימי שירותו ב"פל-ים" ,הפקיד אביו בידי ידידו ִאיסַ ר חֶ לֶ ֶמר )חלמיש( ,תושב בנימינה
הסמוכה וחבר פלמ"ח אף-הוא .אך בנו של איסר ,יובל חלמיש ,שבדק למעני את עזבונו של יהודה
גולן ,לא מצא בו את "השיר על ג'ק"...
גם ידיד אחר של יהודה גולן ושכן קרוב ,שמואל ְ ּבלוֹ ְך מזכרון-יעקב )ומטבע הדברים ,עוד
בן צ'כיה!( לא שמע מפיו על תרגום "השיר על ג'ק" .אך הוא עצמו ,כמוסיקולוג חובב ,זוכר היטב את
"שלישיית ) "V&W&Jווֹ ְסקוֹ בֶ ץֶ ,ו ִריץ' וְ ֶי ֶז'ק( ובעי קר את השיר המדובר ...מיכל ַ -מא ּוד ּ ֶבר )צ'כי ת
אף-היא!( מצאה לבקשתי את מילותיו המקוריות והעבירה אותן אלי; ו"חַ נְ ' ָקה" ַויינְ ַג ְר ְטן )"צ'כית"
כ ב ר א מ ר תי ? (  -א שת ו ש ל א בר ה ם  ,א י ש פ ל ו ג ה ב ' א ש ר ה ג ה כ ז כו ר א ת א ג ד ת " ס ל ע א ש מ ד א י "
וחברו לפלוגה" ,אַ ְ ּכ ִסי" ,אייר אותה  -היא שתרגמה בעבורי את מילות השיר תרגום מילולי ,כמובא
לעיל .כך "הלכתי ִמצֶ ּ ' ִכי ֶאל צֶ ' ִכי" ,עד שכמעט נסגר המעגל...
אך איך נתגלגל תרגומו המחורז של "השיר על ג'ק" ,פרי עטו של משה שמיר ,אל הפל-ים
ואף יוחס ָׁשם לצ'כי משלהם ,יהודה ׁשּו ְסטֶ ר-גולן? מחברי הספר "הפלמ"ח הימי )פלי"ם(" ,אברהם
זוהר ומאיר פעיל ) ,(2001הביאו בסופו גם פרק על "שירי ימאים" :לילות ה"שלוש-עשרה" )כיון
שהכל תולים "עין הרע" במספר  ,13נהגו אנשי הפל -ים לערוך מדי חודש את הילולותיהם דווקא

בליל זה!( וההוויה הימית הולידו שורה של שירי ימאים ...רוב השירים ,המצויים בספר "משפחת
הפלמ"ח" ,מחבריהם אלמונים .אלמונים אלה הם ,ככל הנראה ,אנשי הפלי"ם אשר תרגמו שירי
ימאים )ההדגשה -שלי! י"ז( .מנגינותיהם של השירים – עממיות או משל עמי העולם )עמ' .(243
מטבע הדברים מצוטט שם ,בין היתר ,גם הפזמון החוזר של "השיר על ג'ק" )עמ' .(244
*

*

*

"אַ ְ ּכ ִסי" הביא עימו את התרגום המחורז גם אל קיבוצו ,בעודו יושב במחנהו הזמני שבנהריה
 -בלוויית "הסרט המצוייר" שהכין ,כאמור ,כשי לחגי בנו .אפשר ,שמשם גלגלה אותו "הַ ְּק ִלי ָק ה

הצ'כית" בתנועה הקיבוצית גם אל נציגיה ב"ּפַ לָ -ים" – "יהודה שוסטר

) גו לן( וח בריו" ,כ כתו ב.

מ כ ל מ ק ו ם  ,ב עי ר נ ה ר י ה נ ס גר ה מ ע ג ל  :ה נ ו ס ח ה ע בר י ש ל " ה ש י ר ע ל ג ' ק " נ ת ג ל ג ל כ א ן ג ם א ל נ ע ר י
הפלוגה הימית של "הפועל" בנהריה עצמה  -ועד היום הוא שמור בידי אחד מהם ,שמשון ּבוֹ ּ ֶבר.
מטבע הדברים ,התגייס שמשון מן הפלוגה הימית אל חיל הים ,שירת בו שנים רבות ולימים נעשה גם
חבר קיבוץ שדות-ים! את "אכסי" – ששב ונקרא בשעתו מביתו אל שורות הפלמ"ח ב"ליל הגשרים"
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) 16ביוני  (1946והיה בין י"ד חללי גשר אכזיב  -לא זכה שמשון להכיר .אך מאז נמנה עם הפלוגה
הימית ושירת בחיל הים נוהגים הוא וחבריו ,עד היום ,לשיר בכל התכנסויותיהם את שיר " ֶג'ק הַ ּ ַס ּפָ ן":
פזמון:

ג'ק נורא בחל במים,

הוא נולד בכפר צ'כי נידח –

ורק הוויסקי את ליבו לקח!
אוֹקיָאנִים?
איך יפליג ָבּ ְ
 2כאשר מלאו לג'ק שבע-עשרה שנה
 1כאשר נולד דּוֹד ֶגּ'ק שמחה הקהילה,
אמר אביו" :הגיעה עת – וזו שעת הפרידה!
הפרות בשני קולות געו "הללויה!",
קח לך צידה לדרך ודמי-נסיעה –
ויסקיְ ,גּרוֹג ִוג'ין שתה הוא מגילו הרך –
ומכאן תיסע ישר אל האונייה!"
כי אביו ,בכל מחיר ,רצה בבן מלח...
ג'ק נורא בחל במים...
ג'ק נורא בחל במים...
 4כאשר מלאו לג'ק שבעים שנה ויום
 3בתחנה ירד לו ג'ק ולנמל יצא,
התקוטט עם המוזג ,שילם ,אמר" :שלום!" -
לפתע החל להתייבש והרגיש צמא –
היה זה קצת מוזרַ ,פּ ֶת ִטי ומצודד
ָדע,
לפונדק ראשון נכנס ,שתה ַעדְ -דּלֹא-י ַ
חמישים ושלוש שנה על ג'ק מאז איש לא שמע! לראות את ג'ק המזוקן אל הנמל צועד...
ג'ק נורא בחל במים...
ג'ק נורא בחל במים...
ישׁנוּ ג'ק )ואין זה מקרה סתם!(
 5כך י ְִשׁ ֵ
לראשונה בימי-חייו יצא לו לראות ים.
יבוֹביץ!!!" ,קפץ וגם גמע,
"הנה!" – צעק – " ְס ִל ִ
אך בטרם ָט ַעם ַתּ' ַמּיִם – שקע ג'ק וטבע...
אך הרחק ,בארץ הזרה,
פזמון :ג'ק נורא בחל במים,
רצה לשוט באוקייאנים...

הפכו המים ל...טיפה מרה!
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כותרת נוסחו המלא של השיר ,השמור עם שמשון בובר עוד מימי הפלוגה הימית של
"הפועל" בנהריה ,מציינת בסוגריים) :תורגם מצ'כית ע"י אַ ּ ְכ ִסי( .ואכן ,לעומת תרגומו הראשון
בידי משה שמיר ,ניכרת בנוסח זה גם ידו של "אכסי" – אשר הקפיד לשמור אמונים לתואר "ּדוֹ ד ֶּג'ק"
שבנוסח המקורי של השיר ,בעוד משה מוותר על מקומו של ג'ק באילן היחס המשפחתי ומחליק את
חסרונו במקצב" :כשג'ק נולד "...שעה שבספר "משפחת הפלמ"ח" נעשה הדבר באמצעות ההכפלה:
"כשנולד לו ֶגּ' ִקיֶ -גּ'ק ."...מכל מקום ,הגושפנקה שניתנה בספרם של גורי וחפר לנוסח זה של תרגום
"השיר על ג'ק" הפכה אותו לנוסח רשמי ,המושר בפי כל .כך נוהגים ,למשל ,הצופים בני שבט
"מודיעין" בירושלים – אשר העדיפו ,משום-מה ,לכנות את גיבור השיר דווקא בשם "ג'ים" ובעקבות

ִיס ִקיְ ,גּרוֹג ו ְִג'ין" ומסתפקים ב"יין ,ויסקי"
החינוך הַ ּקוֹ ֶר ְק ִטי שהוקנה להם הם נמנעים מ"ו ְ

בלבד –

ועל-כן ,לדברי צפריר קוֹ לָ ת ,הם שרים אותו:

ג'ים נורא פחד ממים -
איך יפליג באוקיאנים?
הוא נולד בכפר צ'כי נידח -
ורק הוויסקי את ליבו משך!

כשנולד ג'ים הקטן שמחה הקהילה –
הפרות בשני קולות געו "הללויה!".
יין ,ויסקי הוא שתה עוד מגילו הרך –
כי אביו ,בכל מחיר ,רצה בבן מלח!

כך ,באורח צ'כי אופייני ומשעשע ,אכן נסגר המעגל סופית והחלטית :תחילתו במשה שמיר
ובשמעון אלכסנדר )"אַ ְ ּכ ִסי"( ,ערב אותה מסיבת קבלת-פנים למחלקת בני המשקים בגבעת-ברנר,
ודרך שמשון בובר וחבריו שב השיר בעת הזאת אל משה ואל " ַא ְּכ ִסי" .בני משפחתו – אשתו רינה
ובניו ,חגי ושמעון )שנולד לאחר נפילת אביו ב"ליל הגשרים" והוא נושא את שמו( – יושבים היום
בקיבוץ נאות-מרדכי .שמעון אלכסנדר הבן כבר יזם לאחרונה הפקת תקליטור ,שאגדת "סלע
אשמדאי" ָׁשבָ ה ועוטרה בו בציורי הצבע של אביו ,השמורים בידיהם מאז – והפיץ אותה בין אוהבי
הארץ וחובבי המסעות בה .עתה מתכנן שמעון הבן הפקת תקליטור נוסף ,כעין ספר ילדים – שגם בו
ישובו איוריו של " ַא ְ ּכ ִסי" ויתלוו על "השיר על ג'ק" ,כמו לפני שישים וחמש שנה.
מחקר זה ,על גלגולי אותו שיר ,בא לסייע בהשלמת המשימה!

ירושלים ,סוכות תש"ע

