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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
כמלך בעמו

על פזמונו של אלתרמן "אלימלך"

 )הלחן: משה וילנסקי( לקראת נשף פורים1935את פזמונו "אלימלך" כתב אלתרמן בשנת 
זכתה תל-אביב במעמד של עיר )עד אז היה מעמדּה מעמד של1934של "המטאטא". בשנת   

"מועצה עירונית"(, אך אלתרמן בחר למקם את שירו ב"נווה צדק" – באחת השכונות היהודיות
שקדמו לתל-אביב ובמרוצת השנים פרׂשה עליהן יפו את חסותה. 

בשכונה זו, שָּבּה התגוררו בעשור הראשון של המאה העשרים סופרים חשובים, ובהם ש"י
עגנון הצעיר, ושהפכה בדור האחרון לשכונת יוקרה, התגוררו בשנות השלושים "עולים חדשים"
נזקקי סעד ו"גורמים קשי-יום מארצות האסלאם ומאגן הים התיכון, אנשי "צווארון כחול", 

עברייניים". בתי השכונה הוזנחו, ורבים מהם לא היו ראויים למגורים.

במקום כזה שבשולי העיר הגדולה צומחת בדרך-כלל גם מנהיגות שכונתית, ובה "דמויות
מופת" שכל העיניים נשואות אליהן וכל הלבבות רועדים מפניהן. בשירו של אלתרמן,  דמות
כזאת היא  דמותו של אלימלך, ההולך ברחובות נווה-צדק עם קסקט לראשו – גלגולו ה"נמוך"
והיום-יומי של הכתר או של הכרבולת ה"גברית" )לימים תוארה דמות כזאת  במחזהו של יגאל
מוסינזון "קזבלן" שבמרכזו גיבור יפואי שגיבש סביבו חבורה של בריונים המפחידה את בני

השכונה(:

ִהֵּנה הּוא ֱאִליֶמֶלְך,
הּוא ִּבְנֵוה ֶצֶדק ֶמֶלְך,
עֹוֵבר הּוא ָּבְרחֹובֹות,
ׁשֹוֵבר הּוא ְלָבבֹות!

ְּכמֹו ַּבְרּבּור הֹוֵלְך הּוא,    
ַעל ַהִּצּבּור מֹוֵלְך הּוא,

ַקְסֶקט לֹו ַעל ֵעיָניו 
ּוַמְסִטיק ְּבִׁשָּניו!

ָיא ֲאִני ֵּגָאה,
ֵּבין ָּבנֹות ֵמָאה 

ִּבי ָּבַחר לֹו ְלֵרָעה!
ִהְתָּגִאי ִמְרָים,

ֵיׁש ָלְך ֹאֶׁשר – ָים!
ֶזה 'ִליֶמֶלְך, ֶזה ֹלא ְסָתם!

ֱאִליֶמֶלְך,
ִּבְנֵוה ֶצֶדק ֶמֶלְך!

ֱאִליֶמֶלְך,
ַוֲאִני ַּבת ֶמֶלְך 

ְוַאָּתה ַמְלּכי,
ֹּפה ִּבְנֵוה ִצְדִקי!

ֱאִליֶמֶלְך,
ָּכְך ֵנְלָכה ְׁשֵנינּו,

ֱאִליֶמֶלְך,
ִּבְנֵוה ִצְדֵקנּו,

ִּכי ַאָּתה ַמְלִּכי 
ֹּפה ִּבְנֵוה ִצְדִקי!

ִלִּבי ֵיֵצא ְוֵיֵלְך 
ֵאֶליָך, ֱאִליֶמֶלְך!

ַאְך ְנֵוה ֶצֶדק ָסח: 
ַרק ְמַׂשֵחק הּוא ָּבְך.   

ַלָּׁשְוא ִלֵּבְך ּדֹוֵפק ָּכְך,
ַמּדּוַע ֲאַׂשֵחק ָּבְך?

ִּבְׁשִביל ִמְׂשָחק ִלי ֵיׁש 
ַּבְנּדּוָרה ְוֵׁשׁש-ֵּבׁש!

ִלי ַּגם ֹלא ִאְכַּפת,
ִאם ְלֶרַגע ָקט,

ְּתַׂשֵחק ַּגם ִּבי ְמַעט!
ֶזה ִמְׂשָחק ֵׁשִני,

ּוָבֶזה, ֵעיִני,
ֱאִליֶמֶלְך ְרִציִני!     

ֱאִליֶמֶלְך... 

ָּכְך ְּבַטְּיֵלנּו ַיַחד 
ֵיׁש ִּבְנֵוה ֶצֶדק ַּפַחד!

ְוַגם ִלִּבי רֹוֵעד 
ָׂשֵמַח ּופֹוֵחד!    

ִמְרָים, ֹּכל ְנֵוה ֶצֶדק 
רֹוֵעד אּוַלי ְּבֶּצֶדק!

ֲאָבל ַרק ַאְּת, ִמְרָים,
רֹוֶעֶדת ְלִחָּנם!

ָּכל ָהְרחֹוב ִעם ֵליל,
ָּבנּו ִמְסַּתֵּכל –

ֱאִליֶמֶלְך ְמַטֵּיל!
ְואֹוְמִרים ֻּכָּלם,

ֵיׁש ָאְׁשֵרְך, ִמְרָים!
ֶזה 'ִליֶמֶלְך! ֶזה ֹלא ְסָתם!

ֱאִליֶמֶלְך..



"אלימלך" הוא  גבר צעיר גאה ובטוח בעצמו – מלך השכונה –  הצועד ברחובות השכונה,
ומעורר אצל כל  סובביו פחד ויראת-כבוד.  כל דרי "נווה צדק", וִמרים חברתו במיוחד,  רואים
בו אליל או מלך )שמו – "אלימלך" –  המכיל בתוכו גם את המילה "ֵאל" וגם את המילה
"מלך"(. שמות תאופוריים במקרא )כזכור, אלימלך הוא שמו של בעלה של נעמי, גיבורת מגילת
רות( מבטאים בדרך-כלל את הציפייה לסיועו של ֵאל עליון, אך כאן זהו שמו של גבר המתנהג

"כמלך בעמו", ושמו מבטא את מעשי גבורתו של גיבור בשר-ודם שכולם מעריצים אותו. 

 וגם יסוד אישי חבוי כאן בין השיטין: אלתרמן עצמו אהב לשוטט בחוצות העיר – לראות
את המראות ולהטות אוזן לקולות – ובאחד ממכתביו המוקדמים הוא הגדיר את עצמו "טיפוס

(. גם הוא התחיל לזכות בהערצתboulevardierרחובי" )תרגום עברי של המושג הצרפתי 
הציבור, ואף-על-פי שהוא מעולם לא נהג ביהירות טווסית, עיני הציבור היו נשואות אליו והוא

התהלך ברחובות תל-אביב "כמלך בעמו".

Richardנימת שירו  של  אלתרמן אינה דומה לזו של הבלדה הרצינית  של א"א רובינזון  "
Cory.המתארת  גבר שמראהו בעת יציאתו מביתו אל חוצות העיר מפעים את כל הלבבות  ,"

סיפורו של "אלימלך" אינו דומה לסיפורו של הג'נטלמן האנגלי שהפטליזם עולה ובוקע ממנו
מכל חרך. "אלימלך" הוא פזמון קליל למראה, עם קריצות עין הּומֹוריסטיות, אך גם אין הוא
נוקבות, שהאמירה יד. השיר אינו נטול אמירות סוציו-תרבותיות  שיר פשוט שנכתב כלאחר 

ההּומֹוריסטית והעיצוב האירוני אינו יכול להעלימן או אפילו לטשטשן.

כבבלדה  לפנינו,  הגבוהה"  "החברה  מן  איש-המעלה  רובינזון,לא  א"א  של   האנגלית 
המתארת גבר עשיר, נאה ומנומס, המעורר בקרב כל רואיו כבוד והערצה. פזמונו של אלתרמן
מתאר )במשתמע( מנהיג כריזמטי של חבורת רחוב, מין בריון שכונתי, שכל סובביו מעריצים
אותו ורועדים מפניו. הוא מהֵלך ברחובות נטוי-גרון כמו ברבור – והדימוי מתחומי בעלי הכנף

מזכיר לנו שלפנינו "גבר", תרתי משמע.

אלימלך מתהלך ברחוב ביהירות ומתוך הכרת ערך עצמו עם קסקט שכמוהו כבלורית או
ככרבולת. התנהגותו הסמכותית נובעת מכך שהחברה מעוניינת בהשלטת סדר ומשמעת, והיא
מוכנה לציית ו"לתת כבוד" לטיפוסים כמוהו שיכולים להשליט בה סדר. יש באלימלך אלימּות

סכין, כי אםק כבושה והתנהגות שתלטנית, אף שאין לו כתר על ראשו ובין ִׁשניו אין הוא מחזי
1מסטיק )"ַקְסֶקט לֹו ַעל ֵעיָניו / ּוַמְסִטיק ְּבִׁשָּניו!"(.

" של א"א רובינזון שמו של הגבר, המרשים את כל הרחוב ברחובRichard Coryבבלדה "

( ובהילה   בעטרה  קשור  הזוהרת,   ,coronaבהופעתו   crownהולך קורי  ריצ'רד  ואכן    .)
ברחובות השכונה כמלך בעמו, מוקף הילה של כבוד והערצה. שמו מזכיר גם את שמו הצרפתי

( ( שיצא בראש מסע הצלבRichard Cœur de Lionשל המלך האנגלי ריצ'רד לב-ארי 
השלישי במטרה לגאול את ירושלים מיד כובשיה.

מנהיג בלתי פורמלי הפועל "ַעל ַהִּצּבּור מֹוֵלְך הּוא," נאמר על  הגיבור האלתרמני, שהוא 
מטעם עצמו, בכוח הערצת חבריו ורצונם להיות מונהגים על ידי – מין "פרָנס" גבוה משכמו

ִמרים הולכת לצד הגבר הכריזמטי החובש קסקט במקום ומעלה, שמינה את עצמו  על הציבור.
כתר )אולי כדי להסתיר את הכיפה – מורשת בית אבא(, וכשהם מַהלכים בשכונת נווה צדק,
שוררים ברחוב ִיראה ופחד. הִיראה שאלימלך מעורר – תוצאה של הכריזמה שלו – אף מוסיפה
לה ומַתגברת. לפנינו מנהיג שאישיותו מקרינה סמכות וביטחון, והצעירה שָּבּה בחר אלימלך

הולכת אף היא שבי אחריו, תוך שהיא מרגישה לִצדו כבת-מלך.

למעשה, מרים מתחננת בדרכי עקיפין לשמוע מפיו של אלימלך הצהרת נאמנות – שִלּבֹו נתון
לה וכי לא יעזבנה לעולם. היא מַספרת לו ששכניה מדברים בהם סרה, ובטוחים שהוא משחק

בה, מבלי שתהיינה לו כוונות רציניות כלפיה. 



אלימלך, עונה לה  תשובה שפני יאנוס לה: "ַלָּׁשְוא ִלֵּבְך ּדֹוֵפּק ָּכְך, / ַמּדּוַע ֲאַׂשֵחק ָּבְך? /
ובתוך כך משתלב בדבריו פרדוקס אלתרמני ְוֵׁשׁש-ֵּבׁש!" –  ַּבְנּדּוָרה   / ֵיׁש  ִלי  ִמְׂשָחק  ִּבְׁשִביל 

אופייני: דווקא בענייני משחק אלימלך נוהג בשיא הרצינות. 

תשובתו מזכירה את תשובתו של הבחור בשיר העם הביאליקאי "יש לי גן", שּבֹו הנערה כבר
ָחלקה ִמדודיָה לאהוב-ִלּבּה, ועתה היא רוצה להינשא לו. הדיאלוג המתנהל בין מרים לאלימלך

בשירו של אלתרמן מזכיר את זה המתנהל בין הצעירה לבחור בפזמון הביאליקאי: 

"ּוֵמַאִין ָּבא ַהְּכֵאב / ְּכתֹוַלַעת ֶאל ַהֵּלב? – / הֹוי, ַהֱאֶמת ָׁשְמָעה ִאִּמי, / ִּכי ְלָבְבָך
ָסר ֵמִעִּמי? //  ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי: / ׂשֹוְנַאי ֶׁשֶקר ָענּו ִבי! / ּוְבעֹוד ָׁשָנה, ָּכֵעת ַחָּיה

/ ֶאל ַהֻחָּפה ֵנֵלְך, ְּפַתָּיה!"

שירו-פזמונו של ביאליק רומז שעתה – לאחר  שהבחור כבר ִהׂשּביע את יצריו –  אין הוא
להוט לעמוד תחת החופה, ודוחה את ההבטחה בשנה תמימה. כך גם בשיר-עם אחר של ביאליק
ַׁשָּבת / ַאַחר  ַהֵּׁשם –  ִאם-ִיְרֶצה  ַהֻחָּפה,  'יֹום  זהבי" – שּבֹו הבחור מבטיח לנערה:  – "טווס 

ֶׁשל-ֲחנָֻּכה.'" התאריך אינו תאריך מחייב, ומעליו מרחף התנאי שבמילים  "אם ירצה השם." 

וכך גם בשיר העם "בין נהר פרת ונהר חידקל", שּבֹו נאמר במפורש: 

ַלְיָלה, ּוְלֵבין ִׁשְפַעת / ָעִבים ָּפְרָחה ַהּדּוִכיַפת, / ָעֹלה ָעְלָתה ַהָּׁשַמְיָמה / "ָאָתא 
ַוֲעָרִבים / ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָעִבים, / ָעִבים ִנְתַקְּיָמה. // ַלְיָלה ֹּבֶקר  ּוְנבּוָאָתּה ֹלא 

ַזִּכים, ַהֲעַדִין / ּדֹוִדי ְּבִחיר ְלָבִבי ָאִין?"

המוטיבים הם אותם מוטיבים, אלא שאלתרמן העביר אותם מן העיירה היהודית הדלה של
2מזרח-אירופה אל השכונות הדלות "כרם התימנים" ו"נווה צדק" של תל-אביב-יפו.

תשובתו של אלימלך יכולה להתפרש בשתי דרכים מנוגדות: האחת עשויה להצביע על כך
 ועל כן תפס את דבריה כפשוטם וענה לה3שהוא כלל לא הבין את תחינתה הסמויה של מרים,

בהתאם: אילו רצה לשחק, טען אלימלך לפני אהובתו, הוא יכול היה לבלות את זמנו במשחק
שש-בש או לשחק בבנדורות )גולות של ַׁשיש(.  

יכולה להעיד על התחמקותו מהתחייבות. לפיה, אלימלך מבין היטב את והדרך השנייה 
כוונתה של מרים, אך אין בכוונתו להצהיר הצהרות-שווא ולהציע לה נישואין, ועל כן הוא
תשובתו האם  לִצדו.  אותה   ומשאירה  אותה  מעליבה  שאינה  מיתממת  תשובה  לה  מעניק 
הלא-ישירה של אלימלך מעידה על הבנה מוגבלת של גבר אגוצנטרי השקוע בעצמו, או על
היתממות  מניפולטיבית וערמומית של גבר המבקש לנצל את הנערה ואחר-כך להתנער ממנה?

 4אלתרמן משאיר את הפרשנות בידי קוראיו ומאזיניו.

כך או כך, השיר – כמו רבים מפזמוניו של אלתרמן – מעיד על ההבדלים בין המינים:
האישה רוצה ביטחון וקביעות, והגבר מעדיף מערכת יחסים מזדמנת שלא תחסום את דרכו
לפלירטים עם בנות אחרות. הדובר מנסה להרגיע את מרים, ואומר לה: "ִמְרָים, ֹּכל ְנֵוה ֶצֶדק  /
רֹוֵעד אּוַלי ְּבֶּצֶדק! / ֲאָבל ַרק ַאְּת, ִמְרָים, / רֹוֶעֶדת ְלִחָּנם!" – אך גם "צפירת ההרגעה" הזאת כפל
פנים לה: הִאם הצעירה צריכה להיות בטוחה ששום רע לא יאונה לה בזמן שאלימלך ֵמגן עליה?
האם היא יכולה להיות בטוחה ששום רע לא יאונה לה אם תחליט יום אחד להיפרד ממנו? האם
היא יכולה להיות בטוחה שעתידה מובטח, והוא לא יעזבנה ויבחר בצעירה אחרת? אלה הן
שלוש דרכים חלופיות, השונות תכלית שינוי זו מזו, להבנת המילים "ַאְּת, ִמְרָים, רֹוֶעֶדת ְלִחָּנם,"

ואין לקוראים ולמאזינים דרך להכריע ביניהן. 



הערות:

(: "ֶאת ִלּבֹו ָלְך ָנַתן ָהֲעָנק ַהָּתֹכל /כוכבים בחוץהשוּו לשורות מתוך השיר "תמוז" ).1
ּוְבִׁשֵּני ַהָּזֹהב – ַמֲאֶכֶלת." דמותו של אלימלך ומעמדו החברתי מזכירים את אלה של נח,

גיבור סיפורו של ביאליק "מאחורי הגדר", המפעים בהופעתו המרשימה את ִלּבֹותיהן
של כל בנות השכונה.

המשורר אהב ללא תנאי את העיר תל-אביב, על בִליל ֲעדותיה שזה מקרוב באו ארצה,.2
ותיאר אותם מתוך ֶאמַּפתיה רבה בטוריו ובפזמוניו. המשורר, בן למשפחה

יהודית-רוסית שהתערתה בתל-אביב, היטיב מאחרים לתאר את החיים ב"כרם
התימנים", למשל, ממש כשם שהמלחין ג'ורג' גרשווין, יהודי רוסי שהתערה בניו-יורק,

היטיב מאחרים ללכוד את אורחות חייה ומנהגיה של האוכלוסייה האפרו-אמריקנית
בהארלם.

מרים בשירו-פזמונו של אלתרמן רואה זאת כמחמאה שאלימלך בחר בה מכל צעירות.3
השכונה, אך גם פוחדת להתעמת אתו ולעמוד על שלה. לא רק תושבי השכונה רועדים
מפניו. גם היא  מעידה על עצמה שהיא פוחדת מפניו: "ָּכְך ְּבַטְּיֵלנּו ַיַחד / ֵיׁש ִּבְנֵוה ֶצֶדק
ַּפַחד! / ְוַגם ִלִּבי רֹוֵעד  / ָׂשֵמַח ּופֹוֵחד!" – מעניין להיווכח כי לאותה מנגינה של משה

וילנסקי כתב יחיאל מוהר שיר על אלימלך, הנראה ונשמע כמו תשובה לאלתרמן )השיר
מתחיל במילים "הֹיה היה פעם ֵהלך / קראו לו אלימלך"(. את שירו של אלתרמן ביצעה

אסתר גמליאלית, ואילו את שירו של מוהר – יפה ירקוני. 

השם "מרים" עשוי להעיד שהנערה תישאר לבדה כמו מרים, אחות משה, שמעולם לא.4
נישאה ולא ילדה.  לעומת זאת, השם "מרים" בנצרות הוא שמה של האם בה"א הידיעה,
שילדה את המשיח ובן-האלוהים )גם השם "אלימלך" בפזמונו של אלתרמן רומז לעתיד

ולדור-העתיד ברמז שכפל-פנים לו:  בניו של אלימלך המקראי  אמנם מתו בִאָּבם, אך
דוד המלך – הלוא הוא המלך המשיח – הוא צאצא ישיר של כלתו המואבייה, שדבקה

באשתו נעמי ועלתה ִאתה ארצה(.

זיוה שמיר


