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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
איך נוצרים מיתוסים?

על "הבלדה על חמוריקו"

לא אחת תהה אלתרמן בשיריו על הדרך שָּבּה נוצרים מיתוסים ואגדות. מהו החומר ההופך
את סיפורו הפשוט של אנטי-גיבור, או של חייל פשוט  )חפ"ש(, כמו אליפלט, למשל, לסיפור
כתב ההגדה"  מן  "הגדי  בשירו  ירוק-עד.  אילן  כמו  ויישאר  חיותו  את  יאבד  על-זמני, שלא 

אלתרמן: 

"ִאיׁש ֹלא ָׂשם לֹו ִלּבֹו ]...[ ִּכי ַהְּגִדי ַהָּלֶזה / 
ִיָּכֵנס ַלֲהָגָדה / ְוִיְהֶיה ִּגּבֹורֹו ֶׁשל ֶזֶמר. ]…[

זֹו ָהְיָתה ְּפִתיָחתֹו ֶׁשל ַאַחד ַהִּׁשיִרים / 
ֶׁשִיְהיּו מּוָׁשִרים ַעד ֶנַצח." 

ובשירו "מסביב למדורה" כתב: 

 "ַמה ּנֹוִסיף ְוִנְמֶנה?... ִמְּדָבִרים ְּפעּוִטים / נֹוָצרֹות ַאָּגדֹות. ֶזה ַהֹחֶמר…"

ובטורו "האיר השחר" כתב אלתרמן על שירת רחל:

 "'ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי'. ִמי ֵיַדע ַמה קוֵבַע /  
ֶאת ִנְצָחם ֶׁשל ִׁשיִרים? ְּדמּות ּגֹוֶֹלֶשת ִמֵּתל: / 

ִּכְצִליל ֵנֶבל רֹוֵנן ְורֹוֵחק ְוגֹוֵוַע / 
ִנְׁשַּתְּלָבה ִהיא ָלַעד ְּבִׁשיַרת ִיְׂשָרֵאל."

במחלצות התהדרו  שלא  רחל,  של  והצנועים  הקטנים  ששיריה  אל-נכון  הבין  אלתרמן 
ובמליצות, ישרדו בשירה העברית אף יותר משיריהם של  אותם משוררים שהיו גדולים וחשובים
בדורם, כי עשו בשפה העברית כבלהטים. אלה זלזלו בשירת רחל ולגלגו על  "קוצר ידה", אך

חרף "דלותם" שירי רחל לא נשכחו כשיריהם של מקטרגיה. 
 

ברבות לצבור  עשויות  וצנועות  קטנות  תופעות  הדרך שָּבּה  על  היסטוריוסופיים  הרהורים 
(, הכלול1925השנים נפח ומשמעות, העלה ביאליק בנאומו "לפתיחת האוניברסיטה העברית" )

הנצחיים, מגיבורי התנ"ך  זה טען ביאליק שרבים  "דברי ספרות". בנאום  בכל כתביו במדור 
המּוּכרים  זה אלפי שנה בכל רחבי העולם המֹונֹוֵתאיסטי ואף ֵמֵעבר לו,  היו  בסך-הכול אנשים

פשוטים,    ללא כל רקע למדני וכל הילה של יּוקרה.

וביתר הרחבה: ביאליק טען שאבות האומה, מלכיה ונביאיה, שהונצחו לדורי-דורות, לא היו
אלא קומץ של עובדי אדמה ורועים, נוקדים ובולסי ִׁשקמים, רובם אנשים קטנים ודלים, ללא
קנייני חומר ורוח. ואולם, האנשים "הקטנים" האלה ֵהֵעזו לֵהישיר מבטם לשַמים ולשאֹול שאלות
גדולות שנגעו בנצח. כך הניחו ִמּבלי דעת ובלא כוונה-תחילה את היסודות לתרבות האנושית,
לדת ולמּוסר. ההיסטוריה ִהציבה מולם זרקורים ומגבירי-קול רבי ָעצמה, ותיעדה את דבריהם
ואת  פֳעָלם. צירופי מקרים היסטוריים אף גרמו לכך שסיפורם יופץ ברחבי העולם באמצעות
הנצרות והאסלאם. כך היו האנשים הפשוטים הללו לדמויות מופת נצחיות המּוּכרות בכל אתר
ואתר. גם כיום, אלפי שנים לאחר שההוויה שהולידה אותם  ָעברה וָבטלה מן העולם,  אין כמעט
אדם, ויהא הוא אפילו איש פשוט שלא למד ולא שנה, שאינו יודע את שמם ואת עלילות חייהם.

הדמויות ה"קטנות" הללו היו לסמלים אוניברסליים שקיבלו ממדי ענק.



להערכתי, גם "הבלדה על חמוריקו" שייך לשירים אלה המספרים איך אדם פשוט )"בעל
עגלה", ובמיוחד כשתואר זה משמש ֶהּבראיזם  ביידיש ונהגה בהגייה גלותית, משמש  שם-נרדף
לאדם מתחתית הסולם החברתי(, הוא וחמורו הגיעו לגדּולה –  "ַעד ַקְצֵוי ָרִקיַע." האגדה על
שייע ועל חמורו חמוריקו חורגת מן הסיפור הליֶטרלי הפשוט על עגלון אלמוני משכונותיה

הדרומיות של עיר שנבנתה על החולות, ומקבלת ממדי ענק, חובקי שמיים וארץ: 

ַּפַעם ַחי ֹּפה, ָסמּוְך ַלחֹולֹות, 
ֲחמֹור ּגּוץ ֶּבן־ָאתֹון ָקֹטן,   

ּוְבקֹולֹו ַהָּיֶפה ִצְלְצלּו ְׁשֵני קֹולֹות: 
ֶטנֹור ִליִרי ִעם ַּבס-ָּבִריטֹון.

ְלׁשֹונֹות ַעם לֹוֵעז ֹלא ָיַדע הּוא,
ִּביִדיעֹות ַמְבִריקֹות ֹלא ִהְפִּתיַע,

ָהָיה הּוא  ַּבַּלְיָלה-ַּבַּלְיָלה ַאְך
ֵמִרים קֹול ּוַמְרִעיד ָרִקיַע.

ַהִּמִּלים ֹלא ָהיּו ֲחׁשּובֹות ִּכְבָיכֹול,
ִּכי ָנַער הּוא ַרק: ִאָּיה, ִאָּיה,

ַאְך ָּבֶזה הּוא ְּכִאּלּו ָאַמר ֶאת ַהֹּכל 
ּוָבֶזה ֶאת ַהֹּכל ִהִּביַע.

ִאָּיה, ִאָּיה, ִאָּיה,
ַעד ַהְרֵחק, ַעד ַקְצֵוי ָרִקיַע.

ּוְזֵקִנים ְמִקיִצים ְורֹוְטִנים:   
, ֶזה ֲחמֹור ֶׁשל ִׁשֶּיע.    ִיַּמח ְׁשמֹו

ִויִׁשיׁשֹות ּוְנָערֹות 
ַמְקִׁשיבֹות ְואֹוְמרֹות:

ֵאיֶזה קֹול ֵיׁש לֹו, ַמָּמה ִמָּיה!    

ָּכל ַהּיֹום הּוא ָסַחב ֲעָגָלה ְזִעיָרה 
ֶׁשִּדְּלָגה ַעל ַּגֵּבי ׁשּוחֹות, 

ּוְלַאַחר יֹום ָׁשֵלם ֶׁשל ִּדּלּוג ּוְדִהיָרה 
ָהָיה ִׁשֶיע מֹוִריד ַהּמֹוְׁשכֹות.

ְוהֹוִׁשיט הּוא ְקִלּפֹות ֶׁשל ַּתּפּוז לֹו 
ְוָאַמר: ַקח ֱאֹכל ֶזה ַמִּגיַע.

ֵאין ָסֵפק ֶׁשַאָּתה ֹלא ָקרּוזֹו,
ַאְך ַצִּדיק ַאָּתה, ְסֹמְך ַעל ִׁשֶיע.

ָאז ָהָיה ַהֲחמֹור ַהָּקָטן נֹוֵׂשא קֹול 
ְונֹוֵער: ִאָּיה, ִאָּיה, ִאָּיה.

ּוָבֶזה הּוא ְּכִאּלּו ָאַמר ֶאת ַהֹּכל,
ּוָבֶזה ֶאת ַהֹּכל ִהִּביַע.

ִאָּיה, ִאָּיה, ִאָּיה...

ָּכְך ָעְברּו ְיֵמי ֹחם ְורּוחֹות
ְוֶעְגַלת ַרִּבי ִׁשֶּיע ּגּוץ

ָאז ִהְׁשִמיָעה ִמְסַּפר ֲחִריקֹות ַאֲחרֹונֹות
ּוֵמָאז ֵאין ֶרְּב ִׁשֶּיע ַּבחּוץ.

ִּכי ָחָלה ֶאת ָחְליֹו הּוא ְלֶפַתע
ּוַבְּצִריף הּוא ָׁשַכב ְּבִלי ִניַע
ְוַרק ֹראׁש ֲחמֹוִריקֹו ַּבֶּפַתח

ִמֵּדי ַּפַעם ָהָיה מֹוִפיַע.

ִּבְטָלָפיו הּוא ָדַרְך ְוָהַפְך ֵאיֶזה ַּפח,
ְוָנַער:  ִאָּיה, ִאָּיה, ִאָּיה.

ְוֶרְּב ִׁשֶיע ַּגם הּוא ִהְצָטֵרף ְוָגַנח:
אֹוָיה, ָאָּנא ַהֵּׁשם, הֹוִׁשיָעה!

ִאָּיה, ִאָּיה, ִאָּיה...

ְזַמן ָעַבר, ַהֲחמֹור ּוְבָעָליו 
ֶזה ִמְּכָבר ָּבעֹוָלם ֵאיָנם.

ַאְך ְּבֵליל ְסָעָרה ֱאֵלי ֵצל ֲעָגָלה 
ֵצל אֹותֹו ֲחמֹוִריקֹו ִנְרָּתם.

ְוָׁשָעה ֶׁשִּבְׁשחֹור ַהָּׁשַמִים 
ַרַעם ָרם ֶאת קֹולֹו ַמְׁשִמיַע,

ִמְתָעֵרב ִׁשְקׁשּוק ַּגְלַּגַּלִים 
ֶׁשל ֶעְגַלת ֲחמֹורֹו ֶׁשל ִׁשֶיע.

ּוֵבין רּוַח ָוַרַעם ֲאַזי עֹוֶלה קֹול 
ְונֹוֵער: ִאָּיה, ִאָּיה, ִאָּיה.

ּוַמִּכים ַהְּבָרִקים ּוֵבין ַׁשַחק ּוְׁשאֹול 
ֲחמֹוִריקֹו ַּכֵּצל ַמְבִקיַע – 

   
, ִאָּיה, ִאָּיה,ִאָּיה

 ַעד ַקְצֵוי ָרִקיַעַעד ַהְרֵחק,
ִעם ַהַּסַער ְוִעם ַהְרָעִמים

ֶזה נֹוֵער, ִמְתַּגְלֵּגל, ֵמִריַע,
ִויִׁשיׁשֹות ּוְנָערֹות

ַמְקִׁשיבֹות ְואֹוְמרֹות:
ֵאיֶזה ַלְיָלה, ָהּה, ַמָּמה ִמָּיה.  

השיר שייך לקבוצת הפזמונים החדשים שחיבר אלתרמן לקראת העלאת המופע המוזיקלי
(. בערוב יומו של אלתרמן ּבּוצע פזמון זה גם במופע המוזיקלי "צץ1965"שּוק המציאֹות" )

, שנת חיבור השיר וביצועו הראשון, הוציא אלתרמן את קובץ שיריו1965(. בשנת 1969וצצה" )
האחרון חגיגת קיץ, ובו עבר המשורר מן ה"כרם" אל השכונות הדרומיות והשווקים הדרומיים
של העיר, בסביבת מגוריה של  אהובתו צילה  בינדר. במקום התימנים של פזמוני "המטאטא"
ו"לי-לה-לו",  תיאר אלתרמן  שלל טיפוסים מאגן הים התיכון, לרבות "עולים חדשים" מצפון
אפריקה, שהגיעו מעיירות הפיתוח לעיר הגדולה וניסו בה את מזלם, וכן "עולים חדשים" ותיקים



יותר מארצות הבלקן. בשנים אלה נכנסו לשיריו טיפוסים כדוגמת אוריאנה, מרימה וחמוריקו
)שם שנגזר על משקל שמות בלקניים כדוגמת "מושיקו", "אברמיקו" או "סלומוניקו"( וביטויים
או "החראמה"  מיה",  "ָמאָמא  כמו    – ערביים  או  איטלקיים  ספניוליים,    – תיכוניים  ים 

"מניאנה".

  למעשה, חסידות אשכנז היא שרוממה את מעמדו של האיש הפשוט והעניקה לתפילתו,
היוצאת מתוך לב טהור, ָעצמה שאינה פחותה מזו של תפילת תלמיד-חכם. בחסידות לפעמים
היהודי הפשוט הופך לדוגמה ומופת לרבו באשר לדרך התשובה הראויה והנכונה. לפי החסידות,
גם תפילה של עם-הארץ, שאינו יודע קרוא וכתוב, בוקעת שערי רקיע, בזכות הכוונה הטמונה בה
)וכך גם תפילתו של ילד, שלא למד ולא שנה, ואפילו געייתו של שה או שור, וכאן נעירת חמור(.
הבעש"ט לימד את האדם הפשוט לקבל את הייסורים באהבה. לא פעם הראה אלתרמן שלא אחת
האנשים המזולזלים והשותקים, העלובים שאינם מעליבים, יורשים את "מלכות השַמיים" – הם

ולא העשירים והבוטחים בעצמם ובצדקתם. 

"ִאָּיה" – מביעה הכול. ויחידה, שאינה אפילו מילה –  בבלדה שלפנינו מילה דלה, אחת 
סיפוריו ברוח  זו של הסיפור "הצדיק הכפרי" מאת שלום אש, הכתוב  מזכירה את  העלילה 
הנאו-חסידיים של י"ל פרץ. גם בסיפור זה, בדומה לנעירת החמור, הנער שורק, ובשריקתו הוא

קורע שערי שמיים ומאפשר לתפילות להגיע אל כיסא הכבוד. 

– תיאורו שלהמילים "ַּבַּלְיָלה-ַּבַּלְיָלה"    המקור החסידי ניּכר במבחר המילים. כך, למשל, 
מופיעות במקורות העתיקים בצורת אינן   – רקיע  ומרעיד  קולו  הזמן שּבֹו החמור מרים את 
החסידית בספרות  פעם  לא  מופיעות  "ַּבַּלְיָלה-ַּבַּלְיָלה"  המילים  זאת,  לעומת  הכפילות. 
המשורר. אביו של  אלתרמן,  יצחק  ביתו של  מבאי  צייטלין,  הלל  אצל  כגון  והנאו-חסידית, 
להתפלל המתים  באים  בלילה  "בלילה  כגון:  שורות  לעיירה"  "ציּון  בחיבורו  כתב   צייטלין 
מלאכים צדיקים,  החרב,  העתיק,  בית-הכנסת  מלא  בלילה  בלילה   ]...[ הגבוה  בבית-הכנסת 
]...[ ושרפים. הצדיקים מתפללים, המלאכים אומרים שירה, השרפים אומרים: קדוש, קדוש. 

בלילה בלילה, כשבאה החבורה הקדושה להתפלל, מלוות אותה הציפורים."

משמע, אלתרמן חיקה כאן את סגנונם  של סיפורי חסידים ויראים, גם אם עשה כן ִמּכלי שני,
באמצעות סיפורים נאו-חסידיים.

על "הבלדה על חמוריקו" ניתן להתבונן מזוויות-ראייה שונות ולראות בה גלגול של סיפורי
אגדה שונים: ניתן לראות בה גלגול קומי של סיפור אליהו שעלה במותו בסערה השמיימה ברכב
אש – אותו אליהו שהפך מנביא קנא ואכזר למין "סנטה קלאוס" של ליל הסדר. ניתן לראות בה

 ניתן גם לראות 1גלגול של אותן מעשיות חסידים וסיפורי יראים הגדושים בדמויות של עגלונים.
התיכון הים  מאגן  החדשים"  ו"העולים  היישוב  ותיקי  של  סיפורם  את  הבלדה  בעלילת 
וסבלים, עגלונים  בעבורם  שהיו  ומתורכיה(  הבלקן  מארצות  שמות  משקל  על  )"חמוריקו" 

"שואבי מים וחוטבי עצים". 

כאן אנסה לבסס את השיר כגלגול של סיפור אחד – היסטורי ומיתולוגי כאחד – המראה איך
מנהיג אחד )נהיגה בכלי-רכב ומנהיגות והנהגה מאותו שורש נגזרו(, שידע ללטף את ראש עבדו
)=חמורו( הנאמן, חסידו המושבע,  הבקיע את שערי הרקיע ודבריו הגיעו אלפיים שנה עד קצות

תבל.

הכוונה היא לדמותו של "בן הנגר", ששמו העברי "ישוע" דומה לשמו של בעל העגלה
"שיע". כמו גיבוריו של אלתרמן – העגלון וחמורו – גם הוא גדל בארץ-ישראל ו"ְלׁשֹונֹות ַעם
ָיַדע הּוא." החכמים והזקנים שאינם יכולים לשאת את הקולות הבוקעים מן החמור לֹוֵעז ֹלא 

( אותה  ומקללים  הבהמה  בגנותה של  מדברים  רקיע,  קצווי  עד  העגלה  מן  "ּוְזֵקִניםונישאים 
 2: / ִיַּמח ְׁשמֹו, ֶזה ֲחמֹור ֶׁשל ִׁשֶּיע"(.ְמִקיִצים ְורֹוְטִנים

)יש"ו(, והציגוהו ייזכר בהקשר זה שאת שמו של ישו אייתו בני התורה בתוספת גרשיים 
כראשי תיבות של "ימח שמו וזכרו". כמו כן ראוי לזכור שאף המילה הסתמית-כביכול "כביכול"
המשובצת, בראש הבית השלישי, היא בעצם שם-נרדף לאלוהים )בעברית ובלשון יידיש כאחת(.



מילה אחת ויחידה – "ִאָּיה" ובראשי תיבות: "אם ירצה השם"  – מוציא "חמורו של משיח"   3
מפיו )המילה "משיח" גם היא חורזת באופן דיסוננטי עם "שיע"(, ואין היא אלא נעירה הנשמעת
בכל הגבהים והסגנונות  של הקולות המוזיקליים הגבריים )ב"ֶטנֹור ִליִרי ִעם ַּבס־ָּבִריטֹון"(. מילה
זו היוצאת מפי החמור מתהפכת כאן לכל הגוונים, והסיפור על העגלון וחמורו הופך לאגדה

היפה לכל נפש התופחת ומתפתחת  למיתוס אוניברסלי בעל ממדים אדירים.

ִמָּיה!" הנשמעות כאן מפי הישישות והנערות, רומזות לֵאם הגדולה – גם המילים "ַמָּמה 
המדונה – ושייכות לאותו סיפור שהיה לאגדה )גם למילת-קריאה זו יש משמעים רבים, והיא
)"ִּביִדיעֹות ייתכן שהמילים האירוניות  יחד(.  גם  פחד  וקריאת  התפעלות של שמחה  מבטאת 
ַמְבִריקֹות ֹלא ִהְפִּתיַע"( רומזות לאופייה הֶאּפיגוני של "הברית החדשה", שנטלה יסודות רבים
הנביאים, והעושר המצויים בחזיונות  – ככלות הכול – הָעצמה  אך אין בה  מתורת ישראל, 
במזמורי תִהלים, בפסוקי שיר-השירים ובפסוקים של ספרי הָחכמה. גניחת הייסורים של שיע –
ָּנא" )תהילים ָאָּנא ַהֵּׁשם, הֹוִׁשיָעה!" – מבוססת  כמובן על תפילת "ָאָּנא ה'  הֹוִׁשיָעה  "אֹוָיה, 
קי"ח, כ"ה( שהועברה ממזמור תהלים אל סידור התפילה ואל הפיוטים, ומהם גם אל הברית

החדשה. 

ישו הן נולד באבוס או באורווה, ובציורי לידתו מצויירים סוס וחמור העומדים רכונים על  
ערשו. בסוף דרכו הוא מתואר כמי שהגיע לשערי ירושלים רכוב על חמור, "ַוֲהמֹון ָהָעם ָהֹהְלִכים
ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ָקְראּו ֵלאֹמר הֹוַׁשע-ָנא ְלֶבן-ָּדִוד ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה' הֹוַׁשע-ָנא ַּבְּמרֹוִמים׃  ַוְיִהי ְּבֹבאֹו
ֲאֶׁשר ִמְּנֶצֶרת  ַהָּנִביא ֵיׁשּוַע  ֶזה הּוא  ֲהֹמן ָהָעם  ַוֹּיאְמרּו  ֶזה׃   ִמי  ַוֹּיאְמרּו  ַוֵּתֹהם ָּכל-ָהִעיר  ְירּוָׁשָלִים 
ַּבָּגִליל" )מתי כ"א, ט'-י"א(. תפילתם של  ה"משיח" וחמורו הבקיעה שערי שמיים, וקולה  פשט
והגיע לכל קצות תבל. זו טיבה של תפילה הנובעת מן הלב, הנשמעת כשאדם מתהפך בחבלי

כאבו ואין מרפא לייסוריו.

ְמֹאד "ִּגיִלי  ובנצרות, מבוסס כידוע על הפסוק:  הרעיון בדבר חמורו של משיח, ביהדות   
ְוַעל-ַעִיר ְוֹרֵכב ַעל-ֲחמֹור  ָעִני  ְונֹוָׁשע הּוא  ם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק  ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִ ַּבת-ִצּיֹון 
ֶּבן-ֲאֹתנֹות"  )זכריה ט', ט'(, ופזמונו של אלתרמן פותח בתיאורו של החמור כ"ֲחמֹור ּגּוץ ֶּבן-ָאתֹון

ָקֹטן" שהתיאור המקראי מהדהד בו כהד רחוק.  

 ואף זאת: מערכת-היחסים המתרקמת בשיר בין  העגלון לבין "נושא-כליו" הנמוך  והנאמן
מזכירה את זו של דון קישוט וסנצ'ו פנשה, ובחקר יצירת סרוונטס מתרבים הקולות המכנים את

", אפשר שבהשראת אחדJesus figure" או בשם "Christ-like figureדון קישוט בשם "
 4מציוריו של סלוודור דאלי המציג את דון קישוט בדמותו של ישו.

"הבלדה על חמוריקו", אחד הפזמונים היפים והטעונים של אלתרמן, מכיל מן הסתם גם ממד
אישי. מותר כמדומה להניח שגם אלתרמן תהה לפעמים אם שיריו יתקיימו לדורות או יישכחו
אחרי מותו, או – גרוע מזה – עוד בחייו. בתקופה שָּבּה נכתב הפזמון היה המרד האנטי-אלתרמני
של צעירי "דור המדינה" בשיאו,  ונתן זך – יריבו המושבע של אלתרמן שהשמיע דברים בגנות

( פעמים1959שירת אלתרמן מעל כל במה – כתב במאמרו "הרהורים על שירת אלתרמן" )
  5אחדות שהוא אינו אוהב את כתיבתו האוקסימורונית של אלתרמן.

דומה שאלתרמן, מתוך התרסה נגד דברי מקטרגיו ומתוך אירוניה עצמית דקה ומדויקת, כותב
על "חמור עבודה", השר בלשון אוקסימורונית – ב"ְׁשֵני קֹולֹות" מנוגדים – ובכל זאת קולו יפה

כאחת. ונערות  ישישות  של  לאוזניהן   6וערב 
בהרמוניה  ארגוב  סשה  של  האטונלי  הלחן  

הכרומטית יוצאת הדופן שלו ובמרווחים הלא שגרתיים שלו )כגון הטריטונים שב"איה, איה,
איה"( הפך לטעמי את "הבלדה על חמוריקו" לאחד הפזמונים המבריקים והמקוריים ביותר

בתולדות הזמר העברי. 



הערות:

בין סיפורי חסידים יש סיפורים לא מעטים על עגלונים, וראו  סיפורו של מנחם מנדל.1
. סיפורו של63בודק  "השם המאיר" בספר סדר הדורות החדש, למברג תרכ"ו, עמ' 

; סיפורו של7יצחק לנדא "סוס במקום אתרוג", זכרון טוב, פיוטרקוב  תרנ"ב, עמ' 
עמ'  ירושלים תשס"ב,  חסידים,  סיפורי  אדם",  כבני  "סוסים  זוין,  ;168שלמה-יוסף 

סיפורו של שלום גוטמן, "מעשה בעגלון, טלית ותפילין", תפארת בית לוי, יאסי תר"ע,
, ועוד ועוד. 14עמ' 

התיאור של  "ּוְזֵקִנים ְמִקיִצים ְורֹוְטִנים" ו"ִויִׁשיׁשֹות ּוְנָערֹות / ַמְקִׁשיבֹות ְואֹוְמרֹות" הוא.2
ִהְתַלֲחׁשּו / )"ְוֶחֶרׁש  היא"  מי  איש  ידע  "לא  ביאליק בשיר-העם  תיאורו  של  בנוסח 
שבבלדה הקללה  נוסח  את  ַּבָּזָקן"(.  ִמְתָּגְרִדים   / ְמַצְּיִצים,  ּוְזֵקִנים   / ֻּפְזָמָקן,  ַהּסֹוְרגֹות 

(,1935שלפנינו )"ִיַּמח ְׁשמֹו"(  הכניס אלתרמן כבר אל שירו המוקדם "אתה חיכית לי" )
ַהָּים, /  ּוַפְרֵּדִסים ְּפֵני  ִמְׁשַּתֵּפְך ַעל  שגם בו מתואר חמור ארץ-ישראלי מצוי: "ְּכֶשָּיֵרַח 
נֹוְתִנים ֵריחֹות... ִיַּמח ְׁשָמם..! / ְוַהֲחמֹור נֹוֵער ְּבקֹול קֹוֵרַע ֵלב... / ַהִאם ֶאְפָׁשר, ִּבִּתי, ֶׁשֹּלא

ְלִהְתַאֵהב..?"
לפי אתר האקדמיה ללשון העברית, המילה "כביכול" היא כינוי לאלוהים )ספרותי(..3
4.http://www.sexualfables.com/Don-Quixote-as-the-Spanish-Christ.php  
נתן זך היה הראשון שזיהה בשירת אלתרמן את הפיגורה הקרויה "אוקסימורון" ונקב.5

]תשי"ט[, עמ' 3-4בשמה )במאמרו "הרהורים על שירת נתן אלתרמן", עכשיו,   109-
122 .)

 הניב "לדבר בשני קולות" משמש בדרך-כלל במשמעות  שלילית. הוא מציין השמעת.6
קולות סותרים כתחבולה לבלבל את היריב של הדובר או לַרצות את בעל-בריתו בדרך
צבועה ומניפולטיבית. אלתרמן עושה כאן שימוש משלו בניב השגור בתארו חמור השר
מנגינה דיסוננטית בשני קולות מנוגדים )כמו כתיבתו האוקסימורונית(, אך למרבה הפלא

התוצאה עֵרבה לאוזן. 

זיוה שמיר
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