
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ַהֲחמֹור  ֶהָעֵצל / ַיֲעֹקב ִפיְכַמן

 

 ה?זֶ ר כָ מוֹ ם חֲ יתֶ אִ ְר 

 ה!שֶ עֲ א יַ ר ֹלבָ ם ָד ּוׁש

 ליֵ טַ ר יְ קֶ בֹ ן הַ ִמ 

 ל.טֵ בַ תְ ִמ ר ּופָ אֲ בָ 

 ם,יִ תַ ָר מוֹ ר חֲ מוֹ י, חֲ הוֹ 

 ם,יִ ת מַ פַ ת ִט יִ בַ ין בַ אֵ 

 הָד ע  סְ ם לִ ֶר כֶ בַ ּו

 -ה, ָד עֵ ל הָ ה כָ כָ חַ ְמ 

 ר!הֵ ז מַ ר! זּוהֵ ז מַ זּו

 ר! ֵר קָ תְ ד יִ ק עוֹ ָר מָ הַ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דייגים על הירקון מתוך

 מאת יעקב פיכמן

 לואיזאדא ורצייר אביגד

 עם עובד תש"ג

 

 / נּוִרית ַזְרִחי חַ רֵ יָ י הַ סֵ ק סּומֶ עֵ    
 

 דרֵ ה יוֹ לָ יְ לַ ְכֶׁשהַ 
 תרוֹ צּובְ ת הַ ירוֹ ִט ל הַ כָ בְ ּו
 ת,רוֹ גָ סְ ת נִ מוֹ חוֹ הַ 
 ת,רוֹ נֵ ים הַ ִק לָ ְד נִ 
 ת,ווֹ ְר א  ל הָ כָ ז ִמ ָא
 ים,ִר עָ ְש ת, הַ תוֹ פָ ְר הָ 
 ים.ִר מוֹ ים חֲ אִ בָ ם ּוילִ עוֹ 
 ים,ִר חוֹ ְׁש ים ּונִ בָ ים, לְ ִר פֹ אֲ 
 ים;ִר צָ ם הַ יהֶ בֵ ים גַ פִ פּוכְ ּו
 ן,מוֹ עֲ ן פַ דֵ נְ דַ ק ְמ חָ ְר מֶ בַ 
 ,חַ בֵ ב נוֹ לֶ ה כֶ יזֶ אֵ 
 ם,טָ אִ ים לְ ִר מוֹ חֲ ים כִ לְ הוֹ וְ 
 ת,מוֹ צּום עֲ יהֶ נֵ יעֵ 
 . חַ רֵ יָ י הַ סֵ ק סּומֶ ל עֵ אֶ 
 

 ת,רוֹ מּום ְק יִ לַ גְ רַ ים בְ פִ חֲ רַ ים, ְמ אִ וֹ ם דהֵ 
 ף,נָ ל כָ ים עַ אִ שָ ל, נִ א קוֹ ֹלים לְ סִ טָ 
 ים,יסִ סִ ת ְר יזוֹ תִ ת, מַ וֹ לג  ים, עֲ ִח רָ פְ ם כִ יהֶ ינֵ עֵ 
 ם אֹ תְ ם פִ ה הֵ נֵ הִ וְ 
 ים!סִ ּול סת ׁשֶ קוֹ הָ לְ 
 ים,לִ וֹ ׁשכְ ת ִמ יצַ ם ִר ים ׁשָ צִ ם רָ הֵ 
  - חַ ם רּוהֶ ין בָ אֵ ד ׁשֶ ים עַ ִק חֲ שַ ְמ 
 ן,וֹ אׁשִר  ֹנַגּהלַ  יעַ גִ י יַ ִמ 
 ,חַ רֵ יָ ץ לַ פֹ ְק י יִ ִמ 
 יו;לָ עָ ג מֵ לֵ דַ ן, יְ נָ עָ ר לֶ דֹ ְח י יַ ִמ 
 ב. הָ זָ  חַ ּופתַ  -ן וֹ אׁשִר ס הָ רָ פְ הַ וְ 
 

 ןמוֹ עֲ ן פַ דֵ נְ דַ ק ְמ חָ ְר מֶ בַ 
 יו,רָ חֲ ת ַאצוֹ חּוי הַ בֵ לְ כַ וְ 
 בגַ ז הַ ים ָאיכִ ִמ נְ ים מַ לִ דוֹ גְ ים הַ סִ ּוּסהַ 
 יםִר מוֹ ב חֲ ּום ׁשהֵ וְ 
 יםִמ תּוב ְר ּום ׁשהֵ וְ 
 ב.לָ חָ ת הֶ לוֹ גְ ל עֶ אֶ 
 

 ם,דָ ת סוֹ אֶ  ׁשחֵ נַ ְמ  ינוֹ אֵ  יׁשאִ 
 ם,נָ ְמ נ  ף ְמ דֵ גַ ן ְמ סָ עֲ ן כַ בָ לְ ק חַ רַ 
 ם.סָ ָאבָ  ה,נָ גִ ה, בַ וָ ְר א  בָ  שפֵ חַ ְמ 
 א!וְ שָ לַ 
 ם!לַ עְ ר נֶ מוֹ חֲ הַ 
 

 ן,כֵ סְ מִ ן הַ בָ לְ חַ הַ 
 יו,ינָ ת עֵ א אֶ שָ ע נָ גַ רֶ לְ  לּו
 הָארָ וְ 
 יולָ ם אֵ ק ׁשָ חֵ צוֹ  יְךאֵ 
 ר,פֹ ָאהָ  רוֹ מוֹ חֲ 
 רזֹ חֲ א לַ יט ֹללִ ְח הֶ ׁשֶ 
 ב. לָ חָ יל הֶ בִ ְש ִמ 

 

  כף עץ וקדרה שטוחהמתוך 

 נורית זרחי, מאת 

 ציירה רות צרפתי

   1969מסדה 

 

 

 / ֵלָאה גֹוְלְדֶבְרגַהֲחמֹור 

 

 בֹוא ֶאל ֵביִתי, ִהָכֵנס ַלְפרֹוְזדֹור,

 ְרֵאה: ְבֶחְדִרי ִמְתגֹוֵרר ֲחמֹור.

 ָאְזַנִים,-ַרְגַלִים ְוֶאֶרְך-הּוא ֶאֶרְך

 נֹוֵער ִמן ַהֹבֶקר ְוַעד ָצֳהַרִים.

 

 נּו עֹוֵבד. ַעְקָׁשן ְוָעֵצלֵאינֶ 

 ְוָכל ַהָיִמים ַרק ׁשֹוֶתה ְואֹוֵכל.

 ָאְזַנִים-ַרְגַלִים ְוֶאֶרְך-הּוא ֶאֶרְך

 אֹוֵכל ִמן ַהֹבֶקר ְוַעד ָצֳהַרִים.

 

 ַאְך ִאָמא אֹוֶמֶרת ְוַאָבא אֹוֵמר:

 ֵאיֶננּו אֹוֵכל וֵאיֶננּו נֹוֵער.

 ַנִים,ָאזְ -ַרְגַלִים ְוֶאֶרְך-הּוא ֶאֶרְך

 ׁשֹוֵתק ִמן ַהֹבֶקר ְוַעד ָצֳהַרִים.

 

 ְוִאָמא אֹוֶמֶרת ְוַאָבא אֹוֵמר:

 ֵאין ֶפֶלא ֶׁשהּוא ְבֶחְדִרי ִמְתגֹוֵרר.

 ִכי ֵאין לֹו ָחְכָמה ְוֵאין לֹו ִביָנה,

 ִכי ֶזהּו ֲחמֹור ֵמַחְרִסיָנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מה עושות האיילות?מתוך 

 לאה גולדברגמאת 

 ר אריה נבוןציי

  1949ספרית פועלים 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ֲחמֹוִרים!     

 ,"שיר החמור" ,מציג היטב שירם של דן אלמגור וסשה ארגובהעברי החמור דמותו של את דומה ש

הנאמן בגדוד נהגי הפרדות חלקו של החמור במעשה הציוני מאז שירותו המעלה על נס את 

בהקמת יישובי חומה ומגדל. אף שבתוך כך נדחק החמור פעם אחר פעם אל פינת השתתפותו ו

: ניַצחת נהבטענגמר השיר  ,("!כינויי הגנאי )"וידעו 'הגנה' וגם פו"ש: / הוא תמיד קופץ בראש

החמור פלש גם  . הדימוי השלילי של"בני אדם כאן חיים במנוחה / רק בזכות חמורים כמותך"

)"אריה, חמור ושועל"(, מעשיות האחים גרים )"המוזיקאים  לספרות הילדים, דרך משלים

ילדים דידקטי, שעל פיו -המוסרני "פינוקיו")ספרות קלאסית ו "הנסיכה בעור החמור"( ,מברמן"

"פו  אחד מגיבורי ,היָ . החמור אִ המעדיפים שעשועים על פני לימודים הופכים חיש מהר לחמורים(

, תימהוני הדב" של א"א מילן, הוא דמות מעודנת יותר: עגמומי ורואה שחורות, אינדיבידואליסט

חמור חיובי מֹופתי הוא פליקר, המלווה את גבירתו שעל אף חולשותיו זוכה לחיבה ולחמלה. 

 הצעירה במסעה ממעמקי הייאוש והדלות אל האושר והעושר, ב"אל המשפחה" של הקטור ָמלו. 

י הספרות העברית לילדים עומדים ומניעים את זנבותיהם כמה חמורים אהובים, גיבורי "מור על דפ

מבוגרים זוכרים ה. החמור" של לאה גולדברג ו"הרפתקאות חמור שכולו תכלת" מאת נחום גוטמן

, אחד משני גיבוריו של "פלטרו ואני" מאת חתן פרס נובל חואן רמון חיֶמֶנז; לטובה את ְפָלֶטרוֹ 

   את קשר האהבה שבין משורר לחמורו.  וברוח הומניסטית ר המענג מתאר בסגנון פיוטי הספ

עסק  1912 -שמאז עלייתו ארצה ב פר עברי יליד בסרביה,ו, משורר וס(1958–1881) יעקב פיכמן

-תיאור לגלגני, מעמיד בשירו גם בכתיבה לילדים ובעריכת כתבי עת ומקראות לקוראים צעירים

. על רקע הזמן שבו מזניח את חובותיותפקידו והמתנכר ל ,חמורטיפי מאוד של סטריאו נוזפני

, כשצורכי הקולקטיב היו אמות המידה להתנהגות שנותיה הראשונות של המדינה -השיר ראה אור 

  .כפגיעה במעשה הציונינקראת  אנוכיותו  של החמור -ראויה 

ריאוטיפיים של החמור: "נֹוֵער ִמן ַהֹבֶקר לאפיוניו הסטגם היא נתפסת  (1970–1911) לאה גולדברג

החמור שלה מגויס ְוַעד ָצֳהַרִים. / ֵאיֶננּו עֹוֵבד. ַעְקָׁשן ְוָעֵצל / ְוָכל ַהָיִמים ַרק ׁשֹוֶתה ְואֹוֵכל", אלא ש

; שני הבתים מציגה שתי נקודות מבט שונותלטובת ביקורת סמויה על המבוגרים. גולדברג 

החי חמור בקנאה מסותרת מתאר ה ,בעל דמיון ילד-דת המבט של דוברנקורים מסהראשונים נמ

שני הבתים האחרונים  .ולעשות כרצונוזולתו מצליח להתעלם מציפיות ש , חופשי לנפשו,בחדרו

רק רואים מול עיניהם  ; הללושל המבוגריםהמציאותית, הפרגמטית נקודת המבט מציגים את 

 .      ילדם מיונותיו שלד חרסינה ומנפצים אתמחמור 

מציבה בבסיס השיר הסיפורי הבחנה "מעמדית" בין סוסים לחמורים. הסיפור ( 1941נ' ) נורית זרחי

עניק לחמורים שעות של חסד, כשבחסות החשיכה הם דואים הפנטסטי שהיא פורסת בשיר מ

אך כמו סינדרלה, הנאלצת לחזור למציאות חייה  ;מאושרים ועולים לשמים והופכים לסוסים

 ַמְנִמיִכים ָאז ַהַגב / ְוֵהם ׁשּוב ֲחמֹוִרים".עת חצות, גם החמורים השומעים את דנדון הפעמון "בש

 -זרחי איננה מסתפקת בזה, ומבליטה את היחיד האמיץ, היוצא דופן, המעז לעשות את הלא ייאמן 

 . לת אופי חברתיולהישאר בשמיים. גם זו אמירה בע "בלָ חָ יל הֶ בִ ְש ִמ /  רזֹ חֲ א לַ יט ֹללִ ְח הֶ ׁשֶ "

 לויןנירה 

 

 

 


