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 מ ב ו א
בספרות האנגלית, הן הכללית והן הספרות לילדים ולנוער, רווחות מאוד האנתולוגיות לשירה. קיימות 

 .אנתולוגיות יפהפיות לילדים בהוצאות מהודרות עם איורים מקסימים ולצידן הוצאות כיס צנועות

העושר הרב הקיים בשירת הילדים האנגלית )לרבות האמריקנית( והתפרסותה של שירה זו על פני תקופה 

ארוכה יחסית לעומת ספרות הילדים העולמית, מאפשרים מגוון רחב של שונות למלקט, בהתאם לטעמו האישי 

תף ביניהן מזערי. עם זאת, ניתן ולקו הספרותי הנקוט בידיו. ניתן למצוא שתי אנתולוגיות טובות וייצוגיות שהמשו

 להצביע על כמה מאפיינים: 

 

למרות ריבוי המשוררים המקוריים בעלי הערך בספרות הילדים האנגלית )שהיה בו כדי לפרנס ספרויות  .1

של עמים ולשונות רבים( מכלילים האנתולוגיסטים האנגלים באנתולוגיות שלהם חומר רב ממקור 

השירים הם  400מתוך  The Merry Go Round ,300ל ריווס אנונימי )באנתולוגיה הידועה ש

)לרוב שירי אמא  nursery rhymesלמחברים אנונימיים!( החומר האנונימי הוא בעיקרו משני סוגים: 

אווזה( ובלדות מסורתיות )רבות מן הבלדות אינן מתאימות כמובן לאנתולוגיה לילדים, אך רבות אחרות 

.( החומר העממי האנונימי משמש במידה רבה מלט המדביק את חלקיה ראויות בהחלט לבוא בלקט כזה

של האנתולוגיה. בהיותו מוכר ושגור בפי הקוראים הוא מספק למעיין באנתולוגיה אבני דרך המנחות 

אותו בקריאתו. בהרבה מקרים מתפתח שיח בין חומר עממי אנונימי ליצירות של משוררים מוכרים. 

ה ובאמריקה לשירי "אמא אווזה" מאפשר ומצדיק הכללתם של שירי היחס המיוחד הקיים באנגלי

פעוטות באנתולוגיה שהספקטרום שלה רחב הרבה יותר. בקצה השני של הספקטרום נמצאות הבלדות. 

 הן מהוות שער כניסה לעולמות אחרים של שירה עבור הקורא הצעיר.

רבים המלקטים להכליל באוספיהם שוב, למרות העושר של שירה מקורית )המכוונת מראש( לילדים, מ .2

שירים של משוררים מוכרים וידועים אשר לא כיוונו את כתיבתם לילדים. גם בכך נעשית האנתולוגיה 

גשר לשירה. התוצאה הכללית היא לעתים ספר המשמש בן לוויה לשנות הילדות, הנוער והבגרות. לא 

צעיר, אך הגרוי הראשוני נוצר ועתיד הכל מובן וניתן לקליטה על ידי הילד הפותח ספר כזה בגיל 

 להבשיל.



 

 

כשמדובר בהכנת לקט של תרגומים, המציאות שונה. לא כל שיר ניתן לתרגום. הרבה תלוי ביכלתו של 

המתרגם. יש חסרון לא קטן בכך שכל השירים יוצאים מעטו של מתרגם אחד, שאז קיימת סכנה של טשטוש 

 הבדלים וניואנסים והטבעת הכל בחותם אחד.

לא כל האמור לעיל אודות האנתולוגיות האנגליות הוא בר העברה לספירה שבה פועל התרגום העברי. את 

שירי אמא אווזה, למשל, אין הילד העברי יונק עם חלב אמו )אגב, השירים האלה שבריריים מאוד בתרגום, ורבים 

ף על פי כן, אני רואה חשיבות רבה מן התרגומים העבריים הקיימים לשירים האלה עושים להם עוול לא קטן(. וא

להופעת לקט תרגומים כזה. חשוב לקרוע צוהר אל שירת הילדים האנגלית ואל השירה האנגלית בכלל עבור הנוער, 

 ולקבל השפעה ממנה.

באנתולוגיה שלי הלכתי בדרכיהם של אנתולוגיסטים אנגליים. את השירים המובאים בזה תרגמתי לפני 

הוציאם לאור בספר מודפס לא התממשה מסיבות שונות(. בעידן שלפני האינטרנט, ארבעים שנה )הכוונה ל

זמינותם של שירים וספרי משוררים מדורות עברו הייתה מוגבלת. לפיכך, הרביתי להשתמש באנתולוגיות אנגליות. 

י מופיעים סך הכל עשיתי שימוש בעשרות ספרים, רובם מספרייתי הפרטית. ניתן לומר כי מרבית השירים שתרגמת

 באנתולוגיה זו או אחרת, אך האנתולוגיה שלי אינה מתלכדת אף לא עם אחת מבין האנתולוגיות ששימשו אותי.

שירים, רובם שקולים ומחורזים. כעשרים אחוזים מהם אנונימיים )שירי אמא אווזה  121הלקט מכיל 

ניים ומהם המיוצגים גם בחמישה עד משוררים, מהם המיוצגים בשיר אחד או ש 46ובלדות(, היתר פרי עטם של 

)אדוארד ליר, ר.ל.  19-שמונה שירים )ראו הטבלא המצורפת(. משקל בולט בקובץ יש למשוררי המאה ה

 סטיבנסון, לואיס קרול, כריסטינה רוזטי ואחרים(, תור הזהב של השירה הזו.

המדורים הראשונים  השירים מחולקים לחמישה מדורים שיש בהם מגמת הליכה מן הקל אל הכבד )שני

מתאימים יותר לילדים קטנים(. הלקט מכיל שירים שלא נכתבו כשירי ילדים דווקא אך נכללו באנתולוגיות לילדים. 

 אחדים מהם תוכלו לפגוש גם ב"תיבת הקסמים" הסמוכה.

. הקו שהנחה אותי היה ליצור לקט היכול להיות בן לוויה לשנים רבות ולשמש גשר לשירה טובה ובת ערך

 אם השגתי משהו מכך והיה זה שכרי.
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 . המפטי דמפטי1
 

 ַהְמְפִטי ַדְמְפִטי ָיַשב ַעל ַהִקיר
 ַתע ָנַפל לֹו ְבַרַעש ַאִדירְלפ  

ְך ְוָכל ַאִביָריוָכל צְ  ל   ָבא ַהמ 
ת ְשָבָריו.  (אנונימי)  ֹלא יּוְכלּו ְלַהְדִביק ֵמָחָדש א 
     

 
 . המפטי דמפטי2
 

ל ָעָלה,  ַהְמְפִטי ַדְמְפִטי ַעל ֹכת 
 ַהְמְפִטי ַדְמְפִטי ָנַפל ְנִפיָלה;

ְך, ָפרָ  ל   ש ְוַאִביר,ָכל ְצָבא ַהמ 
ת ַהְמְפִטי ַדְמְפִטי ְלָשם ֹלא ַיְחִזיר.  (אנונימי)  א 
     

 
 . טווידלדום וטווידלדי3
 

ְלִדי ְלדּום ּוְטִויד   ְטִויד 
 ִהְסִכימּו ַעל דּוְקָרב

ְלִדי ְלדּום ִמְטִויד   ִכי ְטִויד 
 ָת'ַרֲעָשן ָגַנב.

 
ַגע ָבא עֹוֵרב, ה ָהר   ְבז 

 דּוד ָנפּוַח, ָגדֹול ְכמוֹ 
ת ְשֵני ַעֵזי ר א   ַהֵלב-ֲאש 

 (אנונימי)    ֵהִניס ָשם ְלָכל רּוַח.
     

 
 . הגברת בנעל4
 

ָגָרה ְבַנַעל ת ש  ר   ָהֹיה ָהְיָתה ְגב 
 ִעם ֲהמֹון ְיָלִדים שֹוָבִבים ַעל ָכל ַשַעל;

ם ִפָתה, ַאַחר  ָכְך ָחְבָטה-ִהיא ָנְתָנה ָלה 
 (אנונימי)   ְוָשְלָחה אֹוָתם ִחיש ַלִמָטה.ְבֻכָלם, 

     
 
 
 . הגברת על התל5
 

ת, ר   ָהֹיה ָהְיָתה ְגב 
 ַעל ֵתל ִנַצב ֵביָתּה

 ְוִאם עֹוד ֹלא ָהְלָכה ָלּה
ה ִהיא ָשם ַעָתה.  (אנונימי)    ָדָרָֽ

 
 
 . דני ברק6
 

ה ַתִגידּו   ַמה ז 
 ַעל ָדִני ָבָרק?

 ָאיוִלְפֵני ִנּׂשּו
 (אנונימי)    ָהָיה הּוא ַרָּוק!

     
 



 

 

 . עורב בן בליעל7
 

 ָדַהר לֹו ִאָכר ַעל ִפְרָדה ֲאֹפָרה,
ִטי ַבְמְפ! ִטי, ַבְמפ   ַבְמפ 

 ִעם ִבתֹו ֵמָאחֹור, ִחָנִנית, ֲהדּוָרה,
ִטי ַלְמְפ! ִטי, ַלְמפ   ַלְמפ 

 
 ף,עֹוֵרב ָצַרח 'ְקַרע' ְוכָֻלם ִנְגפּו נ ג  

ִטי ַבְמְפ! ִטי, ַבְמפ   ַבְמפ 
ף, ל   ָהִאָכר ָשַבר ֹראש, ַהִפְרָדה ָשְבָרה ט 

ִטי ַלְמְפ! ִטי, ַלְמפ   ַלְמפ 
 

ן  ְבִלַיַעל, ִבְצחֹוק ִמְתַגְלֵגל,-ָהעֹוֵרב, ב 
ִטי ַבְמְפ! ִטי, ַבְמפ   ַבְמפ 

 ִהְבִטיַח ָכֹזאת ַגם ָמָחר ְלעֹוֵלל,
ִטי ַלְמְפ!ַלְמפ    (אנונימי)    ִטי, ַלְמפ 

     
 
 . איקה ניקה8
 

 ִאיָקה ִניָקה ִליָקה לּול,
 ֵאין ַמְפֵתַח ַלַמְנעּול;
 ַהב ָפָנס, ַהב ֲעָשִשית,

ת ְבִלי ָיִדית. ל   ֵיש ָכאן ד 
 

 ַסֲהרֹון,-ְזַרח ָיֵרחַ 
ת ְבִלי ַחְדרֹון; ל   ִהֵנה ד 
 ,ַלַחש ַנַחש ִמין ִעְנָין

ת ל  ר ְבִלי ִבְנָין.-ד  ד   ח 
 

 ַאְך ַעָתה הֹוֵאל ִלְשֹתק
 (וולטר דה לה מר)    ּובֹוא ְביֹום ַאֵחר ִלְדֹפק.

     
 
 . דומדמנית משיח9
 

 ֻדְמְדָמִנית ִמִּׂשיחַ 
 ּוְתֵאָנה ִמַבד

ד  ר   -ְוֻדְבְדָבן ִמז 
ל ָגד. ל ִפיו ש   (כריסטינה רוזטי)    ַהְיֵשר א 

 
 
 . שתי מלכות10
 

ְך ְשֵתי ָנִשים  ל   -ָנָשא ַהמ 
 ְבנֹות ְנִסיִכים ַהְשַתִים;

 ֲאִני ַמְלָכה ְוַאְת ַמְלָכה,-
 (איאן סריילר)    ִאם ָכְך, ִמי ִתְשַאב ַמִים?

     
 
 . דרושה דירה11
 

 ָסָחה ַעְכָבָרה:
 ְדרּוָשה ִלי ֹפה ִדיָרה

 ִעם 
ר ְלַפת ַשֲחִר  ד   ית,ח 

ל ִמְנָחה, ר ְלֵתה ש  ד   ְוח 
ל ַעְרִבית  ר ְלַפת ש  ד   -ח 



 

 

 ְשלֹוָשה ַעד ַעָתה ִכְפִתיָחה.
 

ָחד ִלְנָשִפים ר א  ד   ח 
ַטח ָרָחב ְלָמחֹול,  בֹו ש 
 -ִמְטָבח ַוֲחַדר ַהִמטֹות 
 (רוז פיילמן)    ִשָשה ֲחָדִרים ָסְך ַהֹכל.

     
 
 . טלפילפוניה12
 

ה   ִפילֹון-ְבִפילַמֲעש 
ְפלֹון ל  ּׂשֹוַחח ְבט   ש 
ת: ִפיל ר   ִפיפֹון-ֹזאת אֹומ 
פֹון. ל  ּׂשֹוַחח ְבט   ש 

ה ִכי ַגם ָכֵעת)  אֹוח! ִנְדמ 
 .(ֹלא ִדַיְקִתי ְלמֹוֵפת

 
ק ְצלֹו ַהֵחד   ָכְך אֹו ָכְך, א 
ק; ד   ִהְסַתֵבְך לֹו ַבְשפֹופ 

 ֵעת ִנָסה ְלִהְשַתְחֵרר
רִהזְ  ְפר  ל   ַדְמֵזם ַהט 
 ים ֹפה ֵקץ ָלִשירמּוָטב ָלִש )

ְפִריר-ַעל ִפיל ל   (לורה ריצ'רדס)    .(ִפיִליר ְוט 
     

 
 . לו הייתי מלכה13
 

 לּו ָהִייִתי ַמְלָכה
ה ָהִייִתי עֹוָשה?  מ 
ְך ל   ְמַמָנה אֹוְתָך מ 
 ַעל ֵכס ָרם ְוִנָּׂשא.

 
ְך ל  ֱהי ה מ   ִאם ֲאִני א 

ה?ַמה א    ֱעש 
 ָאָמֵנְך ְלַמְלָכה
ָנֵשא.  (כריסטינה רוזטי)    ִכי ָלְך א 

    
 
 . ימימה14
 

ַעל ִמְצָחּה ַהָקט  ָהְיָתה ַיְלָדה ַאַחת, ש 
ת, ל   ְקֻוַצת ֵשָער ְמֻתְלת 

ָהְיָתה טֹוָבה, ָהְיָתה נֹוָרא  נֹוָרא טֹוָבה,-ּוְכש 
ָהְיָתה ָרָעה   -ַאְך ְכש 
ת ...ָהְיָתה בִ   ל   (ה.וו. לונגפלו)  ְלִתי ִנְסב 

     
 
 . היכן15
 

 ַהקֹוף ְבתֹוְך ַהַיַער,
 ַקְבָצן ְבתֹוְך ְבלֹוִאים,
ם, צ   ְלָשד ְבתֹוְך ָהע 
 ָזָהב ְבתֹוְך ַשִקים.

 
 ֻכְפָתא ַבִסיר ֻמַנַחת,
 ָדִגים שֹוִחים ַבָים,

ר, ד   ְפָרִחים ֵיש ָכאן ַבח 
ד ַתם. ַבַגן  ֵיש י ל 



 

 

 
ת, ס   נֹוצֹות ְמלֹוא ַהכ 
 ְכָבִשים ָנִחים ַבִדיר,

ש ר   ְוִתינֹוקֹות ָבע 
 (וולטר דה לה מר)    ָינּומּו ִעם ַהִשיר.

     
 
 . שעול16
 

ת, דֹוְקטֹור,  ֵיש ִלי ִמין ִשֹעל 
ה ְלַמְעָלה, דֹוְקטֹור, ָחז   ב 

 ר,ָכל ִשעּול ֵמִביא ִלי, דֹוְקטוֹ 
 ִמין ְכֵאב ְוַלַחץ, דֹוְקטֹור,
 ַאְהם, ַאְהם, ַאְהם, ַאְהם.

 (רוברט גרייבס)    ִהֵנה ִהיא שּוב ֵהֵחָלה, דֹוְקטֹור.
     

 
 . מלבוש הדודה17
 

 ְלדֹוָדִתי ֵיש ִמין ַמְלבּוש
ה ָתִמיד ִרְשרּוש,  ַהַמֲעל 

ת ל   ִעם ְכַנף ָאִריג ַהִמְתמֹול 
ְקֵצה הַ  ת.ְכש  ל  ל ָבא ַבד   (רוברט לואי סטיבנסון)    ֹשב 

 
     

 . גשם גשם18
 

ם ֵלְך ְלִסין ם ג ש  ש   ג 
 (אנונימי)    ַלֲחֹזר ַאל ָנא ָתִהין!

     
 
 . מטר19
 

 ִטיף, ִטיף, נֹוֵטף לֹו ַהָמָטר
 ַעל ְפֵני ַהִמְטִריֹות;

 ִטיף, ִטיף, ַעל ְפֵני ְשֵדָמה ָוֵעץ
 (רוברט לואי סטיבנסון)    ל ֳאִניֹות.ְוִטיף עַ 

     
 
 . רות ויואל20
 

 רּות ְויֹוֵאל ִטְפסּו ַעל ֵתל
ל ַמִים;  ִלְשֹאב ָשם ְדִלי ש 

 יֹוֵאל ָמַעד ְוִהְתַגְלֵגל
 (אנונימי)    ְורּות ָנְפָלה ַאַפִים.

     
 
 . במדבר הצחיח21
 

 ַבִמְדָבר ַהָצִחיַח ְשָאַלִני ָאָדם:
 ַמה ִמְסַפר ַהתּוִתים ַהְגֵדִלים ְבֵלב ָים?

ִהְקָשה:  ָעִניִתי ֲאִני ָלִאיש ש 
 (אנונימי)  ְכִמְסַפר ַהְמִליִחים ַהְגֵדִלים ַבִמְקָשה.
     

 



 

 

 . בולבול חבולבול22
 
ה ָשָמה, ֻבְלבּול ַחֻבְלבּול,-  ַמה ָת'עֹוש 

 ְתכֹול?מּול ַחלֹוִני, ִמַתַחת ְשֵמי 
 
ִלי, דּוִדי ֲחמּוִדי,- ת ַהֵקן ש   בֹונ ה א 

ַאָתה ֹלא ָיכֹול! ה ָכאן ָדָבר ש   עֹוש 
 
ה ָשָמה, ֻבְלבּול ַחֻבְלבּול,-  ַמה ָת'עֹוש 

 מּול ַחלֹוִני, ִמַתַחת ְשֵמי ְתכֹול?
 
ל, דּוִדי ֲחמּוִדי,-  ֵמִביא ַלַטף ֹאכ 

ה ָכאן ָדָבר ש    ַאָתה ֹלא ָיכֹול!עֹוש 
 
ה ָשָמה, דּוִדי ֲחמּוִדי,-  ַמה ָת'עֹוש 

ה ָשם, ַסֵפר ִלי ַהֹכל!  ַמה ָת'עֹוש 
 
 ֲאִני ְמַצֵיר ִלי ֹפה, ֻבְלבּול ַחֻבְלבּול,-

ַאָתה ֹלא ָיכֹול! ה ָכאן ָדָבר ש   (לורה ריצ'רדס)   עֹוש 
     

 
 . השיר אודות הקומקום23
 

 ָאְמָרה: ַהקּוְמקּום ְמֹחָרר.ִאָמא 
 אֹוי ַוֲאבֹוי ָלְך, אֹוי ַוֲאבֹוי ִלי.

ת ַהְכִלי ַהְמיָֻתר. ָחֵצר א   ָזְרָקה ל 
 ָלה.-ָפה-אֹוי ַוֲאבֹוי ִלי, ִדיְדל

 
ָרָאה ֹזאת ִהְמִריא ִמן ָהֵעץ:  ַהְדרֹור ש 
ל טֹוִפי ִלי, ל טֹוִפי ָלְך, ֹיִפי ש   ֹיִפי ש 

 ִרית, ַמה ָמָצאִתי', ִצֵיץ.'ְרִאי ָנא, ְדרוֹ 
ל טֹוִפי, ִדיְדל  ָלה.-ָפה-ֹיִפי ש 

 
ַאָבא ָחַזר, הּוא ָכַעס ְוָרַגש:  ְכש 
 אֹוי ַוֲאבֹוי ָלְך, אֹוי ַוֲאבֹוי ִלי.

ף ִלְקנֹות ָלְך ָחָדש? ס   ִמַנִין ִלי כ 
 ָלה.-ָפה-אֹוי ַוֲאבֹוי ִלי, ִדיְדל

 
 ְבֵני ַהְדרֹורַרָבה ֵביְנַתִים ִשְמַחת 

ל טֹוִפי ִלי, ל טֹוִפי ָלְך, ֹיִפי ש   ֹיִפי ש 
 ַבקּוְמקּום ֲחִמְשָתם ְמִציִצים ִמן ַהֹחר.

ל טֹוִפי, ִדיְדל  (איאן סריילר)    ָלה.-ָפה-ֹיִפי ש 
     

 
 . ג'וני פייף וגברת פייף24
 

ת ַפְיף ר   ֵלב ג'ֹוִני ַפְיף ּוְגב 
 ָמַאס ְבִטְלטּוִלים

 ן ָבנּו ֵהם ְלַעְצָמםָלכֵ 
 ָמעֹון ַעל ַגְלַגִלים.

 
ַתח ֵהם ָתלּו ִחשּוק  ַבפ 

 ּובֹו ֻתִכי ָחִביב
ת ָהעֹוָלם  ְוָאז ָיְצאּו, א 
 ָלתּור ָסִביב, ָסִביב.

 



 

 

 ָרצּו ִלְסֹעד? ִחיש ֻשְלָחָנם
 ִלְסעּוָדה ָערּוְך.

 ָרצּו ִליֹשן? ְבִמָטָתם
 ל פּוְך.ְפרּושֹות ְשִמיכֹות ש  

 
ם, ָשְמרּו, ָדרּוש ָלה   ַמה ש 

ֹּלא ָנחּוץ  ּוַמה ש 
 ֵהם ָצְררּו ִבְצרֹור ָגדֹול

 ְוָשְכחּו ַבחּוץ.
 

ת ַפְיף ר   ֹכה ג'ֹוִני ַפְיף ּוְגב 
 ְסִביב ָהעֹוָלם ִתְירּו,

ת ַסף ֵביָתם  ְוִעם ָכל ֹזאת א 
 (גסמי-מילדדרד פלו)    ַאף ַפַעם ֹלא ָעְברּו.

     
 
 קו צוף-לי-. קה25
 

 קֹו צּוף-ִלי-ָקה
 ִצפֹור ָעָפה עּוף

ל ֵעץ ַהָקה  קו אֹור.-ִלי-א 
 ָלּה ָכָנף ְכֻחָלה
 ָלה!'-ְוִהיא ָשָרה 'אּו

 -ּוָפְרָחה, ָעָפה ָלּה,
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם ֹלא ַתְחֹזר! 

 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,

 ַעד עֹוָלם ֹלא ַתְחֹזר!  ַאְך ֵאַלי
 

 קֹו ְדַבש-ִלי-ָקה
 ַהָדג ָאץ לֹו, ָחש

ָחָלב ַהָצחֹור,  ְבָים ה 
 כֹוָבעֹו הּוא ָנַטל
 ִבְפֵני ַדג ַהַסְנָדל
 -ּוְמִליַח ֵתְנַטל,

 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר! 
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,

 ַעד עֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר! ַאְך ֵאַלי 
 

 קֹו ָבן-ִלי-ָקה
 ָהַעְכָבר ַהָלָבן

ל ַהֵתה הּוא נ ְחַפז ִמן ַהֹחר.  א 
 ִטי ָהם-ִפי-ְפִלי

 הּוא ָבַלע אֹותֹו ַחם
 -ְוָרַקד הּוא לֹו ָשם,

 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר! 
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,

 י ַעד עֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר! ַאְך ֵאלַ 
 



 

 

 קֹו ֵנר-ִלי-ָקה
 ָחָגב ְמַנֵתר

 ִעם ַפְרַפר, ִחפּוִשית ְוִצפֹור,
ג ָמִהיר ל   ְבד 

ה ּוַבִניר,  -ַבָּׂשד 
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר! 

 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,
 ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם,

 (אדוארד ליר)    ַאְך ֵאַלי ַעד עֹוָלם ֹלא ַיְחֹזר! 
     



 

 

 
 

 ב. קפוציתי
 קפוציתי    

קפוץ     



 

 

 . נימוס26
 

שֹוֲאִלים אֹוִתי  ְכש 
ם:  ֲאִני ָתִמיד עֹוָנה ָלה 

 'טֹוב תֹוָדה, ֵחן ֵחן ְלָך!'
שֹוֲאִלים אֹוִתי  ְכש 

ם:  ֲאִני ָתִמיד עֹונ ה ָלה 
 'טֹוב תֹוָדה, ּוַמה ְשלֹוְמָך?'

 ר,ֲאִני ָתִמיד אֹומֵ 
ם,  ֲאִני ָתִמיד עֹונ ה ָלה 

שֹוֲאִלים אֹוִתי,  ְכש 
 ְבִנימּוס.

 ֲאָבל ִלְפָעִמים
ה   ָהִייִתי רֹוצ 

ַיְפִסיקּו.     (א.א. מילן)   ש 
     

 
 . מבט לעתיד27
 

ֱהי ה ְלִאיש ָגדֹול, א   ְכש 
ֱהי ה ִנְכָבד ְמאֹוד ַעל ֹכל  א 

 ְוַלְיָלִדים ֹאַמר ֲאַזי
 (רוברט לואי סטיבנסון)    ָעֵרב ְבִמְשֲחַקי.ֹלא ִל'תְ 

     
 
 . בנין קלפים28
 

 ִבְנַין ְקָלִפים
ה ָוָקט,  ָנא 

 -ַהְרֵעד ֻשְלָחן 
 ִלֹפל הּוא ָמט.

 
ל ִקיר,  ִקיר א 
 ְקָלִפים ָצֵרף,

 -עֹוד ְקָלף ֵמַעל 
 ַגגֹון חֹוֵפף.

 -ַהְרֵעד ֻשְלָחן 
ה ָכל ַהֵכיף.  (טיכריסטינה רוז)    ז 

     
 
 . עת לקום29
 

ן ד   ַהַחלֹון ִצפֹור ַעל א 
ת ְזֻהַבת ַמקֹור, צ   קֹופ 

ת ְבַמָבט שֹוָבב: ר   אֹומ 
 (רוברט לואי סטיבנסון)    ֵאיְך ֹלא ֵתבֹוש ִליֹשן ַעְכָשו??

 
     

 . חובתו של ילד30
 

ת ַיִגיד, ד ַרק ֱאמ   ָכל י ל 
 ְוַלֲענֹות ָתִמיד ַיְקִפיד,

ֹיאַכל,ִינְ   ַהג ְבִנימּוס ְכש 
יּוַכל.  (רוברט לואי סטיבנסון)    ְלָפחֹות ַעד ַכָמה ש 

 
     



 

 

 . מר אפאחד31
 

 ַמִכיר ֲאִני ָאָדם ֻמְפָלא,
 ָשֵקט ְכמֹו ַעְכָבר, 

 ַהְמעֹוֵלל ְבִלי בּוָשה
 ָכל ַתֲעלּול מּוָזר.

 ִאיש ֹלא ָרָאה אֹותֹו, ֲאָבל
ָחד: ַתְסִכימּו ה א   פ 

ת כֹוס, ַוַדאי ר   ִאם ֹפה ִנְשב 
ָחד.  ָעָשה ֹזאת ַאְפא 

 
ר ַדף, ה הּוא ָקַרע ַבֵספ   ז 

ת ֹלא ִיְסֹגר; ל   ְוד 
 ִפֵזר ִסכֹות, ּוַבֻחְלָצה, 

ת ַהַכְפתֹור.  ָתַלש א 
ַבַחלֹון ה ש   ַהִציר ַהז 
 ַיְמִשיְך ַלְחֹרק ָלַעד,

 תֹו, ֲהֵרי,ִכי ְלַשֵמן אוֹ 
ָחד.  ָצִריְך ַמר ַאְפא 

 
ה הּוא ָבָאח, ָשם בּול ֵעץ ַלח,  ז 

 ַרְגָליו, ַרק ֵהן ִבְלַבד,
ף ְמַטְנפֹות  ִבימֹות ַהֹחר 

ת ַהַמְרָבד.  ְבֹבץ א 
ת ַהְנָירֹות ַעל ַהֻשְלָחן,  א 

 ִמי ְלַפֵזר ָשַקד?
ת ֹזאת ַגם  ֵכן,-ְבִלי ָסֵפק, א 

ָחד.ָעָשה ַמר ַאפְ   א 
 

ְצַבע ַבְדָלתֹות  ְטִביעֹות ָהא 
ָלנּו ְכָלל,  ֵאיָנן ש 

 ִלְשֹכַח ְלָהִגיף ַהְתִריס
ד ֹלא יּוַכל.  שּום י ל 
 ַגם ַנֲעַלִים ַהְפזּורֹות

 ה ְוַצדנָ ְבָכל פִ 
ָלנּו, ז ה ָברּור,  ֵאיָנן ש 
ָחד. ל ַמר ַאְפא   (אנונימי)    ֵהן ש 

 
     

 ק. קמצוץ טב32
 

ה שֹוֵאף ַטָבק, ַסָבא'ל   ְכש 
 נֹוֵתן הּוא ְקָצת ַגם ִלי,

ָחד ַדק ִמן ַהַדק   -ַקְמצּוץ א 
 (אליזבט פלמינג)    ַאְפְטִשי, ַאְפְטִשי, ַאְפְטִשי ..

 
     



 

 

 . הנחל הינו פס של שמים33
 

ר ש   ִמְמרֹוֵמי ַהג 
ה  ַהַנַחל ִנְרא 

ל ָשַמִים   -ְכמֹו ַפס ש 
ה ר ְתַיד   ַעד ֲאש 
 ְלתֹוכֹו ֲאגֹוָרה

 אֹו ַפֲעמֹון אֹוַפַנִים
 אֹו קֹוְנִכָיה ְגדֹוָלה
ן אֹו ְשַתִים ב   אֹו א 
ת ְרחֹוב פ   אֹו ַמְרצ 

ל ָיִשיש,  אֹו ַמֵקל ֲהִליָכה ש 
ה  ָאז ִתְרא 
 ְוַתְרִגיש

ה ַנַחל. ז   ש 
 

ְבֵדל הּוא ְבָכְך:  ַהה 
ץ ָנפַ  ַהֵחפ   ל לֹו,ְכש 
 ַהַנַחל ִהִתיז,

 (יארדיסג'ון )    ֹלא!-ִבְכָלל -ֲאָבל ַהָשַמִים 
 

     
 . ארצות רחוקות34
 

 ֵבין ַעְנֵפי ַהֻדְבְדָבן
ה ֹפה, ַכמּוָבן;  ֲאִני הּוא ז 

 חֹוֵבק ָעָנף ִבְשֵתי ָיַדי,
 ַמְשִקיף ַהְרֵחק, ַהְרֵחק ְבִלי ַדי.

 
 ָנהִהֵנה ַעל ַשַער ַהגִ 

 פֹוַרַחת ָלּה ַהַּוְרִדיָנה
ר  ְוָשם ֲהמֹון ִפנֹות ֲאש 

 אֹוָתן, ִבְכָלל, ֵאיִני זֹוֵכר.
 

ֵמיָמיו  -ִהֵנה ַהַנַחל ש 
 ְרִאי ַלַשַחק ֵמָעָליו;

ה, יֹוֵרד,  ִהֵנה ִמְשעֹול עֹול 
 ּוְקַהל ְבִריֹות ָעָליו צֹוֵעד.

 
 לּו ָרם יֹוֵתר ָהָיה ָהֵעץ,

 ִקיף ָהִייִתי ַעד ְבִלי ֵקץ,ַמְש 
 ַעד ַלָמקֹום בֹו ְנָהרֹות

 גֹוְלִשים ַלָים ֵבין ַהִסירֹות;
 

 ַעד ַלָמקֹום בֹו ְנִתיִבים
ץ ַהְפָלאֹות ְקֵרִבים, ר  ל א   א 

ל ְבָחֵמש ֻמָגש  ָבּה ֹאכ 
 (רוברט לואי סטיבנסון)    ְוַהֻבבֹות ַחיֹות ַמָמש!

 
     

 מוריק . ניצן35
 

 ֵהִאיר ַהיֹום,
 עֹוָלם ֵהִקיץ,

ש מ   ִהְבִזיק ִזיו ש 
 ָבֲעִציץ.

 
 



 

 

 ִנְגָלה ִלי ָאז
 ִנָצן מֹוִריק,
ִלְראֹותֹו   ש 

 ִאיש ֹלא ִהְסִפיק.
 

א ל   ָתִמיד, ָכל פ 
 בֹו ָאחּוש,
 ַלֲאֵחִרים

 ;ֵאינֹו ִחדּוש
 

 ַאְך ַהִנָצן,
 הּוא ִבְמיָֻחד,
 נֹוַדע ַרק ִלי,
 (ברברה בייקר)    ַרק ִלי ִבְלַבד.

     
 
 . קפוציתי36
 

ר רֹוִבין  ְכִריְסטֹופ 
 ָרץ ְקפֹוִציִתי, ְקפֹוִציִתי,

 ְקפֹוִציִתי, ְקפֹוִציִתי, ְקֹפץ.
 ִבַקְשִתיו ְלַהְפִסיק 
ְך ַהֹזאִת'י ר   ִמן ַהד 

 ֲאָבל הּוא ֹלא ָחֵדל ִמִלְקֹפץ.
 

 ֹכה -הּוא-ַע, אֹוֵמרִאם ַרק י ְחַדל, ֹלא ַיִגי
 ַאף ַפַעם ְלשּוָמקֹום,

ְחֵלט ֹלא ְלשּוָמקֹום,  ְבה 
 ְלַהְמִשיְך ֹפהֻמְכָרח ְוָלֵכן, הּוא 

 ְקפֹוִציִתי, ְקפֹוִציִתי,
 ְקפֹוִציִתי,
 ְקפֹוִציִתי,

 (א.א. מילן)    ְקֹפץ.
 

     
 . שלי37
 

 ָבִניִתי ִלי ַאְרמֹון ֵמחֹול.
 י:ַימִ -ָפַרץ לֹו ָים

 ַאְרמֹון ֵמחֹול
 ַשָיְך ַרק ִלי

 ַרק ִלי
 ַיִמי.-ָסח ָים

 
ת חֹול. ר   ָחַפְרִתי ִלי ִמְנה 

 ַיִמי:-ָזַרם ָבּה ָים
ת חֹול ר   ִמְנה 
ִלי  ֻכָלּה ש 

ִלי  ש 
 ַיִמי.-ָסח ָים

 
ִלי ָצף ּובֹוֵרחַ  ת ַהְדִלי ש   ָרִאיִתי א 

 י:ַימִ -ַרְצִתי ְלַהְחִזיר אֹותֹו ִמָים
ִלי ה ש   ַהְדִלי ַהז 

 ְוהּוא ַשָיְך ַרק ִלי
 (ליליאן מור)    .ִליַרק 

 
     



 

 

 . גודפרי גורדון גוסטבוס גור38
 

 גֹוְדְפִרי גֹוְרדֹון גּוְסָטבֹוס גֹור
ת ְשמֹו תּוְכלּו ָתִמיד ִלְזֹכר)  (א 

 ָשַכח ָתִמיד ְדָלתֹות ִלְסֹגר.
 

ת רּוַח, רּוַח ְכפוֹ  ב   ר,נֹוש 
 -ִשַנִים ֹפה נֹוְקשֹות ִמֹקר 
ת ֹלא ִיְסֹגר. ל  ת ַהד   הּוא א 

 
 ַגם ָאב, ַגם ֵאם ִבְקשּו ֵלאֹמר:
 גֹוְדְפִרי גֹוְרדֹון גּוְסָטבֹוס גֹור,

ת ְסֹגר! ל  ת ַהד   ָאָנא, א 
 

ם ָפְכרּו ָפכֹור, ת ְיֵדיה   א 
 ַאְך גֹוְדְפִרי גֹוְרדֹון גּוְסָטבֹוס גֹור

 ִכְמצֹוף ַהָים מּול ֹצר. ֵחֵרש
 

 ָבְרחֹוב ָתְמהּו ַהֹכל ֵלאֹמר:
 גֹוְדְפִרי גֹוְרדֹון גּוְסָטבֹוס גֹור
 ָמַתי סֹוף סֹוף ְדָלתֹות ִתְסֹגר?

 
 ַעל ְפֵני ַהָים ִאְימּו ִלְגֹרר

ת גּוְסָטבֹוס גֹור,-ַעל ְתִריס  ָצף א 
 ר.ְבֵשיט ִסגּוף ְלִסיְנָגפוֹ 

 
 א ָבָכה, ִבֵקש ֵלאֹמר:ַאְך הּו

 ר!ק ֹלא ַעל ְתִריס ְלִסיְנָגפוֹ רַ 
 ַעְכָשו ַאְקִפיד ְדָלתֹות ִלְסֹגר.

 
 ִאם ָכְך ְזֹכר!-ֵכן ֵכן! -ַתְקִפיד? -

ה ָאסֹון, ַמָמש ָמגֹור,  ִכי ז 
 ִאם ְמָסְרִבים ְדָלתֹות ִלְסֹגר,

 (ו.ב. רנדס)    גֹוְדְפִרי גֹוְרדֹון גּוְסָטבֹוס גֹור 
 

     
 . דייסת אורז39
 

ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
 בֹוָכה ִהיא ָכל ָכְך ְוצֹוַרַחת ַגם ֵכן,
ז, ּוְבֵכן:  ְוֵאינ ָנה רֹוָצה ַדְיַסת ֹאר 

ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
 

ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
ַרח 'ַבתִהְבַטְחִתי  ָבה ּופ   ֵחן'-ָלּה ֻבָֽ

 ּוְתמּונֹות, ֲאָבל ִהיא ַמְמִשיָכה ְלָמֵאן.
ִרי ֵג'יין? -ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
 

ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
ְחֵלט ְושּום ֹחִלי ָלּה ֵאין.  ִהיא ְבִריָאה ְבה 

 ֵכן? ִביטּו, ִהיא שּוב ַמְתִחיָלה ֹזאת, ֹלאַאְך הַ 
ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
 

ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
 ִהְבַטְחִתי ַמְמָתק ְוִטיּול ְמַעְנֵין

ְסֵבר ִלי ִתֵתן. ְחַדל ְוה  ת   ּוִבְלַבד ש 
ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
 



 

 

ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   ז 
ְחֵלט ְושּום ֹחִלי ָלּה ֵאין.ִהי  א ְבִריָאה ְבה 

ז ְטִעיָמה, ּוְבֵכן:  ְוזֹו שּוב ַדְיַסת ֹאר 
ִרי ֵג'יין?-ַמה ה ֹפה ִעם מ  ה קֹור   (א.א. מילן)    ז 
 

     
 . על שפת הים40
 

ל ַהָים, ָהַלְכִתי א   ְכש 
 ַמְעֵדר ֵמֵעץ ָנְתנּו ִלי ָשם

 ַלְחֹפר ְבתֹוְך ַהחֹול.
 

ל ְסָפִלים, ל בֹורֹוַתי, ְכמֹו א   א 
 ָזַרם ַהָים ַגִלים, ַגִלים,

ִמֵלא ַהֹכל.  (רוברט לואי סטיבנסון)    ַעד ש 
     

 . הדלעת41
 

 אּוַלי ְתַכנּוִני ַבַדאי ְוֻגְזָמן,
ָתַלְשִתי ִלי ְדַלַעת ַבַגן,  ַאְך ְבֵעת ש 

יָה ָכתּוב ְמֹפרָ   ש:ָמָצאִתי ָעל 
ְגַדל ֵמָחָדש'.  'ְתלש ְוַקֵצץ, ַאְך א 

 
 ָתַלְשִתי, ִקַצְצִתי ּוְבִלי ְשִהיֹות

 ָאִפיִתי ִלי ָאז ַפְשִטיַדת ְדלּוִעיֹות.
 ַאְך ֵעת ִהְזַדַמְנִתי ַלַגן, ַמה ִנְפָלא:

 (רוברט גרייבס)   ַהְדַלַעת ָעְמָדה ָשם ְשֵלָמה ּוְגדֹוָלה.
 

      
 . ממלכת הכסתות42
 

 ְשֵני ָכִרים ִלְמַרֲאשֹוַתי
 -ּוִמְסִביִבי ַצֲעצּוַעי 

ה, ת ָכל ַהיֹום ֹפה ֲאַבל   א 
ה.  שֹוֵכב ְבִמָטִתי חֹול 

 
 ִעִתים, ָשָעה ְשֵלָמה ָאִטיל

 ַמָבט ְבַחָיֵלי ַהְבִדיל:
 ֵאיְך ַבְּׂשִמיכֹות, ֵבין ַהְקָפִלים

 ַמְעִפיִלים. ֵהם ַעל ְגָבעֹות
 

 ּוְלִעִתים, ִצי ַסָפִנים
 ָאִשיט ַהְרֵחק ֵבין ַהְסִדיִנים,
ַטע ֻחְרָשה, ְבנ ה ָבִתים, א   א 
 ָאִקים ִלי ֹפה ִעיר ֲחָדָשה.

 
 ֹראש ָהִרים,ְכמֹו ֲעָנק בְ 

ל ַהָכִרים,  ִמְמרֹום ִתָלם ש 
 ָיכֹול ֲאִני ֵהיֵטב ִלְראֹות

כ   ת ָכל ַמְמל   (רוברט לואי סטיבנסון)    ת ַהְכָסתֹות.א 
 

     
 . כינור בלירה43
 

ְתמֹול ָקִניִתי ִלי ִכנֹור ְבִליָרה,  א 
 ָרִציִתי ְלַנֵגן ָעָליו, ֲאָבל

ַבע,  ַהֵמיָתִרים ָהיּו ְמֻצָיִרים ְבצ 
ְך ְכָלל.  ְזַרְקִתיו, ִכי ֹלא ָהָיה בֹו ֹצר 



 

 

 
 ָשם, ִאיש ָקט ָמָצא אֹותֹו ָזרּוק

 ְוהּוא ִנַגש ֵאַלי ַבָלאט,
ת ִכנֹוִרי ָלַקַחת,  ָשַאל ִאם הּוא ָיכֹול א 

ה ֹלא ִאְכַפת. ִלי ז   ָעִניִתי לֹו, ש 
 

ת, ש   ַאְך הּוא ָמַשְך ִפְתאֹום ַבק 
ה ִמן ַהִכנֹור ֵהִפיק,  ְוַלַחן ֹכה ָיפ 
ם, ס   ִהַצְעִתי לֹו ָזָהב ְתמּוַרת ַהק 

 (רוברט גרייבס)    ַהְפָצרֹוַתי ָהיּו ָלִריק.ֲאָבל 
 

     
 . חשוב על שישה מספרים44
 

ס ְלֵתַשע, פ   ֲחֹשב ַעל ִשָשה ִמְסָפִרים ֵבין א 
 ָחַשְבָת? ִנְפָלא!

ָחד. ָחד, א  ת, ִחֵיג אֹוָתם א  ר  ת ַהְשפֹופ   ָהֵרם א 
ה ְמַצְלֵצל? נ ְחָמד!  ז 
ַיֲענ ה.ַעְכָשו, ַהְמֵתן ְלִמיש    הּו ש 

ת. ר  ת ַהְשפֹופ   ְצַעק לֹו: 'יּו ָבה י ה'. ַהַנח א 
ַגע ָקט,  ַחֵיְך ָנא ר 

 ַחֵכה ְמַעט.
 (של סילברסטיין)   ַעְכָשו ֲחֹזר ָנא ַעל ַהֹכל ֵמַהְתָחָלה.

 
     

 . הארון45
 

ָחד ָיַדְעִתי  ָארֹון א 
 ִעם ַמְפֵתַח ְקַטְנִטיִני

 -ֵיש בֹו ְוַכד ֻסָכִריֹות 
 ַרק ִלי, ִלי, ִלי.

 
 ָשם ַמָדף ֵיש, ֲחִביִבי,
 ְוָאֵפל הּוא, ַאְפלּוִלי.
  -בֹו ַצַלַחת עּוִגיֹות 

 ַרק ִלי, ִלי, ִלי.
 

ה ְשֵמָנה,  ְוִלי ֵיש ַסְבָתא'ל 
 ַעל ִבְרָכּה יֹוֵשב ֲאִני,
ת ָהָארֹון, ר   ְוִהיא שֹומ 
 ִעם ַהַמְפֵתַח ְקַטְנִטיִני.

 
ֲאִני נ ְחָמד ָוטֹוב,  ּוְכש 

 נ ְחָמד ָוטֹוב ֹכה, ֲחִביִבי,
 ָאז עּוִגיֹות ְוֻסָכִריֹות
 (וולטר דה לה מר)    ֻכָלן ַרק ִלי, ִלי, ִלי.

 
     



 

 

 . אין לך מה לעשות?46
 

 ֵאין ְלָך ַמה ַלֲעשֹות?
 ֵאין ְלָך ַמה ַלֲעשֹות?

 ֹות.ְמַרח ַחְרָדל ַעל ִכסּוֵיי ַהֻכְרס
יָך, ת ִכיס  ָחם א   ַמֵלא ְבפ 
יָך,  ְתַקע ְנָעִצים ְבַרְגל 

 ְשֹפְך ַעל ָהֹראש ֻסָכר ְמלֹוא ַהַכף,
ת ָכל ַהַצֲעצּוִעים ַעל ַהַסף,  ַפֵזר א 

ת ַהַמְנעּול ִבְדַבש ְדבֹוִרים,  ְמַשח א 
 ֱאֹכל ְמַעט ֹבץ, ַהְדֵלק ַגְפרּוִרים,

 ַפְרצּוף ָעִלי ַבָבא,ַצֵיר ַעל ַהִקיר 
ל ַאָבא,  ְשֹפְך ְמַעט ְדיֹו ַלכֹוַבע ש 
ת ַעל ְשִטיֵחי ַהָסלֹון,  ַשֵחק ְבֻגלֹוָֽ
 (של סילברסטיין)    ַעְכָשו ֲעֵלה ְלַחְדְרָך ָלנּוַח ְוִליֹשן. 

     



 

 

 
 

 -ג. השחק צח 
 השמש אור   



 

 

 . מילות הפרידה של הסיבכי 47
 

ָיָצאתִ   י ַלַגןְכש 
ש עֹוְרָבן: ר   ָסח ִלי ח 
 ְשַמע, ִחַפְשִתי אֹוְתָך,

 ַמה ִנְשַמע? ַמה ְשלֹוְמָך?
 הֹוֵאל ָנא לֹוַמר,

 ִאם תּוַכל, ְלָתָמר,
 ִכי ְיִדיָדּה ַהִסְבִכי
 ְמַבֵקש ִלְמֹסר ִכי

ש רּוחֹות מ   ְבֵליל א 
 ָזְרעּו ְכפֹור ַבְשָקתֹות

 עּולְוָגְרמּו לֹו ִש 
 ּוָמְרטּו ַעד ִדְלדּול

ת ְזָנבֹו. ִמשּום ָכְך,  א 
 ִמִקנֹו הּוא ָפַרח;

 ַאְך ָשַלח הּוא ָלּה ַד"ש
 ּוִבֵקש ִכי ִתְלַבש

 ָהָאֹדם ַבְרָדָסּה
ג, יֹום יֹום, ל   ּוַבש 

 שּוב ָתתּור ּוְתַבֵקש
ת ִעְקבֹות ַהבֹוֵאש;  א 

ַיזְ   ִהירְואּוַלי, ְכש 
 ִזיו ָאִביב ָבֲאִויר
 )רוברט פרוסט(     הּוא ַיְחֹזר ְוָיִשיר.

 
 
 . מתוך: בוקר של מאי48
 

 ַהַשַחק ַצח
ש אֹור מ   ַהש 
 ָפָרה ְכֻתָמה
ה ָצחֹור  ְוש 

 ֵצל ֵעץ ָבָאחּו
 ְמֵלא ִגיל ִיַשח הּוא.

 
ת  ִשיר-ִצֹפר 

ָעָנף,  ַעל ה 
 חּוָגה ּוְדרֹור

 ָנףָפְרשּו כָ 
 ּוְשַתִים קּוִקיֹות
 )ויליאם הנרי דייויס(     ַבַיַער הֹוִמיֹות.

 
 
 . עופי עוף49
 

ר ָים  עּוִפי עּוף ֵמֵעב 
ש  מ   ַתם ַהַקִיץ -ְסנּוִנית ַבת ש 

 שּוִבי ָנא ּוְשִאי ֵאַלי
ש ְוַהַקִיץ. מ   )כריסטינה רוזטי(    ְבשֹוַרת ַהש 

 
 



 

 

 . זכרון50
 

 ה ֲאָוִזיםְשלֹושָ 
 ָבֲאַגם פֹוְזְזים,

ת ָאִביב,  ְשֵמי ְתֵכל 
 -ִזיו -ֹזְך ְכַנף ָעֵבי

ֵניִטיב ם ָקט ש   ֹרש 
 ְלָזְכרֹו ַבָבאֹות,

 )ויליאם אלינגהם(    ְלָזְכרֹו ִבְדָמעֹות.
 
 
 . פיפה עוברת51
 

 ַבחּוץ ָהָאִביב
ר ֵהִקיץ,  ּוֹבק 

ַבע, ה ש   ָשעֹון מֹור 
 ַמְרִנין.ַהַטל ֵלב 

 
 ִזיו,-חּוָגה ַעל ְכַנף

 ַשְבלּול ָגח, ֵמִציץ,
 ֱאֹלִהים ִבְשֵמי ֹגַבּה,

ד  ל   )רוברט בראונינג(     ַתִקין. -ַהח 
 
 
 . זמר52
 

 דֹוָדּה ַהֵמת ִבְכָתה ְבִכי ַמר ִצפֹור
 יֹוְשָבה ַעל ַגב ָעָנף.

 ֵמַעל ָזֲחָלה ָלּה רּוַח ְכפֹור,
 פֹור ָשַטף.ִמַתַחת, כְ 

 
ה ַבַיַער ָהֵעיֹרם,  ַאף ֹלא ָעל 

ְדָנה-ָסִביב ֵאין ִציץ  ע 
ָחָלל ַבָלאט ֵיהֹום  ּוב 

 )פרסי ביש שלי(     ַגְלַגל ַהַטֲחָנה.
 
 
 . דכי המים53
 

ן ְדִכי ַהַמִים ה ָבֹאז   הֹומ 
 ַבְכָיִני

 ָים ַהשֹוֵמעַ -ָעגּום ְכמֹו עֹוף
 ְקדֹוָרִני
ת ְבכִ   י ָהרּוַח ַעל ַהַמִיםא 
 ַחְדגֹוִני.

 
 ָהרּוַח ָאֹפר ְמַטֵפחַ 

 ַעל ָפַני
ה ִמְלַמָטה ְדִכי ַהַמִים  הֹומ 

 ְבָאְזַני
 יֹוָמם ָוַלְיָלה ְמַבְעֵבעַ 

 )ג'יימס ג'ויס(     ַעד ְבִלי ַדי.
 
 



 

 

 . שונרה שונריתה54
 
 שּוְנָרה שּוְנִריָתה ִלְבַנת ַהַכפֹות,-

 ְתַחְתִני ְכָבר? ִנְמַאס ְלַחכֹות!ָמַתי תִ 
 ַהֵשָכר ִמְתַבֵשל, ָהעּוָגה ַבַתנּור.

 )אנונימי(  שּוְנָרה שּוְנִריָתה, ִהָנְשִאי ְבִלי ִאחּור.
 
 
 . שונרה שונריתה55
 
 שּוְנָרה שּוְנִריָתה, ֵאיֹפה ָהִיית?-
 ְבלֹוְנדֹון ָהִעיר, ַבַמְלָכה ְלַהִביט.-
 שּוְנָרה, ּוַמה ָשם ָעַלִיְך ָעַבר?-
 )אנונימי(  ִהְבַרְחִתי ִמַתַחת ִכְסָאּה ָשם ַעְכָבר.-
 
 
 . שונרה שונריתה56
 

ְחִליָקה ַכָפּה,  שּוְנָרה שּוְנִריָתה ה 
ת ְשָפָמּה, ִצָפְרנ יָה ִשְיָפה  ָסְרָקה א 

ָחה ּוְמרּוָקה   ְוָשָמה ָפנ יָה צ 
ל לֹוְנדוֹ  ת ְפֵני ַהַמְלָכה.א   ן, ִלְראֹות ָשם א 

 
 שּוְנָרה שּוְנִריָתה ִהִגיָעה ָלִעיר

ת ַהַמְלָכה ָשם ִבְקָשה ְלַהִכיר,  ְוא 
ִתֹסב  ַאְך ִאיש ֹלא ָשַמע ַעל ַמְלָכה ש 
ְמַצע ָהְרחֹוב. ר ְבא  ת   ָכְך ְסָתם, ִעם ַהכ 

 
 ַאְרמֹון,שּוְנָרה שּוְנִריָתה ָפְנָתה לָ 

ִנַצב ְבָגאֹון  ָעְקָפה ִחיש שֹוֵמר ש 
 ְוָשם ָרֲאָתה ִהיא ְבֵלב ְמַפְרֵכס
ת ַעל ֵכס. ב  ת יֹוש  ד  ת ִנְפח  ר   ְגב 

 
 שּוְנָרה שּוְנִריָתה ַלֵכס ָאז ָקְרָבה,

 ַעְכָברֹון ִבְמשּוָבה,-ם ַעְכָברִקֵפץ שָ 
 ֻאְמָלל,ַאְך ֵעת ְבשּוְנִריָתה ִהְבִחין הָ 

ל ֹחרֹו ְמֹבָהל.  ִנְמַלט הּוא ַהְיֵשר א 
 

 שּוְנָרה שּוְנִריָתה, ֵעיָנּה ִנְבְזָקה,
ת ִהָנּה ַהַמְלָכה. ר   ִבְראֹוָתּה ִכי ַהְגב 

 שּוְנָרה שּוְנִריָתה ֵעינ יָה ָלְטָשה
 ִבְראֹוָתּה ִמְפֵני ִמי ַהַמְלָכה ִנְרֲעָשה.

 
 ָתה ָלּה ַקָדה ִקָדה.שּוְנָרה שּוְנִרי

 ָעְנָתה ַהַמְלָכה ְבַבת ְצחֹוק נ ְחָמָדה
ת ַאְנֵשי ַהַמְלכּות ִחיש ַמֵהר  ְוִכְנָסה א 
ָחֵצר'. ת שּוְנִריָתה 'ַצָיד ה   ְלַמנֹות א 

 
 שּוְנָרה שּוְנִריָתה ָאז ְבִלי ִהְתַרֵשל

ר ַעד ֵליל  ָצָדה ְוָצָדה ִמֹבק 
ְך ָשב ש  ָחד ִבֲעָרהּוְבמ   ּוַע א 

 ָכל ֻחְלָדה ְוַעְכָבר ִמְגבּולֹות ַהִטיָרה.
 

 שּוְנָרה שּוְנִריָתה ִבְקָשה ָאז ָלשּוב
יָה ַבְכָפר ָהָאהּוב ל ֵביָתּה ְוֵרע   א 
ְך ל   ְוָכְך ִבְדָמעֹות, ַהַמְלָכה ְוַהמ 

ְך. ר  ל ַהד  ם ְבֵצאָתּה א   ִלּוּוָה ְשֵניה 
 



 

 

 ה שּוְנִריָתה ַהַבְיָתה ָחְזָרה,שּוְנרָ 
ת ְכָפָרּה  ִהְבִטיָחה ָלַעד ֹלא ָלֵצאת א 

 ְוִסְפָרה ִליִדיִדים ִביֵלל ְוִגְרגּור
ָהדּור. ֵאַרע ָבַאְרמֹון ה   )אליזבת פלמינג(   ַעל ָכל ש 

 
 
    . חתולה וכלבלב57
 

ְחִליטּו ָלשּוַח,  ֲחתּוָלה ּוְכַלְבַלב ה 
ל ָהִעיר.ִלְפֹגש בִ   יִדיִדים ִבְרחֹוָבּה ש 

ת ָלּה רּוַח, ב   ָסח ַהְכַלְבַלב: 'נֹוש 
ָעָנן עֹוד ְמַעט ָכאן ַיְמִטיר. ה, ה   ִנְדמ 

 ַאְך ַאל ְדָאָגה, ֵהן ָטַרְחִתי ָלַקַחת
 )אנונימי(  ָסח ְכַלְבַלב ִלְרעּותֹו ַהְמֻטַפַחת. -ִמְטִרָיה' 

 
 
 . ינשופי ושונרה58
 

ל ַהָיםַיְנשּו  ִפי ְושּוְנָרה ָיְצאּו א 
 ְבִסיַרת ִמְפָרִשים ְיֻרָקה,

 ִעם ְדַבש ְמלֹוא ַצַלַחת ּוָמעֹות ְבַאְמַתַחת
 ֲעטּופֹות ְבִליָרה ְדִקיָקה.

 ַיְנשּוף ַעל ִגיָטָרה ְקַטְנֹטנ ת ִנֵגן
 ְוִהְמֵהם ּוָפַצח ְבִשיָרה:

ת! הֹו ש ב   ֵחן,-ּוְנָרה ַבת'הֹו שּוְנָרה ִנְלב 
ת נֹוָרא, ד   ַאְת שּוְנָרה נ ְחמ 

 נֹוָרא 
 נֹוָרא! 

ת נֹוָרא'. ד   ַאְת שּוְנָרה נ ְחמ 
 

 שּוְנָרה ָסָחה ָאז ָכְך: 'ַאָתה עֹוף ְמֻמָלח
 ְוקֹוְלָך, ֵיש לֹו ְצִליל נ ֱהָדר!

 בֹוא, ֵרִעי, ִנְתַחֵתן! ַדי ִהְמַתנּו ַהְמֵתן.
ְחַסר'.ַרק ַטַבַעת   עֹוד ָלנּו ת 

ל ָמקֹום  ָשָנה ְועֹוד יֹום ֵהם ִשְיטּו א 
 בֹו ִנַצב ֵעץ ַהבֹוְנג ַהְמֹסָעף,

ש ָקֹטן, ֵהם ָפְגשּו ֲחִזירֹון  ָשם, ְבֹחר 
ל ָהַאףְדבּוָקה ִעם ַטַבַעת   א 

 ָהַאף, 
 ָהַאף 

ל ָהַאף.ִעם ַטַבַעת ְדבּו  ָקה א 
 

 ְלָמְכָרּה ִבְפרּוָטה?''ֲחִזירֹון, ֲהתֹוִאיל 
ְמֹכר'. ל ַהְשַנִים: 'א   ָסח ַהָלה א 
 נ ְחְפזּו ְוָקנּו, ַאַחר ָכְך ִהְתַחְתנּו 

ל ַתְרְנהֹוד ִמֵתל  ֹמר.-ֵאצ 
 ֵהם ֵהִטיבּו ִלָבם ַבֲאָוז ְמֻפָטם

ְזַרת ַמְעֵדר; ָאְכלּו ְבע   ש 
 ָאז ָיְצאּו ְבָמחֹול, ָיד ְבָיד, ַעל ַהחֹול

ל ָיֵרַח ִחֵּור,  ְלאֹורֹו ש 
 ִחֵּור, 
 ִחֵּור, 

ל ָיֵרַח ִחֵּור.  )אדוארד ליר(   ְלאֹורֹו ש 



 

 

 . ארנב וחוגה59
 

 'ְבתֹוְך ַהַקְרַקע
ק ִכי ַרב  ְבֹעמ 

 ָחשּוְך ּוְמַעְנֵין',
 ַלחּוָגה ָסח ַאְרָנב.

 
 ָאְמָרה ַהחּוָגה:
 'ִבְמרֹום ָהֲאִויר

ְרָחב ְבִלי ְגבּול  מ 
ב ָקִריר'.וְ   נ ש 
 

ְצִלי', ָסח ַאְרָנב,  'א 
 'ַחִמים ְוָרֹטב.
 ָנא בֹוִאי ֵאַלי

 ּוְרִאי ַכָמה טֹוב'.
 

 ָאְמָרה ַהחּוָגה:
ְצִלי ַבָמרֹום  'א 

ש, ַהְלַואי מ   אֹור ש 
 ְוִהַגְעָת ֲהלֹום'.

 
 ֲאָבל ַבְמרֹוִמים
ָחפּור   -ּוַבבֹור ה 
 ַאְרָנב ֹלא ָיעּוף,

 א ָתדּור.חּוָגה ֹל
 

 ָלֵכן, ֵאין ְבֵרָרה
ָחמּוד  ַהזּוג ה 
 ֻמְכָרח ְלַנֵהל
 ַחָייו ְבֵפרּוד.

 
 ְוַרק ְלִעִתים,

ַבע ָפעּוט,  ַעל ג 
ם ִמְתָרִאים  ְשֵניה 
 )ג'יימס ריווס(     ְלִשיָחה ּוִפְטפּוט.

 
 
 . הברווז והקנגורו60
 

ְנגּורּו: ל ַהק   ָסח ַבְרָוז א 
 ַאָתה ְמַקֵפץ!ֵאיְך  !'ֵאִלי

 ַעל ִניר ּוְשֵדָמה ְכִאלּו
ְחַדל ַעד ֵאין ֵקץ!  ֹלא ַתְפִסיק ְות 

 ַוֲאִני ִמְתַרֵפש ְבֵמיֵמי ָהֲאַגם,
ה ָחַפְצִתי ָלֵצאת ְלַטֵיל ָבעֹוָלם.  מ 

 לּו ָכמֹוָך ִקַפְצִתי, ִכי ָאז..'
ְנגּורּו ָסח ַהַבְרָוז.  ַלק 

 
 ִטיּול!''ָקֵחִני ִעְמָך לְ 

ְנגּורּו ָסח ַהַבְרָוז, ל ַהק   א 
 'ֹלא ַאְשִמיַע ֲאִפלּו ִמְלמּול,
 ַרק ְקָואק ַחַלְשלּוש ְוֹלא ַעז.

ל 'ֵג'ִלי בוֹ  ל 'ָדם' ְוא   ָלם'-ֵנֵצא ָנא א 
ק ַהָים, ת ּוְבֹעמ  ש   ַעל ְפֵני ַהַיב 

 ְבַמָסע ְמַרֵתק ְונֹוָעז!'
ְנגּורּו ָסח  ל ַהק   ַהַבְרָוז.א 

 



 

 

ְנגּורּו ַלַבְרָוז:  ָעָנה ק 
ְך ַעל ָכְך ְלַהְרֵהר.  'ֵיש ֹצר 

ל ָפז ק ש  ת, ִכי ז ה ֵעס  ֱאמ   ִיָתֵכן, ב 
ָחד ְמַצֵער,  ַרק ִלקּוי בֹו א 

ת ֹזאת ְלַצֵין,  ְוהּוא, ִאם יַֻתר ִלי א 
יָך הּוא ַלח ּוְמַצֵנן  ַמַגע ַכפֹות 

 -ֹרם ִלי ְלרּוְוָעשּוי הּוא ִלגְ 
ְנגּורּו.  ָמִטיְזם', ֹכה ָסח ק 

 
 ָסח ַבְרָוז: 'ֵעת ָיַשְבִתי ָבָדד,

 ִהְרֵביִתי ַעל ָכְך ַלֲחֹשב
ר ּוַבד, מ   ְוָקִניִתי ַגְרַבִים ִמצ 
ֱעֹטף, ת ַרְגַלי א  ם א  ָבה   ש 

 ּוְגִליָמה ֲחִמיָמה ְלָמֵגן ִמן ַהֹקר,
ָעשָ  ת ְקַטָנה ש  ר   ן ָלּה ָצחֹור,ּוִמְקט 
ָפָניו ִלי ָיְקרּו,  ְלֵרִעי, ש 

ְנגּורּו!'  ִליִדיִדי ָהָאהּוב ק 
 

ְך נּוַכל ר  ְנגּורּו: 'ַלד   ָסח ק 
 ָלֵצאת ְלאֹור ַסַהר ָגדֹול,

 ַאְך ְשֹמר ַבְרָוִזי ַעל ִשּוּוי ַהִמְשָקל,
ן ִתֹפל!' ֱאֹחז ִבְזָנִבי פ   ו 

 ַקֵפץ ְוַנֵתרֹכה ָיְצאּו ְוִהִקיפּו 
ד ָשלֹוש ְפָעִמים ְויֹוֵתר, ל  ת ַהח   א 

ה  ָאז-ּוִמי ְבָאְשרֹו ִיְדמ 
ְנגּורּו ּוַבְרָוז? ל ַהזּוג ק   )אדוארד ליר(    א 

 
 
 . הנמר61
 

ף ש  ן ר   הֹו ָנֵמר, ָנֵמר ב 
ף  ַבְיָערֹות ִבְדִמי ַהנ ש 
 ֵאי ָיד ָצָרה ַבֲעִליל
ת ְדמּוְתָך ַבת תֹ   ִחיל?-ַאםא 

 
ק, ֵאי רּום הֹוד  ֵאי ָהֹעמ 
 בֹו ִנַצת, ֻהְבַער ַהְיקֹוד
ל ֵעינ יָך ְשִביב נּו א   מ 
 ָיד ֵהִביָאה ַוַתְלִהיב?

 
 ֵאי ַהְזרֹוַע ָעְצָרה ֹכחַ 
ת ִגיֵדי ִלְבָך ִלְמֹתַח,  א 

ם ַעז ק ֹהל   ּובֹו ֹדפ 
 ֵאי ַהָיד ִהְפִעיָמה ָאז?

 
 ר ֵהֵחלֵאי ַהקּוְרָנס ֲאש  

 ֹמַח ַעל ַסָדן ַחֵשל?
ה ֵהֵעז  ְוֵאיָמיו ִמי ז 
 ְלֹפת ְבֹכַח ַוֹיאֵחז?

 
 רּום-ֵעת כֹוָכב ָדַקר ְשֵמי

ַמע ָעב ָשַטף ַהְיקּום,  ְוד 
 ֲהָּׂשש ְבָך ָאז בֹוְרֲאָך?

ה, הּוא יֹוְצְרָך?  יֹוֵצר ַהּׂש 
 

ף ש  ן ר   הֹו ָנֵמר, ָנֵמר ב 
ףַבְיָערֹות ִבְד   ִמי ַהנ ש 

 ָיד ֵהֵעָזה ַבֲעִליל-ֵאי



 

 

 )ויליאם בלייק(    ִחיל?-ֹצר ְדמּוְתָך ַבת ֹתַאם
 
 . שש גיריות62
 

ָעַבְדִתי, ָעַבְדִתי ַבַגן,  ְבֵעת ש 
 ָבאּו ֵשש ִגיִריֹות ּוַמטֹות ְבָיָדן,

ֱחוּו ִלי ִקָדה:  ְבִעגּול ִהִקיפּוִני, ה 
ָחא ג'ֹוְרג'  , אּוָצה אּוץ', ִלי ָאְמרּו, 'ַלְסעּוָדה.'א 

 ַפְשִטיָדה ַבַתנּור, ַבַקַלַחת ָבָשר,
ָחא ג'ֹוְרג', אּוץ ַהַבְיָתה, ִכי ְכָבר ְמֻאָחר!'  א 

 ִמַהְרִתי ָתֵמַּה ַעל ָמה ְוֵכיַצד
ה ְבָכל ָיד, ַתע, ֵשש ִגיִריֹות, ִעם ַמט   פ 

 י ְלַהֲחוֹות ִלי ִקדֹות,ִיְתַקְבצּו ִמְסִביבִ 
 )רוברט גרייבס(   ְוָכל ֹזאת ְכֵדי ִלְמֹסר ִלי ֻעְבדֹות ֹכה ְפשּוטֹות.

 
 
 . באמת מוזר63
 

 ֵעת ָגז ַהְכפֹור, ָגח ִמן ַהֹחר
 ַהֹדב, ְוָאץ ִנָגש,

 ְוָתר סֹוֵבב ּוִמְתָקֵרב
ל ִמְכְורֹות ַהְדַבש.  א 
 זֹותָכל ַהְדבֹוִרים ָאז נ ְחפָ 

 ָסחֹות ְלַמְלָכָתן:
 ֹדב ַהֵזד פֹוֵלש -'שּוב ְקִשיָשא

 ֵיש ְלָגְרשֹו ִמָכאן!'
 ְקִשיָשא ִמְתַחֵיְך-ָאז ֻדִבי

 ְוָשף ָחְטמֹו ַהַקר:
 'ַגְזָלִניֹות שֹוְטמֹות ַגְזָלן?

ת מּוָזר!..' ֱאמ  ה ב   )וולטר דה לה מר(    ז 
 
 
 . זהב תלתל64
 

 ַנִיְךַהְרִאי פָ 
 ַתְלַתל,-ְזַהב

ת מ   ְשַמְעִתיְך פֹוז 
ר ַקל. מ   ז 

 
 ָחַדְלִתי ְקֹרא,
 ִסְפִרי ִנְסַגר,
 ָבָאח מּוִלי

 ָהֵאש ִתְבַער.
 

 ַחְדִרי ָנַטְשִתי
 ּוְסָפַרי,

 ִכי ִזְמָרֵתְך
 ָבְקָעה ֵאַלי,

 
ת ָלְך ָשם מ   פֹוז 

ר ַקל; מ   ז 
 ַהְרִאי ָפַנִיְך 

 )ג'יימס ג'ויס(   ל.ַתְלתַ -ְזַהב
 
 



 

 

 . קני תום65
 

 ֵעת ִחַלְלִתי ִלי ַבַגְיא
ְדָוה ָוִזיו,  ִמְזמֹוֵרי ח 

ָעָנן ָראּו ֵעיַני  ב 
ד ְמַחֵיְך ְמלֹוא ִפיו.  י ל 

 
ה',  'ָנא ַחֵלל אֹודֹות ַהּׂש 
 ְוִחַלְלִתי רֹון ְתרּועֹות,
 'ֲחִליָלן ַחֵלל ָנא שּוב',

 ְדָמעֹות.ֵמֵעיָניו ָזְלגּו 
 

 'ְוַעָתה ַזֵמר, ַזֵמר,
ָחִליל'.  ָנא ַהְרֵפה ִמן ה 

ת ִשיַרי;  ְוִזַמְרִתי א 
ַמע  ִגיל.-שּוב ִנְמָלא הּוא ד 

 
ר ְכֹתב,'  ֲחִליָלן, ַעל ֵספ 

 ְכֹתב ִשיְרָך, ַעִליז, ָלבּוב'.
 ָאז ָנמֹוג הּוא ֵמֵעיַני,
ְכֹרת ָקנ ה ָנבּוב,  ָוא 

 
 י ֵעט ָפשּוט,ֹכה ִהְתַקְנתִ 

 ְדיֹו ִמֵמי ַמבּוַע ַזְך.
 -ְוָכַתְבִתי ִשיֵרי ִגיל 

ד ָבם ִיְשַמח.   )ויליאם בלייק(    ֵלב ָכל י ל 
 
 
 . ג'ני נשקה לי66
 

ִנְפַגְשנּו, 'ִני ָנְשָקה ִלי ְבֵעת ש   ג 
 ִזְנָקה ִמִכְסָאּה ַוְתַנֵשק;
ָרַכְשנּו,-ְדַבר ְזַמן ַגְזָלן! ַהחֹוֵמד ָכל  ֵחן ש 

 ֱאֹסף ָנא ַגם ֹזאת ֱאֵלי ֵחיק.
 

 ֱאֹמר ִכי ִנְלֵאיִתי, ֱאֹמר ָסר ֲאִני ְוָזֵעף,
ר ִנְקָרה ִלי, ר, ֹלא אש   ֱאֹמר ִכי ֹלא עש 

 ֱאֹמר: 'הּוא ַמְזִקין', ַאְך הֹוֵסף:
'ִני ָנְשָקה ִלי.   )ל. האנט(    ג 

 
 
 . היריבים67
 

 ָרן ִשיר ָשַמְעִתי עֹוף
 ֵעץ ֵעת יֹום ֵנעֹור-ַעל ַבד

 ִשיר ַעל ַטל ְוַעל ַצְפִריר
 ִבְדָשִאים טֹוְבִלים ְבאֹור,

 ַאְך ֹלא ִהְקַשְבִתי לֹו, ִכי הּוא,
 ִעים ִמְזמֹור.נְ ֹלא ֲעבּוִרי הִ 

 
 ְכָלל ֹלא ִהְקַשְבִתי לֹו, ִכי הּוא,

 ִמְזמֹור.ִהְנִעים ֹלא ֲעבּוִרי 
 ל ְוַעל ַצְפִרירַעל טַ  ֵהן

 ִבְדָשִאים טֹוְבִלים ְבאֹור,
 ַגם ֲאִני שֹוַרְרִתי ִשיר

 ְבֹרב ֹנַעם ְכִצפֹור.
 



 

 

 ַגם ֲאִני ֵהיַטְבִתי ִשיר,
 ְבֹרב ֹנַעם ְכִצפֹור,

ְגֵלי  ַטל, ַעל ַצְפִריר,-ַעל א 
 ִבְדָשִאים טֹוְבִלים ְבאֹור.

 לוֹ ְכָלל ֹלא ִהְקַשְבִתי , ָלֵכן
ָשר ַעל ַבד ֵעת יֹום ֵנעֹור.  נס(פ)ג'יימס סטי   ְכש 

 
     

 . זמר עתיק68
 

 ְבעֹוד ַהְיקּום ָצִעיר, ָבחּור,
ץ ְיֻרָקה,  ָהָאר 

 ְוָכל ַבְרָוז ִהנֹו ַבְרבּור,
 ַמְלָכה; -ְוָכל ַיְלָדה 

 ִחיש ַעל ֻאָכף ֲעֵלה, ָבחּור,
 ּוְדַהר ְבִלי י ַגע ְכָלל.

 תֹוֵסס ַדם ַהְנעּוִרים, ָבחּור,
 שֹוֵחק ָאז ַהַמָזל.

 
ָכל ַהְיקּום ָזֵקן, ָבחּור,  ְכש 

ץ ְדהּוָיה,  ָהָאר 
 ַהַגְלַגִלים ֵלִאים, ָבחּור,

 ָכל ְנָשָמה ְדוּוָיה;
 ָאז ִהְשָתֵרְך ַאט ְבִלי ִלְמֹעד

 ַהַבְיָתה, ָשם ָיִאיר
 ה ְבעֹודכֹ -ְקַלְסֵתר ָאַהְבתָ 

 )צ'רלס קינגסלי(    ַהְיקּום ָהָיה ָצִעיר.
 
 
 . למורפיד69
 

 קֹול ַעל ָהרּוחַ 
 ְוקֹול ַעל ַהַמִים
ה ְמַהֵלְך.  תֹוע 

 הֹו ַמִהי ָהרּוַח?
 ּוָמֵהם ַהַמִים?

ִלי ְבַרק ֵעיֵנְך.   ש 
 

 ַיָמה ָהרּוחַ 
 ְוַיָמה ַהַמִים,

 ָשם ֹנַגּה מֹוֵלְך,
 רּוַח?הֹו ַמִהי הָ 

 ּוָמֵהם ַהַמִים?
ִלי ְבַרק ֵעיֵנְך.   ש 

 
 ַקר, ַקר הּוא ָהרּוחַ 

 ְוַסַער ַבַמִים,
ש דֹוֵעְך. מ   ָשם ש 
 הֹו ַמִהי ָהרּוַח?
 ּוָמֵהם ַהַמִים?

ִלי ְבַרק ֵעיֵנְך.   ש 
 



 

 

 ַלְיָלה, ָברּוַח,
 ַלְיָלה, ַבַמִים,
 ַהַלַחן הֹוֵלְך:

 הֹו ַמִהי ָהרּוַח?
 ָמֵהם ַהַמִים?ּו

 ַקר הּוא ָהרּוחַ 
 ְוַסַער ַבַמִים,
 )ליונל ג'ונסון(    ַאְך ִלי ְבַרק ֵעיֵנְך. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ד. לדוג 
את הלבנה     
 בים         



 

 

 . דרכים70
 

ל לֹוְנדֹון, ְך ַאַחת א  ר   ד 
ְלס ַתְרִחיק, ל ו   ְשִנָיה א 

ל ָים ָפתּוַח,  ַדְרִכי א 
 ַצח ַיְבִהיק. בֹו ִמְפָרש

 
ל ַנַחל ְך ַאַחת א  ר   ד 
 רֹונ נ ת ָלּה דּוָמם,
ִלי ַתְנֵחִני  ַדְרִכי ש 

ל חֹוף יֹוְרֵדי ַהָים.  א 
 

ה, ִתְקֹסם, ִתְקָרא ִלי  ַתְנח 
ל ֵמי  ָים ְמלּוִחים,-א 

 ָשם ְנִתיָבה ָיָאה ִלי
 ְבִלי ֲאַבק ְדָרִכים.

 
ת, ר  ְך ַלָחה זֹוה  ר   ד 

 ת ִצְוחֹות ְשָחִפים,ְפרּועַ 
ַלח,  ָשם, ְבֵעיַני ֵמי מ 

 זֹוִרים רּוחֹות ְטרּוִפים.
 

 ֹרב ַהְדָרִכים, ַהַבְיָתה,
 ָשבֹות ִמְקצֹות ֵתֵבל,

 ַדְרִכי, ְבִלי ָמנֹוַח,
 ַרק ָהְלָאה ִתְתַנֵהל.

 
ה  תֹוִסיף ִמיִלין ַעל ֵאל 

ַמְסלּוִלי ִהְתָוה  ש 
 יְבִחפּוֵשי ַהֹיפִ 

ֵאל, ָעַלי ִצָּוה.  )ג'ון מספילד(     ש 
 
 
 . שלושה רעים מגותם71
 

 ְשלֹוָשה ֵרִעים ִמֹגָתם
 ַעל ִסיר ָיְצאּו ַלָים.

 לּו ַאְך ָחָזק ָהָיה ַהִסיר
ה ַהִשיר.  )אנונימי(    ִנְמָשְך ָהָיה ַגם ז 

 
 
 . שלושה בני גותם72
 
ם ַהַסָפִנים?-  ֵהי, ִמי ַאת 
 ה ְבֵני ֹגָתם ַהְנבֹוִנים.ְשלֹושָ -
 ְלָאן ַבִסיר ָתשּוטּו ָשם?-
ת ַהְלָבָנה ַבָים.-  ָלדּוג א 

 ַיִציב ַהִסיר, ַהָים ַמְבִהיק,
ל ָכאן   ִתירֹוש ַעִתיק, -ַהֵנט 
ל ָכאן   ִתירֹוש ַעִתיק. -ַהֵנט 

 
ה?- ד ָשם ָחָגָֽ  ִמי ֹזאת ִמנ ג 
 ָאָגה.ֲאִני ִהיא זֹו, ַהְד -
 ֲעִלי ָנא ַלִספּון ָלדּור.-
 ֹלא, ֹלא! ֵהן ַהָדָבר ָאסּור!-

 ִצָּוה ָהֵאל ְכָבר ִמָמרֹום:
 ַבִסיר ֵאין ַלְדָאָגה ָמקֹום,
   ַבִסיר ֵאין ַלְדָאָגה ָמקֹום.



 

 

 
 ֹלא ִתְפֲחדּו ִמַגל ַאִדיר?-
 הֹו, ֹלא. ֵהן ְמֻכָשף ַהִסיר.-
ל ַהכִ -  שּוף?ַמה סֹודֹו ש 
ל ַעל ַהִסיר ָיצּוף.-  ָתִמיד א 

 ַיִציב ַהִסיר, ַהָים ַמְבִהיק
ל ָכאן   ִתירֹוש ַעִתיק, -ַהֵנט 
ל ָכאן   )ת.ל. פיקוק(   ִתירֹוש ַעִתיק. -ַהֵנט 
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 ִג'יִפי ְוִג'יִמי ֵהם ֵשִני ְכַלְבָלִבים
ָיְצאּו ְלַהְפִליג ַעל ב  ֵעץ ָעִבים.-ּוֵליש 

 ַהמֹוטֹות ִהְתַהְפכּו, ַהְכָלִבים ִנְגְרפּו,
ם ַהַדִקים ִנְרְטבּו, ִנְשְטפּו.  ִבְגֵדיה 

 
ל ַהחֹוף  ִג'יִפי ְוִג'יִמי ָחְתרּו א 
 ְוָאְמרּו ִכי ַהַנַחל ָגשּום ְוָרֹטב.

 ֵהם ָאְמרּו ִכי ֵמיָמיו ְכָלל ֵאיָנם ְיֵבִשים,
 ים, ִכיִחי ִכיִחים.ִכיִחי ִכיִח 

 
 ִג'יִפי ְוִג'יִמי ִהְרִעידּו ִמֹקר

 ְוָאְמרּו: ֹלא ֵנֵצא עֹוד ַלַנַחל ַלְחֹתר.
 ָלשּוט ֹלא נֹוִסיף ְבִלי ִלְלֹמד ֹזאת ַעד ֹתם,

 )לורה ריצ'רדס(  בֹום.-ָהאּו ָבאּו-ָהאּו, ָהאּו-ָבאּו ָהאּו-ָבאּו
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ן ְונֹוד, ִעם ֵלילִויְנק     ן ְבִליְנק 
 ָחְתרּו ְבַנַעל ֵעץ

 ְבֹדַלח ִמְתַפֵתל-ִבְנַהר אֹור
ל ָים ְטָלִלים נֹוֵצץ.  א 

 ְלָאן ָתשּוטּו, ַמָלִחים?-
 ַסב.-ָתָהה ָיֵרחַ 

 ָלדּוג ְדִגיִגים ּוְמִליִחים-
 ְבָים ָקסּום, ִנְלָבב,

ף ְוָזָהב. ס   ְבִרְשתֹות כ 
ן ָסחּו וִ   יְנק 

ן    ְבִליְנק 
 נֹוד.  

 
 ָצַחק ָיֵרַח ְוִזֵמר,
 ֵעץ-ֵעת ָשָמה ַנַעל
 ָים סֹוֵער-ֻקְלָעה ֵבין רּוחַ 

 ְוַגל ְטָלִלים נֹוֵצץ.
 כֹוְכֵבי ָהרֹום, ֵהם ַהְמִליִחים,

 ָקְראּו ִמָים ִנְלָבב:
ת, ַמָלִחים, ש   ִפְרשּו ָהר 

 ֵאין ָבנּו מּוג ֵלָבב.
 כֹוָכב-ַיַחד ְבֵני ָכְך ָסחּו

ן  ל ִויְנק   א 
ן    ְבִליְנק 
 נֹוד.  

 



 

 

 ְוָכל ַהֵליל, ְבָים נֹוֵצץ,
ת ָפז ש   ָפְרשּו ֵהם ר 
 ֵעץ-ּוִמְמרֹוִמים ְבַנַעל
 ַהַבְיָתה ָשבּו ָאז.

ה ָהָיה ֹכה ַהִשיּוט-  ָיפ 
 ֹלא ֵיָאֵמן. אּוָלם

ה ָפשּוט  ֵיש ָהאֹוְמִרים ִכי ז 
נ ֱחַלם,ֲחל  ֹום ש 

ת ְשמֹות ֻכָלם  ֲאָבל ֲאִני א 
ן  ְמנ ה ֹפה ִויְנק   א 

ן     ְבִליְנק 
 נֹוד.   

 
ן ֵהם ִאישֹוִנים ן ּוְבִליְנק   ִויְנק 

 ְונֹוד ִהנֹו ֹראש ָקט.
 ֵעץ, ָבּה ַהְקַטִנים-ְוַנַעל

ש ר   ָשט.-ָחְתרּו, ִהיא ע 
ת ֵעיֵניכ ם  ִאם ֵכן, ִעְצמּו א 

 ִאָמא ָשָרה ִשירְכש  
א ְתִניְדכ ם ל  ל פ   ְוָיד ש 
 ַעל ָים ְקָסִמים ַמְזִהיר,

 ֵעץ ְבֵשיט ָמִהיר-בֹו ַנַעל
ן  ת ִויְנק   ָנְשָאה א 

ן    ְבִליְנק 
 )יוג'ין פילד(   נֹוד.   
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 ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה ַלָים,
 ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה,

ף ְדַבר  ִעים קֹוֵדר,רֵ  ְוֵחר 
ל ָים סֹוֵער, ר ַקר, א   ְבֹבק 

 ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה!
ם ֻכָלם:  ְוֵעת ָאְמרּו ָלה 

 'ֵהן ַהְכָבָרה ִתְטַבע ַבָים!'
 ָענּו: 'ְקַטָנה ִהיא ַהְכָבָרה,
 ַאְך ְנַצְפֵצף ַעל ָכל מֹוָרא

 ּוַבְכָבָרה ַנְפִליג!'
 ֹכה ָרחֹוק, ֹכה ָרחֹוק

 ַהג'ּוְמְבִלים ִנְסְתָרה.ַאְדַמת 
 ְכֻחָלה ָיָדם, ֹראָשם ָיֹרק.
 ְוֵהם ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה.

 
 ַעל ְפֵני ְכָבָרה ִהְפִליגּו ִחיש,

 ַעל ְפֵני ְכָבָרה ַבָים.
ִשי ְיַרְקַרק ט מ  ר   ִעם ס 

ת ַדק  ר   -ָקשּור ִלְקֵנה ִמְקט 
 ן ָרם.ר  ִמְפָרש ְלתֹ 

 : 'ֵהן ז ה מּוָבן,ְוָכל ִאיש ָאַמר
 ֵהם ִיְתַהְפכּו ְבבֹוא ַהְזַמן!

ק ִביש ה ֵעס   קֹוְדִרים ְשָחִקים, ז 
 ְוַגם נֹוָאל ָלשּוט ֹכה ִחיש 

 ַעל ְפֵני ְכָבָרה ַבָים!' 
 ֹכה ָרחֹוק, ֹכה ָרחֹוק

 ַאְדַמת ַהג'ּוְמְבִלים ִנְסְתָרה.
 ְכֻחָלה ָיָדם, ֹראָשם ָיֹרק.

 ְפִליגּו ִבְכָבָרה.ְוֵהם הִ 



 

 

 
 ֵהֵחלּו ַמִים ָאז ַלְחֹדר,

 ַלְחֹדר ּוְלַחְלֵחל.
 ּוְלַבל ִתְפַגע ָבם ַהַלחּות
 ָלַקח ָכל ִאיש ְנָיר ָוחּוט

ת ַרְגָליו ִחֵתל.  ְוא 
ק ַכד ִבלּו ֵליָלם  ּוְבֹעמ 

 ְוָשם ָאְמרּו: 'ַעד ַמה נ ְחַכם!
 יש.קֹוְדִרים ְשָחִקים. ַהָים ַמתִ 

 ַאְך ַהַמָצב ֵאינ נּו ִביש
 ֵעת ַבְכָבָרה ַנְחֹתר!'

 ֹכה ָרחֹוק, ֹכה ָרחֹוק,
 ַאְדַמת ַהג'ּוְמְבִלים ִנְסְתָרה.

 ְכֻחָלה ָיָדם, ֹראָשם ָיֹרק.
 ְוֵהם ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה.

 
 ָכל ַהַלְיָלה ֵהם ָחְתרּו

 ְוִעם ֲעֹרב ַהיֹום,
 ִזְמרּו ֻכָלם ַלַסַהר ִשיר,

ל גֹוְנג ַאִדיר  ְלֵהד קֹולֹו ש 
 ֵבינֹות ְלָהֵרי רֹום:

 לּו! ַעד ַמה נ ְחָמד,-ָבה-'הו ִטים
ק ַכד,   ַעל ְפֵני ְכָבָרה, ְבֹעמ 

ל ַסַהר ַדק,  ְלֹנַגּה ַזְך ש 
ט ְיַרְקַרק ר   ָלשּוט ִעם ס 

 ֵבינֹות ְלָהֵרי רֹום!'
 ק, ֹכה ָרחֹוק,ֹכה ָרחוֹ 

 ַאְדַמת ַהג'ּוְמְבִלים ִנְסְתָרה.
 ְכֻחָלה ָיָדם, ֹראָשם ָיֹרק.
 ְוֵהם ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה. 

 
 ֵהם ָשטּו ַעד ִלְקצֹות ַהָים

ץ ְיָעִרים. ר  ל א   א 
 ָקנּו ַיְנשּוף ְוֻדְבָשִנית

 אֹוַפִנית,-ַוֲעָגָלה דּו
ז ּוְדבֹוִרים.  ִעם ֹאר 

 יר, עֹוֵרב מּוָזרָקנּו ֲחזִ 
ַכפֹוָתיו ֻסָכר,  ְוקֹוף ש 
 ַוֲחִריֵצי ְגִביָנה ְבִלי ַדי
ל ִריְנג  ִרים.-בוֹ -ּוַבְקבּוִקים ש 

 ֹכה ָרחֹוק, ֹכה ָרחֹוק
 ַאְדַמת ַהג'ּוְמְבִלים ִנְסְתָרה.

 ְכֻחָלה ָיָדם, ֹראָשם ָיֹרק.
 ְוֵהם ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה.

 
ְשִרים ָשָנה. ָחְזרּו ִמֵקץ  ע 

ְשִרים, אֹו ַאף יֹוֵתר(  )ע 
 ְוָכל ִאיש ָאַמר: 'ֵהם ֹכה ָגְדלּו

 ְבֵעת ִהְפִליגּו ְוִטְילּו
 חּוג ַהַסְרְטַפְנֵתר!'לְ 

םיֵ ָמה ָאז כֹוס ְלחַ הּוְר   יה 
ם.  ְוֻכְפָתאֹות ֻהְגשּו ָלה 

 'ִאם ַאְך נּוַכל', ָכל ִאיש ָקָרא,
 נּו ִבְכָבָרהף ָא'ַנְפִליג ַא

 חּוג ַהַסְרְטַפְנֵתר!'לְ 
 ֹכה ָרחֹוק, ֹכה ָרחֹוק

 ַאְדַמת ַהג'ּוְמְבִלים ִנְסְתָרה.
 ְכֻחָלה ָיָדם, ֹראָשם ָיֹרק.



 

 

 )אדוארד ליר(   ְוֵהם ִהְפִליגּו ִבְכָבָרה.
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 ַעִין ַהִפיָרט-ֵג'ק ְשתּום
 ִלי ַחתַבְרָנש ַאִלים, ָעשּוי בְ 

ל ֵעץ, ג   ִעם ר 
 ַמָבט רֹוֵעץ
ס ַחד ר   ְוק 

 ִבְמקֹום ַכף ָיד.
 ַעִין ַהִפיָרט-ֵג'ק ְשתּום

 )אנונימי(    ָהָיה ַבְרָנש ָעשּוי ְבִלי ַחת.
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ְרק ִמָדאּוִדי !הוֹ   ַהִפיָרט דֹון ד 

 י!ָהָיה ִאיש ַאְכָזר, ִאיש ְמאֹוד ַאְכָזִר 
ה נ ֱהָדר ְלַהְפִליא  ַאְך ָהָיה לֹו ַמְרא 

ְרק ִמָדאּוִדי.  ַלִפיָרט דֹון ד 
 

 ָהָיה לֹו ַמְצפּון ָשֹחר ָכעֹוֵרב,
 ַאְך ִמתֹוְך כֹוָבעֹו ְגִדיל נֹוצֹות ִהְשַתְרֵבב,

ִבְשַעת ַהִטיּול ָהָיה ָנד, ִמְשַתְבֵשב,  ש 
 ַעל ֹראש ַהִפיָרט ִמָדאּוִדי.

 
 ָהָיה לֹו ְמִעיל ַאְדמֹוִני ְוָשרּוט,

ת ְשָפמֹו הּוא ָהָיה ְמַסְלֵסל ִבְתִמידּות,  א 
 ַהָים ְבִנְתֵזי ִהְתַרְגשּות-ִשְכְשכּו ְבנֹות

 ִבְגַלל ַהִפיָרט ִמָדאּוִדי.
 

 ן ַגם ִציּור ַקֲעַקעָהָיה לֹו ְכמֹו כֵ 
 ּוְבתֹוְך ֲחגֹורֹו ָהָרכּוס הּוא ָתַקע

ב ַדָקה,פִ  ר   ְגיֹון ְוַסִכין ּוִמין ח 
ְרק ִמָדאּוִדי.  ַהִפיָרט דֹון ד 

 
 הּוא ָיָרה ְבִלי ִהסּוס, הּוא ָהָיה ֵאיְמָתִני,

 ּוַבָים, ֵעת ָהָיה ָהֲאִויר ַזֲעָפִני,
 הּוא ָלַגם ְוָלַגם ִמַבְקבּוק ְכַרְסָתִני,

ְרק ִמָדאּוִדי.  ַהִפיָרט דֹון ד 
 

ב ְדמּוַית ֲעַקְלתֹון ָהְיָתה לוֹ  ר   ַגם ח 
ִנְקָרא 'ִפְלֵפְלתֹון'  ְוָהָיה לֹו ֻתִכי ש 
גֹוָנּה ַדְמַדְמתֹון, ת ְגדֹוָלה ש  ק   ְוַצל 

ְרק ִמָדאּוִדי.  ַהִפיָרט דֹון ד 
 

ְחִביא, ַהשֹוֵדד ַהִנְתָעב,  ּוַמְטמֹון הּוא ה 
ש   ּוְטָחב,ְבֵתָבה ֻמְפָלָאה, ְכסּוַית ֹעב 

ל ָזָהב,  ְבִכיסֹו ִרְשְרשּו ַמְטְבעֹות ש 
ל ָדאּוִדי.   ִרְשֵרש ְזָהבֹו ש 

 
 ַמְצפּונֹו, ַכמּוָבן, ִהְשִחיר ַעד ִטְשטּוש,

 ַאְך ְשֵני ִמְנָעָליו בֹוְססּו ְבִרְשרּוש,
 ֵעת ָחַלף הּוא ַעל ְפֵני ָהעֹוָלם ְבִדְשדּוש

 ְרק ִמָדאּוִדי.ַהִפיָרט דֹון ד  
 
 
 



 

 

ה ָנכֹון, הּוא ָהָיה ִאיש ַאִלים ְוַאְכָזר,  ז 
ְפָשר, ת ְפָשָעיו ֹפה ָפשּוט ִאי א   ִלְמנֹות א 

ת נ ֱהָדר, ֱאמ   ַאְך ַמְרֵאהּו ָהָיה ב 
ְרק ִמָדאּוִדי.   )מילדרד פלו מייגס(    ַהִפיָרט דֹון ד 
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 יָגה,ְסִפיָנה ַאַחת ִהְפלִ 
 ִהְפִליָגה ִמן ַהחֹוף;

 ַעל ִספּוָנּה ָנְשָאה ָלְך
 ְדָבִרים ָיִפים ָלֹרב:

 
 ֻסָכִריֹות ָהיּו ָבּה,

 ֵפרֹות ְמלֹוא ַאְרָגז;
ִשי יָה מ   ָכל ִמְפָרש 

 ְוַהְתָרִנים ִמָפז.
 

יהָ  ר ַמָלח  ב   ְבח 
 ֵשִני ְתֵריְסֵרי ַעְכָבר,
תנֹוְשִאים כָֻלם ַשלְ  ל   ש 
 ְכרּוָכה ֲעֵלי ַצָּואר.

 
 ַהַקַבְרִניט ַבְרָוז הּוא
ן ַדק,  ָלבּוש ִמְקֹטר 

ַהְסִפיָנה ִהְפִליָגה  ְכש 
 )אנונימי(     ָקָרא ְבקֹול: 'ְקָוק, ְקָוק'.
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יוֹ   ְסִפיָנה ַאַחת ֵמִרָֽ
 ִשְיָטה ְבָים ָכֹחל
יהָ  ר ַמָלח  ב   ּוְבח 

 ָהיּו ַהֹכל: קֹוִפים
ן, ה ַעל ֹתר   ַטָבח, צֹופ 

 חֹוֵבל,-ַהַגאי ְוַרב
ג ר  ל א   ְוַאף ֹלא ַפס ש 
ם חֹוֵתל; ת ָמְתֵניה   א 
ה ַעד ַקַער,  ִמִני ִמְכס 

 ִספּון ְוָתא ִהגּוי,
 ְוַאף ֹלא ְטַלאי ָמהּוּהַ 
 אֹו ְבַדל ִמְכָנס ָבלּוי.

 ֲאָבל, ַהֵאין ז ה ְמשֹוֵבב,
 ְסֹער ַנְחשֹול,ֵאיְך ֵהם בִ 

 ְבִנְדנּוֵדי ְזָנבֹות ָאִצים
ת ַהִמְפָרש ִלְגֹלל?  א 

ה ְמשֹוֵבב,  אֹוהֹו! ַהֵאין ז 
 ֵעת ָים ָחֵדל ֵמְרֹעם,

 ִלְראֹות ֵכיַצד קֹוְרִסים כָֻלם
 ְסִביב ֲחִבֹינ ת רֹום?

ה ְמשֹוֵבב  ְואֹוּה! ַהֵאין ז 
ל חֹוף,  ֵאיְך ְבָקְרָבם א 

 ָלם ַעל ְפֵני ַהחֹולדֹוְלִגים כֻ 
 )וולטר דה לה מר(    ִחיש ֱאגֹוִזים ִלְקֹטף?
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 ַפס ַבד ָרֹטב, ִזְרֵמי ַהָים,
 ְורּוַח ַעז נֹוֵשב,

ן ִמְפָרִשים הּוא ָפח  ְבֹלב 
ן ֵגא כֹוֵפף.  ְוֹתר 

 
ן, ַבחּוַרי,  כֹוֵפף ַהתֹור 
ל ְדרֹור, ר ָעט א   ּוְכנ ש 

 ְנְגִלָיה ִתטש ְסִפיָנה,חֹוף ַא
ְרַחִקים ַתְחֹתר.  ַלמ 

 
 ְבַעד ַמָשב לֹוֵטף, ָעֹנג,

 קֹול ָיָפִתי ַאְקִשיב,
 ַאְך ְתנּו ִלי ַנֲהַמת רּוחֹות

 ְוַגל ִנָּׂשא ַמְקִציף.
 

 ְוַגל ִנָּׂשא לֹו, ַבחּוַרי,
 ְדרֹור,-ְסִפיָנה ֻמְקֵשית, ַבת

ד ל   עֹון,ָים ָלנּו מָ -ָשם ח 
 ִגיל ֵיעֹור. -ִלֵבנּו 

 
 ָשם מּול ַהַסַהר ַהַמְקִרין,
 ַחְשַרת סּוָפה, ְבָרִקים.

 ְקִשיבּו, ַמָלִחים, ַלְצִליל,הַ 
 רּוחֹות ַהָים שֹוְרִקים.

 
 ָים, ַבחּוַרי,-שֹוְרִקים רּוחֹות

 ֹקָרא לֹו ְדרֹור -ָבָרק 
 ַאְרמֹון, -ְוָלנּו ֵעץ ָחלּול 

ְלֵקנּו  )אלן קנינגהם(     ָים ָאֹפר. ח 
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ם, יֹוְרֵדי ָים, יֹוְרֵדי ָים,  ַהטּו ָאְזֵניכ 
ם, יֹוְרֵדי ָים.  ַהטּו ָאְזֵניכ 

ְנָבאּו עַ ִלְתִהַלת ַאְדִמירָ   ז ַהֵלב,ל ב 
 ְבאֹוְיָביו ֵאיְך ִנְלַחם, ֵאיְך ִנְלַחם.

 
ְנָבאּו, הּוא ִהְפִליג  ל ַהְקָרב,ב  ל ַהְקָרב, א   א 

ל ַהְקָרב; ְנָבאּו, הּוא ִהְפִליג א   ב 
ְך ִלָבם, ְנָבאּו, הּוא ִהְפִליג ַאְך ְבֹמר   ב 

 ִנְמְלטּו ְקַבְרִניָטיו, ְקַבְרִניָטיו.
 

ָסה, ָננּוס'  ֹכה ִקְרִבי ְלֵויד ָסח: 'ָננּוָֽ
 ֹכה ִקְרִבי ְלֵויד ָסח: 'ָננּוס.

 ְרָגִתי, ַאְך ָלֵצאת מּול אֹוֵיב,ִלי ָיְקָרה ַד 
ק ָמאּוס, אֹוי ָמאּוס'. הּו ֵעס   ז 

 
 רּוִבי' ָתְקָפה ִצי ָצְרַפת, ִצי ָצְרַפת,'ָאז הָ 
ְנָבאּו, ִהיא ָתְקָפה ִצי ָצְרַפת; ִעם  ב 

 ִנְלֲחמּו ַעד ִנַגר ָדם ַעל ְפֵני ַהִספּון,
 ַעד ִנַגר ְונ ְחַבט ְונ ְחַבט.

 
 
 
 



 

 

ְנבָ   אּו, הּוא נֹוָרה ְבַרְגָליו, ְבַרְגָליו,ב 
ְנָבאּו, הּוא נֹוָרה ְבַרְגָליו;  ב 

ְנָבאּו, הּוא נֹוָרה, ַאְך ָפַקד ַעל ַהֹכל:  ב 
 'ַאל ַתְרפּו ִמן ַהְקָרב, ִמן ַהְקָרב!'

 
ת ִפְצעֹו ָאז ָחְבשּו, הּוא ָזַעק, הּוא ָזַעק,  א 

ת ִפְצעֹו ָאז ָחְבשּו, ה  ּוא ָזַעק:א 
ר  ִהְשִכיבּוִני מּול ְפֵני ָהאֹוֵיב, ַעד ֲאש 

 )אנונימי(    ְפִתיל ַחַיי ְינַֻתק, ְינַֻתק'.
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ה ַעל ִספּון ָתְרִנית  ָהָיה ז 
ְשָמּה 'ֻבֹבנ ת', ַהְקַבְרִניט,  ש 

 ִמתֹוְך ֻקַבַעת ַגְמלֹוִנית
ז  ל   ּה'ַימָ -ָסָבא ְתַמד 'ע 

 
ן הּוא ִהְרִעים:  ֵמֹראש ַהֹתר 
ד ְזעּום ְגִביִנים, ָאח! ִמנ ג   'ה 

 ָשט 'ְסִגין ַהִצי' ְכמֹו ְזַנב ְכִריִשים
ְלַקת   ָים ָשָמה!'-ַעל ְפֵני ח 

 
 'ַאל ָנא ַתְטֵענּו, ָקִפיָטן,
 ֵהן ְכָבר נֹוַדע ָלנּו ִמְזַמן

 'ָסִגין'', ָקָרא ַסָפן,ִכי הַ 
ת 'אֹוי' ָיִהיָמה()ַהצ     ו 

 
ל ַהְמצּולֹות  'ָשַקע ָעֹמק א 
 ִעם ְשַלל ַבִדים ּוַמְרכֹולֹות
 ְוָנח ַהְרֵחק הּוא, ְלַמְרְגלֹות

 ִשְפַעת ִאֵיי ַיְסִמיָנּה'. 
 

ל ַעל ָדָאה ִביָעף ָמִהיר,  א 
 ַהַקַבְרִניט, ַעל ְכַנף ֲאִויר,
ת כֹוָבעֹו ֵהִסיר,  ִמָשם א 

 ָהּה!'-יּו ָשלֹוםא: 'הֱ ָקרָ  
 

 ֵבין ִרְכֵסי ָים ְוֵנד ַנְחשֹול,
 ָשם ַהָתְרִנית ָנִתיב ִתְסֹלל,
ת ְבִלי ַלְחֹדל ו   ַיְחֹתר ַהצ 

 )כריסטופר לוג(   ֲעֵדי בֹואֹו ַיְסִמיָנּה. 
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 רֹון ַבְקבּורֹון ָדר לֹו ַעל ֵתל-ָדִני
 ר הּוא ָהָיה.ְוָאָדם ְמֻאשָ 

ל ַבת ת ִלָבּה ש   ָים ַמְקִסיָמה-הּוא ָשָבה א 
ָדָרה ְבֵלב ַהְמצּוָלה.  ש 

ב ָהְיָתה ִהיא עֹוָלה ּוְמַזְמָרה ר   ָכל ע 
ַלע ֵבינֹות ַלַגִלים:  ַעל ס 

ד-, ָדִני'אֹוּה  מ   רֹון ַבְקבּורֹון,-רֹון ַבְקבּורֹון, ח 
 ִנים?'ֲהֵתֵצא ִלְראֹוֵתִני פָ  

 
 
 
 



 

 

ֱאִזין ְלקֹוָלּה-ָדִני  רֹון ַבְקבּורֹון ה 
ת ַהֹצַהר ַהָקט;ּו  ָפַתח א 

 הּוא ִנֵתר ְוִקֵפץ ְוִקֵפץ ְוִנֵתר,
ל ַהחֹוף הּוא ִמֵהר ְוָיַרד.  א 

ַלע ָיְשָבה ָשם ַבת  ַמִים ְקַטָנה:-ַעל ס 
ד-, ָדִני'אֹוּה  מ   ֹון,רֹון ַבְקבּור-רֹון ַבְקבּורֹון, ח 
 ֲהֵתֵצא ִלְראֹוֵתִני ָפִנים?' 

 
ֱחָוה ָלּה ִקָדה,-ָדִני  רֹון ַבְקבּורֹון ה 
ְחִזיָרה ַאַחת-ַבת  ַהָים ה 

 , ֵמעֹוִדי ֹלא ָרִאיִתי ְיצּורְוָאְמָרה: 'אֹוּה
 ָחמּוד ּוָמתֹוק ְכמֹוְתָך.

ק ַיִמים, ְבֹעמ   ְבֵביִתי ַהַמְקִסים, ש 
ר לִ נּוַכל ַחֵיי א  ְחיֹות,ש 
ד-, ָדִניאֹוּה  מ    רֹון ַבְקבּורֹון,-רֹון ַבְקבּורֹון, ח 
 ֲהֵתֵרד ִעָמִדי ַלְמצּולֹות?' 

 
 רֹון ַבְקבּורֹון ֵהִשיב: 'הֹו, ֵכן,-ָדִני

ל ָנֵוְך, ץ ָאבֹוא א   ְבֵחפ 
אֹוִתי, ֹלא ַתְבִהיִלי ִבִתי,  ּוְכֵדי ש 

 ֲאַגֵדל ִלי ָזָנב ִכְזָנֵבְך'.
ְחִזיק, ִמן ַהחֹוף הּוא ִהְרִחיק,  ְבָיָדּה הּוא ה 

ף ַהָים. צ   ְוִנְבַלע ְבתֹוְך ק 
ד-ּוֵמָאז, ָדִני מ   רֹון ַבְקבּורֹון, -רֹון ַבְקבּורֹון, ח 

 )לורה ריצ'רדס(  ֹלא ִנְרָאה עֹוד יֹוֵתר ַעד עֹוָלם.
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 ָהֹיה ָהָיה ַנָּוד ַעִליז,
 יז, ַמָלח ָזִריז,ַבְלָדר ָפזִ 

ר ָבָנה לֹו גֹוְנדֹוָלה  ֲאש 
 ָלשּוט ָבּה, ּוְבִלי ְלַהְפִריז,
 ָנִזיד ֵמִזין הּוא ָבּה ִהְטִעין,

ל ֲהָדִרים ִמָפז;   ִעם ֵנט 
ף ֹמר יָה ֵנט   ִהְזִליף ָעל 
 )ג'.ר. טולקיין(    ַוֲאזֹוְביֹון ָבשּום ִהִתיז.
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ל ַהחֹוף, ַמָלח, ַמָלח,-  ְקַרב א 

 ַמה ִלי ֵהֵבאָת ָשם?
 ַאְלֹמג ָאֹדם, ַאְלֹמג ָלָבן,-

 ַאְלֹמג ִמתֹוְך ַהָים.
 

ץ ֲחַפְרִתיו  ֹלא ִמן ָהָאר 
 ְוֹלא ְקַטְפִתיו ֵמֵעץ,

 ְבָראּוהּו ְיצּוִרים ָרִפים
ק ָים נֹוֵצץ.  )כריסטינה רוזטי(     ְבֹעמ 
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ת ַהַמִים,ַהֲעִבירֵ -  ִני א 

 ָאָנא, ַהַסָפן.
 ִאם ֲאגֹוָרה ְבַאְרָנֵקְך, -

 ִהְנִני מּוָכן.



 

 

 
 ֵיש ֲאגֹוָרה ְבַאְרָנִקי,-

 ֵעיַני ְתֻכלֹות ִהָנן,
ת ַהַמִים,  ַהֲעִביֵרִני א 

 ָאָנא, ַהַסָפן.
 
ל ִסיָרִתי ֲעִלי ָנא,-  א 

 לּו ַגם ְשֹחרֹות ִהָנן,
 ִביֲאגֹוָרֵתְך ִלי הֲ 
 )כריסטינה רוזטי(     ַוֲאִני מּוָכן.
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 ִלי ַבַעל ָקט, ִהְפִליג הּוא
 ַלָים, ְוָהרּוחֹות

 ְסִביב ְסִפיָנתֹו שֹוְרקֹות לוֹ 
ל ֵביִתי פֹוְרחֹות.  )כריסטינה רוזטי(    ְוא 
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ש ַהשֹוַקַעת מ   ִעם ַהש 
 ִבי,שּוב רּוִחי קֹוַדַחת 

 שּוב ִצְמאֹון ַהְנדֹוד תֹוְקֵפִני
 ִסין יֹוֵצא ִלִבי.-ּוְלָים

 
ק,  ֵיש ָתְרִנית ִבְקֵצה ָהֹאפ 

יָה  ם ֵאש, -ִמְפָרש   ֹאד 
ְרָגה', ָלשּוט ָבּה ל 'ִאֵיי ע   א 

 ְתנּוִני ָנא ְבָים גֹוֵעש.
 

 ְלָמָחר, ַעד ֵעת ַעְרַבִים,
 ְלַהְפִליג ֲאִני ַחָיב,

א,-ִניֵדִני שּוב ָיםיְ  ל   פ 
 י()ריצ'רד האוו     ִיָּׂשֵאִני ַגל ִנְלָהב.

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ה. על
 פסגות 
 הלבנה    
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 ְלִמי ַהַיַער ֹפה ַשָיְך,
 ֵאַדע, ֵהן ָגר ַבְכָפר הּוא, ַאְך

 הּוא ֹלא ִיְרֵאִני נ ֱעָצר
ג ל   ַזְך. מּול ַיֲערֹו ְכסּוי ש 

 
 סּוִסי ַהָקט ָחש ִכי מּוָזר

 ַלְחנֹות ְבֵאין ֹפה ֵבית ִאָכר
 ַיָמה-ֵבין ַיַער ַעד ּוְכפֹור

 ְבַלְיָלה ַאְפלּוִלי ְוַקר.
 

ת זוֹ   ג ָהִרְתָמהַמְרִעיד הּוא א 
ה ַעל שּום ַמה?  ִלְשֹאל ִעכּוב ז 
ב ְכפֹור ה, ַרק נ ש   ִמְלַבד ְצִליל ז 

 תֹוִתים ַעל ֲאָדָמה.ִשיר פְ מַ 
 

 ָהדּור ַהַיַער, ַאְך ַעד אֹור
 ָעַלי עֹוד ַהְבָטחֹות ִלְשֹמר

ְך ָרב עֹוד ַלֲעֹבר ר   ְוד 
ְך ָרב עֹוד ַלֲעֹבר. ר   )רוברט פרוסט(    ְוד 
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 ָשַמְעִתי ָפָרש
 רֹוֵכב ַעל ָהָהר,
 ָדַמם ַהַלְיָלה,
 ַהַסַהר ָזַהר,
ס    ף, ַקְסָדתֹו כ 

 ִחְּורֹות ֹכה ָפָניו
 ְוסּוסֹו ַהדֹוֵהר 
ְנָהב.  )וולטר דה לה מר(    ָהָיה ִמש 
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 ְלֵעת ִהְפַסְעִתי ִלי ָבָדד,
 ָשַמְעִתי ִהי עֹוְרִבים ִמַבד.

 עֹוֵרב ַלֲחֵברֹו ֹכה ָסח:
ף ִלְסעּוָדה ִנַקח? ר   ֵאי ט 

 
ה ֵאזוֹ -  ב,ְבֵצל ִקיר ָמט עֹוט 

 ַאִביר ֻדַקר ז ה ִמָקרֹוב.
 ִאיש ֵיַדע ְמנּוָחתֹו, -ֹלא

 זּוַלת ִנצֹו, ַכְלבֹו, ְגִבְרתֹו.
 

 ַכְלבֹו ַלַצִיד ָאץ, ִמֵהר;
ף ְמַשֵחר; ר   ִנצֹו ַלט 

 -ָמְצָאה ְגִבְרתֹו אֹוֵהב ָחָדש 
 ִתְמַתק ַהְסעּוָדה ִמְדַבש.

 
 ּו ִקיָנה,ַרִבים, ַאֲחָריו, ִיְּׂשא

 ַאְך ֹלא ֵיְדעּו ָאָנא ָפָנה.
 ְבַעְצמֹוָתיו ַהַמְצִחיחֹות
 )אנונימי(    ָלַעד ִתַפְחָנה ָהרּוחֹות.
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 ִלִבי ָכֵבד ִמַצַער,
ר ְיִדיִדים,   ְלֵזכ 

 ָפז ַקֵלי ַצַעד,-ַיְלֵדי
 ְוָרִדים.-ִשְפֵתי-ְבנֹות ֵחן

 
גָרֲחָקה ִמְדֹלג ְש  ל   ַפת פ 

 ָבּה ַקל ְפִסיעֹות ָיפּוש;
ד-ָנמֹות ְבנֹות ִשְפֵתי ר   ו 

 )א.א. האוסמן(     ִבְשֵדה ְוָרִדים ָכמּוש.
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 ִתְשָעה ָפָרִשים ַאְדמֹוִנים ַבִמישֹור
ם ֵמָאחֹור.  אֹוֲחִזים ַרֲעמֹות סּוֵסיה 

 .הֹו ִהילֹו, ִהילֹו, הוֹ    
 

 ְשָעָרם ִמְתַבֵדר, ַמָבָטם ַמה ִיְבַער,
ָחד ַהִמְדָהר.  ִתְשָעה ָהרֹוְכִבים, ַאְך א 

 הֹו ִהילֹו, ִהילֹו, הֹו.   
 

 ִשְקשּוק ָדְרבֹונֹות, ְצחֹוק ַעִליז ִמְצַטְלֵצל,
ם ְשִקיָעה ַהִמְשָעט ִמְתַגְלֵגל. ל ֹאד   א 

 ר פרז'ון()אלינו הֹו ִהילֹו, ִהילֹו, הֹו. 
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ְתמֹול ִבְרחֹוב ַהַמְעָגל  א 
ֹּלא ָהָיה ָשם ְכָלל.  ָפַגְשִתי ִאיש ש 

 הּוא ֹלא ָהָיה ָשם ַגם ַהיֹום
 ַהְלַואי ְוֹלא ָישּוב ֲהלֹום.

 
ה ָעצּוב!   ַהַלְיָלה, ַכָמה ז 

 ָהִאיש ִחָכה ִלי ָשָמה שּוב,
ת ֵעיַני,ַאְך   ֵעת ָנָשאִתי א 

 הּוא ֹלא ָהָיה ָשם, ְבַחַיי!
 'ְסַתֵלק! ִהְתַחְלִתי ָאז ִלְצֹעק,    
ת ַאל ִתְטֹרק!     ל   ֵצא, ְוַהד 
 

ש שּוב ִנְגָלה הנ"ל  מ   -ְוא 
ֹּלא ָהָיה ָשם ְכָלל.  ִאיש ָקט ש 
 הּוא ֹלא ָהָיה ָשם ַגם ַהיֹום

 )יוז מירנס(    ב ֲהלֹום.ַהְלַואי ְוֹלא ָישּו
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הּו ָנַקש ֹפה  ִמיש 
 ַעל ַדְלִתי ָבְרחֹוב.
הּו ָנַקש ֹפה  ִמיש 

 ָשַמְעִתי טֹוב, טֹוב, טֹוב.
 ִהְקַשְבִתי ּוָפַתְחִתי,

 -ם ֵהַצְצִתי ֹפה ְושָ 
 ָדָבר ֹלא ִהְתנֹוֵעעַ 
ָדָמם. ל ש   ָבֹאפ 



 

 

 נ תַרק ִחפּוִשית ְקַטְנטֹ 
 ִהִקיָשה ַעל ַהִקיר.

 ַרק קֹול ִצְוַחת ָהאֹוחַ 
 ִנָּׂשא לֹו ָבֲאִויר.

 ַרק ַהְצָרַצר ִרְשֵרש לוֹ 
ְגֵלי ַהַטל  ִבְנֹטף א 

 ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ָנַקש ֹפה
 )וולטר דה לה מר(     ִבְכָלל, ִבְכָלל, ִבְכָלל.

 
 
 . שביעיות96
 

ַבע ְתרָ   זֹות,ַהְרֵחק ְבֵצל ש 
ַבע ֲאָחיֹות חֹוְרזֹות  ָשם ש 

ת ַבלּוִטים ָנָאה,  ַמְחֹרז 
 צֹופֹות ִלְנִסיִכים ִשְבָעה.

 
ַבע ָשִניםִבְקשּו כְ   ֹתם ש 

 ֲעַצת ִשְבַעת ַהְשעֹוִנים:
 ְכָבר ֵעת, ְכָבר ֵעת, ְכָבר ֵעת ֲעֵשה,

ִנָנֵשא.  )אלינור פרז'ון(    ְכָבר ָבָאה ֵעת ש 
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ִנְרַדם, ַרע ש   ֲאִני ַהז 
 ם.ְוִעם אֹור יֹום ֵהִקיץ ְוקָ 

 
ְך ַבֲחלֹום, ל   ָרִאיִתי מ 

ְך ָגז ִעם אֹור ַהיֹום; ל   ַהמ 
 

 ַמְלָכה ָהְיָתה לֹו, ֵכס מּוָרם,
 ַגם ז ה ָחַלף ְונ ֱעַלם.

 
 לּוֵלא חּוט ַהֲחלֹום ָפַקע,

ַרע ְלַמְלכָ   הָהָיה ַהז 
 

ְך ֵגא ָהָיה ָאז ָבא ל   ּומ 
ץ ּוְבִלָבּה.  ִלְמֹשל ָבָאר 

 
 ֲאִני ָהִייִתי ָאז יּוַבל,
ם ְיַפְך ִיַזל.  )אליזבט ג'נינגס(    ְלַרְגֵליה 
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 ִהְקִציַח יֹום ַעל ָהַאְבָזר
 ַהַחְרגֹוִנים ִהְרִצידּו, 

נ ף ָשר  ֵבין עֹוָרִפים ַהש 
 ִעידּו.ֲוֲחִליָגיו ִהְר 

 
 ְיַרא ִמְפֵני ַהג'ּוְרִדי, ְבִני,-

ת ֹלעֹו ִיְפַתח הּוא. ן א   פ 
ת עֹוף ַהג'ּוְבג'ּוב, ְבנִ ְירַ   ,יא א 

 ֵעת ִמְשָבָציו ִיְקָצחּו.
 

 ִעם ִכידֹונֹו ַהְמנּוָשר
 ַבִמְשבֹוִרים ָנַדד הּוא,



 

 

 מּול ֵעץ ַהֻטְמטּום נ ֱעַצר
 ד הּוא.ְתפּוש ִהְרהּוִרים ָעמַ 

 
ת ֹראש,  ּוְבעֹוד ִהְרֵהר ִבְכמש 

 ַהג'ּוְרִדי ָבא קֹוֵדַח,
 ָבא, ִמְתַלְשפֹות ֵעיָניו ִכְגרֹוש

 ּוַמָבטֹו נֹוֵדַח.
 

 ִחיש ַקל, ִחיש ַקל; ָעֹלה ָוֵרד,
ף, ס   ִשְסָפה ַחְרבֹו ָאז ש 
ת הג'ּוְרִדי ַהְמַאְבֵשד  ְוא 
ף. ט   ִנְקָבה ִהיא ָאז ְבח 

 
ת ַהג'ּוְרִדי, ְבִני,-  ִהְשַמְדָת א 

ז. ל  ן ג  ַשק ְלָך ב   ָהּה בֹוא א 
 ,הֹו יֹום ַגְבִני, ַקְבנּו ַקְבִני
ז. ל   ִצְרֵחק הּוא ָאז ְבע 

 
 ִהְקִציַח יֹום ַעל ָהַאְבָזר
 ַהַחְרגֹוִנים ִהְרִצידּו, 

נ ף ָשר  ֵבין עֹוָרִפים ַהש 
 )לואיס קרול(    ֲוֲחִליָגיו ִהְרִעידּו.
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 ַהְיָערֹות ְקֵמִלים, ַהְיָערֹות ְקֵמִלים, נֹוְפִלים,
ץ, ם ָלָאר   ֵאִדים פֹוְרִקים ַמָּׂשא ִדְמעֹוֵתיה 

 ָבא ָאָדם, עֹוֵדר ָשֵדהּו, כֹוֵרַע ְושֹוֵכב ַתְחָתיו
 פרד לורד טניסון(ל)א   בּורְוַאֲחֵרי ֵקיִצים ַרִבים גֹוֵוַע ַהַבְר 

 
 

 . אדון בועון100
 

 ִלִבי ָשָבה ָאדֹון בּועֹון
 ָכִליל, ֵעת ְפַגְשִתיו,

 ִמְפָגש ִראשֹון ִבְלִתי ִנְשָכח
ם י ַרח ִזיו. צ   ְבע 

 
ָחד, ה יֹום ִראשֹון א   ָהָיה ז 

ר ְקָצת ָגשּום  ֵבין ֹבק 
ר ב ַסְגִריִרי, ֲאש  ר   ְוע 

 רֹו ַבֵלב ָחתּום.ִזכְ 
 

ת הּוא ִנְכַנס, ל   ֹלא ִמן ַהד 
 ַאף ֹלא ִמן ַהַחלֹון,

 ִמְגַבַעת ֹלא ֵהִסיר ְוֹלא
ל ַהָסלֹון.  ָפַסע א 

 
 הּוא ֹלא ָגַדל ְכמֹוֵתנּו ָכאן,

ָלא ָפשּוט ִהְתִחיל.  א 
 -הֹוִפיַע ְוִנַצב לֹו ָכְך 
 ַבְרָנש ַאְנְגִלי ָרִגיל.

 
 ָהָיה ִבְכָלל ַגְנְדָרן הּוא ֹלא

 ְוֹלא ָהדּור ִבְלבּוש,
ל ִמְכָנָסיו  ְוֵהָעְדָרם ש 
 בֹו ֹלא עֹוֵרר ִרגּוש;



 

 

ם ַהִפְלִאי ס   ִחיּוְך ַהק 
ִמְּׂשָפָתיו ֹלא ָגז  ש 

 ֵעד ִכי ַבְמִעיל ַהְמֻכְפָתר
ל ָפז.  ָהַלם לֹו ֵלב ש 

 
 הּוא ֹלא ָשָהה ָכאן ְזַמן ָאֹרְך

 ְוֹלא ֻדַבר בֹו ַרב,
ַתע, ָיד ְכֵבָדה ָיְרָדה פ   כש 

 ְוִנֲחָתה ָעָליו,
 

 ְוקֹול ָפַסק ָאז: 'ַמר בּועֹון
 ִהנֹו ָשֵמן ְכמֹו ַכד,

 הּוא ְסָתם ַבְרָנש ִטְפִשי, ָלֵכן,
ְמַחק אֹותֹו ִמָיד!'  א 

 
 ֵאיִני ָסבּור ִכי נ ֱעַלב,
 ת,ַאְך הּוא ָשַמע ָכל ֹזא

 ִכי ִמן ַהַדף הּוא ִהְתרֹוֵמם
 ְוָגז ְבִלי ְצִליל ְואֹות.

 
 ַרק ַכְפתֹוָריו ְוַנֲעָליו

ם ְמַעט,  ִנְכרּו ָלה 
 ּוַבת ְצחֹוקֹו ִהְמִשיָכה עֹוד

ַגע ָקט.  ִלְרֹחף ְלר 
 

 ָאדֹון בּועֹון! ֵהן ָהעֹוָלם
 ָיכֹול ָהָיה ִלְהיֹות
 ַרק ָהיּו ָמקֹום ִנְפָלא, לּו

 ֹוְתָך ָכל ַהְבִריֹות.ְכמ
 

ָחד ָהָיה פֹורֵ   שלּו ָכל א 
 ָכמֹוָך, ְזרֹועֹוָתיו,

 ַמְבִהיק ָהָיה ָאז ִפי ִשְבָעה
ל ָכל כֹוָכב.  אֹורֹו ש 

 
 ִלִבי ָשָבה ָאדֹון בּועֹון
    ָכִליל, ֵעת ְפַגְשִתיו,
 ְוַצַער ְפִריָשתֹו ִמֹפה
 עֹוד ַעל ַחַיי ֵמִעיב.

 
 ְפָעִמים, ְביֹום ַסְגִריר,ּו

 ִפְתאֹום ַאִזיל ְדָמעֹות
ת ַמר בּועֹון  ַעל ִכי ָלַעד א 
 )א.ו. רייה(    ְכָלל ֹלא אֹוִסיף ִלְראֹות.
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 אֹוּה, דֹוִדי ַהָּׂשב, דֹוד ַאְרִלי,
 ִהְתַיֵשב לֹו, ָכְך ֻסַפר ִלי,

 ל ְשעֹוִרים.ִבְמרֹוֵמי תֵ 
ש ָבא ִלְרֹגעַ   ִמן ַהֹחר 

 ַעל ַאפֹו, ְצָרַצר, ְבִלי נֹוַע;
 ְבכֹוָבעֹו ַכְרִטיס ְקרֹונֹועַ 

 )ִמְנָעָליו ָהיּו ָצִרים(.
 



 

 

 ֵעת ָהָיה ָצִעיר, ִכָלה הּוא
 ָממֹונֹו, ֵמָאז ִבָלה הּוא
 ִעתֹוָתיו ֵבין ַהְגָבעֹות.
ש ַהשֹוקַ  מ   ַעת,ָשם, ַבש 

ת ֵעינֹו ָתָלה ִנְפַתַעת,  א 
 ְוִזֵמר: 'ָחַפְצִתי ַדַעת

 ִמי ַאָתה ַגְלַגל ְפָלאֹות?'
 

ם ד   ַכַפְרִסים ִבימֹות ַהק 
ם, ח   ִמְיִגיעֹו ָאַכל הּוא ל 

 ּוְלִמְחָיתֹו ָנַתן
 ִלְפָעִמים ִשעּור ִדְקדּוק,

 אֹו ָצַוח ְבקֹול ָחנּוק,
 ת ִשהּוקאֹו ָמַכר ְגלּולוֹ 

ל ְבִדיִליָתן.  ַבְגָבעֹות ש 
 

 ֵעת שֹוֵטט ִלְבִלי ָמנֹוַח,
ַתע הּוא ִהְבִחין ְבחֹוַח,  פ 

 קֹוץ ָרבּוַע ּוְמֻעָטר.
ה ָהָיה ַכְרִטיס ְקרֹונֹוַע;  ז 

 ַאְך ִבֵקש דֹוִדי ִלְכֹרעַ 
 -ְוִלְגֹחן, ּובֹו ִלְנֹגַע 

ל ַאפֹו ִזֵנק ְצָרַצר.  א 
 

ר    ק ַעז ַהֵמַצחְוַהח 
 ִהְתַיֵשב לֹו ָשם ָלנ ַצח;

 ַבֵלילֹות ּוַבְבָקִרים
 ִמן ָהַאף ֵאינֹו פֹוֵרַח,
 ְבִצְרצּור ַעִליז, קֹוֵלַח,
ת דֹוִדי הּוא ְמַשֵמחַ   א 

 )ַאף ִכי ִמְנָעָליו ָצִרים(.
 

 ֹכה, ָשִנים ְשלֹוִשים ּוְשַתִים
 ,)ִמְנָעָליו ָבלּו ֵביְנַתִים(

ף, ר   ַעל ְגָבעֹות, דֹוִדי ְבִלי ה 
 ָנד ִבְדִמי ְוָנד ְבַרַעש,
ל ֵעין  ַבַאש,-ַעד ָחַזר הּוא א 

 ֹלא ַהְרֵחק ִמֵתל ַהַגַעש
 )ִמְנָעָליו ָהיּו ָצִרים(.

 
 ַעל ַהֵתל, דֹוִדי, דֹוד ַאְרִלי,

ת רּוחֹו ָנַפח, ֻסַפר ִלי,  א 
 ּוְקָברּוהּו, ָכְך אֹוְמִרים,

ש ַהָגבֹוַּה,  מּול ַהֹחר 
 ְלִצדֹו ַכְרִטיס ְקרֹונֹוַע, 
 ּוְצָרַצר ָשם ָנח ְבִלי נֹועַ 
 )אדוארד ליר(    )ִמְנָעָליו ָהיּו ָצִרים(.
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 ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה ִפילֹון
 פֹוֵרט ַעל ְפֵני עּוָגב.

ה ַרק  ִהִביט הּוא שּוב, ָהָיה ז 
 ִמְכָתב. -ּוָגתֹו ִמז

 'ִלְבסֹוף נֹוָכח ֲאִני', ָאַמר,
 'ִכי ָהעֹוָלם ַאְכָזב'.

 



 

 

 ַבר-ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה שֹור
 גֹוֵחן ִמן ַהִתְקָרה.

 ִהִביט הּוא שּוב, ָהְיָתה זֹו ַרק
 ַבת דֹוָדה ַיִקיָרה.

 'ִאם ֹלא ֵתְרִדי ִמָשם', ָאַמר,
ְקָרא ַלִמְשָטָרה!'  .'א 

 
ה ְפע   ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה א 

ה ִבְלשֹון ָיָון,  ַמְקש 
ה ַרק  ִהִביט הּוא שּוב, ָהָיה ז 

 יֹום ג' ְבִסיָון.
 'ֲחָבל ִכי ֵאין ַהָלה', ָאַמר,

ת ִפיו מּוָכן.'  ִלְפצֹות א 
 

 ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה ְפִקיד ַבְנק
 יֹוֵרד ֵמאֹוטֹובּוס,
ה ַרקִהִביט הּוא שּוב,   ָהָיה ז 
 ִהיפֹופֹוָטם ָמאּוס.

 'ִאם ז ה ִיְסַעד ָבִעיר', ָאַמר,
 ָיִריק ָבּה ָכל ֵאבּוס!'

 
ְנגּור  ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה ק 

ה ָקלּוי.  טֹוֵחן ָקפ 
 ִהִביט הּוא שּוב, ָהְיָתה זֹו ַרק

 ְגלּוַלת ָיָרק ָצלּוי.
 'ְבִליַעת ְגלּוָלה ָכזֹו', ָאַמר,

 ַוַדאי ִענּוי'.ִהיא בְ 
 

ְרָכב  ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה מ 
 ַמְמִתין ִממּול ַעד בֹוש.

ה ַרק  ִהִביט הּוא שּוב, ָהָיה ז 
ֵאין לֹו ֹראש.  ֻדבֹון ש 

ה', ָאַמר,  'ְיצּור ֻאְמָלל ָכז 
 ָמזֹון ְבִלי סֹוף ִיְדרש'.

 
 ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה ַיְסעּור

 ֹוָרה.ָחג ְסִביב ַהְמנ
ה בּול  ִהִביט הּוא שּוב, ָהָיה ז 

ל ֲאגֹוָרה.  ִבְמִחיר ש 
 'שּוב ְלֵביְתָך ַעְכָשו', ָאַמר,

ן ֹתאַחְזָך ָקָרה.  פ 
 

 ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה ַמְנעּול
 ַעל ַשַער ַהִמְגָרש.

ה ַרק  ִהִביט הּוא שּוב, ָהָיה ז 
ְך ְמֻשָלש.  ֹחק ֵער 

סֹודֹוָתיו   ְגלּוִיים', ָאַמר,'ש 
ם ָחָדש'.  'ְוֵאין ָבה 

 
 ִנְדָמה לֹו ִכי ָרָאה מֹוֵפת

ְגמֹון.  ִלְהיֹותֹו ה 
ה ַרק  ִהִביט הּוא שּוב, ָהָיה ז 

ל בּוַעת ַסבֹון.  ְקרּום ש 
 'ִגלּוי ַרע ז ה מֹוִריד', ָאַמר,

ר ְלִטְמיֹון.  )לואיס קרול(    ָכל ֵסב 
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 ֵעץ ֱאגֹוִזים ָקָטן ִלי,
 ַמְצִמיַח ִלי ַהָלז
ף ס   ֲאַפְרְסמֹון ִמכ 

 ְוַאָגִסים ִמָפז.
 

ְך ֵמַאְסַפְמָיה ל   ַבת מ 
 ֹעז,-ִהְפִליָגה ָלּה, ַבת
 ּוָבָאה ְלַבְקֵרִני

 ִבְגַלל ֵעץ ָהֱאגֹוז.
 

 ִדַלְגִתי ַעל אֹוְקָינֹוס,
 ִנַתְרִתי ֵמַעל ָים,

 ר רֹונ נ תְושּום ִצפוֹ 
 )אנונימי(    ֹלא ִהִּׂשיַגְתִני ָשם.
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 ַהַגָנן טֹוִבָיה ִגְדגּון
 ָשַלח ֹראשֹו ְלֵשם ִתקּון.

ה ְפָגם ְמאֹוד ְזַעְרַער  ָהָיה ז 
ר ִהְצִריְך ִתקּון ְקַצְרַצר.  ֲאש 

 
 ַאְך ֵשש ָשִנים ִעם ַהַמכֹוש

 ן ַגָנן ְבִלי ֹראש,ָעַבד ַבגַ 
ר ִקָּוה )ֲאָהּה ַלָשְוא!(  ֲאש 

ת ָקְדקֹודֹו מּוָשב.  ִלְראֹות א 
 

 ַאל ָנא ָתנּודּו לֹו ַלַדְך,
ת הּוא שָ   )איאן סריילר(    ח.כַ ִלְשֹלַח ְכֹתב 
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ר-ַמר רֹוִני ַבר צ   מ 
ר ֵמִביש. ב   הּוא ג 

ְנתֹו ה ת ְזק   ּוא הֹוִבילא 
 ִבְמִריָצה ַעל ַהְכִביש.

 ִצְלֵצל ַבְמִצָלה,
 ִהְכִריז ְוָקָרא:
 'ַסְבתֹות ְבזֹול,

ת ִלְמִכיָרה.'  ַסְבתֹוָֽ
 

 ָאְמרּו ָהעֹוְבִרים:
ן,  'ַהְסחֹוָרה יֹוֵצאת ֹדפ 

ת ַהְזֵקָנה   א 
ן;  ֹלא ִנְקנ ה ְבשּום ֹאפ 

 ַרק ַבְרָנש ְזדֹוִני
 יָרהַמֲעִמיד ִלְמכִ 

לוֹ  ת ַסְבָתא ש   א 
 ָהַאַחת, ַיִקיָרה'.

 



 

 

 'ְפָרט ְלָכְך', ָסח ַאֵחר,
 'ַהִסכּוי הּוא ָקלּוש
ֵאי ַפַעם ַאְצִליַח   ש 
 ִלְמֹצא ָלּה ִשמּוש'.

ה ָנכֹון', ָסח ְשִליִשי,  'ז 
ק הּוא ְשטּות,  'ָכל ָהֵעס 

ְחֵלט  ַהְזֵקָנה ְבה 
ַקח ָטעּות'.  ִהָנּה מ 

 
ר-ָאז רֹוִני ַבר צ   מ 

 ַפַדַחת ָחַכְך;
 ִלְבסֹוף, ַלִמָטה 

ת ַהַסְבָתא ָשַלח;  א 
 ַבְמִצָלה הּוא ִצְלֵצל

 ְוָיַרד לֹו ָהִעיָרה
ת ַהְמִריָצה  ְוא 

 ס ריווס(מ)ג'יי    הּוא ָמַכר ָשם ְבִליָרה.
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ש ִהְתַהְבֵהב ֵמַעל מ   ַהש 
ַפע  ִניצֹוצֹות, ְבש 

 ּוִמְמרֹוִמים ָנַעץ ַבָים
 ַקְרַנִים נֹוְצצֹות.

ה מּוָזר, ִכי ַהָשָעה  ְוז 
 ָהְיָתה ָאז ְשַעת ֲחצֹות.

 
 ַהְלָבָנה ָקְצָפה ְמאֹוד,
ש, ִהיא ָסְבָרה, מ   ַלש 

 ֵאין ְזכּות ְלִהָמֵצא ֹפה ְכָלל,
 ִעתֹו ָחְלָפה, ָעְבָרה.
ה תֹוֵקעַ   ַאף 'ַהֵלץ ַהז 

ל תֹוְך ְקֵדָרה ָזָרה'.  א 
 

 ַהחֹול ָהָיה ָיֵבש ְמאֹוד,
 ַהָים ָהָיה ָאז ַלח.

 ָעָנן ְכָלל ֹלא ִנְרָאה ָשם, ִכי
 ָעָנן ֵמַעל ֹלא ָנח.

 -ְועֹוף ֹלא ָחג ֵמַעל ָהֹראש 
 שּום עֹוף ָשם ֹלא ָפַרח.

 
 ַרק סּוס ַהָים ְוַהַנָגר
 ִהְפִסיעּו ַבִמְשעֹול;

ם ָבכּו ָשם ִבְראֹוָתםְש   ֵניה 
ל חֹול.  ַכמּות ָכזֹו ש 

 'לּו ַרק ֻטְאָטא ַהחֹוף', ָאְמרּו,
ה יֹום ָגדֹול',  'ָהָיה ז 

 
 'ִאם ִיְטְרחּו ָכאן ֲעָלמֹות

 ַבַמְטַאְטִאים ִשְבָעה,
 ַהִאם', ָשַאל ָאז סּוס ַהָים,

 'ִיְטַהר ַהחֹוף ִקְמָעא?'
 ח ַהַנָגר,'ֵאיִני ָסבּור', סָ 
 ְבַהִזילֹו ִדְמָעה.

 



 

 

 'ְצָדפֹות, ִקְרבּו ּובֹואּו ָנא',
 ָסח סּוס ַהָים ִלְבסֹוף,

 ִשיַחת ֵרִעים, ְבקֹול ָנִעים,
 נּוַכל ָאז ַלֲחֹטף

 ַאף ִכי ַרק ְלַאְרַבע, נּוַכל)
 ָלֵתת ָכאן ָיד ַבחֹוף('

 
ם,  ְזַקן ַהְצָדפֹות ִהִביט ָבה 

 ר ָדָבר, ַאְך ֹלא ָאמַ 
 ְזַקן ַהְצָדפֹות ֵהִניד ֹראשוֹ 

 ּוַפְרצּופֹו ָקַדר,
ה  ְלאֹות ִכי ֵאין הּוא ְמֻרצ 

 ְוֵאין הּוא נ ֱעַתר.
 

 ַאְך ַאְרָבָעה ַזֲאטּוִטים
 ָיְצאּו ְבִלי ֲחָשש.

ם ַזִכים, ִבְגָדם ָצחֹור  ְפֵניה 
 ּוִמְנָעָלם ֻמְבָרש.

ה מּוָזר, ִכי ַלְצָדפוֹ   תְוז 
ל ְבמּוָחש.. ג   ֵאין ר 

 
 ְרִביִעַית ְצָדפֹות ְשִנָיה
 ָחְפָזה ִמְבִלי ִלְמֹעד,

 ָקְרבּו ָרצֹות, ְצָדפֹות גּוצֹות
 ּוְנפּוחֹות ְכמֹו ֹנאד,

ְרָחק ָשחּו ַלחֹוף  ּוִממ 
 ּוָבאּו עֹוד ְועֹוד.

 
 ָאז סּוס ַהָים ְוַהַנָגר
 ִהְרִחיקּו ִכְכָבָרה

ְצרּו עַ   ל צּוק ָנמּוְךְונ ע 
 ִלְמנּוָחה ְקָצָרה,

 ּוִממּוָלם ָכל ַהְצָדפֹות
 ִהְמִתינּו ְבשּוָרה.

 
 'ִהִגיָעה ֵעת', ָסח סּוס ַהָים,

 ָמה ָחשּוב-'לֹוַמר ְדַבר
 ַעל ַמְנעּוִלים ְוַסְנָדִלים,

ְך ְוַעל ְכרּוב; ל   ַעל מ 
 לֹוַמר ַמדּוַע ַחם ַהָים
 ְזבּוב'.ְוִאם ָכל ִפיל הּוא 

 
 'ֲאָבל ַהְמִתינּו ָנא ִקְמָעא',

 ִהְפִצירּו ַהְצָדפֹות,
ְך הֹוִגיַעְתנּו ְקָצת, ר   'ַהד 

נּו ֲעֵיפֹות'.  עֹוד 
 ן', ָסח ַהַנָגר, ְוֵהן'ֵיש ְזמַ 

 הֹודּו לֹו ִמְתַנְשפֹות.
 

ם', ָסח ָאז סּוס ַהָים, ח   'ַפת ל 
 'ְדרּוָשה ָכאן, ז ה ַהֹכל.

ץ, ַכמּוָבן,ִפְלפֵ   ל ְוֹחמ 
 ֵהם ַמֲעָדן ָגדֹול!

ן ַדי, ְצָדפֹות,  ַעָתה, ִאם ַנְחת 
ְפָשר סֹוף סֹוף ִלְזֹלל'.  א 

 



 

 

 'ַאְך ֹלא אֹוָתנּו', ָזֲעקּו
 ָכל ַהְצָדפֹות ָמָרה,

 'ַאֲחֵרי ֵרעּות ֹכה ִנְלָבָבה,
ה ַיַחס ַרע'.  ְיֵהא ז 

 'ַהַלִיל ַצח', ָסח סּוס ַהָים, 
 ָהרּוַח ִהיא ְקִריָרה,'
 

ן, ה ָהָיה ז ה ִמִצְדכ   ָנא 
 ִעָמנּו ְלַטֵיל'

 ְוַהַנָגר ָאַמר ַרק ֹזאת:
 'הֹוֵשט ִלי עֹוד ִפְלֵפל.
 ִבַקְשִתי ַפַעם, ַאְך ַאָתה

ן ְוָעֵצל'.-ְכַבד  ֹאז 
 

 'זֹוִהי בּוָשה', ָסח סּוס ַהָים,
ן ֹכה ַפח,  'ִלְטֹמן ָלה 

הֹוַבְלנּון ַעד ֹפה ַאֲחֵרי  ש 
 ן ָכל ָכְך'.ְוֵהַרְצנּו

 ַאְך ַהַנָגר ָאַמר ַרק ֹזאת:
ף ַרְך'. ד   הֹוֵשט ִלי צ 

 
 'ְצָדפֹות, ְצָדפֹות', ָסח סּוס ַהָים,

ן, ֵעיִני ִתְדַמע',  'ָלכ 
 ְוהּוא ָבַרר ִצְדָפה ְשֵמָנה

 ִמתֹוְך ָהֲעֵרָמה,
ְחיוֹ  ה ֵמַעל ל   עֹודֹו מֹוח 

 ְמָעה ַאַחת ַחָמה. ִד 
 

 'ִשְמעּו, ְצָדפֹות', ָסח ַהַנָגר,
 'ָנִעים ָהָיה ַהֹכל.

 ַהִאם ֹלא ָבָאה ֵעת ָלשּוב?'
 ַאְך ֹלא ָעָנה לֹו קֹול.

ה ְכָלל ֹלא מּוָזר, כָֻלן  ְוז 
ְכלּו ָאכֹול.  )לואיס קרול(    ֵהן נ א 

 
 

 . אביר וגברת107
 

ת ר   ַאִביר ּוְגב 
ָחדָרְכבּו יוֹ   ם א 

ק ַהַיַער ל ֹעמ   א 
 ָבָדד, ָבָדד.

 
ת ר   'ַאִביר', ָכְך ַהְגב 

 ָאְמָרה, 'ִהָזֵהר,
ַגע ַבַיַער,  ֹרב פ 

 ִהָשֵמר, ִהָשֵמר'.
 

ת ב   ְדָרקֹון ֵאש ַלה 
 ָצץ ֵבין ִשיֵחי נֹוי.
ת ָצְוָחה ָאז: ר   ַהְגב 

 'ֲאבֹוי, ֲאבֹוי!'
 

ת  ָנַעץ ָהַאִביר א 
 ַבְדָרקֹון. ַחְרבוֹ 

 ַהְשַנִים ִהְמִשיכּו
 )אנונימי(    ְבֹרן, ְבֹרן.
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ול ָקבּור הּוא ָוֵמת ר ְקרֹוְמו   אֹוִליב 
ה ִהי, ָקבּור הּוא ָוֵמת.  ה 

 
 ַתפּוַח ָעֵנף ַעל ִקְברֹו ָשם עֹוֵמד,

ה ִהי, ַעל ִקְברֹו ָשם עֹוֵמד.  ה 
 

ָעָנף,ִהְבִשילּו ֵפרֹות   ַעל ַגֵבי ה 
ָעָנף. ה ִהי, ַעל ַגֵבי ה   ה 

 
ת ַהְפִרי הּוא ָקַטף,  ָעַבר ָשם ָזֵקן, א 

ת ַהְפִרי הּוא ָקַטף. ה ִהי, א   ה 
 

ר ָקם ּוָבַעט בֹו ַכָדת,  אֹוִליב 
ה ִהי, הּוא ָבַעט בֹו ַכָדת.  ה 

 
 ִהְתַהֵפְך ַהָזֵקן ְוַגבֹו ְמֻמְטָמט,

ה ִהי, ְוגַ   בֹו ְמֻמְטָמט.ה 
 

ַבִקיר,  ַמְרַדַעת ַעל ְפֵני ַהַמָדף ש 
ַבִקיר. ה ִהי, ַעל ַמָדף ש   ה 

 
ת ַהִשיר,  ִאם ִתְרצּו, ָאז תּוְכלּו ְלַהְמִשיְך א 

ת ַהִשיר. ה ִהי, ְלַהְמִשיְך א   )אנונימי(    ה 
 
 

 . בת הקיסר הסיני109
 

 ַבת ַהֵקיָסר ַהִסיִני,
 א ָרְצָתה ִבי ְכָלל,ִהיא ֹל

 ַאף ִכי ַעל ֵנְרְד מּוָלּה ָתִליִתי
ת ְוִעְנָבל.  ִמְצנ פ 

 
 ִלימֹון ְוַגם ַתפּוַח,
 ַהכֹוָכִבים ַבְתכֹול

 )אֹוָתם ֵאי ָאז ָגַזְלִתי(
 ָשם ָנדּו ְבָמחֹול.

 
 ַכְסָפּה ָנְתָנה ִלי ַהְלָבָנה,

ש  מ  ַפע ָפז; -ַהש   ש 
ִליְשֵתיה    ן, ַעל ַהַדְיָסה ש 
ב עַ ָנְשפּו   ז.ְבנ ש 

 
 ַאְך ַהְנִסיָכה ַהִסיִנית

 ְכמֹו ֹלא ִהְבִחיָנה ְכָלל,
 ֵאיְך ַעל ַהֵנְרְד ָתִליִתי 

ת ְוִעְנָבל.  ִמְצנ פ 
 

 ַבת ַהֵקיָסר ַהִסיִני,
 ַעְלָמה ְיַפת ַתְלַתל,
 ָעְזָבה ַהֵנְרְד, ָפנ יהָ 

 מֹו יּוַבל.ִהְצִהיבּו כְ 
 

ל ב  ת ח  ָלּה-א   ַהִדְלִגית ש 
 ָנְתָנה ִלי, ֲעַגְלַגל,

 ָשזּור ֹרן ִצפֹוִרים ַסְסגֹון
ל ֵתה ְשקּוי ַטל.  ְבִניר ש 



 

 

 
 ִדַלְגִתי ַעל ַהֵנְרְד ְוַעל

ג ַקל, ל   ַהָים ְבד 
ש מ   ַאְך ְלָבָנה ְוש 
 ()אדית סיטוול    ֹלא ִהִּׂשיגּוִני ְכָלל.
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 'ָשב ַאָתה ַאָבא ִויְלָיאם', ַהַנַער ָקָרא,
ה ִמְכָבר,  'ּוְשָעְרָך ֵהן ִהְלִבין ז 

 ֹזאתָֽ ַלֲעֹמד ַעל ֹראְשָך ֹלא ִתיָרא,-ְבָכל
ה מּוָזר?'  ְבִגיְלָך, ַהִאם ֵאין ז 

 
 'ִבְנעּוַרי', ַאָבא ִויְלָיאם ָעָנה ָאז ַלֵבן,

 אִשי ֵהן ָחַשְשִתי ְמאֹוד,'ְלרֹ 
יֹוְדַעִני ִכי ְמאּוָמה בֹו ֵאין  ַאְך ַעָתה ש 

ֱעֹמד עֹוד ְועֹוד'.  ָעָליו א 
 

 'ָשב ַאָתה', ָסח ַהֵבן, 'ֵהן ִצַיְנִתי ֹזאת ְכָבר,
ֱעָלה ִמְשַמִנים;  ּוְבָשְרָך ה 

ַתח ַהַצר ל ַהפ   ֵכיַצד ְבָכל ֹזאת א 
 ל ְבִהפּוְך מּוְקיֹוִנים?'ִתְתַגְלגֵ 

 
 'ִבְנעּוַרי', ָנד ָהָאב ְבֹראשֹו ַהָסרּוק,

ת גּוִפי, ַעד ַכפֹות ָהַרְגַלִים,  'א 
ן  מ   -ְפרּוָטה ַהַבְקבּוק  -ָמַשְחִתי ְבש 

 ַהְרֵשִני ִלְמֹכר ְלָך ְשַנִים'.
 

ְצְלָך ְרצּוצֹות  'ָשב ַאָתה', ָסח ַהֵבן, 'א 
 ָסתֹות, ְוָעֵיף ְכָבר ַהֹּלַע;ַהלְ 
 ֹזאת, עֹוף ָשֵלם ַעל ְכָרִעים ְונֹוצֹות,-ְבָכל

 ֵאיְך ִהְצַלְחָת ִלְלֹעס ְוִלְבֹלַע?'
 

 'ִבְנעּוַרי' ָסח ָהָאב, 'ֹחק ָהָיה ִמְלָפַני,
ק ָלדּון,  ִעם ִאְשִתי ַעל ָכל ֵעס 
ָצְברּו ִלְסתֹוַתי,  ְוַהֹכַח ָהַרב ש 

 ַעד ַהיֹום עֹוד ָטמּון'. ְבתֹוָכן
 

 'ָשב ַאָתה', ָסח ַהֵבן, 'ִאיש ְכָלל ֹלא ְיַפֵלל
ם;  ִכי ֵעיְנָך עֹוד ַחָדה ְכִמֹקד 

ְחַזְקָת ְצלֹוָפח ִמְתַפֵתל-ְבָכל , ֵאיְך ה   ֹזאתָֽ
ם?'  ְוִאַזְנָת אֹותֹו ַעל ַהֹחט 

 
 ת','ְכָבר ָעִניִתי ַדִיי ַעל ָשלֹוש קּוִשיוֹ 

 ָסח ָהָאב, 'הֹו ַאל ָנא ִתְתַנֵפַח!
 ֲהַתְחֹשב ִכי ַאְקִשיב ָכל ַהיֹום ִלְשֻטיֹות?

ַרח!' ְבַעט ְבָך, ת  ן א   )לואיס קרול(    ִהְסַתֵלק, פ 
 
 



 

 

 . אחא ג'ורג' קמבל111
 

ק  ַמָטה ָבֵעמ 
 ּוַמְעָלה ָבָהר,

ל ְמב  ָחא ג'ֹוְרג' ק   א 
ְך ָדַהר. ר   ַבד 

ן,ָא ס   ַחז הּוא ָבר 
 ָהדּור ְוִנְלָבב.

 סּוסֹו ָשב ַהַבְיָתה,
ם ָשב. ר   ַאְך הּוא ט 

 
 ִאמֹו ִנְזֲעָקה ָשם 
 ְבַמר ֵיאּוָשּה; 
 ָפְרָעה ָיָפתֹו 

ת ִמְקַלַעת ֹראָשּה.  א 
ן ס   ִעם ֻאָכף ְוִעם ר 

ב, ָרַכב. ר   ְוח 
 סּוסֹו ָשב ַהַבְיָתה,
ם ָשב. ר   ַאְך הּוא ט 

 
 'ָכִרי עֹוד ָיֹרק הּוא, 

 ִניִרי ֹלא ֻעַבד,
 ָגְרִני ֹלא ְבנּוָיה

 ְוַיְלִדי ֹלא נֹוַלד'.
ן, ס  ל ָהר   ָידֹו א 
 ָהדּור ְוִנְלָבב.

 סּוסֹו ָשב ַהַבְיָתה,
ם ָשב. ר   )אנונימי(    ַאְך הּוא ט 
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 ָפָרש ַאִביר
 ָהדּור, ָיִהיר,

 ַדד הּוא.ָבאֹור, ַבֵצל, נָ 
 ִהְרִחיק ְדֹהר,
 ְבִפיו ִמְזמֹור,

ְלדֹוָרדֹו.  ָפָניו ְלא 
 

 ִהְזִקין ְוָשב,
 ב ְצָלִלים ָאז ָרדּו,לֵ ָעְרבּו ָיָמיו, בַ 
 ֵעת ִכי נֹוַכח
 ִכי ֹלא ָאַרח,

ְלדֹוָרדֹו.  ֹלא ָבא ַעד א 
 

ַתש  ּוִמש 
 ֹכחֹו, ָפַגש

 א.ַעל ְפֵני ַהְשִביל ֵצל ָנד הּו
 'ִצִלי', ָאַמר,
 'ַאֵיה ִמְסָתר

ְלדֹוָרדֹו?'  ִאְּוָתה ָלּה א 
 

 גֹות 'ֲעֵלי ִפסְ 
 ַהְלָבָנה,
 ָרדּו,-בוֹ -ְצָלִלים-ְבֵגיא

 ְרַכב ּוְדַהר',
 ַהֵצל ָאַמר,

ְלדֹוָרדֹו'. ת א   )אדגר אלן פו(    'ַבֵקש א 



 

 

 . ג'ון אנדרסון יקיר לי113
 

ְרסֹון יַ   ִקיר ִליג'ֹון ַאְנד 
ִהַכְרנּו ַרק,  ִמש 

 ִכְשֹחר עֹוֵרב ָהָיה ֹראְשָך
 ּוִמְצֲחָך ָחָלק.

 ַעְכָשו, ְקָמִטים ַעל ִמְצֲחָך,
 ְכפֹור ַאְת ֹראְשָך ִהְכִתיר,
 ַאְך ְיֹבַרְך ִלי ְכפֹור ֹראְשָך,

ְרסֹון ַיִקיר.  ג'ֹון ַאְנד 
 

ְרסֹון ַיִקיר ִלי,  ג'ֹון ַאְנד 
ה  ַהְשִביל, ְבַמֲעל 

 ַיְחָדו ִטַפְסנּו ַעל ָהָהר
 ּוִבְלָבֵבנּו ִגיל.

 ַעְכָשו ָפֵנינּו ַלמֹוָרד,
 ַאְך ָיד ְבַיד ַנְיִשיר

 ּוְלַמְרְגלֹות ָהָהר ִניַשן
ְרסֹון ַיִקיר.  )רוברט ברנס(    ג'ֹון ַאְנד 
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ָשב ָחתּול ִעם אֹור ִראשֹון  ְכש 
ְגֵלי  ל קֹוְפִאים ִלְכפֹורטַ -ְוא 

ף ַעז ָחֵדל ִמְסאֹון ט   ְוש 
 ּוִמְפָרש סֹוֵבב ְסחֹור, ְסחֹור
 -ּוִמְפָרש סֹוֵבב ְסחֹור, ְסחֹור 

 ְבֹראש ְצִריַח נ ֱעָזב
 רֹוֵבץ ַהכֹוס ַעל ִהְרהּוָריו.

 
ְבַיד חֹוְלבֹות נֹוֵקש ַמְנעּול  ְכש 

 ְוֵריַח טֹוב ַמִדיף ָחִציר
 קֹוֵרא ַבלּול, ְוַתְרְנגֹול

ר ִשיר מ   ַאַחת אֹו ְשַתִים, ז 
ר ִשיר  מ   -ַאַחת אֹו ְשַתִים, ז 

 ְבֹראש ְצִריַח נ ֱעָזב
 )אלפרד לורד טניסון(    רֹוֵבץ ַהכֹוס ַעל ִהְרהּוָריו.

 
 

 . לבי במרום ארץ115
 

ץ, ִלִבי ֵאינֹו ֹפה, ר   ִלִבי ִבְמרֹום א 
ץ,  ר   ְמקֹום ֵציד ַהתֹוא.ִלִבי ִבְמרֹום א 

א ְוַאִיל ָהדּור.-ְמקֹום ֵציד תֹוא ר   פ 
ָאדּור. ץ, ְבָכל ש  ר   ִלִבי ִבְמרֹום א 

 
ץ, ָשלֹום ַלָצפֹון, ר   ָשלֹום ִלְמרֹום א 

ת ַהְיָקר, ַהְגבּוָרה ְוָהאֹון. ד   מֹול 
ְרַכב, א  ָעה, ְבָכל ש  ֵאָתָֽ  ְבָכל ש 

ץ ָלנ   ר   ַצח ֹאַהב.ִגְבעֹות ְמרֹום א 
 

ג ָעב,-ָשלֹום ָהֵרי ל   רֹום ֲעטּוֵפי ש 
ק ִנְרָחב. א ְבֵעמ  ש   ָשלֹום ִלְנאֹות ד 

 ָשלֹום ַלְיָערֹות, ַלֻחְרשֹות ַבִמְתלֹול,
 ַמִים הֹוִמים ְבַנְחשֹול.-ָשלֹום ִשְטֵפי

 



 

 

ץ, ִלִבי ֵאינֹו ֹפה, ר   ִלִבי ִבְמרֹום א 
ץ, ר   ְמקֹום ֵציד ַהתֹוא. ִלִבי ִבְמרֹום א 
א ְוַאִיל ָהדּור.-ְמקֹום ֵציד תֹוא ר   פ 

ָאדּור. ץ, ְבָכל ש  ר   )רוברט ברנס(    ִלִבי ִבְמרֹום א 
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 ֲהִיָשַכח ָיִדיד ָוִתיק
 ְוֹלא ִיְהי ה ִנְזָכר?

 ֲהִיָשַכח ָיִדיד ָוִתיק
 ִמן ַהָיִמים ִמְכָבר?

 
ר   ָיִמים, ֵרִעי,הַ ְלֵזכ 

ר ָחְלפּו ִמְכָבר,  ֲאש 
ד ְוִנְזֹכר-ָנִרים כֹוס ס   ח 

 ָיִמים ָחְלפּו ִמְכָבר.
 

ה,  ִאָתּה ַתְזִמין ְלָך ַמְשק 
ְבַחר, ִלי, א   ֲאִני, ש 

ד ְוִנְזֹכר-ָנִרים כֹוס ס   ח 
 ָיִמים ָהְלכּו ִמְכָבר.

 
ר    ַהָיִמים ...ְלֵזכ 
 

 נּו ָאז,ַמְרָגִניֹות ִלַקְט 
 דֹוְלִגים ִלְגדֹות ָנָהר,
 ֲאָבל ַרְגֵלנּו ֵהן ָבְלָתה

 ִמִני ָיִמים ִמְכָבר.
 

ר   ַהָיִמים ...ְלֵזכ 
 

 יֹום יֹום ָחַתְרנּו ָשם ַיְחָדו,
ג ַקר; ל   טֹוְבִלים ְבפ 

 ַאְך ֵבינֹוֵתינּו ָים ִהְרִעים
 ִמִני ָיִמים ִמְכָבר.

 
ר   ַהָיִמים ...ְלֵזכ 

 
 ה ְלָך ָיִדי, הֹוֵשטִהנֵ 

 ָיְדָך, ָיִדיד ָיָקר
 ְוכֹוס ֵרעּות ָנִרים ַיְחָדו
 ִלְכבֹוד ָיִמים ִמְכָבר.

 
ר ַהָיִמים ...לְ   )רוברט ברנס(    ֵזכ 
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 ָהִאיש ַבִמְדָבר ָשַאל ְשֵאַלת ַתם:
 ַמה ִמְסַפר ַהתּוִתים ַהְגֵדִלים ְבֵלב ָים?

 ִתי ָלִאיש: ַהִמְסָפר ַכמּוָבן,ָעִני
 ְכִמְסַפר ַהְמִליִחים ַהְגֵדִלים ְבֵלב ָים.

 
ה, ִפְתאֹום,  ָהִאיש ְשֵאַלִני: ֵכיַצד ז 

ְצִלי ַהֲחִזיר ְמעֹוֵפף ַבָמרֹום?  א 
 ָעִניִתי לֹו: ְשַמע! זֹו ֵאיָנּה ֻקִשָיה,
ה ְבתֹוְך ַקן קּוִק   ָיה.הּוא נֹוַלד ַכִנְרא 



 

 

 
ְמנ ה לֹו ַבֵלב  עֹוד, ִבְקַשִני ָהִאיש ִכי א 

 ַגְרְגֵרי חֹול ַהָים, ּוָמִניִתי ֵהיֵטב.
ְחַסְרָת ַגְרֵגר?  הּוא ָשַאל ְבִחיּוְך: ֹלא ה 

 )אנונימי(    ָעִניִתי לֹו: ַאְדַרָבא, ֵלְך ּוְתָבֵרר!
 
 

 . דוד המלך118
 

ְך ָדִוד,ִאיש ָעצּוב ַעד ְמאֹוד הּוא  ל   ַהמ 
ל;  ְבִלי ִעָלה ָלָעְגָמה ְוָלֵאב 

 ְלָהֵקל ַעל ָעְצבֹו, ִצָּוה ְלָהִביא
ל.  ֵמָאה פֹוְרִטים ֲעֵלי ֵנב 

 
ק ָעֵרב ת   ֵהם ִנְגנּו ְוִנְגנּו ּומ 
 ָמְסכּו ַלְנִגיָנה ְוִהְכִניסּו,

ר ְבִלבוֹ  ב ֲאש  צ  ת ָהע   ֲאָבל א 
ם ֵמיָתר ֹלא ֵהִניסּו ס   .ְבק 

 
ל ַהַגן,  ָאז ֵנרֹום לֹו ָדִוד ְוָיָצא א 

ל ָיֵרַח;  שֹוֵטט ְלאֹורֹו ש 
נ ְחָבא בְ  ת ַהְברֹושָזִמיר ש  ר   ַצמ 

 ָהָמה ָשם, ְבקֹול ִמְתַיֵפַח.
 

ְך ֵעיָניו ל   ֵהִרים ְוָנָשא ָאז ַהמ 
ת: ר  ל ַעְנֵפי ַהַצמ  ל ֹאפ   א 

 ֱאֹמר, עֹוף ָזִעיר, ִמַנִין ְלָך
ת? ר  ִלִבי ְמַנק   ָהָעְגָמה ש 

 
 ַאְך ָהעֹוף ֹלא ָנַתן ַדְעתֹו ַלשֹוֵאל

ב ש  ֱאִזין ָבֹרב ק   ְוָדִוד ה 
ר  ַלָזִמיר ַהשֹוֵפְך ָעְגָמתֹו, ַעד ֲאש 

ב. צ   )וולטר דה לה מר(    ָנמֹוג ִמִלבֹו ָכל ָהע 
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ַבגַ  ִלאי ש  ל ַבד ֵעץ פ   ןא 
ְך ֹראש ל   ָנָשא ַהמ 
 ִשיר-ְוָשם ָרָאה ִצפֹוֵרי

 'ַחת ְשַתִים ְוָשלֹוש.
 

 ַכְנֵפי ָהִראשֹוָנה ְצחֹורֹות,
יָה ָפז; -ְשִנָיה   ְכָנפ 

 ָיפּו ִמֹכל ַכְנֵפי ְשִליִשית
 ִבְתכֹול ָעֹמק ְוַעז.

 
ר ָים, ל ֵעב   ָפְרָחה ַאַחת א 

 ֹון,ִלְפַאת ָצפ -ְשִנָיה 
 ְוַהְתֻכָלה ִהְדִריָמה עּוף
 ִלְמקֹום ְכפֹור ְוַקְרחֹון.

 
ְך ְלשּוָבן ל   ִהְמִתין ַהמ 
ת, ל   ְתֵריָסר ַיְרֵחי תֹוח 

 ַלְלָבָנה, ַלְזהּוָבה
ת.  ּוְלִצפֹור ַהְתֵכל 

 



 

 

 ַהְלָבָנה ֵהִביָאה לֹו 
ַרע ְפִניִני ָבִהיר,  ז 

ל ַהְזהּוָבה  ְבַמקֹוָרּה ש 
 ָפז ַתְזִהיר.-ַבַעתטַ 
 

 ְוַהְשִליִשית, ְתכּוַלת נֹוצֹות,
 ִמן ַהָדרֹום ַהַקר,

 ֵהִביָאה לֹו ְבַמקֹוָרּה
 ָים ֲאַפְרַפר.-ַשְבלּול

 
ַרע ַהְפִניָנה ַהַצח  ִמז 

ר ִנְשַתל ַבַגן  ֲאש 
 ֵחן ְוָלּה-ָצְמָחה ַעְלָמה ַבת
 עֹור ְפִניִני ָלָבן.

 
ר    ְך ְלָפָניו ָכְרָעהִהיא ב 

 ּוְבִחיּוְך ָקסּום
 ְבֵצל ָהֵעץ ִהִביָטה בוֹ 
 ַאְך ֹלא ָאְמָרה ְמאּום.

 
ל ָאְזנוֹ   ְוַרק ִהְצִמיָדה א 

ת ַהַשְבלּול  ַבָיד א 
ְמַית ִשיר ַרְך  ְוהּוא ָשַמע ה 

 עֹוָלה ְבקֹול ָצלּול.
 

ְך ְבָיָדּה ל   ָאַחז ַהמ 
ְצָבָעּה ָעַנד  ּוְלא 

 ָפז, ְוַלֻחָפה-ַטַבַעת
 הּוא הֹוִביָלּה ִמָיד.

 
ם  ַעד ַשַחר ָאז ִזְמרּו ָלה 

ל ֵחן  ְבִסְלסּוִלים ש 
 ַהְלָבָנה, ַהְזהּוָבה
 )ג'יימס ריווס(    ְוַהְתֻכָלה ַגם ֵכן.
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ה ֹפה,  ָדָבר מּוָזר קֹור 
 מּוָזר ְוַגם ַמְרִשים:

ְגב   תָכל ַמה ש  ל  ת ש' אֹוכ   ר 
ת ש'! ר   הֹוֵפְך ִלְגב 

ש, ב   ְרִקיק אֹו ְבַשר כ 
 ַדְיָסה אֹו ַתפּוַח,
 ְקִציָצה ְוִרָבה,

 ְגִביָנה ְוָדג ָמלּוַח,
ַגע -ֹלא ִאְכַפת ִבְכָלל   ְבר 

ָיְצאּו ִמן ַהַצַלַחת,  ש 
 ִאם ָמַרת ַקָצבי-ַגם

ְלָקּה לֹוַקַחת, ת ח   א 
 ְבָדל ְוֵנַתח,ַהֹכל, ָכל 

 ֵפרּור ֻסָכר ְגִביִשי:
ת ל  ת ש' אֹוכ  ר  ְגב   ָכל ַמה ש 

ת ש'. ר   )וולטר דה לה מר(    הֹוֵפְך ִלְגב 
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ד ַוֲחתּול ַהְקִטיָפה, ב  ב ַהל  ל   כ 
 ֹלא ִנים ְוֹלא ִתיר אֹו ְתנּוָמה ֲחטּוָפה,

 ַלְיָלה, ֲחצֹות )ִשְמעּו ָנא ִעְנָין!(
ה מּול ז ה ַעל ַגֵבי ַהֻשְלָחן.  ָרְבצּו ז 

 ַהַכד ַהִסיִני ּוְשעֹון ַהִקיר
ַתח גֹוֵבר ָבֲאִויר,  ָחשּו ְבמ 

 ֵעת שּוב ִמְתַלַקַחת ְקָטָטה ּוְדִחיָפה
 ֹזאת ֹלא ָרִאיִתי, ַאְך ָסח ִלי ַהַכד-)ָכל

ת ַהֹכל ַרק ִלי, ִלי ִבְלַבד(.  ְוִגָלה א 
 

ב  ל  ד ָנַבח 'ָהאּו, ָהאּו, ָהאּו',כ  ב   ַהל 
 ֲחתּול ַהְקִטיָפה ָעָנה לֹו 'ִמָיאּו',

ַתע ָהְיָתה ָהִרְצָפה ֲאפּוָפה  ּופ 
ל ְקִטיָפה. ד ּוְקָרִעים ש  ב   ִפסֹות ל 

 ְשעֹון ַהִקיר ַהָתלּוי ַעל ָהָאח
ת ָפָניו ְוֵהֵחל נ ֱאָנח,  ֵהִליט א 

 ָיה הּואֹכה ִנְבָעת, ָאחּוז ַרַעד הָ 
 )ִשימּו ֵלב, ַרבֹוַתי, ֲאִני ַרק חֹוֵזר

הֹוִאיל ְשעֹון ַהִקיר ְלַסֵפר(.  ַעל ַמה ש 
 

 'אֹוי ַוֲאבֹוי ִלי', ָקָרא ְבִחיל,
 ַהַכד ַהִסיִני ְוִהְכִחיל ...

ד ַוֲחתּול ַהְקִטיָפה ב  ב ַהל  ל   ַאְך כ 
 הֹוִסיפּו ַלְחֹשף ַבִתְגָרה ַהְטרּוָפה

ל   ת ְוֵשןט  ט  ן שֹור   ף, ִצֹפר 
 ְבֻבְלמּוס ּוְבַזַעם ִבְלִתי ֵיָאֵמן.
ל ש ַמְבִהיל! ה ת   ַאְלַלי, ֵאיז 

 )ֵאינ ִני ַמְגִזים אֹו ַמְפִריז ִבְמיָֻחד,
 ָכְך ְבִדיּוק ִסֵפר ִלי ַהַכד(.

 
ר ָזַרח, ִמן ַהזּוג ַהמּוָזר,  ֵעת ֹבק 

ר ָקלּו ץ אֹו ֵזכ  מ   ש ֹלא נֹוַתר,שּום ש 
 ְוֵיש ֲאָנִשים ַהְסבּוִרים עֹוד ַעְכָשו,
ל ַגָנב. ה אּוַלי ָפֳעלֹו ש   ִכי ָהָיה ז 

ה:  ֲאָבל ַהָנכֹון ַבֲעִליל ִהנֹו ז 
ה ... ת ז  ה א   ַהְשַנִים ִהְצִליחּו ִלְטֹרף ז 

 ֵיש ָכאן עֹוד לֹוַמר?-ַמְדִהים! ַמה
 חֹות, ֹלא יֹוֵתר,)ָכֹזאת ְבִדיּוק, ֹלא פָ 

 וג'ין פילד(י)   ְבָאְזַני ִהְתַוָדה ְשעֹון ַהִקיר ְוִסֵפר(.
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