
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לֹוִמית ֹכֵהן    ָעצּוב ִלי / שְּ שֶׁ  ָאִסיף -כְּ

 

ִאָמא: " ִתי לְּ  !"ב ִליָעצּוָאַמרְּ

ָרה. ת ָהֲעִציִצים," ִאָמא ָאמְּ ה אֶׁ קֶׁ  "ֵלְך ַתשְּ

ֵקיִתי  ִהשְּ

ֹלא ָעַזר  וְּ

ב ֹלא ָעַבר. צֶׁ  ָהעֶׁ

 

ַאָבא: " ִתי לְּ  !"ָעצּוב ִליָאַמרְּ

 "ָאז ָתִשיר ִשיִרים," ַאָבא ָאַמר.

ִתי  ַשרְּ

ֹלא ָעַזר  וְּ

ב ֹלא ָעַבר. צֶׁ  ָהעֶׁ

 

ָסָבא: " ִתי לְּ  !"ָעצּוב ִליָאַמרְּ

 ר,אוָ צַ ת הַ י אֶׁ ף לִ טֵ א לִ בָ סַ 

 ה,ָר ה קָ ר מָ פֵ "סַ 

 ר."בָ יר ָד סִ חְּ אל תַ 

ב ָעַבר צֶׁ ָהעֶׁ  ...וְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוך

 סבא מרחוב העפיפונים הכחולים

 6891עם עובד 

 

ִחי   ִלי / נּוִרית ַזרְּ ִבים ָעצּו בְּ ֵני ַהדֻּ    שְּ

   

ָעִמים  ִלפְּ

 ֲאִני ֵמִרים ַרק

ִלי ת ָהֹראש שֶׁ  אֶׁ

ה אֹוָתם ָבר ֲאִני רֹואֶׁ  ּוכְּ

ִבים מּוִלי    -יֹושְּ

ִבים  ֵני ַהדֻּ ִלי ָעצ -שְּ  .ּו בְּ

 

ֹמא ל שְּ גֶׁ ִמיָנם ֵהם ַמִניִחיםרֶׁ  ל ַעל יְּ

ַכף ַאַחת ִכים ֹראָשם בְּ  תֹומְּ

ִכים, ִנָיה סֹומְּ  ּוַבשְּ

ִלי ִמָלה  ּובְּ

 נֱֶׁאָנִחים.

ִחיק אֹוָתם  ֲאִני ַמצְּ

ִציִנִיים ִבים רְּ ֵהם יֹושְּ  וְּ

ֵני ֲעָנִנים. מֹו שְּ  כְּ

 

ֹאד ָבר מְּ ָאס ִלי כְּ ִנמְּ שֶׁ  ּוכְּ

ֹלא קֹוִלי:  ֲאִני קֹוֵרא ִבמְּ

קּו ִמֹפה ִמָיד,' ַתלְּ  סְּ

ִלי!  ָעצּו! בְּ

 

ָעִמים ִלפְּ  וְּ

ָלִמים ת נֶׁעְּ ֱאמֶׁ  ֵהם בֶׁ

אֱ  ָלִמיםבֶׁ ת נֶׁעְּ  מֶׁ

ָלִמים.      נֶׁעְּ

   

 הנמר שמתחת למיטה מתוך

 נורית זרחימאת 

 צייר אבנר כץ

 6811מסדה 

 

ָהב נְּ ָשו יֹוָאב ָעצּוב / ַחָיה שֶׁ  ַעכְּ

 

ָשו   ָעצּוב. יֹוָאבַעכְּ

 ַמדּוַע ַאָתה ָעצּוב, יֹוָאב?

 

 ב ֹלא ָיכֹול ַלֲענֹות,ֲאָבל יֹוָא

ָשו.  ִכי יֹוָאב ָעצּוב ַעכְּ

 

לֹו ֲעצּובֹות    -ָהֵעיַנִים שֶׁ

ל יֹוָאב. ה שֶׁ  ָעצּוב ַגם ַהפֶׁ

לֹו ֲעצּובֹות.  ַהַמֲחָשבֹות שֶׁ

 ַמדּוַע ַאָתה ָעצּוב, יֹוָאב?

 

 ֲאָבל יֹוָאב ֹלא ָיכֹול ַלֲענֹות,

ָשו.  ִכי יֹוָאב ָעצּוב ַעכְּ

 

ַתִיםאּוַלי ע  ֹוד ַדָקה אֹו שְּ

ָעַתִים  אּוַלי עֹוד ָשָעה אֹו שְּ  -וְּ

יֶׁה ָעצּוב.  הּוא ֹלא ִיהְּ

 

ה צֶׁ ִאם הּוא ִירְּ  וְּ

ַכח ִאם הּוא ֹלא ִישְּ  וְּ

ַסֵפר ַמדּוַע הּוא ָהָיה  הּוא יְּ

 ָכְך.-ָעצּוב ָכל

 

 

 

 

  העורב והלימוןמתוך 

 חיה שנהבמאת 

 צייר דיוויד הול

  9008עם עובד 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 ...ָעצּוב        

 

שכתב ואריך קסטנר בספריו, בהקדמות  ,יאנוש קורצ'אק בכתביו הפדגוגיים ובסיפוריו

הפליאו להבין לנפשם של ילדים שני ההומניסטים האלה  - וב"הרהורים" ששזר בין הפרקים

ה של ת מזם של ילדים אינו קל ואינו פחּונָ בוֹ צְּ הילדות איננה חפה מעצב, ועִ ; בשמםוטענו 

 מבוגרים. 

   שלושת השיר שכאן מעמידים את העצב בקדמת הבמה.

איננה עוסקת בסיבה. תחושת ו( מתבוננת בתחושת העצב הפוקדת ילד 1491' נ) נורית זרחי

כהים, גדולים, שנוכחותם  מעיקה כשני דובים, היא הדכדוך מופיעה פתאום, "לפעמים"

את המילים הפשוטות, הנוגעות  תטלונ . זרחיומפריעה לשגרת החיים חוסמת כל רגש אחר

רּוקה. הדימוי מחלקת ו - "עצוב לי" -לכל לב  אותן לשלושה רכיבים, שני שמות וביניהם ו שְּ

הומור בזמן מוסיף -של שני הדובים ממחיש את המועקה הרובצת על הילד, אך בו

 הבאות לידי ביטוי גם בטיפוגרפיה.  אופטימיותו

זוטא בשלוש מערכות; ילד מול אמא, ילד -מציגה מעין מחזה( 1491)נ' אסיף -שלומית כהן

 אותה.        עלימהסבא יודע שהתעלמות ממצוקה איננה מרק הפתעה?  .מול אבא, ילד מול סבא

גם  .ו( עוסקת בכבודו של הילד; בכבוד לרגשותיו, בכבוד לפרטיות1491)נ'  חיה שנהב

ואולי גם לשכוח  להיפרד מן העצב מסר אופטימי, המבליט את האפשרותבשיר הזה מנצנץ 

 את סיבתו. 

          

 לויןנירה  

 

 

 


