
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נאור לאה? / ַלֶכֶתר ַחתִמתַ  ַלֶמֶלְך ֵיׁש ָמה

 

 ?ַלֶכֶתר ַחתִמתַ , ֶלְךַלמֶ , לו   ֵיׁש המָ 

ֲאִלים םֶׁשַאתֶ  ַמָזל  .ׁשו 

 ?ַלֶכֶתר ַחתִמתַ , ֶלְךַלמֶ , לו   ֵיׁש ָמה

 ?ִמְסַתְכִלים ֵאיְך ִלי ידּוַהגִ 

  

ֵאג ָׁשם אּוַלי הּוא ּד  ַלֶכֶתר? ַחתִמתַ ו 

 הּוא ָרֵעב? ַהְזַמןאּוַלי ָכל 

 ?ַלֶכֶתר ַחתִמתַ , ֶלְךַלמֶ , לו   ֵיׁש ָמה

ֵׁשב? ָמהַעל   הּוא ְבֶעֶצם חו 

  

ֵחד ָׁשם   ַלֶכֶתר? ַחתִמתַ אּוַלי הּוא ּפו 

ֵחק ָכל   ?ַהְזַמןאּוַלי הּוא צו 

ְמִרים   ַלֶכֶתר ַחתֶׁשִמתַ ָׁשַמְעִתי או 

 ְבֶעֶצם ַקְבָצן. ֶלְךַהמֶ 

  

 ?ַלֶכֶתר ַחתִמתַ , ֶלְךַלמֶ , לו   ֵיׁש ָמה

 ?ְמֻתְלָתלק? ָקַרַחת? ָחלָ 

אׁש  ַלֶכֶתר? ַחתִמתַ ָׁשם,  אּוַלי ֵאין לו  ר 

  אּוַלי ֵאין ָׁשם ֶמֶלְך ִבְכָלל?

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה קרה בארץ מי?המחזמר  מתוך

 (נאור לאה של האתר)השיר לקוח מ

 

 פינקרפלד-לּו ָהִייִתי ֶמֶלְך / אנדה עמיר

       

 לּו ָהִייִתי ֶמֶלְך,           

ת,  ֶמֶלְך ֶׁשל ַחּיו 

 ְמַצֶּוה ָהִייִתי

ת, ם ִלְחיו   ְבָׁשלו 

ב,  ַלָנֵמר, ְוַגם ַלּד 

ף, א, ֹלא ִלְטר   ֹלא ִלְשנ 

ף ָלַאְרנָ    -ב, ְוַגם ַלּקו 

ב.  ֶאת ֻכָלם ֶלֱאה 

 לּו ָהִייִתי ֶמֶלְך,

ָלם  ֶמֶלְך ָהעו 

 ְמַצֶּוה ָהִייִתי

ם ֵבין ֻכָלם.  ָׁשלו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני שר מאושר, מתוך

 פינקרפלד-מאת אנדה עמיר

 צייר נחום גוטמן

 3791מסדה 

 

 ַמה ֶשֵּיׁש ַבָגן ֵיׁש ַבָגן / נורית זרחי

 

 ֶזה ַהָגן.

 ָגן,ּוַמה ֶשֵּיׁש ַבָגן ֵיׁש בַ 

 ֵאין ַבָגן. -ּוַמה ֶשֵאין 

 ְוַעל ַאַחד ָהֵעִצים

 ֵׁשם ַהַמְלָכה ָחרּוט.

תו  ַהֶמֶלְך ִמְזַמן.  ְבַסִכין ָחַרט או 

ֶתֶקת,  ַהַמְלָכה ָעְמָדה ַתַחת ָהֵעץ ׁשו 

ֵדַע   אּוַלי ָשְמָחה, -ּוִמי יו 

ת ָהְיָתה ָתִמיד ְמַחּיֶ יִ תַ פָ ְש ִכי בִ   ֶכת,ם ְסגּורו 

 ְוָכְך ִחְּיָכה.

 

 רּוַח ַבֶגֶׁשם,

 ֶגֶׁשם ַבֶגֶׁשם.

 ָּדָהה ַהְׁשִביל, ַהִּקיר ִנְסַּדק,

ק ֶנְחַקק.  ַאְך ֵׁשם ַהַמְלָכה ֶהָחרּוט ַבֶגַזע ָעמ 

 

תו  ַהֶמֶלְך, ָלם ֹלא ִיְׁשַכח או   ְלעו 

 ַעד ַכָמה ֶׁשְּיַנֶסה:

 ֶמשִכי הּוא ָגַדל ִעם ַהֶגֶׁשם ַהשֶ 

 ֶאת ְּפֵני ָכל ַהֶגַזע ְמַכֶסה.

 

 ֶזה ַהָגן. ּוַמה ֶשֵּיׁש ַבָגן ֵיׁש ַבָגן,

 ּוַמה ֶשֵאין   ַבָגן ֵאין ַבָגן.

 ְוָחרּוט ְבֶגַזע ָהֵעץ ֵׁשם

 ַהַמְלָכה, ֶׁשֵאיֶנָנה ֶיְׁשָנּה ָכאן.

 

 

  אלף מרכבותמתוך 

 נורית זרחימאת 

 ציירה רות צרפתי

  3797ית פועלים ספר

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

     ! ד ַמְלכּותו   הו 

 

 שלושת השירים מתבוננים במלך משלוש נקודות מבט;  

למרכבת הזהב  -כאן מלך האריות  -רתמה את המלך  (2092–2091)פינקרפלד -אנדה עמיר

-מייחס למלך סמכות ערכית של הסובלנות והשלום. הדובר, המצהיר על כוונותיו הטובות,

ת". הנמר, הדוב, מוסרית: "ל ם ִלְחיו  ת, / ְמַצֶּוה ָהִייִתי / ְבָׁשלו  ּו ָהִייִתי ֶמֶלְך, / ֶמֶלְך ֶׁשל ַחּיו 

יהיו מצווים לחדול משנאתם ולאהוב  החיים ביער שבו טורפים ונטרפים, ,הארנב והקוף

אלה את אלה. תבנית המשאלה )"לו הייתי..."( והאבסורד המובלע בה מבטיחים שהחזון 

 העושה בדיוק מה שמצופה ממנו. ,לב של דובר-תבגדר משאליישאר 

. מצהירה מראש שאיננה רציניתהמניחה בבסיס השיר שאלה חתרנית  (2091)נ' לאה נאור 

ה ואת הסמכות שיש לו מתוקף היותו עוצמהשוללת מהמלך שלה את לא זו בלבד שהיא 

ֵאגּד - שבחרהבאמצעות אוצר המילים סמל שלטון, היא גם שמה אותו ללעג  ֵחד, ָרֵעב, ו  , ּפו 

ֵחק אּוַלי ֵאין לו  , ובשאלותיה האחרונות עורפת ממש את ראשו )"ְמֻתְלָתל ,ָקַרַחת, ַקְבָצן ,צו 

אׁש  " אּוַלי ֵאין ָׁשם ֶמֶלְך ִבְכָלל?/  ַלֶכֶתר? ַחתִמתַ ָׁשם,  ר 

טוף יגון על מות שתכונתו הבולטת ביותר היא אנושיותו. ע בראה מלך (2092)נ' נורית זרחי 

: "ַמה ֶשֵּיׁש ַבָגן ֵיׁש ַבָגן, / המגדירה מחדש את מציאות חייו קביעהמקשיב המלך ל המלכה

תופסת המלכה כך העץ מתבגר כאב; ככל שהֵאין ַבָגן". הזמן אינו מקהה את  -ּוַמה ֶשֵאין 

 הוכחותה החמקמק, אבל נומפורשת מקום גדול יותר בגזע חייו של המלך. המציאות נתונה

 .משמעותה-חדשל המלכה "ֶׁשֵאיֶנָנה ֶיְׁשָנּה ָכאן "מלגלגת על 

    

 נירה לוין

 

 

 


