מָ ה ע ֹוש ֹות הָ אַּ ָיל ֹות  /לאה גולדברג
מָ ה ע ֹוש ֹות הָ אַּ ָיל ֹות
בַּ ֵליל ֹות?
הֵ ן ע ֹוצְ מ ֹות אֶּ ת עֵ י ֵניהֶּ ן
הַּ גְ ד ֹול ֹות.
הֵ ן ׁש ֹולְ ב ֹות אֶּ ת ַּרגְ ֵליהֶּ ן
הַּ ּקַּ לוֹת.
ְיׁשֵ נ ֹות הָ אַּ ָיל ֹות
בַּ ֵליל ֹות.
ִמי ׁש ֹומֵ ר עַּ ל ֲחל ֹומָ ן
הַּ מָ ת ֹוק?
הַּ ָירֵ חַּ הַּ ָלבָ ן
מֵ ָרח ֹוק.
הּוא מַּ בִ יט לְ ת ֹוְך הַּ ַּגן
בְ בַּ תְ -שח ֹוק
וְ א ֹומֵ ר לְ כ ֹוס ָותַּ ן:
נּום ּו ְׁשתֹ ק!
מַּ ה ח ֹולְ מ ֹות הָ אַּ ָיל ֹות
בַּ ֵליֹלות?
הֵ ן ח ֹולְ מ ֹות כִ י הַּ פִ יל ֹות
הַּ גְ ד ֹול ֹות
ִש ֲחקּו אִ ּתָ ן בְ ג'ּולִ ים
וְ גּול ֹות
ּובַּ ֹכל ,בַּ ֹכל ָזכּו
הָ אַּ ָיל ֹות.
ִמי מֵ עִ יר אוֹתָ ן עִ ם ׁשַּ חַּ ר
ִמ ְׁשנָתָ ן?
ֹלא הַּ פִ יל ,וְ ֹלא הַּ ּקוֹף,
וְ ֹלא הַּ ּתַּ ן.
ַארנֶּבֶּ תֹ ,לא שֶּ כְ וִ י
ֹלא ְ
וְ ֹלא ׁשָ פָ ן,
כִ י אַּ ֶּילֶּת-הַּ ּׁשַּ חַּ ר חֲבֶּ ְרּתָ ן
ְמעִ ָירה אוֹתָ ן בַּ בֹקֶּ ר ִמ ְׁשנָתָ ן.

בתוך –
מה עושות האילות?
כתבה לאה גולדברג
צייר אריה נבון
ספרית פועלים 1949

צְ בָ אִ ים בַּ ֶּנגֶּב  /אפרים תלמי

כַּמָ ה אַּ יָלוֹת?  /חיה שנהב

בְ עַּ ְרבוֹת הַּ ֶּנגֶּב צְ בָ אִ ים יֵׁש ְׁש ַּניִם,
צֶּ מֶּ ד חֶּ מֶּ ד וְ קַּ לִ ילַּ -רגְ ַּליִם;
הֵ מָ ה יְחֵ פִ ים ,אֵ ין לָהֶּ ם ַּנ ֲע ַּליִם,
ֹלא פֻּזְ מָ ק ל ֶָּרגֶּל וְ ַאף ֹלא ג ְַּרבַּ יִם,
ֹלא ְמעִ יל עֶּ לְ יוֹן וְ ַאף ֹלא ִמכְ נָסַּ יִם,
ַּרק ִקּׁשּוט ָלרֹאׁש ,צֶּ מֶּ ד ׁשֶּ ל קַּ ְר ַּניִם.

אַּ ָילָה וְ עוֹד אַּ ָילָה?
 ְׁשּתֵ י אַּ יָלוֹת.וְ עוֹד ַאחַּ ת?
ׁ -שָ ֹלׁש.

בְ עַּ ְרבוֹת הַּ ֶּנגֶּב צְ בָ אִ ים יֵׁש ְׁש ַּניִם,
צֶּ מֶּ ד חֶּ מֶּ ד ,חֶּ מֶּ ד ֲחמּו ַּד ִים;
ַּכאֲׁשֶּ ר יִצְ ְמאּו ,הֵ ם יו ְֹר ִדים לָעַּ יִן
א ֹו אֶּ ל גֵב בַּ סֶּ לַּע וְ י ְִׁשּתּו הַּ מַּ יִם.
זְ הִ ִירים ְמאֹ ד הֵ ם ,יִזְ ְקפּו ָאזְ ַּניִם,
וְ סָ בִ יב יַּבִ יטּו ,י ְִׁשלְ חּו עֵ י ַּניִם,
אֶּ ל כָל צַּ ד י ִָריחּו ,יַּפְ נּו הַּ נ ְִח ַּיריִם,
יִלְ גְ מּו בְ נַּחַּ ת ֹלגֶּם וְ ֻּלגְ מַּ ִים,
יְקַּ נְחּו בְ עֵ שֶּ ב א ֹו בַּ עֲשָ בַּ ִים,
ַּיעֲלּו ג ֵָרהָ ,ינִיעּו הַּ ְשפָ תַּ יִם...
ּופִ תְ אֹ ם יַּעַּ ְקרּו בִ ְקפִ יצָ ה א ֹו ְׁשּתַּ יִם,
בְ זִ נּוק ׁשֶּ ל חֵ ן ,בִ ְטפִ יפַּ ת ְטלָפַּ יִם,
בַּ מִ ּתּוחַּ גּוף ,בְ זִ ּקּוף ָאזְ ַּניִם,
אֶּ ל ִמיׁשוֹר ָאפֹ ר ְּורחַּ ב י ַָּדיִם,
אֶּ ל עָ רּוץ נִפְ ּתָ ל בְ סֵ תֶּ ר בִ ְקעָ תַּ ִים,
יְטַּ פְ סּו אֶּ ל הַּ ר ,אֶּ ל הַּ פִ סְ ָגתַּ ִים
וְ י ִָרימּו רֹאׁש בְ זִ ּקּור קַּ ְר ַּניִם
וְ יִצְ פּו סָ בִ יב  -זּוג חֶּ מֶּ ד ֲחמּו ַּד ִים.
כְָך חַּ יִ ים בַּ ֶּנגֶּב הַּ צְ בָ אִ ים הַּ ְּׁש ַּניִם,
צֶּ מֶּ ד חֶּ מֶּ ד ,חֶּ מֶּ ד ֲחמּו ַּד ִים;
ֹלא י ְֵדעּו צָ ָרהֹ ,לא יָגוֹן ָועֶּ צֶּ ב,
ֹלא חֲרוֹן ָוכַּעַּ סֹ ,לא רֻּ גְ זָה ָוקֶּ צֶּ ף,
ֹלא יַּפְ ִריעַּ אִ יׁש ,וְ ֹלא יִגְ רֹם כָל צַּ עַּ ר
ׁשּום יְצּור ִמ ְדבָ ר וְ ֹלא ׁש ֹוכֵן ׁשֶּ ל יַּעַּ ר,
אֹ כֶּל יֵׁש בְ ׁשֶּ פַּ ע ,בַּ מַּ עְ יָן  -הַּ מַּ יִם,
כְָך חַּ יִ ים בַּ ֶּנגֶּב הַּ צְ בָ אִ ים הַּ ְּׁש ַּניִם.
בתוך –
אני אוהב לטייל
כתב אפרים תלמי
ציירה תרצה טנאי
מסדה 1974

ַארבַּ ע אַּ יָלוֹת
ְ
ְמטַּ פְ סוֹת עַּ ל הָ הָ ר
וְ הַּ ח ֲִמ ִׁשית -
בָ רֹאׁש.
ׁשֵ ׁש,
ׁשֶּ בַּ ע,
ְׁשמ ֹונָה אַּ יָלוֹת
הִ גִ יעּו לַּשָ ֶּדה.
ּתֵ ׁשַּ ע אַּ יָלוֹת
אוֹכְ לוֹת עֵ שֶּ ב ָירֹק.
וְ עֶּ שֶּ ר
ִמי רוֹאֶּ ה?
ַאחַּ ת-עֶּ ְשרֵ ה אַּ יָלוֹת
הוֹלְ כוֹת לַּחֹ ְרׁשָ ה
וְ ׁשָ ם
נ ְִר ָדמוֹת.
כַּמָ ה אַּ יָלוֹת
יְׁשֵ נוֹת בַּ חֹ ְרׁשָ ה
אִ ם הֵ ן חוֹלְ מוֹת
ְׁשנֵים-עָ שָ ר חֲלוֹמוֹת?

בתוך –
ארנבת ארנבת מה את חושבת
כתבה חיה שנהב
צייר נעם נדב
שוקן 1990

אַּ ָיל ֹות
האַּ ָי ָלה ה ִח ָנ ִנית קלת הרגליים מצטיירת בתודעתנו כבעל חיים ענוג ומעודן ,מלא תום .לצד יצירות
ספרות המייחסות לה התבדלות עד כדי פלאיות ,יש גם סיפורים המתארים את האיילה כאֵ ם זהירה
ומסורה ,שבתבונתה מצליחה להכניע טורפים המאיימים על עופריה .שלושת השירים שלמעלה
מתבוננים באיילה מנקודות מבט אחרות.
לאה גולדברג ( )1970–1911פרסמה את השיר "מה עושות האיילות" בספר ששמו כשם השיר .מאז
ראה אור ב 1949 -זכה השיר לשלושה לחנים והוא נחשב נכס צאן ברזל של הספרות העברית
לילדים .לאה גולדברג עונה בהרחבה על השאלה התמוהה-משהו שבתחילת השיר ,ומתארת את שנת
הלילה של האיילות כפרק זמן רגוע ומענג של חלומות שמחים .האיילות ,כמותן כילדים ,זקוקות
להגנתו ולחמלתו של מבוגר ,ובשירה של גולדברג זכה הירח בתפקיד הזה; הוא מביט באיילות
הנמות "בְ בַּ תְ -שח ֹוק" ,משתיק קולות מאיימים ומרחיק מהן את הפחד .האיילות גם חולמות כילדים,
ומגשימות בחלומותיהן מאוויים שאינם בני השגה במציאות .אור הירח החוזר ומתחדש לא רק
מבהיר את הלילה אלא עוטף את התיאור כולו בהילה של פלאיות וקסם.
אפרים תלמי ( )1982–1905שנולד בפולין עלה ארצה ב 1925 -ובשנותיו הראשונות בה היה פועל
חקלאי בפרדסים ושומר בכרמים .מפגשים קרובים אלה עם האדמה ועם הנוף הארץ-ישראלי הולידו
בין היתר את קובץ השירים לילדים "אני אוהב לטייל" שראה אור ב .1974 -אחרי שיר הפתיחה "מה
זאת מולדת" מופיעים בספר  29שירים שכל אחד מהם נוגע במקום או באזור בארץ (הגליל ,עמק
החולה ,זיכרון יעקב ,נהר הירקון ,שער הגיא ,ים המלח ,ואפילו מדבר סיני שישראל כבשה ב.)1967-
השיר "צבאים בנגב" מצייר תמונה פסטורלית של נוף הנגב באמצעות מילים וצירופים מהשדה
הסמנטי המדברי ומציג תיאור מחויך של חיי הצבאים "בְ עַּ ְרבוֹת הַּ ֶּנגֶּב" ,ליד "גֵב בַּ סֶּ לַּע" ,ב" ִמיׁשוֹר
ָאפֹ ר ְּורחַּ ב י ַָּדיִם" או ב"עָ רּוץ נִפְ ּתָ ל בְ סֵ תֶּ ר בִ ְקעָ תַּ ִים".
בשיר הקטן-חביב של חיה שנהב ( )1938-מספקות האיילות ,תכונותיהן ודרכי חייהן הזדמנות
לתרגול ְמ ִנ ָיה ,פעולת חיבור ופתרון בעיה חשבונית" :אַּ ָילָה וְ עוֹד אַּ ָילָה? ְׁ - /שּתֵ י אַּ יָלוֹת / .וְ עוֹד
ַאחַּ ת? ׁ - /שָ ֹלׁש" .אגב תרגול מוזמנים הקוראים להציץ בחטף בסדר יומן של האיילות בסביבתן
הטבעיתְ " :מטַּ פְ סוֹת עַּ ל הָ הָ ר"" ,הִ גִ יעּו לַּשָ ֶּדה"" ,אוֹכְ לוֹת עֵ שֶּ ב ָירֹק"" ,הוֹלְ כוֹת לַּחֹ ְרׁשָ ה  /וְ ׁשָ ם /
נ ְִר ָדמוֹת".
נירה לוין

