טַּ ֲחנַּת-רּוחַּ  /לאה גולדברג
הַּ גִ בעָּׁ ה בצַּ מרוֹת הָּׁ עצִ ים מעֻטרת,
בשָּׁ מַּ יִם כחֻ לִ ים עֲפִ יפוֹן חַּ כלִ ילִ י,
ֲאנִי ִמשּום-מָּׁ ה הַּ יוֹם נִזכרת
בַּ חֲלוֹם הַּ מָּׁ עּוף ,בַּ יַּלדּות שלִ י.
בין זָּׁהָּׁ ב וָּׁירק הַּ ד ָּׁרכִ ים נָּׁחּו,
מי-הַּ נַּחַּ ל הִ בהִ יקּו באוֹר הַּ ּפל ָָּּׁׁדה,
עַּ ל גִ בעָּׁ ה ִמתנוֹססת מּול יַּעַּ ר וָָּׁאחּו
טַּ ֲחנַּת-רּוחַּ עַּ תִ יקָּׁ ה עָּׁ מ ָּׁדה.

עֲפִ יפוֹן  /ברכה סמילנסקי
עָּׁ ִשינּו ֲעפִ יפ ֹון,
ֲא ִני וַא ֲה ֹרן.
ּפלאּ-פ ָּׁלאִ ים
ב ָּׁכל ִמיני צבָּׁ עִ ים.
הָּׁ ַּלכנּו אל שפַּ ת הַּ ָּׁים
והִ תק ֹוטַּ טנּו שָּׁ ם:
ִמי ָּׁיעִ יף ִראש ֹון
את הָּׁ ֲעפִ יפ ֹון?

עֲפִ יפוֹן בַּ שָּׁ מַּ יִם עָּׁ ף!

עֲפִ יפוֹן בַּ שָּׁ מַּ יִם עָּׁ ף!
עֲפִ יפוֹן בַּ שָּׁ מַּ יִם – כ ֹו ָּׁכב.
ארצה –

 -נ ָּׁיר צִ בע ֹו ִני,

מעָּׁ ליהָּׁ גָּׁבוֹהַּ  ,ברוֹם הַּ שָּׁ מַּ יִם
כֹ ה חָּׁ פ ִשי ּומָּׁ הִ יר מעּוף חֲסִ ידוֹת.

ָּׁנתַּ תִ י ֲא ִני!
 ַּו ֲא ִני עָּׁ בַּ דתִ י י ֹותר,עַּ ל כן ֹלא ֲא ַּותר!

לע ֹולָּׁם אל ַאדמַּ ת הַּ גִ בעָּׁ ה מרֻ תקת
כנָּׁפיהָּׁ אוֹתָּׁ ה ֹלא יּוכלּו להָּׁ ִרים.

עֲפִ יפוֹן בַּ שָּׁ מַּ יִם עָּׁ ף!
עֲפִ יפוֹן בַּ שָּׁ מַּ יִם הּוא ַּדג ָּׁזהָּׁ ב.

עֲפִ יפוֹן בַּ שָּׁ מַּ יִם – צִ ּפ ֹור ָּׁכ ָּׁנף.

ּפִ רכסּו וזָּׁעּו וחָּׁ רקּו הַּ כנָּׁפַּ יִם.
חָּׁ שַּ בתִ י :הִ יא רוֹצָּׁ ה ַּלעֲלוֹת ולִ דאוֹת.

צַּ ר לָּׁה כָּׁל כְָּׁך בין שָּׁ דוֹת וָּׁשקט
עיניהָּׁ כָּׁלוֹת אל ָּׁראשי ההָּׁ ִרים,

עֲפִ יפוֹן  /ע' הלל

אשחה בַּ מַּ ִים – ַּדג ָּׁזהָּׁ ב!
ארצה –
ָאעּוף בַּ שָּׁ מַּ ִים – צִ ּפ ֹור ָּׁכ ָּׁנף.
ארצה –
אהיה כ ֹו ָּׁכב!

ַּכ ִנראה ,הָּׁ ֲעפִ יפ ֹון
ִמן הָּׁ ִריב ֹלא שָּׁ בַּ ע ָּׁרצ ֹון –

עֲפִ יפוֹן בַּ שָּׁ מַּ יִם עָּׁ ף.

הִ תר ֹומם – ועָּׁ ף...
ו ָּׁלנּו הִ שאִ יר ַּרק – ָּׁז ָּׁנב.

וָּׁאזכֹר עַּ ד הַּ יוֹם את זִ מזּום הָּׁ ריחַּ יִם,
כ ִש ַּירת תוֹכחָּׁ ה ,כזמר עָּׁ צּוב:
"לָּׁמָּׁ ה ,לָּׁמָּׁ ה נִתנּו לִ י כנָּׁפַּ יִם
ללַּמדנִי שֹּלא אּוכַּל לָּׁעּוף?"
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עפיפונים
בשלושת השירים מרחף לו עפיפון אי על ,גבוה בשמיים; קל תנועה ונוהה אחר כל רוח ,גחמני ובלתי
צפוי ,נאבק בחוט המאותת לו שאינו בן חורין ובו-בזמן מתנאה בהיותו סמל לחופש תנועה ולעליצות
חסרת דאגה.
העפיפון בשירה של לאה גולדברג ( )1970-1911מופיע להרף עין ,רק בבית הראשון .הוא מזכיר
למשוררת את "חֲלוֹם הַּ מָּׁ עּוף" שהיה לה בילדותה .השיר מעמיד זה מול זה טחנת רוח עתיקה שכנפיה
העצומות מפרכסות ונעות כאילו – רק כאילו היו בהן חיים ,ועפיפון – הדואה בגבהים אף שהוא חסר
כנפיים .שני שדות סמנטיים מנוגדים בולטים בשיר – שדה החירות והגובה ושדה הארציות והכובד ,והם
רומזים שהילדה שנעשתה משוררת מזדהה עם טחנת הרוח; על אף כנפיה הפואטיות ,גם היא כבולה
לאדמה.
העפיפון הוא העילה למריבה בין שניים בשירה של ברכה סמילנסקי ( .)1898 -1975שני הילדים עשו
אותו במו ידיהם ,אבל מרגע שהשלימו את המעשה התעורר בעפיפון כוח החיים הפלאי שהיה טמון בו,
שרומזות עליו השורות "ּפלאּ-פלָּׁאִ ים  /בכָּׁל ִמיני צבָּׁ עִ ים" .כהרפתקן-נהנתן נצחי המתעניין רק בעצמו
משאיר העפיפון מאחוריו את יוצריו ואת הוויכוח ביניהם וגוזל מהם את האשליה שיוכלו לשלוט בו,
ובאמצעותו לגעת באותה מהות נחשקת – החירות.
גם עפיפונו של ע' הלל ( )1990-1926נתפס כפלאי ,אלא שהדובר הילד השבוי בקסמו של העפיפון
מתעלם לחלוטין מכבליו הארציים .העפיפון מתחכך באלה שהשחקים הם מקומם הטבעי – עופות
וגרמי שמיים ,והדובר המתפעל רומז על חירות ועצמאות ועל ברק של יוהרה" :ארצה –  /אשחה בַּ מַּ יִם
– ַּדג זָּׁהָּׁ ב! [ ]...ארצה –  /אהיה כ ֹוכָּׁב!".
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