
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י   יחַּ מִּ ְטָיה / ְיהּוָדה עַּ      ַאְמבַּ

 
ֵחץ ְקָצת. ְתרַּ ן ְלהִּ יעַּ ְזמַּ גִּ  הִּ

ְכָנס ָלַאְמָבט. י נִּ  ָדדִּ
ְרטּו יָנה ְסמַּ ָמא ֵהכִּ  ט ָגדֹולאִּ

ֹכל, ל הַּ ם עַּ יִּ י ׁשֹוֵפְך מַּ י ָדדִּ  כִּ
ב לֶּ ְׁשּתֹוֵלל ְכמֹו כֶּ  ָים -ּומִּ

יז ְלָכאן ּוְלָׁשם. ּתִּ יף ּומַּ ְקצִּ  מַּ
ים ְכָׁשו יֹוֵׁשב הּוא ֵבין ָהֵאדִּ  עַּ

ים. ְרֵבה ֵׁשדִּ ְרֵבה הַּ ּתֹו הַּ  ְואִּ
ְצפֹון ָיהּו ְוקִּ בֹונִּ יֵאל, סַּ  ַאְמָבטִּ

ְרצּו ְפׁשּוף ְוקַּ ּנֹורֹוןְוׁשַּ  ף ְוצִּ
ְרָצף יֵאל ְוקַּ ְׁשּתִּ ְברַּ ָיהּו מִּ  ְספֹוגִּ

ם ָׁשף-ְוָׁשף ן ְוגַּ  ַאף.-ֹאזֶּ
ים ְׁשּתֹוְללִּ ה יְַּחָדו מִּ  ָכל ֵאלֶּ

ים ְלְצלִּ ים ּוְמצַּ ירֹות רֹוְקדִּ קִּ  ְוהַּ
ר יטֹות ְלָכל ֵעבֶּ יצֹות ּוְבעִּ  ְוֵיׁש ְקפִּ

ר! בֶּ ים ֹראׁש: הֹוי ׁשֹוד ָוׁשֶּ חֹוְפפִּ ד ׁשֶּ  עַּ
 ת ָהֹראׁש!ֹלא, ֹלא אֶּ 

 ָהֹראׁש הּוא ָקדֹוׁש.
ת גֹוֵעׁש ְורֹוֵעׁש יִּ בַּ  ָכל הַּ

ֵבי ָהֵאׁש! ְׁשָטָרה! ְמכַּ מִּ  הַּ
ית ְמּפֹון ְועֹוָשה לֹו ְבלֹורִּ יָפה ׁשַּ ְקצִּ ָמא מַּ אִּ ד ׁשֶּ  עַּ

ית. ת ֲעָנקִּ ְרֹבלֶּ ת ְכמֹו כַּ דֶּ  עֹומֶּ
יקּו! י צֹוֵעק: קּוקּורִּ  ְוָדדִּ

י, ָהא ְוהּו.   ְוצֹוֵחק הִּ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הזנב השמן של הנומה מתוך

 יהודה עמיחימאת 

 אייר יונתן גרשטיין

 1978שוקן 

 

 

 

יר יק ְשנִּ ירִּ ְקבּוק ְוכֹוס / מִּ  ָעמֹוס, בַּ
 

 

ְטָיה ָעמֹוס,  יֹוֵׁשב ָבַאְמבַּ
כֹוס: ל הַּ ְקבּוק אֶּ בַּ  ׁשֹוֵפְך מִּ

 בּוק! -בּוק  -בּוק 
  בּוק! -בּוק  -בּוק 

 בּוק! -בּוק  -ק בּו
 

ְכָׁשו  ְועַּ
ְקבּוק: בַּ כֹוס לַּ  ֵמהַּ

 ָּפְך!
 

ְך. ְׁשּפַּ  ְקָצת נִּ
 

ם! עַּ ּפַּ  עֹוד הַּ
 

ְטָיה ָעמֹוס,  יֹוֵׁשב ָבַאְמבַּ
כֹוס: ל הַּ ְקבּוק אֶּ בַּ  ׁשֹוֵפְך מִּ

 בּוק! -בּוק  -בּוק 
ְכָׁשו  ְועַּ

ְקבּוק: בַּ כֹוס לַּ  ֵמהַּ
 ָּפְך!

 

ְך. ְׁשּפַּ  ְקָצת נִּ
 

ם!עֹוד  עַּ ּפַּ  הַּ
 

ְטָיה ָעמֹוס,  יֹוֵׁשב ָבַאְמבַּ
כֹוס: ל הַּ ְקבּוק אֶּ בַּ  ׁשֹוֵפְך מִּ

 בּוק!
ְכָׁשו  ְועַּ

ְקבּוק: בַּ כֹוס לַּ  ֵמהַּ
 ָּפְך!

 

ְך. ְׁשּפַּ  ְקָצת נִּ
 

ם! עַּ ּפַּ  עֹוד הַּ
 

ְטָיה ָעמֹוס,  יֹוֵׁשב ָבַאְמבַּ
כֹוס: ל הַּ ְקבּוק אֶּ בַּ  ׁשֹוֵפְך מִּ

 אֹוי!
 ֵאין בּוק!

ְקבּוק...ְכָבר ֵר  בַּ  יק הַּ
 

 
 

 עמוס, בקבוק וכוס מתוך

 מאת מיריק שניר

 אייר אבנר גלילי

 1992הקיבוץ המאוחד 

 

 

 

ל  ָּפרּועַּ סֹופֹו ׁשֶּ ן ְיהֹוֻשעַּ הַּ  / ְיהֹוָנָתן גֶּפֶּ

 
ָּפרּועַּ  ְיהֹוֻשעַּ הַּ  ָידּועַּ שֶּ

ד ְמֹאד ְמֻלְכָלְך,  ָהָיה יֶּלֶּ
ְמֻבָגר ם כִּ גַּ ְך ָּפחֹות ָידּועַּ ׁשֶּ  אַּ

ל  ְיהֹוֻשעַּ אֶּ
ְך. ְמׁשַּ ְכלּוְך נִּ לִּ  הַּ

 
תְיה חַּ ְקלַּ מִּ ְכנַּס לַּ ם ֹלא נִּ עַּ  ֹוֻשעַּ ַאף ּפַּ

ָסה  ּוֵמעֹוָלם ֹלא נִּ
ת, בֶּ ְטָיה ָלׁשֶּ  ָבַאְמבַּ

ים   ְוָהיּו ְׁשֹלָׁשה ְדָברִּ
ְמיָֻחד: ד בִּ ם הּוא ָּפחַּ ֵמהֶּ  ׁשֶּ

ת. בֶּ גֶּ בֹון, ּומַּ ים, סַּ  ְבָרזִּ
 

,  הּוא ָהָיה ֹכה ָּפרּועַּ
, ן ָקבּועַּ  ּוְבֹאפֶּ

ֵּתף ְיהֹוֻשעַּ  ְׁשּתַּ  הִּ
ְכלּוְך.בְ  ֲחרּות ָהעֹוָלם ְבלִּ  תַּ

אׁשֹון, ָמקֹום ָהרִּ יד הּוא ָזָכה בַּ  ְוָתמִּ
יעַּ ָחלּוד, ֵבל ָגבִּ  ְוקִּ
 ָמֵלא ְבֹבץ ָמעּוְך.

 
ן ֵמָאה, ָהָיה בֶּ  ְכׁשֶּ

 ְיהֹוֻשעַּ  נְֶּחָׁשב
ְמֻלְכָלְך ְביֹוֵתר ָבעֹוָלם.  ָלָאָדם הַּ

ם, יִּ יל ֵמָאה ּוְׁשּתַּ  ּוְבגִּ
ְכנַּס ְבטָ  ם,הּוא נִּ יִּ מַּ  עּות לַּ

ם. ֵבן, ְונֱֶּעלַּ ְסּתַּ  הִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 הדרקון הלא נכון מתוך

 מאת יהונתן גפן

 ציירה הנה אדלן

 1986דביר 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

ת  גֶּבֶּ בֹון, ּומַּ ים, סַּ  ְבָרזִּ

 

לעתים טראומטי ולעתים אהוב שהוא חשוב אירוע  -רחצה שעת השלושת השירים עוסקים ב

י הפעוט ששמו ָד של פעוטות.  יומםבשגרת  מנצלים )מיריק שניר( והפעוט ששמו עמוס )עמיחי( דִּ

רחוק מלהיות פעוט,  , אף שהואגפן(הגיבור השלישי )כל אחד בדרכו.  -את זמן האמבט למשחק 

 למרחץ. ראוי בהחלט 

בכל פעם בחדר האמבטיה ( הוא מעין תיעוד של המתרחש 1970–1911) יהודה עמיחישירו של 

י  במתרחץ. כדרכו הוהקטן שָדדִּ לֶּ ְׁשּתֹוֵלל ְכמֹו כֶּ ֹכל, / ּומִּ ל הַּ ם עַּ יִּ יז -א "ׁשֹוֵפְך מַּ ּתִּ יף ּומַּ ְקצִּ ָים / מַּ

בְלָכאן ּוְלָׁשם". הרבה מילים "רטובות" בשיר;  לֶּ ם", "כֶּ יִּ ְרטּוט", "ׁשֹוֵפְך", "מַּ ָים", -"ַאְמָבט", "ְסמַּ

ְמּפֹון". עמיחי ים" ו"ׁשַּ ים", "חֹוְפפִּ יז", "ֵאדִּ ּתִּ יף", "מַּ ְקצִּ המציא רשימה ארוכה של שדים ו"טבל"  "מַּ

יֵאל גם אותם במים:  ְׁשּתִּ ְברַּ ָיהּו מִּ ּנֹורֹון / ְספֹוגִּ ְרצּוף ְוצִּ ְפׁשּוף ְוקַּ ְצפֹון / ְוׁשַּ ָיהּו ְוקִּ בֹונִּ יֵאל, סַּ "ַאְמָבטִּ

ְרָצף / ְוָׁשף ם ָׁשף-ְוקַּ ן ְוגַּ י דִּ חפיפת הראש, ותגובתו של ָד רגע רפתקת האמבטיה הוא הַאף". שיא -ֹאזֶּ

אמא, הודות לנשמעת היטב גם בזכות המצלול העשיר בעיצורים שורקים. לפעולה הבלתי נעימה 

 מסתיימים ברוח טובה. ...(והשיר)היודעת את נפש יְַּלָדּה, הרחצה 

יהושע הפרוע, גיבורו של  -שנה למקלחת  170כבר ממתין מספר על מי ש( 1947)נ'  יהונתן גפן

. גפן מתאר את בגרותו של המלוכלך 1844 -ינריך הופמן בהי)וצייר( ספר בשם זה שכתב 

איימו על סרבני רחצה בעולם כולו. סופו וציפורניו הארוכות מסופר -לאהאולטימטיבי, ששערו ה

 של יהושע הפרוע מוכיח מה שכל ילד יודע: הרחצה מסוכנת!

 משחקו של  את מצליחה לתאר בפירוט ובדייקנותבמילים מעטות מאוד,  ,(1948נ' )שניר  קמירי

ושימוש בהברות קיצור שורות אחרות  ,עמוס היושב באמבט. חזרה על שורות מסוימות פעוטה

ְך"(     אתקוראים לדמיין מאפשרים ל מיםם הקשורים בצלילידמות המאומומטופיאיות )"בּוק", "ּפַּ

 כימש יםמתקצר -בהתאמה להתמעטות המים בבקבוק  -ולהבין איך  ,יופעולותף מרוכז ברצעמוס ה

   משחק.של ההמתסכל ומתקרב סופו הפעולות 

 נירה לוין

 

 

 


