פֶּתַ ח דָׁ בָׁ ר  /תרצה אתר
ֹבקֶּ ר י ֹום ִּראש ֹון .הַ שָׁ עָׁ ה הִּ יא :שש.
אִּ מָׁ א קָׁ מָׁ הַ ...נחשּו ...כְ בָׁ ר בְ ֶּרבַ ע
לְ חָׁ מש,
גִּ הצָׁ ה אֶּ ת הַ תִּ לְ ֹבשֶּ ת הָׁ א ִּח ָׁידה
בַ פַ עַ ם הַ ִּמי י ֹודעַ ַכמָׁ ה,
הָׁ לְ ָׁכה לְ הִּ סְ תַ כל ש ִּנית,
אִּ ם בְ ִּמ ְק ֶּרה בִּ תָׁ ּה כְ בָׁ ר קָׁ מָׁ ה...

שָׁ לוֹם כִּ תָׁ ה א  /נעמי שמר
ָׁדנָׁה נָׁמָׁ ה ָׁדנָׁה קָׁ מָׁ ה
ָׁדנָׁה ְמקַ פֶּ לֶּת אֶּ ת הַ פִּ יזָׁ'מָׁ ה
אִּ מָׁ א אוֹמֶּ ֶּרת :יֹפִּ יָׁ ,דנָׁה!
שָׁ לוֹם כִּ תָׁ ה א
ָׁדנָׁה נָׁמָׁ ה ָׁדנָׁה קָׁ מָׁ ה
אֶּ ת הַ יַלְ קּוט עַ ל הַ כְ תפַ ִּים הִּ יא שָׁ מָׁ ה
וְ עִּ ם תַ פּוחַ וְ עִּ ם בָׁ ָׁנ ָׁנה
שָׁ לוֹם כִּ תָׁ ה א

וְ ָׁי ְשבָׁ ה לְ חַ כ ֹות שֶּ תִּ הְ ֶּיה הַ שָׁ עָׁ ה
שֶּ בַ ע פָׁ ח ֹות עשָׁ ָׁרה,
כִּ י הַ י ֹום ה ֹולְ כִּ ים לְ כִּ תָׁ ה ָא ֶּלף
וְ ֶּזה מַ מָׁ ש ְמאֹ ָׁרע.

וְ הָׁ אוִּ יר קָׁ ִּריר בַ חּוץ
כְ אִּ ּלּו ָׁכל הָׁ ְרח ֹוב ָׁרחּוץ
כְ אִּ ּלּו ָׁכל אֶּ חָׁ ד ק ֹורא
שָׁ ל ֹום ָׁד ָׁנה שָׁ ל ֹום

אִּ מָׁ א ִּמתְ ַר ֶּגשֶּ ת.
מָׁ ה אֶּ פְ שָׁ ר ַלעש ֹות?
מַ ה שֶּ ְקצָׁ ת מַ ְרגִּ יעַ ,
ֶּזה שֶּ ָׁכל הָׁ אִּ מָׁ ה ֹות
ִּמתְ ַרגְ ש ֹות.

וְ אִּ מָׁ א כְ בָׁ ר ִּנצֶּ בֶּ ת שָׁ ם
כְ מ ֹו י ֹו ֶּכבֶּ ד א ֹו ִּמ ְר ָׁים
(בִּ ְקני-הַ ּסּוף הָׁ רּוחַ שָׁ ר)
מַ ּסָׁ ע ָׁגד ֹול מַ תְ ִּחיל הַ י ֹום
כִּ תָׁ ה א שָׁ ל ֹום

אַ בָׁ א,
אִּ מָׁ א ,בַ ת ּובן,
בְ שֶּ בַ ע ּו ְשֹל ִּשים,
כְ בָׁ ר ע ֹו ְמ ִּדים לְ ַיד הַ שַ עַ ר,
ע ֹו ְמ ִּדים ּו ִּמתְ בַ יְ ִּשים...
י ֹום ִּראש ֹון ַלּלִּ מּו ִּדים,
פְ עּו ִּטים עִּ ם ַילְ קּו ִּטים
יטים - - -
ע ֹו ְמ ִּדים וְ ע ֹו ְמ ִּדיםֶּ ,זה בָׁ ֶּזה מַ בִּ ִּ
הַ לְ וַ אי וְ עַ ד ס ֹוף כִּ תָׁ ה י ֹוד-בית,
ִּישָׁ ארּו ָׁכל ָׁכְך ְשק ִּטים...
מַ ה שֶּ ֹּלא בָׁ טּוחַ בִּ כְ ָׁלל.

ָׁד ָׁנה תִּ לְ מַ ד עַ ל מַ ע ֶּר ֶּכת-הַ שֶּ מֶּ ש
איְך שֶּ ּנ ֹוצַ ר הַ כְ ל ֹור ֹופִּ יל שֶּ בַ צֶּ מַ ח
איְך הַ בְ ִּריָאה כ ָּׁלה חַ ָׁיה וְ נ ֹושֶּ מֶּ ת
שָׁ לוֹם כִּ תָׁ ה א
אי וְ ע ֹוד בִּ י וְ ע ֹוד שָׁ ֹלש בְ ס ֹוגְ ַר ִּים
צ ֹור וְ צִּ יד ֹון וְ ַגם א ַרםַ -נה ַר ִּים
(אי ֶּזה מַ ָׁזל שֶּ ע ֹוד ְמעַ ט צָׁ ה ַר ִּים)
שָׁ ל ֹום כִּ תָׁ ה א
וְ ָׁכְך אַ תָׁ ה ע ֹובר אִּ תָׁ ּה
ע ֹובר כִּ תָׁ ה וְ ע ֹוד כִּ תָׁ ה
תִּ יכ ֹון וְ אּו ִּניבֶּ ְרסִּ יטָׁ ה
שָׁ ל ֹום
בְ ת ֹוְך סִּ פְ רי-חָׁ כְ מָׁ ה גְ ד ֹולִּ ים
ָׁכל הַ ּס ֹוד ֹות ְמקפָׁ לִּ ים
אבָׁ ל ֶּי ְש ָׁנן שָׁ ֹלש ִּמּלִּ ים
אשֶּ ר א ֹותָׁ ן ִּנלְ מַ ד הַ י ֹום:
כִּ תָׁ ה א שָׁ ל ֹום
ָׁד ָׁנה ָׁנמָׁ ה
ָׁד ָׁנה קָׁ מָׁ ה
קָׁ מָׁ ה ָׁנמָׁ ה
ָׁד ָׁנה
ָׁד ָׁנה
ָׁד

מתוך אמא הולכת לכתה א
כתבה תרצה אתר
ציורים :מיכל אפרת
הקיבוץ המאוחד 1976

מתוך הכול פתוח
כתבה נעמי שמר
עם עובד 2006

כָׁל עוֹד  /עלי מוהר
ֶּי ֶּלד ה ֹולְך ל ֹו בָׁ ְרח ֹוב
בְ ֹבקֶּ ר בָׁ הִּ יר שֶּ ל תִּ ְשרי
אֶּ ל בית הַ ּספֶּ ר שּוב י ֹוצְ אִּ ים הַ יְ ָׁל ִּדים,
ֶּגבֶּ ר ה ֹולְך ַאח ָׁריו
מַ ְשגִּ יחַ  ,ר ֹואֶּ הֹ-לאִּ -נ ְראֶּ ה,
וְ ַרק ַאחַ ר ָׁכְך הּוא ע ֹומד שָׁ ם וְ ר ֹואֶּ ה –
איְך ע ֹוד שָׁ ָׁנה פֹ ה ִּנפְ תַ חַ ת
כְ מ ֹו ָׁכל שָׁ ָׁנה ,בַ ּסְ תָׁ ו,
איְך בן ה ֹולְך ל ֹו לְ בַ ד,
וְ ָאב בְ עִּ ְקב ֹותָׁ יו.
ֶּגבֶּ ר ר ֹואֶּ ה בַ חשַ אי
איְך בְ נ ֹו ִּנכְ ָׁנס ַלכִּ תָׁ ה
ֶּגבֶּ ר ע ֹומד כְ מ ֹו ֶּי ֶּלד שֶּ ִּּנ ְשַאר בַ חּוץ,
ּוכְ בָׁ ר שָׁ ִּרים שָׁ ם בִּ פְ ִּנים
ִּשיר שֶּ ל שָׁ ָׁנה ח ָׁדשָׁ ה,
ה ֹו ,איְך הַ כֹ ל מַ תְ ִּחיל פֹ ה שּוב מהַ תְ חָׁ ָׁלה –
שּוב הם שָׁ ִּרים עַ ל הַ ֶּגשֶּ ם,
שּוב הם שָׁ ִּרים עַ ל סְ תָׁ ו,
וְ עַ ל הַ ּלּוחַ ע ֹול ֹות שּוב א ֹותִּ י ֹות הַ כְ תָׁ ב
ֶּגבֶּ ר בְ אֶּ ְמצַ ע הַ ֹבקֶּ ר,
ֶּגבֶּ ר בְ לב חַ ָׁייו,
עַ ל ַיד ָׁגדר שֶּ ל בית ספֶּ ר לְ בַ ד ֹו ִּנצָׁ ב
וְ הּוא ז ֹוכר שֶּ ָאבִּ יו
פַ עַ ם הָׁ ַלְך ַאח ָׁריו
הּוא ְמ ַנּסֶּ ה לִּ ְשמֹ עַ אֶּ ת ק ֹול צְ עָׁ ָׁדיו,
אַ ְך הַ יְ ָׁל ִּדים ע ֹוד שָׁ ִּרים
ִּשיר עַ ל י ֹו ֶּרה וְ חָׁ צָׁ ב,
וְ ַגם ְשפָׁ תָׁ יו שֶּ ל ֶּגבֶּ ר ל ֹוחש ֹות עַ כְ שָׁ ו:
ַגם אִּ ם אלְך בְ גיא צַ לְ מָׁ ֶּות
הן ֹלא אִּ ָׁירא,
ַגם אִּ ם אֶּ פ ֹול פִּ תְ א ֹום
ֹיאמַ ר לִּ בִּ י ִּש ָׁירה
ָׁכל ע ֹוד ע ֹו ֶּלה הַ ֹבקֶּ ר,
ָׁכל ע ֹוד ִּנכְ תָׁ ב הַ ּלּוחַ ,
ָׁכל ע ֹוד ה ֹולְך ל ֹו בן
וְ ָאב בְ עִּ ְקב ֹותָׁ יו,
ָׁכל ע ֹוד שָׁ ִּרים הַ יְ ָׁל ִּדים
עַ ל שָׁ ָׁנה ח ָׁדשָׁ ה
ָׁכל ע ֹוד הַ כֹ ל מַ תְ ִּחיל פֹ ה שּוב מהַ תְ חָׁ ָׁלה
ָׁכל ע ֹוד הַ ָׁים ִּמתְ ע ֹורר
ָׁכל ע ֹוד הָׁ רּוחַ ע ֹו ָׁלה
ָׁכל ע ֹוד עַ ל ְשח ֹור הַ ּלּוחַ
תִּ תְ נ ֹוסס ִּמ ָּׁלה.

מתוך עוף גוזל ,ובכלל
ידיעות אחרונות ספרי חמד 2001
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