פָ ָרש  /ח"נ ביאליק

ָּד ִּני ָפ ָרש  /מרים ילן-שטקליס

שַׁ עַׁ ט-בַׁ עַׁ ט  /נורית זרחי

רּוץ ,בֶׁ ן-סּוסִּ י
רּוץ ְּודהַׁ ר!
רּוץ בַׁ בִּ ְקעָ ה,
טּוס בָ הָ ר!

שַׁ עַׁ ט-בַׁ עַׁ ט! ִּמי גִּ בוֹר?
ִּמי יו ֵֹדעַׁ כְָך ָּדהֹר?
יֵש לִּ י ֶׁרסֶׁ ן ,יֵש לִּ י שוֹט -
יֵש לִּ י ְשבִּ יל ֲעלֵי גְ בָ ע ֹות!

שַׁ עַׁ ט ,בַׁ עַׁ ט ,הַׁ ּסּוס הָ אַׁ בִּ יר
ּגוֹמֵ עַׁ בִּ יעָ ף הָ ְרחוֹבוֹת שֶׁ בָ עִּ יר.
שַׁ עַׁ ט ,בַׁ עַׁ ט ,הַׁ ּסּוס הַׁ שָ ח ֹור
נִּשָ א לְ בַׁ ּד ֹו בְ לִּ י ר ֹוכֵב מֵ ָאחוֹר.

רּוצָ ה ,טּוסָ ה,
יוֹם וָ ָליִּל- ,
פָ ָרש ָאנִּי
ּובֶׁ ן-חָ יִּל!

סּוסָ תִּ י-אֲהּובָ תִּ י,
מַׁ ה ֲִּרי אֶׁ ל סָ בָ תִּ י!
סָ בָ תִּ י ּלא תַׁ כִּ ֵירנִּי,
אֶׁ ל הַׁ חֶׁ ֶׁדר תַׁ כְ נִּיסֵ נִּי,
וְ תַׁ ְרכִּ יב הַׁ ִּמ ְשקָ פַׁ יִּם,
וְ תַׁ בִּ יט בִּ ְשתֵ י עֵ י ַׁניִּם,
בִּ תְ ִּמיהָ ה גְ ד ֹו ָלה תִּ ְשַאל:
מַׁ ה ֶׁזה? ֶׁי ֶׁלד א ֹו חַׁ ָיל?

אַׁ יֵה הַׁ פָ ָרש הַׁ ּלוֹחֵ ם הָ אַׁ ִּּדיר?
מַׁ ּדּועַׁ עֵ י ֹרם הָ ֻאכָף ,סּוס אַׁ בִּ יר?

מתוך חיים נחמן ביאליק -
מהדורה מדעית ,כרך ג ,עורך דן
מירון ,מכון כץ לחקר הספרות
העברית באוניברסיטת תל אביב
ודביר .0222 ,ראה אור לראשונה
בשירים ופזמונות לילדים.9111 ,

אַׁ ְך ֲא ִּני ֹלא אֶׁ ע ֹמד,
כִּ י ֲא ִּני עָ סּוק ְמאֹ ד!
שַׁ עַׁ ט-בַׁ עַׁ ט בֶׁ הָ ִּרים -
ּגִּ ב ֹו ִּרים שָ ם ּד ֹו ֲה ִּרים!
שָ ט -
שָ ט -
שָ ט!..
מתוך הכרך מרים ילן שטקליס -
שירים וסיפורים ,דביר  .9199ראה
אור לראשונה בספר שיר הגדי,
.9191

כל הזכויות לשירים שמורות לאקו"ם

סַׁ עַׁ רַּׁ ,דהַׁ ר ,עוֹר ֹו הֶׁ חָ לָק,
אֲבַׁ ק הַׁ ְּד ָרכִּ ים ב ֹו הֵ עִּ יב הַׁ בָ ָרק,
רוֹכְ ב ֹו הָ אַׁ ִּמיץ בְ לו ִֹּרית ֹו ֹלא סֵ ַׁרק,
לִּ צְ לִּ יל פַׁ ְרסוֹתָ יו ָר ְמח ֹו ֹלא מֵ ַׁרק.
אַׁ ֵיה זֶׁה הַׁ ּסּוס הַׁ שָ ח ֹור ֶׁנעְ ָלם?
הֵ י ָכן הּוא ש ֹועֵ ט לְ בַׁ ּד ֹו בָ ע ֹו ָלם?
סַׁ עַׁ רַּׁ ,דהַׁ ר ,בְ ֵליל סְ עָ ָרה,
בָ אֹ פֶׁ ל נ ֹו ְקש ֹות ִּמצְ ֲהל ֹות ְּדהָ ָרה,
שַׁ עַׁ ט ,בַׁ עַׁ ט ,הַׁ ּסּוס הַׁ שָ חוֹר,
ֲהשָ ב אֶׁ ל ַּׁגבְ ָך הַׁ פָ ָרש הַׁ ּגִּ ב ֹור?
מתוך כף עץ וקדרה שטוחה,
מסדה 9191

חֵ יל פָ ָרשִּ ים לָנּו
קֶׁ צֶׁ ב ,כֹ חַׁ ושלהּוב חושים לצד קלּות רגליים ואצילּות  -כל אלה גלומים ברכיבה על סוס
דוהרּ ,ו ְדבֵ ִּקים גם בפָ ָרש המושל בו.
שירו של חיים נחמן ביאליק הוא שיר קטן על חלום גדול  -להיות "פָ ָרשּ ...ובֶׁ ן-חָ יִּל" .הילד
בעל הדמיון פונה לסוסו בלשון ציווי (בפעלים רּוץ ,טּוס ,וגם בצורות הארכאיות-חגיגיות
רּוצָ ה ,טּוסָ ה) ורוכב בגאווה במרחבי "בקעה" ו"הר" .הרכיבה היא חלק מייעוד נשגב; סַׁ יָר
אמיץ ,לוֹחֵ ם ללא חת ,אַׁ בִּ יר מסתורי ...הלא גם שוטר רכּוב לגיבור ייחשב בעיני הולך רגל
פשוט! השיר מכוון לקהל צעיר מאוד ,שסוסי נדנדה וסוסי צעצוע אחרים מציתים את
דמיונו אך אינם מניחים לו להינתק מן הקרקע הבטוחה של חדר הילדים.
גם בשירה של מרים ילן-שטקליס נמצא את השליטה במרחב ,בשורות "יֵש לִּ י ְשבִּ יל ֲעלֵי
גְ בָ עוֹת!" ו"שַׁ עַׁ ט-בַׁ עַׁ ט בֶׁ הָ ִּרים" .הצירוף החורז "שַׁ עַׁ ט-בַׁ עַׁ ט" רומז לצליליהן הקצובים של
פרסות הסוס בזמן דהרה .הרוכב מתגאה בשייכותו ל"ּגִּ בו ִֹּרים שָ ם ּד ֹוה ֲִּרים" ,אבל היעד  -בית
סבתא  -הוא המר ֵגש אותו ובו בזמן מסגיר את גילו הצעיר ואת תשוקתו הנסתרת  -להדהים
את הסבתא...
נורית זרחי ,כדרכה ,מדהירה את סוסיה למחוזות רחוקים ,אפלים ,שמארחים את השירה
לילדים אך לעתים רחוקות" .שַׁ עַׁ ט ,בַׁ עַׁ ט" שהיא שואלת ממרים ילן-שטקליס מדהיר את
הסוס שלה ומכתיב לו בהמשך את קצב דהרתו ,בצירוף "סַׁ עַׁ רַּׁ ,דהַׁ ר"; אולם הסוס הזה שונה
מקודמיו שבשירים האחרים .זהו סוס שחור ,פלאי ,אפוף צבעים כהים וקולות מלחמה,
ש"נִּשָ א לְ בַׁ ּד ֹו בְ לִּ י ר ֹוכֵב מֵ ָאחוֹר" .סימן השאלה הטרגי מרחף מעליו עד לשורה האחרונה.
נירה לוין
כל הזכויות לשירים שמורות לאקו"ם
נירה לוין

