קרע  /ע' הלל
 כשֶּׁ אתה א ֹומר "ע ֹורב"אתה בֶּׁ טח ח ֹושב
על משֶּׁ הּו רע.
ו ֶּׁזה כ ֹואב
לי
נ ֹורא.
טען הע ֹורב ,מרה.
 מֶּׁ ה חטאתי ּומה פשעתי,בחיי הת ֹורה,
מה -
א ֹותי ֹלא אֹלהים ברא?!
אֶּׁ ת אשתי ַאנ'ֹלא א ֹוהב?!
א ֹו אּולי לצֶּׁ אצַאי
פּוציניָאיי
מּוציניָאיי
אם עשיתי ל ֶּׁכם רע?
ַאדרבא ואברא-קדברה:
לבי מלא-ט ֹוב ,בחיי!
לכן ק ֹולי ָארים ואֶּׁ קרא:
קרע! קרע! קרע!
מתוך רים ציפורים ציפורים ציפ,
מאת ע' הלל ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד תשל"ג.

שם בָאחּו /יצחק קצנלסון

שני שלדגים עפים בשמים /

שם בָאחּו ,שם בָאחּו
עמדה צפ ֹור יפה.
ֶּׁי ֶּׁלד ש ֹובב הרים אֶּׁ בֶּׁ ן
וזרק לּה בכנפּה.

נורית זרחי

שם בָאחּו ,שם בָאחּו
צפ ֹור מתה נחה.
עמד ל ֹו ה ֶּׁי ֶּׁלד עצב,
עמד שם ּובכה.
מתוך יש לי שיר,
מאת יצחק קצנלסון,
הוצאת הקיבוץ המאוחד תשי"ד.

שני שלדגים עפים בשמים,
היא קטנה,
הּוא בכל הצבעים מלֻבש,
לּה דוֹמוֹת לחרּוז צבעוֹני העינים,
והשֶּׁ מֶּׁ ש  -טפה עֲנקית שֶּׁ ל דבש.
שני שלדגים עפים בשמים,
"יקירה שֶּׁ לי ,הּוא אוֹמר לּה כְך,
ַאחֲרי שֶּׁ נשחק בגלי המים,
ביתנּו נבנֶּׁה בין ענפי הסבְך".
שני שלדגים עפים בשמים,
נץ כבד-כנף אֶּׁ ל השנים גלש.
"ברחי ,יקירה! הַאכזר ,הרפה-נא!"
והשֶּׁ מֶּׁ ש  -טפה עֲנקית שֶּׁ ל דבש.
קר בחּוצוֹת עם ֶּׁר ֶּׁדת העֶּׁ ֶּׁרב,
עֶּׁ ֶּׁרב כחֹ ל מעל הגגוֹת,
הרחק משדוֹתיו היפים שֶּׁ ל השֶּׁ מֶּׁ ש
עף ל ֹו שלדג לבדוֹ...
מתוך אני אוהב לשרוק ברחוב,
הוצאת מסדה .7691

לפרוש כנפיים ולעוף
כנפיהן הפרושות של הציפורים מעוררות ברבים מאתנו קנאה; איך נשקיט את הכמיהה
לחירות ,לקלות תנועה ,למרחקים? המשורר חיים לנסקי ,שהוגלה לסיביר בעוון כתיבה
בעברית ומצא שם את מותו ב ,2491 -ביטא את התחושות הללו באחד משיריו הנפלאים,
המסתיים בשורה "למאי איני סנּונית? למאי איני סנּונית?" ("שוב צפצוף פרידה" ,בתוך
חיים לנסקי ,ילקוט שירים ,הוצאת יחדיו בשיתוף אגודת הסופרים  .)2491אבל כנפי
הציפורים יודעות גם צער;
ע' הלל כתב על העורב הסובל לנֶּׁצח מן השם הרע שיצא לו ,אך בי ֲעדו את השיר לילדים
מיתן את העצב במנה גדושה של הומור .יצחק קצנלסון כתב בפשטות מכמירת לב על יד
אכזרית-לרגע ועל דמעות חרטה .זוג השלדגים של נורית זרחי  -על אף אהבתם ,על אף
חלומותיהם ,לא יזכו לבנות את קנם בין ענפי הסבך .לא מוניטין ולא ילד קצר רואי עומדים
בינם לבין האושר ,אלא השגרה המפוכחת היא הגוזלת מן השניים את טיפת הדבש.
ועולם כמנהגו נוהג.
נירה לוין

