בֻּבֻּתֻּיֻּחוֻּלֻּהֻֻּּ/שאולֻּטשרניחובסקי ֻּ

ֻֻּּ ֵֻּאםֻּקְֻּטֻּנֻּהֻֻּּ/יעקבֻּכהן ֻּ

בֻּבֻּתֻּיֻּ,בתיֻֻּּ/רפאלֻּסֻּּפוֻּרטה ֻּ

ֻֻֻּּּ ֻּ
ֻֻֻּּּליֻּבבהֻּ,בבהֻּטּפְ ׁשנֶת! ֻּ
ֻֻֻּּּמהֻּק ֻּרהֻּלּהֻּ,ל ְקטנְטנֶת? ֻּ
ֻֻֻּּּבוכיהֻּהיאֻּ,מתְ יּפחתֻּ .
ֻֻֻּּּכל-הבקֶ רֻּאֵ יןֻּליֻּנחתֻּ .
ֻֻֻּּּבבתיֻּ,בתיֻּטּפְ ׁשנֶתֻּ ,
ֻֻֻּּּהֲצרהֻּלְךֻּהכתנֶת? ֻּ
ֻּ
ֻֻֻּּּמהֻּלתֶ תֻּלְך?ֻּסּוסָֻּאחינּו? ֻּ
ֻֻֻּּּאוֻּרוצהֻּאתְ ֻּוְ קנינּו ֻּ
ֻֻֻּּּבְ ׁשּוק-אופיםֻּעגתֻּהנ ֶֻּפת? ֻּ
ֻֻֻּּּמעֲשֶ הֻּׁשֶ אתְ ֻּחובֶ בֶ ת ֻּ
ֻֻֻּּּבְ מֶ לְֶךֻּׁשֶ לֻּקופיםֻּבתפֶ ת? ֻּ
ֹֻֻֻּּּלא!ֻּאּוליֻּב ְט ֵנְךֻּכואֶ בֶ ת? ֻּ
ֻּ
ֻֻֻּּּוי-לי!ֻּוי-לי!ֻּאֵ יֻּצנְצֶ נֶתֻּ -
ֻּממאֶ נֶת? ֻּ
ֻֻֻּּּה ְרפּואות?ֻּאתְ ְ
ֻֻֻּּּכְ לּוםֻּנפלְ תְ ?ֻּאּפֵ ְךֻּּפצּוע! ֻּ
ֻֻֻּּּהסיֻּ,הסי!ֻּּובְ ליֻּנ ֵֶדר ֻּ
ֻֻֻּּּתנֻּ ְשאיֻֻּּ-עודֻּהשבּועֻֻּּ ֻּ-
ֻֻֻּּּלבחּורֻּרועֵ הֻּהעֵ ֶדרֻּ .
ֻֻֻּּּ ֻּ

ֻּ

ֻּ
יֻּקטנְט ֶנתֻֻּּ ֻּ-
בבתיֻּ,בת ְ
ֵריחֻּׁשוׁשניםֻֻּּ ֻּ-
ְׁשתיֻּחלבֻּ,לבְ ׁשיֻּכתנֶתֻּ ,
נּומיֻּ,נּומיֻּנים! ֻּ
ֻּ
נםֻּי ֵרחֻּבשמים ֻּ
בעֲנןֻּחֲלום ֻּ
התְ כסהֻּ,עצםֻּעֵ ינים ֻּ
לילֻּטובֻּׁ,שלום! ֻּ
ֻּ
צֵ לֻּיְכסֻּהגןֻּ,ידֻּרּוחֻּ ֻּ
תְ נ ְדנֵדֻּענףֻּ ,
ׁשםֻּאֶ פְ רחֻּרְךֻּינּוחֻּ ֻּ
ראׁשֻּ ֱאלֵיֻּכנףֻּ .
ֻּ
ּפ ְרּפריםֻּז ְקפּוֻּכְ נפיםֻּ ,
ּפֶ רחֻּּ,פֶ רחֻּנםֻּ .
ּוב ְדמיֻּבְ ֵרכתֻּהמים ֻּ
דגֻּזהבֻּנ ְרדםֻּ .
ֻּ
יֻּקטֻּנְט ֶנתֻֻּּ ֻּ-
בבתיֻּ,בת ְ
ֵריחֻּׁשוׁשניםֻֻּּ ֻּ-
נּומיֻּ,נּומיֻּניםֻּ ,
נּומיֻּ,נּומיֻּניםֻּ .

ֻֻּּ ֻּ
מתוך בגינה,
מאת שאול טשרניחובסקי ,איורים מאת
ליאורה גרוסמן,
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ֻּ

אוֻּיֻּלֻּיֻּ,אוֻּיֻּלֻּיֻּ ,
מֻּרֻּגוֻּרֻּלֻּי! ֻּ
חוֻּלֻּהֻּדֻּוֻּה ֻּ
הֻּׁשֻּלֻּיֻּ .
בֻּבֻּ ֶ
ֻּ

הֻּׁשֻּלֻּי ֻּ
ֻֻֻֻֻּּּּּיֻּ ְֻּלדֻּ ֶ
ֻֻֻֻֻּּּּּ ְֻּמאֻּדֻּחוֻּלֻּהֻּ ,
ֻֻֻֻֻּּּּּ ֵֻּאינֻּּהֻּׁשוֻּתֻּהֻּ ,
ֻֻֻֻֻּּּּּ ֵֻּאינֻּּהֻּאוֻּ ְֻּכלֻּהֻּ .
ֻּ

רֻּאׁשֻּּהֻּכֻּ ֵֻּבד ֻּ
ְֻּוחֻּםֻּלֻּּהֻּרֻּבֻֻּּ ֻּ-
אֻּ ְתֻֻּּבֻּמֻּטֻּה ֻּ
ׁשכֻּבֻּ .
ְֻּצ ֻּריכֻּהֻּלֻּ ְֻּ
ֻּ

ש ֻּמיכֻּהֻּעֻּבֻּה ֻּ
ֻֻֻֻֻּּּּּ ְֻּ
ֻֻֻֻֻּּּּּ ֲֻּאכֻּסֻּאוֻּתְֻּךֻּ ,
ש ֻּמיכֻּהֻּחֻּמֻּהֻּ ,
ֻֻֻֻֻּּּּּ ְֻּ
ֻֻֻֻֻּּּּּ ְֻּויֻּיטֻּב-לְֻּךֻּ .
ֻּ

ְֻּלצֻּּוֻּארְֵֻּך ֻּ
לֻּא ְֻּקׁשֻּרֻּ ,
ֻּחתּו ֶֻּ
ןֻּקיק ֻּ
ְֻּו ֶׁשֻּ ֶמֻּ ֻּ
ׁש ֵֻּקְךֻּטֻּהוֻּרֻּ .
אֻּ ְֻּ
ֻּ

ׁשתֻּיֻּמֻּ ֵֻּהרֻּ ,
ֻֻֻֻֻּּּּּ ְֻּ
לֻּׁשתֻּי! ֻּ
ֻֻֻֻֻּּּּּהֻּכֻּ ְֻּ
ֻֻֻֻֻּּּּּ ֵֻּהןֻּאֻּ ְתֻֻּּיֻּ ְֻּלדֻּה ֻּ
ֻֻֻֻֻּּּּּטוֻּבֻּהֻּ,בֻּתֻּיֻּ .
ֻּ

יׁשנֻּיֻּ ,
עֻּתֻּהֻּתֻּ ְֻּ

מתוך ארמון החול,

תֻּ ְֻּרבֻּיֻּ ֵזֻּעֻּהֻֻּּ ֻּ-
וֻּיהֻּיֻּכֻּלֶ -זֻּה ֻּ

אסופת יצירותיו של רפאל ספורטה,
ציירו נחום גוטמן ,תרצה טנאי,
ִאיזָ ה (הרשקוביץ) ,הנריק הכטקופף,
רפאל כץ ,תרצה שחר ורפאל
ספורטה עצמו .ערכה בתו חוה כץ,
הוצאה עצמית .2102

לְֻּךֻּלֻּ ְֻּרפּוָאה!ֻּ ֻּ
מתוך בִּ ְרכַּ ת ב ֶֹּקר,
מאת יעקב כַּ הַּ ן,
צייר נחום גוטמן,
ראה אור בהוצאת מסדה לפני
קום המדינה (אין ציון שנה).

ֻּהבבותֻּׁשֶ לֻּּפעם ֻּ
בובותֻּהיוֻּבכלֻּמקוםֻּשהיוֻּבוֻּילדיםֻּוילדותֻּ,ולאֻּמעטֻּשיריםֻּנכתבוֻּעלֻּילדותֻּובובותיהןֻֻּּ.
עלֻּפיֻּהמוסכמותֻּשרקֻּבשניםֻּהאחרונותֻּהחלוֻּלהתערערֻּ,שיריםֻּעלֻּבובותֻּכוונוֻּלילדותֻּ,
אףֻּשלאֻּפורשֻּבהםֻּמינוֻּשלֻּהדוברֻּ.יעידוֻּעלֻּכךֻּגםֻּהאיוריםֻּשלצדֻּהשיריםֻּ,שהוצגוֻּבהםֻּ
לרובֻּילדהֻּובובתהֻּ ֻֻּּ.
ֻּ

שאולֻּטשרניחובסקיֻּ(ֻּ,)5491–5781רופאֻּ,משוררֻּומתרגםֻּ,כתבֻּעלֻּבובהֻּחולהֻּבנימהֻּשלֻּ
קוצרֻּרוח;ֻּהדוברתֻּבשירֻּמתלוננתֻּ"כל-הבקֶ רֻּאֵ יןֻּליֻּנחת"ֻּוחוזרתֻּפעמייםֻּעלֻּ"טפשונת"ֻֻּּ-
פעםֻּראשונהֻּבהצגתֻּבובתהֻּ"ֻּ-ליֻּבבהֻּ,בבהֻּטּפְ ׁשנֶת"ֻּ,ופעםֻּשנייהֻּבפנייהֻּישירהֻּאלֻּ
הבובהֻּ"ֻּ-בבתיֻּ,בתיֻּטּפְ ׁשנֶת"ֻּ.הבובהֻּ"בוכיהֻּהיאֻּ,מתְ יּפחת"ֻּ,ובאיןֻּסיבהֻּנראיתֻּלעיןֻּ
מוצאתֻּה"אֵ ם"ֻּחסרתֻּהסבלנותֻּ("הסיֻּ,הסי!")ֻּפתרוןֻּשאוליֻּיניחֻּאתֻּדעתהֻּשלֻּהבכייניתֻּ ...
ֻּ

יעקבֻּכהןֻּ(ֻּ,)5469–5775משוררֻּוסופרֻּ,מחזאיֻּ,מתרגםֻּובלשןֻּ,חתןֻּפרסֻּישראלֻּוחתןֻּפרסֻּ
טשרניחובסקיֻּלתרגומיֻּמופתֻּ.לצדֻּשיריםֻּלמבוגריםֻּשכתבֻּעלֻּרקעֻּפעילותוֻּהפוליטיתֻּ
ַארצֵ נּוֻּ,נלְ חמהֻֻּּ/וְ אםֻּמֵ תֻּה ְדרורֻּ–ֻּתְ חיֻּהנְקמה!ֻֻּּ/
בתנועהֻּהרוויזיוניסטיתֻּ("נלְ חמהֻּל ְדרורֻּלְ ְ
ָארץֻּ,ת ְׁשּפטֻּהחֶ ֶרבֻֻּּ/וְ לּוֻּנּפלֻּכחולֻּ–ֻּמזְ כיותֵ ינּוֹֻּלאֻּנ ֶֶרף"ֻּ[מתוךֻּאנחנוֻּבריוניםֻּ,
אםֻּמ ְׁשּפטֻּאֵ יןֻּב ֶ

האםֻּהקטנהֻּבשירוֻּ
ֻּ)]5491פרסםֻּיעקבֻּכהןֻּגםֻּשיריםֻּלילדיםֻּ,רכיםֻּוענוגיםֻּלהפליאֵֻּ ֻּ.
עטופתֻּצערֻּעלֻּמחלתֻּהבובהֻּ.השורותֻּ"בבהֻּׁשֶ לי""ֻּ,ילְ דהֻּׁשֶ לי"ֻּו"הֵ ןֻּא ְֻּתֻּילְ דהֻֻּּ/טובהֻּ,
בתי"ֻּמעידותֻּעלֻּתחושתֻּהאמהּותֻּשלֻּבעלתֻּהבובהֻּ.ראוֻּכמהֻּפעליםֻּמתאריםֻּמהֻּתעשהֻּ
כדיֻּלהביאֻּמזורֻּלבובתה-בתה!ֻֻּּ ֻּ
ֻּ

רפאלֻּספורטהֻּ(ֻּ,)5471–5451מורהֻּומנהלֻּבתיֻּספרֻּ,סופרֻּומשוררֻּפורהֻּשכתבֻּמאותֻּ
שיריםֻּוסיפוריםֻּלילדיםֻּ.שירוֻּבבתיֻּ,בתיֻּהואֻּשירֻּערשֻּקלאסיֻּ,המתארֻּבלשוןֻּפיוטיתֻּ
ובביטוייםֻּמאנישיםֻּאתֻּהעולםֻּהשקועֻּבשינהֻּ.גםֻּכאןֻּבולטתֻּחיבתהֻּשלֻּהילדהֻּלבובתהֻֻּּ,
יֻּקטנְטנֶת"ֻּ ֻֻּּ.
צפויֻּ"ריחֻּׁשוׁשנים"ֻּ,והןֻּבשורהֻּהחוזרתֻּ"בבתיֻּ,בת ְ
ֵ
הןֻּבביטויֻּהחושניֻּהלא-
ֻּ

שֵ יבתםֻּשלֻּשלושתֻּהשיריםֻּניכרתֻּבלשוןֻּהנפלאהֻּשבהֻּנכתבו"ֻּ:עגתֻּהנפֶ ת"ֻּו"צנְצֶ נֶת-
ה ְרפּואות"ֻּאצלֻּטשרניחובסקי;ֻּ"חולהֻּדוה"ֻּו"אֲכסֻּאותְך"ֻּאצלֻּכהן;ֻּ"צֵ לֻּיְכסֻּהגן"ֻּו"ראׁשֻּ
ֱאלֵיֻּכנף"ֻּאצלֻּספורטהֻּ .
ֻּ
נירהֻּלוין
ֻּ
ֻּ

