
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יֻּת ֻּב ֻּב ֻּ ת  ֻּרטהו ֻּּפרפאלֻּס ֻּ/ֻּי,ֻּב 

ֻּ

ֶנתֻּ ְנט  יְֻּקט  ת  י,ֻּב  ת  ב  ֻֻּּ-ב 

יםֻּ נ  ׁש  ֻּׁשו  ֻֻּּ-ֵריח 

ֶנת, יֻּכ ת  ְבׁש  ב,ֻּל  ל  יֻּח  ְֻּׁשת 

ים! יֻּנ  י,ֻּנּומ  ֻּנּומ 

ֻּ

ם י  מ  ש  ֻּב  ֻּנ םֻּי ֵרח 

ם ֲענ ןֲֻּחלו  ֻּב 

ה, ס  ְתכ  םֻּה  םֵֻּעינ י  צ  ֻּע 

ם! לו  ב,ֻּׁש  לֻּטו  י  ֻּל 

ֻּ

ן,ֻּי דֻּרּוח ֻּ ג  סֻּה  ֵֻּצלְֻּיכ 

נ ף, ְֻּתנ ְדֵנדֻּע 

ְךֻּי נּוח ֻּ ֻּר  ח  םֶֻּאְפר  ֻּׁש 

נ ף. אׁשֱֻּאֵליֻּכ  ֻּר 

ֻּ

ם, י  ְקפּוְֻּכנ פ  יםֻּז  ר  ְרּפ  ֻּּפ 

חֻּנ ם. ח,ֶֻּּפר  ֶֻּּפר 

ם י  מ  תֻּה  יְֻּבֵרכ  ְדמ  ֻּּוב 

ם. ְרד  בֻּנ  ה  גֻּז  ֻּד 

ֻּ

יְֻּקט ֻּ ת  י,ֻּב  ת  ב  ֶנתֻּב  ֻֻּּ-ְנט 

יםֻּ נ  ׁש  ֻּׁשו  ֻֻּּ-ֵריח 

ים, יֻּנ  י,ֻּנּומ  ֻּנּומ 

ים. יֻּנ  י,ֻּנּומ  ֻּנּומ 

 

 ארמון החול, מתוך

אסופת יצירותיו של רפאל ספורטה, 

ציירו נחום גוטמן, תרצה טנאי, 

ִאיָזה )הרשקוביץ(, הנריק הכטקופף, 

רפאל כץ, תרצה שחר ורפאל 

ספורטה עצמו. ערכה בתו חוה כץ, 
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ןנ ֻּט ֻּםְֻּקֻּאֵֻֻֻּּּ ה  ֻּהֻּ/ֻּיעקבֻּכ 

ֻּ

ֻּי,יֻּל ֻּי,ֻּאו ֻּיֻּל ֻּאו ֻּ

ֻּי!ל ֻּר ֻּו ֻּרֻּגמ ֻּ

ֻּהו ֻּהֻּד ֻּל ֻּחו ֻּ

ֻּי.ל ֻּהֻּׁשֶֻּב ֻּב ֻּ
ֻּ

ֻּיל ֻּהֻּׁשֶֻּד ֻּלְֻּי ֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּה,ל ֻּדֻּחו ֻּא ְֻּמֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּה,ת ֻּו ֻּׁשֻּּהינ ֻּאֵֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּה.ל ֻּכְֻּאו ֻֻּּּהינ ֻּאֵֻֻֻֻֻֻּּּּּּ
ֻּ

ֻּדבֵֻּכ ֻֻּּּהאׁש ֻּר ֻּ

ֻֻּּ-בֻּר ֻֻּּּהםֻּל ֻּח ֻּוְֻּ

ֻּהט ֻּמ ֻּב ֻֻּּתְֻּא ֻּ

ֻּצְֻּ ֻּב.כ ְֻּׁשֻּהֻּל ֻּיכ ֻּר 
ֻּ

ֻּהב ֻּהֻּע ֻּיכ ֻּמ ְֻּשֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּ,ְךת ֻּסֻּאו ֻּכ ֻּאֲֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּה,מ ֻּהֻּח ֻּיכ ֻּמ ְֻּשֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּ.ְךל ֻּ-ביט ֻּי ֻּוְֻֻֻֻֻֻּּּּּּ
ֻּ

ְֻּךארֵֻּּו ֻּצ ֻּלְֻּ

ֻּר,ׁש ְֻּקֻּלֻּאֶֻּּותח ֻּ

ֻּיקןֻּק ֻּמֶֻּׁשֶֻּוְֻּ

ֻּר.הו ֻּט ְֻֻּּךקְֵֻּׁשֻּא ֻּ
ֻּ

ֻּר,הֵֻּיֻּמ ֻּת ְֻּׁשֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּי!ת ֻּלְֻּׁשֻּכ ֻּה ֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּהד ֻּלְֻּי ֻֻּּתְֻּןֻּא ֻּהֵֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ֻּי.ת ֻּב ֻֻּּ,הב ֻּטו ֻֻֻֻֻֻּּּּּּ
ֻּ

ֻּ,ינ ֻּיְׁשֻּהֻּת ֻּת ֻּע ֻּ

ֻֻּּ-הֻּע ֻּיֻּזֵֻּב ְֻּרֻּת ֻּ

ֻּהזֶֻּ-ליֻּכ ֻּיה ֻּו ֻּ

ֻֻּּ!הָאפּוְרֻּל ְֻֻּּךל ֻּ
 

ת בֶֹּקר מתוך ְרכַּ   ,בִּ

ן,  הַּ  מאת יעקב כַּ

 צייר נחום גוטמן,

ראה אור בהוצאת מסדה לפני 

 .קום המדינה )אין ציון שנה(

ֻּ/ֻּשאולֻּטשרניחובסקיֻּהל ֻּיֻּחו ֻּת ֻּב ֻּב ֻּ

ֻֻֻֻּּּּ

ְּפׁש ֶנת!ֻֻֻּּּ הֻּט  ב  ה,ֻּב  ב  יֻּב  ֻּל 

ר ֻֻֻֻּּּּ הֻּק  ֶנת?מ  ְנט  ְקט  ּה,ֻּל  ֻּהֻּל 

ת.ֻֻֻּּּ ח  ְתי ּפ  יא,ֻּמ  הֻּה  י  כ  ֻּבו 

לֻֻֻּּּ ת.-כ  יֻּנ ח  ֶקרֵֻּאיןֻּל  ב  ֻּה 

יֻֻֻּּּ ת  ב  ְּפׁש ֶנת,ב  יֻּט  ת  ֻּ,ֻּב 

ֶנת?ֻֻֻּּּ כ ת  ְךֻּה  הֻּל  ר  ֲֻּהצ 

ֻּ

ינּו?ֻֻֻּּּ ְך?ֻּסּוסָֻּאח  ֶתתֻּל  הֻּל  ֻּמ 

ינּוֻֻֻּּּ נ  ְתְֻּוק  הֻּא  צ  ֻּרו  ֻּאו 

פֶֻּ-ְבׁשּוקֻֻֻּּּ נ  תֻּה  ג  יםֻּע  פ  ֻּת?או 

ֶבֶבתֻֻֻּּּ ְתֻּחו  ֲעֶשהֶֻּׁשא  ֻּמ 

ֶפת?ֻֻֻּּּ ת  יםֻּב  פ  ְֻּבֶמֶלְךֶֻּׁשלֻּקו 

ֶאֶבת?ֻֻֻּּּ ְטֵנְךֻּכו  יֻּב  ֹֻּלא!ֻּאּול 

ֻּ

יֻֻֻּּּ י-ו  י!ֻּו  ְנֶצֶנת-ל  י!ֵֻּאיֻּצ  ֻּ-ל 

ֶאֶנת?ֻֻֻּּּ ְתְֻּממ  ת?ֻּא  ְרפּואו  ֻּה 

ֻֻֻּּּ! צּוע  ֵּפְךֻּּפ  ְלְת?ֻּא  ְֻּכלּוםֻּנ פ 

יֵֻּנֶדרֻֻֻּּּ י!ֻּּוְבל  ס  י,ֻּה  ס  ֻּה 

נ ֻֻֻֻּּּּ יֻּת  ֻֻּּ-ְשא  בּוע  ש  דֻּה  ֻֻּּ-עו 

ֵעֶדר.ֻֻֻּּּ ֵעהֻּה  חּורֻּרו  ב  ֻּל 

ֻֻֻֻּּּּ

ֻֻֻּּּ
 

 בגינה, תוך מ

מאת שאול טשרניחובסקי, איורים מאת 

 ליאורה גרוסמן, 
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ֻּ



 

 

 

 

 

 

םֻּ ע  תֶֻּׁשלֻּּפ  בו  ב  ֻּה 

.ֻֻּּןובובותיהֻּיםֻּוילדות,ֻּולאֻּמעטֻּשיריםֻּנכתבוֻּעלֻּילדותבובותֻּהיוֻּבכלֻּמקוםֻּשהיוֻּבוֻּילד

ֻּ,שיריםֻּעלֻּבובותֻּכוונוֻּלילדותֻּ,עלֻּפיֻּהמוסכמותֻּשרקֻּבשניםֻּהאחרונותֻּהחלוֻּלהתערער

שהוצגוֻּבהםֻּשלצדֻּהשירים,ֻּיעידוֻּעלֻּכךֻּגםֻּהאיוריםֻֻּּאףֻּשלאֻּפורשֻּבהםֻּמינוֻּשלֻּהדובר.

ֻּלרובֻּילדהֻּובובתה.ֻֻּּ
ֻּ

כתבֻּעלֻּבובהֻּחולהֻּבנימהֻּשלֻֻּּ,ֻּרופא,ֻּמשוררֻּומתרגם,(5491–5781)ֻּשאולֻּטשרניחובסקי

לוצרֻּרוחק ת"ֻּוחוזרתֻּפעמייםֻּעלֻּ"טפשונת"ֻּ-;ֻּהדוברתֻּבשירֻּמתלוננתֻּ"כ  יֻּנ ח  ֶקרֵֻּאיןֻּל  ב  ֻּ-ה 

ְּפׁש ֶנת",ֻּופעםֻּשנייהֻּבפנייהֻּישירהֻּאלֻֻּּ-פעםֻּראשונהֻּבהצגתֻּבובתהֻּ הֻּט  ב  ה,ֻּב  ב  יֻּב  "ל 

י"ֻּ-הבובהֻּ ת  ב  ת"ב  ח  ְתי ּפ  יא,ֻּמ  הֻּה  י  כ  ְּפׁש ֶנת".ֻּהבובהֻּ"בו  יֻּט  ת  ֻּובאיןֻּסיבהֻּנראיתֻּלעיןֻּ,,ֻּב 

י!"(ֻּמוצאת ס  י,ֻּה  ס  ֻּיניחֻּאתֻּדעתהֻּשלֻּהבכיינית...פתרוןֻּשאוליֻֻּּה"ֵאם"ֻּחסרתֻּהסבלנותֻּ)"ה 
ֻּ

ןיעקבֻּ ה  ,ֻּמשוררֻּוסופר,ֻּמחזאי,ֻּמתרגםֻּובלשן,ֻּחתןֻּפרסֻּישראלֻּוחתןֻּפרסֻּ(5469–5775)ֻּכ 

הפוליטיתֻּטשרניחובסקיֻּלתרגומיֻּמופת.ֻּלצדֻּשיריםֻּלמבוגריםֻּשכתבֻּעלֻּרקעֻּפעילותוֻּ

הבתנועהֻּהרוויזיוניסטיתֻּ)" מ  ְלח  רְֻּלַאְרֵצנּו,ֻּנ  ְדרו  הֻּל  מ  ְלח  רֻּ/ֻֻּּנ  ְדרו  םֵֻּמתֻּה  הֻּ–ְוא  מ  ְנק  יֻּה  /ֻֻּּ!ְתח 

ֶחֶרב טֻּה  ְׁשּפ  ָאֶרץ,ֻּת  טֵֻּאיןֻּב  ְׁשּפ  םֻּמ  לֻּ/ֻֻּּא  חו  לֻּכ  ּפ  ֵתינּוֹֻּלאֶֻּנֶרףֻּ–ְולּוֻּנ  ְזכ יו  מתוךֻּאנחנוֻּבריונים,ֻּ]ֻּ"מ 

םֻּהקטנהֻּבשירוֻּהאֵֻּרכיםֻּוענוגיםֻּלהפליא.ֻּ,ֻּגםֻּשיריםֻּלילדיםֻּיעקבֻּכהןֻּפרסםֻּ([5491

יעטופתֻּצערֻּעלֻּמחלתֻּהבובה.ֻּהשורותֻּ" הֶֻּׁשל  ב  י",ֻּ"ב  הֶֻּׁשל  תְֻּ"ֻּו"י ְלד  הֵֻּהןֻּא  ה,ֻֻּּ/ֻּי ְלד  ב  טו 

י ת  ראוֻּכמהֻּפעליםֻּמתאריםֻּמהֻּתעשהֻֻּּ.תֻּשלֻּבעלתֻּהבובה"ֻּמעידותֻּעלֻּתחושתֻּהאמהּוב 

ֻֻֻּּּ!בתה-לבובתהֻּכדיֻּלהביאֻּמזור
ֻּ

מורהֻּומנהלֻּבתיֻּספר,ֻּסופרֻּומשוררֻּפורהֻּשכתבֻּמאותֻּ,ֻּ(5471–5451)ֻּרפאלֻּספורטה

ישיריםֻּוסיפוריםֻּלילדים.ֻּשירוֻּ ת  י,ֻּב  ת  ב  הואֻּשירֻּערשֻּקלאסי,ֻּהמתארֻּבלשוןֻּפיוטיתֻֻּּב 

גםֻּכאןֻּבולטתֻּחיבתהֻּשלֻּהילדהֻּלבובתה,ֻֻּּביטוייםֻּמאנישיםֻּאתֻּהעולםֻּהשקועֻּבשינה.ֻּבו

ֶנת".ֻּ-טויֻּהחושניֻּהלאהןֻּבבי ְנט  יְֻּקט  ת  י,ֻּב  ת  ב  ים",ֻּוהןֻּבשורהֻּהחוזרתֻּ"ב  נ  ׁש  ֻּׁשו  ֻֻּּצפויֻּ"ֵריח 
ֻּ

ם ת  ְנֶצֶנתהנפלאהֻּבלשוןֻֻּּתשלֻּשלושתֻּהשיריםֻּניכרֵֻּשיב  ֶפת"ֻּו"צ  נ  תֻּה  ג  -שבהֻּנכתבו:ֻּ"ע 

ת"ֻּאצלֻּטשרניחובסקי ְרפּואו  ה"ֻּ;ה  ו  הֻּד  ל  ְך"ֻּ"ֻּוחו  ת  סֻּאו  אׁשֵֻֻּּצל"ֻּ;אצלֻּכהן"ֲאכ  ן"ֻּו"ר  ג  סֻּה  ְיכ 

נ ף"ֻּאצלֻּספורטה. ֱֻּאֵליֻּכ 

ֻּ

 לויןנירהֻּ

ֻּ

ֻּ

 


