לּו הָ יִיתִ י מֶ לְֶך  /אנדה עמיר-פינקרפלד
לּו הָ יִיתִ י מֶ לְֶך,
מֶ לְֶך ׁשֶ ל חַ ּיות,
ְמצַ ּוֶה הָ יִיתִ י
בְ ׁשָ לום לִ ְחיות,
ַלנָמֵ ר ,וְ גַם לַּדב,
ֹלא לִ ְשנאֹ ,לא לִ ְטרף,
ַָאר ָנב ,וְ גַם לַּקוף -
ל ְ
אֶ ת ֻכלָם ֶלאֱהב.
לּו הָ יִיתִ י מֶ לְֶך,
מֶ לְֶך הָ עולָם
ְמצַ ּוֶה הָ יִיתִ י
ׁשָ לום בֵ ין ֻכלָם.

מָ ה יֵׁש לַמֶ לְֶך מִ תַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?  /לאה נאור

מַ ה שֶ ּיֵׁש בַ גָן יֵׁש בַ גָן  /נורית זרחי

מָ ה יֵׁש לו ,לַמֶ לְֶךִ ,מתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?
מַ זָל ׁשֶ אַ תֶ ם ׁשואֲלִ ים.
מָ ה יֵׁש לו ,לַמֶ לְֶךִ ,מתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?
הַ גִ ידּו לִ י אֵ יְך מִ סְ תַ כְ לִ ים?

זֶה הַ גָן.
ּומַ ה שֶ ּיֵׁש בַ גָן יֵׁש בַ גָן,
ּומַ ה שֶ אֵ ין  -אֵ ין בַ גָן.
וְ עַ ל ַאחַ ד הָ עֵ צִ ים
ׁשֵ ם הַ מַ לְ כָה חָ רּוט.
בְ סַ כִ ין חָ ַרט אותו הַ מֶ לְֶך ִמזְ מַ ן.
הַ מַ לְ כָה עָ מְ ָדה תַ חַ ת הָ עֵ ץ ׁשותֶ קֶ ת,
ּומי יו ֵדעַ  -אּולַי שָ ְמחָ ה,
ִ
כִ י בִ ְשפָ תַ ִים סְ גּורות הָ יְתָ ה תָ ִמיד ְמחַ ֶּיכֶת,
וְ כְָך ִחּיְ כָה.

אּולַי הּוא ּדואֵ ג ׁשָ ם ִמתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?
אּולַי כָל הַ זְ מַ ן הּוא ָרעֵ ב?
מָ ה יֵׁש לו ,לַמֶ לְֶךִ ,מתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?
עַ ל מָ ה הּוא בְ עֶ צֶ ם חוׁשֵ ב?
אּולַי הּוא ּפוחֵ ד ׁשָ ם ִמתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?
אּולַי הּוא צוחֵ ק כָל הַ זְ מַ ן?
ׁשָ מַ עְ תִ י או ְמ ִרים ׁשֶ ִמתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר
הַ מֶ לְֶך בְ עֶ צֶ ם קַ בְ צָ ן.
מָ ה יֵׁש לו ,לַמֶ לְֶךִ ,מתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?
קָ ַרחַ ת? חָ ָלק? ְמתֻלְ תָ ל?
אּולַי אֵ ין לו ראׁש ׁשָ םִ ,מתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?
אּולַי אֵ ין ׁשָ ם מֶ לְֶך בִ כְ לָל?

רּוחַ בַ גֶׁשֶ ם,
גֶׁשֶ ם בַ גֶׁשֶ ם.
ָּדהָ ה הַ ְׁשבִ יל ,הַ ִּקיר נִסְ ַּדק,
אַ ְך ׁשֵ ם הַ מַ לְ כָה הֶ חָ רּוט בַ ֶגזַע עָ מק נ ְֶחקַ ק.
לְ עולָם ֹלא י ְִׁשכַח אותו הַ מֶ לְֶך,
עַ ד כַמָ ה ׁשֶ ּיְ נַסֶ ה:
כִ י הּוא ג ַָדל עִ ם הַ גֶׁשֶ ם הַ שֶ מֶ ש
אֶ ת ּפְ נֵי כָל הַ ֶגזַע מְ כַסֶ ה.
זֶה הַ גָןּ .ומַ ה שֶ ּיֵׁש בַ גָן יֵׁש בַ גָן,
ּומַ ה שֶ אֵ ין בַ גָן אֵ ין בַ גָן.
וְ חָ רּוט בְ ֶגזַע הָ עֵ ץ ׁשֵ ם
הַ מַ לְ כָהׁ ,שֶ אֵ י ֶננָה י ְֶׁשנָּה כָאן.

מתוך אני שר מאושר,
מאת אנדה עמיר-פינקרפלד
צייר נחום גוטמן
מסדה 3791

מתוך המחזמר מה קרה בארץ מי?

מתוך אלף מרכבות

(השיר לקוח מהאתר של לאה נאור)

מאת נורית זרחי
ציירה רות צרפתי
ספרית פועלים 3797

הוד מַ לְ כּותו!
שלושת השירים מתבוננים במלך משלוש נקודות מבט;
אנדה עמיר-פינקרפלד ( )2092–2091רתמה את המלך  -כאן מלך האריות  -למרכבת הזהב
של הסובלנות והשלום .הדובר ,המצהיר על כוונותיו הטובות ,מייחס למלך סמכות ערכית-
מוסרית" :לּו הָ יִיתִ י מֶ לְֶך / ,מֶ לְֶך ׁשֶ ל חַ ּיותְ / ,מצַ ּוֶה הָ יִיתִ י  /בְ ׁשָ לום לִ ְחיות" .הנמר ,הדוב,
הארנב והקוף ,החיים ביער שבו טורפים ונטרפים ,יהיו מצווים לחדול משנאתם ולאהוב
אלה את אלה .תבנית המשאלה ("לו הייתי )"...והאבסורד המובלע בה מבטיחים שהחזון
יישאר בגדר משאלת-לב של דובר ,העושה בדיוק מה שמצופה ממנו.
לאה נאור (נ'  )2091המניחה בבסיס השיר שאלה חתרנית מצהירה מראש שאיננה רצינית.
לא זו בלבד שהיא שוללת מהמלך שלה את העוצמה ואת הסמכות שיש לו מתוקף היותו
סמל שלטון ,היא גם שמה אותו ללעג באמצעות אוצר המילים שבחרה ּ -דואֵ גָ ,רעֵ בּ ,פוחֵ ד,
צוחֵ ק ,קַ בְ צָ ן ,קָ ַרחַ תְ ,מתֻלְ תָ ל ,ובשאלותיה האחרונות עורפת ממש את ראשו ("אּולַי אֵ ין לו
ראׁש ׁשָ םִ ,מתַ חַ ת ַלכֶתֶ ר?  /אּולַי אֵ ין ׁשָ ם מֶ לְֶך בִ כְ לָל?"
נורית זרחי (נ'  )2092בראה מלך שתכונתו הבולטת ביותר היא אנושיותו .עטוף יגון על מות
המלכה מקשיב המלך לקביעה המגדירה מחדש את מציאות חייו" :מַ ה שֶ ּיֵׁש בַ גָן יֵׁש בַ גָן/ ,
ּומַ ה שֶ אֵ ין  -אֵ ין בַ גָן" .הזמן אינו מקהה את הכאב; ככל שהעץ מתבגר כך תופסת המלכה
מקום גדול יותר בגזע חייו של המלך .המציאות נתונה ומפורשת ,אבל נוכחותה החמקמקה
של המלכה "ׁשֶ אֵ י ֶננָה י ְֶׁשנָּה כָאן "מלגלגת על חד-משמעותה.
נירה לוין

