ָּדג הַ זָּהָּ ב  /לֵָאה גוֹלְ ְדבֶּ ְרג
עַ ל גְ בּול הַ שָּ מַ יִם בִ ְקצֵ ה מַ ע ֲָּרב
ׁשוֹקַ עַ ת הַ שֶּ מֶּ ׁש כְ ָּדג ׁשֶּ ל זָּהָּ ב,
טוֹבֶּ לֶּת סְ פִ ינָּה בְ גַלִ ים יְרֻ ִקים,
סְ פִ ינָּה מַ פְ לִ יגָּה אֶּ ל סוֹפֵ י מֶּ ְרחָּ ִקים.
ָּיצָּ א הַ ַדיָּג הַ צָּ עִ יר בִ סְ פִ ינָּה,
לָּבָּ ן ִמפְ ָּרׂשוֹ ,וְ ִר ְׁשּת ֹו לְ בָּ נָּה.
יָּצָּ א הַ ַדיָּג הַ צָּ עִ יר לַמֶּ ְרחָּ ב
לָּדּוג אֶּ ת הַ שֶּ מֶּ ׁש ,אֶּ ת ַדג הַ זָּהָּ ב.
מַ פְ לִ יג וְ נוֹסֵ עַ בַ יָּם הַ ָּירֹק,
וְ הַ יָּם עָּ מֹ ק וְ הָּ אֹ פֶּ ק ָּרחוֹק,
הָּ ֶּרׁשֶּ ת יו ֶֹּר ֶּדת ,הָּ ֶּרׁשֶּ ת ע ֹולָּה,
ׁשוֹקַ עַ ת הַ שֶּ מֶּ ׁש עָּ מֹ ק בַ ְמצּולָּה.
נוֹסֵ עַ ַדיָּג וְ ַד ְרכ ֹו אֲרֻ כָּה,
מוֹצִ יא הַ ַדיָּג אֶּ ת ִר ְׁשּת ֹו הָּ ֵריקָּ ה
וְ ַרבִ ים הַ י ִָּמים וְ ַרבִ ים הַ לֵילוֹת,
חָּ ְׁשכּו עֵ ינֵי הַ ַדיָּג הַ כְ חֻלוֹת.
יוֹׁשֶּ בֶּ ת בַ בַ יִת הָּ אֵ ם הַ זְ קֵ נָּה,
יוֹׁשֶּ בֶּ ת הָּ אֵ ם וְ ח ֹולֶּמֶּ ת עַ ל בְ נָּּה:
הִ פְ לִ יגּו ַליָּם עֵ ינָּיו הַ כְ חֻ לוֹת -
ַכמָּ ה ָּי ִמיםַ ,כמָּ ה ֵליל ֹות!
וְ הַ ׁשַ חַ ף בָּ א אֶּ ל הָּ אֵ ם הַ זְ קֵ נָּה,
דוֹפֵ ק עַ ל חַ לוֹן בְ ָּכנָּף לְ בָּ נָּה:
"א ֹויָּה לִ בְ ֵנְך ׁשֶּ ָּיצָּ א לַמֶּ ְרחָּ ב,
לִ בְ ֵנְךֹ ,לא מָּ צָּ א אֶּ ת ַדג הַ ָּזהָּ ב!"

אֶּ ֶּרץ ְרחוֹקָּ ה  /דָּ לִ יָּה רַ בִ יקוֹבִ יץ

סְ פִ י ָּנה עַ ל הַ ָּים ִ /ר ָּנה לִ יטְ וִ ין

הַ ַל ְילָּה חָּ ז ְַרּתִ י בְ סִ ַירת ִמפְ ָּר ִׂשים
מֵ אִ יֵי הַ שֶּ מֶּ ׁש וְ ִׂשיחֵ י הָּ ַאלְ מֻ גִ ים.
נְעָּ רוֹת ע ֹונְדוֹת מַ סְ ְרקוֹת ׁשֶּ ל זָּהָּ ב
נ ְִׁשאֲרּו עַ ל הַ ח ֹוף בְ אִ יֵי הַ שֶּ מֶּ ׁש.

ע ֹוד ֹלא ָּראִ יתִ י ָּדבָּ ר כֹ ה ִמתְ ַגעְ ֵגעַ
כְ מ ֹו סְ פִ י ָּנה ְקטַ ָּנה עַ ל הַ ָּים,
כְ פַ ְרפַ ר נ ֹו ֵגעַ ֹ-לא-נ ֹו ֵגעַ ,
כְ פַ ְרפַ ר עָּ ִריר ּו ְמיֻּתָּ ם.

ַארבַ ע ׁשָּ נִים ׁשֶּ ל ְדבַ ׁש וְ חָּ לָּב
ְ
ִטיַלְ ּתִ י עַ ל הַ חוֹף בְ אִ יֵי הַ שֶּ מֶּ ׁש.
דּוכְ נֵי הַ פֵרוֹת הָּ יּו עֲמּוסִ ים
וְ הַ דֻ בְ ְדבָּ ִנים הִ בְ הִ יקּו בַ שֶּ מֶּ ׁש.

וִ ֵירָאה הִ יא ֲאפִ לּו לִ פְ ֹצחַ
אֶּ ת פִ יהָּ בְ ַלחַ ׁש ּתְ פִ ָּלה,
וְ ַרק ְממַ לְ מֶּ ֶּלת בְ לִ י נ ֹועַ ,
וְ ַרק ב ֹוכִ ָּיה אֵ יןִ -מ ָּלה.

סַ פָּ נִים וְ חוֹבְ לִ ים ִמ ִׁשבְ עִ ים א ֲָּרצוֹת
הָּ יּו מַ פְ לִ יגִ ים אֶּ ל אִ יֵי הַ שֶּ מֶּ ׁש.
ַארבַ ע ׁשָּ נִים בָּ אוֹר הַ קו ֵֹרן
ְ
ִ ָּהיִיתִ י סוֹפֶּ ֶּרת סְ פִ ינוֹת ׁשֶּ ל זָּהָּ ב.

אֵ י ֶּנ ִני י ֹו ֵדעַ מַ דּועַ
ָּרצִ יתִ י פִ תְ אֹ ם לְ חַ בְ קָּ ּה -
וְ ַרק ֹלא ָּיכֹ לְ ּתִ י ָּלזּועַ
וְ הִ יא ְרח ֹוקָּ הְ -רח ֹוקָּ ה...

ַארבַ ע ׁשָּ נִים ֲעגֻלוֹת כְ תַ פּוחַ ,
ְ
טּורי ַאלְ מֻ גִ ים.
ִ ָּהיִיתִ י קוֹׁשֶּ ֶּרת ֵ
ס ֹוח ֲִרים וְ רוֹכְ לִ ים בְ אִ יֵי הַ שֶּ מֶּ ׁש
פָּ ְרׂשּו י ְִריעוֹת ׁשֶּ ל מֶּ ִׁשי ָאדֹם.
וְ הַ יָּם הָּ יָּה עֹ מֶּ ק לִ פְ נִים מֵ עֹ מֶּ ק
בְ עֵ ת ׁשֶּ חָּ ז ְַרּתִ י מֵ אִ יֵי הַ שֶּ מֶּ ׁש.
ִטפוֹת הַ ׁשֶּ מֶּ ׁש הַ כְ בֵ דוֹת כִ ְדבַ ׁש
נ ְָּטפּו עַ ל הָּ אִ י לִ פְ נֵי הַ ְש ִקיעָּ ה.

יוֹׁשֶּ בֶּ ת הָּ אֵ ם לְ בַ ָּדּה ,לְ בַ ָּדּה.
בְ חּוט ּובְ בַ ד ֹלא ּתִ ַגע ע ֹוד ָּי ָּדּה,
ֹלא ּתְ בַ שֵ ל ע ֹוד וְ ֹלא ע ֹוד ּתִ תְ פֹ ר:
"בְ נִיַ ,גם בְ לִ י ׁשֶּ מֶּ ׁש הָּ ָּיה ָּלנּו אוֹר!"
ע ֹובְ ִרים ָּי ִמים וְ ח ֹולְ פִ ים ֵליל ֹות,
עֵ י ֵני הָּ אֵ ם ֲעצּוב ֹות ּוגְ ד ֹול ֹות.
ָּיצָּ א הַ בֵ ן לַמֶּ ְרחָּ ב וְ ֹלא ׁשָּ ב,
וְ הַ שֶּ מֶּ ׁש ׁשוֹקַ עַ ת כְ ָּדג ׁשֶּ ל זָּהָּ ב.

מתוך מה עושות האילות

מתוך חגיגה שנייה של שירים

מאת לאה גולדברג
ציורים מאת אריה נבון
ספרית פועלים 1949

עורך מנחם רגב,
עם עובד 1998

הופיע בראשונה בספר חורף קשה
מאת דליה רביקוביץ
דביר תשכ"ד

מתוך כאשר הפילים הגדולים
ישנים
מאת רינה ליטוין
צייר שמואל כץ
מסדה 1969

סְ פִ ינוֹת ׁשֶּ ל זָּהָּ ב
שלושת השירים ,שכל אחד מהם שולח מבט עורג אל הים כמטפורה ואל מה שמעבר לו ,הופיעו
בספרי שירה שנועדו לילדים " -מה עושות האילות" מאת לאה גולדברג" ,חגיגה שנייה של
שירים" בעריכת מנחם רגב ו"כאשר הפילים הגדולים ישנים" מאת רינה ליטוין; עם זאת ,המרחק
בין השירים לבין גבולות חדר הילדים  -במונחים של מורכבות תוכנית ,רגשית ולשונית  -גדול עד
מאוד ,וספק אם אותה "סְ פִ ינָּה ְקטַ נָּה עַ ל הַ יָּם" שבכל אחד מהשירים תצליח להוביל את הקוראים
הצעירים אל משמעותם של "סופי מרחקים" ושל "איי השמש".
לאה גולדברג ( )1970–1911מעמידה במרכז השיר את כאב געגועיה של אם לבנה שיצא לחפש את
העושר .ארבעת הבתים הראשונים מתארים את להיטותו של הבן ל"דג הזהב" .המילים "סוֹפֵ י
"ר ְׁשּת ֹו הָּ ֵריקָּ ה" ו"חָּ ְׁשכּו עֵ ינֵי הַ ַדיָּג
מֶּ ְרחָּ ִקים"" ,וְ הַ יָּם עָּ מֹ ק וְ הָּ אֹ פֶּ ק ָּרחוֹק"" ,עָּ מֹ ק בַ ְמצּולָּה"ִ ,
הַ כְ חֻ לוֹת" רומזות על כישלון המסע ,ולובן התכריכים הנרמז בשורה "לָּבָּ ן ִמפְ ָּרׂשוֹ ,וְ ִר ְׁשּת ֹו לְ בָּ נָּה"
ובשורות "וְ הַ ׁשַ חַ ף בָּ א אֶּ ל הָּ אֵ ם הַ זְ קֵ נָּה  /דוֹפֵ ק עַ ל חַ לוֹן בְ ָּכנָּף לְ בָּ נָּה" צופה את מות הבן .השורה
המטפורית "הִ פְ לִ יגּו ַליָּם עֵ ינָּיו הַ כְ חֻ לוֹת" מבליטה את בדידותה של האם ,שבנה אינו רואה את
מצוקתה; שורה אחת ,איומה ובלתי נשכחת של האם ,מבטאת כאב ההחמצה" :בְ נִי ,גַם בְ לִ י ׁשֶּ מֶּ ׁש
הָּ יָּה לָּנּו אוֹר!"
בשירּה של דליה רביקוביץ ( )2005–1936חוזר חוזר הצירוף "אִ יֵי הַ שֶּ מֶּ ׁש" שש פעמים; מחוזות
מפ ָּלט אלה של הדוברת ,הנמצאים מעבר לים ,טובלים בלהט חושני הצובע את השיר בצבעי האש:
"דבַ ׁש וְ חָּ לָּב"" ,דּוכְ נֵי הַ פֵרוֹת [ ]...וְ הַ דֻ בְ ְדבָּ נִים"ֲ " ,עגֻלוֹת כְ תַ פּוחַ "" ,מֶּ ִׁשי ָאדֹם",
"ׂשיחֵ י הָּ ַאלְ מֻ גִ ים"ְ ,
ִ
"טפוֹת הַ ׁשֶּ מֶּ ׁש"" ,כְ בֵ דוֹת כִ ְדבַ ׁש" .את הזוהר הדמיוני מוסיפים צירופים שבהם "זהב" ו"אור" ,ואת
ִ
המסתורין מוסיפים "נְעָּ רוֹת ע ֹונְדוֹת מַ סְ ְרקוֹת ׁשֶּ ל זָּהָּ ב"" ,סַ פָּ נִים וְ חוֹבְ לִ ים ִמ ִׁשבְ עִ ים א ֲָּרצוֹת" ו"ס ֹוח ֲִרים
וְ רוֹכְ לִ ים".
בשירה של רינה ליטוין ( )2012–1939הספינה הקטנה ,הנעה על הגלים בלב הים הגדול ,מטפורית
לגעגועים .היא ענוגה בחולשתה ,היא אפופה עצב והיא מעוררת תשוקה להעתיר עליה חיבה -
אולם נשארת רחוקה ובלתי מושגת.
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