
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן   י / ְיהֹוָנָתן גֶׁפֶׁ לִּ      ַהַמְחּבֹוא שֶׁ

 
הּו י ַמשֶׁ ם ֵיש לִּ  אִּ

ת ָיָקר, ֱאמֶׁ הּוא ּבֶׁ  שֶׁ
י  יא אֹותוֹ ֲאנִּ ף ַמְחּבִּ כֶׁ  תֶׁ

ַתַחת ַלכַ   ר.מִּ
 

ת, צֶׁ  גָֻּלה נֹוצֶׁ
ים אֹו נֹוָצה,  ְצָדפִּ

ַתַחת ַלַכר   מִּ
ְמָצא! יש ֹלא יִּ אִּ  שֶׁ

 
ְתמֹול,  )ַרק אֶׁ
ֹּלא ָראּו,  ְכשֶׁ

יק י ָשם ַמְסטִּ  ַשְמתִּ
ְמְצאּו.( ֹּלא יִּ  שֶׁ

 
ָפרֹון ּוַמְסֵרק,  עִּ

ה, ל ָטלֶׁ  ְתמּוָנה שֶׁ
י ֵריק  ַּבְקּבּוק ֲחצִּ

י ָמֵלא.  ַוֲחצִּ
 

 ָמה,ַתפּוַח ֲאָד 
ים, יסִּ ֵיש ַּבכִּ  ָמה שֶׁ

 ֹלא ָחשּוב ָמה,
ים. ָקר ָלשִּ  ָהעִּ

 
ָחד,  ְויֹום אֶׁ

יר, ת ַהַכר ָאסִּ  אֶׁ
ת ַהֹכל ַקח אֶׁ  אֶׁ

ְהיֶׁה  ְואֶׁ
יר! יש ָעשִּ  אִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

הכוכבים הם הילדים  מתוך
 של הירח

 יהונתן גפןמאת 

 בצר-ה נורית גפןאייר

 (2015)כנרת  1974דביר 

 

 

 

 

י  ירֲאנִּ יָרה ֵמאִּ  אֹוֵהב ְגרּוָטאֹות / מִּ
 

 

י אֹוֵהב ְמֹאד  ֲאנִּ
ֱאֹסף ְגרּוָטאֹות.  לֶׁ

י  יסֵיש לִּ  כִּ
יס  ְוַלכִּ

יס. י ַמְכנִּ ת ַהֹכל ֲאנִּ  אֶׁ
 

ה  ְראֶׁ ין -ּבֹוא תִּ  ֹלא ַתֲאמִּ
ין: ָכל מִּ ים ָשם מִּ  ַכְפתֹורִּ

ף סֶׁ כֶׁ ת ּומִּ ְנֹחשֶׁ  מִּ
ם, צֶׁ יק ּוֵמעֶׁ ְפַלְסטִּ  ּומִּ

 ֹות ֵיש ְתֵריָסרְוַגם גֻּל
ְסָפר ים מִּ  ְוַגם ַמְסְמרִּ

ל ְמיָֻּחד  ְוחּוט ַתיִּ
י ֵמֲעָנת. ַּבְלתִּ קִּ  שֶׁ

 
ל ְדַבש יֹות שֶׁ ָכרִּ  ְוַגם סֻּ

יקֹות, ַאְך ֹלא ַמָמש  -    -ְקָצת ְדבִּ
ֵתן אֹוָתן ְלַגְיא ם אֶׁ  אִּ
י ְּבַוַדאי ֵתן לִּ  הּוא יִּ
ְנָקס יר ָלָבן ְוַגם פִּ  גִּ

ל ַהַטָּוס.אֹו נֹוָצה   שֶׁ
ה  ְראֶׁ יס -ּבֹוא תִּ י כִּ  ֵיש לִּ

יס  ְוַלכִּ
יס.  ַהֹכל ַאְכנִּ

 
ית י ַמְשרֹוקִּ  ְועֹוד ֵיש לִּ
ית ן ֲעָנקִּ ם ֹאזֶׁ  ַאְרָנב עִּ

ַפַעם ָהַלְך  ְוָשעֹון שֶׁ
ים ָכל ים ָיפִּ  ָכְך.  ּוְצָדפִּ

 
י עֹוד ַהְרֵּבה יֹוֵתר  ֵיש לִּ

י ְלַסֵפר. ְמַאס לִּ  ַרק נִּ
ה ם ָתבֹוא ְלָך ַאְראֶׁ  אִּ

יס ת ַהכִּ  אֶׁ
ֵאָליו  שֶׁ

יס. י ַמְכנִּ ת ַהֹכל ֲאנִּ  אֶׁ
 
 

 

 אני אוהב לצייר תוךמ

 מאת מירה מאיר

 צייר נחום גוטמן

 1972ספרית פועלים 

 

 

 

   

י       ית ַזְרחִּ ים / נּורִּ יסִּ  ֵמָאה כִּ

 
ְלָצה י ַּבֲחנּות חֻּ יתִּ  ָראִּ

ם  ין.עִּ ָימִּ ְשֹמאל ּומִּ ים מִּ יסִּ  כִּ
ָמא:  י ְלאִּ י רֹוָצה! -ָאַמְרתִּ  ָכֹזאת ֲאנִּ

יא ָאְמָרה  -ַאְת ֹלא רֹוָאה    -הִּ
ְלַצת ּזֹו חֻּ ים? שֶׁ  ָּבנִּ

 
י רֹוָצה אֹוָתּה,  י. -ֲאָבל ֲאנִּ  ָאַמְרתִּ

י.-ֵיש ָלּה ְשֵנים ים, ָסַפְרתִּ יסִּ  ָעָשר כִּ
י סֹוף ים ְּבלִּ ְתָקאֹות ְונֹוצֹות ּובּולִּ  פִּ

ֱאֹסף. ה אּוַכל לֶׁ ים ָהֵאלֶׁ יסִּ  ַּבכִּ
 

י,  תִּ יֹות, ּבִּ ָמא  -ְשטֻּ י אִּ   -ָצֲחָקה לִּ
ְתַעְצֵּבן  ,ֵאין ֹפה ַמה ְלהִּ

 ַּבת זֹו ַּבת
ה ֵּבן.  ּוֵבן זֶׁ

 
ְהיֶׁה ְגדֹוָלה ְגדֹוָלה אֶׁ  ְאָבל שֶׁ
ים. ְכָנסִּ י ּומִּ ְתֹפר לִּ ְלָצה אֶׁ  חֻּ

ל גֶׁ ן ָהֹראש ְוַעד ַכף רֶׁ  ּומִּ
ים. יסִּ י ָאז ֵמָאה כִּ ְהיּו לִּ  יִּ

 
י ָשם? ְהיֶׁה לִּ  ּוָמה ֹלא יִּ

ים י ְכמּוסִּ  ָכל אֹוְצרֹוַתי ֲהכִּ
י ָעֹמק ָעֹמק תִּ  ֵיְלכּו אִּ

ים. יסִּ ים ְּבתֹוְך ֵמָאה כִּ  ְשמּורִּ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 חרצן בפה מתוך

 מאת נורית זרחי

 צייר גלי הוס

 1971מסדה 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 ָכל אֹוְצרֹוַתי     

 

 את  ילד, המתאר בגוף ראשון-דת המבט המשותפת לשלושת השירים היא של  זו של דוברונק

ן חסרות ערך בעיני מבוגרים, יש להן תפקידי אף שהש ,זוטותלחפצים קטנים, שתוקקותו לה-נהייתו

 במסגרת הסמנטית שהשירים ממוקמים  .של ילדים - מציאותיות או דמיוניות -בעלילותיהם מפתח 

ַתַחת ַלַכר", "יָ  יא", "מִּ ֱאֹסף", "אֹוְצרֹוַתי", "ַמְחּבִּ יס", "לֶׁ יר"; בה מופיעים "כִּ ְמְצאּו" ו"ָעשִּ ֹּלא יִּ ָקר", "שֶׁ

ים" אפשר למצוא נוצות  ותבין האוצר יסִּ ַתַחת ַלַכר" או "ָעֹמק ָעֹמק" בתוך "ֵמָאה כִּ  היורדים אל "מִּ

-תשבטיתפאורה ההנוצה כמייצגת המעוף וה ;)בשלושת השירים(, צדפים וגולות )בשניים מהם(

 המשחק מייצגות הילדּות וכבר לו, והגולות , הצדפים כמייצגי הים וההרפתקאות שמעתפראי

     . התחרותי

ֱאֹסף", את הזכות  (1941-)נולדה ב נורית זרחישירה של  י סֹוף /...לֶׁ  מבליט, מלבד הצורך "...ְּבלִּ

ה ֵּבן"  -בין המינים טון פסקני ם מבחינה בלשוויון מגדרי. בעוד האֵ  ילדה -הדוברת -"ַּבת זֹו ַּבת / ּוֵבן זֶׁ

 לאסוף רק לא היא מבטיחה לעצמה נצח במערכה. ל סופהגם אם תפסיד בקרב הזה יודעת ש

י סֹוף" ים ְּבלִּ ְתָקאֹות ְונֹוצֹות ּובּולִּ   -פריטים שבזמן פרסום השיר היו מזוהים יותר עם בנים  -" פִּ

 .  תכניתה, שיאפשר לה להגשים את לּה את הבגד הנכוןאלא גם ללבוש 

אינו נדרש מתפאר במגוון מרתק של אוצרות, אבל ( 2016–1932) מירה מאירילד של -הדוברגם 

 שכבר מה את  יארכנפירוט ב ונהומ הוא מספר על עצמו בטון מפויס .למאבק על אוטונומיה

 מן האוסף ועל הסיפוק  תוואת תכניתו לסחר חליפין. פנייתו הנינוחה לנמען מעידה על הנא אגר

  מהישגיו.   לו ש

 תפאר גם הוא במגוון מרתק של פריטים, אבל ( מ1947-)נולד ב הונתן גפןיהדובר ילד בשירו של 

ת ָיָקר, /  -אינו מוותר על ההזדמנות להיראות כבעל תחבולות מסתורי  ֱאמֶׁ הּוא ּבֶׁ הּו / שֶׁ  "...ַמשֶׁ

י  יא אֹותוֹ ֲאנִּ ף ַמְחּבִּ כֶׁ ַתַחת ַלַכר/  תֶׁ ְתמֹול,/ ]...[ " מִּ ֹּלא ָראּו,/  ַרק אֶׁ ְמְצאּו" / ].. ְכשֶׁ ֹּלא יִּ מתכנן ו -.[ / שֶׁ

 להון.    -להפוך את המטמון 

 

 נירה לוין

 

 

 


