גַּם הַּ שָּׁ נָּׁה  /לאה גולדברג

שָּׁ נָּׁה חדָּׁ שָּׁ ה  /פניה ברגשטיין

בָּׁ רּוְך בואְך שָּׁ נָּׁה חדָּׁ שָּׁ ה  /מרים חרותי

ָּׁכל שָּׁ ָּׁנה ושָּׁ ָּׁנה מוריק הַּ דשא,
ועו ָּׁלה הַּ חַּ מָּׁ ה ויורד הַּ מָּׁ טָּׁ ר.
ָּׁכל שָּׁ ָּׁנה ושָּׁ ָּׁנה א ָּׁדמָּׁ ה מתחַּ דשת
ּומַּ לבין החָּׁ צָּׁ בּ ,ומַּ זהיב ההָּׁ ָּׁדר.

הַּ בקר הַּ שמש ָּׁיפָּׁ ה שבעָּׁ תַּ ים,
ו ָּׁכל הַּ לבָּׁ בות רחָּׁ בים ּופתּוחים -
שָּׁ ָּׁנה ח ָּׁדשָּׁ ה בפתחי שעָּׁ רינּו,
מפעמת תק ָּׁוה ,מעּטרת פ ָּׁרחים.

שָּׁ ָּׁנה ח ָּׁדשָּׁ ה ,בָּׁ רּוְך בואְך
בלבּוש מכלול ,עוטָּׁ ה צחרים.
נרות הד ַּלקנּו לכבודְך,
פ ָּׁרחים לקַּ טנּו לזרים.

ב ָּׁכל שָּׁ ָּׁנה נו ָּׁלדים א ָּׁנשים ָּׁלרב,
לדמָּׁ עות ולצחוק ,לַאח ָּׁוה ושנָאה,
ויש מישהּו הָּׁ רוצה ַּרק בַּ טוב
ַּגם הַּ שָּׁ ָּׁנה.

מַּ ה דרְך בָּׁ חַּ רת ָּׁלְך ,שָּׁ ָּׁנה מחדשת?
מ ַּנין תָּׁ בואי אלינּו ואיְך?
הנני ואצא לק ָּׁראתְך קַּ לַּ -רג ַּלים,
הנני הָּׁ ראשון לפָּׁ גשְך בבואְך.

ַּגנים הקטירּו מסָּׁ ביב
ניחוחַּ -חַּ ג למַּ ענְך,
הַּ צַּ מָּׁ רות ַאחַּ ר ָאסיף -
עּטּור ָּׁירק לשמ ָּׁלתְך.

אם בָּׁ רגל עושָּׁ ה אַּ ת הַּ דרְך אלינּו -
צַּ פה אצַּ פה בַּ משעול ּובַּ שביל,
ואם עַּ ל ָּׁכ ָּׁנף קַּ ַּלתַּ -רחַּ ף תַּ גיעי -
ל ָּׁגבהי מרומים ַּלעלות ַאעפיל.

ַּרבַּ ת-הַּ הוד ,הַּ ּטי חַּ סדְך
ויב ַּרְך עמַּ לָ-א ָּׁדם:
איש אל ָאחיו ָאז יחַּ יְך,
שָּׁ דות יַּבשילּו בעתָּׁ ם.

והָּׁ ָּׁיה אם בַּ ָּׁים אַּ ת אלינּו חותרת -
אנהַּ ר לק ָּׁראתְך עם זרמו של הַּ ַּגל,
ו ָּׁכל שלבי לו נכסָּׁ ף ו ָּׁכמהַּ ,
ממְך הָּׁ ראשון אבַּ קש ואשַאל.

עם רדת יום ַאחרון של חול,
אַּ ת חרש תקרבי הֹלם.
הופיעי-נָּׁא ,ועַּ ל הַּ כל
הַּ רעיפי אשר ושָּׁ לום!

הַּ עלי אור חד ָּׁוה בעַּ צבּות חַּ לוננּו,
הַּ צהילי לב אַּ בָּׁ א בנעַּ ם בשו ָּׁרה,
שמחָּׁ ה ֹלא-צפּו ָּׁיה הַּ עניקי לאמָּׁ א,
והַּ חזירי אל פי אחותי את ש ָּׁירה.
וצַּ ּוי ַּלשָּׁ דות כי עָּׁ מָּׁ ל ֹלא ַּיכזיבּו,
ּופרשי כ ַּנף שָּׁ לום עַּ ל ָא ָּׁדם ועַּ ל חַּ י,
ּובָּׁ תים בהירים עַּ ד הָּׁ אפק הַּ ציבי,
ּומַּ לאי ָּׁכתליהם צָּׁ ה ַּלת קול אחָּׁ י.
ואותי תַּ עשי לנושא כ ַּליְך,
להיות סַּ בָּׁ לְך ו ָּׁלשאת הַּ מטעָּׁ ן,
ּומשפַּ ע טּובְך לפַּ זר מלוא חָּׁ פ ַּנים
ל ָּׁימין ולשמאל ,ל ָּׁגדול וקָּׁ טָּׁ ן.
מתוך "דבר לילדים"
חוב'  ,23כ"ט אלול תרצ"ט

מתוך שיר ידעתי
מאת פניה ברגשטיין
ציירה צילה בינדר
הקיבוץ המאוחד 1953

מתוך ענן קטן
מאת מרים חרותי
ציירה חנה אדולפי
יזרעאל 1967

עוד שָּׁ נָּׁה ח ָּׁדשָּׁ ה!
מבין שלושת השירים שעניינם תחילתה של שנה חדשה  -דווקא הוותיק יותר אומר את שלו בלשון
מדויקת ,ברגישות ,בחגיגיות אך בלא מליצות.
לאה גולדברג ( )1970–1911מתארת בשני בתי שיר את נוהגו של עולם ,את מה שמתרחש שוב ושוב

דרך טבע" .מוריק הַּ דשא"" ,עו ָּׁלה הַּ חַּ מָּׁ ה"" ,יורד הַּ מָּׁ טָּׁ ר"" ,מַּ לבין החָּׁ צָּׁ ב"" ,מַּ זהיב ההָּׁ ָּׁדר" .היא
בוחרת במילים המוסיפות לשגרה נופך של חג  -חַּ מָּׁ ה ולא שמש ,מָּׁ טָּׁ ר ולא גשם ,מַּ זהיב ולא
מצהיב .גם אנשים נולדים ,ולאה גולדברג איננה מייפה את המציאות ואינה מחפה על כשליה;
גם שנאה יש בעולם .שש השורות הראשונות מעוררות אפוא תימהון :הזה שיר לחג? באות שתי
השורות האחרונות כנגד הצפוי והמתרחש-מעצמו ,ומביאות את נקודת המבט ההומניסטית ,את
אפשרות הבחירה על אף המחזוריות השוחקת :אפשר לבחור בטוב ,לקוות ולשאוף לו.
פניה ברגשטיין ( )1950–1908בוחרת במודע להשמיע לקוראיה הצעירים קול בהיר ואופטימי כצו
השעה ,כמתבקש מהמעשה הציוני הקולקטיבי של הזמן .הדובר היחיד פונה אל השנה החדשה כנציג

הקולקטיב בגוף ראשון רבים" :שָּׁ ָּׁנה ח ָּׁדשָּׁ ה בפתחי שעָּׁ רינּו"" ,מ ַּנין תָּׁ בואי אלינּו ואיְך?" ומצהיר כי
נפלה בחלקו זכות ראשונים" :הנני ואצא לק ָּׁראתְך קַּ לַּ -רג ַּלים / ,הנני הָּׁ ראשון לפָּׁ גשְך בבואְך".
אוצר המילים " -צַּ פה אצַּ פה"ַּ " ,לעלות ַאעפיל"" ,אנהַּ ר לק ָּׁראתְך" ו"נכסָּׁ ף ו ָּׁכמהַּ " מוסר את
האמונה בכוחה של השנה החדשה להיות גורם מדרבן ומשלהב להמשך הדרך .קשיי היום יום
נרמזים בצירוף "עַּ צבּות חַּ לוננּו" .לאחר שהשנה החדשה תפיח רוח של שמחה בתוך הבית,
ברשות הפרט ,היא מצופה להשפיע מטובה גם על החוץ ,על רשות הרבים" :וצַּ ּוי ַּלשָּׁ דות כי עָּׁ מָּׁ ל
ֹלא ַּיכזיבּוּ / ,ופרשי כ ַּנף שָּׁ לום עַּ ל ָא ָּׁדם ועַּ ל חַּ י" .בבית האחרון הדובר חוזר על נאמנותו לתפקיד
השליח " -נושא כ ַּליְך" של השנה החדשה.
מרים חרותי ( )2012–1919פרסמה את רוב שיריה בשבועון "דבר לילדים" ,וכינסה אותם בשני ספרים:
"ענן קטן" ( )1968ו"דני ,רני ואייל" ( .)1974אף ששירה הוא המאוחר ביותר בין השלושה ,הוא גם

הנמלץ ביותר; ביטויים כמו "בלבּוש מכלול ,עוטָּׁ ה צחרים"" ,נרות הדלַּקנּו" ,"...גַּנים הקטירּו",
"רבַּ ת-הַּ הוד ,הַּ ּטי חַּ סדְך" מגביהים את השנה החדשה אל סף קדושה ומעצבים אותה ככל-יכולה.
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