ה ָית ֹום המְ ׁשָ רֵ ת  /ח"נ ביאליק
עֲמּוסָ ה עגְ לָתי
מכָל מינֵי סְ חוֹרוֹת,
חֲבילֵי חֲבילוֹת
ּוצְ רו ֵֹרי צְ רוֹרוֹת.
ְשכיר יוֹם ָאני  -נער,
ַאל נָא תעצְ רּוני,
חיׁש הָ בּו לי ְשכָרי
ּולְ בֵ יתי ּפ ְטרּוני.
לי אֵ ם ויתוֹמיהָ
וְ הֵ ם על צּוָארי,
עֲמָ לי לְ פיהם
וְ עֵ ינֵיהם ל ְשכָרי.

סבָ ל  /יצחק קצנלסון
ֲאני סבָ ל עָ ני ,אְך
ַאל תָ נּודּו לי ָכלָ -כְך!
ַא ְר ָגז זה אם לי על ׁשכם -
לי הי ֹום ֹלא י ְחסר לחם!
זה הָ ַא ְר ָגז ָגד ֹול כֹ ה -
אּולי א ֹוצָ ר ׁשָ מּור ב ֹו?
כסףָ ,זהָ בָ ,כל מ ֲחמדים,
מ ֲעשה-ר ְקמָ ה ּומ ְרבדים.
בֹאּו ,נחֲׁשּו :מה ּפֹ ה יֵׁש?
ש ְמלוֹת-מׁשי? בגְ ֵדיׁ-שֵ ׁש?

מתוך שירים ופזמונות
לילדים,
מאת חיים נחמן ביאליק ,צייר

נחום גוטמן ,הוצאת דביר .5611

יהֲֹלמיםְׁ ,שהָ מיםּ ,פְ נינים?
ַאבְ ֵני-חֵ ן מ ָכל המינים?
ה ֹוי ,מה י ְשמח לבי בי!
ָא ְמ ָנםַ ,א ְר ָגז זה ֹלא לי,
ֲאני ְטע ְנתיו רק ֲע ֵלי ׁשכם,
אְך ה ְרו ְחתי כ ָכר לחם!

מתוך יש לי שיר,
מאת יצחק קצנלסון ,צייר אריה
חצור ,הוצאת הקיבוץ המאוחד
.5611

ְמ ֻחסְ רֵ י עֲבו ָֹדה  /זאב
ָאבי ל ֹובֵ ׁש בְ ָכל י ֹום את בגְ ֵדי השבָ ת
וְ הּוא עָ צּוב.
הּוא ה ֹו ֵלְך ,אמָ א מביטָ ה ַא ֲח ָריו ּומבָ ט
ָלּה ָרטּוב.
וְ אמָ א מ ֲעב ָירה את בגְ ֵדי הָ ֲעב ֹו ָדה ׁשל אבָ א
מ ָזוית אל ָזוית.
וְ ַאחר היא ְמכי ָנה ֲארּוחת-צָ הרים ,תבְ ׁשיל
מֵ רבע הכְ רּובית.
"ׁשֹלׁשָ ה ֲא ָנׁשים"
היא ָאז ל ֹוחׁשת לְ עצְ מָ ּהְ :
(אבָ א וְ אמָ א ו ֲאני).
וְ כ ָכר הלחם ׁש ָלנּו ,ב ָימים הָ אֵ לה היא
רק ה ֲחצי.
אבָ א ח ֹו ֵזר וְ א ֹומֵ ר לְ אמָ אֹ" :לא" -
וְ הּוא עָ צּוב.
אמָ א ע ֹורכת את השֻ לְ חָ ן ּו ְמחיכת אֵ לי
בְ מבָ ט ָרטּוב.
ָאנּו י ֹו ְׁשבים לאכֹ ל .וְ אבָ א מ ֹוציא
תּפּוחים מת ְרמיל.
נ ֹותֵ ן לי השָ ֵלם וְ אחָ ד ח ֹוצה ל ְׁשנים ,וְ צ ֹוחֵ ק:
"ׁשנים בְ מיל".
ְ
וְ ַאחר אבָ א נ ְׁשָאר כְ בָ ר בבית וְ קו ֵֹרא בָ עתוֹן:
"תֹ הּו וָ בֹהּו,
תֹ הּו וָ בֹהּו!"
אמָ א ׁשוֹאלת" :מָ ה?" וְ הּוא עוֹנה:
"היָמים הּטוֹבים יָבוֹאּו,
יָבוֹאּו".
מתוך פרחי-בר,
מאת אהרן זאב ,ציירה תרצה טנאי ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד .5691

ְמׁשָ רֵ ת ,סבָ ל ,וְ זה ׁשאֵ ינ ֹו עוֹבֵ ד
חוויותיהם הרגשיות-חברתיות של הילדים ,המשחק ,ההומור והפנאי ,הטבע והעולם
הדמיוני שהם אורגים לצד מציאות חייהם  -אלה מיוצגים היטב בשירה לילדים .העבודה,
לעומת זאת ,איננה נושא שכיח ביצירה השירית לילדים ,ובכל זאת היא נוכחת בה.
על פי המהדורה המדעית של שירי ביאליק (בעריכת דן מירון ,דביר  ,)0222היָתוֹם המְ ׁשָ רֵ ת
(הכתוב בהברה אשכנזית) נכתב בברלין בראשית שנות העשרים של המאה העשרים ,ונדפס
במוסף לילדים של "דבר" בינואר  3911שהוקדש כולו ליום הולדתו השישים של המשורר.
אין בו בשיר חיוך ילדותי אחד ,וכולו מבע חטוף של ילד שנגזרה עליו בגרות טרם זמנו;
בתיאורו עליבות כפולה (היָתוֹם ה ְמׁשָ ֵרת) ,בעגלתו מעמסה כפולה ומכופלת ("חֲבילֵי
חֲבילוֹת ּ /וצְ רו ֵֹרי צְ רוֹרוֹת") ,זמנו דוחק ("ַאל נָא תעצְ רּוני  /חיׁש הָ בּו לי ְשכָרי") ,ועל כתפיו
מוטל ע ֹול תמידי  -אֵ ם ואחים ,שבגלל כובד אחריותו הוא מכנה בנימה מרוחקת "אֵ ם
ויתוֹמיהָ "ּ ,פיוֹת רעבים תדיר שעליו להאכיל.
בשער "שק על גב" בספרו של יצחק קצנלסון "יש לי שיר" מתוארים החיים היהודיים
בגולה .סבָ ל הוא אחד מן השירים המוקדשים לבעלי מלאכה .קצנלסון ,בזוכרו את גיל
הקוראים שלו ,הציב את גיבור שירו בעמדה של כוח ואופטימיות ואף לא ויתר על קריצה
לסיפורי המעשיות" :בֹאּו ,נחֲׁשּו :מה ּפֹ ה יֵׁש?  /ש ְמלוֹת-מׁשי? בגְ ֵדיׁ-שֵ ׁש?  /יהֲֹלמים,
ְׁשהָ מיםּ ,פְ נינים? ַ /אבְ נֵי-חֵ ן מכָל המינים?"
גיבור שירו של זאב הוא ילד המתבונן בָ עצב ,בעלבון ובדלּות המחריפה הכוססים את נפש
אביו שאינו מוצא עבודה .גם כאן נראה שהצורך להתחשב בקהל היעד הוא ששָ ם בפיה של
האם את האופטימיות החותמת את השיר" :היָמים הּטוֹבים יָבוֹאּו / ,יָבוֹאּו".
כל הזכויות לשירים שמורות לאקו"ם
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