ִמיכָאל  /מרים ילן-שטקליס

עִ ם שושָ נִים הִ תְ נ ְשקָ ה  /נורית זרחי

ִחיכִ יתִ יִ ,חיכִ יתִ י,
בָ כִ יתִ י ,בָ כִ יתִ י,

אלִ ישבת המלְ ָכה
ַאף פעם בְ חייהָ ֹלא הִ תְ נ ְשקָ ה.
אּולי
כִ י תָ ִמיד חָ בְ שָ ה
ִמגְ בעת מ ִשי ע ָנ ִקית,
שֹּלא ָנתְ ָנה ָלגשת
לְ ָכל ה ְמנ ְש ִקים.

ּומי ֹלא בָ א?
ִ
ִמיכָאל.
וְ הּוא הִ בְ ִטיח פעמיִם
שיָבוא ַאחר הצהרים
ּומי ֹלא בָ א?
ִ
ִמיכָאל.
ִש ְמ ָלה ָלב ְשתִ י ָיפָ ה ְמאד,
וְ סִ ָנר ,בו ָרקּום אפְ רוח ָורד,
ּומי ֹלא בָ א?
ִ
ִמיכָאל.
וְ הבבות כ ָלן לִ ישן הִ ְשכבְ תִ י,
חָ שבְ תִ י :שֹּלא תדעְ ָנה -
שֹּלא תפְ רעְ ָנה -
אותִ י וְ את ִמיכָאל.
ּובחלון ָישבְ תִ י,
וְ הִ ְקשבְ תִ י,
וְ חָ שבְ תִ י -
ִמיכָאל.

אּולי
כִ י תָ ִמיד הָ ְיתָ ה ְמספרת
כמָ ה הִ יא עסּוקָ ה,
כמָ ה הִ יא ְממהרת.
ּו ִמי ָיעז לְ הפְ סִ יקָ ּה,
ָלתת ָלּה ְנ ִשיקָ ה?

לִ פְ עָ ִמים  /נילי דגן
אבָ א ֹלא ָגר אִ תָ נּו יותר,
אבָ ל הִ בְ ִטיח
ש ָיבוא לְ בקר.
שָ ַאלְ תִ י את אִ מָ א
מָ תי וְ אִ ם
וְ הִ יא רק ָא ְמ ָרה:
לִ פְ עָ ִמים.

אּולי
כִ י על ראשָ ּה הָ ָיה כתר
ְמשבָ ץ פ ִני ִנים ואבָ ִנים,
ּובִ ְשבִ יל לְ הִ תְ נשק  -זה ָידּוע -
צָ ִריך לְ ה ְרכִ ין את הפָ ִנים.

ּובגְ זוזְ ְט ָרא עָ מ ְדתִ י,
וְ לחָ צר ָיר ְדתִ י,
וְ חָ ר ְדתִ י -
ִמיכָאל.
וְ הּוא ֹלא בָ א.
וְ הּוא ֹלא בָ א,

ערב אחָ ד ָראתָ ה המלְ ָכה,
שהִ נה מעו ָלם ֹלא ִקבְ ָלה ְנ ִשיקָ ה.
ּובבקר-בבקר ָי ְר ָדה לְ ג ָנּה
 עד ִין לובשת כְ תנת ש ָנה -וְ חרש ָנ ְשקָ ה לְ ִשפְ תי שושָ ָנה.

ִמיכָאל.
מָ חָ ר אלְך ה ְשכם בבקר אל ה ָגן,
וְ אשב לִ י ,וְ אבְ כה לִ י ָכל הזְ מן.

אלִ ישבת המלְ ָכה
עִ ם שושָ נִים הִ תְ נ ְשקָ ה.

ִמיכָאל.
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ִחיכִ יתִ יִ ,חיכִ יתִ י
שמותיהם של שלושת השירים  -מיכאל" ,עם שושנים התנשקה ו-לפעמים הם שלושה
סימני שאלה; השם "מיכאל" אינו מספק ולו רמז על בעליו ,השם "עם שושנים התנשקה"
נמנע מחשיפת הנושא במשפט ואף מציג עובדה יוצאת דופן עד מאוד ,והשם "לפעמים"
הוא תואר פועל שעשוי להתקשר לכל נושא ,לכל דובר ולכל משלב לשוני .השירים עצמם
מפרקים במידה מסוימת את המטען החידתי; שלושתם נוגעים בכמיהה ,בגעגועים
ובאכזבה ,ושלושתם – אף שנדפסו בספרים לקוראים צעירים – מציפים ברגישות רבה
מצוקות שהן גם נחלתם של מבוגרים.
מרים ילן-שטקליס ( )0091–0011כתבה בגוף ראשון על מפח הנפש של ילדה המחכה
למישהו  -מיכאל – ש"הבטיח פעמיים שיבוא אחר הצהריים" .השיר נפתח בתיאור החשוף
של ילדה שאיננה יודעת לעדן את ביטוי רגשותיהִ " :חיכִ יתִ יִ ,חיכִ יתִ י / ,בָ כִ יתִ י ,בָ כִ יתִ י" .סימני
הפיסוק מכתיבים קצב קריאה אטי ,הכופה על הקורא מגע עם העצב ועם האמת החוזרת
שוב ושוב לאורך השיר; "והוא לא בא  /מיכאל" .העשייה של הילדה הקטנה המתוארת
ברצף של פעלים (  ...יָשבְ תִ י ,וְ הִ ְקשבְ תִ י ,וְ חָ שבְ תִ י ,עָ מ ְדתִ י ,יָר ְדתִ י ,חָ ר ְדתִ י ועוד) עומדת בניגוד
מוחלט לפסיביות של אותו מיכאל .שברון הלב של הילדה המאוכזבת מתואר בשורות
האחרונות ,וחותם את השיר שמו של מיכאל ,אלמוני לקוראים אך משמעותי כל כך לילדה
הקטנה.
נורית זרחי (נ'  )0010כתבה שירים אחדים שבמרכזם מלכים ומלכות (באה המלכה למלך,
מה שיש בגן יש בגן ,הצבי ששפתיו אדומות ואחרים) ,והם כלולים בספרי שיריה לילדים.
עם שושנים התנשקה מתאר מלכה  -אלִ ישבת (שם הנקשר פונטית וקונוטטיבית עם
"אליזבת" המלכותי ועם מקורו העברי "אלישבע"  -שמות שלכולם נופך של זרּות) ,הכְ מהָ ה
לנשיקה אך אינה זוכה לה .למה? שלוש פעמים "אולי" לאורך השיר מעלות תירוצים
אפשריים; שתי השורות האחרונות מספרות איך בחרה המלכה לגעת ברגשותיה ,בדרכה.
נילי דגן (נ'  )0091פרסמה קובץ אישי מאוד של שירים וקטעי פרוזה הנטועים בתקופת
ילדותה ומעוטרים בתצלומים מאותה תקופה .השיר לפעמים ,מאופק ומינימליסטי ,עוסק
בגעגועים של ילדה לאביה; המילה "לפעמים" חותרת תחת המשך נוכחותו בחייה.
נירה לוין
ילדה של פעם מתאים לקוראים צעירים מגיל חמש ,ולאלה הנוצרים באהבה את זיכרונות
ילדותם.
נירה לוין

נירה לוין

