ספרות "חלוצי הערכה"

מיהו האדם?
שכבת י"א

שירים בנושא "זוגיות ואהבה"

תוכן העניינים
שירים שנלמד בכיתה

מחצית שנייה של המאה העשרים





לא אכפת לי  /טלי וייס
הדברות דרך זכר  /אילן שיינפלד
לא לראות את גרנדה  /ארז ביטון
עטור מצחך  /אברהם חלפי

עמוד
4
5
6
7

מחצית ראשונה של המאה העשרים





פגישה ,חצי פגישה  /רחל
ולא היה בינינו אלא זוהר  /לאה גולדברג
ניגון עתיק  /נתן אלתרמן
הכניסיני תחת כנפך  /חיים נחמן ביאליק

8
8
9
10
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שירים לבחירה למשימות
מחצית שנייה של המאה העשרים















שלומי  /זלדה
פגישה  /ארז ביטון
חוה ידעה  /ט .כרמי
ולמה היא נושכת את שפתיה  /מאיר ויזלטיר
ראי אנחנו שני מספרים  /יהודה עמיחי
וכל הנשים אמרו  /יהודה עמיחי
*  /אוה קילפי
כשצלצלת רעד קולך  /נתן זך
שיר לאוהבים הנבונים  /נתן זך
בעיות אישיות  /דוד אבידן
למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים  /מתי שמואלוף
חול אפסי  /דליה רביקוביץ
אושר  /איתן נחמיאס גלס
אהובתי נחה בתוך מגירה  /אופיר משרקי

 כשבאתי לקחת אותה מהעננים  /יונה וולך

עמוד
11
12
13
14
15
15
16
16
17
18
19
20
21
22
22

מחצית ראשונה של המאה העשרים







סונט ט (מתוך אהבתה של תרזה דימון)  /לאה גולדברג
סליחות  /לאה גולדברג
אם תתן לי חלקי  /לאה גולדברג
עוד אבוא אל ִס ֵּפך  /נתן אלתרמן
שירים לאילאיל (קטע מפואמה)  /שאול טשרניחובסקי
וידוי  /אלכסנדר פן

23
23
24
24
25
26

שירת ביאליק
 העיניים הרעבות  /חיים נחמן ביאליק
 הולכת את מעמי  /חיים נחמן ביאליק

27
28

שירת ימה"ב  /ספרד
 קול כלה  /ר' יהודה הלוי
 כתמר את  /אבן גבירול
 היזכור יעלת חן  /דונש בן לברט

29
30
30
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שירי המחצית השניה של המאה העשרים
לא אכפת לי  /טלי וייס

4

הדברות דרך זכר  /אילן שיינפלד

5

לא לראות את גרנדה  /ארז ביטון

6

עטור מצחך  /אברהם חלפי

7

שירת המחצית הראשונה של המאה העשרים
פגישה ,חצי פגישה  /רחל
ישהַ ,מ ָׁבט ֶא ָׁחד ָׁמ ִהיר,
ח ִצי ְּפ ִג ָׁ
ישהֲ ,
ְּפ ִג ָׁ
תּומים – זֶה ַדי...
ִיבים ְּס ִ
ִק ְּט ֵּעי נ ִ
ְּושּוב ֵּה ִציף ַהכֹּלְּ ,ושּוב ַהכֹּל ִה ְּס ִעיר
ֹּשר ְּו ַה ְּדוָׁי.
ִמ ְּש ַבר ָׁהא ֶ
ִיתי ִלי ָׁמגֵּן –
ַאף ֶס ֶכר ִש ְּכ ָׁחה – ָׁבנ ִ
ִהנֵּה ָׁהיָׁה ְּכֹלא ָׁהיָׁה.
סֹואן
ְּו ַעל ִבְּר ַכי ֶא ְּכַרע ַעל ְּש ַפת ֲאגַם ֵּ
ִל ְּשּתֹות ִמ ֶמנּו ִלְּרוָׁיָׁה!
תל-אביב13.4.25 ,

ולא היה בנינו אלא זוהר  /לאה גולדברג
זהר
ְּולא ָׁהיָׁה ֵּבינֵּינּו ֶא ָׁלא ַ
זהר ָׁענָׁו ֶשל ַה ְּש ָׁכ ָׁמה ִבְּרחֹוב ַכ ְּפִרי
ַ
ְּו ִל ְּבלּובֹו ֶשל גַן ְּב ֶטֶרם ְּפִרי
ְּפתַ -הּתַאר.
לבן ִּת ְּפַר ְּחּתֹו י ַ
ְּב ֶ
ָאמִרי
ּומה ְּמאד ָׁצ ַח ְּק ָּׁת ְּב ְּ
ַ
ֶרד
ִכי ֶאל ַה ַש ַחר ֶה ָׁענג ַכּוֶ
ֶא ְּקַרב ְּו ֶא ְּק ְּט ֶפנּו ְּל ַמְּז ֶכֶרת
ְּו ֶא ֶש ְּמֶרנּו ֵּבין ַד ֵּפי ִס ְּפִרי.
אתֲ ,ה ִתְּזכֹור?
ָׁש ָׁ
ְּרֹועָך נ ָׁ
את ז ֲ
פּוח,
ִידֹות ַאט ֲענַף ַּת ַ
ַהנ ָׁ
וֲ
ראשי יַָׁרד ָׁמ ָׁטר ָׁצחֹור.
ִ
ְּו ַעל
ַבָך ַה ְּכ ָׁפר נֵּעֹור,
חֹורי ג ְּ
ֵּמ ֲא ֵּ
רּוח –
ִצ ַט ְּל ְּצלּו ִעם ַ
חלֹונֹות נ ְּ
ַה ֲ
ְּולא ָׁהיָׁה ֵּבינֵּינּו ֶא ָׁלא אֹור.
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ניגון עתיק  /נתן אלתרמן

9

חיים נחמן ביאליק
ָפְך
חת ְכנ ֵ
תַ
ִיסינִי ַ
ה ְכנ ִ
ַ
ִיסינִי ַתחַ ת כְ ָנפְֵך,
הַ כְ נ ִ
וַהֲ יִי לִי ֵאם וְ ָאחֹות,
ֹאשי,
יקְך ִמ ְקלַט ר ִ
יהי חֵ ֵ
וִ ִ
ּלֹותי הַ נִדָ חֹות.
ַקןְ -תפִ ַ
ּובְ עֵ ת ַרחֲ ִמים ,בֵ ין-הַ ְשמָ שֹות,
ִּסּורי:
ְש ִחי וַאֲ גַל לְָך סֹוד י ָ
ְעּורים –
אֹומ ִרים ,יֵש בָ עֹולָם נ ִ
ְ
ְעּורי?
הֵ יכָן נ ָ
וְ עֹוד ָרז ֶאחָ ד לְָך ֶא ְתוַדֶ ה:
נַפְ ִשי נ ְִש ְרפָה בְ לַהֲ בָ ּה;
אֹומ ִריםַ ,אהֲ בָ ה יֵש בָ עֹולָם –
ְ
מַ ה-ז ֹאת ַאהֲ בָ ה?
אֹותי,
הַ כֹוכָבִ ים ִרּמּו ִ
הָ יָה חֲ לֹום – ַאְך גַם הּוא עָ בָ ר;
עַ ָתה ֵאין לִי כְ לּום בָ עֹולָם –
ֵאין לִי דָ בָ ר.
ִיסינִי ַתחַ ת כְ ָנפְֵך,
הַ כְ נ ִ
וַהֲ יִי לִי ֵאם וְ ָאחֹות,
ֹאשי,
יקְך ִמ ְקלַט ר ִ
יהי חֵ ֵ
וִ ִ
ּלֹותי הַ נִדָ חֹות.
ַקןְ -תפִ ַ
י"ב אדר ,תרס"ה.
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שירים לבחירה למשימת החקר
שירי המחצית השניה של המאה העשרים
שלומי/זלדה
לֹומי ָׁקשּור ְּבחּוט
ְּש ִ
לֹומָך.
ֶאל ְּש ְּ
הּובים
ְּו ַה ַח ִגים ָׁה ֲא ִ
ִפ ָׁלאֹות
ּותקּופֹות ַה ָׁשנָׁה ַהנ ְּ
ְּ
אֹוצר ָׁהֵּריחֹותַ ,ה ְּפָׁר ִחים,
ִעם ַ
ַה ְּפִריֶ ,ה ָׁע ִלים ְּו ָׁהרּוחֹות,
ְּו ִעם ָׁה ֲעָׁר ֶפל ְּו ַה ָׁמ ָׁטר,
ֹּמי
ַה ֶש ֶלג ַה ִפ ְּתא ִ
ְּו ַה ַטל
יהה.
ְּּתלּויִים ַעל חּוט ַה ְּכ ִמ ָׁ
ֲאנִי ְּו ַא ָּׁתה ְּו ַה ַש ָׁבת.
ֲאנִי ְּו ַא ָּׁתה ְּו ַחיֵּינּו
ּקֹודם.
ַב ִג ְּלגּול ַה ֵּ
ֲאנִי ְּו ַא ָּׁתה
ְּו ַה ֶש ֶקר.
ְּו ַה ַפ ַחד.
ְּו ַה ְּּקָׁר ִעים.
ֲאנִי ְּו ַא ָּׁתה
ּובֹורא ַה ָׁש ַמיִם ֶש ֵּאין ָׁל ֶהם
ֵּ
חֹוף.
ֲאנִי ְּו ַא ָּׁתה
ידה.
ְּו ַה ִח ָׁ
ֲאנִי ְּו ַא ָּׁתה
ְּו ַה ָׁמוֶת.
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פגישה  /ארז ביטון
יָׁד ְּביָׁד
יֹותר
ֹלשים ַמ ֲעלֹות ֶצ ְּלְּזיּוס ְּל ָׁכל ַה ֵּ
ְּש ִ
ֻוחד.
עֹולה ִב ְּמי ָׁ
ּוכ ָׁבר ַל ַחץ ַהָׁדם ֶ
ְּ
נֹובר ַב ִמ ִלים ַהיָׁפֹות,
ַא ָּׁתה ֵּ
עֹולם.
נ ְִּד ֶמה ְּלָך ִמשּום ָׁמה ֶשֹּלא ִּת ָׁפ ְּגשּו עֹוד ְּל ָׁ
שֹוכ ַח ֶשעֹוד ָׁמ ָׁחר
ַא ָּׁתה ִכ ְּמ ַעט ֵּ
חנּות,
ָׁבאֹוטֹובּוס אֹו ַב ֲ
נֹותן ִחיּוְך ַעל ָׁכל ִמ ְּקֶרה,
ַא ָּׁתה ֵּ
ְּמן,
יח ז ָׁ
רֹוצה ְּל ַהְּר ִוו ַ
ַא ָּׁתה ֶ
יחה
אּולי ְּב ִד ָׁ
ַ
אּולי ִספּור ֻמ ְּצ ָׁלח,
ַ
ֻח ָׁצח
ְּּת ַהכֹּל ִב ְּמצ ְּ
ֲהֵּרי ֵּה ַכנ ָׁ
ְּו ֶאת ַהטֹונִים
ְּו ֶאת ָׁה ֶא ְּצ ָׁבעֹות ַב ְּמקֹומֹות ַהנְּכֹונִים,
ֹּחק ַהזֶה ֶב ָׁחזֶה,
ּוב ָׁכל זֹּאת ַהד ַ
ְּ
ָׁעה ַהזֹּאת ַב ָׁפנִים
ּוב ָׁכל זֹּאת ַה ַהז ָׁ
ְּ
ּוב ִלי ְּשגִיאֹות
ַאחר ָׁכְך ַהְּר ֵּחק ַא ָּׁתה ְּמ ַשנֵּן ַעל ֶפה ְּ
ְּו ַ
ֹּקר
לֹומר ַהב ֶ
ִית ָׁצִריְך ַ
ֶאת ַמה ֶש ָׁהי ָׁ
ֶסף ָׁק ָׁטן
ְּו ַא ָּׁתה ְּמ ָׁפֵּרט ְּכמֹו ְּבכ ֶ
ֹּקר.
ְּו ַא ָּׁתה ְּמ ַש ֵּלם ְּל ַע ְּצ ְּמָך ְּבי ֶ
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חוה ידעה /ט .כרמי
פּוח.
ָׁחּוָׁה י ְָּׁד ָׁעה ָׁמה ָׁטמֹּן ַב ַת ַ
נֹולָׁדה ֶא ְּתמֹול.
ִהיא ֹלא ְּ
ָאדם
עֹותיו ֶשל ָׁ
ִמ ֵּבין ַצ ְּל ָׁ
אשית,
יחה ְּב ַמ ֲע ֵּשי ְּבָׁר ִ
ִהיא ִה ְּש ִג ָׁ
ּושָׁר ִצים.
יבה ְּלַר ַחש ְּד ָׁש ִאים ְּ
ִה ְּק ִש ָׁ
פּוח.
ָׁחּוָׁה י ְָּׁד ָׁעה ַמה ָׁטמֹּן ַב ַת ַ
ָׁעמּוַ ,ה ְּל ָׁבנָׁה ִה ְּש ִח ָׁירה,
ַה ַמיִם ז ֲ
יהן,
קֹוצ ֶ
ָׁקפּו ֶאת ֵּ
אֹותיֹות ז ְּ
ָׁה ִ
ַחיְּתֹוָׁ -שֶדה ָׁטְּרפּו ֶאת ַה ֵּשמֹות,
ָאמרִ :כי טֹוב.
ְּו ַהּקֹול ַ
פּוח.
ָׁחּוָׁה י ְָּׁד ָׁעה ַמה ָׁטמֹּן ַב ַת ַ
ָׁעמּוַ ,ה ְּל ָׁבנָׁה ִה ְּש ִח ָׁירה,
ַה ַמיִם ז ֲ
יהן,
קֹוצ ֶ
ָׁקפּו ֶאת ֵּ
אֹותיֹות ז ְּ
ָׁה ִ
ַחיְּתֹוָׁ -שֶדה ָׁטְּרפּו ֶאת ַה ֵּשמֹות,
ָאמרִ :כי טֹוב.
ְּו ַהּקֹול ַ
פּוח.
ָׁחּוָׁה י ְָּׁד ָׁעה ַמה ָׁטמֹּן ַב ַת ַ
ִכי טֹובִ ,כי טֹוב ְּושּוב ִכי טֹוב,
ִזְּר ָׁמה ֶשל ֲעָׁדנִים,
מ ְּש ֶקהָׁ ,רוּוי,
גַן ְּלֻד ְּג ָׁמהֻ ,
מֹופתַ ,א ְּשֵּרי ָׁכל ַחי.
ֵּאם ְּל ֵּ
פּוח.
ָׁחּוָׁה י ְָּׁד ָׁעה ַמה ָׁטמֹּן ַב ַת ַ
לּולה,
ּובֵּד ָׁעה ְּצ ָׁ
ְּלאֹור ַהיֹום ְּ
גּופּה ָׁה ֵּעירֹּם ַמ ְּכ ֶהה אֹור ַח ָׁמה,
ָׁ
דֹולה
ּתֹול ַעת ַה ְּג ָׁ
ִהיא ָׁקְּרָאה ְּדרֹור ַל ַ
ֶש ְּּת ַכְּר ֵּסם ֶאת ָׁשָׁר ַשי ָׁה ֵּע ִצים.
ַהּסֹוף ָׁהיָׁה טֹוב.
ָׁהר,
ֶרת ְּכנ ָׁ
ֵּעתֹו ִנגֶ
ָאדם ,ז ָׁ
ָׁ
ֶיה ְּלאֹור ַה ֶחֶרב
הֹודה ְּב ָׁפנ ָׁ
ָׁ
נֹותרּו בֹו ֵּשמֹות,
ִכי ֹלא ְּ
טֹובה,
ֹּחֹותיו ָׁכלֹו ֵּמרֹּב ָׁ
ִכי כ ָׁ
ִכי טֹוב.
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ולמה היא נושכת את שפתיה  /מאיר ויזלטיר
יה
נֹוש ֶכת ֶאת ְּש ָׁפ ֶת ָׁ
ְּו ָׁל ָׁמה ִהיא ֶ
לֹוט ֶשת ֶאת ֵּעינָּׁה
ְּו ָׁל ָׁמה ִהיא ֶ
ח ֶב ֶקת
הֹול ֶכת ְּמ ֻ
ִבְּז ַמן ֶש ִהיא ֶ
אֹותּה
ִעם ַה ָׁבחּור ֶש ְּמ ַח ֵּבק ָׁ

יה
ָׁד ָׁ
שֹול ַחת ֶאת יֶ
ְּו ָׁל ָׁמה ִהיא ַ
ְּכ ִאלּו ְּמ ַמ ְּש ֶמ ֶשת ָׁב ֲאִויר
ְּכ ִאלּו יֵּש ַכ ְּפּתֹור ֶש ִאם ִּת ְּל ַחץ בֹו
ִפ ַתח ַה ַש ַער ֶאל ָׁה ִעיר
י ָׁ
צֹופנֶת
ְּכ ִאלּו ֶש ָׁה ִעיר ֶב ֱא ֶמת ֶ
ַע ָׁל ִמים
ּומ ְּמ ַּת ִּקים נ ֲ
סֹודֹות ַ
חּורים ָׁכ ֵּא ֶלה
ְּכ ִאלּו יֵּש ַב ִ
ַאחר ֶשל ֲע ָׁל ִמים
ַאְך יֵּש גַם סּוג ֵּ
יה
נֹוש ֶמת ֶאת ָׁשֶד ָׁ
ְּו ָׁל ָׁמה ִהיא ֶ
בֹול ַעת ֶאת ֻר ָּׁקּה
ְּו ָׁל ָׁמה ִהיא ַ
ידה
חֹוש ֶבת ֶש ִה ְּפ ִס ָׁ
ְּכ ִאלּו ִהיא ֶ
תּוקה
ַאחרֹונָׁה ַה ְּמ ָׁ
ֶאת ַה ָׁמנָׁה ָׁה ֲ
ח ֶב ֶקת
הֹול ֶכת ְּמ ֻ
ְּו ָׁל ָׁמה ִהיא ֶ
אֹותּה
ִעם ַה ָׁבחּור ֶש ְּמ ַח ֵּבק ָׁ
יה
נֹוש ֶכת ֶאת ְּש ָׁפ ֶת ָׁ
ִבְּז ַמן ֶש ִהיא ֶ
לֹוט ֶשת ֶאת ֵּעינָּׁה
ִבְּז ַמן ֶש ִהיא ֶ
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ראי אנחנו שני מספרים  /יהודה עמיחי
ַחנּו ְּש ַניִם ִמ ְּס ָׁפִרים,
ְּר ִאיֲ ,אנ ְּ
ּומ ְּת ַח ְּבִרים
ַחָׁדיו ִ
עֹומ ִדים י ְּ
ְּ
ימן
אֹו ִמ ְּת ַח ְּּסִריםִ ,כי סֹוף-סֹוף ַה ִּס ָׁ
ִמ ְּש ַּתנֶה ִמְּז ָׁמן ִלְּז ָׁמן.
ַענּו
ָׁהיָׁה ָׁק ֶשה ָׁכלָׁ -כְך ַעד ֶש ִהג ְּ
ָׁד ְּענּו
ַחָׁדיוְּ ,וגַם יַ
ַל ֲעמֹּד י ְּ
ֹּשר ,גַם ְּש ָׁבִרים,
ְּכ ָׁפ ִלים ֶשל א ֶ
ִקֶרה ְּל ִמ ְּס ָׁפִרים.
ַכ ֲא ֶשר י ְּ
עֹולם ַקו ֶש ֶבר –
גַם ַע ָּׁתהַּ ,ת ְּח ֵּּתנּוָׁ ,ה ָׁ
יטי ֵּאיְך ֵּמ ֵּע ֶבר
ַאל ִּת ְּיר ִאיַ ,ה ִב ִ
ְּלאֹותֹו ַה ַּקו ָׁפַרח ָׁלנּו ַע ְּכ ָׁשו
ש ָּׁתף.
ַה ְּמ ַכנֶה ַה ְּמ ֻ

וכל הנשים אמרו  /יהודה עמיחי
ֻלן,
יֹותר ִמכ ָׁ
ָאהב ֵּ
אֹותי ַ
ָאמרּוִ ,
ָׁשים ְּ
ְּו ָׁכל ַהנ ִ
ַעָׁרה ֶש ָׁבָאה ֵּא ָׁליו ְּבִז ְּקנָׁתֹו
ָׁמיתַ ,הנ ֲ
ישג ַהשּונ ִ
ְּוַרק ֲא ִב ַ
ָאמָׁרהֲ :אנִי ִח ַמ ְּמ ִּתי אֹותֹוְּ ,ו ִל ַט ְּפ ִּתי
ְּל ַח ֵּמם אֹותֹוְּ ,

ַאה ָׁבה,
ֶאת ָׁכל ַצ ְּלקֹות ַה ְּּקָׁרב ְּו ַצ ְּלקֹות ָׁה ֲ
לּוכהֶ ,א ָׁלא ַל ְּמַר ֵּפא,
ָׁמ ַש ְּח ִּתי אֹותֹו ְּב ֶש ֶמןֹ ,לא ִל ְּמ ָׁ
ַב ִּתי ֵּאת ִפיו
ְּוֹלא ָׁש ַמ ְּע ִּתי אֹותֹו ְּמנָׁגֵּן ְּו ָׁשרֲ ,א ָׁבל ִנג ְּ
תּוקה,
ְּסה ְּמ ָׁ
ַאחר ֶש ֶה ֱא ַכ ְּל ִּתי אֹותֹו ַדי ָׁ
נְּטּול ַה ִשי ַניִםַ ,
ָׁש ְּק ִּתי
ָׁדיו ַב ְּקָׁרב ֲא ָׁבל נ ַ
יתי ֶאת יָׁ
ֹלא ָׁר ִא ִ
ָׁדיו ַה ְּל ָׁבנֹות ְּו ַהְּז ֵּקנֹות.
ֶאת יָׁ
ּומ ֵּלַאת ֶח ְּמ ָׁלה,
ֲאנִי ִכ ְּב ַשת ָׁהָׁרשַ ,ח ָׁמה ְּ
אתי ֵּא ָׁליו ִמן ַה ִמְּר ֶעה
ֲאנִי ָׁב ִ
לּוכה ִמן ַה ִמְּר ֶעה
ְּכמֹו ֶשהּוא ָׁבא ֶאל ַה ְּמ ָׁ
ֲאנִי ִכ ְּב ַשת ָׁהָׁרש ֶש ָּׁק ָׁמה ִמן ַה ָׁמ ָׁשל
ַפִריד ֵּבינֵּינּו.
ַאנִי ֶש ְּלָך ַעד ָׁמוֶת י ְּ
וֲ
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כשצלצלת רעד קולך  /נתן זך
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שיר לאוהבים הנבונים  /נתן זך
אֹוה ִבים ַהנְּבֹונִים
ִשיר ָׁל ֲ
יֹּאהבּו
ֲא ֶשר ִב ְּתבּונָׁה ֲ
ַח ְּלפּו.
ימים י ַ
ְּע ִ
יהם ִבנ ִ
ְּמ ֶ
י ֵּ
אֹוה ִבים ַהנְּבֹונִים
ִשיר ָׁל ֲ
יֹּאהבּו
ֲא ֶשר ִב ְּתבּונָׁה ֲ
גַם ְּבִר ְּד ָּׁתם ְּשאֹול ֹלא יְַּז ִקינּו
ִחיּו ְּב ַביִת ֶא ָׁחד.
ַחד י ְּ
ִפְּרדּו ,י ַ
ֶצח ֹלא י ָׁ
נַ
אֹוה ִבים ַהנְּבֹונִים,
ִשיר ָׁל ֲ
ֹּכ ַבםְּ ,ב ֵּאין ִמ ָׁלה.
ַעל ִמש ָׁ
ְּכבּו.
נֹורה י ַ
ַאחת ֶאת ַה ְּמ ָׁ
ְּביָׁד ַ
ֵּהם
ַע ְּצמּו ֶאת ֵּעינ ֶ
ַחד י ַ
יַ
ְּבְּרכּו,
זֶה ֶאת זֶה י ָׁ
קֹורא
ּוב ֵּעת ָׁה ֶא ָׁחד ֵּ
ְּ
ֶאת ָׁהאֹור ַה ָּׁק ָׁטן י ְַּד ִליקּו.
יהם
ַלֵּד ֶ
ימת י ְּ
ְּש ַ
ֶאת נ ִ
חצֹות.
רּוח ֲ
שֹומ ִעים ֶשאֹון ְּו ַ
ְּ
אֹוה ִבים ַהנְּבֹונִים,
ִשיר ָׁל ֲ
ֲא ֶשר ְּבנֹו ָׁל ֶהם ַביִת,
ָׁעלּו.
ְּו ֶאת ַד ְּלּתֹו נ ֲ
יסים
יטב ֶאת ַה ְּּתִר ִ
ֶה ִגיפּו ֵּה ֵּ
ּומ ַצ ִפים ָׁבחּוץ ְּל ָׁמ ָׁטר.
רּוחְּ ,
ְּבחּוץ ַקרְּ ,ו ַ
ְּלה ֲא ֶשר ָׁכזֶה.
אֹור ַח ֹלא יָׁבֹוא ְּב ַלי ָׁ
ֵּ
ְּו ִכי יָׁבֹואַ ,אל ִּת ְּפ ְּּתחּו ֶאת ַהֶד ֶלת
עֹולם,
נֹושב ָׁב ָׁ
ְּמ ֻא ָׁחרְּ ,וַרק קֹּר ֵּ
צּוקהֹ ,לא ִמ ֶש ַפע  -הּוא ָׁשר
שֹורר ִ -מ ְּמ ָׁ
ְּוגַם ַה ְּמ ֵּ
בּוקים.
יש ֲארּו ָׁח ִ
ִה ָׁ
אֹוה ִבים ַהנְּבֹונִים,
ִשיר ָׁל ֲ
יֹּאהבּו,
ֲא ֶשר ִב ְּתבּונָׁה ֲ
בּוקים.
יש ֲארּו ָׁח ִ
ִה ָׁ
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בעיות אישיות  /דוד אבידן

אֹותְך ל ֹא ָי ֹכ ְל ִתי לֹומַ ר ָלְך.
כִ י מֵ רֹב ֶש ָאהַ בְ ִתי ָ
אֹותְך.
ל ֹא ָי ֹכל ְִתי לֹומַ ר לְָך ֵמרֹב שֶ ָאהַ בְ ִתי ָ
אֹותְך.
מֵ רֹב שֶ ָאהַ בְ ִתי ָ
עַ ד שֶ בָ אּו י ִָמים אֲ חֵ ִרים וְ ָי ֹכ ְל ִתי לֹומַ ר ָלְך.
אֹותְך.
ָי ֹכל ְִתי לֹומַ ר ָלְך ִמשּום שֶ ָאהַ בְ ִתי ָ
אֹותְך.
ִמשּום ֶש ָאהַ בְ ִתי ָ
ירה.
הָ עֵ צִ ים ִלבְ ְלבּו בְ ָירֹק וְ הַ שֶ מֶ ש הָ ְלכָה וְ ִה ְש ִח ָ
יֹותר.
ירה ֵ
אֹותְך ִהיא ִה ְש ִח ָ
ּוכְ כָל שֶ ָאהַ בְ ִתי ָ
חֹוקהְ .נכֹונָה לְזִ נּוק .כְ מֹו זַ ן ְמסֻ יָם שֶ ל פַ ְנ ֵתר.
ְר ָ
ירה).
(בֶ אֱ מֶ ת ַרק ַפנְ ֵתר ִהיא ִהזְ כִ ָ
ירה.
וְ ָאז בָ אנּו הָ עִ ָ
ירה.
אֹותי ִהכִ ָ
חֲ בַ צֶ לֶת ִ
ירה.
אֹותי הֵ עִ ָ
ּובַ ב ֶֹקר ִ
אֹותְך.
ּובְ ָכ ְל ז ֹאת ָאהַ בְ ִתי ָ
הֹותיר
בָ א הָ אֹור הַ ּסֹופִ י וְ ִסּלֵק ָכ ְל סָ פֵק וְ ִ
ַרק ֶאת בֵ ית-הַ ּקֹולְ נֹועַ ָלבָ ן וְ לֹוהֵ ט בַ שֶ מֶ ש.
ּומי ֶשיֵש לֹו עֲדַ יִ ן מַ ה ּלְ הַ ְס ִתיר
ִ
בַ ל י ֵָר ֶאה בַ ֶשמֶ ש.
ּומי ֶשאֹוהֵ ב בַ ל ַי ֲע ֶלה לָעִ יר.
ִ
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למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים  /מתי שמואלוף
טֹוריָׁה
יס ְּ
קֶֹּדם ַּת ְּחִזירּו ִלי ֶאת ַה ִה ְּ
ַאחר ָׁכְך ֶאת ִס ְּפֵּרי ַה ִלמּוד
ְּו ַ
יטי
פֹול ִ
ִיפ ְּסט ִ
ְּוַאל ַּת ִגידּו ִלי ֶש ַה ִשיר ֶש ִלי הּוא ָׁמנ ֶ
ְּכ ֶש ֵּאין ָׁל ֶכם ֻמ ָׁשג ַעל ָׁעוֶלָ ,אז ִהנֵּה ְּק ֵּצה חּוט
ִשָׁר ֵּאל
רֹוצה ִפיּצּוי ִמ ַבנְּק י ְּ
ֲאנִי ֶ
ָׁשיםְּ ,להֹומֹוֶ -ל ְּס ִביֹות,
ַל ָׁפ ַל ְּס ִטינִיםַ ,ל ִמְּזָׁר ִחיםַ ,לנ ִ
ַעל ָׁכל ֶה ָׁעָׁרהַ ,מ ְּע ָׁבָׁרהֶ ,ש ַטח ְּצ ָׁב ִאי ָׁסגּורַ ,ה ֲע ָׁל ָׁמהַ ,ה ְּש ָׁח ָׁתה
רֹוצה ֶש ִּת ְּפ ְּּתחּו ֶאת ַה ַכ ֶּס ֶפת ֶשל ַה ִש ָׁירה
ֲאנִי ֶ
נֹורא
ּותנּו ִפיּצּוי ַעל ִכבּוש ָׁ
ְּו ַת ְּחִזירּו ֲאָׁדמֹות ְּל ִמי ֶש ְּל ַק ְּח ֶּתם ְּ
טּוח ְּל ֻא ִמי
ִשָׁר ֵּאלִ ,מ ַב ַעד ַל ַחלֹונֹות ִב ַ
ֲאנִי ֲא ַח ֶכה ְּב ַצד ַבנְּק י ְּ
אֹוצר
ִמ ַּת ַחת ִל ְּמכֹונִיֹות ִמ ְּשַרד ָׁה ָׁ
רּופה
ַעד ֶש ִּת ְּּתנּו ִפיּצּוי ָׁראּוי ַעל ָׁכל ַה ִגְּז ָׁענּות ַה ְּּצ ָׁ
יטה ְּב ֶח ְּבָׁרה ָׁשווָׁה
ִיבְּר ִס ָׁ
ִל ְּמדּו ָׁבאּונ ֶ
ֻּצים י ְּ
ְּלַדי ַה ְּמפ ִ
ַלֵּדי י ָׁ
ְּוַרק ָאז ְּכ ֶשי ְּ
ַאה ָׁבה
מּוכן ִל ְּכּתֹּב ִש ֵּירי ֲ
ְּלֹלא ִבזּויַ ,רק ָאז ֶא ְּהיֶה ָׁ
ִשְּר ֵּא ִליִים.
י ְּ
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חול אפסי  /דליה רביקוביץ
גַם ָאז ָׁה ַל ְּכנּו שּוב ִל ְּש ַפת ַהיָׁם,
ִהיֶה,
ָאמְּר ִּתי שּוב ֶש ַמה י ְּ
ַאנִי ַ
וֲ
מ ְּקָׁדם ְּלַד ֵּבר
ָאמר ֶש ַע ְּכ ָׁשיו ֻ
ְּוהּוא ַ
ִּתן ְּל ִשנּוי.
ְּוזֶה ְּמ ַצ ֵּער ְּמאֹוד ֲא ָׁבל נ ַ
ָאמְּר ִּתי שּוב ֶש ָׁכל ָׁכְך ַהְּר ֵּבה ְּפ ָׁע ִמים,
ַאנִי ַ
וֲ
ְּו ָׁכל ָׁכְך ַהְּר ֵּבה ְּפ ָׁע ִמים
ַּסה
אֹומר ִלי אֹו ְּמנ ֶ
הּוא ֵּ
ַאחר.
ַל ֲעבֹּר ְּל ִענְּיָׁין ֵּ
ְּושּוב ִח ַב ְּקנּו זֶה ֶאת זֶה ְּכ ָׁש ָׁעה,
צֹודד,
יֹותר ְּמ ֵּ
ְּוגַם ִח ַפ ְּשנּו נֹוף ֵּ
ָׁדים,
ִעְּרנּו ֶאת ַה ְּבג ִ
ְּוַרק ְּב ָׁש ָׁעה ְּמ ֻא ֶחֶרת נ ַ
אּולי ְּכַדאי ַל ְּחשֹּב,
ַאנִי ָׁר ַמְּז ִּתי שּוב ֶש ַ
וֲ
פֹורר,
ָאמְּר ִּתי שּוב ֶשזֶה ְּכמֹו חֹול ִמ ְּת ֵּ
ַאנִי ַ
וֲ
זֹוכֶרת עֹוד.
ּומה ֶשהּוא ָׁענָׁה ֵּאי ֶננִי ֶ
ַ
ְּו ָׁשם ֶב ֱא ֶמת
ַעל יַד ַהיָׁם
פֹורר ִלי ְּכמֹו חֹול.
ַהכֹּל ִה ְּת ֵּ

20

אושר  /איתן נ .גלס

21

אהובתי נחה בתוך מגירה  /אופיר משרקי ()2015

כשבאתי לקחת אותה מהעננים  /יונה וולך
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שירי המחצית הראשונה של המאה העשרים
סונט ט' (מתוך :אהבתה של תרזה דימון)  /לאה גולדברג
מֵ חַ ּלֹונִי וְ גַם מֵ חַ ּלֹונְָך
אֹותֹו הַ גַן נ ְִש ָקף ,אֹותֹו הַ נֹוף,
וְ יֹום ָת ִמים מֻ ָתר לִי לֶאֱ הֹב
ֶאת הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר ל ְִטפָה עֵ ינְָך.
מּול חַ ּלֹונְָך וְ גַם מּול חַ ּלֹונִי
בַ ַּל ְילָה שָ ר אֹותֹו ז ִָמיר עַ צְ מֹו,
וְ עֵ ת י ְַר ִטיט לִבְ ָך בַ חֲ לֹומֹו
ֵאעֹור וְ ַאאֲ זִ ין לֹו גַם אֲ נִי.
הָ או ֶרן הַ ז ֵָקן ,שֶ בֹו כָל מַ חַ ט
ֶאת מַ בָ ְטָך נֹושֵ את כְ טַ ל טָ הֹור,
עִ ם ב ֶֹקר י ְַק ְדמֵ נִי בִ בְ ָרכָה –
ְדבָ ִרים ַרבִ ים ְמאד ָאהַ בְ נּו יַחַ ד,
ַאְך ל ֹא ז ַָרח בְ ֶא ְשנַבְ ָך הָ אֹור
ידּותָך.
ידּותי נָגְ עָ ה בִ בְ ִד ְ
עֵ ת בְ ִד ִ

ְס ִליחֹות  /לאה גולדברג
את ֵאלַי ֶאת עֵ ינַי לִפְ קֹחַ
בָ ָ
וְ גּופְ ָך לִי מַ בָ ט וְ חַ ּלֹון ְּור ִאי
את כְ ַל ְילָה הַ בָ א ֶאל הָ אֹחַ
בָ ָ
לְהַ ְראֹות לֹו בַ חֹשֶ ְך ֶאת כָל הַ ְדבָ ִרים.
וְ לָמַ ְד ִתי שֵ ם ְלכָל ִריס וְ צִ פ ֶֹרן
ּו ְלכָל שַ ע ֲָרה בַ בָ שָ ר הֶ חָ שּוף
וְ ֵריחַ ַילְדּות ֵריחַ דֶ בֶ ק ָוא ֶֹרן
הּוא נִיחֹוחַ לֵילֹו שֶ ל הַ גּוף.
ִאם הָ יּו עִ נּויִים הֵ ם ִהפְ לִיגּו ֵאלֶיָך
א ֶפל שֶ ּלְָך
ִמפְ ָר ִשי הַ ּלָבָ ן ֶאל הָ ֹ
ְת ֵננִי ָל ֶלכֶתְ ,ת ֵננִי ָל ֶלכֶת
לִכְ רֹעַ עַ ל חֹוף הַ ְּסלִיחָ ה.
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עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִס ֵפְך  /נתן אלתרמן

אם תתן לי חלקי  -לאה גולדברג
ִאם ִת ֵתן לִי חֶ ל ְִקי בְ ֵאימַ ת מַ חֲ שַ כֶיָך
אּולַי יֵאֹור לִי ְמעָ ט.
ִאם ִתפְ רֹק עַ ל כְ ֵתפַי ֶאת כֹבֶ ד ֻעּלְָך מֵ עָ לֶיָך
אּולַי י ֵַקל לִי ְמעָ ט.
ידּותָך
בּותי ֶאת צִ נַת בְ ִד ֶ
ִאם ָתבִ יא אֱ לֵי כְ פֹור עַ זְ ִ
אּולַי יֵחַ ם לִי ְמעָ ט.
כְ מֹו עֵ ץ בִ ְש ָלגָיו ,הַ נֹוצֵ ר ֶאת אֲ בִ יב נִצָ נָיו
בַ ָּק ָרה,
ֶא ֱעמֹד בְ פִ ְתחֵ י יְגֹונֶיָך.
שּורה.
וְ הָ יָה מַ כְ אֹובְ ָך לִי ְת ָ
בְ יָדַ יִם טֹובֹות ֶאשָ ֶאנּו.
ל ֹא ֶאפֹל ,ל ֹא ֶאכְ ַרע -
ירא.
ַאל ִת ָ

24

יל ִאיל (קטע מפואמה)
שאול טשרניחובסקי  /שירים ְל ִא ְ
י.
ַא ְת ֵאי ֵנְך יֹודַ עַ ת...
ַא ְת ֵאינְֵך יֹודַ עַ ת ,מַ ה ְּמאֹד יָפְ יָפִ ית !
מַ ה זְ קּופֹות ַרגְ ַליְִך,
מַ ה נִפְ לָא הַ ַּקו
שֹוקיְִך
הַ ְמרֻ ּמָ ז עַ ד חֶ ְמדַ ת ַ
בְ עָ זְ מָ ה ּובְ רְֹך ,בְ ַגנ ְְד ָרנּות ּובְ חֵ ן,
כְ עִ ְּקבֹות בַ תַ -גּלִים עַ ל גַבֵ י ֵתל-חֹול
שֶ ּל ְַאחַ ר הַ כְ ִרית –
ַא ְת ֵאינְֵך יֹודַ עַ ת ,מַ ה ְּמאֹד יָפְ יָפִ ית !
ַא ְת ֵאינְֵך יֹודַ עַ ת ,מַ ה ְּמאֹד יָפְ יָפִ ית !
עֵ י ַניְִך ְשנֵי ְש ֵק ִדים
חֲ צּובִ ים כְ רּום-יָם,
אשיתּ ,וכְ עֵ ִדים
כִ ְשבּויֹות סֹוד-בְ ֵר ִ
ל ְִמ ְס ְת ֵרי גְ ז ֵָרה בִ ְשפַת עֲדֵ י-עַ ד
ּומ ַק ְּס ִמים בְ צָ ו –
ּומפ ִַתים ְ
קֹור ִאים ְ
לְָך ְ
ָקפָאת וְ ל ֹא עָ נִית –
ַא ְת ֵאינְֵך יֹודַ עַ ת ,עַ ד-מַ ה יָפְ יָפִ ית !
ַא ְת ֵאינְֵך יֹודַ עַ ת ,מה מאוד יָפְ יָפִ ית !
ּובְ ָא ְש ִרי ,בָ ְרגָעִ ים
ַא ְת ֻכּלְֵך שֶ ּלִי
בִ ְמשּובָ ה וְ סַ עַ ר אֹון-פְ ָר ִאים,
ַא ְת ְתפּוסָ ה וְ ל ֹא ְתפּוסָ ה ,בַ יָד וְ ל ֹא בַ יָד,
נִכְ בָ שָ ה וְ חָ פְ ִש ָיה ,כְ נִיצֹוץ פְ לִיטֵ -אש,
כְ ֶאפְ רֹחַ ַקןִ -סיס –
(שירים ,כרך שלישי)1929 ,
ַא ְת ֵאינְֵך יֹודַ עַ ת ,עַ ד-מַ ה יָפְ יָפִ ית !
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ווידוי  /אלכסנדר פן
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שירת ביאליק
ה ְר ֵעבֹות  /ביאליק
ה ֵעי ַניִם ָ
ָ
הָ עֵ י ַניִם הָ ְרעֵ בֹות הָ ֵאּלֶה שֶ ָככָה ִת ְתבַ עְ נָה,
הַ ְשפ ַָתיִם הַ צְ מֵ אֹות הָ ֵאּלֶה הַ שֹאֲ לֹות :נ ְַש ֵקנּו!
ּקֹור ִאיםָ :תפְ שֵ נּו!
הָ ֳעפ ִָרים הָ ע ְֹרגִ ים הָ ֵאּלֶה הַ ְ
מּודֹותיְִך הַ צְ פּונֹות שֶ שָ בְ עָ ה כִ ְשאֹול ל ֹאֵ -תדַ עְ נָה;
ַ
חֲ
כָל-ע ֲֶת ֶרת הַ גְ וִ יָה הַ ז ֹאתִ ,שפְ עַ ת חֶ ְמדָ ה ְמל ֵָאה,
כָל-הַ ְש ֵאר הַ ָּלזֶה ,כָל-הַ בְ שָ ִרים הָ ֵאּלֶה שֶ ָככָה
ִהלְעִ יטּונִי ִמ ְּמקֹור ַתעֲנּוגִ יםִ ,מּמַ עְ יַן הַ בְ ָרכָה –
עתָ ,יפ ִָתי ,מַ הָּ -קצָ ה בָ ם נַפְ ִשי הַ ְשבֵ עָ ה.
לּו יָדַ ְ
ִיתי ,ל ֹא-דָ לַח הַ ּסַ עַ ר ִרגְ שֹו ַתי הַ זַכִ ים
זְַך הָ י ִ
עדַ שֶ בָ אתְ ,יפֵה-פִ יָהּ ,ובְ רּוחֵ ְך נָשַ פְ ְת וְ נ ְִדל ְַח ִתי.
וַאֲ נִי ,נַעַ ר פ ֶֹתה ,ל ְַרגְ ַליְִך בְ לִי-חֶ ְמלָה ִה ְשלַכְ ִתי
ְעּורי הָ ַרכִ ים.
רּוחי ,כָל-פִ ְרחֵ י נ ַ
תֹם לְבָ בִ י ,בֹר ִ
ִיתי בְ לִי-חֹק ,וָאֲ בָ ֵרְך
ֶרגַע ָקטָ ן ְמאֻ שָ ר הָ י ִ
חל ֶֶקת לִי מַ כְ אֹוב הָ ֹענֶג הֶ עָ ֵרב;
ֶאת-הַ יָד הַ ֹ
ּובְ ֶרגַע ָקטָ ן שֶ לַ -תעֲנּוג ,שֶ ל-אֹשֶ ר וָגִ יל ,עָ לַי חָ ֵרב
עֹולָם מָ לֵא – מַ ה-גָדֹול הַ ְּמ ִחיר שֶ נ ַָת ִתי בִ בְ שָ ֵרְך!
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מ ִע ִמי  /ביאליק
ת ֵ
הֹול ֶכת ַא ְ
ֶ
הֹו ֶלכֶת ַא ְת מֵ עִ ִּמי – לְכִ י לְשָ לֹום
יהי ְרצֹונְֵך לְבַ דֹו נֵר לִ נ ְִתיבֵ ְך,
וִ ִ
ּומצְ ִאי ֶאת-הַ שַ ְלוָ ה בַ אֲ שֶ ר ִת ְהיִי.
ִ
אֲ נִי? ַאלִ -ת ְתנִ י לֵב – ֵאי ֶננִי גַלְ מּוד:
ּובבֹאֹו
כָל-עֹוד הַ שֶ מֶ ש יִ יף בְ צֵ אתֹו ְ
וְ כֹוכְ בֵ יֵ -אל ל ֹאִ -נ ְלאּו עֹוד מֵ ְרמֹז לִי –
עֹוד ל ֹא י ַָר ְד ִתי ִמכָלְ -נכָסַ י
חּומֹותי עֹוד ל ֹא-דָ ָלל.
ַ
ּומַ עְ יַן ַתנְ
אֹותְך – ַאְך ע ֲַד ִין
ְר ִאי ,חָ סַ ְר ִתי ָ
לִי נ ְִש ַאר ָרב :לִי יֵש עֹוד עֹו ָלם מָ לֵא,
ירק אֲ בִ יבָ יו,
הַ ָיפֶה כְ מֹו שֶ הּוא בִ ַ
בִ זְ הַ ב סֹוף ֵקיצָ יו ּובְ ַל ְבנּונִית חֳ ָרפָיו;
וְ לֵב עֹוד ִלי – ְדבִ יר חָ זֹוןַ ,קן-הַ חֲ לֹומֹות,
ּוכְ ֵאבִ י עָ צּור שָ םְ ,יגֹון הַ ּקֹדֶ ש,
יּוקנְֵך,
ּומַ ל ְָאְך ָטהֹור עִ ִּמי – ְדמּות ְד ְ
ֹאשי
הַ חֹו ֵפף עֹוד כְ חֶ סֶ ד ֵאל עַ ל-ר ִ
ּומ ְת ַא ֵפק
וְ לֹוחֵ ש בְ ָרכָה ,רֹו ֵתת ִ
כְ ִד ְמעַ ת ֵאם חֲ שָ ִאית עַ ל נֵר שַ בָ ת
בְ ִד ְממַ ת הַ ְּקדֻשָ ה הַ שַ אֲ ַננָה,
ּוכְ אֹותֹו כֹוכָב חָ ֵרד שָ ם בַ ּמָ רֹום,
שֶ ּמֵ צִ יץ עֹוד עָ לַ י בְ עַ יִ ן ָי ָפה
ּומֹושיט לִי בַ חֹשֶ ְך שַ ְרבִ יט זְ ָהבֹו.
ִ

וַאֲ נִי י ַָדעְ ִתי,
עֹוד יִ פְ ְשטּו עַ ל-פְ נֵי ָה ָא ֶרץ כֻּלָ ּה
בִ ִיריעַ ת ְת ֶכל ְָתם ַה ְמשֻ בֶ צֶ ת זָ ָהב
ַכּושיֹות ַה ְשחֹרֹות – לֵ ילֵי ָקיִ ץ,
כ ִ
ישים,
ּומחֲ ִר ִ
קֹוד ִחים ַ
תּוקי לֵילֹותְ ,
ְמ ֵ
ְמ ֻע ְּל ֵפי ְשחֹור ּוכְ ִלילֵי ַהכֹו ָכ ִבים,
כָל-כֹוכָב ִרּמֹון זָ הָ בִ ,רּמֹון זָהָ ב;
הּורי ֵח ְטא וִ יגֵעַ ת ֶח ְמ ָדה
ְּורוַת ִה ְר ֵ
בְ ֵחיק ַה ַּל ְילָ ה ִת ְרבַ ץ כָ לָ -ה ָא ֶרץ;
ּופִ ְתאֹם ָתקּום ְד ָמ ָמה גְ דֹולָ הַ ,רבָ ה,
וְ ֶר ֶטט ֵח ֶשק יַחֲ ֹלף כָ לָ -העֹולָם,
וְ ִננְ עֲרּו כֹוכ ִָבים ְשפָ עֹות ְשפָ עֹות,
תֹותם ָא ְרצָ ה
ּומכִ ָ
וְ נ ְִתכּו ֵה ָּמה ְ
כִ ְנפֹל ְשלַ ל עֲלֵ י ז ָָהב בַ ַש ָּל ֶכת;
ּוקלּויֵי ַתאֲ וָה וַאֲ כּולֵי ֵח ֶשק
ְ
ִאיש ִאיש בִ ְרעָ בֹו ּובִ צְ מָ אֹו יֵצֵ א,
ְיג ֵַשש ִקיר כְ עִ ּוֵר ,י ְַחבֹק ָאבֶ ן,
י ְִת ַחבֵ ט ָא ְרצָ ה ,יִזְ ַחל עַ ל-גְ חֹונֹו,
ְלל ֵַּקט ְר ִסיס פָז ֶא ָחד ,פֵרּור ֶא ָחד
ִמ ָּמה ֶש ִה ְש ִליְך לֹו ֵמעָ ל כֹוכָבֹו
וְ ל ְִמצ ֹא ְמל ֹא כַף ַאהֲ בָ ה ,ק ְֹרטֹוב א ֶֹשר –
בְ ָשעָ ה זֹו ִאם-י ְִת ְקפּוְך גַעְ גּועִ ים,
נֹוהה וַ ֲעיֵפָ ה ֵת ַתע עֵ ינְֵך
וְ ָ
שֹוטט ִח ְדלַת ִת ְקוָה בָ ע ֲָרפֶל,
ּות ֵ
ְ
ֵאֹלהים ּולְ א ֶֹשר –
וְ נַפְ ֵשְך ֵתצֵ א ל ִ
כָמֹו ִני ְש ִאי עֵ י ַניְִך ַה ָש ַמי ְָמה
וְ ל ְַּמ ִדי-נָא ֵמ ֶהם ֶאת-לִבֵ ְך ַש ְלוָ ה:
ֹאבדּו
ְר ִאי ,כ ֵָאּלֶה וְ כ ֵָאּלֶ ה י ְ
ַש ַמיִם –
כֹוכ ִָבים ִמ ֵדי ַליְ לָה ל ָ
ּוב ַש ְל ָו ָתם,
עֹומ ִדים ְ
וְ ֵהם ְבעָ ְש ָרם ְ
וְ ֵאינָם ָח ִשים כְ לָ ל בַ אֲ בֵ ָד ָתם,
ּוכְ מֹו ל ֹא-נִגְ ַרע כְ לּום ִמכָל-זְ ָהבָ ם.
האאג ,אלול ,תרס"ז.
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שירת ימי הביניים

קול כלה  /ר' יהודה הלוי
א.

"מַ ה יָפִ יתְ ,יפַת הָ עָ יִן
כּורת וְ ל ֹא ִמ ָייִן!
ּוש ַ
ְ
הַ ָיפָהָ ,אנָה ַתזְ לִי
ּול ְַאט ֲעלֵי לְבָ בֹות ִמ ְשלִי!
ֹאתם ִתכְ לִי
הַ עַ ל חַ ט ָ
שֶ חָ ְטאּו בְ מַ ְר ֵאה עָ יִן?
מר ַאיְִך!
נָא הַ ְר ִאי ֶאתְ -
מַ ה ַת ְח ְשכִ י ֶאתָ -פ ַניְִך
בַ ל יֶחֱ זּו בָ ְך חֹו ַזיְִך?
ִמּמֵ ְך ל ֹא ִת ְשבַ ע עָ יִן!
הֵ ן לִבְ נַת סַ פִ יר ל ְֶחיְֵך
ּומ ָתאֳ ֵרְך עָ ִדית עֶ ְדיְֵך,
ִ
ֵאיְך ל ֹא י ְַאו לְהַ בִ יט יָפְ יְֵך
הַ גֶבֶ ר ְשתֻ ם הָ עָ יִן?"
"דֹודי ,אֲ שֶ ר יָעִ יר לְהָ בִ ים,
ִ
ְלכָה נ ְִתעַ ּלְסָ ה בָ אֳ הָ בִ ים
ִמיֵין ִחכִ ים ,כִ י טֹובִ ים
דֹודַ יְִך מ ָייִן!"
דֹודים ,וְ ִשכְ רּו ֵרעִ ים
ְשתּוִ ,
בְ בֵ ית נ ִָדיב מַ טַ ע שֹועִ ים
וִ בְ ִש ְמחַ ת בֶ ן שַ עֲשּועִ ים
הַ ְשקּו הַ נְזִ ִירים ָייִן!

(זהו השיר הראשון מתוך סדרה של  4שירים)
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כתמר את  /אבן גבירול
כְ ָתמָ ר ַא ְת בְ קֹומָ ֵתְך  /וְ כַשֶ מֶ ש בְ יָפְ י ֵָתְך
חֲ שַ בְ ִתיְך בַ ֲעלַת צֶ דֶ ק  /אֲ בִ י ַגיִל בְ צִ ְד ָק ֵתְך
אתיְך כִ י הֲ ַרגְ ִתנִי  /כְ ִאיזֶבֶ ל בְ ִר ְשעָ ֵתְך
ְמצָ ִ
חלֶה בְ ַא ְהבָ ֵתְך
כְ לִילַת הֹוד ְיפַת מַ ְר ֶאה  /אֲ נִי ֹ
וְ הַ עְ לִי ִמ ְשאֹול נַפְ ִשי  /וְ ַאל ָאמּות ְלעֻּמָ ֵתְך.

היזכור יעלת החן  /דונש בן לברט
(יש הטוענים כי את השיר כתבה אשתו)

הֲ יִזְ כֹור ַי ֲעלַת הַ חֵ ן י ְִדידָ ּה
בְ יֹום פֵירּוד ּובִ זְ רֹועָ ּה י ְִחידָ ּה
חֹותם י ְִמינֹו עַ ל ְשמ ֹאלָּה
וְ שָ ם ַ
ּובִ זְ רֹועֹו הֲ ל ֹא שָ מָ ה צְ ִמידָ ּה
בְ יֹום ל ְָקחָ ה לְזִ כָרֹון ְר ִדידֹו
וְ הּוא ל ַָקח לְזִ כָרֹון ְר ִדידָ ּה–
הֲ יִשָ ֵאר בְ כָל ֶא ֶרץ ְספ ַָרד
וְ לּו ל ַָקח חֲ צִ י מַ לְכּות נְגִ ידָ ּה?
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