
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות לשירים שמורות לאקו"ם

 

 

 

 

ט עַׁ ט-שַׁ עַׁ   / נורית זרחי בַׁ
 

י בִּ ּסּוס ָהאַׁ ט, הַׁ עַׁ ט, בַׁ עַׁ  רשַׁ

יר.ּגֹוֵמעַׁ בִּ  ָבעִּ  יָעף ָהְרחֹובֹות שֶׁ

ָשח ּסּוס הַׁ ט, הַׁ עַׁ ט, בַׁ עַׁ  רוֹ שַׁ

י רֹוֵכב ֵמָאחֹור. ּדֹו ְבלִּ ָשא ְלבַׁ  נִּ

 

ֵיה ּלֹוֵחם הָ הַׁ  אַׁ  יר?ּדִּ אַׁ ָפָרש הַׁ

יר? ירֹ עֵ  עַׁ ּוּדמַׁ  בִּ  ם ָהֻאָכף, סּוס אַׁ

 

ָחָלק, ר, עֹורֹו הֶׁ הַׁ ר, ּדַׁ עַׁ  סַׁ

ים בֹו הֵ  ְּדָרכִּ ק הַׁ ָבָרקֲאבַׁ יב הַׁ  ,עִּ

ק יתֹו ֹלא ֵסרַׁ יץ ְבלֹורִּ מִּ  ,רֹוְכבֹו ָהאַׁ

ק ְרסֹוָתיו ָרְמחֹו ֹלא ֵמרַׁ יל פַׁ ְצלִּ  .לִּ

 

ָשחיֵ אַׁ  ּסּוס הַׁ ה הַׁ  ם?לָ עְ ר נֶׁ וֹ ה זֶׁ

 ם?לָ עוֹ בָ  וֹ ּדבַׁ ט לְ עֵ וֹ א שן הּויכָ הֵ 

 

 ה,ָר עָ יל סְ לֵ ר, בְ הַׁ ר, ּדַׁ עַׁ סַׁ 

 ה,ָר הָ ת ְּד לוֹ הֲ צְ ת מִּ וֹ שְק ל נוֹ פֶׁ אֹ בָ 

טשַׁ  עַׁ ט, בַׁ ָשחֹור, ,עַׁ ּסּוס הַׁ  הַׁ

 ר?וֹ בּגִּ הַׁ  שָר פָ הַׁ  ָךבְ ל ּגַׁ ב אֶׁ שָ הֲ 

 

 , כף עץ וקדרה שטוחהמתוך 

 9191מסדה 

  ביאליק נ"/ חָפָרש 

ן י-רּוץ, בֶׁ  סּוסִּ

ר!  רּוץ ּוְדהַׁ

ְקָעה, בִּ  רּוץ בַׁ

 טּוס ָבָהר!

 

 רּוָצה, טּוָסה,

ל,    -יֹום ָוָליִּ

י  ָפָרש ָאנִּ

ן ל!-ּובֶׁ  ָחיִּ

 

  - חיים נחמן ביאליקמתוך 

דן  עורך כרך ג, ,מהדורה מדעית

מירון, מכון כץ לחקר הספרות 

ברית באוניברסיטת תל אביב הע

. ראה אור לראשונה 0222ודביר, 

 .9111, שירים ופזמונות לילדיםב

 שטקליס-/ מרים ילן שָר י פָ נִּ ּדָ 

ט עַׁ בֹור?-שַׁ י גִּ ט! מִּ עַׁ  בַׁ

י יֹוֵדעַׁ ָכְך ָּדֹהר?  מִּ

י שֹוט  ן, ֵיש לִּ סֶׁ י רֶׁ  -ֵיש לִּ

יל ֲעֵלי ְגָבעוֹ  י ְשבִּ  ת!ֵיש לִּ

 

י י,-סּוָסתִּ  ֲאהּוָבתִּ

י! ל ָסָבתִּ י אֶׁ ֲהרִּ  מַׁ

י, יֵרנִּ כִּ י ּלא תַׁ  ָסָבתִּ

י, יֵסנִּ ְכנִּ ר תַׁ דֶׁ חֶׁ ל הַׁ  אֶׁ

ם, יִּ ְשָקפַׁ מִּ יב הַׁ ְרכִּ  ְותַׁ

ם, ְשֵתי ֵעינַׁיִּ יט בִּ בִּ  ְותַׁ

ְתמִּ   ל:ַאְש ה תִּ לָ דוֹ ה גְ יהָ בִּ

 ל?יָ חַׁ  ד אוֹ לֶׁ ה? יֶׁ ה זֶׁ מַׁ 

 

 ד,מֹ ע  א אֶׁ י ֹלנִּ אֲ  ְךאַׁ 

 ד!אֹ ק ְמ סּוי עָ נִּ י אֲ כִּ 

  -ים רִּ הָ ט בֶׁ עַׁ בַׁ -טעַׁ שַׁ 

 ים!רִּ הֲ וֹ ם ּדים שָ רִּ וֹ בּגִּ 

  -ט שָ 

  -ט שָ    

 ט!..שָ       

 

 -מרים ילן שטקליס  כרךה מתוך

. ראה 9199 דביר, שירים וסיפורים

, שיר הגדיאור לראשונה בספר 

9191. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ָלנּוים שִּ ָר פָ ֵחיל 

כל אלה גלומים ברכיבה על סוס  -ת ת רגליים ואצילּוקלּוושלהּוב חושים לצד  חַׁ ב, כֹ צֶׁ קֶׁ 

 . המושל בו שָר ים גם בפָ קִּ בֵ ְד ּו ,דוהר

ןלהיות  -הוא שיר קטן על חלום גדול  נחמן ביאליקחיים שירו של  ל"-"ָפָרש... ּובֶׁ . הילד ָחיִּ

חגיגיות -גם בצורות הארכאיות, ורּוץ, טּוסבפעלים ציווי ) לשוןפונה לסוסו בבעל הדמיון 

ָיר . הרכיבה היא חלק מייעוד נשגב;  "בקעה" ו"הר"במרחבי ורוכב בגאווה רּוָצה, טּוָסה(  סַׁ

יר מסתורי...  בִּ גם שוטר רכּוב לגיבור ייחשב בעיני הולך רגל הלא אמיץ, לֹוֵחם ללא חת, אַׁ

מציתים את וסוסי צעצוע אחרים לקהל צעיר מאוד, שסוסי נדנדה  מכוון  השירפשוט! 

 . חדר הילדיםנתק מן הקרקע הבטוחה של להילו אינם מניחים אך דמיונו 

יל ֲעֵלי שטקליס -מרים ילן שירה שלגם ב י ְשבִּ נמצא את השליטה במרחב, בשורות "ֵיש לִּ

ט עַׁ ים". -ְגָבעֹות!" ו"שַׁ ָהרִּ ט בֶׁ עַׁ של הקצובים צליליהן רומז לט" עַׁ בַׁ -טעַׁ החורז "שַׁ  צירוףהבַׁ

ים""ּגִּ מתגאה בשייכותו לרוכב הפרסות הסוס בזמן דהרה.  ים ָשם ּדֹוֲהרִּ בית  -יעד , אבל הבֹורִּ

להדהים  -תשוקתו הנסתרת גילו הצעיר ואת מסגיר את ש אותו ובו בזמן מרגֵ הא וה -סבתא 

 ...את הסבתא

שמארחים את השירה אפלים, למחוזות רחוקים, מדהירה את סוסיה , כדרכה, נורית זרחי

טלילדים אך לעתים רחוקות.  עַׁ ט" שהיא , "שַׁ עַׁ שטקליס מדהיר את -שואלת ממרים ילןבַׁ

ר"; ,את קצב דהרתובהמשך לו מכתיב והסוס שלה  הַׁ ר, ּדַׁ עַׁ אולם הסוס הזה שונה  בצירוף "סַׁ

 ,פלאי, אפוף צבעים כהים וקולות מלחמה שירים האחרים. זהו סוס שחור,במקודמיו ש

י רֹוֵכב ֵמָאחֹור". סימן השאלה הטרגי מרחף מע ּדֹו ְבלִּ ָשא ְלבַׁ  ליו עד לשורה האחרונה.ש"נִּ

 

 נירה לוין

 כל הזכויות לשירים שמורות לאקו"ם

 נירה לוין

 

 


