
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְנָהב   ֲחֵבִרים / ַחָיה שֶׁ

ה ָכָכה! ִהיא  ָאְמָרה לֹו: זֶׁ

 הּוא ָאַמר ָלּה: ֹלא!

 ִהיא ָאְמָרה לֹו:

 ִאם ָכְך ָאז ֵתֵלְך ִמֹפה!
 

 הּוא ָהַלְך, ֹלא ָרחֹוק, 

 ְוַאַחר ָכְך ָחַזר.

 ִאם ַהּיֹום ֵהם ָרִבים

 ֵהם ַיְשִלימּו ָמָחר.

 

ן ִריִבים ְקַטִנים / פֶׁ  ְיהֹוָנָתן גֶׁ

ְמַשֲעֵמם ִלי נֹוָרא ְוֵאין ִעם ָמה  )ְכשֶׁ

ֲאִני יֹוֵצא ַהחּוָצה ָלִריב ִעם , ְלַשֵחק

 ִגּיֹוָרא,

ל ַהָשֵכן.( ד שֶׁ לֶׁ  ַהּיֶׁ
 

ְתמֹול ַרְבִתי  ִעם ִגּיֹוָרא, אֶׁ

א ְלַבד. שֶׁ  ָיַשְבנּו ַעל ַהדֶׁ

ּלֹו ָגבֹוַּה, ַאָבא שֶׁ  הּוא ָאַמר ִלי שֶׁ

 ַוֲאִני ָאַמְרִתי: "הּוא ַגָמד."
 

ְתמֹול ַרְבִתי ִעם ִגּיֹוָרא,  אֶׁ

ל ַהָשֵכן. ד שֶׁ לֶׁ  ַהּיֶׁ

ֵּיש ֲאָנִשים ַעל ַהָּיֵרַח,  הּוא ָאַמר שֶׁ

 ֵאין.ַוֲאִני ָאַמְרִתי שֶׁ 
 

ְתמֹול ַרְבִתי ִעם ִגּיֹוָרא,  אֶׁ

 ִשַחְקנּו ָלנּו ַבַגן,

ֱאלוִהים ַבָשַמִים,  הּוא ָאַמר שֶׁ

ה ָעָנן.''  ַוֲאִני ָאַמְרִתי: ''זֶׁ
 

 ַאַחר ָכְך ָתַפְסִתי ָנָחש ָקָטן,

 ְוהּוא ָאַמר ִלי: "ֹזאת ְלָטָאה.''

ְתמֹול ַרְבנּו, ֲאִני ְוִגּיֹוָרא,  אֶׁ

 ַעט ֲחִצי ָשָעה.ִכְמ 

 

ְרְגְשֵטין  ִמי ָאֵשם? / ַפְנָיה בֶׁ

 ַמה ַלֲעשֹות,

 ְוֵאיְך ְלָבֵרר

 ִמי ָאֵשם ָפחֹות

 ּוִמי ָאֵשם יֹוֵתר,

 ּוִמי ָרב ִעם ִמי:

 ֲאִני ִעם ֲאחֹוִתי,

 אֹו ִהיא ִעִמי?
 

  –ָמה -ִהיא ָאְמָרה ְדַבר

 ַוֲאִני ָצַחְקִתי,

  –ִהיא ָפְרָעה ִלי ַצָמה 

 ַוֲאִני ֹלא ָשַתְקִתי.

 ְגַנאי-ִהיא ָקְרָאה ִלי ֵשם

 ַוֲאִני חֹול ָבּה ָזְרְקִתי,

ז, ְוַדי.  ּוִמָיד ָהִיינּו ְבֹרגֶׁ

  –ְוָלָמה? ּוַמדּוַע? 

ת ֹלא ָידּוַע. ֱאמֶׁ  בֶׁ

 ְוַעְכָשו

ת  רֶׁ ִהיא עֹובֶׁ  –ְכשֶׁ

ת. קֶׁ  ֲאִני ִמְסַתלֶׁ

ת  רֶׁ ִהיא ְמַדבֶׁ   –ְכשֶׁ

ת,ֲאִני ש קֶׁ  ֹותֶׁ

 ְוֵאיִני ַמִביָטה ָבּה ְכָלל.

 ְוַגם ִהיא ִמְתַנַפַחת,

 ְוֵאינֶָׁנה סֹוַלַחת.

 ַוֲחָבל, ֲחָבל.

 ִכי ַעְכָשו

ה ְלָבֵרר  ְכָבר ָקשֶׁ

 ִמי ָאֵשם יֹוֵתר,

 ּוִמי ִהְתִחיל ַבְקָטָטה:

 ֲאחֹוִתי ִאִתי,

 אֹו ֲאִני ִאָתּה?

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ֲחֵבִרים טֹוִבים ְוָרִבים...

 אפשר לסיימם בהתפייסות מהירה ולשכוח אותם.  ריבים של ילדים הם תמיד ריבים קטנים;
 ואולי לא? 

לא; לפעמים ריבים נמשכים זמן רב כל כך, ששוכחים על מה ולמה פרץ הריב, ומי התחיל, 
ומי אשם. ובכל זאת אין מתפייסים, כי דרוש אומץ כדי להיות הראשון לבקש סליחה. והריב 

 נמשך ונגרר, ומתגעגעים... 
ברגשטיין. המילה "אחותי" מופיעה בו רק בהתחלה, כדי שהקוראים כך בשירּה של פניה 

יידעו במי מדובר, ובסוף, כשהצער והגעגועים חזקים מן העוינות. יתר השורות מלאות 
"היא", מילה שכאן מבטאת ריחוק וניכור וכעס. כך גם בשיר "חברים" של חיה שנהב, 

 שמתבונן דווקא בפן הפחות נעים של החברות. 
 י אפשר בלי לריב?ואולי א

לפעמים, כמו ב"ריבים קטנים" של יהונתן גפן, מה שנראה כמו ריב אינו אלא מין משחק; 
 האם ריב עם מי שאינו חבר, כמו "גיורא, הילד של השכן", יכול להיות ריב רציני? -ובכלל 

 

 נירה לוין

 שמורות לאקו"ם הזכויות לשירים כל 


