מאיה פרוכטמן (אגמון)

פתגמים
מאיה פרוכטמן (אגמון)

.1

יה וַ ֲחכַ ם!
לֵ ְך ֶאל ַהנְ ָמלָ ה ָע ֵצלְ ,ר ֵאה ְד ָרכֶ ָ
הָׁ יֹה הָׁ יָׁה יֶלֶ ד עָׁ צֵ ל,

ָׁשב ַב ֵצל.
ֶש ָׁכל הַ י ֹום י ַ
הוא לֹא ִשחֵ ק ,הוא לֹא לָׁ מַ ד,
וְ לֹא ִה ְק ִשיב ְלאַ ף אֶ חָׁ ד.
ָׁשב ְללֹא ִמ ִלים,
ָׁכ ְך הוא י ַ
וְ ִה ְס ַתכֵל ַב ְנמָׁ ִלים.
לֵ ְך אֶ ל הַ ְנמָׁ לָׁ ה עָׁ צֵ ל,
ְראֵ ה ְד ָׁרכֶיהָׁ וַ חֲכַ ם!

ָׁתקוםֵ ,תצֵ א ִמת ֹו ְך הַ ֵצל,
ו ְת ַשנֵן אֶ ת הַ ִפ ְת ָׁגם.
מו נְ מָׁ לָׁ ה,
ִת ְהיֶה חָׁ רוץ ְכ ֹ
וְ אָׁ ז ִתזְ ֶכה ִל ְת ִה ָׁלה.
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.2

נֹופל ָרחֹוק ֵמ ָה ֵעץ
ּפּוח ֵאינֹו ֵ
ַה ַת ַ
ינו ֹנופֵ ל
הַ ַתפוחַ אֵ ֹ
חוק מֵ הָׁ עֵ ץ,
ָׁר ֹ
וְ ִאם הוא ֹנופֵ ל,
ַרק ֶשלֹא יִ ְתפ ֹוצֵ ץ!
ִכי הַ ַתפוחַ הוא אֲנִ י,
וְ הָׁ עֵ ץ – הַ ִמ ְש ָׁפחָׁ ה,
וְ ִאם אֲנִ י ד ֹומֶ ה לָׁ הֶ ם,
נְ קַ ֶוה ַרק ִל ְב ָׁרכָׁ ה.

(פתגמים קרובים :כעץ כן פריו; מעשה אבות סימן לבנים)

.3

ֹלא ַה ַביְ ָשן לָ ֵמד וְ ֹלא ַה ַק ְּפ ָדן ְמלַ ֵמד
לֹא הַ ַביְ ָׁשן לָׁ מֵ ד,
וְ לֹא הַ ַק ְפ ָׁדן ְמלַ ֵמד,
לומֵ ד,
וְ לֹא הַ ַש ְת ָׁקן ֹ
עובֵ ד.
וְ לֹא הָׁ עַ ְצלָׁ ן ֹ
הַ מ ֹו ֶרה הַ ט ֹוב מַ ְס ִביר,
וְ ִחיו ְך אֶ ת ָׁפנָׁיו מֵ ִאיר.
וְ הַ ַת ְל ִמיד הַ ט ֹוב ש ֹואֵ ל,
בות ְמקַ ֵבל.
וְ אֶ ת הַ ְתשו ֹ
מו ִרים,
וְ כָׁ ְך ַת ְל ִמ ִידים ו ֹ
ָׁת ִמיד יִ ְהיו חֲבֵ ִרים.

(פתגמים קרובים :עשה לך רב וקנה לך חבר; שואל ומשיב כהלכה)

.4

ּובן כְ ִסיל תּוגַ ת ִאמֹו
ֵבן ָחכָ ם יְ ַש ַמח ָאבֵ ,
ִאם ִת ְרצֶ ה ְל ַש ֵמחַ אֶ ת אַ ָׁבא וְ ִא ָׁמא,

ִכי ֵבן חָׁ כָׁ ם יְ ַש ַמח אָׁ ב

ִת ְלמַ ד יָׁפֶ ה וְ ִת ְשאַ ף ָׁק ִדימָׁ ה,

ובֶ ן ְכ ִסיל – תוגַ ת ִאמ ֹו.

ִאם לֹא ִת ְלמַ דִ ,א ָׁמא ִת ְתעַ ֵצב,

לו – לֹא י ֵַדע,
ִאם לֹא ַת ִגיד ֹ

וְ גַ ם ְלאַ ָׁבא יִ כְ אַ ב הַ ֵלב.

מו.
ִכי לֹא י ִָׁבין זֹאת ְבעַ ְצ ֹ
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