47

השאלה הראשונה שנשאלת :מה לי ,ליהודה אטלס ,ולילדים
בסיכון? אני לא הייתי ילד בסיכון .גם לא ראיתי סביבי ילדים
כאלה ,או שמא ראיתי ולא שמתי לב .גדלתי במושב והייתה
לי ילדות לגמרי בסדר ,עם הורים עסוקים ,שעבדו במשק
מחושך ועד חושך ,לא הבינו כלום בפסיכולוגיה ,והיו טרודים
בדאגות היומיום מכדי לשבת לילדיהם על הווריד .קצת מכות
בטוסיק מאבא ("זה כואב אבל לא מזיק!") ודברי מוסר מאמא
("מתחילים בסחיבה קטנה וגומרים בבית-סוהר!") ,זה הכול.
כל העניין התחיל לפני כארבע שנים ,כשנתתי הרצאה על
הנושא הרגיל שלי" ,והילד הזה הוא אני" ,ביום עיון לעובדים
סוציאליים .נכחו באולם כמאתיים איש .כשסיימתי ,שאלתי
אם יש שאלות .בין השאר קמה אישה ,היום אני יודע ששמה
שלומית לוסטיג ,פסיכולוגית ירושלמית ,ואמרה" :כל האנשים
שנוכחים כאן באולם עובדים עם ילדים בסיכון .חלק מהם ,ואני
ביניהם ,עובדים עם ילדים בסיכון הכי גבוה שיש .אין לנו" ,היא
הוסיפה" ,אפילו בדל של טקסט  -שיר ,סיפור ,מחזה  -שאנחנו
יכולים להשתמש בו בטיפול בילדים אלה ,שרלוונטי לחיים
שלהם ,כך שבעת קריאה עם המטופל אנחנו יכולים לבנות עליו
שיחה ,לשתף ,לשקף ,אולי להתקדם .כל מה שאתם כותבים
הוא על אבא ,אמא ושני ילדים מצפון תל אביב".
היא הפסיקה לרגע ,הביטה בעיני והוסיפה" :אולי אתה מוכן?"
ואני ,מבלי שאי פעם חשבתי על זה ,הרמתי את המיקרופון
ואמרתי" :אני מתחייב!" למה? כי הרגשתי שזה חשוב ,שזה מה
שהייתי רוצה לעשות .כי יש לי עיקרון שכשמזדמן לי בדרך משהו
בעל ערך אני מרים אותו .בהמשך ,וגם בשיחות מאוחרות,
פירטה לי שלומית מה הם ילדים בסיכון לסוגיהם ,דברים שאל
נכון מחוורים היטב לציבור הקורא את דברי אלה.
מאז ,זה כארבע שנים ,אני עסוק בחקר ובכתיבה על נושא זה.
אני מנוע מלהיפגש עם ילדים שנמצאים כרגע במסגרות ,בגלל
החיסיון ,אף שאני מסביר כי יש מרחק גדול בין מה שאני שומע
לבין מה שאני כותב .אני נפגש עם מטפלים ,עם פסיכולוגים,
עם בנות השירות הלאומי ,עושה לעיתים גם ביקורי משפחות,
ומדבר בעיקר עם בוגרים שהיו בעברם ילדים בסיכון .מה שמעניין
אותי הוא מה עובר על ילדים אלה ברגע האמת ,בפְנים ,איך הם
חווים את החיים האלה .איזה חותם זה משאיר עליהם .כלומר,
לא מעניין אותי שאחרי ארבעים שנה אומר מישהו מאלה:
"כשהוציאו אותי מהבית בעצם הצילו את חיי" .אני רוצה לדעת
 ולכתוב  -מה עובר עליו ברגע שעוקרים אותו מהבית.על פי העדויות שאני שומע אני כותב שירים .זה התחיל בשירים
שדומים לשירי "והילד הזה" אבל מכילים את שורש הלענה של
חיים בסיכון.
בשלב מסוים נפגשתי עם יצחק קדמן ,אז ראש המועצה למען
הילד ,ועם צוותו ,וקראתי באוזניהם חלק מהשירים .ראיתי

שלשמע הדברים עלה על פניהם חיוך מריר .שאלתי" :מה קרה?"
והם אמרו" :יּודה ,המצב הרבה יותר גרוע מכפי שאתה מתאר".
אני חושב שמאותו רגע החקר והכתיבה שלי העמיקו .עדיין
יש בין השירים קצרים ,עם פואנטה ,בדרך כלל פואנטה מרה.
אבל ישנם גם שירים קשים ,ארוכים ,כאלה שלא מתארים רגע,
שנייה ,אלא מסלול חיים שלם ,או חוליה משמעותית מהם.
הידיעה הבל תיאמן שיש בארץ כ 400-אלף ילדים בסיכון,
דוחפת אותי לחפש ולכתוב עוד ועוד .הרי אלה צאן שלא חטאו,
רק איתרע מזלם להיוולד בזמן ,במקום ,בתנאים ובמשפחה
הלא הנכונים .זו הסיבה שבעבודה זו אני חש גם תחושת
שליחות מסוימת .לספר לציבור ,למורים ,לחברי כנסת ,גם
לאלה שמעשנים סיגרים יקרים ושותים שמפניה ורודה ,שבזמן
שהם נהנים ממנעמי החיים יש ילדים שחיים ממש בזבל ,והם
יגדלו וחלקם יישארו בזבל .אם בזכות השירים שאני כותב יושבח
מצבם ,אפילו במעט ,זה יהיה שכרי מכל עמלי.
לשונית ,אני משתמש במילים ובצירופים פשוטים ,עממיים,
רֹווחים ,אבל מנסה "למשוך למעלה"; לא נמנע מלשבץ מילה
גבוהה יותר ,ובלבד שתהא מובנת מתוך הקשרה.
ועוד הערה :מלאכת הכתיבה קשה עלי תמיד ,בייחוד בפרויקט
זה :לך תכתוב שיר על ילדה שחוטפת כווייה מסכין מלובנת כי
סחבה כמה שקלים מהארנק ,או על ילד שנעזב במוסד על ידי
אמו ,או על ילדה שנאנסת על ידי אחיה ואביה .אלה לא שירים
לילדים אלא שירים על ילדים ,למבוגרים ,שנועדו גם למטפלים.
יש בידי כרגע יותר ממאה ועשרים שירים כאלה ,ואני מרגיש
שטרם סיימתי .אני עדיין עובד ,על איסוף עדויות ועל כתיבה.
לגמרי לא בטוח שארגיש אי פעם ששלמה המלאכה .אני יודע
שבכל מה שאכתוב לא אצליח לתאר את קצה סבלו של ילד
אחד ,אז מה על כל האחרים? אבל ,אני מנסה.
והערה אחרונה :אני לא מנסה לעשות בשירים צדק לאף אחד,
מלבד לילדים עצמם .אני לא מתאר משפחות אומנה נפלאות,
מדריכים ומטפלים מסורים ,עובדים סוציאליים צחורי כנפיים
ופנימיות שהעלו את חניכיהן על דרך המלך .אני מנסה ,ראשית
כול ,לתאר את חייהם ואת סבלם של אלה שטרם זכו .עם כל
ה"טובים" הסליחה.
להלן ,שירים אחדים מתוך הפרק הכי נוקב ,שייקרא "למה
כשאבא אוהב" ,שעניינו התעללות מינית וגילוי עריות .אני
מוכן להעמיד שירים מסוימים מתוך כל אלה שכתבתי לרשות
מטפלים ,לצורכי טיפול בלבד ,בתנאי שלא יועברו בינתיים
לאחרים ללא אישורי .אני מוכן גם לשמוע עדויות ותובנות
נוספות ,שעשויות לתרום לכתיבתי.
שלכם,
יודה
פסיכואקטואליה
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סֹוד ּכ ָמּוס

מר ֶת אֲחֹותִי
ֹׁו ֶ
ש

שה לִי
אִם ֲא ַסּפֵר מַה הּוא עֹו ֶׂ
אַף ֶאחָד לֹא י ַ ֲאמִין.
לֹא יָכֹל לִהְיֹות ,הֵם יַּג ִידּו,
ש לָ ְך ַאּבָא ָּכז ֶה מִין.
שּי ֵׁ
ׁ
ֶ

ש ֵמחָה,
ש ָּתמִיד הָיְתָה ְׂ
ׁ
שּׁשָ ַמ ְעּתִי אֶת אֲחֹותִי ַה ְּק ַטּנ ָהֶ ,
ׁ
ְּכ ֶ
ִמתְעֹורֶרֶת ֵמחֲלֹום רַע ַּבּלַיְלָה ,צֹו ֶעקֶת "לֹא!" ּובֹוכָה;
ש ִה ְתחִילָה לְ ָהבִיא ִמּבֵיתֵ -ספֶר ' ַמ ְסּפִיק' ִּבמְקֹום 'טֹוב ְמאֹד';
ׁ
ְּכ ֶ
ש ּבֵינ ֵיהֶם סֹוד;
ש ַאּבָא ַמּבִיט ּבָּה ְּכאִּלּו י ֵׁ
ׁ
ש ָראִיתִי ֶ
ׁ
ְּכ ֶ
שהּוא נ ִ ְכנ ָס הִיא ְקצָת ִמ ְת ַּכּוֶצֶת,
ׁ
שּכָל ַּפעַם ֶ
ׁ
ש ִה ְב ַחנְּתִי ֶ
ׁ
ְּכ ֶ
תקֶת ַּבּצַד ( ֲאבָל ִּב ְפנ ִים ִמתְּפֹו ֶצצֶת);
ֹׁו ֶ
וְאֵי ְך ִאּמָא ש
שּנֹוגְעִים ּבָה ָּבנ ִים,
ׁ
שהִיא ִמ ְצ ַט ְמרֶרֶת ְּכ ֶ
ׁ
ש ָראִיתִי ֶ
ׁ
ְּכ ֶ
ש ַמ ְעּתִי אֹותָה אֹו ֶמרֶתַ " :ה ַחּי ִים עַל ַה ָּפנ ִים!"
ׁ
וְ ָ
ש ַאּבָא נ ִ ְכנ ָס לִ ְפ ָעמִים "לְ ַסּבֵן לָּה ּתַ'ּג ַב" ַּב ִּמ ְקלַחַת,
ׁ
ְּכ ֶ
שּכֹואֵב לָּה ִמ ַּתחַת -
ׁ
שהִיא ַמ ְסּתִירָה ֶ
ׁ
וְי ָ ַד ְעּתִי ֶ
שנ ִים,
ׁ
ּכָל ֵאּלֶה ִהזְּכִירּו לִי אֵיךְ ,לִ ְפנ ֵי ַּכּמָה ָ
ׁהּוא הֹורִיד לִי ּתַ' ַּתחְּתֹונ ִים,
ְש
ז ֶה ִה ְתחִיל ּבְאֹותֹו לַיְלָה ּכ ֶ
שה ִאּתִי
ש ַאּבָא ָע ָׂ
ׁ
שּכָל מָה ֶ
ׁ
ו ְ ֵה ַבנְּתִי ִּפ ְתאֹם ֶ
ֹׂות ּג ַם עִם אֲחֹותִי.
שו ַמ ְתחִילַ ,ה ְּמנֻּו ָל ,לַ ֲעש
ׁ
ַע ְכ ָ
ש ֶּטרֶם ָצמַח לָּה ָחז ֶה,
ׁ
ש ַה ְּק ַטּנ ָה ַהּמְתּוקָהֶ ,
ׁ
אָז ֶה ְחלַ ְטּתִי ֶ
ש ַהּז ֶה.
אפֶן ,עֹוד ָק ְרּבָן לָאִיׁ
ּׁום ֹ
ּתהְי ֶהְּ ,בש
לֹא ִ
ּתּפֹל ֶטרֶף לַּזְאֵב ָהרַע -
ש ִּכּפָה ֲאדֻּמָה ִ
ׁ
וְלִ ְפנ ֵי ֶ
ש ָטרָה.
ׁ
ָהלַ ְכּתִי ו ְ ִס ַּפ ְרּתִי ַהּכֹל ְּב ַת ֲחנ ַת ַה ִּמ ְ

ש ִּס ַּפ ְרּתִי
ׁ
אִם הּוא יֵדַע ֶ
הּוא י ַ ְחטִיף לִי מַּכֹות-רֶצַח,
ו ְאּולַי יָעִיף אֹותִי ֵמ ַהּבַי ִת
וְלֹא י ִ ְסלַח לִי לַּנֶצַח.
שה לִי
אִם ֲא ַסּפֵר מָה הּוא עֹו ֶׂ
אּולַי יִּקְחּו אֹותֹו לַ ֶּכלֶא,
ו ְ ָה ַאחִים ו ְ ָה ֲאחָיֹות י ִ ְת ַּפּז ְרּו
לְ ָא ְמנ ָה ,לְמֹוסָדֹות ו ְ ָכ ֵאּלֶה.
ַּש ֵכנ ִים י ְ ַדּבְרּו
ׁ
וְכָל ה ְ
וְיַּג ִידּוִ :הּנ ֵה הֹו ָכחָה
שנ ִית
ׁ
אֵי ְך יַלְּדָה ַאחַת ַמלְ ָ
ש ָּפחָה.
ׁ
י ְכֹולָה לַ ֲהרֹס ִמ ְ

ּׁשתִיקָה
ז ְכּות הַ ְ
שימּו אֹותֹו ַּב ֶּכלֶא
אִם י ִָׂ
ֵמאֵיפֹה נִּקַח לֶ ֱאכֹל?
תקֶת,
ֹׁו ֶ
(ו ְאּולַי ִּבגְלַל ז ֶה ִאּמָא ש
שהִיא יֹו ַדעַת ַהּכֹל).
ׁ
ֲאפִילּו ֶ
שה לִי
אִם ֲא ַסּפֵר מָה הּוא עֹו ֶׂ
שּלִי יֵחָתֵ ךְ;
ׁ
הַּגֹורָל ֶ
ש ָּפחָה ִה ְת ָּפ ְרקָה ,הֵם יַּג ִידּו,
ׁ
ַה ִּמ ְ
שמָתֵ ךְ!
ׁ
ו ְ ַהּכֹל ְּב ַא ְ
*
שה לִי
אִם לֹא ֲא ַסּפֵר מָה הּוא עֹו ֶׂ
ָש ְך ָּכ ָרג ִיל,
ׁ
ַהּכֹל יִּמ ֵ
שה לִי
ּׁוב י ַ ֲע ֶׂ
ּׁוב וְש
ו ְהּוא ש
אֶת ַה ָּדבָר ַהּז ֶה ַה ַּמגְעִיל.
ש ָּפחָה ּתִּׁשָ אֵר ּבְיַחַד
ׁ
ַה ִּמ ְ
וְלֹא יֵדְעּו הַּׁשְ ֵכנ ִים,
ֲאבָל ֶא ְצלִי לְאַט-לְאַט
ַהּלֵב י ָמּות ִמ ִּב ְפנ ִים.
ינואר 2018

שב ָה ַרךְ,
ׁ
ַּב ֲחדַר הַּיֹו ֶעצֶת ,עַל הַּמֹו ָ
שעּור ְּתנ ָ"ךְ,
ׁ
שלַ ְחּתִי ִּבמְקֹום ִ
ׁ
שם נ ִ ְ
ׁ
שּלְ ָ
ׁ
ֶ
ּׁׁשֹו ֶאלֶת אֹותִי חֹו ֶקרֶתַ -הּיְלָדִים
ְש
ּכ ֶ
ש ָחקִים וְלִּמּודִים,
עַל ֲח ֵברִיםִ ,מ ְׂ
ֲאנ ִי עֹונ ֶה לָּה יָפֶהּ ,כִי ז ֶה ּדֵי נָעִים,
שהּו עַל ָּכ ֵאלֶּה ִענ ְיָנ ִים.
ׁ
לְ ַדּבֵר עִם מִי ֶ
שאֵלֹות
ׁ
ּׁוב ַמ ְתחִילָה ִּב ְ
שהִיא ש
ׁ
ֲאבָל ְּכ ֶ
מָה קֹורֶה ַּבּבַי ִת ּ ַבּיָמִים ּו ַבּלֵילֹות,
מִי נֹוגֵ ַע ּ ְבמִי ּו ָמתַי ו ְ ַהאִם
ּכָל ז ֶה נָעִים אֹו לֹא-נָעִים,
ֲאנ ִי ִמ ְצ ַטּנ ֵף ּכְמֹו קִּפֹוד ַּב ּכ ֻ ְרסָה מּולָּה
סֹותֵ ם אֶת ַהּפֶה וְלֹא אֹומֵר אַף ִמּלָה.
ש ֲאנ ִי יֹו ֵד ַע
ׁ
ּכִי ֲאפִילּו ֶ
שה לִי מַּׁשֶ הּו רַע,
ש ַאּבָא עֹו ֶׂ
ׁ
ֶ
ש ִּבגְלָלִי
ׁ
ֲאנ ִי לֹא רֹוצֶה ֶ
ש ָטרָה.
ׁ
י ִ ּ ְקחּו אֹותֹו לַ ִּמ ְ

49

ּתבְל ִין
ׂב ֵי ַ
ש
עִ ְ
ִאּמָא חֹוזֶרֶת ֵמהַּׁשּוק לִ ְקרַאת ָצ ֳהרַי ִם,
שּתֵ י ַהּיָדַי ִם
ׁ
עִם ַסּלֵי ְּפלַ ְסטִיק ְמ ֵלאִים ִּב ְ
ש ֲעלֵיהֶם הִיא ָחסָה,
ׁ
וְסַל ּבַד נֹוסָף לַּי ְרּוקִיםֶ ,
שבֵי ַה ַּת ְבלִין ו ְ ַה ַחּסָה.
ּבֹו אֲרּוז ִים ִּבזְהִירּות ִע ְׂ
שהִיא ּפֹו ַתחַת אֶת ַהּדֶלֶת אֶל ַה ִּמ ְסּדְרֹון
ׁ
ּו ְבדִּיּוק ְּכ ֶ
הִיא רֹואָה אֶת ָאחִי ו ְאֹותִי עֵרּומִים עַל ִמז ְרֹון,
שע,
ׁ
שרֵהִּ ,ברְיֹון ַּבּדֶרֶ ְך לַ ֶּפ ַ
שבַעֶ -ע ְׂ
ׁ
שּבֵן ַה ְ
ׁ
ְּכ ֶ
ׁע.
ש
אֹונ ֵס לְאֹור הַּיֹום אֶת אֲחֹותֹו ּבַת הַּתֵ ַ
ַר ֶּכבֶת ַּב ְּמסִילָה ַהקְרֹובָה צֹו ֶפרֶת ּבְקֹול עָמּום,
ו ְ ִאּמָא עֹו ֶברֶת לְיָדֵנּוְּ ,כאִילּו ּכְלּום;
שרִיר,
ׁ
שר לַ ִּמ ְטּבָחְּ ,ב ָפנ ֶי ָה לֹא נ ָע ְ
ׁ
הֹולֶכֶת י ָ ָ
ש ַּמ ָּבטָּה חֹולֵף ַּד ְרּכִי ְּכאִילּו הָיִיתִי אֲוִיר,
ׁ
ְּכ ֶ
ּו ִמ ַּתחַת לָאָח ַה ַּמּז ִי ַע ִמ ְתּג ַ ּנ ְבִים לִנְחִירַי ְּב ָע ְברָה
שמִיר ו ְּכּו ְס ָּברָה.
ׁ
ּׁום ּו ֶּפטְרֹוז ִילְי ָהָ ,
נ ִיחֹוחֹות ש

סּכָרִּי ָה?"
"רֹוצ ָה ֻ
ָהלַ ְכּתִי לְבֵיתְּ -כנֶסֶתּ ,כְמֹו ּכָל ּבַת,
שּבָת.
ׁ
של ַ
ׁ
לְזַּמֵר לְהַּׁשֵ ם ְּתהִילִים ֶ
שּכָל הַי ּ ְלָדֹות י ִ ְת ַאסְפּו ֵמ ַה ָּבּתִים,
ׁ
וְעַד ֶ
ָעלִיתִי לְרֶג ַע לְ ַמ ְעלָה ,לַּׁשֵ רּותִים.
שים,
ׁ
שם לְבַד ,לֹא הָיּו ֲאנ ָ ִ
ׁ
הָיִיתִי ָ
שים.
ׁ
רֵיקָה הָיְתָה ּג ַם ֶעזְרַתַ -הּנ ָ ִ
מִּתֹוך ַה ְּצלָלִיםּ ,בַּקֹומָה הַּׁשְ נִּי ָה,
ס ִָּכרִי ָּה?"
ש ו ְ ָאמַר" :רֹוצָה ֻ
יָצָא אִיׁ
שהּו ִמ ְס ַּתּכֵל,
ׁ
ו ְ ִהּבִיט לַ ְּצ ָדדִים ,אּולַי מִי ֶ
ס ָּכרִי ָּה עַל ַמּקֵל,
ׁיט לִי ֻ
ְהֹוש
שלַף ו ִ
ׁ
וְ ָ
של ַטעַם,
ׁ
ס ָּכרִי ָּה ֶ
ֲאדֻּמָה ּוג ְדֹולָהֻ ,
שּכָמֹו ָה לֹא ְמ ַק ְּבלִים ְּבבֵיתְּ -כנֶסֶת אַף ַּפעַם.
ׁ
ֶ
חרֶף קַר,
ּׁ ,בְיֹום ֹ
שש
ׁ
יַלְּדָה ּבַת ֵ
מּכָר;
ש לֹא ֻ
לֹו ַקחַת ַמ ְמּתָק ֵמאִיׁ
ְמעִיל ָא ֹרךְ ,זָקָןּ ,פֵאֹות ו ְכֹובַע,
ֶאחָד מִּׁשֶ ּלָנּוָ ,חסִיד ֵמ ָה ֹרבַע,
שהּוא לֹופֵת אֶת יָדִי:
ׁ
ְּׁ ,כ ֶ
שּלֹו ֵחש
ׁ
ֶ
ּת ְפ ֲחדִי!
"ּבֹואִי ,יַלְּדָה ,אַל ִ
שּכְמֹותֵ ךְֲ ,ח ָכמָהַ ,ס ְק ָרנ ִית,
ׁ
יַלְּדָה ֶ
שאַף ַּפעַם לֹא ָראִית.
ׁ
ּבֹואִי ו ְ ַא ְראֶה לָ ְך מַּׁשֶ הּו ֶ
ּתהְי ֶה ְּבעָי ָה
ּת ְתנ ַ ֲהג ִי יָפֶה  -לֹא ִ
אִם ִ

ס ָּכרִי ָּה".
ּובַּסֹוף ְּת ַק ְּבלִי עֹוד ֻ
ש ַּב ְּמעִיל
ּו ְכבָר הֹודֵף אֹותִי ָהאִיׁ
ש ָאפֵל ּו ַמגְעִיל.
שּמּוׁ
ׁ
אֶל ּתָא ּבֵיתִ -
ּבְי ָד ַאחַת הּוא נֹועֵל ִמ ִּב ְפנ ִים -
שת ֶא ְצלִי ַּב ַּתחְּתֹונ ִים.
ׁ
ַּש ֶ
ׁ
וְהַּׁשְ נִּי ָה ְמג ֶ
חלְצָתֹוְּ ,ב ִמ ְפּתַח ַה ַק ְפטָן,
ּׁולֵי ֻ
ְּבש
ְמ ַרצְדֹות צִיצִּיֹות ַה ַּטלִּית ַה ָּקטָן.
שתֶן,
ׁ
שעַל-י ַד עֹולֶה רֵי ַח ֶ
ׁ
ֵמ ָה ַא ְסלָה ֶ
של אֵימָה ִמ ְת ַעּבֶה לִי ּ ַב ֶּבטֶן.
ׁ
ש ֶ
ּגּוׁ
ִמּבֵיתַ -ה ְּכנֶסֶת ,לְ ַמּטָהְּ ,כבָר ָצפִים ו ְעֹולִים
קֹולֹות ַהּבָנֹות עִם ּפְסּוקֵי ְּתהִילִים,
שרִי:
מרֶת ָקרָה ִּב ְב ָׂ
ַמ ֲעבִירִים ְצ ַמ ְר ֹ
"אֶּׂשָ א עֵינ ַי אֶל ֶה ָהרִיםֵ ,מאַיִן י ָבֹוא ֶעזְרִי".
ש אָז אֹומֵר -
שו ְּתנ ִי לִי ּתַ'ּי ָד!" ָהאִיׁ
ׁ
"ו ְ ַע ְכ ָ
וְיֹותֵ ר ֲאנ ִי לֹא מּו ָכנ ָה לְ ַסּפֵר.
סּגֶלֶת ִּב ְכלָל יַעַן ּכִי
לֹא ְמ ֻ
ש ֲאנ ִי נִז ְ ֶּכרֶת ֲאנ ִי רֹוצָה לְ ָהקִיא.
ׁ
ְּכ ֶ
ס ִָּכרִי ָּה
ּבַּסֹוף הּוא נָתַן לִי עֹוד ֻ
שּלֹא ְּת ַס ְּפרִי מַה ּפֹה הָי ָה!
ׁ
ו ְ ָאמַר" :ו ְ ֶ
שהָי ָה ּכָאן ּבֵינ ֵינּו,
ׁ
ַה ָּדבָר ַהּז ֶה ֶ
שנ ֵינּו!"
ׁ
של ְ
ׁ
י ִּׁשָ אֵר לְעֹולָם הַּסֹוד ֶ
ו ְ ִהּבִיט ּבַּׁשָ עֹון" :אֹויֲ ,אנ ִי ְמ ַאחֵר!"
ו ְ ָהלַךְ ,נ ִ ְדמֶה לִי ,לְבֵיתְּ -כנֶסֶת ַאחֵר.
שּתִי לַ ֶּברֶז ּו ְבסַּבֹון ּו ְבמַי ִם
ׁ
אָז נִּג ַ ְ
שּתֵ י ַהּיָדַי ִם,
ׁ
ִק ְר ַצ ְפּתִי הֵיטֵב אֶת ְ
ּש ַמ ְעּתִי ִמלְ ַמּטָה אֶת קֹולֹות הַּׁשִ ירָה
ׁ
ש ָ
ׁ
ּו ְכ ֶ
ְש ָמ ְר ָך ִמּכָל רַע",
ׁ
"אֲדֹונ ָי י ְ
שר אֶל ּתֹו ְך ָה ַא ְסלָה
ׁ
שלַ ְכּתִי הַי ְ ֵ
ׁ
ִה ְ
ס ָּכרִּיֹותֲ ,אדֻּמָה ּו ְסגֻּלָה.
שּתֵ י ֻ
ׁ
ְ
ש ֶּפלֶת ַמּבָט,
ׁ
מ ְ
ָהלַ ְכּתִי ַהּבַיְתָּה ֻ
ש ְמלַת הַּׁשַ ּבָת;
ְּכאִילּו לִ ְכלַ ְכּתִי אֶת ִׂ
שה
ׁ
מ ֶ
ֲהרֵי ֶּבטַח ּכָתּוב ּבְתֹורַת ֹ
שה.
ׁ
ש ָּכ ֵאלֶּה הַּׁשֵ ם לֹא ַמ ְר ֶ
ׁ
ש ְד ָברִים ֶ
ׁ
ֶ
זְמַן רַבֵ ,מאָזָ ,חלַף ו ְ ָעבַר,
ּׁוםָּ -דבָר,
שש
ו ַ ֲאנ ִי לֹא ִס ַּפ ְרּתִי לְאִיׁ
ּס ָּכרִּי ָה מְתּוקָה
ש ֻ
ׁ
ֲאבָל לָ ַמ ְדּתִי ֵמאָז ֶ
הִיא לֹא ַּפעַם ִּפתְיֹון ִּב ְקצֶה ַה ַחּכָה
ש ַהּזְאֵב ָהרַע לִ ְפ ָעמִים עָלּול
ׁ
וְ ֶ
לְ ֵהרָאֹות ְּבדִּיּוק ּכְמֹו הַּׁשָ כֵן מִּמּול.
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