תַּ ְׁר ְׁנגֹ ֶלת ּכְׁ חֻ ָלה  /חיה שנהב

רותי חולה  /שולמית קלוגאי

ּושמ ֹונֶה בַּ מַּ ְׁדחֹ ם  /י ֹוסי ַּג ְׁמזּו
ֹלשים ְׁ
ְׁש ִׁ

ָאמ ָרה הַּ ִׁש ְׁמלָה הַּ לְׁ בָ נָה לַּּכְׁ ֻחלָה:
ְׁ
"הִׁ ּנֵה זֶה שָ בּועַּ שֶ רּותִׁ י ח ֹולָה".
ָאמַּ ר הַּ סַּ נ ְָׁדל הָ אֶ חָ ד לַּשֵ נִׁי:
"שָ בּועַּ י ִָׁמים ֹלא ִׁטיַּלְׁ תִׁ י ֲאנִׁי".

ּושמ ֹונֶה בַּ מַּ ְׁדחֹ ם
ֹלשים ְׁ
ְׁש ִׁ
וְׁ קַּ ר בַּ חּוץ ,אֲבָ ל
אִׁ ם ֹלא יוֹצְׁ אִׁ ים ל ְָׁרחוֹב  -נָכוֹן
שֶ ְׁקצָ תַּ ,דוְׁ קָ א ,חֲבָ ל?

אַּ ֶילֶת בַּ מִׁ ּטָ ה,
אַּ ֶי ֶלת ח ֹולָה,
אַּ ֶילֶת ח ֹולֶמֶ ת
עַּ ל תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה.

"נֵצֵ א!" הִׁ תְׁ חַּ ּנֵן הַּ מְׁ עִׁ יל בָ ָארוֹן.
ָאמ ָרה הַּ ּכַּּפִׁ ית" :עוֹד ָאדֹם הַּ גָרוֹן".
ְׁ
"עו ָֹדה ִׁמ ְׁשתַּ עֶ לֶת ,וְׁ יֵש עוֹד ְׁקצָ ת חֹ ם",
ָאמ ָרה הָ ְׁרפּוָאה בַּ בַּ ְׁקבּוק הַּ ּכָתֹ ם.
ְׁ

ּושמ ֹונֶה בַּ לָשוֹן,
ְׁשֹל ִׁשים ְׁ
בְׁ בֵ ית-הַּ שֶ ִׁחי גַּם.
הֲמוֹן גְׁ שָ ִׁמים י ְָׁרדּו ִׁשלְׁ שוֹם
ּובֶ חָ צֵ ר ֲ -אגַּם...

תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
יָפָ ה,
נֶהְׁ ֶד ֶרת,
בֵ ין הָ עֵ צִׁ ים
בָ ָאה ,עוֹבֶ ֶרת.

" ָל ֵכן לְָך הֵ בֵ אתִׁ י
ּפּורים
ְׁשֹלשָ ה סִׁ ִׁ
עַּ ל בֶ ן מֶ לְֶך יָפֶ ה
שֶ דוֹהֵ ר בַּ ְׁד ָרכִׁ ים".

"עָ לֶיהָ לָנּוחַּ ְׁמעַּ ט בַּ מִׁ ּטָ ה",
ִׁמתַּ חַּ ת ַּלּכַּר ָלחֲשָ ה ִׁמ ְׁמחָ טָ ה.
 אֲבָ ל עַּ ד מָ תַּ י ּכְָך תִׁ ְׁשּכַּב לָה הַּ בַּ ת?ָאמַּ ר הַּ מַּ ְׁדחֹ ם" :עוֹד ְׁמעַּ ט ,עוֹד ְׁמעַּ ט".

וְׁ ִׁטּפִׁ -טּפָ ה עָ צּוב ּפֹ ה עוֹד
(אֲפִׁ לּו עַּ ד עַּ כְׁ שָ ו).
וְׁ ִׁטּפִׁ -טּפָ ה קָ צּוב ּפֹ ה עוֹד
ִׁטפְׁ טּוף שֶ בָ א וְׁ שָ ב.

"תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
קו ְֹׁראִׁ ים לִׁ י
אַּ ֶילֶת,
ַּו ֲאנִׁי ְׁקצָ ת ח ֹולָה".

"אִׁ מָ א,
הוֹי אִׁ מָ א,
ֲאנִׁי ֹלא ח ֹולָה,
ּכִׁ י בָ ָאה אֵ לַּי
תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה.

וְׁ ַּרק תַּ ּנּור-הַּ ּפַּח שוֹתֵ ק
ּנּורים.
ְׁשתִׁ יקָ ה שֶ ל תַּ ִׁ
וְׁ ַּרק הַּ סֵ פֶ ר ְׁמ ַּרתֵ ק
ּפּורים.
בִׁ ְׁשפַּ ת הַּ סִׁ ִׁ

" ָלכֵן לְָך הֵ בֵ אתִׁ י
סַּ לְׁ סִׁ לָה עִׁ ם תּותִׁ ים,
ְׁמת ִֻׁקים ְׁמת ִֻׁקים,
ימים".
ימים ְׁטעִׁ ִׁ
ְׁטעִׁ ִׁ

הִׁ יא הֵ בִׁ יָאה לִׁ י
סַּ לְׁ סִׁ לָה
עִׁ ם תּותִׁ ים,
ּומיץ רֵ יחָ נִׁי
ִׁ
ּושלוֹשָ ה סִׁ ּפּו ִׁרים".
ְׁ

וְׁ ַּרק גָר ֹון אֶ חָ ד שוֹתֶ ה,
ּומתְׁ נַּשֵ ם -
שוֹתֶ ה ִׁ
הֲמוֹן-הֲמוֹן ּכוֹסוֹת שֶ ל תֶ ה
עִׁ ם "סּולְׁ פָ ה" (אֵ יזֶה שֵ ם!)
וְׁ אִׁ מָ א ִׁמתְׁ יַּשֶ בֶ ת לָה
שָ עוֹת אֶ צְׁ לִׁ י – בְׁ לִׁ י ַּדי -
(ּוכְׁ בָ ר לִׁ ילְָך חוֹשֶ בֶ ת לָה
שֶ הָ עִׁ ְׁניָן ּכְׁ ַּדאי)...

"תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
ָאכַּלְׁ תִׁ י,
אֲבָ ל
ֲאנִׁי עוֹד ח ֹולָה".

"תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
שָ תִׁ יתִׁ י,
אֲבָ ל
ֲאנִׁי עוֹד ח ֹולָה".

תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
בִׁ ְׁק ָרה אֶ ת אַּ ֶילֶת,
וְׁ הִׁ יא ֹלא ח ֹולָה.

" ָלכֵן ְׁ ָלְך הֵ בֵ אתִׁ י
ִׁמיץ ְׁמיֻחָ ד -
ִׁמיץ ּפֵרוֹת רֵ יחָ נִׁי
יֵש לִׁ י בַּ ּכַּד".

ּושמ ֹונֶה בַּ מַּ ְׁדחֹ ם
ֹלשים ְׁ
ְׁש ִׁ
וְׁ אֵ ין ,בִׁ כְׁ לָל ,סָ פֵ ק:
ַּלחֲלוֹת זֶה ַּרע ,אֲבָ ל נָכוֹן
שֶ ּטוֹב לְׁ הִׁ תְׁ ּפַּ ּנֵק?..

בתוך –
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בתוך –
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חולים
"הַּ ֹדב ח ֹו ֶלה / ,ח ֹו ֶלה הַּ ֹדב ַּ /ו ַּדאי ָא ַּכל ְׁדבַּ ר-מָ ה ֹלא ט ֹוב" כתבה מרים ילן-שטקליס כבר ב,1939 -
וחמש שנים אחר כך שלחה את הבובה אלישבע לריפוי אצל הרופא הגדול בספר "המסע אל האי
אולי" .מחלות וחבלות ,כחלק מחוויות הילדות ,הן הנושא בשירים לא מעטים שנכתבו לפעוטות
ולילדים צעירים.
שולמית קלוגאי ( )1972–1891בחרה להסתפק באזכור מחלתה של רותי כחלק מהשיחה שמנהלים
הגיבורים האמיתיים של השיר – החפצים סביב הילדה; השמלות ,המעיל והסנדלים של רותי לא זו
בלבד שאינם דואגים לה ,אלא אף מבטאים מורת רוחָ" :אמַּ ר הַּ סַּ נ ְָׁדל הָ אֶ חָ ד לַּשֵ נִׁי" / :שָ בּועַּ י ִָׁמים ֹלא
ִׁטיַּלְׁ תִׁ י ֲאנִׁי ".את החבורה האנוכית הזאת ְׁממַּ תְׁ ִׁנים ה ַּּכּפִׁ ית ,התרופה ,הממחטה והמדחום ,שבהיותם
קשורים לרפואה ולבריאות ניתנת להם הזכות לשמש " ַּּכתָ בֵ י שֶ טַּ ח" ולדווח כל אחד ממקומו על
מצבה של רותי; הכפית הנכנסת לּפֶ ה מעידה על אודם בגרון ,והלחישה של הממחטה נשמעת
אחרונה בהלימה לקלות משקלה ולמיקומה הנידח .המדחום הוא היחיד שלרשותו נתונים מדויקים,
וכפוסק האחרון הוא משמיע הבטחה זהירה" :עוֹד ְׁמעַּ ט ,עוֹד ְׁמעַּ ט ".שתי מילים מעידות על גילו של
השירְׁ " :רפּוָאה" מופיעה כאן במשמעות שכבר אבדה לה – "תְׁ רּופָ ה" בלשון ימינוִׁ " .מ ְׁמחָ טָ ה"
"טישּו" ו"מגבון" .ספק אם ִׁימָ צְׁ או
נפקדת כבר כמה עשורים מן הדיבור העברי ,ומחליפות אותה ִׁ
ילדים שיכירו אותה.
יוסי גמזו ( )2020–1938בחר לתת את רשות הדיבור לחו ָלה או לחו ֶלה עצמם .השיר נפתח בעובדה
ּושמ ֹונֶה בַּ מַּ ְׁדחֹ ם" ,ואחר כך הילדה או הילד מהרהרים
ֹלשים ְׁ
המגדירה את המצב ואת הסביבה ְׁ " -ש ִׁ
בהיבטים השונים – שליליים וחיוביים  -של המצב שנכפה עליהםֹ ..." :לא יוֹצְׁ אִׁ ים ל ְָׁרחוֹב"" ,וְׁ ִׁטּפ-
ִׁטּפָ ה עָ צּוב ּפֹ ה" ,וכמובן שתיית "הֲמוֹן-הֲמוֹן ּכוֹסוֹת שֶ ל תֶ ה" כתוספת הכרחית לנטילת התרופה.
בטפטוף הקצוב המלווה את החולה מהדהד השעמום ,ונרמזת גם החמצַּ ת ההנאות שביום גשם
ּפּורים" ,ומסירותה של
בחוץ .מצד שני ,המחלה מבטיחה לא מעט נחת ..." :הַּ סֵ פֶ ר ְׁמ ַּרתֵ ק  /בִׁ ְׁשפַּ ת הַּ סִׁ ִׁ
אמא ה" ִׁמתְׁ יַּשֶ בֶ ת לָה  /שָ עוֹת אֶ צְׁ לִׁ י" – בְׁ לִׁ י ַּדי" מקנה לדובר/ת יתרון על פני האחות לילך .המסקנה
החד-משמעית המתבקשת מן ההרהור היא " ַּלחֲלוֹת זֶה ַּרע ,אֲבָ ל נָכוֹן  /שֶ ּטוֹב לְׁ הִׁ תְׁ ּפַּ ּנֵק?"..
הגיבורה החולה של חיה שנהב ( ,)1938-ספק חולמת ספק הוזה ,מנהלת שיחה עם "תַּ ְׁרנְׁגֹ לֶת ּכְׁ ֻחלָה,
 /יָפָ ה / ,נֶהְׁ ֶד ֶרת ",המופיעה מול עיניה העצומות .התרנגולת ,כמו פיה טובה ,שומעת את מצוקתה של
איילת ומציעה לה נחמה שכולה מעדנים ַּלחֵ ְך ולנפש – "סַּ לְׁ סִׁ לָה עִׁ ם תּותִׁ יםִׁ " ,מיץ ּפֵרוֹת רֵ יחָ נִׁי"
ּפּורים  /עַּ ל בֶ ן מֶ לְֶך יָפֶ ה" .בעוד הדיבור של התרנגולת שוטף ושקול ,איילת ההוזה-
ו" ְׁשֹלשָ ה סִׁ ִׁ
חולמת מיוצגת בשורות לא סדורות .רק כשהרגשתה משתפרת חוזרת לדבריה הסדירות הפרוזודית.
נירה לוין

