ֶׁילֶׁד שֶׁ ל שְּ ַניִּם  /יעל בן ברוך

יֵש ְּיל ִָּדים שֶׁ הוֹרֵ יהֶׁ ם /איל מגד

ַלחֲתּולָה שֶׁ לִּ י "פְּ תִּ יתִּ ים"  /נורית זרחי

ישיֲ ,אנִּי אֵ צֶׁ ל אַ בָ א,
ִּראשוֹן ,שֵ נִּי ַוח ֲִּמ ִּ

ֵיש ְּי ָל ִּדים שֶׁ ה ֹו ֵריהֶׁ ם אֵ י ָנם ִּמתְּ ָג ְּר ִּשים

ַלחֲתּולָה שֶׁ לִּ י "פְּ תִּ יתִּ ים"

ישיְּ ,רבִּ יעִּ י וְּ ִּש ִּשי  -אֵ צֶׁ ל ִּאמָ א.
ְּשלִּ ִּ

ֵיש ְּי ָל ִּדים שֶׁ ה ֹו ֵריהֶׁ ם הִּ תְּ חַ תְּ נּו מֵ ַא ֲהבָ ה ְּש ֵלמָ ה

ישים,
יֵש ְּשנֵי בָ תִּ ים ,מַ ְּרגִּ ִּ

שַ בָ ת  -פַ עַ ם כֵן ,פַ עַ ם ֹלא,

וְּ ֹלא ִּמלְּ חָ צִּ ים נַפְּ ִּשיִּ ים

כְּ מ ֹו לְּ ֶׁילֶׁד

פַ עַ ם אֶׁ צְּ לָּה ,פַ עַ ם אֶׁ צְּ ל ֹו.

הַ בַ יִּת ָרגּועַ וְּ חַ ם

רּושים
שֶׁ יֵש ל ֹו ְּשנֵי הו ִֹּרים גְּ ִּ

ּוב ֹו הֵ ם חָ ִּשים

וְּ הִּ יא א ֹו ֶׁכלֶׁת פַ עַ ם פֹ ה ּופַ עַ ם פֹ ה בְּ תוֹר,

אִּ מָ א ְּמנַשֶׁ קֶׁ ת אוֹתִּ י בָ ָאזְּ ַניִּם

כָבוֹד ה ֲָד ִּדי וְּ ָרצוֹן לָגּור בִּ כְּ פִּ יפָ ה ַאחַ ת

לְּ פִּ י מַ ה שֶׁ אוֹכְּ לִּ ים הִּ יא יְּכ ֹולָה לִּ בְּ חֹ ר.

וְּ לִּ פְּ עָ ִּמים עַ ל הָ ַאף,

אֶׁ חָ ד ה ֹולֵם אֶׁ ת הַ שֵ נִּי,

אַ בָ א ְּמעַ ְּרבֵ ל לִּ י אֶׁ ת הַ ְּשעָ רוֹת

כִּ ְּמעַ ט תָ ִּמיד

ּומ ַדגְּ ֵדג אוֹתִּ י בַ גַב.
ְּ

ַרק הַ ּטוֹב יוֹצֵ א
ּומלֶׁקַ ח נִּסָ יוֹן קו ֵֹדם
ִּ

אִּ מָ א ַו ֲאנִּי רוֹכְּ בִּ ים עַ ל אוֹפַ ַניִּם
ּומכִּ ינִּים חֲבִּ יתָ ה וְּ סָ לָט,
ְּ

יו ְֹּדעִּ ים אֵ יְך ֹלא לְּ הַ ְּק ִּדיחַ אֶׁ ת הַ תַ בְּ ִּשיל
מַ ה ַלעֲׂשוֹת לְּ תִּ ּקּון ִּקלְּ קּול שֶׁ ּקו ֶֹׁרה

אַ בָ א ְּמאַ מֵ ן אוֹתִּ י בִּ בְּ עִּ יטוֹת לַשַ עַ ר
וְּ ק ֹונֶׁה לִּ י הֲמוֹן שוֹק ֹולָד.

עו ְֹּקבִּ ים בְּ שֶׁ בַ ע עֵ י ַניִּם שֶׁ ֹּלא
יִּתְּ ַגנְּבּו גִּ דּולֵי פֶׁ ֶׁרא
וְּ י ְַּש ִּחיתּו אֶׁ ת הַ חֶׁ לְּ קָ ה הַ ּטוֹבָ ה

כְּ שֶׁ ֲאנִּי ְּמעַ צְּ בֵ ן אוֹת ֹו מַ מָ ש,

וְּ ָאז יַלְּ ָדם ֹלא אוֹמֵ ר לְּ אַ בָ א

הּוא תוֹקֵ עַ בִּ י מַ בָ ט שֶׁ ל שוֹטֵ ר,
וְּ אִּ ם ֲאנִּי ְּמשַ גֵעַ אֶׁ ת אִּ מָ א,

אַ תָ ה ז ֹוכֵר אֵ יְך פַ עַ ם הָ יּו לְּ ָך תַ לְּ תַ לִּ ים
וְּ אֵ יְך בַ חֹ ֶׁרף ִּחבַ ְּקתָ אוֹתִּ י בֶׁ חָ לּוק

הִּ יא תִּ כְּ עַ ס וְּ ֹלא תְּ וַתֵ ר.

וְּ אֵ יְך אִּ מָ א חָ פְּ פָ ה אֶׁ ת הַ שֵ עָ ר בַ כִּ יוֹר
כְּ שֶׁ עוֹד ֲהיִּיתֶׁ ם יַחַ ד

אֵ צֶׁ ל אִּ מָ א ֲאנִּי יָשֵ ן בַ חֶׁ ֶׁדר הָ אֶׁ ְּמצָ עִּ י,
אֵ צֶׁ ל אַ בָ א  -בְּ ִּמּטַ ת קוֹמָ תַ יִּם.
ֲאנִּי ֶׁילֶׁד שֶׁ ל ְּשנֵי חֲצָ אִּ ים
א ֹו ֶׁילֶׁד שֶׁ ל כִּ פְּ ַליִּם?
כְּ שֶׁ ֲאנִּי מַ בִּ יט בַ מַ ְּרָאה,
ֲאנִּי רוֹאֶׁ ה פֶׁ הַ ,אף ,סַ נְּטֵ ר
שֶׁ ל ֶׁילֶׁד אֶׁ חָ ד,
ֹלא פָ חוֹתֹ ,לא יוֹתֵ ר.
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מתוך שלוש שנים

הליקון 7199 ,998

מאת אייל מגד

צייר דני קרמן

ספרית פועלים 9184

מתוך אלף מרכבות
מאת נורית זרחי
ציירה רות צרפתי
ספרית פועלים 9191

פַעַ ם פֹ ה ּופַ עַ ם פֹ ה
ילדות במשפחה שהתפרקה היא חוויה מכאיבה ,גם כשההורים שכבר אינם חיים תחת קורת גג אחת
ממלאים את תפקידם בשיתוף ידידותי .לא מעט ילדים להורים גרושים נושאים אתם גם בבגרותם
את חותם המשבר :תחושות אשמה ,כעס ובדידות ,לבטים הנובעים מנאמנות כפולה וספקות באשר
לערכם ולמעמדם.
יעל בן ברוך (נולדה ב )0591-מציגה את הביטויים המעשיים של התפרקות התא המשפחתי ,ובמנותה
את ההרגלים השונים בכל אחד משני הבתים היא מדגישה את הפירוד; תמיד ילד והורה אחד ,לעולם לא
שני הורים יחד .ההתנהלות הנפרדת ,הכפולה ,מולידה אצל הילד סימני שאלה על שלמּות זהותו:
" ֲאנִּי ֶׁילֶׁד שֶׁ ל ְּשנֵי חֲצָ אִּ ים  /א ֹו ֶׁילֶׁד שֶׁ ל כִּ פְּ ַליִּם?"
רוב שורות השיר של איל מגד (נולד ב )0591-מתארות קשר נישואין אידילי ,מיטיב ,ומעיד עליו המבחר
הסמנטיַ" :אהֲבָ ה ְּשלֵמָ ה"ָ " ,רגּועַ וְּ חַ ם"" ,כָבוֹד ה ֲָד ִּדי וְּ ָרצוֹן לָגּור בִּ כְּ פִּ יפָ ה ַאחַ ת"ַ " ,רק הַ ּטוֹב י ֹוצֵ א",
" ַלעֲׂשוֹת לְּ תִּ ּקּון ִּקלְּ קּול"" ,הַ חֶׁ לְּ קָ ה הַ ּטוֹבָ ה" .השותפים לקשר גם יודעים להגן עליו מפני סכנות צפויות.
תיאור האפשרות של קשר יציב ,חם ובטוח מעצים את תחושת ההחמצה של דובר-ילד שהחוויה נגזלה
ממנו .כאב הגעגועים להורות שלמה מועצם באמצעות תיאור סצנות של קרבה ואינטימיות משפחתית
שלא יחזרו .השורה האחרונה בשיר  " -כְּ שֶׁ עוֹד ֲהיִּיתֶׁ ם יַחַ ד"  -מסתיימת בלא נקודה ונשארת תלויה באוויר.
שירו של מגד פורסם בספר שירים למבוגרים.
נורית זרחי (נולדה ב )0590-מתבוננת בחתולה של משפחה שהתפרקה ומזקקת את היתרונות והחסרונות
בחייהם של ילדי גרושים .ההבחנות הן ברמה הקונקרטית-פרקטית של החיים – "וְּ הִּ יא א ֹו ֶׁכלֶׁת פַ עַ ם פֹ ה
ּופַ עַ ם פֹ ה בְּ תוֹר" ומצביעות בטון אירוני על יתרון במצב שנוצר – "לְּ פִּ י מַ ה שֶׁ אוֹכְּ לִּ ים הִּ יא יְּכ ֹולָה לִּ בְּ חֹ ר".
צורת הרבים של השם "פְּ תִּ יתִּ ים" (כמו של רוב המילים בשיר הקצר) משווה משפחה שההורים בה גרושים
לגוף מתפורר ,שבור לרסיסים .צורת הרבים של השם הולמת את כפל הבתים וגם את העודפּות שב" ְּשנֵי
רּושים".
הו ִֹּרים גְּ ִּ
נירה לוין

