הַ ֶּׁילֶׁד הַ ב ֹוכֶׁה  /יהודה עמיחי

*  /שָּ נִי ג ְֶּׁרשִ י

כְּ שֶׁ נָּסַ עְּ נּו הָּ עִ ָּירה לְּ בַ קֵּ ר אֶׁ ת דוֹד אֶׁ פְּ ַריִם
 /יהונתן גפן

ָּּד ִדי ָּרָאה בָּ ְּרחוֹב
ֶׁילֶׁד ב ֹוכֶׁה ְּמאֹ ד ְּמאֹ ד.

כְּ שֶׁ נָּסַ עְּ נּו הָּ עִ ָּירה לְּ בַ קֵּ ר אֶׁ ת דוֹד אֶׁ פְּ ַריִם,
ָּראִ ינּו הֲמוֹן ֲחנֻּיוֹת שֶׁ ל ַנ ֲע ַליִם,

ַּדּורגֶׁל
ָּראִ יתִ י בַ טֵּ לֵּוִ יזְּ יָּה ֶׁילֶׁד תוֹפֵּ ר כ ֶׁ
בְּ ִמפְּ עָּ ל

מַ ּדּועַ הַ ֶּׁילֶׁד הַ זֶׁה
ב ֹוכֶׁה?

וְּ חָּ שַ בְּ תִ י:
אִ ם פִ תְּ אוֹם י ְַּחלִ יטּו הַ ַנ ֲע ַליִם

ּומֵּ ָאז

תִ גַש אֵּ לָּיו וְּ תִ ְּשַאל.
וְּ ָּד ִדי שָּ ַאל

לָּצֵּ את מֵּ הַ זְּ כּוכִ ית ּולְּ חַ פֵּ ׂש לָּהֶׁ ן ַרגְּ ַליִם,
יִהְּ יֶׁה פֹ ה ׂשָּ מֵּ חַ .

כְּ שֶׁ ֲאנִי רוֹאֶׁ ה ֶׁילֶׁד מַ ְּקפִ יץ א ֹו ְּמכ ְַּדרֵּ ר

וְּ ֹלא ִקבֵּ ל תְּ שּובָּ ה.
הַ ֶּׁילֶׁד ַרק בָּ כָּה ּובָּ כָּה.

ֲאנִי רוֹאֶׁ ה אֶׁ ת הַ ֶּׁילֶׁד תוֹפֵּ ר,
כְּ שֶׁ ֲאנִי רוֹאֶׁ ה ֶׁילֶׁד בוֹעֵּ ט א ֹו מוֹסֵּ ר

כְּ שֶׁ נָּסַ עְּ נּו הָּ עִ ָּירה לְּ בַ קֵּ ר אֶׁ ת דוֹד אֶׁ פְּ ַריִם,
ָּראִ ינּו ֲחנֻּיוֹת צַ עֲצּועִ ים בְּ גִ בְּ עָּ תַ יִם.

ֲאנִי רוֹאֶׁ ה אֶׁ ת הַ ֶּׁילֶׁד תוֹפֵּ ר,
כְּ שֶׁ ֲאנִי רוֹאֶׁ ה שוֹעֵּ ר ְּמ ַזנֵּק וְּ עוֹצֵּ ר

בָּ עֶׁ ֶׁרב ,כְּ שֶׁ ָּּד ִדי ָּרחַ ץ אֶׁ ת פָּ נָּיו
בַ מָּ יִם

שָּ אֲלּו אוֹתִ י" :מָּ ה אַ תָּ ה רוֹצֶׁ ה?"
ָאמַ ְּרתִ י" :אוֹפַ ַניִם".

ֲאנִי רוֹאֶׁ ה אֶׁ ת הַ ֶּׁילֶׁד תוֹפֵּ ר,
גַם כְּ שֶׁ ֲאנִי בְּ עַ צְּ ִמי קוֹפֵּ ץ וְּ נ ֹוגֵּחַ

חָּ שַ ב עַ ל הַ ֶּׁילֶׁד הַ ב ֹוכֶׁה
ַאחַ ר הַ צָּ ה ֳַריִם.

ָאמרּו לִ י" :בְּ סֵּ ֶׁדר,
ְּ
בַ שָּ נָּה הַ בָּ ָאה".

ֲאנִי ֹלא ש ֹוכֵּחַ .

ּוכְּ שֶׁ ָאכַל בֵּ יצָּ ה וְּ שָּ תָּ ה חָּ לָּב
שּוב חָּ שַ ב וְּ חָּ שַ ב
וְּ לִ פְּ נֵּי שֶׁ נ ְִּר ַּדם
גַם.

כְּ שֶׁ נָּסַ עְּ נּו הָּ עִ ָּירה לְּ בַ קֵּ ר אֶׁ ת דוֹד אֶׁ פְּ ַריִם,
עָּ בַ ְּרנּו עַ ל יַד אִ יש עָּ נִי עִ ם חֹ ִרים בַ ג ְַּרבַ יִם.
הָּ יּו ל ֹו פָּ נִים עֲצּובוֹת
וְּ הּוא נ ְִּשעַ ן עַ ל מַ קֵּ ל.
ָאמ ָּרה לִ י ֹלא לְּ הִ סְּ תַ כֵּל,
אִ מָּ א ְּ
אֲבָּ ל הִ סְּ תַ כַלְּ תִ י.

אֶׁ תְּ מוֹל הַ ְּמאַ מֵּ ן ָאמַ ר:
ַּדּורגֶׁל צָּ ִריְך ַלעֲבֹ ד קָּ שֶׁ ה
"בִ ְּשבִ יל כ ֶׁ
ְּמאֹ ד ּולְּ הַ זִ יעַ ".
ָאמַ ְּרתִ י לוֹ:
"כֵּן ,הַ ְּמאַ מֵּ ןָּ ,ראִ יתִ י בַ טֵּ לֵּוִ יזְּ יָּה.
ֲאנִי יוֹדֵּ עַ ".

כְּ שֶׁ נָּסַ עְּ נּו הָּ עִ ָּירה לְּ בַ קֵּ ר אֶׁ ת דוֹד אֶׁ פְּ ַריִם,
זֶׁה הָּ יָּה בָּ חֹ ֶׁרף לִ פְּ נֵּי ְּשנָּתַ יִם,
ּומֵּ ָאז ְּקצָּ ת ג ַָּדלְּ תִ י ּוכְּ בָּ ר יֵּש לִ י אוֹפַ ַניִם.
כִ ְּמעַ ט שָּ כ ְַּחתִ י שֶׁ פַ עַ ם הָּ יִיתִ י בֶׁ ן שָּ לוֹש,
וְּ ַרק הָּ אִ יש הֶׁ עָּ נִי ,עִ ם הָּ חֹ ִרים בַ ג ְַּרבַ יִם,
ֹלא יוֹצֵּ א לִ י מֵּ הָּ רֹאש.
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חמלה
שלושת השירים עוסקים ברגע שבו מצוקת הזולת חודרת לתודעתו של ילד ,מרחיבה את שדה הראייה
הרגשי שלו ומעוררת בו חמלה.
יהודה עמיחי ( )2000-1924מתאר בשירים את שגרת יומו של ָּד ִדי הפעוט ומספר על התנסות אישית
שלו; ָּד ִדי רואה ברחוב ילד בוכה ,ורוצה לדעת" :מַ ּדּועַ הַ ֶּׁילֶׁד הַ זֶׁה ב ֹוכֶׁה?" .המבוגר שלצדו שמנחה אותו
– "תִ גַש אֵּ לָּיו וְּ תִ ְּשַאל" ,ואגב כך מאותת לפעוט מה נכון לעשות ומעודד אותו להיות אנושיָּ .ד ִדי לא
קיבל תשובה על שאלתו ,אבל היא לא הפסיקה להעסיק אותו וליוותה את מחשבותיו עד סופו של אותו
יום ואולי גם הלאהָּ .ד ִדי הקטן גילה את האמפתיה.
הדובר-הילד בשירו של יהונתן גפן (נולד ב )1947-הוא בן שלוש היוצא מן הסביבה המוכרת לו ומגלה
את נפלאותיה של העיר הגדולה; "הֲמוֹן ֲחנֻּיוֹת שֶׁ ל ַנ ֲע ַליִם" ו" ֲחנֻּיוֹת צַ עֲצּועִ ים בְּ גִ בְּ עָּ תַ יִם"; אבל הוא רואה
גם "אִ יש עָּ נִי עִ ם חֹ ִרים בַ ג ְַּרבַ יִם" ויודע לפרש את ההבעה שעל פניו .שלא כמו המבוגר בשיר של עמיחי,
המבוגרת כאן פועלת בניגוד למשמעויות הנקשרות במילה אִ מָּ א וחומלת יותר על בנה מאשר על העני
העצוב .אף שהיא מדגימה לילד התעלמות ואדישות – המפגש המקרי ברחוב נצרב בתודעתו.
הדובר בשירו של שני גרשי (ולד ב )1976-כבר אינו פעוט ,ותכנית טלוויזיה מפגישה אותו עם בן גילו
החי במציאות אחרת שבה המילה ַכדּו ֶׁר ֶׁגל נקשרת לילדּות כעבדּות .בעוד המבוגר בשיר עסוק במה שכאן
ועכשיו ,הילד של גרשי כבר רואה את התמונה הרחבה ,מבין את העוולה ואת חוסר הצדק ,ואולי גם חש
תסכול נוכח קוצר הראייה של מי שאמור להנחות אותו.
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