
  לרותי

 יפה הכי הנערה יתהה היא. בגבת. לעשר שמונה ןיב מינוס-פלוס כשהייתי לחיי נכנסה רותי
 המדרכות על הולך הייתי. ברשתה נפל אורי אחי, למה יודע אני אבל ,איך יודע אינני". הכשרה"ב

 ויראה שנים בעוד יבוא, מאמין שלא ומי, וכלה חתן ורותי אורי" :להם ומזמר גבת של הצרות
  ." מחותנים אותם

 אחת כבר שאסתום כדי אורי לי שהחטיף מצלצלת לחי בסטירת לי עלתה זו נבואית שירה
 תות רםקב ממולא שוקולד טבלת, היום למחרת לי נתנה ,כפיצוי, רותי אבל. הפה את ולתמיד
 בכל השינה לפני אחת יהימקוב יותר וטעם ראה לא שמעולם לילד שלמה חלומית טבלה. שדה
 לפצות כדי הבגדים שבארון העליונה רהיבמג, "הסודי" המזווה את פתח ישראל שאבא פעם
 של טעמה ?לטוב הזכורה, המשותפת בלינה, "טיפול"ב לישון שוב הולך שאני כך על אותי

  . מפי ריר מזיל עדיין ההיא השוקולדה

 חומה בכריכה שירה ספרוני שני במתנה לי נתנהרותי , אז הייתי כמה בן זוכר ואינני, בהמשך
 ,)בספרייתי שמורים שעדיין" (עניים שמחת "ואת" בחוץ כוכבים "את, מצהיב בנייר, מתבלה
 על אינטנסיבי ומתן משא איתו מנהל אני היום שעד, אלתרמן של תקנה חסר י�ִ לגר� אותי והפכה

 קשות היותר בשעות שגם למדתי ממנו. בחיים השירה של מקומהו החיים, השירה משמעות
 כל של דלתו על שדופקת, "עניים שמחת "תמיד היא" השמחה "אבל, "בחוץ כוכבים "יש תמיד
 בין, יפעת של העלמין בבית כמו, םש או �ֹה נכונה מנוחה למצוא לבור עמו לרדת, ודם בשר
  .אורנים רשיוש

, "ערבה גן"ב והפעוטים הפעוטות את שגיננה הראשונה הגננת יפעת הקמת לאחר תההי רותי
 זוכרים רבים לא. אונים חסר וסב עובר לכל מחסה לבית הוסבאחרי ש, "ערבה בית"שהיום הוא 

 עדיין האלה הקזוארינות אולי .הזה הגן ליד הקזוארינות מעגל את שנטעה היארותי ש ויודעים
�ַמִ*יָטה/  ַ*ַ(ְעָ&ל ע%ֶמֶדת ֲאנִי: "ולרקוד ִאָ"  לשיר הזה במעגל לה ומחכות, שמה את זוכרות 
  ". ?ִאִ"י ִלְרקֹד, ִלְרקֹד / ַלַ(ְעָ&ל יָב%א, ִמי, ִמי / ְסִביִבי

 חורגת בת, הכרמל על הנשענת ,טירה העולים בעיירת שנים במשך גננת-מורה הייתה רותי
 מי חיל אשת "את כשכתב המלך שלמה של המודל יתהשה, היא. גלים לכפר �ְ,ֵכנָה ,לחיפה
 עליה מחשיך היה לא כזה היה באמת ילושא ,רחמים מלאה האל אצל זכות כף מצאה לא, "ימצא
  .טובה התנהגות בעבור חנינה זכות ללא בחשיכה עולם למאסר אותה ודן עולמה את

: ש בשרה על למדה, וביפעת בטירה, הגן לילדי הקדישה המקצועיים חייה כל ֶ,ֶאת כיוון, ורותי
/ , ע%ד יְַרֵחם -א ַהְ&ד%ִלים וְַעל/  ,ַה1ֵֶפר-ֵ*ית יְַל0ִי ַעל ִמֶ/ה ָ�ח%ת/  ,ַהַ&ן יְַלֵדי ַעל ְמַרֵחם ֱא-ִהים"

 מה על שידע ,הצעיר עמיחי יהודה סבור לפחות ככה ."ָהֲאֵחִרים �ַב2ִָמים ַעְכָ,ו[...]  ְלַב0ָם יְַ,ִאיֵרם
 ָהַרֲחִמים ָהי�/  ַרֲחִמים ָמֵלא ָהֵאל ִאְלָמֵלא/ ,ַרֲחִמים ָמֵלא ֵאל"ה שהרי ברחמים משורר הוא מי ועל

  " .*% ַרק וְ-א ָ*ע%ָלם

 אבל, טוב כולו הוא אם יודעים שאיננו לעולם רע שכולו מעולם הלכה רותי ימיה באחרית, וכך
  .מכאיב אינו כבר לפחות

  .החיים בצרור צרורה, רותי, נשמתך תהי

  .ה"תנצב
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