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יודית שחר

מלכת הכיתה

הצל

ַמלְ ּכַ ת ַהּכִ ָּתה ַמ ְס ִּת ָירה ָּד ָבר ָרע
ַעל ְּב ָׂש ָרּה ָה ַרְך
ַעל ְּב ָׂש ָרּה ָה ַרְך
נֹודע,
ֶׁשּכְ ָבר ָ
ׂשֹורה ַעל מֹות זְ ֵאב.
וְ ֹלא ְּב ָ
ַהּזְ ֵאב ֹלא ֵ
אֹורב ִמ ַּת ַחת לַ ִּמ ָּטה –
ָּבּה ַה ַּצּיָ ד ָּבא וְ נָ גַ ע.

אּולַ י זֶ ה ָה ָעב ַהּכְ ַת ְמ ַּתם
ֶׁש ִהּכְ ָהה וְ ָא ַטם
רֹונִ י ַעל ֶח ֶבל ְמ ַדּלֶ גֶ ת
ַמ ְעלָ ה ַמ ְעלָ ה ַמ ְעלָ ה
לּומה ְמ ַר ֶח ֶפת
ֵא ָיב ֶר ָיה ְּפ ָ
ֶאל ֶק ֶרן אֹור

מה שנגזל ממנה
טֹובה ֶ
ּתֹודה.
אֹומ ֶרת ָ
יַ לְ ָדה ָ
יַ לְ ָדה ְמחֻ ּנֶ כֶ ת ִהיא יַ לְ ָדה ְמ ַחּיֶ כֶ ת.
ַהּיַ לְ ָדה ַה ּ ְמנֻ ֶּמ ֶסת ֹלא ִה ְּס ָסה
ּגּופה ַה ַּדק נֶ ְח ַׂשף.
ּגַ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָ
קֹומם
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָא ְמנָ ם ִׁשּנּו ֶאת ְמ ָ
לֹומר.
ֲא ָבל ִהיא ֹלא ָׁשכְ ָחה ָמה ָעלֶ ָיה ַ
טֹובה ֶ
ּתֹודה,
אֹומ ֶרת ָ
ּכִ י יַ לְ ָדה ָ
ּכִ י יַ לְ ָדה ְמחֻ ּנֶ כֶ ת ִהיא יַ לְ ָדה ְמ ַחּיֶ כֶ ת
ּכִ י יַ לְ ָדה לְ ַב ָּדּה ֵאינֶ נָ ה ֵע ָדה

אּולַ י זֶ ה ָה ִאיׁש ֵמ ַה ֵּצל ֶׁש ָע ַמד וְ ִה ְס ַּתּכֵ ל
ִּב ְרּכָ ּהֶּ ,ב ֶרְך ַּבת ַה ֶּׁש ַבע ,לְ ֶפ ַתע טֻ ְמ ָאה
ַמ ְר ֵּפ ָקה יְ ֵרכָ ּה טֻ ְמ ָאה,
ְׂש ָפ ֶת ָיה ,קֹולָ ּה ַה ַּד ִּקיק ַה ְּמזַ ֵּמר
ִׁשיר יְ לָ ִדים
ֶע ְרוָ ה
אּולַ י זֶ ה ַה ֵּצל ֶׁש ִּת ְע ַּתע
ֵה ִמיר ּתֹם ְּבטֻ ְמ ָאה
וְ ָׁשלַ ח ֶאת רֹונִ י
גּומה
ַה ַּביְ ָתה ְּפ ָ
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