ַה ְצ ָל ָחה
אתם עומדים לקרוא את השיר "יוסי ,ילד שלי מוצלח" ,שכתב ע' הילל.
.1

שערו ,מה יהיה ושא השיר על-פי הכותרת?

.2

מהן ,לדעתכם ,תכו ותיו של ילד "מוצלח"?

.3

מה חשבת "הצלחה" ,בעי יכם?

יוֹסי ,יֶלֶד ֶשׁלִּ י
ִ
זוֹרחַ ת
שֶׁ מֶ שׁ בַּ מָּ רוֹם ַ
יוֹסי בְּ ָהּ שׁוֹלַחַ ת:
ִאמָּ א ֶאת ִ
– לֵ הָ בֵ א בַּ ְקבּוּק חָ לָב,
לֵ יָשָׁ ר וְ ַאל ִתּ ְשׁכַּח,
יוֹסיֶ ,ילֶד שֶׁ לִּי מֻ צְ לָח.
ִ
יוֹסי בַּ ְשּׂ ֵד ָרה פּוֹסֵ עַ
ִ
וּפִ ְתאוֹם אוֹרוֹת עֵ י ָיו,
ָאץ הוּאָ ,רץ הוּא לְ פָ ָיו:
גּוּר כְּ לָבִ ים ִמ ְסכֵּן צוֹלֵעַ –
הוּא חוֹבֵ ק בִּ ְשׁ ֵתּי י ָָדיו.

מֻ ְצלָח  /ע' ִהלֵּל
ִאמָּ א ְמ ַחכָּה בַּ בַּ יִת:
יוֹסי? ֵאין ָחלָב!
– ֵאיפֹה ִ
ַא ִהנֵּה הַ ֶיּ ֶלד בָּ א עִ ם...
– מָ ה זֶה?
– ח ֶֹמד שֶׁ ל כְּ לַבְ לַב
אתי לָ .
מַ ָתּ ָה ֵהבֵ ִ
– אוֹי לִיֶ ,ילֶד שׁלִי מֻ צְ לָח.

זוֹר ַחת,
שֶׁ מֶ שׁ בַּ מָּ רוֹם ַ
יוֹסי בְּ ָהּ שׁוֹלַחַ ת:
ִאמָּ א ֶאת ִ
– לֵ  ,הָ בֵ א ָא לִי כִּ כַּר
לֶחֶ ם חַ םַ ,א ַאל ִתּ ְשׁכַּח,
יוֹסיֶ ,ילֶד שֶׁ לִּי מֻ צְ לָח.
ִ
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ַה ְשּׂ ֵד ָרה לָהּ ְמצַ יֶּצֶ ת.
פֶּתע שׁוּב קוֹפְ צוֹת עֵ י ָיו,
ַ
רוֹעֲשׁוֹת ,וֹגְ וֹת ָאזְ ָיו:
פּוּחית ְקטַ נָּה וֹצֶ צֶ ת
מַ ִ
תוֹתיו.
אוֹסף ַאל ִשׂפְ ָ
הוּא ֵ
ִאמָּ א ְמ ַחכָּה בַּ בַּ יִת:
לְיוֹסי? לֶחֶ ם ֵאין,
ִ
– מָ ה
ַא ִהנֵּה הַ ֶיּ ֶלד בָּ א עִ ם...
– מָ ה זֶה?
)יוֹסי ְמ ַ גֵּן(
ִ
אתי לָ !
– מַ ְ גִּ י ָה ֵהבֵ ִ
– אוֹי לִיֶ ,ילֶד שׁלִי מֻ צְ לָח.
זוֹרחַ ת
שֶׁ ֶמשׁ בַּ מָּ רוֹם ַ
יוֹסי בְּ ָהּ שׁוֹלַחַ ת:
ִאמָּ א ֶאת ִ
זֵיתים,
– ְלפָחוֹת הָ בֵ א ִ
זֶה הַ כֹּלַ ,א ַאל ִתּ ְשׁכַּח,

ִאמָּ א ְמחַ כָּה בַּ בַּ יִת.
יוֹסי ,זַ יִת ֵאין,
 אוֹי לִיִ ,ַא ִהנֵּה הַ ֶיּ ֶלד בָּ א עִ ם...
– מָ ה זֶה?
– לָ הַ כֹּל ַא ָתּן!
ְק ִחי ,הַ פֶּ ַרח הוּא שֶׁ לָּ !
– אוֹי לִיֶ ,ילֶד שׁלִי מֻ צְ לָח!
ֵריק ַהבַּ יִת,
ֵאין חָ לָב ,לֶחֶ ם ֵאין,
וְ לוּ כַּ זַּ יִת
ַא ָמלֵא ,מָ לֵא ַהבַּ יִת
ַאהֲ בָ הִ ,גּוּן וָ ֶפ ַרח
וּ ְבִ יחוֹת כְּ לַבְ לַב.

יוֹסיֶ ,ילֶד שֶׁ לִּי מֻ צְ לָח.
ִ
יוֹסי! –
הַ ְשּׁדֵ ָרה לוֹחֶ שֶׁ תִ :
רוֹקדוֹת עֵ י ָיו,
ִהנֵּה שׁוּב ְ
מָ ה ְֶחפַּז הוּא ,לְ פָ ָיו
ֶפּ ַרח ַא ְדמוֹ ִ י – ַאי-יֹפִ י!
ְמבַ ְלבֵּ ל לוֹ ֶאת הָ ַאף.
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