
 הסוד
 

 

 מאת סמדר שיר 

   1996ידיעות אחרונות  מתוך הספר: נעורים בחמוץ מתוק, הוצאת

 

 הנגשה לשונית: ד"ר ניצן כהן

 

 

  



1 
 

 כל הזכויות שמורות לסמדר שיר 
 

 הסוד

 

 אימא כעסה על ארז. ארז ואימא רבו.בערב, 

 " !תלמיד טוב"אתה לא   :אימא צעקה

 " ! אימא צעקה: "אתה לא עוזר בבית 

 " !לך לעבודת אימא צעקה: "

 אימא צועקת. שכארז היה עצבני. לארז לא נעים 

 ארז החליט לצאת מהבית ולנסוע לחברה שלו, אורית. 

 אורית. בית של ס )אופנוע( לסטּו ארז נסע על הטּו

 ארז סיפר לאורית את כל מה שאימא אמרה.

 ארז היה עצוב. ארז הרגיש לא טוב. ארז בכה. 

 ארז שאל את אורית: "כדאי לחזור הביתה?" 

 בל מאוד אוהבת אותך.  א , אורית ענתה: "בטח. אימא כועסת 

 . "תחזור הביתה ותדבר עם אימא

 ארז לא רצה לחזור הביתה. 

 . ססטּולנסוע על הטּו  ללכת ארז רצה 

ארז, תישאר עוד קצת. אכין לך קפה, אתן לך מים "אורית אמרה: 

שלך, כי  הטּוסטּוס  קרים. תנוח קצת במיטה. אתה לא יכול לנסוע על 

 אתה עצבני וזה מסוכן. יכולה לקרות תאונה". 
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 ארז לא רצה להישאר בבית של אורית. אבל, 

 .  ארז יצא מהבית של אורית כבר לילה. 

 שלו.ּוסטּוס  הטועלה על )כובע חזק(  הסד  ארז חבש ק  

 ארז נסע מהר בכביש ופתאום התנגש בעמוד חשמל. 

 ארז נפצע קשה. 

 ס הגיע ולקח את ארז לבית החולים.נ  ל  ּוּבמ  א  

 אימא ואורית באו לראות את ארז בבית החולים. 

 ה )ישן חזק מאוד(.ר  כ  ארז שכב במיטה בלי לזוז, הוא היה בלי ה  

 על הגוף של ארז היו תחבושות. 

 לבקר את ארז. גם שוטר הגיע 

 השוטר חשב:  

 נה? האם ארז עשה תאּו 

 טעות.  . זו הייתה התנגש בעמודארז  במקרהרק  נה, אם זו תאּו

 או  

 ?  (ת)למּו דּב  האם ארז רצה להתא  

 ארז רצה למּות. להתנגש בעמוד. רצהת, ארז דּו ּב  אם זו התא  

 את אימא ואת אורית: "מה קרה לארז?"  שאלהשוטר  

 . "הטּוסטּוסתו על יאאימא אמרה: "אני לא יודעת, לא הייתי  

 . "הטּוסטּוסתו על יאורית אמרה: "אני לא יודעת, לא הייתי א
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 השוטר אמר: 

"כשארז יתעורר הוא יספר לנו מה קרה. למה הוא התנגש בעמוד 

 תך הביתה". חשמל. בינתיים, אני הולך. אורית, בואי אקח או

 אורית והשוטר יצאו מבית החולים.

 ד?"ּב  ארז רצה להתא  ש   את חושבת : "את אורית  השוטר שאל

ארז בחיים לא יעשה לעצמו משהו רע.   !"מה פתאוםאורית אמרה: 

 ". לחיות אוהב  ארז

 השוטר שאל: "אז למה הוא התנגש בעמוד חשמל?" 

ארז היה עצבני כי  תאונת דרכים. יתה תאונה.  יאורית אמרה: "זאת ה

 נהיגה". רב עם אימא. היו לו מחשבות רבות בראש והוא לא התרכז ּב  

 שאימא של ארז לאף אחדאספר  אורית המשיכה ואמרה: "אני לא 

שהוא רב עם אימא. אני לא מגלה סודות.   בסודארז סיפר לי . אשמה

כמה שיותר מהר, ויחליט )יתעורר(  אני מקווה שארז יחזור להכרה 

לא אכפת לי מה הוא יגיד, העיקר  ה הוא רוצה לספר...בעצמו מ

אם ארז יתעורר ויספר כמה שהוא אוהב את אמא שלו, שיתעורר. 

 ". זה לא נכוןהנהדרת, אני לא אגלה לאף אחד ש


