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לפעמים אצבעות ידך

ְתָך. ח ְלַרּקָ עֹות ָיְדָך ְקֵנה ֶאְקּדָ ִלְפָעִמים ֶאְצּבְ
ָבר. ּדָ יֹון ּבַ ֵיׁש ִהּגָ

ִלים. ִאים ַהּבָ ָהָלה. ֶהְגיֹון ַהּתָ ֶפׁש. ֶהְגיֹון ֲחִריפּות ַהּבֶ ְויֹון ַהּנֶ ֶהְגיֹון ׁשִ
ָעָרּה ַהּצֹוֵלל ָנמּוְך ל ַהּמּוִסיָקה. ׂשְ סּוף ָאסּוף ׁשֶ ָעָרּה ַהּכָ ֶהְגיֹון ׂשְ

ְקּבּוק. ד ִמּבַ ָכל ִסְמטֹות ַהּגּוף מֹוִציא ׁשֵ ּבְ

אְרָך רֹוִצים ֲחֹתְך. ַצּוָ ְרֵני ָיְדָך ָעֹמק ּבְ ים ִצּפָ ְלִעּתִ
ָבר. ּדָ יֹון ּבַ ֵיׁש ִהּגָ

ָמָמה. ִרית ַהּדְ ן ּבְ ץ ּבֵ ֹדַלח. ֶהְגיֹון ַהּקֵ ִבירּות ַהּבְ עֹוָרה. ֶהְגיֹון ׁשְ ה ַהּנֵ ֶהְגיֹון ַהַחּיָ
ל ַהּמּוִסיָקה. חֹוֵבׁש־לֹוֵפת ֲאִויר סּוף ׁשֶ זּור ּכָ ָעָרּה ַהּפָ ֶהְגיֹון ׂשְ

יָמתֹו ָהַאֲחרֹוָנה. ַעד ֵצאת ְנׁשִ

עומד ליד הדלת מסרב לשבת

ֶבת ֶלת ְמָסֵרב ָלׁשֶ עֹוֵמד ְלַיד ַהּדֶ
ָאִבי

ַוֲאִני ֵאיִני ָקֵרב
ִנים חֹול, ָיָמיו ַעל ַהּפָ ל ׁשֹוֵבר ֹראׁשֹו ּבַ ָאז, ּגַ ְוהּוא ּכְ

ֵבית ְקָברֹות. ָפָתיו – "ַמה ְלֹכֵהן ּבְ ַוֲאִני ְלַמַען ַהֲעלֹות ִחּיּוְך ַעל ׂשְ
ד – ֵזָרה" ּוִמּיָ ֶאֶרץ ּגְ ַמה ְלָך ׁשּוב ּבְ

ב" ה יֹוֵדַע, ׁשֵ ַאּתָ ו ׁשֶ י ְוַעְכׁשָ "ֵאין יֹום ּבֹו ֵאיְנָך ׁשֹוֵבר ֶאת ִלּבִ
ְוהּוא עֹוֵמד

ף נֹוֵבט ֵמֲאֻרּבֹות ֵעיָניו ט ַלח ִנּדָ ִמְקָטְרנֹו חּום. ּכֹוָבעֹו ָאֹפר ּוַמּבָ
י ָיְדָך. ְוַאֶלְנּבִ י "ֵאין יֹום ּבֹו ֵאיִני אֹוֵחז ּבְ ּוְצִליל ּכֹוֵבׁש ֶאת ּפִ



ִמַּטַעם 15

92 דוד לוין 

ב" ה יֹוֵדַע, ׁשֵ ַאּתָ ו ׁשֶ ָמן ְוַעְכׁשָ ְפִריׁשְ ט ּבְ ְרט ָסמּוֵאל ּוַמּבָ ְוֶהְרּבֶ
ְוהּוא עֹוֵמד ְוהּוא ֻמְחָלט

ים ה ֵהָעְדרּות ֵמַחּיִ ן ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה עֹוׂשָ ּכֵ ַוֲאִני ֵאיִני ָקֵרב, ׁשֶ
י – ּוְצִליל ּכֹוֵבׁש ׁשּוב ֶאת ּפִ

אָת לֹוַמר ׁש ָלַדַעת. ַמה ּבָ ה ְמַבּקֵ "ַמה ַאּתָ
ב" ֵאיִני יֹוֵדַע. ּבֹוא ׁשֵ ׁשֶ

ְוהּוא עֹוֵמד ַוֲאִני ֵאיִני ָקֵרב
ֵעיַני ַעל ַנֲעָליו.

ְבִעים ן ׁשִ ע ַוֲאִני ּבֵ ִעים ְוֵתׁשַ ן ַאְרּבָ הּוא ּבֵ
ן ְלִתּקּון י ִנּתָ ְלּתִ ְוהּוא ּבִ

ׁש ָעִלים ּוְמכֹוִנּיֹות צֹוְפרֹות ּבֵ ם ְמׁשַ ׁשֶ ּוַבחּוץ ּגֶ
רּוִתים ֵ ּשׁ יר ַמִים יֹוְרִדים ּבַ ּוֵמֵעֶבר ַלּקִ

ד ִעְנָין. ֲעֵקָביו ְנסֹוִגים. ְוהּוא ְמַאּבֵ
ט ְלָאחֹור ְרוּוִלים ְוֵאין לֹו ַמּבָ ָנָפיו ׁשַ ּכְ

י "ּבֹוא ׁשּוב! ּוְצִליל ּכֹוֵבׁש ֶאת ּפִ
ְבּתָ ְלַיד ֵעץ ה ַמִהי. ָמַתי ִהְתַעּכַ ָמַתי ָיַדְעּתָ ֻחְפׁשָ

נֹוָתיו. ָמַתי ֵהַרְמּתָ ֹראׁש ִלְראֹות ָעגּור. ַלֲעֹמד ַעל ִטיבֹו. ִמְנַין ׁשְ
ַעם זֹוָנה. טּוַח ִאם ָרִאיָת ֵאי ּפַ א. ֹלא ּבָ ׁשֶ ֵהַטְלּתָ ַמִים ַעל ּדֶ

קֹוְמָך. כֹוְרָך ִמּמְ ֹאל. לֹוַמר ְלִבְנָך ּבְ ַמה ָרִציָת ִלׁשְ
ַחת ַעם ַעל ֵאיֶזה ּתַ ַדְעּתָ ֵאי ּפַ ּיָ ב ׁשֶ ל. ֹלא חֹוׁשֵ ַעל ַמה ְלִהְתַנּצֵ

ִנים" עֹוֵמד ָהעֹוָלם. ּבֹוא ׁשּוב! ַאְזִמין ַנּגָ
ִביׁש ים ֲחלּולֹות. ֹלא חֹוצֹות ֶאת ַהּכְ ּלִ ַאְך ַהּמִ

חֹול ל ׁשֹוֵבר ֹראׁשֹו ּבַ ְוהּוא ּגַ
חֹוֵזר ְלָמקֹום ּבֹו ֵאין ִמְכׁשֹול.


