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ָיַדִים ֵריקֹות.  ֵאיְך ּבְ
ה ְוֶהְמָיה, ִלּטּוף ְוִחּבּוק. ָך ְוָיֶדיָך ְטעּוִנים ֶעְרּגָ ֹראׁשְ ה ׁשֶ ַאּתָ

ָיַדִים ֵריקֹות. ֵאיְך ּבְ
יב ֲעַדִין ּבֹו. ֵאין ְלָהׁשִ ּוַמה ֵמַהחֹוֵמק אֹוֵבד ׁשֶ

ְגָרה? ְפֹרץ ּתִ ִיְהֶיה ִריב? ּתִ
ה? ַחת ַלֲחגֹוָרה? ְקָטָטה ְקַטּנָ ַמּכֹות ִמּתַ

ּלֹא ָהָיה לּום ֹלא ָקָרה. ָקָרה ַמה ׁשֶ אֹו ׁשּוב ֵיָאֵמר — "ּכְ
ָרה". ּקָ ּלֹא ָהָיה ָקָרה. ֶזה ַמה ׁשֶ ַמה ׁשֶ

ֵאׁש. ים ּבָ ית ִמּלִ ְיַגֵהץ, אֹו ַיּצִ

ְחֵרר ָהֹראׁש. מּוְך ִמְסּתַ בֹוהַּ ּוַבּנָ ּגָ ּבַ
א. ִנְדָרׁש ַסְפָסל. ּסֵ רּוׁש ּכִ מּוְך ּדָ ּנָ בֹוהַּ אֹו ּבַ ּגָ ּבַ

ם ַלחּוץ. מּוְך ַהּדָ בֹוהַּ ּוַבּנָ ּגָ ּבַ
ה.  ׁשָ ַבּקָ ֶסק ְזַמן ּבְ מּוְך, ּפֶ בֹוהַּ ּוַבּנָ ּגָ ּבַ

ְחּתֹוִנים ַח, ָעַנד ּתַ א ְוָאז ִהְתַקּלֵ ְפָחה. ָהֶעֶרב ּבָ ִתיָקה ּתָ ְ ַהּשׁ
ֶסם ה. ֶאת ַהּקֶ ׁשָ ַבּקָ ֶסם ּבְ ם — "ֶאת ַהּקֶ ים ּוְבקֹול ְמֻבּשָׂ ְסֻגּלִ

ֵאי ּכֹחֹו" ַוֲאִני ַמן. אֹותֹו ֹלא ֶאת ּבָ ּזְ ׁש ּבַ ּלֵ ִלְרּבֹץ. ְלִהְתּפַ
יִתי. י נֹוצֹוַתי ִנּקִ ְרׁשֵ מֹו ִצּפֹור, ֶאת ׁשָ ּכְ

ילֹון  ֶרְך ַהּוִ ֵהִגיַח ּדֶ גּוִפי ְוָיֵרַח ׁשֶ ַרְדיֹו, ְזָרִמים ּבְ ל ּבָ ל ַהּקַ ּוְלַאַחר ַהּגַ

ֲחלֹוִמי ֶרֶמז. ָהָיה ּבַ
ֲאָבל ֲאִני ֶאת ׁשֶֹרׁש ָהִעְנָין ָרִציִתי ָלַדַעת.



מִטַּעַם 25

איך למה בידיים ריקות  39

ָכל ָוֹכל ָרִציִתי ָלַגַעת. ֲאִני ּבְ
ָבִרים ְידּוִעים  ַאְך ַהֲחלֹום ָחַזר ַעל ּדְ

הֹום ָלַגַעת ּתְ ַהֲחלֹום ֵסֵרב ּבַ
ֶבת ֵדר ָלׁשֶ ַהֲחלֹום ֶהֱעִדיף ַעל ַהּגָ

ְך ֹלא נֹוֵבַח ֶלב נֹוׁשֵ ִלְראֹות ֶאת ַהּכֶ
ִרים ָבִרים ֻמּכָ ַהֲחלֹום ָחַזר ַעל ּדְ

ַהֲחלֹום ָחַזר ַעל קֹוִצים ּוַבְרָקִנים
ה ה ַוֲחֻנּפָ ִחּנָ ּדּול ְוֹלא ָעְזרּו ּתְ ְוֹלא ָעַזר ׁשִ

ִליָמה. יו ַעל ּבְ ן ַחּיָ א ִאם ּכֵ ה ֶאּלָ ָאָדם ֵאינֹו עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ֹלא ָעְזרּו ּדְ
ׁשֶֹרׁש ָהִעְנָין ָלַגַעת. ַהֲחלֹום ֵסֵרב ּבְ

. י. ָאַמְרּתָ . ָאַמְרּתִ י. ָאַמְרּתָ . ָאַמְרּתִ י. ָאַמְרּתָ ַהֲחלֹום ַרק ָאַמְרּתִ
ב. ָעַצם ֵעיָניו. ַהֲחלֹום ִהְפָנה ּגַ

. י ָאַמְרּתָ . ָאַמְרּתִ י ָאַמְרּתָ ְוַגם ָאז, ַרק ָאַמְרּתִ
ָהָיה ָחֵיינּו, ל ַמה ׁשֶ ּכָ ּמִ י ׁשֶ ְוָיַדְעּתִ

י ְוַחֵייְך ְהֶיה ַחּיַ ּיִ ל ַמה ׁשֶ ִמּכָ
ֵאר ַאֲהָבה. ָ ּשׁ ֹלא ּתִ

. י ָאַמְרּתָ . ָאַמְרּתִ י ָאַמְרּתָ . ָאַמְרּתִ י. ָאַמְרּתָ ֵאר ַרק ָאַמְרּתִ ָ ִיּשׁ

מּוָכה יָרה ַהּסְ ְקָעה ֵמַהּדִ ּבָ ְוָאז ַעל ֶרַקע ְנִעיָמה ׁשֶ
ָרִאיִתי ֶאת ָידֹו ְלֶעְבִרי.

י? ה ָיֹכל ׁשּוב ִלְבֹער ּבִ ַאּתָ
ַעְרּתָ ּבָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ִלְבֹער ּבִ

י  ֹרף ּבִ ֹלא ִלׂשְ
ה ָיֹכל? ַאּתָ

י? ה ָיֹכל ׁשּוב ִלְרֹקד ּבִ ַאּתָ
ָרַקְדּתָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ִלְרֹקד ּבִ

י  ֹלא ִלְמֹעד ּבִ
ה ָיֹכל? ה ָיֹכל? ַאּתָ ַאּתָ
י? ה ָיֹכל ַלְחֹלם ּבִ ַאּתָ

י? ׁשּוָקה ְותֹום ּבִ ַעת ּתְ ַלּדַ
י?  י יֹום ּבִ י יֹום, ִמּדֵ ִמּדֵ

י? י ִלְפֹעם ּבִ ְלָהִקיץ ּבִ
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י? י יֹום ּבִ ִמּדֵ
ה ָיֹכל? ַאּתָ

י יד ּבִ ּגִ יד ִלי. ּתַ ּגִ ּתַ
ֹמַע ֶאת קֹוְלָך ֲאִני רֹוָצה ִלׁשְ

ע ָיְדָך — ְטָך, ַמּגַ ִלְראֹות ֶאת ַמּבָ
י. אֹוְמִרים ִלי אֹוְמִרים ּבִ

ה ָיֹכל? ה ָיֹכל? ַאּתָ ַאּתָ
יד ִלי. ּגִ יד ִלי, ּתַ ּגִ ּתַ

יד ִלי, ּגִ ֹלא ְסחֹור ְסַחְרַחר ּתַ
יד ִלי. ּגִ ָפַני ּתַ ֶניָך ּבְ ּפָ

יד ִלי. ּגִ ֵעיַני ּתַ ֵעיֶניָך ּבְ
יד ִלי.  ּגִ ּתַ

ה ָיֹכל? ה ָיֹכל? ַאּתָ ַאּתָ
ָרִציָת ל ַמה ׁשֶ ִלְהיֹות ִלי ּכָ

ָרִציִתי ל ַמה ׁשֶ ּכָ
י?  ה ָיֹכל ּבִ ַאּתָ

יד — ּגִ ּיַ טּוָחה ׁשֶ טּוָחה. ּבְ ְוָהִייִתי ּבְ

ה ְלַמְעָלה ַמּטָ י ִמּלְ יִטי ּבִ ּבִ "ַאּתְ ּתַ
ה. ַמְעָלה ְלַמּטָ ַוֲאִני ִמּלְ

ה ַמְעָלה ְלַמּטָ י ִמּלְ יִטי ּבִ ּבִ ְך ּתַ ְוַאַחר ּכָ
ה ְלַמְעָלה. ַמּטָ ַוֲאִני ִמּלְ

ָדִדים. ָצד ַאַחר ָצד ְך ֵמַהּצְ ְוַאַחר ּכָ
ק ֵ ק ְוׁשּוב ִנְתַנּשׁ ֵ ק ְוִנְתַנּשׁ ֵ ק ְוִנְתַנּשׁ ֵ ְך ִנְתַנּשׁ ְוַאַחר ּכָ

ד ְלַצד". ה ְלַמְעָלה ּוִמּצַ ה. ְלַמּטָ ַמְעָלה ְלַמּטָ ִמּלְ
ְך י ַוֲאִני ּבָ ְוַנֲעֹצם ְוִנְפַקח ֵעיַנִים ְוַאּתְ ּבִ

ד ְלַצד ה ּוִמּצַ ה ּוִמּזֶ ה ִמּזֶ ְוָנכֹונּו ָלנּו ַהְרּבֵ
ת ׁשֶ ּלֶ י. ָרֵחל ּפֹה רֹוֶבֶצת. ִמְתּפַ ּלִ ּוֵבין ְלֵבין ֶאְלַחׁש "ּבֹוא ָאסֹון ׁשֶ

ְרצֹוְנָך". י ּכִ ז ּבִ ּזֵ ה ְזַמן ִלְקָראְתָך, ּפַ עֹוׂשָ

ֲאָבל ֹלא. ֶזה ֹלא ָקָרה.
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ה ֹלא ִיְתּפֹוֵצץ, ּזֶ י ׁשֶ ְבּתִ ה ָחׁשַ ָלּמָ
ם ְוֹלא ֵאָרֵטב. ֵנס ַלּיָ ֶאּכָ ׁשֶ

ר ִלְמֹרַח.  ה ֶאְפׁשָ ּמָ י ְלַעְצִמי, ּכַ ְבּתִ ַמה ָחׁשַ
י ֵיׁש ִלי ֶאת ַעְצִמי. ֹקׁשִ חֹון ַעְצִמי, ִאם ּבְ ּטָ ֵאיְך ּבִ

ל ְלַעּגל. ל ּוְמַעּגֵ ַעּגֵ מֹו ֹחִני ַהּמְ אּוַכל ּכְ י ׁשֶ ְבּתִ ה ָחׁשַ ָלּמָ
ֵעֶרְך. אּוַכל ִלְחיֹות ַעל ּבְ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ְבּתִ ה ָחׁשַ ָלּמָ

רּוִצים ּוַמה ַלֲעָזאֵזל נֹוֵתן ִלי ֶאת ָהֹעז ִלְחיֹות ַעל ּתֵ
ַהּכֹל ַחִפיף ָעֵיף. ׁשֶ ֵסֶדר ּכְ ַהּכֹל ּבְ יד ׁשֶ ָדקֹות. ְלַהּגִ ְוַהּצְ

ף. ן ְמַסְלֵסל ִמְתַנּדֵ ְחּתֹוָנה ָעׁשָ ּוָרה ַהּתַ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
ְכָלל ָחׁשּוב ַמה ָהֲעִליָלה. ּוַמה ֶזה ּבִ

ָחׁשּוב ָלַדַעת, ֵמָתה ָהַאֲהָבה. ל ַמה ׁשֶ ּכָ
ֵבד ָעֵבׁש, ָרה ְוָהֲאִויר ֲחַמְצַמץ ּכָ ֵמָתה ְוֹלא ִנְקּבְ

ָנָפיו. ץ ְלַנֵער ּכְ ִמְתַאּמֵ
ם ה ׁשָ ה. ֵהי ַאּתָ ּנָ ם ֵמֵעֶבר ַלּפִ ה ׁשָ ֵהי ַאּתָ

ְדָרָכה. ַמֲעֶלה ַהּמִ מֹוָרד ָהְרחֹוב ּבְ ּבְ
ּלֹא ֵמִזיז ֹלא ֶרֶגל ֹלא ָיד. ה ׁשֶ ַאּתָ

ַח. ץ ִמְתַנּפֵ ּוֵ ַהּכֹל ֶאְצְלָך ִמְתּכַ ה ׁשֶ ַאּתָ
ַהּכֹל ֶאְצְלָך נֹוֵפל ְוָקם. ה ׁשֶ ַאּתָ

ְדָרָכה. ַמֲעֶלה ַהּמִ מֹוַרד ָהְרחֹוב ּבְ ה ּבְ ה ַאּתָ ָלּמָ
ה. ּנָ ה ֵמֵעֶבר ַלּפִ ה ַאּתָ ָלּמָ

ה ֹלא ּפֹה ם. ָלּמָ ה ׁשָ ה ַאּתָ ָלּמָ
ָנס ֶלת ְסִביב ַהּפָ ה ֲאִני ְמַעּגֶ ַוֲאִני, ָלּמָ

ה ָהאֹור ָנס. ְוָלּמָ
ר, ֹלא ָצִריְך ֹלא ִסּפּור ֹלא ֲעִליָלה ּבֹוא ְנַדּבֵ
ָך. י ּוִמּמְ ּנִ ְתַרֵחק ִמּמֶ ּמִ ר ַעל ַמה ׁשֶ ּבֹוא ְנַדּבֵ

ְקָוה. ִלי ּתִ ם ּבְ ר ּגַ ר ְלַדּבֵ ֶאְפׁשָ
ְרֶצה. ּתִ ל ַמה ׁשֶ ר ַעל ּכָ ּבֹוא ְנַדּבֵ

ׁש. ַבּקֵ ּתְ ל ַמה ׁשֶ ה ּכָ ַנֲעׂשֶ
ִנים ָלְרִאי. ִנְהָיה ּפָ

ָנס ל ָסִביב ַהּפָ ּבֹוא ְנַעּגֵ
ְדָרָכה  ַמֲעֶלה ַהּמִ מֹוַרד ָהְרחֹוב ּבְ ל ּבְ ְנַעּגֵ

ה. ּנָ ּפִ ח ּבַ ר ְוִנְנּבַ ְנַדּבֵ


