
מִטַּעַם 26

53  

דוד לוין

שכנים

א
קֹום ּמָ י ּבַ ד ָעִלים, ַחּכִ ּלֹא ְמַאּבֵ י ְלַיד ָהֵעץ ׁשֶ ה אֹוֵמר, ַחּכִ ם, ַאּתָ י ִלי ָשׁ "ַחּכִ

ים. י ַעל ָאְזֵנְך ִמּלִ ַרְעּתִ ּזָ קֹום ׁשֶ ּמָ ִלים, ּבַ ּתְ לּוִיים ִמְתּפַ ים ּגְ ָרׁשִ ָ ַהּשׁ ׁשֶ
ל ָצֳהַרִים. ם ׁשֶ ל ּבֶֹקר אֹו ׁשָ ם ׁשֶ ן, ׁשָ ּוֵ ה ִמְתּכַ ם ַאּתָ ְלֵאיֶזה ׁשָ

ב ּלֹוֲחצֹות ַעל ַהּלֵ ים, ׁשֶ ִלי ָיַדִים. ְלֵאיֶזה ִמּלִ ל ּבְ ם ׁשֶ ּצּוִחים אֹו ׁשָ ל ּפִ ם ׁשֶ ׁשָ
ּלֹא ה ֵעִצים ׁשֶ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ם, ּכָ ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ה. ָהיּו ּכָ ִמיָכה ַרּכָ ל ׂשְ אֹו ׁשֶ

ים. ָרׁשִ ָ ּשׁ לּו, ָצְפרּו ֶנֱאָחזֹות ּבַ ּתְ ים ִהְתּפַ ה ִמּלִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ דּו ָעִלים, ּכָ ִאּבְ
ַנִים. ם ֶאָחד אֹו ׁשְ יד ִלי ׁשָ ּגִ ּתַ
ֶהְחִזיק ַמִים. ם ׁשֶ יד ִלי ׁשָ ּגִ ּתַ

ָהיּו לֹו ַרְגַלִים. ׁשֶ
יד ִלי". ּגִ ּתַ

ב
"ַמה ַאּתְ ְמַמְלֶמֶלת, ַמה ַאּתְ אֹוֶמֶרת

ת. ים ּגֹוֶעׁשֶ ׁשֹוֶבֶרת ִמּלִ
ה ָלְך ַמה. ְמּגּום ָרֵחל, ִמי ָעׂשָ ה ַהּגִ ָלּמָ

ֵסֶדר, ֶאְתמֹול ָהָיה ַהּכֹל ּבְ
ָהַלְכנּו ְלִמְסָעָדה, ָרִאינּו ֶסֶרט.

ית ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ יָקה ּוׁשְ ָהְיָתה ְנׁשִ
ְך ְצָעָקה ֶנֱהֶדֶרת, ְוַאַחר ּכָ

ָכה. ֲחׁשֵ ה ּבַ ָ אֹור, ִאּשׁ ֶבר אֹוֵהב ּבָ ּגֶ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ֵסֶדר. ֶאְתמֹול ָהָיה ַהּכֹל ּבְ

תּוַח. ְמּגּום ּוְדָמעֹות ּוֶפה ֲחִצי ּפָ ו ּגִ ַעְכׁשָ
ָעָקה ָהֲאהּוָבה ָעַלִיְך ין ַהּצְ ַמה ָקָרה ָרֵחל, ַמה ָקָרה ּבֵ

ִנים. ילֹון ַעל ַהּפָ ֶרְך ַהּוִ ְכַנס ָלְך ּדֶ ּנִ ְלֵבין ַהּבֶֹקר ׁשֶ
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ה ָלְך ַמה. ַמה ָקָרה, ִמי ָעׂשָ
ֶרת". ה ְמַפּזֶ ְמּגּום ַאּתְ ַעל ָהִרְצּפָ ה ּגִ ָלּמָ

ג
ֵנס ִני ִלי ְלִהּכָ "ּתְ

ם ִאם ַהּכֹל ֹלא ִמי יֹוֵדַע ַמה. ּגַ
ָהִייִתי. קֹום ׁשֶ ָמּ י ִלי ִלְהיֹות ּבַ ּנִ ּתְ

יִדי ִלי ָלֶלֶכת. ּגִ י, ַאל ּתַ ׁשִ ַבּקְ ַאל ּתְ
ַבע. ָ ם ִאם ֶאּשׁ ם ִאם ַאְבִטיַח. ּגַ ֹלא ֵאֵלְך ּגַ

ָנֵתְך. ֵחיֵקְך. ִלְקָרב ִלׁשְ ֵנס. ִלְהיֹות ּבְ ִני ִלי ְלִהּכָ ּתְ
ְך ַלֲחלֹום ִיְהֶיה ֶהְמׁשֵ

ם ִאם ַהּכֹל ֹלא ִמי יֹוֵדַע ַמה". ּגַ

ד
ְהִיי ֲחָזָקה ָרֵחל. "ּתִ

יָנה. ׁש ָלֶהן ַמְנּגִ ּיֵ ים ׁשֶ יִדי ִמּלִ ּגִ ַאל ּתַ
ּיֹוְדעֹות ָלַקַחת אֹוָתְך ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת. ים ׁשֶ ְמִעי ִמּלִ ׁשְ ַאל ּתִ

ָאְזַנִים. ה ְוַרַעׁש ּבָ ּפֶ ִקירֹות ּבַ י ְלַעְצֵמְך ּדְ ֲעׂשִ ּתַ
ָכל ַהּכַֹח. ַעְצִרי ּבְ ְחִזיִקי ֶאת ַעְצֵמְך ָחָזק. ּתַ ּתַ

ִני ְלַעְצֵמְך ִלְהיֹות ֶסְנִטיֶמְנָטִלית ּתְ ֶאל ּתִ
ים" ּלִ ְרִאי ֵאיְך עֹוְצִרים ּגַ ם, ּתִ ְלִכי ַלּיָ ּתֵ

ו
ֹוַקַעת ֶמׁש ַהּשׁ ֶ ַהּשׁ ל ֶאָחד יֹוֵדַע ׁשֶ ֵנס ָרֵחל. ּכָ ִני ִלי ְלִהּכָ "ּתְ

ְפָעִמים ֹלא ׁשֹוֵכַח. ּלִ ֶמׁש ַהּזֹוַרַחת ֲאָבל ֵאין ִמי ׁשֶ ֶ ם ַהּשׁ ִהיא ּגַ
י". יּפִ ֵנס. ֲאִני ָצִריְך ּפִ ִני ִלי ְלִהּכָ ּתְ

ז
ַסע. ָעָנן ֹלא ּפָ

ֶמׁש ָעְמָדה. ֶ ַהּשׁ
ְוָאז ַלֲחִצי ַהּתֹוָרן ָיְרָדה

י ָזע. ּדּור ָהָאֶרץ ֲחִריׁשִ ַרק ּכַ
ח ֲהָבָנה? ֻנּסַ

ַבְך? ּסְ ַלח? ַאִיל ּבַ ָ ַמְלָאְך ׁשּוב ִיּשׁ
ְצַחק? ֹנָעה ּתִ


