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להתראות, בן

ִמּמּול ַמְצֵלַמת ָהרֹוּבֹוט, 
ָהַרְקָדִנים, 

ִביׁש,  קּוֵרי ָהַעּכָ
ַרע,  ַהּקֶ

ָגִרים  ַנֲהַמת ַהּפְ
ֹחִרים,  ְ ַחת ָלֵעִצים ַהּשׁ ִמּתַ

ְך אֹוֵהב  ל ּכָ ה ּכָ ַאּתָ ל ָאבֹות ְיׁשּורּון ׁשֶ ה ׁשֶ ָל ְי ּלַ ַה ת  ּיַ ַח
ְך ֵאֶליָה,  יב ָלּה, ְלַחּיֵ ל ָעֶליָה, ְלַהְקׁשִ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ּה, ּלָ ְנּדֹוִלינֹות ׁשֶ ין ַהּמַ ִלְנּבֹר ּבֵ
ּה,  ּלָ ַלְסִטיק ׁשֶ ּדּוֵרי ַהּפְ ִעם ּכַ

ְחֶצֶלת ,  ַרַעת ַעל ַהּמַ ּתָ ִלְראֹות אֹוָתּה ִמׂשְ
הּו ַאֵחר,  ֶ ַמּשׁ הּו, ְמַהְרֶהֶרת ּבְ ֶ ְמִזיָזה ַמּשׁ

ִריְך,  ּצָ ׁשֶ ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹוָנּה ּכְ
ֵתֶפיָך,  ּה ַעל ּכְ ים ֶאת ֹראׁשָ ָלׂשִ

ְלַהֲאִזין ְלֵדעֹוֶתיָה.
ֶנת ַהֹחֶפׁש ּוֶ עֹוֶתיָה. ֲאִני ִמְתּכַ ַמה ּדֵ

אֹוִנּיּות,  ּה, ָהֹאֶמץ, ַהּגְ ּלָ ׁשֶ
בֹון, ַהּיִֹפי, ַהִהְתּפֹוְררּות, ָהִרּקָ

ּלֹא  ָאֵמן ְלֵבין ַמה ׁשֶ ּיֵ ין ַמה ׁשֶ ַער ּבֵ ַהּפַ
ה יֹוֵדַע — ים, ַאּתָ ְגָרִתּיִ ָבִרים ׁשִ — ּדְ

ִהְתִחילּו ִלְצֹרַח ְוִלְצֹוַח  ֹחִרים ׁשֶ ְ מֹו ָהֵעִצים ַהּשׁ ּכְ
ֹאג  ְוִלׁשְ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה,  ו, ּבְ ּזֹוֶחֶלת ַעְכׁשָ ְוזֹו ׁשֶ
ֶאְמַצע ָים סֹוֵער, ֲעָרה, ּבְ ַעל חּוט ַהׂשַ
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ֲאִויר, ֶנת ּבָ ב, ְמַקּנֶ ה, ֵמַהּלֵ זֹוֶחֶלת ֵעיֻרּמָ
ֶצה,  ֶלת, עֹוֶבֶרת ֶאת ַהּקָ ּתֶ ִמְתּפַ

ָהל. ְמַקְנֶטֶרת ֶאת ַהּקָ
א ַמה.  ֶאּלָ

ּה.  ּלָ ְדיּום ׁשֶ ֶזה ַהּמֶ
ֶעֶצם, ַהּסֹוד.  ּבְ

ל ַהּסֹוד. ּסּוִרים ׁשֶ ֶעֶצם, ַהּיִ ּבְ
ַהְתָחָלה: י ְלָך ּבַ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ ֲאִני חֹוֶזֶרת ַלּדְ
ָך.  ר ָעצּום ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ א אֹוִתי ֹאׁשֶ ֶזה ְמַמּלֵ

יֹוֵתר ֵמִחּבּוק. 
ְמיֹון. יֹוֵתר ִמּדִ

יֹוֵתר ֵמֶהָאָרה. 
ָך ְוֶהָאָרה. ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ

ה, ֶעְרּגָ ֶמׁש ַמְתִחיָלה ִלְזֹרַח ּבְ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ָך ּכְ ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ
ָלִבים — ִלי ָלַדַעת ֵאיֹפה ְלָהִניַח ֶאת ְנִביחֹות ַהּכְ ּבְ

אן,  חּוץ, אֹו, ּכָ ְפִנים אֹו ּבַ ּבִ
ֲעָרה. ַעל חּוט ַהׂשַ

ָהִקיץ ֵני ֲחלֹומֹות־ּבְ מֹו ׁשְ ָך ְוִלְצֹהל ּכְ ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ
ֲעָרה, ֶמׁש, ַעל חּוט ַהׂשַ ֶ ל ַהּשׁ ָטן ׁשֶ אֹור ַהּקָ ְנמֹוִגים ּבָ

ל זֹו  ְזרֹועֹוֶתיָה ׁשֶ ִמְתמֹוְגִגים ֶזה ּבִ
נּו.  ת ָנַפׁשְ ַאּוַ ּכְ

ֶמׁש ִמְתַלֶהֶבת, ְמִריָעה,  ֶ ֹמַע ֶאת ַהּשׁ ְפָלא ָהָיה ִלׁשְ ּנִ ַמה ׁשֶ
ָך. ֶנֶטת ִמּמְ ְדָרּה, ַמֲעִריָצה אֹוְתָך. ְמֻהּפְ ּתֹוֶקֶקת, יֹוֵצאת ִמּגִ ִמׁשְ

סֹוֶגֶדת ְלָך.
ו ַעְכׁשָ ְוֶזה ׁשֶ

רֹות ַעל ָהָאֶרץ — ָלתֹות ְמֻפּזָ ל ַהּדְ ּכָ
ֶסף, ֶקִטים, ַהּכֶ יַגְריֹות, ַהּסְ בֹות, ַהּסִ ּגָ ים, ַהּמַ ׁשִ ּגָ ילֹונֹות, ַהּמַ ַהַחּלֹונֹות, ַהּוִ

ְלדּות,  מּונֹות ִמן ַהּיַ ּלּוַח, ָהִעּתֹוִנים, ַאְלּבֹום־ּתְ ַהָז'ֵקט, הִג'יְנס, ְמכֹוַנת ַהּגִ
ַבׁש,  ֶחם, ַהּדְ רֹות, ַהּלֶ יְסְקִויִטים, ַהּפֵ , ַהּבִ ן פֹו י ִ ּשׁ ַה ה  ֵד ׂשְ ּבִ ן  ָס ְפ ּת ַה

ירֹות  ַרְניּום, ַהּקִ ְרֵחי ַהּגֶ ֵריחֹות ּפִ
ְיָלה.  ל ַהּלַ ֲערּו ּכָ ּבָ ׁשֶ

ֶנת, ּוֶ ל ֶמְרָחק. ֲאִני ִמְתּכַ ה ִמּכָ ה מּוָצף. ַאּתָ ה חֹוֵגג. ַאּתָ ַאּתָ



מִּטַּעַם 28

120 חדוה הרכבי

ֵעיֶניָך, ֵאיְך ְלָתֵאר  ט ּבְ ּבָ ט ֵעיֶניָך, ַהּמַ ֵעיֶניָך, ַמּבַ
ֵעיֶניָך,  ט ּבְ ּבָ ֵעיֶניָך, ַהּמַ ט ּבְ ּבָ ֶאת ַהּמַ

ֵעיֶניָך  ט ּבְ ּבָ ֱאֶמת רֹוָצה ָלַדַעת ֵאיְך ְלָתֵאר ֶאת ַהּמַ ֲאִני ּבֶ
ל ֵעיֶניָך. ט ׁשֶ ּבָ ּמַ ִעם ַרַעׁש ָהֲעָנִנים ּבַ

ל ֵעיֶניָך. ט ׁשֶ ּבָ ּמַ ֵאיְך ֶאְרֶצה ְלָתֵאר ֶאת ַרַעׁש ָהֲעָנִנים ּבַ
ל ֵעיֶניָך. ט ׁשֶ ּבָ ּמַ ִקיט ֶאת ַרַעׁש ָהֲעָנִנים ּבַ ֵאיְך ֶאְרֶצה ְלַהׁשְ

רּוַע, ָיִהיר,  ׁשּוט, ָמִהיר, ְקַצר־רּוַח, ּפָ ָכה, ּפָ בֹוא, ּכָ ּתָ ֵאיְך ֶאְרֶצה ׁשֶ
ִמיד,  ס, ֵמִזיַע, ִנְלָהב, ּוְכמֹו ּתָ ָחצּוף, ּבֹוֶטה, ְמֻחְסּפָ

ְעּגּוִעים.  ּבֹוֵער ִמּגַ
בּולֹות ִנְפָרִמים.  ל ַהּגְ ו ּכָ ַעְכׁשָ ְוֶזה ׁשֶ
ֵכר ֵכר ְלִהּזָ ֵכר ְלִהּזָ ָך ּוְלִהּזָ ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ

ֵכר. ַמה ְלִהּזָ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ַעד ׁשֶ

ם ִנְגֶרֶרת ַאֲחֶריָך ָך ְוִצּפֹור ׁשֹוֶתֶתת ּדָ ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ
ֶרת ּזֶ ְוִצּפֹור ְמֹפֶרֶרת ַאֶחֶרת חֹוֶזֶרת ָלְרחֹוב, ִמְתּפַ

ֶרת,  ה, צֹוָפה, ְמַנּקֶ ּנָ ָתִחים, ִנְצֶמֶדת ְלֵאיזֹו ּפִ ַעל ַהּפְ
ה ַלְחֹזר ָלֲאִויר,  ְמַנּסָ

ֶבִכי. ֶרֶצת ּבְ ִמְתּפָ

ְעּגּוִעים ַמְרִעיִדים ֶאת ָהעֹוָלם. ּגַ
ֻדְגָמָתם.  ּלֹא ָהיּו ּכְ ָך ְוִגְעּגּוִעים ׁשֶ ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ
ְזרֹועֹוַתי.  ו ּבִ ֶקת אֹוְתָך ַעְכׁשָ ֲאִני ְמַחּבֶ ְוֶזה ׁשֶ

ְך ה ֵער, עֹוֵצם ֶאת ֵעיֶניָך, ְמַחּיֵ ן, ַאּתָ ה ָיׁשֵ ַאּתָ
י,  ְבָגֶדיָך ְלִצּדִ ף ּבִ ּפֹות ָיֶדיָך, ִמְצַטּנֵ ְלתֹוְך ּכַ

עֹות ָיַדי, ּגֹוֵלׁש ֶאְצּבְ נֹוֵגַע ּבְ
ִני, ּכֹוֵרְך ֶאת ְזרֹועֹוֶתיָך,  ֵ ד ַהּשׁ ֶאל ַהּצַ

ְטִני, ַעל ְיֵרַכי,  צֹוֵנַח ַעל ּבִ
דֹוֶתיָך, עֹוֶלה ַעל ּגְ
ָאה. יׁש ֶאת ַהּסְ ַמְגּדִ

ים.  ּיִ ו ֲאַנְחנּו ָחְפׁשִ ַעְכׁשָ ְוֶזה ׁשֶ
ים.  ּיִ ים. ֲאַנְחנּו ָחְפׁשִ ּיִ ֲאַנְחנּו ָחְפׁשִ
ׁשּוט,  ָכה, ּפָ ְוֵיׁש ְלָך ֶאת עֹוָלְמָך, ּכָ



מִטַּעַם 28

להתראות, בן  121

יָך, ָך. ַחּיֶ ְעּתְ עֹוֶלה ַעל ּדַ ל ַמה ׁשֶ ה. ּכָ ַאּתָ יָך. ִלְהיֹות ַמה ׁשֶ ִלְחיֹות ֶאת ַחּיֶ
יָך,  ַחּיֶ

ַהְתָחָלה.  י ְלָך ּבַ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ ֲאִני חֹוֶזֶרת ַלּדְ
ִמימּוְתָך, ְגיֹונֹוֶתיָך, ּתְ ֲאלֹוֶתיָך, ׁשִ יָך — ִמׁשְ ַבד ַחּיֶ ָבר ֹלא ָיָקר ִלי ִמּלְ ׁשּום ּדָ

ה לֹוֵבׁש, ַמֲאָכֶליָך, ָגִדים ַאּתָ ן, ֵאיֶזה ּבְ ה ָיׁשֵ ַמה עֹוֵבר ָעֶליָך, ֵאיֹפה ַאּתָ
ּתּוַכל, ה ְלַגּלֹות ַעל ַעְצְמָך, ַמֲאִמין ׁשֶ ָכל ְמאֹוְדָך, ְמַנּסֶ ּתֹוֵקק ּבְ ה ִמׁשְ ַאּתָ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ַעת,  ח ַהּדַ ֶהּסַ ֹחֶסר ְמנּוָחה, צֹוֵחק ּבְ ה ֹלא ֵיֵלְך, ָנע ּבְ ּזֶ יֹוֵדַע ׁשֶ
ע, ֶליָך, ִנְרּגָ ה, יֹוֵצא ִמּכֵ ל ֶאת ַהּפֶ מֹו ֵליָצן, ְמַנּבֵ ִמְתַנֵהג ּכְ

ָכה, דֹוִלים, ּכָ ִמיד ֶאת ָאְזֶניָך ֶאל ֶמְרֲחֵבי ָהאֹור ַהּגְ ִמּצָ
ֶאה, ּתָ ִבים, ִמׁשְ עֹוְבִרים ְוׁשָ ׁשּוט, ִמְתּבֹוֵנן ּבָ ּפָ

ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצְמָך, עֹוָנה ְלַעְצְמָך, 
קֹוֵפץ ֵמָאסֹוְצַיאְצָיה ְלָאסֹוְצַיאְצָיה, 

ים,  הֹוֵלְך ְלִאּבּוד ֵמרֹב ְרָעׁשִ

ַצח,  ב ֶאת ַהּמֵ ית ִסיַגְרָיה, ְמַנּגֵ ִרים, ׁשֹוֶתה, ַמִצּ ּבָ ה ּבְ ְמַבּלֶ
ן, ְמַדְמֵין ּמֵ ף, ִנְכָסף ְלָכל עֹוֵבר־ֹאַרח ִמְזּדַ ֵ ִמְתַנּשׁ

ְלִמים ְיֵפי־ּתַֹאר, חּוִרים ְירּוׁשַ ְלִמים ְיֵפי־ּתַֹאר ְלַיד ּבַ חּוִרים ְירּוׁשַ ּבַ
ם  ק, ִנְרּדָ ְלּפָ ָך ַעל ַהּדֶ ֵמִניַח ֶאת ֹראׁשְ

ִדּיּוק ָבעֹות ָהֲאֻדּמֹות, ֵאיֹפה ּבְ ְוחֹוֵלם ַעל ַהּגְ
ָבעֹות ָהֲאֻדּמֹות,  ַהּגְ

ָבעֹות ָהֲאֻדּמֹות. ין ַהּגְ עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּבֵ
ְיָלה.  ל ַהּלַ רֹוֵקד ּכָ

ְמַעט ֹלא רֹוֵקד. ָבר ּכִ ּכְ
ֶניָך. ַמְבִליג.  ה ֶאת ּפָ ְמַעּוֶ

יְך.  ָגֶדיָך. ַמְמׁשִ ְמַנֵער ֶאת ּבְ
יְך.  ַמְמׁשִ

יְך. ה ַמְמׁשִ ַאּתָ

ֵעיֶניָך.  ִלְפָעִמים ֵיׁש ַצַער ּבְ
ה, ׁשֹוֵתק, ְמַהְרֵהר,  ב ַעל ָהִרְצּפָ ה יֹוׁשֵ ֶרת. ַאּתָ ֶלת ִנְסּגֶ ַהּדֶ

ם ֵלב ַמה ֲאִני אֹוֶמֶרת, ְמָסֵרב  י ׂשָ ֹקׁשִ ר ִעם ַאף ֶאָחד, ּבְ ְמַדּבֵ
ֵנס, ׁשֹוֶתה עֹוד ִג'ין ֶאָחד ְוהֹוֵלְך ְלָהִניַח ִלי ְלִהּכָ
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ְרּתָ ָאז,  ּיַ ּצִ ה ׁשֶ ָבעֹות ָהֲאֻדּמֹות — ֵאּלֶ ֶאל ַהּגְ
, עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ

ם, , ׁשָ ְרּתָ ּיַ ּצִ ה ׁשֶ ְוֵאּלֶ
ׁש ִלְפנֹות־ֶעֶרב,  ָרה־ְלׁשֵ ֲעׂשָ ּבַ

ֶאְתמֹול.
בֹוא?  ָמַתי ּתָ

בֹוא?  ָמַתי ּתָ
ה ֵמִגיַח  ּבֹו ַאּתָ ה ׁשֶ ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ָהֶרַגע ַהּזֶ

ֲאֵחִרים אֹוְמִרים,  ל ַמה ׁשֶ ם ִמּכָ ָעה, ִמְתַעּלֵ ַהְפּתָ אי, ּבְ ֲחׁשַ ּבַ
ילֹונֹות, ִריִסים מּוָגִפים, ֵמִסיט ֶאת ַהּוִ ׁשֹוֵכַח ֶאת ַעְצְמָך ֵמֲאחֹוֵרי ּתְ

ִטיַח, ׁשֹוֵכַח ֶאת ֶהָעִתיד. ָ ג ַעל ַהּשׁ ַח, ִמְתַרֵחץ, ִמְתַעּנֵ ִמְתַמּתֵ
ֶרת ַעל מּוִסיָקה.  ה. ֲאִני ְמַדּבֶ ּנֶ ּתַ ה. ֹלא ִמׁשְ ּנֶ ּתַ ִמׁשְ

ר. ַעל ֶעֶצב. ַעל ֻעְבּדֹות. ַעל ֹאׁשֶ
ְזרֹועֹוַתי.  ו ּבִ ֶקת אֹוְתָך ַעְכׁשָ ֲאִני ְמַחּבֶ ְוֶזה ׁשֶ

ְוִנְפָלא. ִנְפָלא. ִנְפָלא. ֶזה ִנְפָלא.
בֹוא? בֹוא? ָמַתי ּתָ בֹוא? ָמַתי ּתָ ָמַתי ּתָ

ַהְתָחָלה:  י ְלָך ּבַ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ ֲאִני חֹוֶזֶרת ַלּדְ
ְך ֶאֶלֶמְנָטִרי. ל ּכָ ֲעָרה ֶזה ּכָ ִלְחיֹות ַעל חּוט ַהּשַׂ

יב. ְך ַיּצִ ל ּכָ ֲעָרה ֶזה ּכָ ִלְחיֹות ַעל חּוט ַהּשַׂ
ֲעָרה ְוַדּקּות.  ִלְחיֹות ַעל חּוט ַהּשַׂ

מֹוָה, ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ֲעָרה ּוַבֲעִדינּות ׁשֶ ִלְחיֹות ַעל חּוט ַהּשַׂ
ה,  ּנָ ּגִ ִלְתּפֹס ֵאיֶזה ֶהֶרף־ַעִין ָנִדיר, ְלָהִניַח אֹותֹו ַעל ָהֲאָדָמה, ּבַ

ָלאֹות,  ָאגֹות, ַהֹחֶסר, ַהּתְ ל ַהּדְ ִריָחה, ַלֲעׂשֹות ִהּלּוָלה ִמּכָ ָסמּוְך ַלּזְ
הּו. ֶ ַמּשׁ ֹטָרף ְלֵהָאֵחז ּבְ ַחף ַהּמְ ַהּדַ

רֹון ָאֹדם ל ִעּפָ ַקו ׁשֶ ר ּבְ ֲעָרה ּוְלַצּיֵ ִלְחיֹות ַעל חּוט ַהּשַׂ
ים, ְרֵעִבים,  ָכה ֵעיֻרּמִ ְרֵחי־ַמְהּפֵ ֲהמֹון ּפִ

ִלְמֹצא ָלֶהם ַמֲחֶסה
ֵני ָהרּוַח.  ִמּפְ

ְך,  ל ַהֹחׁשֶ ד ׁשֶ ּצָ מּו ּבַ ְרּדְ ּנִ ֲעָרה ְוַגְלמּוִדים ׁשֶ ִלְחיֹות ַעל חּוט ַהּשַׂ
ה,  ּתֹוְקקֹות ָהֵאּלֶ ׁשְ עֹות ַהּמִ ִעם ָהֶאְצּבָ

ה, ׁשֹות ָהֵאּלֶ ּתָ ִים ַהּמֻ ְרּכַ ַהּבִ
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ה. הֹונֹות ַהּמּוָבִסים ָהֵאּלֶ ַהּבְ

ַהִאם ֲאִני ְלַבד? 
ה?  ָלּמָ

ֵאיֹפה ָהִייָת?
ָך? י ְלִצּדְ ָמַתי ָלַאֲחרֹוָנה ָהַלְכּתִ

ל ַהָלְיָלה ַהַלְכִתי ְלִצְדָך. ּכָ
ְך ַסְפָקִנית". ל ּכָ ַאָמְרָת "ַאְת ּכָ

ְרּבּוִתית".  ה ַהּתַ דֹוָלה ַוֲאִני ֵאירֹוּפָ ָאַמְרּתָ "ַאּתְ ַאְסָיה ַהּגְ
ָאַמְרּתָ "ֲאהּוָבִתי"

ְכּתָ ְוָהַלְכּתָ  ָך ְוָהַלְכּתָ ְוָהַלְכּתָ ְוָהַלְכּתָ ְוִהְמׁשַ ְוָהַלְכּתָ ְלַדְרּכְ
, ְכּתָ ְוָהַלְכּתָ ְוָהַלְכּתָ ְכּתָ ְוָהַלְכּתָ ְוִהְמׁשַ ְוָהַלְכּתָ ְוִהְמׁשַ

ם, ַאְרּתָ אֹוִתי ׁשָ ְוִהׁשְ
ֵקן,  חֹול ַהּזָ ּבַ

ִאית ֲהפּוָכה.  ד ַמּשָׂ ַי ְל
ְוָכָכה ֶזה ִנְרָאה:

ְך אֹוֵהב — יֵחָפה ְרֵעָבה ְמקֹוִרית — עֹוֶמֶדת ל ּכָ ה ּכָ ַאּתָ ה ׁשֶ ָל ְי ּלַ ַה ת  ּיַ ַח
ֵקן,  חֹול ַהּזָ ם, ּבַ ׁשָ

ִאית ֲהפּוָכה,  ד ַמּשָׂ ַי ְל
ִמיָעה קֹול ְצָוָחה. ַמׁשְ

ן,  י, ּבֵ ּלִ ן ׁשֶ ן, ּבֵ ן, ּבֵ ן, ּבֵ י, ּבֵ ּלִ ן ׁשֶ ן, ּבֵ ּבֵ
ן,  י, ּבֵ ּלִ ן ׁשֶ ן, ּבֵ ן, ּבֵ ן ּבֵ ּבֵ

ן, ּבֵ

ן ְלִהְתָראֹות, ּבֵ




