***
יוסי גמזו
כ ְַר ִטיס-רַ כֶבֶ ת ֹלא נָקוב ,רַ ק לְ כִ וון אֶ חָ ד

(במלאות  011שנה להולדתו של אלּבר קאמיּ ,בחודש זה)
המפֺהֶ קֶ ת ּבִ צְ פוֹן מֶ ְר ָכזָה
ּבַ כְ בִ יש ּבְ וִ ילְ ּבְ ֶלוֶןֲ ,עי ָָר ְ
שֶ ל צָ ְרפַ ת ,נ ְִמהֲלו סִ יל ֹונֵי גֶשֶ ם יָנוָאר קַ ר ְּב ָדמ ֹו הַ ע ֹולֵח
ַוע ֲַדיִן חָ ִמים לְ מַ גָע שֶ ל הָ ִאיש שֶ חַ טָיו שָ ְתתו נֵטֶ ף -נֵטֶ ף
אֶ ל ְשחוֹר ִרצְ נָת ֹו שֶ ל הָ ֶרכֶב שֶ ּב ֹו נ ְִת ַרןֵ ק עִ ם ֵרע ֹו הַ מֶהָ ג,
ִמישֶ ל גָלִ ימָ ארְ ,קצָ ת לִ פְ נֵי שֶ חו ְֹק ֵרי ִמ ְשטַ ְרּת ֹו שֶ ל הַ נֶ לְֶך ִהגִ יעו
לִ ְמקוֹם ִה ְתנַגְ שות הַ נָגוֹש ְּבגִ זְ ע ֹו שֶ ל ִאילָן ּבְ שולֵי הָ ַאסְ פַ לְ ט
(מֺ ְק ָדם ִמלִ ְרטֹ ן עַ ל עִ כוב ַר ְש ָלנִי ִמסִ ָדה שֶ ל ִמ ְשטֶ ֶרת -הַ נֶ לְֶך
אַ ְך כְ בָ ר ְמאֺ חָ רְ ,מאֺ חָ ר עַ ד אֵ ימָ הִ ,מל ְַחסֹ ְך אֶ ת מוֹתָ ם שֶ ל ְשנֵיהֶ ם).
מָ ה שֶ גִ לו הַ חו ְֹק ִרים ּתוְֹך ִחחוט ּבְ כִ יסָ יו שֶ ל הָ ִאיש הַ מוֹסֵ עַ
לְ צַ ד הַ מֶהָ ג שֶ ִאּבֵ ד ְשלִ יטָ ת ֹו עַ ל ִרכְ ּב ֹו שֶ ןָ טָ ה ִמן הַ כְ בִ יש
הָ יָה כ ְַר ִטיסַ -רכֶבֶ ת לְ נָ ִריסֹ ,לא ְמנֺעָ ב עוֹד,
שֶ כְ בָ ר ּבַ ְש ִנטָה ּבָ ה ּבִ חֵ ל אֶ פְ שָ רות ז ֹו ִמנְ נֵי ְנ ִסיעָ ה ְּב ִרכְ ּב ֹו
שֶ ל ּבֶ ן -לִ וְ יָת ֹו הַ שָ תול ּבְ מוֹשַ ב-הַ מֶהָ ג כְ מ ֹו חָ ַרץ ּבִ בְ לִ י ַדעַ ת
סורד הַ עָ רוי
ַאטרוֹן-הָ אַ ּבְ ְ
אֶ ת קֶ טֶ ל חַ טָיו הַ ְעצָ ִרים ּבְ אוֹת ֹו ּתֵ ְ
ָאדם ,שֶ כ ְַר ִטיסָ ם הַ ֹּלא נָקוב ע ֲַד ִין
חַ טֵי ָ
הוא שֶ ִהוָה את הַ קו ְֹרנוס ֵדלִ ְיק ִטי שֶ ּב ֹו הַ ּבְ ִח ָירה הַ חָ פְ ִשית
הוֹפֶ כֶת ,עַ ל כ ְָרחָ ה ,לְ ִה ְתנַנְ צות הַ עָ ִמיקָ אזִ י
אֶ ל דֹפֶ ן סְ פִ ינַת ִשעול ֹו הַ שָ גוי שֶ ל הָ ַראצְ יוֹ ,אוֹת ֹו ְמהַ םֵ ר
יבית
ּבְ נֺןַ ח דוֹסְ ט ֹויֶבְ סְ ִקי הַ ש ֹוכֵחַ אוֹּבְ סֶ סִ ִ
כִ י כָל הַ זִ 'יט ֹונִים שֶ שַ ר-הַ גו ָֹרל ,הַ ְערונְ יֶה ,שָ ם גו ֵֹרף לְ פָ נָיו
ַאש ָליָה ,שֶ ל הֶ ןַ ח ַ -דעַ ת
אֵ ינָם אֶ לָא ְשבָ בִ ים שֶ ל ְ
ּבָ הֶ ם הַ כֹ ל צָ פוי וְ הָ ְרשות ֹלא נְתונָה.
הוא ,שֶ כָתַ ב כִ י י ְֶשנָה ַרק ִדילֵמָ ה ַאחַ ת ְרצִ ינִית וְ קוֹבַ עַ ת
ּבְ כָל הַ פִ ילוֹסו ְֹפיָה שֶ ל הַ ִםין הָ אֱנו ִֹשי:
ִאם הַ חַ טִ ים כְ ָד ִאטים א ֹו ֹלאִ ,שחֵ ק רולֵטָ ה
סורד:
רוסִ ית מַ ח ֲִר ָידה ִעם דו -נָ נָיו שֶ ל הָ אַ ּבְ ְ
הֲֹלא יָכוֹל הָ יָה ּבָ ה ּבְ ִמ ָדה ּבִ לְ ִּתי נ ְִמ ֶד ֶדת
לִ נְסֹ עַ ּבָ ַרכֶבֶ ת שֶ ִּתסְ טֶ ה ִמן הַ נַ ִןים
ּבְ שֶ ל מַ נֹ לֶת-שֶ לֶג א ֹו נִ גועַ טֵ רו ִֹריסְ ִטי
ּבְ עוֹד ֵרע ֹו יַגִ יעַ לְ נָ ִריס שָ לֵם וְ חַ י.
סורד ,הַ ְּת ִמימות וְ הַ םָ וֶת,
הוא ,שֶ ִם ְשחָ ק זֶה שֶ ּב ֹו ִמ ְתנַסְ ִחים הָ אַ ּבְ ְ
הוא ,שֶ ִדּבֵ ר ּבְ ִשבְ חָ ן שֶ ל אוֹתָ ם עַ ְקשָ נות ופִ כְ חוֹןְ -ר ִאטָה
ָאדם נ ְִד ָרש לָהֶ ם (וְ הוא עַ צְ מ ֹו הוֹכִ יחַ
שֶ הָ ָ
ָארכָן
עַ ד מָ ה נֵחַ ן ּבָ ם ַדוְ קָ א הוא ,תָ ִמיד ,לְ כָל ְ
ַארּבָ עִ ים וָשֶ בַ ע ְשנוֹת חַ טָיו שֶ מ ְִק ְטעו שָ םּ ,בַ כְ בִ יש ּבְ וִ ילְ ְּב ֶלוֶן שֶ גֶשֶ ם יָנוָאר מָ הַ ל
שֶ ל ְ
סורד) –
אֶ ת חֹ ם ָדמ ֹו ּבְ קֹ ר מֵ ימָ יו כְ ה ֹוכָחָ ה נִסַ חַ ת שֶ גְ מול ּבְ ִח ָירה מֺ ְטעֵ ית הוא נִצְ חוֹנ ֹו שֶ ל הָ אַ ּבְ ְ
הוא שֶ זִ כְ ר ֹו עוֹד שוֹבֵ ר אֶ ת לִ ּבֵ נו ֲח ִצי הַ םֵ ָאה ַאחַ ר מָ וֶ ת
כֹה ְמיֺּתָ ר שֶ ִםלְ בַ ד שֶ אֵ ין סִ יזִ יפוס קָ ם ומַ ִחיל לַנִ סְ גָה
אֶ ת כֹבֶ ד הָ אֶ בֶ ן הַ ִהיא הַ ס ֹונַחַ ת ּתָ ִמיד ַרק ֲאחו ָֹרה וָמַ חָ ה
אֶ לָא שֶ ִהיא ּבְ צ ֹו ְנ חָ ה ְמ ַרןֶ קֶ ת אֶ ת ִמי שֶ גְ ָר ָרה אֶ ל הָ הָ ר.

אֵ יזֶה ּבִ זְ ּבוזַ ,אלְ ּבֶ ר ,אֵ יזֶה מַ זָל מֺ ְחמָ ץ שֶ ל ִאלו,
ִאלו סָ טָ ה שָ ם הָ עֵ ץ ִמ ְםקוֹמ ֹו ּבִ ְמקוֹמָ ה שֶ ל אוֹתָ ה ְמכ ֹונִית.
אַ ְך עֵ צִ ים ֹלא קו ְֹר ִאים עוֹד סְ פָ ִרים ַרק ּתו ְֹר ִמים לַןְ פָ ִרים גִ לְ י ֹונוֹת חֹ מֶ ר ֶ -גלֶם
שֶ ןוֹפ ֹו ְממֺ ְחזָר ,מָ ה שֶ אֵ ין כֵן מוֹחוֹת מַ בְ ִר ִיקים כְ מ ֹו ְשלולִ ית עַ ל ַאסְ פַ לְ ט.
הַ םָ וֶת הוא תָ ִמיד אוֹת ֹו פִ סְ פוס עָ גום וְ חַ ד:
כ ְַר ִטיס ַ -רכֶבֶ ת ֹלא נָקוב,
ַרק לְ כִ וון אֶ חָ ד.

