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 יוסי גמזו

 ַרֶכֶבת ֹלא ָנקוב, ַרק ְלִכוון ֶאָחד-ַכְרִטיס

 שנה להולדתו של אלּבר קאמי, ּבחודש זה( 011)במלאות  

  

 ַּבְכִביש ְּבִויְלְּבֶלֶון, ֲעָיָרהְמֺפֶהֶקת ִּבְצפֹון ֶמְרָכָזה

 ֶשל ָצְרַפת, ִנְמֲהלו ִסילֹוֵני ֶגֶשם ָינוָאר ַקר ְּבָדמֹו ַהעֹוֵלח

 ֵנֶטף-ַוֲעַדִין ָחִמים ְלַמָגע ֶשל ָהִאיש ֶשַחָטיו ָשְתתו ֵנֶטף

 ֶאל ְשחֹור ִרְצָנתֹו ֶשל ָהֶרֶכב ֶשּבֹו ִנְתַרֵןק ִעם ֵרעֹו ַהֶמָהג,

 ִמיֶשל ָגִליָמאר, ְקָצת ִלְפֵני ֶשחֹוְקֵרי ִמְשַטְרּתֹו ֶשל ַהֶנֶלְך ִהִגיעו

 ִגְזעֹו ֶשל ִאיָלן ְּבשוֵלי ָהַאְסַפְלטִלְמקֹום ִהְתַנְגשות ַהָנגֹוש ְּב 

 ַהֶנֶלְך-)ֺמְקָדם ִמִלְרֹטן ַעל ִעכוב ַרְשָלִני ִמִסָדה ֶשל ִמְשֶטֶרת

 ַאְך ְכָבר ְמֺאָחר, ְמֺאָחר ַעד ֵאיָמה, ִמַלְחֹסְך ֶאת מֹוָתם ֶשל ְשֵניֶהם(.

  

 ִאיש ַהמֹוֵסעַ ָמה ֶשִגלו ַהחֹוְקִרים ּתֹוְך ִחחוט ְּבִכיָסיו ֶשל הָ 

 ְלַצד ַהֶמָהג ֶשִאֵּבד ְשִליָטתֹו ַעל ִרְכּבֹו ֶשָןָטה ִמן ַהְכִביש

 ַרֶכֶבת ְלָנִריס, ֹלא ְמנָֺעב עֹוד,-ָהָיה ַכְרִטיס

 ֶשְכָבר ַּבְשִנָטה ָּבה ִּבֵחל ֶאְפָשרות זֹו ִמְנֵני ְנִסיָעה ְּבִרְכּבוֹ 

 ַהֶמָהג ְכמֹו ָחַרץ ִּבְבִלי ַדַעת-מֹוַשבִלְוָיתֹו ַהָשתול ּבְ -ֶשל ֶּבן

  ָהַאְּבסוְרד ַהָערוי-ֶאת ֶקֶטל ַחָטיו ַהְעָצִרים ְּבאֹותֹו ֵּתַאְטרֹון

 ַחֵטי ָאָדם, ֶשַכְרִטיָסם ַהֹּלא ָנקוב ֲעַדִין

 הוא ֶשִהָוה את ַהקֹוְרנוס ֵדִליְקִטי ֶשּבֹו ַהְּבִחיָרה ַהָחְפִשית

 ָכְרָחה, ְלִהְתַנְנצות ַהָעִמיָקאִזי הֹוֶפֶכת, ַעל

 ֶאל ֹדֶפן ְסִפיַנת ִשעולֹו ַהָשגוי ֶשל ָהַראְציֹו, אֹותֹו ְמַהֵםר

 ְּבנַֺןח דֹוְסטֹוֶיְבְסִקי ַהשֹוֵכַח אֹוְּבֶסִסיִבית

 ַהגֹוָרל, ַהְערוְנֶיה, ָשם גֹוֵרף ְלָפָניו-ִכי ָכל ַהִז'יטֹוִנים ֶשַשר

 ַדַעת-ֵאיָנם ֶאָלא ְשָבִבים ֶשל ַאְשָלָיה, ֶשל ֶהַןח

                 ָּבֶהם ַהֹכל ָצפוי ְוָהְרשות ֹלא ְנתוָנה.

 הוא, ֶשָכַתב ִכי ֶיְשָנה ַרק ִדיֵלָמה ַאַחת ְרִציִנית ְוקֹוַבַעת

 ְּבָכל ַהִפילֹוסֹוְפָיה ֶשל ַהִםין ָהֱאנֹוִשי:

 טים אֹו ֹלא, ִשֵחק רוֵלָטהִאם ַהַחִטים ְכָדִא 

 ָנָניו ֶשל ָהַאְּבסוְרד:-רוִסית ַמֲחִריָדה ִעם דו

 ֲהֹלא ָיכֹול ָהָיה ָּבה ְּבִמָדה ִּבְלִּתי ִנְמֶדֶדת

 ִלְנֹסַע ָּבַרֶכֶבת ֶשִּתְסֶטה ִמן ַהַנִןים

 ֶשֶלג אֹו ִנגוַע ֵטרֹוִריְסִטי-ְּבֶשל ַמֹנֶלת

 יַע ְלָנִריס ָשֵלם ְוַחי.ְּבעֹוד ֵרעֹו ַיגִ 

  

 הוא, ֶשִםְשָחק ֶזה ֶשּבֹו ִמְתַנְסִחים ָהַאְּבסוְרד, ַהְּתִמימות ְוַהָםֶות,

 ְרִאָטה-הוא, ֶשִדֵּבר ְּבִשְבָחן ֶשל אֹוָתם ַעְקָשנות וִפְכחֹון

 ֶשָהָאָדם ִנְדָרש ָלֶהם )ְוהוא ַעְצמֹו הֹוִכיחַ 

 ַעד ָמה ֵנַחן ָּבם ַדְוָקא הוא, ָתִמיד, ְלָכל ָאְרָכן

 ֶשל ַאְרָּבִעים ָוֶשַבע ְשנֹות ַחָטיו ֶשִמְקְטעו ָשם, ַּבְכִביש ְּבִויְלְּבֶלֶון ֶשֶגֶשם ָינוָאר ָמַהל

 –ֹונֹו ֶשל ָהַאְּבסוְרד( ֶאת ֹחם ָדמֹו ְּבֹקר ֵמיָמיו ְכהֹוָכָחה ִנַסַחת ֶשְגמול ְּבִחיָרה ֺמְטֵעית הוא ִנְצח

  הוא ֶשִזְכרֹו עֹוד שֹוֵבר ֶאת ִלֵּבנו ֲחִצי ַהֵםָאה ַאַחר ָמֶות

 ֹכה ְמיָֺּתר ֶשִםְלַבד ֶשֵאין ִסיִזיפוס ָקם וַמִחיל ַלִנְסָגה

 ֶאת ֹכֶבד ָהֶאֶבן ַהִהיא ַהסֹוַנַחת ָּתִמיד ַרק ֲאחֹוָרה ָוַמָחה

 ָחה ְמַרֶןֶקת ֶאת ִמי ֶשְגָרָרה ֶאל ָהָהר.ֶאָלא ֶשִהיא ְּבצֹונְ 



 ֵאיֶזה ִּבְזּבוז, ַאְלֶּבר, ֵאיֶזה ַמָזל ֺמְחָמץ ֶשל ִאלו,

 ִאלו ָסָטה ָשם ָהֵעץ ִמְםקֹומֹו ִּבְמקֹוָמה ֶשל אֹוָתה ְמכֹוִנית.

 ֶגֶלם-נֹות ֹחֶמרַאְך ֵעִצים ֹלא קֹוְרִאים עֹוד ְסָפִרים ַרק ּתֹוְרִמים ַלְןָפִרים ִגְליוֹ 

 ֶשןֹופֹו ְמֺמְחָזר, ָמה ֶשֵאין ֵכן מֹוחֹות ַמְבִריִקים ְכמֹו ְשלוִלית ַעל ַאְסַפְלט.

  

 ַהָםֶות הוא ָתִמיד אֹותֹו ִפְספוס ָעגום ְוַחד:

 ַרֶכֶבת ֹלא ָנקוב,-ַכְרִטיס

 ַרק ְלִכוון ֶאָחד.

 


