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רוסלן לוין

כמו רובי המיליציות

יִליְציֹות, ָהֲעָנִפים מֹוִריִדים ֶאת ֲעֵליֶהם ִּבְזַמן ַהַּׁשֶּלֶכת. ְּכמֹו רֹוֵבי ַהמִּ
ֶאת אֹוָתם ָעִלים )ֶׁשֶחְלָקם ְצֻהִּבים( ֵהם מֹוִריִדים, ְוַמְׁשִאיִרים ֶאת ָהֵעץ ָחׂשּוף ְוֵריק ִמיְֹפיֹו.

ֶהָעִלים נֹוְפִלים ָעֶליָך ֵמָהֵעִצים ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ְלָך ֶאת ַהְּמִליצֹות ֶׁשִהְתַאּדּו 
ִמְלׁשֹוְנָך ִּביֵדי אֹוָתן ִמיִליְציֹות ַּתְרּבּוִתיֹות. ַהִּמיִליְציֹות ָהְפכּו ֶאת ְלׁשֹוְנָך ִלְצֻהָּבה.

ָהֵעִצים חֹוְׁשִׁשים ְלַאֵּבד ֶאת ּכָֹחם ַּבְּסָתו, ָלֵכן, ֵהם מֹוִריִדים ֶאת ֶהָעִלים.
ֶאת אֹוָתם ָעִלים )ֶׁשֶחְלָקם ֲאֻדִּמים( ָהֵעִצים מֹוִריִדים, ְוָכְך ַמְׁשִאיִרים אֹוָתם ְיתֹוִמים ְלעֹוָלִמים. 

ֶהָעִלים נֹוְפִלים ָעֶליָך ְּכמֹו סּוָפה ֶׁשְמַאֶּיֶמת ָעֶליָך, ֶׁשְמִטיָחה ֶאת ָהַאְׁשָמה ְּבגּוְפָך. 
ֲהֵרי רֹאְׁשָך רֹוֶאה ֶאת ְּתמּוַנת מֶֹׁשה ְוָׂשָרה ִנְעֶלֶמת ִּפיְקֶסל ַאַחר ִּפיְקֶסל ְוהֹוֶפֶכת 

ִּפיְקֶסל ַאַחר ִּפיְקֶסל ְלִאָּׁשה ִעם ִׁשְמָלה ֲאֻדָּמה. ֲהֵרי רֹאְׁשָך הֹוִריד ֶאת קֹולֹות
ַהְּפסּוִקים )ֶּכֶתם ָׁשחֹר ְּבִלִּבי ִהְׁשַאְרָּת(, ְוֲהָפָכם ִלְזנּות זֹוָלה, ֶׁשּגֹוֶזֶלת ִמְּמָך ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲחָזָרה.

ָהֵעִצים ַיְצִמיחּו ָעִלים ֲחָדִׁשים ָּבָאִביב,
ְוַאָּתה )ַּגם ַאֲחֵרי ֶׁשֶהָעִלים ַיְפִסיקּו ִלּפֹל( ִּתָּׁשֵאר ְּבַׁשֶּלֶכת ֶׁשְּלָך,
ַּבחֶֹרף ַהַּקר ְוַהּנֹוָרא ּוַבָּמֶות־ָמֶות ֶׁשל ַהּמּוָסר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.

ּוִמְּמָך ֲאִני )ַההּוא ֶׁשָקָראָת לֹו ֲאדֹוִני( ֹלא ֲאַחֶּכה ְלׁשּום ְמִליָצה.

רובה הציד

ָהרֹוֶבה ַמֲחִזיק אֹותֹו ְּכֶגֶבר.
רֹוֶבה ַהַּצִיד ֶׁשּלֹו הּוא רֹוֶבה ֶׁשָּצד ֲאָנִׁשים ְּתִמיִמים ָּכמֹוָך —

ַיְׁשָבִנים ַרִּכים.
ְּבָכל ַלְיָלה הּוא ָצד, ְוַעְכָׁשו ִהִּגיַע ּתֹוְרָך ִלְהיֹות ַהָּקְרָּבן —

ַהּתֹור ֶׁשל ַהְּצִבי ַהָּתִמים.
הּוא רֹוֵמס ֶאת ַהַּיַער ַהָּירֹוק — ַיַער ָסבּוְך ִעם ַהְרֵּבה ֵעִצים, ֶׁשּצֹוֵמַח ַעל ַהֶּבטֹון ֶׁשל ַהְּכִביִׁשים.

הּוא רֹוֵמס ֶאת ָהֵעִצים, ְוָאז הּוא ַמִּגיַע ֵאֶליָך.
הּוא ַמְכִניס ֶאת ָידֹו ַלִּמְכָנס ְוְמַגְלֵּגל ֶאת ַהַּכּדּוִרים ֶׁשל ָהרֹוֶבה ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני —

הדרך מירושלים לתל אביב

חֹוְלִפים חֹוְלִפים ֵעִצים ֵעִצים ַרִּבים ַרִּבים
מּול ַהַחּלֹון.

ְמַכִּסים ְמַכִּסים ֵהם ֶאת ֶהָהִרים ֶהָהִרים
ְוַמִּביִטים ַמִּביִטים ַּבַחּלֹון.

ָקרֹון ָרעּוַע ָרעּוַע ִמַּצד ְלַצד ָמנּוַע ָמנּוַע 
עֹוֵבר עֹוֵבר ְלֵעֶבר ְלֵעֶבר ַהַּמְׁשֵּבר ַהַּמְׁשֵּבר.

ַחּלֹונֹות ַחּלֹונֹות ְּגָבעֹות ְּגָבעֹות ֲאָבִנים ֲאָבִנים
ַּפִּסים ַּפִּסים ְּבַיַחד עֹוְבִרים עֹוְבִרים.

)ְּבַיַחד ִעם ָהרּוַח(

ָהֵעִצים ַמְזִהיִרים חֹוְבִקים ְוטֹוְרִפים 
ֶאת ַהֵּצל ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר מּוָלם

ָהָאָדם
ַהָּיִחיד ַּבָּקרֹון ַהּנֹוֵסַע, ַהּנֹוֵסע ְלֵעֶבר ַהֹּלא ְקדּוָׁשה

ְלַאט ְלַאט ַּפס ַאַחר ַּפס ַּבִּנָּסיֹון ַהֹּלא ָּפׁשּוט 
ֹלא ָלֶרֶדת ְמַהַּפִסים.

ִּגְבעֹות ַהְּׁשִכיָנה ַהְּׁשִכיָנה מֹוְסרֹות ְלַאט ְלַאט ֶאת ְמקֹוָמן 
ְלִמְגְּדֵלי ַהֻּטְּמָאה ַהֻּטְּמָאה — ְּכמֹו ֶׁשַהָּקרֹון ַעל ָהֲאָבִנים נֹוֵסַע 

ִטָּפה ַאַחר ִטָּפה, ּוְמפֹוֵרר אֹוָתן ְלָאָבק ֶׁשל ַהֹּלא ִהיְסטֹוְרָיה,
ַהֹּלא ְקדֹוָׁשה.

רוסלן לוין, בן 18, תלמיד התיכון למדעים ולאמנויות 
בירושלים, מתגורר בקריית מוצקין.


