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   מילושמילושמילושמילוש    סלבסלבסלבסלב''''צצצצ

  

  

        ִריִריִריִריַקּפְ ַקּפְ ַקּפְ ַקּפְ 
        
        

 ָּכך-ְוַאַחר ְּבִוויְלָנה ַהּקֹוֶדש ֶלֶחם ֲאִכיַלת ְּבֶטֶקס ָלְראשֹוָנה ֶשִמְשַּתֵתף ֶיֶלד ֲאִני

  .ְמסּורֹות ַקתֹוִליֹות ְּגָברֹות ֶשְמַחְלקֹות ַקַקאוֹ  שֹוֶתה

  

 שּוְלָחן ַמּפֹות ֵמָעוֹון ֶהָחִפים ִשְּכרֹון: ַההּוא יּוִני ּבֹוֶקר ֶאת ֶשזֹוֵכר ָזֵקן ֲאִני

  .ַאְדמֹוִניֹות ֵזֵרי ִעם ַאַגְרטִלים ַעל ְוֶשֶמש ְלָבנֹות

  

Qu 'as tu fait, qu'as tu fait de ta vie?- 
 ָעִשיתָ  ַמה. ַיָּבשֹות ִּבְשֵּתי ִמְנדּוִדים ֶשִהְתַּכְנסּו קֹולֹות שֹונֹות ְּבָשפֹות קֹוְרִאים

  ?ָעִשיתָ  ַמה, ַחֵיי ִעם

  

  ,ֶשָחַלף ַהְזַמן ַמְראֹות ֶאל ּוִבְזִהירּות ְלַאט ִנְכָנס ֲאִני ֹוָרלַהּג ִמֶּשִהְתַּגֵשם ַעְכָשיו

  

 ְלהֹוִתיר, ַלֲעמֹול, ְלִהיָווֵלד הֹורּוִני ָּבה ְוַרק ְוַא ֶשָּבה זוֹ , ֶשִּלי ַהֵּמָאה ֶשל

  .ֲעֵקבֹות

  

 תֹוָדָעה ַּבַעל ַא ֵזֶהה, ְלָשם ָחַזְרִתי ְוִאילּו ָהיּו ָהֹיה ֵאֶּלה ַקתֹוִליֹות ְּגָברֹות ֲהֵרי

  .אוָתן ְלַשֵּמר ְמַנת ַעל תַהְּנמֹוגוֹ  ִּבְפֵניֶהן ַמִּביט ָהִייִתי, ַאֶחֶרת

  

 ֶשל ּפֹוֲעִמים ֵאש ְּבֶהְבֶזֵקי אוֹ  ָּבָרק ְּבאֹור מּוָאִרים סּוִסים ְוַאחֹוֵרי ֶמְרָּכבֹות ְוָגם

  .ְרחֹוָקה ַאְרִטיֶלְרָיה

  

  .אֹוֶרן ְּבַיֲערֹות ְרָחבֹות חֹול ַדְרֵכי, ַּגָּגן ַעל ִמַּתֵּמר ָעָשן, ֲארּוָּבה ְלא ִּבְקּתות

  

 ְוַכָּמה ַמּדּוע ַאְסִּביר ְלִמי ִּכי, ֵשם ֲעלּוֵמי ְלִהיָשֵאר ֶשַחָייִבים ְוָעִרים צֹותֲאָר 

  .ִסְמֵליֶהן ְוֶאת ִדיְגָלן ֶאת ִשינּו ְּפָעִמים
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 ַעד ִמְתַגֶלה ִּבְמאּוָחר ְוַרק מּוָבן ִּבְלִּתי נֹוָתר הּוא אּוָלם, קֹול ָלנּו קֹוֵרא ְּבמּוְקָּדם

  .ִניםַצייתָ  ָהִיינּו ַמה

  

 ִטיּפשּוִתי ִעם ָשם ִהְנִני, דֹושַהּקָ  ֹקבַיעֲ  ִלְכֵנְסיַית ָסמּו ְלָפִנים ְּכמוֹ  זֹוֵרם ַהָּנָהר

  .עֹוֵזר ָהָיה א ָּכך ּוֵבין ָּכך ֵּבין ֶזה, יֹוֵתר ָחַכְמִּתי ִאילּו ֶשַּגם ֶאָּלא, ַהַּמְחִפיָרה

  

 ְּבאֹוֶפן ֶשִיְתַּגְשמּו ְמַנת ַעל, ּכוָלן ונֹותַלַּכוָ  ְנחּוָצה ֶשִטיְפשּות יֹוֵדעַ  ֲאִני ָּכֵעת

  .ִּבְשֵלמּות ְוא ָעקֹום

  

 ִמְּפֵני ַמְזִהיר ְנעּוַרי ֶּדֶרך זֹוֵרם ִזיהּום ֶשל ְוַהְתָחלֹות ֲאְשָּפה ֲעֵרמֹות ִעם ֶזה ְוָנָהר

  .ֲאָדמֹות ֲעֵלי ִאיֵדיַאִליים ְמקומות ֶאל ַגְעּגּועַ 

  

 ֶאְּכְסַטָזה ֶשהּוא ָשֵלם אֹוֶשר ָיַדְעִּתי, ַהֶּזה רַהָּנהָ  ַעל, ָשם ֲהֵרי ֵכן ִּפי ַעל ְוַאף

  . ְּבגּוִפיְלִהְתַקֵיים מֹוִסיף הּוא ְוַעַדִין ָּכְלֶשֵהם ָאָגהְד לִ וְ  ַלַּמְחָשָבה ֵמֵעֶבר

  

 ּוָהי ֲעִתיִדים זֹוָתיוְר ְוִתי ֶשאלֹוָניו ַּבָּגן, ַהָּקָטן ַיְלדּוִתי ְנַהר ַעל ָהאֹוֶשר ְּכמוֹ 

  .ַּבְרַּבִרִיים ּכֹוְבִשים ְרצֹון ְלִפי ְלִהיָּכֵרת

  

 ְוִעם ְּבָכבֹוד, ִאִּמי ֶשָהְגָתה ְּכֶדֶר ִשיְמֶכם ֶאת הֹוֶגה, ְנָהרֹות, ֶאְתֶכם ְמָבֵר ֲאִני

  .ְּברֹו ֹזאת

  

 ֶשִּפְּלחּו יםִמַּכּדּוִר  יִריםַאִּד  ּכֹוח אֹוִתי ִהִּציל ָּכ ּוְבֶשל ִנְקֵראִתי: לֹוַמר ָיֵעז ִמי

  ,ֹראִשי ֵמַעל ַהִּקיר ַעל ְּדָגִמים ִציירּו אוֹ  ַהחֹול ֶאת

  

 ֶשֵאין ְלָמקֹום ְּבהמֹות ְבָקרֹון ַמָסע ֶשסֹופוֹ  ְלֵבירּור ַעד ַאְקָרִאי ִמַּמֲעָצר אוֹ 

  ?ַחִּיים ִמֶמנּו חֹוְזִרים

  

 ַאַחר ְלַמֵּלא ֶשֵסיְרבּו ִמי קַר  ֵעת, ְלִהיָרֵשם ְּכֵדי ְלִהְתיַיֵצב ַהְּפקּוָדה ִמִּמילּוי אוֹ 

  .ִניְצלּו ַהַּצו

  

  !ַהִּציֵלִני: ְוִהְתַחֵנן ְלֶאלֹוָהיו ֵמֶהם ֶאָחד ָּכל ִהְתַּפֵּלל א ְּכלּום, ֵהם ֲאָבל, ֵּכן
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 עֹוָלה אֹוָתה רֹוֶאה ֲאִני ַהיֹום ְוַעד ָהִעינּוִיים ַמֲחנֹות ַעל עֹוָלה ָהְייָתה ְוַהֶּשֶמש

  .ֵעיֵניֶהם ֶּדֶרך

  

 ִמי, ְורֹוָמא ִלְפַרְנְקפּוְרט ְפַרְנִסיְסקוֹ  ִמַסן ָטס ֲאני ַהְּשמֹוִנים ִלְשָנִתי ִמְתָקֵרב

  .ְלִווְילָנה ְיַנייִמֶשטֶ  ְלסּוִסים ְרתּוָמה ְּבַעָגָלה ָיִמים ְשלֹוָשה ַּפַעם ֶשָנַסע

  

 ֶזה ֶשִיְהיה ָּכאן ּוְרָּבִתיםְמת ֹּכה ֵהם, ַהַּדֶייֶלת ֶנְחָמָדה ַּכָּמה, ְּבלּוְפְטַהְנָזה ָטס ֲאִני

  .ָהיּו ֵהם ִמי ִליְזּכֹור ֶאֶרץ ֶּדֶר חֹוֶסר

  

 ְּבִשְמַחת ֵחֶלק ִליטֹול ֲחִגיִגית ִּבְסעּוָדה עֹוֶלֶצת ֱאנֹושּות אֹוִתי ַמְזִמיָנה ְּבַקְּפִרי

  .ֶהֶרף ְּבִלי ֶשִנְמֶשֶכת ַהִהְתַחְדשּות

  

 ִסיְנוּור, ָהֶעֶרב ִּבְגֵדי ֵּבין ַהֶּקֶשת ֶאת ֹוִליָכהַהּמ ַהָיד ,ַהֲחשּוָפה ַהָּנִשים ְזרֹועַ 

 ַהַּדַעת ַקלּות ִעם ַהְסָּכָמה ֶשל ֶרַגע ְּבָפַני ּפֹוְתִחים ַהְפֶלִשים ְוֶהְבֵזֵקי ַהְזַרקֹוִרים

  .ִמיֵננּו ֶשל

  

 ָמַתתְלהַ , ַהִפילֹוסֹוְפָיה ִלְמבֹוֵכי, ּוִבְשאֹול ְּבָשַמִים ְלֶאמּוָנה ְצִריִכים ֵהם ֵאין

  .ְּבצֹומֹות ַהגּוף

  

, ַּבֶשֶתן ָּדם, ֶּבָחֶזה ִגידּול: ָקֵרב ִנְמָנע ֶשַהִּבְלִּתי ִמִּסיָמן ֵהם ֲחֵרִדים ֹזאת ּוְבָכל

  .ָּגבֹוהַ  ִמַּדי יֹוֵתר ָּדם ַלַחץ

  

 לָרִגי ַּבִּבְלִּתי הֹוִגים ַאַחת ְוָכל ֶאָחד ְוָכל ְקרּוִאים ֶשּכוָלנו יֹוְדִעים ָלֶבַטח ֵהם ָאז

  .ַהִּנְפָרד ֶשַּבגֹוָרל

  

 ֶחְזיונֹות ֵּבין אֹוִתי ֶשִיְמֶנה ַהִּדין ִלְּפַסק מּוָכן, ְּתקּוָפִתי ִעם ַיַחד ִמְסַתֵלק ֲאִני

  .ֶשָּלה ַהַּתַעּתּוִעים

  

 ַּתְחּפֹושֹות ַאַחר ֶשָרַדף ָהָאדּוק ֶלדַהּיֶ  ַרק ֶזה ָהָיה, ַמה ְּדַבר ָּפַעְלִּתי ִאם

  .ָדהָהֲאבּו ַהְּמִציאּות
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 ֶלֶחם ַּבְזָמן ּבוֹ  ֶשֵהם ּוְבָדֵמנּו ְּבגּוֵפנּו ָהֱאלֹוהּות ֶשל ָהֲאִמיִּתית ַהּנֹוְכחּות ַאַחר

  .ְוַיִין

  

  .ַהִזיָּכרֹון ַעל ְּכָלָיה ַהּגֹוֵזר ָהעֹוָלם חֹוק ֵחֶרף, ַהְייחּוִדי ֶשל ָהַאִּדיִרים ְקִריַאת
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