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  אהבה
  221-222' עמ, כתבים כרך ה, אק'יאוש קורצ

  אורי אורלב: תרגם

  

  ? ֲאָבל ָמה. הּוא ָהָיה ָיכֹול ְלַהִּגיַע ָרחֹוק ְמאֹוד, ִאּלּו ָזָכה ָאָדם ֶזה ְלַהְׂשָּכָלה ַמְתִאיָמה

ְועֹוד ְּכֶׁשָהָיה ֶיֶלד ִהיא ָמְסָרה אֹותֹו ִלְהיֹות עֹוֵזר ַּבֲחּות ּוֵמָאז ,  ַאֲחֵרי מֹות הֹוָריו ִהְתַחֵּנ- ֵאֶצל ּדֹוָדתֹו

  ֶזה ָיֶפה ְמאֹוד ְּכֶׁשְּמׁשֹוֵרר ָׁשר ַעל ַַער . לֹא ָהָיה לֹו ְזַמן ַלֲחֹׁשב ַעל ַהְׂשָּכָלה ֶׁשל ַמָּמׁש

ַּבַחִּיים . ִסְפרֹון ֶׁשָּמָצא ְּבֵאיזֹו ִּפָּנה, א ְלאֹוָרּה ַהְּמַהְבֵהב ֶׁשל ֲעָׁשִׁשית ַאֲחֵרי יֹום ֲעבֹוָדה ָאֹר-ַהּיֹוֵׁשב ְוקֹוֵר 

  ,  ַּכֲאֶׁשר ָׁשַכב ִאיַגְׁש ְּבִמָּטתֹו ַהָּצָרה ְוַהְּקָצָרה. ָּדָבר ְּכֶזה קֹוֶרה ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות

ְיִריָדה , ֻמָּתׁש ַאֲחֵרי ֲאִריַזת ֻסָּכר ּוְׁשִקיְלּתּו , הּוא ָהָיה ָעֵיף. הּוא ְִרַּדם ִמָּיד, -ַאֲחֵרי יֹום ָהֲעבֹוָדה ָהָארֹ 

  .ַלַּמְרֵּתף ְוִרָּצה ְלִסּדּוִרים ְקַטִּנים

ִטֵּפס ִּבְמִהירּות ְלַמְעָלה ִּבְזכּות יֹוְזָמּתֹו ַטָּנה ּוָמַכר. ִאיַגְׁש    אֹוָתּה  הּוא ָּפַתח ְלַעְצמֹו ֲחּות ְק

  . ְוַאֲחֵרי ַּתְׁשלּום ַהחֹובֹות ְִׁשֲארּו לֹו עֹוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות רּוָּבִלים, ַּכֲעֹבר ֹחֶדׁש

  ַאְלִּפָּיה ֲעֻגָּלה ָהְיָתה ֻמְפֶקֶדת ַעל ְׁשמֹו . ֶּבֱהיֹותֹו ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹוׁש ְּכָבר ָהָיה ַּבַעל הֹון

ָיכֹול ָהָיה ִלְחיֹות לֹו ַחִּיים . ַמֲעִׂשי ְּביֹוֵתר הּוא לֹא ָהָיה, ְמרֹות ָּכל ִּכְׁשרֹוֹוָתיוֲאָבל לַ . ְּבֻקַּפת ַהִחָּסכֹון

ָטְרָדה, ַעִּליִזים ִאּלּוֵלי ִהְתַאֵהב ִּפְתאֹום ְּבתֹוֶפֶרת , ְּכמֹו ֶׁשַחִּיים ַרִּבים ֲאֵחִרים ְּבַמָּצבֹו, ָחְפִׁשי ִמְּדָאָגה ְו

  . ִהְתַחֵּתן –ְמרֹות ַאְלֵפי ֵעצֹות ֶׁשּלֹא ָחְסכּו ִמֶּמּנּו ַמֲעִבידֹו ַוֲחֵבָריו ְולַ , ֲעִיבֹות ֲעִָּיה

ֲאָבל אֹוָתּה ֲַעָרה ִּפְרְָסה ִמן , ֶזה לֹא ָהָיה ַהָּדָבר ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר, ָהֻעְבָּדה ֶׁשָּלַקח לֹו ְלִאָּׁשה ַעְלָמה ֲעִָּיה

ַטִּניםָהֲעִיבֹות ֶאת ָאִחיָה ְוֶאת ֲאחֹותָ    . ּה ַהְּק

  ָמה ֶעְרָּכה ֶׁשל אֹוָתּה ַאְלִּפָּיה ֲעלּוָבה .  ַהֹּכל ִרֲחמּו ְּבֵכּות ַעל ָאדֹון ִאיְגִַצי

  ? ְלֻעַּמת ַהִהְתַחְּיבּויֹות ַהְּכֵבדֹות ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו

  , ָהָיה ַמָּצבֹו טֹוב, ןָּכל עֹוד ָיכֹול ָהָיה ִלְמֹׁש- ִמֻּקַּפת ַהִחָּסכֹו, ָאְמָם ַּבַהְתָחָלה

  .אֹו ָאז ִיְּפלּו ָּפָיו! אֹוָיה, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ַיְתִחיל ְלָגֵרד ֶאת ַהַּתְחִּתית

  " ֶֶגד"ְוהַ " ְּבַעד"הּוא ָׁשַקל ֵהיֵטב ֶאת ָּכל הַ . לֹא ְַחֹׁשד ָּבִאיְגִַצי ֶׁשָּנַהג ְּבַקּלּות ַּדַעת

ֶטֶרם ֶהֱחִליט ְלַגּלֹות ֶאת ִרְגׁש   .ֹוָתיו ַלַּנֲעָרה ָהֲאהּוָבהְּב

לֹא ָהְיָתה ִלי ׁשּום ְזכּות ְלִהְתַחֵּתן , ִאּלּו לֹא ָהִייִתי ֻמְכָׁשר ְוָחרּוץ –ִהְרֵהר ְלַעְצמֹו  –ִאּלּו ָהִייִתי ָחלּוׁש "

  . ַוֲאִפּלּו ַחָּיב ַלֲעֹזר ְלִמְסֵּכָּה. ֲאִי ָיכֹול... ֲאָבל ְּבַמָּצִבי, ִעם ֲַעָרה ֲעִָּיה

  ?ֵאיזֹו ִמין ִאָּׁשה ָהְיָתה ַּכָּלתֹו ֶׁשל ָאדֹון ִאיְגִַצי

טֹוַבת , ְטרּוָדה ָּתִמיד, ֲעצּוָבה. ְּכמֹו ָּכל ַהְּיצּוִרים ִמּסּוָגּה ֶׁשָחְדלּו ְּכָבר ְלַהֲאִמין ְּבָמָחר טֹוב יֹוֵתר, ְמֻפֶחֶדת

ְּתָעה ְולֹא ָרָצה ָלֵתת ֵאמּון ְּבֶגֶבר ָזר ֶׁשָּפְגָׁשה ְּבִמְקֶרה ָּבֶרַגע ָהִראׁשֹון ְִר  –ֹוָחה ַלְּבִרּיֹות , ְׁשֵקָטה, ֵלב

  לֹא ָהָיה ָלּה ִמיֶׁשהּו ָקרֹוב ּוְמֶֻּסה ֶׁשָהָיה ָיכֹול ְלַהֲעִרי- ְלַמֲעָּה . ַּבְּכִֵסָּיה

  ַלֲעֹבד ָקֶׁשה  ָאדֹון ִאיְגִַצי ֱֶאַלץ. ֶאת ַּכָּוֹוָתיו ְוֶאת ָרָמתֹו ַהּמּוָסִרית, ֶאת ֵמָחְזָרּה

.  ִלְׂשֹמַח ּוְלִהְתַעֵּצב, ַלֲעֹבד, ְוֶׁשהּוא ִמְׁשּתֹוֵקק ִלְחיֹות ַיַחד ִאָּתּה, ַעד ֶׁשִהְצִליַח ְלַׁשְכְָעּה ֶׁשַאֲהָבתֹו ֲאִמִּתית

ִטיב ִעָּמּה   ר ִהְתַאֲהבּו ּבֹו ַּגם ָיֶק ֶּבן ָהֶעׂשֶ ; ַּגם זּוְׁשָיה ִהְתַאֲהָבה ָּבִאיׁש ֶׁשָּבא ְלֵהי

  .ְויּוְזָיה ַּבת ַהֶּׁשַבע

  .ַעל ְּכֵתָפיו ַהֲחָזקֹות ֶׁשל ֶּגֶבר, ֶרַגע ִלְפֵי ַהִהְתמֹוְטטּות ַהּסֹוִפית, ַהֵּקן ַהְּמֻעְרָער ָמָצא ִמְׁשָען
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, ְלַהֲאִמין ְּבָאְׁשָרם ַרק ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ְּבַדְרָּכם ֲחָזָרה ִמן ַהְּכִֵסָּיה ֶאל ִּדיַרת ְׁשֵי ַהֲחָדִרים ַהְּקַטָּנה ֵהֵחּלּו

  !ִהֵּנה ֵהם ַיַחד

  

  ַא- ִחֵּי- ְּבַׁשְלָוה , ַעְכָׁשו ִהְתלֹוֵצץ ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות יֹוֵתר. ִהְרִצין. ָאדֹון ִאיֶגִַצי ִהְׁשַּתָּנה

  ָּתקּוַע ֶּפַרח ַּבָּדׁש ִמְקָטְרֹו ׁשּוב לֹא ָהָיה , ְלבּוׁשֹו ָהָיה ַעְכָׁשו ְמֻהָּדר ָּפחֹות. ֶאל ָּכל ֶאָחד

  .הּוא לֹא ִּפֵּזם עֹוד ְקָטִעים ֵמאֹוֵּפֵרטֹות ְּבֵצאתֹו ִמן ַהֲחּות. ַהְּמֹיָעד ְלֵאיזֹו ָלקֹוָחה ָיָפה

  .ִהְתַלֲחׁשּו ַהְּבִרּיֹות –הּוא ָזקּוק ְלעֹוד ְקָצת ֶּכֶסף   -

  ֹום ִראׁשֹון ֶאָחד ָיְצאּו ָאדֹון ִאיֶגִַצי ְּבי. ּוָבא ָהָאִביב, ֶׁשָהָיה ַקר ַהָּׁשָה ִּבְמיָֻחד, ָעַבר ַהֹחֶרף

  . ַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה ּוְבֵי ָהָאָדם ָהיּו ֱמֶלֵאי ִׂשְמָחה. ִעם ִאְׁשּתֹו ְוִעם ְׁשֵי ַאֶחיָה ַלִּטּיּול

ִטּיּוָלם ְלִויְלֹוב, ְׂשֵבֵעי ָרצֹון, ַאְרַּבְעָּתם ָהְלכּו ְלֹאֶר- ַהְּׂשֵדָרה ְמַחְּיִכים   . ְמַתְכְִים ֶאת 

ַּבֶּמְרָּכָבה . ִּפְתאֹום ִהְפִסיק ָאדֹון ִאיְגִַצי ֶאת ַהִּׂשיָחה ְוֶהֱחָוה ִקָּדה ֲעֻמָּקה ְּבִכּוּוָּה ֶׁשל ֶמְרָּכָבה חֹוֶלֶפת

  .ַעל ַהֲחּות ֶׁשָּבּה ָעַבד ָאדֹון ִאיֶגִַצי ִּבְׁשָעתֹוַָסע ּבַ 

ְׁשֵיֶהם ָצפּו . ֶּבְרְַרד- ֶּכֶלב ִמֶּגַזע ַסן, ּוְלָידֹו ֲחֵברֹו ַהָּצמּוד ֵאָליו ָּתִמיד, ְמֻדְכָּד-, ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ָיַׁשב ְמְֻמָם

ַטְּיִליםְּבַמָּבט ֵלֶאה ְּבׁשּורֹות ָהֵעִצים ּוַבַּתֲהלּוָכה ָהאֲ    .ֻרָּכה ֶׁשל ַהְּמ

  .ָחַׁשב ְלַעְצמֹו ֶהָעִׁשיר –" טֹוב  לֹו"  -

ֶׁשִהְתַקֵּׁשר , ְּכֶׁשהּוא ַמִּקיף ְּבַמָּבטֹו ֶאת ַהְּׁשִליִׁשָּיה ֶׁשּלֹו, ָחַׁשב ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָהִאיׁש ֶהָעִי –" ֲאִי אֹוֵהב"

  . ֵאי- ָיכֹול ָהָיה ִלְחיֹות ִּבְלֲעֵדיֶהם ְזַמן ֹּכה ַרב ֵאֶליָה ָּכל ָּכ- ֶׁשּלֹא ָהָיה ְמֻסָּגל ְלָהִבין

  .ְבֵי ָהָאָדםהּוא ִהְׁשּתֹוֵקק ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשְּׁשJֶׁשת ַהְּנָפׁשֹות ָהֲאהּובֹות ָעָליו ִיְהיּו ַהְּמֻאָּׁשִרים ְוַהְּׂשֵמִחים ֶׁשּבִ 

  !ֲאִי אֹוֵהב –ַמִים ֵמִרים ֶאת ֵעיָיו ֶאל ְּתֵכֶלת ַהּׁשָ , ָלַחׁש –ֱאJִהים   -


