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 מלצר הוא בנאדם
 35-35' עמ', כתבים כרך ו, אק'יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגם

 !ֶמְלַצר הּוא ֶבְנָאָדם

 ...ַעְכָשו ָצִריְך ְלַהְמִשיְך, ִנְכַתב ְכָבר: ָמה ַלֲעׂשֹות

יֹוֵשב ָתִמיד ְלַיד , ִמֶזה ְשמֹוֶנה ָשִנים ֲאִני אֹוֵכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ְבאֹוָתּה ִמְסָעָדה: ּוְבֵכן ָתֲארּו ְלַעְצְמֶכם

ְלָחן ְלָחן , אֹותֹו שֻׁ  . ּוְמָשֵרת אֹוִתי אֹותֹו ֶמְלַצר, "ֶשִלי"ַהשֻׁ

 .ַעד ָכאן ַהכֹּל ְבֵסֶדר

ֹּא ַאַחת ִגַדְפִתי אֹותֹו ַעל ֶמְחָדָליו ְלִמיֵניֶהם ,ֶשְבֶמֶשְך ְשמֹוֶנה ַהָשִנים ַהָללּו, ַעְצְמֶכםלְ  ּוְמִשיכּו ְוָתֳארהַ   .ל

 .ִלי ָהָיה ָקֶשהַהצְ 

ְמָטם-   !ַאָתה ְמטֻׁ

ֹּא ָהָיה ִעתֹון  .ֶנֱעָלם ְבֵאיֶזה ָמקֹום , ל

ָשג ָמה ֶזה ֵשרּות-   !ֵאין ָלְך מֻׁ

 :אֹו ֶשָמְזגּו ַבִמְטָבח ְמַרק עֹוף ְבַצַלַחת ְמלְֻׁכֶלֶכת ,י ִשַנִיםָחְסרּו ִקְסמֵ 

 !ְלָך ַלֲעבֹּד ְבִדיר ֲחִזיִרים ְוַרק ַאל ִתְהֶיה ֶמְלַצר- 

 :ָשַמְעִתי ַפַעם ֵאיְך ָגַער בֹו ַהְמַנֵהל ֶשִלי

 !אֹו ֶשֲאִני ֶאֱעבֹּר ְלִמְסָעָדה ַאֶחֶרת, ִאיְדיֹוט, ָהרּוחֹותאֹו ֶשַבַעל ַהַבִית ֶשָלְך ִיְזרֹּק אֹוְתָך ְלָכל - 

ֹּא ֵהִגיב ָמה ֶשָהָיה ְבַוַדאי ַהָבַעת ְמָחָאה , ְלִעִתים ְרחֹוקֹות ִמְלֵמל ַמֶשהּו ַתַחת ַאפֹו; ַהֶמְלַצר ְבֶדֶרְך ְכָלל ל

 . אֹו אּוַלי ִהְצַטְדקּות, ִמִצדֹו ַעל ַטֲענֹוַתי

ָכרֹוה ָתֲארּו ְלַעְצְמֶכם ֶשִלְפֵני ָשבּוַע ִהִגיש ִלי ַהֶמְלַצר ַהֶזה ָקֶפה ָשחְוַעָת   .ר ְבִלי סֻׁ

ָכר-   .ֲאִני שֹוֵאל ְבַכַעס –? ֵאיפֹּה ַהסֻׁ

 .ֵהִשיב ְבִחָפזֹון –ָשַכְחִתי , ָאה- 

ֹּא ִתְשַכח ָלַקַחת( טיפ) ֲאָבל ְדֵמי ְשִתָיה-   ?ָמה, ל

ָכרכַ   .ֲעבֹּר ֶרַגע הֹוִפיַע ַהסֻׁ

 .ָאַמר ַהֶמְלַצר –ֲאדֹוִני , ֲאִני ְמַבֵקש ְסִליָחה- 

ֹּאת אֹוֶמֶרת ַאָתה ְמַבֵקש ְסִליָחה-   ?ָמה ז

ָכר ִעם ַהָקֶפה-   . ֲאִני ְמַבֵקש ֶאת ְסִליָחתֹו ֶשָשַכְחִתי ְלַהִגיש ַלֲאדֹוִני סֻׁ

 .ָחַשְבִתי ֶשהּוא עֹוֶׂשה ִמֶמִני ְצחֹוקָבֶרַגע ָהִראשֹון 

 ?אּוַלי ַאָתה קֹוֶנה ְלָך ַבִית? ִהְתַעַשְרָת ְכָבר- 

 .ָמַדְדִתי אֹותֹו ְבַמָבט ָחמּור

 . םָאְזַניִ , ֵעיַנִים, ֵיש לֹו ַאף; ְמַעט ֵׂשיָבה ָזְרָקה ְבַרקֹוָתיו, ֶגֶבר ְכֶבן ְשלֹוִשים: ָמה ֲאִני רֹוֶאה

ַלְמרֹות ֶשְלֶרַגע ִהְפִליא אֹוִתי ֶשְלֶמְלַצר ֵיש ַמֶשהּו יֹוֵתר ִמְשֵתי ָיַדִים . שּום ָדָבר? ָאז ָמה ָכל ָכְך מּוָזר

 ֹו ַׂשְמִתי ֵלב ֶשֵיש ל: ָמה ֶשמּוָזר יֹוֵתר. ִלטֹּל ֶאת ַהַתְשלּום ְוֶאת ַהֶתֶשר, ְלַהִגיש ֲארּוַחת ָצֳהַרִים

 .ַהָבַעת ָפִנים ֲעצּוָבה

ֹּא ָיַשְנָת ַמְסִפיק אֹו ֶשַאָתה ָשתּוי-   .ָשַאְלִתי ְבִניָמה ְמפֶֻׁיֶסת –? ל
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ֹּא-   .ִאְשִתי חֹוָלה, ֲאדֹוִני, ל

ֹּאת אֹוֶמֶרת ִאְשְתָך-   ?ָמה ז

 .ֲאדֹוִני, ִאְשִתי ָחְלָתה- 

 ?ֵיש ְלָך ִאָשה- 

 .ְוַעְכָשו ְבִדיּוק ָבא ַהְשִליִשי, ְשֵני ְיָלִדיםּו, ֲאדֹוִני, ֵכן- 

ֹּא ַרק ַאף: ַרבֹוַתי ,ָמה ַתִגידּו - ֶשֵיש לֹו ָאְזַנִים , נּו. ֶאָלא ַגם ִאָשה, ֵעיַנִים ְוָאְזַנִים, ַלֶמְלַצר ֵיש ל

ֹּא ַמְפִליא ַע ְכֶשְמַצְלְצִלים ְלַהְזעִ : ֶזה ל ֹּאת ֶאְפָשר , ֶשֵיש לֹו ַאף ְוֵעיַנִים . יקֹוהּוא ָצִריְך ִלְשמֹּ ַגם ֶאת ז

 ?ְוֵאיְך ִבְכָלל ֵהם ִהִגיעּו ֵאָליו,  ָלָמה לֹו ַלֶמְלַצר ִאָשה ִויָלִדים, ֲאָבל ַלֲעָזאֵזל. ְלַקֵבל

 .ֶהְחַלְטִתי ְלַהְבִהיר ֶאת ַהְדָבִרים

ֹּאת? םַאָתה אֹוֵמר ֶשֵיש ְלָך ִאָשה ִויָלִדי-   ?ְוֵאיְך ָמָצאָת ְלָך ֶאת ָהִאָשה ַהז

 ...?ֵאיְך ֶזה, ֲאדֹוִני, ַאָתה יֹוֵדעַ  –ְוִהֵנה , ִהְתַחֵתן, ַהֶבן ָאָדם ִהְתַאֵהב, ָאה- 

 ?ַאָתה אֹוֵמר, ִהְתַאַהְבְת ... ֲאָבל, ֲאִני יֹוֵדַע ְבַוַדאי ֶשֲאִני יֹוֵדעַ , ֵכן; ֲאִני יֹוֵדעַ - 

 .ֵיש ְלַדֵבר ָמה, ָאה- 

 ?ָמה ָאַמְרָת ָלּה ְכֶשִהְתַאַהְבָת ... ֲאִני ַסְקָרן ָלַדַעת. ֶרַגע, ֶרַגע- 

 .ָקְראּו לֹו

 .ָתבֹוא ֵהָנה ַאַחר ָכְך, ָשַמע- 

ֹּא , אֹותֹו ֶמְלַצר. פֹוֵקַח ֶאת ֵעיֵני ִלְרָוָחה. ִמְתבֹוֵנן... ֲאִני ִמְתבֹוֵנן  .ִהְשַתָנהשּום ָדָבר ל

ָנה –ֲאִני ַמְמִשיְך ַלֲחקֹּר אֹותֹו  –ְיִדיִדי , ָשַמע-   ?ַכָמה ְזַמן ַאָתה ַאֲחֵרי ַהֲחתֻׁ

 .ֵתַשע ָשִנים- 

 ?ְוַאָתה אֹוֵמר ֶשֵיש ְלָך ְיָלִדים... ָאה- 

 .ֶשִיְהֶיה עֹוד ְמַעטנּו ְוֶזה , ַהַיְלָדה ַבת ַאְרַבע, ַהֵבן ְכָבר ֶבן ֵשש. ֵיש ִלי- 

 ?ָמה, ֵהם ְבַוַדאי ֶמְלָצִרים, נּו... ָאה- 

 , ֲאִני ַמֲעִדיף ֶשִיְהיּו ָכל ָמה ֶשֵהם רֹוִצים, ֵשִנית. קֶֹּדם ָכל ֵהם עֹוד ְקַטִנים ִמַדי? ָמה ִפְתאֹום- 

ֹּא ַבִמְקצֹוַע ַהֶזה  .ְוַרק ל

ֹּא ַבִמְקצֹוַע ַהֶזה"ֵאיְך ֶזה -   ?ָמה ֵהם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות? "ל

ֹּא יֹוֵדעַ -   ...ַהֵבן לֹוֵמד ְבָרצֹון. ֲאִני ל

 ?ַאָתה אֹוֵמר, לֹוֵמד- 

 .ֵיש לֹו מֹוֶרה טֹוב. ְכָבר ְמַחֵבר ֶאת ָהאֹוִתיֹות, ֵכן- 

 ?ַעל ָמה ַאָתה ְמַדֵבר? ַלֵבן ֶשְלָך ֵיש מֹוֶרה- 

 .ים ְגרּוִשים עֹוָלה ִלי ְבחֶֹּדשִטים ְוֶעְׂשִר ַאְרָבָעה ְזלֹו- 

ְלָחןִד ַהַכִפית ִנְשְמָטה ִמיַ   .י ְוָנְפָלה ְבִצְלצּול ַעל לּוַח ַהַשִיש ֶשל ַהשֻׁ

 ?ְוֵאיְך ַהְיָלִדים קֹוְרִאים ְלָך, נּו... ָאה... ?ָמה עֹוד ָרִציִתי ִלְשאֹּל אֹוְתָך... ַחֵכה ֶרַגע- 

ֹּא ִליֵאיְך ֵהם ְצִריִכים -   . ַאָבא:  קֹוְרִאים ִלי? ִלְקר

 ?ֵאיְך ֵהם אֹוְמִרים, ֶשֵהם רֹוִצים ַמֶשהּוכְ ְלָמָשל   .ָמה ִמְשָפִטיםכַ ֱאמֹּר ִלי , ְיִדיִדי- 

 ".ַאָבא ְבַבָקָשה"אֹו , "ִתְקֶנה ִלי, ַאָבא: "ֵאיְך ִלְפָעִמים- 
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 ?ה ֵחֵרש אֹו ָמהַאָת ! ְלָכל ָהרּוחֹות, ֶחְשבֹון! ֶמְלַצר- 

 .שּוב ָקְראּו לֹו

ֹּא ִנְרֶאה ִלי ַמְצִחיק ,ל ָכְךכֹּ ַהַתְגִלית ַהֲחָדָשה ִהְדִהיָמה אֹוִתי  ּוְכָבר ָאז ָצץ . ֶשֵביְנַתִים ָכל ָהִעְנָין ַהֶזה ל

ֹּא ָהִייִתי ֵמֵעז ְלִהְתַחֵלק ִעם ִמיֶשהּו . ְבמֹוִחי ָהַרְעיֹון ֶשֶמְלַצר ְבָכל ִמְקֶרה הּוא ֶבן ָאָדם ַאְך ְלעֹוָלם ל

ֹּאת  ...ַבֲהָזָיה ַהמּוָזָרה ַהז

. ָכל ַהַלְיָלה ָיַשב ְלָיָדּה. ַהנֹוָלד הּוא ֵבן. ִהיא ַמְרִגיָשה יֹוֵתר טֹוב .ָשַאְלִתי ָמה ְשלֹום ִאְשתֹוְלָמֳחָרת 

ֹּא ַהסֹוף. ַלֶמְלַצר ֵיש ִאָמא: ַתְגִלית ֲחָדָשה. ַעְכָשו ִאמֹו ַמֲחִליָפה אֹותֹו : ִאָמא ֶשלֹו קֹוֵראת לֹו. ְוֶזה ל

 .ַמָכִרים ִויִדיִדים, ַלֶמְלַצר ֵיש ְקרֹוֵבי ִמְשָפָחה: ָהְלָאה". ֵבן"ֹו א" ְבִני"

ֹּא ַפַעם ָהָיה ַמֲעִדיף ְלַוֵתר ; ַבֶהְמֵשְך נֹוַדע ִלי ֶשהּוא חֹוֵשב ֶשָלקֹוחֹות ֲאָחִדים ֵהם ֲאָנִשים ַחְסֵרי ִנימּוס ל

ֹּא יַ , [טיפ] ַעל ְדֵמי ַהְשִתָיה ֶשִלְפָעִמים ִנְמַאס לֹו ָכל ָכְך ַעד ֶשָהָיה רֹוֶצה ִלְזרֹּק ַהכֹּל ; ֲעִליבּו אֹותֹוְוַרק ֶשל

' ִביץֶק ֶשל ִסינְ " ְבֵאש ּוְבֶחֶרב"ת הּוא ָקָרא ֶא ; ִמְפֵני ֶשֵיש לֹו ְיָלִדים, ֲאָבל הּוא ֵאינֹו ָיכֹול, ְלָכל ָהרּוחֹות

ֹּא יָ  ,ְבַעְצמֹו ָגל ַלֲעׂשֹות שּום ָדָבר ְבֶמֶשְך ַהיֹוםְוֵלילֹות ְשֵלִמים ל ֹּא ָהָיה ְמסֻׁ ַעד ְכֵדי ָכְך ִהְשַתְלטּו  .ֵשן ְול

ט ִמַדי ָמקֹום ִלְבָעיֹות ַמְקִדיָשה ְמעַ  תנּותֹוָהעִ הּוא חֹוֵשב שֶ ; ַהַהְרַפְתָקאֹות ָהֵאֶלה ַעל ַמְחְשבֹוָתיו

; הּוא ְמַגֶנה ֶאת לּוִאיָזה ֶשָעְזָבה ֶאת ַהְיָלִדים ִבְשִביל ֵאיֶזה ַגְנְדָרן; ֲאֵחרֹות ְויֹוֵתר ִמַדי ִלְבָעיֹות, תדֹוַאחָ 

ֹּא ָהָיה סֹוֵלַח ָלּה ֲאִפלּו ִאלּו ָהָיה ַבֲעָלּה ֹּא ָנעִ ; הּוא ְלעֹוָלם ל ים לֹו ְלַהִגיש ָכל ִמיֵני ַהְרֵבה ְפָעִמים ל

ֶשַהַמָצב ַרע ; ֶשֵיש ְתָכִכים ֵבין ַהֶמְלָצִרים; ֵדַע ֶאת סֹודֹות ַהִמְטָבח ֶשל ַמֲעִבידֹוִמְפֵני ֶשהּוא יֹו, ְטָעִמיםמַ 

[ יםהוץ סדיניגלמכשיר ]ָהָיה קֹוֶנה לֹו ַמֲעִגילֹות , ִאם ָהָיה לֹו הֹון ָקָטן ְלַהְשִקיעַ ; ֶאְצֵלנּו ִבְגַלל ַהבּורּות

 .ְוָהָיה ַחי לֹו ְבֶשֶקט

ֵרי ֶשנֹוְדעּו ִלי ְדָבִרים ַרִבים ָכל ָכְך ְבֶמֶשְך ְשלֹוָשה ָיִמים ִהְתַחְלִתי ְלַהִסיק ַמְסָקנֹות ִמן ַהחֶֹּמר ַאחֲ 

 :ָדָבר ִראשֹון ֵהַבְנִתי ש. ֶשֶנֱאַסף

ֹּאת עֹוד קֶֹּדם ָלֵכןֶבֱאֶמת ָיַדעְ  –ַאב ְיָלִדים אֹו ְשֵניֶהם ַגם ַיַחד , יֹות ָנׂשּויְה ר ָיכֹול לִ ֶמְלצַ  ֲאָבל , ִתי ז

ֹּא ּוִבְכָלל , ֶשְיכֹוִלים ִלְהיֹות לֹו ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ָאב, םר ֵיש ֵא ֶשְלֶמְלצַ . ָעָלה ְבַדְעִתי ֵאיְכֶשהּו ֶזה ַאף ַפַעם ל

ֹּא מּוָבן ֵמֵאָליוְוזֶ , ְקרֹוֵבי ִמְשָפָחה ֹּאֶמְלצָ . ה ַהל ֹּאת ַקל , ר יֹוֵדַע ִלְקר ֶשֲהֵרי הּוא ַמִגיש ֶאת , ְלַנֵחשז

ֹּא , כֹוֵתב ֶחְשבֹונֹות ַעל ַהַמָפה ְוַכדֹוֶמה, ִנים ַהִנְדָרִשיםֹותָהעִ  ָגל ִלְקר . ְלִהְתַפֵעל"  ְבֵאש ּוְבֶחֶרב"ָהָיה ְמסֻׁ

ָרעֹות ַהשֹוְטִפיםֶשֵיש לֹו ֵדעֹות ִמֶשלֹו ַעל ֲאָנִשים ֶשהּוא פֹוֵגש וְ , ָברּור ְלַגְמֵרי ֹּא ָקֶשה ְלַהִניחַ . ַעל ֵמַהְמאֹּ , ל

, ֲאָנִשים ְמפְֻׁרָסִמיםִנים ְבתֹוְלדֹות ַחֵייֶהם ֶשל יְ עַ ַאֲחֵרי ֶשמֵ , ֵטִליֶגְנִצָיהֶשֶמְלַצר ָיכֹול ִלְהיֹות ַבַעל ִאינְ 

ֹּא ָהיּו עֹוְרֵכי ִדיןֶשהֹוֵר  ֹּא ִנְמנּו ִעם , י ַרִבים ֵמֶהם ל ֹּא ָהיּו ַלְבָלִרים אֹו ַבֲעֵלי , ִמְבַחר ַהנַֹּערל ל

ַוֲאִפלּו ִלְהיֹות ָעצּוב ַכֲאֶשר , ר ָיכֹול ֶלֱאהֹּב ֶאת ִאְשתֹו ְוֶאת ְיָלָדיוֶזה ֶשֶמְלצַ .  ֹוֵצא ָבֵאֶלהִאיְנֵטִליֶגְנִצָיה ְוַכי

 .ּוִמְיִדיעֹות ְקַטנֹות ַהִמְתַפְרְסמֹות ָבִעתֹוִנים, ים ְוִשיִרים ִמִספּוִר , ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֵמרֹוָמִנים, ִאְשתֹו חֹוָלה

ֹּא ַרק רֹוְפִאים רֹוְפֵאי ִשַנִים אֹו סֹוֲחִרים יֹוְדִעים ֶלֱאהֹּב , ִעתֹוָנִאים, רֹוְקִחים, ְמַהְנְדִסים, ָאנּו יֹוְדִעים ֶשל

ֹּא  .אֹו ִלְׂשנ

ְוִאם ; הּוא ֶבן ָאָדם –ים יִ ִש נֹוִחיצֹוִנִיים ְוַנְפִשִיים אֶ  ֶנה ִפיִזי ְוַקֵּוי ְדמּותַעל ִמבְ בָ  אְלִפיָכְך ֶמְלַצר ָשהּו

ֹּא  ֶשַבִמְסָעדֹות ּוְבָבֵתי ָקֶפה ְלַיד לּוחֹות ִעם , תֹוְצאֹות ַהְשָפָעָתּה ַחָיבֹות ִלְהיֹות –ּוָבס ְבִוכּוַח תַהָנָחה זֹו ל

ֹּא ִלירֹּק: "ַהְכתֶֹּבת לּוַח ִיָקַבע  –" ָהאֹוְרִחים ִמְתַבְקִשים ְלָהִסיר ֶאת ִמְגְבעֹוֵתיֶהם"אֹו הַ " ַעל ָהִרְצָפה ל

 ".ר הּוא ֶבן ָאָדםֶמְלצַ : "ֶשִיָכֵתב בֹו

ָכן ְלַמַדי , ַנָהג, ִליַח הּוא ֶבן ָאָדםם שָ ֶשגַ , ְוִאם ִיְתָבֵרר ַבֶהְמֵשְך. עֹוד ִתְפְתחּו ֶפה ַלָשָטן. ֲאָבל ֶזהּו ַצַעד ְמסֻׁ

ַהָדָבר ָעלּול ְלַהְשִפיַע ְבצּוָרה ... ?ת ַשְנסֹוִנים ְועֹודֶר מֶ זַ , תֹוֶפֶרת, ַבִית-עֹוֶזֶרת, ֹוֵערש, יֹום-פֹוֵעל ְׂשִכיר

 ...ֲהַרת ָאסֹון ַעל ַמֲהַלְך ַהְיָחִסים ַהֶחְבָרִתִיים

י ִהְתַחְלִתי ִלְפנֹות יק ַזֲעזּוִעים ַעד ֶשְבַעְצִמ ָעְברּו ָעַלי ַמְספִ . ְבָעָיה ְסבּוָכה ָכל ָכְךֵאין ֶזה ֵמִעְנְיֵני ִלְפתֹּר 

ִהְשַקְעִתי ְבָכְך כֹוחֹות ַרִבים ְוַהָדָבר ָעָלה ". ְלִהְתָראֹות, תֹוָדה, ְבַבָקָשה, בֶֹּקר טֹוב: "ַלֶמְלַצר ֶשִלי ַבִמִלים

 .ַהֶהְרֵגל הּוא ַהֶטַבע ַהֵשִני ֶשל ָהָאָדם –ְכִפי ֶשאֹוְמִרים : יאּותִלי ִבְבִר 


