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 אריה בוכנר: תרגם

 

ֵדר ן ַהֶקַרח, ַעל ַיד ַהגָּ סָּ ֵצר ַעל ַהַגג ַהנָּמּוְך ֶשל ַמחְּ ִפַנת ֶהחָּ ה ִמִפי אֹוֶלק, בְּ ֶדק ּתֹורָּ לָּ ַמד וְּ ֵבה , לָּ ֶמֶשְך ַהרְּ בְּ
ִבים מּוַרת זֹאת ִקבֵ , ֲערָּ ַהִלּמּוִדים בֹוּותְּ ֶדק ַעל ֵבית ַהֵסֶפר וְּ לָּ ִדיעֹות ִמִפי וְּ אּו . ל אֹוֶלק יְּ רְּ ל עֹוד קָּ כָּ

ֵסרּוִגין ִרין, בְּ ֵמישָּ ַלְך לְּ חּו ֵסֶפר ִלּמּוד. ַהֹכל הָּ קְּ ל ַכֲאֶשר לָּ בֹון : ֲאבָּ ֶחשְּ דּוק אֹו ֵסֶפר לְּ ַרר  –ִדקְּ ז ֻהבְּ ַרק אָּ
ִדי ַעּטֹות יְּ ה מְּ ֶדק מָּ לָּ גּומֹותִלוְּ ה ֵהן פְּ ַעד ַכּמָּ יו וְּ  . עֹותָּ

ה-  ֵאלָּ ה? ִמי: ֵשם ֶעֶצם עֹוֶנה ַלשְּ ר ַחי ? מָּ בָּ ִאם דֹוֵמם ? ִמי –ִאם ַהדָּ ה –וְּ  ?מָּ

ֵכן ַגם ַנפֹוֵלאֹון הּוא ֵשם ֶעֶצם-   ?ּובְּ

ן-  אֹותֹו, מּובָּ ר ִלרְּ שָּ  .ִכי ֶאפְּ

אֹותֹו-  ר ִלרְּ שָּ  .ִכי הּוא ֵמת, ַהלֹא ִאי ֶאפְּ

ה, נּו ֵכן-  מּונָּ  .ַבּתְּ

ה-  מּונָּ ל ַבּתְּ ה, ֲאבָּ ֵאלָּ ה ַלשְּ ה: הּוא ֵאינֹו ַחי ַעל ֵכן עֹונָּ  ?מָּ

יו ֵתפָּ ֶדק ֵמִניַע ֶאת כְּ לָּ  .וְּ

ה"ַהִאם ַגם -  ִהלָּ  ?ִהיא ֵשם ֶעֶצם" ּתְּ

ר-  שָּ ה ֶאפְּ ִהלָּ אֹות, ֶאת ַהּתְּ ר ִלרְּ שָּ  ?אֹו ִאי ֶאפְּ

ה-  ה ַהִּמלָּ ה" ּוַמדּוַע עֹונָּ ִהלָּ ה" ּתְּ ֵאלָּ ה: ַלשְּ ה ַחיָּה –? מָּ ִהלָּ  !?ַהלֹא ַהּתְּ

ה-  ִהלָּ ִחית, ַהּתְּ א ֶשִהיא ִנצְּ  .לֹא ַרק ֶשִהיא ַחיָּה ֶאלָּ

ֶיה ם ַוַדאי ַגם ִיהְּ סָּ ֻפרְּ ִהיג מְּ יֹות ַמנְּ אֹוֶלק ֵיש ַגם ֶדֶרְך. אֹוֶלק רֹוֶצה ִלהְּ ה, לְּ ִהלָּ ה אֹותֹו ֶאל ַהּתְּ : ַהּמֹוִבילָּ
ִר  ַמִיםצָּ ַּתֵכל ַבשָּ ִהסְּ ִבים, יְך לְּ רּוִעים כֹוכָּ ִלים, ַכֲאֶשר ֵהם זְּ ִבים נֹופְּ ַכֵּון ֶאל . ִכי ֵביֵניֶהם ֵיש כֹוכָּ ז לְּ ִריְך אָּ צָּ

ַהִגיד ַמֵהר ב ּולְּ תֹו ֶשל כֹוכָּ ִפילָּ ַעת נְּ  :שְּ

ם-  סָּ ֻפרְּ יֹות מְּ  .ֲאִני רֹוֶצה ִלהְּ

ֶיה  ְך ִיהְּ כָּ ה ִּתתְּ  –וְּ שָּ  .ַמֵלאַהַבקָּ

ר לֹוַמר שָּ ִשיר: ֶאפְּ יֹות עָּ ל אֹוֶלק ֵאינֹו דֹוֵאג ַלֶכֶסף. ֲאִני רֹוֶצה ִלהְּ  .ֲאבָּ

ִשיר ַחי ּוֵמת -  ר –ֶהעָּ מָּ ִנגְּ ם . וְּ סָּ ֻפרְּ ִאיש ַהּמְּ ֵרי –ַאְך הָּ ַגמְּ ַאֵחר לְּ  .ֶזה ַמֶשהּו שֹוֶנה וְּ

ִריָּה  יּו ַבִספְּ ִראשֹון הָּ ה  –ַביֹום הָּ עָּ מֹוֵתיֶהםִחכּו שָּ אּו ִבשְּ רְּ ה ַעד ֶשִנקְּ ֵלמָּ ז; שְּ ֶדק ֵהִבין אָּ לָּ א , וְּ רָּ ה ֶזה ִנקְּ מָּ
ִרים פָּ  .ַלֲעֹרְך ַצִיד ַעל סְּ

ֵבית ַהֵסֶפר ִדים, בְּ ִמיִדים ֲאחָּ ַתלְּ ט לְּ רָּ ִרים, ֲהֵרי פְּ פָּ רּו ַעל סְּ ִרים ַאף ַפַעם לֹא ִדבְּ עָּ תּוב . ַהנְּ ה ֶשכָּ ַעל מָּ וְּ
ִרים פָּ ר, ִבסְּ זִדבְּ ִמין ֶאל ַהלּוחַ , ּו ַרק אָּ ֵרי. ַכֲאֶשר ַהּמֹוֶרה ִהזְּ ַגמְּ אן ַמֶשהּו ַאֵחר לְּ כָּ  .וְּ

אתָּ ? ַהִאם ֶזה ֵסֶפר יֶָּפה-  רָּ ה קָּ ֵסֶפר? מָּ ר בְּ ֻספָּ ה מְּ אִתיו ֲעַדִין?  אֹו לֹא, ֲאִני ַמִכיר אֹותֹו? מָּ רָּ . לֹא קְּ
ה דָּ יָּה, ִשיִרים, ִספּור, ַאגָּ ַרפְּ ֶשה. ִביֹוגְּ ַנִים; ֵסֶפר ַקל אֹו קָּ ד אֹו ִבשְּ ֶכֶרְך ֶאחָּ  .בְּ

ִר  פָּ חּו סְּ קְּ לָּ ִרים ֶהֱחִליפּו וְּ עָּ םַהנְּ מָּ ַעצְּ ַאִחים, ים לְּ ַלהֹוִרים, לָּ יֹות וְּ  .ַלֲאחָּ

ם ִהִכיר אֹותֹו ֻכלָּ ם וְּ אן ֶאת ֻכלָּ אֹות. אֹוֶלק ִהִכיר כָּ ַתן הֹורָּ ַקַחת, הּוא נָּ ַעץ לָּ ַקַחת ֵאיֶזה ֵסֶפר, יָּ  .אֹו לֹא לָּ

ֶבֶרת -  ה חֹוֵשב ֶשַהגְּ ִנית)ַאּתָּ רָּ ִרים( ַהַספְּ פָּ ה סְּ לֹושָּ ְך שְּ ֵאר ַלֲאֵחִריםּו? ִּתֵּתן לָּ ה ִישָּ ֶאת ַהֵסֶפר ַהֶזה ַאל ? מָּ
רּועַ , ִּתַקח אֹוד. ִכי ַהסֹוף קָּ ִחיק מְּ  .ַהֵסֶפר ַהֶזה ַמצְּ

יֹוִני-  ע ִדמְּ ִביָך. ֶזה ַמסָּ ִביל אָּ  .ֵסֶפר ֶזה טֹוב ִבשְּ
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ל לָּ אן ִבכְּ ַמֵצא כָּ יָּה ִמתְּ מֹו לֹא הָּ ַעצְּ ֶדק בְּ לָּ  .וְּ

ַנֵהל ַהַבִיתאֹוֶלק ִהִגיש ֶאת ַהפֶ  ֵדי מְּ תּום ַעל יְּ  .ֶתק ֶהחָּ

ה-  שָּ ַבקָּ ֶבֶרת, בְּ ש, גְּ דָּ  .ֶזהּו ַנַער חָּ

יו  לָּ ַרגְּ ה בְּ ִריזָּ ִּתי זְּ ה ִבלְּ נּועָּ ה ּתְּ שָּ ֶדק עָּ לָּ ה  –וְּ ה ַלקּוד ִקדָּ צָּ ִדים –רָּ דָּ ל ַהצְּ ַחף ִמכָּ ִנדְּ יָּה , וְּ ִכי ַצר הָּ
קֹום  .ַהּמָּ

ה ֶאת ַהֶפֶתק  חָּ קְּ ֶבֶרת לָּ שַהגְּ דָּ ה ֶאת ַהקֹוֵרא ֶהחָּ מָּ שְּ רָּ  .וְּ

רּוִשים-  ה גְּ רָּ ְך ֲעשָּ ֵיש לָּ  ?וְּ

ִּתי, ֵאין ִלי-  ִברְּ  .גְּ

א-  בּוַע ַהבָּ ִביא ַבשָּ  .ּתָּ

ִּתי, טֹוב-  ִברְּ  .גְּ

ַעֵצב ֶדק ִהתְּ לָּ  .וְּ

רּוִשים-  ה גְּ רָּ ֵתת ֲעשָּ ֶצה לָּ א לֹא ִּתרְּ ֶיה ִאם ִאּמָּ ה ִיהְּ ם –? ּומָּ ּתָּ ֶלכְּ ַאל בְּ ה שָּ תָּ  .ַבֶדֶרְך ַהַביְּ

א-  ּה דֹוֶרֶשת. לֹא נֹורָּ ִנית ַהזֹאת ֵאינָּ רָּ ִניָּה ֶאל ִּתַגש. ַהַספְּ ה, ַלשְּ ַחק ִמֶּמנָּ שֹו ִירְּ ל שֹוֵמר ַנפְּ ל זֹו ַרק . כָּ ֲאבָּ
ַדֶבֶרת ה, מְּ ל ִהיא טֹובָּ ַבד זֹאת. ֲאבָּ גּון , ּוִמלְּ חּור הָּ ה בָּ ָך –ִאם ַאּתָּ ֶוה לְּ  . ַאלְּ

א הלְּ ִתיבָּ ִשיֵרי כְּ ַמכְּ ה ַבֲחנּות לְּ רָּ ֹחֶדש, ֹוֶלק ִמשְּ ִלים לְּ ה רּובָּ ַּתֵכר ִששָּ הּוא ִמשְּ  .וְּ

ַחד-  ה, ַאל ִּתפְּ קֹום ֲעבֹודָּ א מְּ צָּ ָך ֶאמְּ ִבילְּ ִרים. ַגם ִבשְּ פָּ ַקֵבל ַלֲחנּות ַהסְּ ִהתְּ ִליַח לְּ ֲאַוֵּתר ַעל , ַכֲאֶשר ַאצְּ
ה ִּת  ַאּתָּ ִתי וְּ קֹום ֲעבֹודָּ קֹוִמימְּ ֵנס ִבמְּ  .כָּ

ִית אּו ַבבָּ רְּ אֹותֹו ֶעֶרב ַהֹכל קָּ א: בְּ ַלֶדק, ַאבָּ א ּווְּ מּונֹות ֶשַבֵסֶפר . ִאּמָּ ה ּתְּ קָּ ֶחלְּ פְּ ה ַלִּויֶצק ּולְּ ֲאתָּ יָּה ֶהרְּ ּוַמנְּ
ה ֵאיֶזה ִספּור תָּ דְּ ה בָּ מּונָּ ל ּתְּ ַרת כָּ בָּ ַהסְּ  .ּולְּ

ֹרַע -  לֹא ִלקְּ ֵלְך וְּ ַלכְּ ִרי לֹא לְּ ֶדק –ִשמְּ לָּ ִהיר וְּ ֶעֶרב ִמֵהר ַלֲעֹבר. ִהזְּ הָּ ִמים, וְּ ִבים ַהקֹודְּ ַערְּ ל הָּ  .ֵמֲאֶשר כָּ


