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  תֹוּכחַ לְ 
  .  שיחותיו של הדוקטור הזקן: מתוך

  298-299' עמ, כתבים ט, אק'יאוש קורצ
  אורי אורלב: תרגם

  

 . ַאף ֶאָחד לֹא אֹוֵהב. ַּגם ֲאִי לֹא אֹוֵהב ְלַחּכֹות. ֲאִי יֹוֵדַע ֶׁשֵאיְ& אֹוֵהב ְלַחּכֹות

ַאָּתה . ֶזהּו ֶזה. ָהָאָדם ַחָּיב ְלַהְמִּתין, ָּכ4 ֻמְכָרח ִלְהיֹות? ֲאָבל ָמה ַלֲעׂשֹות. ַעְכָׁשו, ַמֵהר, ַאָּתה רֹוֶצה ִמָּיד: ֲאִי יֹוֵדעַ 
ָלַדַעת ְּכָבר ֶאת ָמה , אֹו ּבֹוֶה, ִלְגֹמר ְּכָבר ֶאת ָמה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב, ִלְגֹמר ַמֵהר ֶאת ַהִּצּיּור. הּו ְורֹוֶצה ַמֵהרעֹוֶׂשה ַמּׁשֶ 

 . ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד

 : ִָעים לֹוַמר

 .ְּכָבר ָּגמּור. ֲאִי ְּכָבר יֹוֵדעַ , ְּכָבר מּוָכן, ֵיׁש ִלי ְּכָבר. ָּגַמְרִּתי ְּכָבר - 

 .ֲאִי ְמַפֵּזר ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון ְוַהְּדרֹוִרים ֵאיָם ְוֵאיָם. ִּפַּזְרִּתי ַלִּצּפֹוִרים. ְזַמן ַרב ִּפַּזְרִּתי ֵּפרּוִרים ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון

 .ֵאין - ְמַחָּכה , ֲאִי ְמַחֶּכה

ְמַחְּפִׂשים ַּגְרִּגיר ֶאָחד ְמֻלְכָל4 . ֵהם ְרֵעִבים. ם ְרֵעִביםַהְּדרֹוִרי. אֹוְסִפים ָּבְרחֹוב. ֲאִי רֹוֶאה ֶׁשֵהם ְמַחְּפִׂשים ָּבְרחֹוב
 ? ַמּדּועַ . ְוֵהם לֹא ָּבִאים - ְוַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ֵיׁש ִּבְׁשִביָלם ַהְרֵּבה ְוִָקי 

 .לֹא - ? ִמִּטְּפׁשֹות

 .לֹא - ? ֵהם ּפֹוֲחִדים

 ?אּוַלי לֹא ְלַפֵּזר ֵּפרּוִרים ּוְגִריִסים ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון? ַלֲעׂשֹותָמה . ֲעַדִין ֵאיָם יֹוְדִעים. ֲעַדִין לֹא ָראּו

 .ָמַתי ֶזה ִיְקֶרה, ֵאי4 ִיְהֶיה, ָעָליו ְלַחּכֹות ְוִלְראֹות ָמה ִיְהֶיה. ִמי ֶׁשַּמְתִחיל ָעָליו ְלִהְתַאֵּזר ְּבַסְבָלּות. לֹא

 .ְוַאְרַּבע ְּפָעִמים לֹא ִהְצַלְחִּתי ָׁשלֹוׁש, ַּפֲעַמִים, לֹא ִהְצַלְחִּתי ַּפַעם ַאַחת

ָהָאָדם , ָּכ4 ֻמְכָרח ִלְהיֹות. ֲאִי ְמַחָּכה ְּבַסְבָלּות ְועֹוֶׂשה ֶאת ֶׁשִּלי. ֲאִי ָאָדם ַסְבָלִי. ֲאָבל ֵיׁש ִלי ֹּכַח ָרצֹון ָחָזק
 ְוַאַחר ָּכ4 ַמִּגיָעה ַהַהְצָלָחה. ֶזהּו ֶזה. ְמַחֶּכה

 .ֲעַדִין ּפֹוֲחִדים. ֲאָבל ֵהם ּפֹוֲחִדים, ר רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ֵּפרּוִרים ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹוןַהְּדרֹוִרים ְּכבָ 

 .ְוַאַחר ָּכ4 ְּכָבר לֹא ּפֹוֲחִדים. ֵהם ּפֹוֲחִדים ְמאֹוד ְולֹא יֹוְדִעים ֶׁשַהֵּפרּוִרים ֲעבּוָרם

 .ִהְצַלְחִּתי

 .ֲאפּוִים ַּבֻּקְפָסה ַמְמִּתיֹות ָלֶהם ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון. ם ֲאפּוִיםַׂשְמִּתי ָלהֶ . אֹותֹו ָּדָבר ָהָיה ִעם יֹוִים

 .ַוֲאִי ְמַחֶּכה ְּבַסְבָלּות. ּפֹוֲחדֹות - ֵאיָן יֹוְדעֹות , ֵאיָן רֹואֹות: ַהֹּכל ְּכִמקֹוֶדם

 .פּוִים ּוְגִריִסים ְוַזְרֵעי ֹּדַחןְוַעְכָׁשו ֵהן אֹוְכלֹות ְּכָבר אֲ . ַאַחר ָּכ4 ְׁשַּתִים. ְוִהִּגיָעה יֹוָה ַאַחת

 .ּוִמְתקֹוְטטֹות ְורֹוצֹות יֹוֵתר. ֲאִפּלּו ְּכָבר ְִכָסֹות ְלַחְדִרי

 .ָהיּו ִלי ֲעִציִצים

 .ָזַרְעִּתי ְזָרִעים ֶׁשל ִלימֹון, ָטַמְִּתי ָּבֲאָדָמה ְׁשֵי ַעְרמֹוִים. ָזַרְעִּתי ְׁשעּוִעית

 . ֵאין ְּכלּום. ַמְׁשֶקה - ֲאִי ְמַחֶּכה . ֵאין ְּכלּום - ֲאִי ְמַחֶּכה . ַהֹּכל ְּכִמקֹוֶדם

 .ְוַאַחר ָּכ4 ֵהִציץ ֶֶבט ֶׁשל ַעְרמֹון. ְוַאַחר ָּכ4 ְּכָבר ֹוֶבֶטת ַהְּׁשעּוִעית

 , לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות ַמֵהר. ָּיִבים ְלַחּכֹות ְּבַסְבָלּותחַ . ִמְּפֵי ֶׁשָּכָכה ֶזה ָּבעֹוָלם. ַוֲאִי ְמֻרֶּצה. ִחִּכיִתי ְוָזִכיִתי
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