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  מבקר
  106-109' עמ', כתבים ז, אק'יאוש קורצ

  אורי אורלב: תרגם

ְּתּועֹוָתיו ִהְפִּגיּו ִזְלזּול ּוְבקֹולֹו ְִׁשְמָעה . ְׂשָערֹו לֹא ְמֻסָּדר ּוְלבּוׁשֹו ֻמְזָח, ַּבַעל ַמָּבט חֹוֵדר, הּוא ָהָיה ִחֵּור

  ִיָמה 

  .ֶׁשל ִציִּיּות ְִצִחית

; ְוַרק ֵאיֹו רֹוֶצה ְלֵַּתץ ֶאת ַׁשְלֱׁשָלאֹוָתיו, ָהיּו ֶׁשָּטֲעּו ִּכי הּוא ַהְפרֹוֵמֵתאּוס ְּבִהְתַּגְּלמּותֹו. ָעָליוַרּבֹות ָׁשַמְעִּתי 

, ּלֹון ֶׁשִּנְפַּגעֵעץ אַ , ֶֶׁשר, ַאְרֵיה: ִחְּפׂשּו ַהְׁשָוָאה ִּבְתחּום ַמְּדֵעי ַהִּבּיֹולֹוְגָיה, ְּבִקיִאים ָּפחֹות ַּבִּמיתֹולֹוְגָיה, ֲאֵחִרים

  ...ְוֵכן ָהְלָאה, ִּבְבַרק ַהַחִּיים, ַּכּמּוָבן

  .ְִדַּבְקִּתי ְּבֶרֶטט ַהַהֲעָרָצה ַהְּכָלִלית ֵאָליו. סֹוף סֹוף ָּפַגְׁשִּתי אֹותֹו

  .ָּפַתְחִּתי ַּבֲחָׁשׁש, "ֲאִי ֶזה ְוֶזה"

  .ָׁשַמְעִּתי ִּבְתׁשּוָבה, ..."ְהְמְמ "

  .ָחַׁשְבִּתי, !"ִטּפּוִסי. "דלֹא הֹוִׁשיט ִלי יָ 

ַּפֲעַמִים ָזז , ֶהֱעִביר ֶאת ֶאְצְּבעֹוָתיו ִּבְׂשָערֹו, ַרק ִמַּפַעם ְלַפַעם ִהְמֵהם ַמֶּׁשהּו ְּבֹקֶצר רּוחַ . ָּכל ָהֶעֶרב לֹא הֹוִציא ִמָּלה

ִמי יֹוֵדַע , ַאE ְּבַהָּבָעה ְמַלְגֶלֶגת, ָהֶעֶרב ָאַכל ַהְרֵּבהַּבֲארּוַחת . ְוַהִחּיּוE לֹא ָמׁש ִמְּׂשָפָתיו ַהָּצרֹות, ְּבֶמֶרץ ַעל ַהִּכֵּסא

ַאE הּוא ַרק ִלְכֵסן , ְׁשֶכְּתֹו ַלֻּׁשְלָחן ְִּסָתה ְּפָעִמים ֲאָחדֹות ִלְקֹׁשר ִעּמֹו ִׂשיָחה. ִאם לֹא ָהָיה ְּבָכE ֲאִפּלּו ַסְרַקְזם

  . פּוָלה ֶׁשל ָּבָׂשרִפיו ֲחִתיָכה ּכְ לְ ֵאֶליָה ֶאת ַמָּבטֹו ְוִהְכִיס 

"Fי, ּוָמה ַּדְעְּתְִלָהב, "ֲאדֹוִ ֹות ֵאָליו ֵאיֶזה ָצִעירֵהֵעז ִלְפ.  

ַעל ִּפי ַהָּבַעת ֵעיָיו ְִרֶאה ָהָיה ֶׁשַּתֲהִליE ַמֲעִמיק ֶׁשל ֲחִׁשיָבה ִמְתַרֵחׁש ְּבְַפׁשֹו . ִהְׂשָּתְרָרה ּדּוִמָּיה. הּוא ִּכְחֵּכַח ִּבְגרֹוֹו

ִהְׁשִעין ֶאת ָידֹו ַהְּׂשָמאִלית ְּבׁשּוֵלי , ַאַחר ָּכE ָקם.  ִרּכּוז; ִּדְמַמת ָמֶות. ַאַחר ָּכE ָסַקר ֶאת ְסִביָבתֹו. ִּמְסּתֹוִריתהַ 

ַעל ָּפָיו . דֹוָלה ְוָיַׁשבהּוא ָלַקח ִּביִמיֹו ֲחִתיַכת ַמֲאֶפה ּגְ . ַהֹּכל ָעְצרּו ֶאת ְִׁשיָמָתם. ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ְיִמיֹו ָּפַׁשט ְלָפָיו

  . ִהְתַּפֵּׁשט ִחּיּוE ְׂשָטִי

  ...ְִׁשְמעּו ְמִחיאֹות ַּכַּפִים. ֵהַבּנּו

  לֹא ַיְצִליַח ְלָתֵאר ֶאת ַהַּתְדֵהָמה ֶׁשִּזְעְזָעה , ֲאִפּלּו ֵעט ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְׂשַּתֵּכר ְּבֶאְמָצעּותֹו ֶעְׂשִרים קּוֵפיקֹות ַלּׁשּוָרה

  :הּוא ִׁשֵּלב ֶאת ְזרֹועֹו ִּבְזרֹוִעי ְוָאַמר ְּבַמֲאָמץ, ִמְּבִלי ְלִהָּפֵרד ֵמִאיׁש, ַאֲחֵרי ֲארּוַחת ָהֶעֶרב, ל ֵיׁשּוִתי ַּכֲאֶׁשרֶאת ּכָ 

"Eֵלֵ."  

  .ַׂשְמִּתי ַעל ְּכֵתָפיו ֶאת ְמִעיִלי ְוָיָצאּו, הֹוַלְכִּתי אֹותֹו ִּבְזִהירּות ַלְּפרֹוְזדֹור

  .ָרהּכָ ְר ּכִ ִלְפֵי ַהַּׁשַער ְוָרַמז לְ  הּוא ֱֶעַצר

  .בּכָ ָקָרא ְלָר , !"ֵהי"

  .ָהְיָתה זֹאת ַהִּמָּלה ַהְּׁשִָּיה ֶׁשָּיְצָאה ִמְּגרֹוֹו

ָיַׁשְבִּתי ַעד ַהֹּבֶקר ַוֲאִי . הּוא ְִרַּדם. ִהְפַׁשְטִּתי ִמֶּמּנּו ֶאת ְּבָגָדיו ְוִהְׁשַּכְבִּתיו ַעל ִמָּטִתי, ֵהֵבאִתי אֹותֹו ְלַחְדִרי ַהָּקָטן

  .ַלִּמְׂשָרד –ַאַחר ָּכE ֵהַכְִּתי לֹו ֶּתה ְוָיָצאִתי ַעל ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות . ְוִהְתּבֹוְִַּתי ְּבִמְצחֹו ַהַּמִּביַע ֲחָכָמה

 ְָסִּתי ַּבָּצֳהַרִים ְלַחְדִרי הּוא ֲעַדִין ָׁשַכב ַּבִּמָּטה ְוָקָרא ֵאיֶזה ְׁשְַכִ יִתי ַּפַעם ְּבֶעֶׂשר ֹותֹון הּומַּכֲאֶׁשרִִריְסִטי ֶׁשָּק

  .  ֲאגֹורֹות ֵמֵאיֶזה ַּדְלפֹון ִמּתֹוE ַרֲחִמים

  "?ָמה הּוא חֹוֵׁשב ָעַלי" .ִהְסַמְקִּתי ִמּבּוָׁשה

Eי ֶׁשִחֵּיֵֵחׁש ֶאת ַמְחַׁשְבִּתי ִמְּפִ הּוא.  

ָיַׁשב ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ְוָאַכל ְּכֶׁשהּוא , ָעַטף ֶאת ַעְצמֹו ִּבְׂשִמיָכה, ָקםהּוא . הֹוֵריִתי ְלָהִביא ְׁשֵּתי ֲארּוחֹות ָצֳהַרִים

  .ַמְמִׁשיE ִלְקרֹא ַּבְּׁשָתֹון ָהֻאְמָלל

ף ִסְפִרָּיִתי ְּבָכל זֹאת ָּבַחְרִּתי ֶאת ַהֵּסֶפר ֶהָחָכם ְּביֹוֵתר ִמַּמּדַ , ַלְמרֹות ֶׁשּלֹא ָהָיה ֶזה ִמִּמְָהִגי ִלְקרֹא ִּבְׁשַעת ָהֲאִכיָלה

  . הּוא ָאַכל ַּגם ֶאת ַהָּמָה ֶׁשִּלי. ָעׁש ֶׁשָּׁשַכְחִּתי ֶלֱאֹכל, ְוֶהֱעַמְדִּתי ָּפִים ֶׁשֲאִי ָּכל ָּכE ָׁשקּוַע ָּבֲעבֹוָדה

ַאֲחֵרי ֶׁשָּטַפח , ַלֵּבׁש ָּבֶעֶרב ְוָׁשַאלֲאִפּלּו ִהְת . ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִהְתעֹוֵרר ְקָצת. הּוא לֹא ָּפָצה ֶּפה ְּבֶמֶׁשE ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים

  :ְּבָידֹו ַעל ַמָּדף ַהְּסָפִרים

  "?ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה, ֲאדֹוִי, ַהִאם ָקִית"

, ֵרי ֲעבֹוָדִתי ַּבִּמְׂשָרדֶׁשֲאִי ִמְׁשּתֹוֵקק ְלַהְרִחיב ֶאת ַהְׂשָּכָלִתי ַאחֲ , ִהְזָּדַרְזִּתי ְלַיֵּדַע אֹותֹו ֶׁשּזֹאת ַּתֲאָוִתי ַהְּיִחיָדה

ֲאַמֵּלא ֶאת ֶהָחֵסר ְּבַהְׂשָּכָלִתי ְוֶאֱהֹפE ְלָאָדם , ַוֲאִי ְמַקֶּוה ְלַהִּגיַע ְּבכֹוַח ָהָרצֹון ֶאל ַמְּטָרִתי, ֶׁשֲאִי אֹוטֹוִדיַדְקט

  .הּוא ִהְקִׁשיב ִלי ִּבְתׂשּוֶמת ֵלב.  מֹוִעיל ַּבֶחְבָרה

  "?ֵרא ְסָפִריםַאָּתה ַּגם קֹו, ִאם ֵּכן"
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  .אּוַלי לֹא ֶהֱאִמין. הּוא ִחֵּיE". ְלִעִּתים ְקרֹובֹות אֹור ִראׁשֹון ֶׁשל ֹּבֶקר מֹוֵצא אֹוִתי ָרכּון ֵמַעל ֵסֶפר, ֵּכן"

  . ָּפַתְחִּתי ִּפְתאֹום –" ַּבָּקָׁשה ְּדחּוָפה, ֲאדֹוִי, ֵיׁש ִלי ֵאֶליF ַּבָּקָׁשה ְּגדֹוָלה"

  .ֵמַהְּמַהֵּמם ,..."הממ"

ֵאיE ָעַלי ָלֶגֶׁשת ְלַהְגָׁשַמת . ְלַהְראֹות ִלי ֶאת ַהֶּדֶרE, ְלַיֵעץ ִלי, ֲאִי רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ֶאת ֲאדֹוִי ְלַהְדִריE אֹוִתי"

  "?ְׁשִאיָפִתי

  ".ִלְׂשֹרף ֶאת ָּכל ֶזה"

  .ָּגְַחִּתי, "?ַמּדּועַ "

  ".ִמְּפֵי ֶׁשַּקר ָּכאן"

  ...הּוא ִּדֵּכא ֶאת ִהְתַלֲהבּוִתי, ֲאבֹוי. יק ֶאת ַהַּתּנּורִצִּויִתי ְלַהִּס 

  

ָהִייִתי ֶאָחד ִמְּקבּוַצת ֲאִָׁשים ֶׁשִּקְּימּו ִסְדַרת ַהְרָצאֹות ְלטֹוַבת ֶקֶרן ֶׁשָּפֲעָלה ְלִתּקּון ִמּדֹוֵתיֶהן ֶׁשל . ָעַבר ָׁשבּועַ 

  .ְָערֹות ֶׁשִהְתַּדְרְּדרּו

ֶׁשָּקִיִתי ָּבּה ַאָּגִסים ַּבּׁשּוק , ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ֵמִעּתֹון, ֵהַעְזִּתי ִלְפֹות ֵאָליו ַּכֲאֶׁשר ָקָרא ֶאת ַהַּׂשִּקית, "ֶליFֵיׁש ִלי ַּבָּקָׁשה אֵ "

  .ִלְפֵי ָיִמים ֲאָחִדים

  .ֵהִׁשיב ,..."ְהְּמְמְמ "

  .ֹוָרָלן ֶׁשל אֹוָתן ַהְּנָערֹות ְוֶׁשַחָּיִבים ְלַׁשְּקָמן מּוָסִריתְוִהְתַחְלִּתי ְלַהְסִּביר לֹו ָמה ֹוָרא ּג..." ?ֲאדֹוִי, ַהִאם ּתּוַכל"

  "?ְלֵׁשם ָמה"

  ."ְלַטֲהָרן... ְּכֵדי... ְּכֵדי"

"Eֵאי?"  

  ..."ֶאת ִּדְמיֹוָן ְלַטֵהר, ְלַעְֵין אֹוָתן ִּבְבָעיֹות ֲַעלֹות, ְלָקֵרב אֹוָתן ְלַחֵּיי ִמְׁשָּפָחה, ִליֹצר ְלַמֲעָן ְּתֵָאי ִקּיּום ְסִביִרים"

  "?ַּבֶּמה"

ַאָּתה ָהִייָת , ֶׁשִּבֹקְרְּתF ְיכֹוָלה ִלְׁשֹמר ִמָּטעּויֹות ַרּבֹות, ַהֵּמִבין ֶאת ַהֹּכל, ַהּיֹוֵדַע ָּכל ָּכE ַהְרֵּבה, ֲאדֹוִי, ְּבִדּיּוק ַאָּתה"

  ."ָצִריE ָלֶגֶׁשת ְּבֶמֶרץ ַלֲעבֹוָדה ָּכזֹאת

  ...."המממ? ֲאִי"

  ...ָקַרע ֶאת ַהַּׂשִּקית ְוִהְתִחיל ִלְקרֹא ֶאת ִצָּדּה ַהְּפִיִמי, ִהִּצית ְלַעְצמֹו ִסיַגְרָיה הּוא

  

ִאם ָהִייִתי מֹוֶדה ְּבָגלּוי : ְוָעִׂשיִתי זֹאת ִמִּסּבֹות ַרּבֹות, ִּדַּבְרִּתי ָעָליו ְּבִהְתַלֲהבּות. ַהֹּכל ָׁשֲאלּו ַעל ָהאֹוֵרַח ֶׁשִּלי

ְּכֶׁשֲאִי ְמרֹוֵמם ֶאת ִאיִׁשּיּותֹו עֹוַרְרִּתי ֶאת ִקְַאת ֲחֵבַרי ֶׁשֲהֵרי ; ָהיּו חֹוְׁשִבים אֹוִתי ְלִטֵּפׁש –ֵמִבין אֹותֹו ֶׁשֵאיִֶּני 

  . ְוָכE ַּגם ָעְלָתה ַקְרִי ְּבֵעיֵי ַמָּכִרי –הּוא ָּבַחר ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצִלי 

ְּכמֹו , ָסַחט אֹוִתי; )ָיַׁשְִּתי ַעל ָהִרְצָּפה(הּוא ָלַקח ִלי ֶאת ַהִּמָּטה . ה ְלַהֲחִרידְּבָכל זֹאת ִהְכִּביד ָעַלי ָהאֹוֵרַח ַהּזֶ 

י ָּדָבר ִהְתִחיל ְלִהְתַיֵחס ֵאלַ ָּכל ַרֲעיֹון ַמְלִהיב ֶׁשִהַּבְעִּתי ִּדֵּכא ְּבִבֹקְרּתֹו ַעד ָעָפר ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ; ַעד ָהֶעֶצם, ֶׁשאֹוְמִרים 

  . ָּגלּויְּבִזְלזּול 

הּוא ָקַרע ְּבַגּסּות רּוַח ֶאת ַאַחד ַהַּתְחִריִטים ַהְּיָקִרים : ַעד ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָּפְקָעה ַסְבָלּוִתי, ַזְעִמי ָּגַבר ִמּיֹום ְליֹום

ְוִקְלֵקל לֹו ֶאת " ְִטיֶמְָטִליסֶ "ִמְּפֵי ֶׁשְּלִפי ְּדָבָריו ָהָיה , ַהְּמַקְּׁשִטים ֶאת ַחְדֵרי ַהָּצּועַ , ְוָהֲאהּוִבים ָעַלי ְּביֹוֵתר

  . ַהֵּתָאבֹון

  . ִמְתַיֵחס ֵאַלי ְּכמֹו ֶאל ֶּכֶלב, ְולֹא עֹוֶׂשה ׁשּום ָּדָבר, ַאָּתה ָּגר ָּכאן ְּכָבר ֹחֶדׁש", ָאַמְרִּתי לֹו, "ֲאדֹוִי ַהָּיָקר"

  "?ִמי ַאָּתה ּוָמה ַאָּתה רֹוֶצה ִמֶּמִּני ְלָכל ָהרּוחֹות

  . ְּכֶׁשהּוא ֹוֵתן ִלי ְלָהִבין ֶׁשֵאין ְּבַדְעּתֹו ְלָהִׁשיב ִלי, ֵהִׁשיב ְוִהְסּתֹוֵבב ְלַצד ֵׁשִי, "...ְהְּמְמְמ "

"Fי, ִּבְרׁשּוְתִי ּדֹוֵרׁש ֶהְסֵּבר, ֲאדֹוִֶאת ַהְּזכּות ְלִהְתַיֵחס ֵאִלי ְּבִזְלזּול, ֲא Fֹוֵתן ְל ַאָּתה ַעְצָלן ְוִטֵּפׁש. ָמה".  

  ...?ֵאיE ֵהַעְזִּתי? ָמה ָאַמְרִּתי. ְמֻׁשָּתקָעַמְדִּתי 

  :ַאE הּוא ַרק ִהְמֵהם ְּבִיחּוָתא

  ."ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְמֻטְמָטִמים ַוֲאִי ֶהָחָכם, ַהַּמָּכִרים ְוַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלF, ַאָּתה ִטֵּפׁש. ֵאיִֶּני ִטֵּפׁש. ֲאדֹוִי, ַאָּתה טֹוֶעה"

  "?עֹוֶׂשה ֵאיֶזה ָּדָבר ָחָכם ַאָּתה"

  "?ּוִמי ָאַמר ְלF ֶׁשִאיׁש ָחָכם ָצִריE ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ֲחָכִמים"

  "?ַהִאם ָחָכם הּוא ַרק ֶזה ֶׁשעֹוֶׂשה ְּדָבִרים ְמֻטָּפִׁשים"

  "?ּוִמי ָאַמר ְלF ֶׁשָחָכם ָצִריE ִּבְכָלל ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו"
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 ל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאותכ ©

  "?ִאם ֵּכן ָחָכם לֹא עֹוֶׂשה ׁשּום ָּדָבר"

  ."ָחָכם ִמְתּבֹוֵןהֶ "

  "?ְולֹא ׁשּום ָּדָבר יֹוֵתר"

  ."ֲאִי ְמַאֵחל ְלF ַלְיָלה טֹוב"

  ".ֲאִי רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִאְּתF ַּפַעם ַאַחת ְּבָגלּוי. ְסִליָחה"

  ".ֲאָבל ֲאִי לֹא רֹוֶצה"

  "?ַמּדּוַע ֵאיFְ רֹוֶצה"

  ".י ְמַאֵחל ְלF ַלְיָלה טֹובַעל ֵּכן ֲאִ . ִמְּפֵי ֶׁשַאָּתה לֹא ָּתִבין אֹוִתי"

  

הּוא ׁשּוב ִהְתַקֵּבל ְּבַרַחׁש ֶׁשל . ַּגם הּוא ָּבא ִאִּתי -ֵאיזֹו ִׂשְמָחה . ְלָמֳחָרת ֻהְזַמּנּו ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב ַהְּׁשבּוִעית ָהְרִגיָלה

, ַאַחר ָּכE ָזַלל ְּבַהָּבָעה ַסְרַקְסִטית, ָּבַאְרִסּיּות ַרק ָהָיה ְמַחֵּיE, ׁשּוב לֹא הֹוִציא ִמָּלה ְּבֶמֶׁשE ָּכל ָהֶעֶרב. ַהֲעָרָצה

  :ְוַאַחר ָּכE ָּבַחר לֹו ָקְרָּבן ָחָדׁש ְוָאַמר ַאֲחֵרי ֶׁשִּׁשֵּלב ֶאת ְזרֹועֹו ְּבֶׁשּלֹו

"Eֵלֵ."  

, ָהַאּלֹון, ָהַאְרֵיה, ַמֲעַמִּקי ְַפׁשֹו ֶׁשל ַהֶּנֶׁשרַוֲאִי ִסַּפְרִּתי ִִּסים ְוְִפָלאֹות ַעל , ֻּכָּלם ָהיּו ְמֶלֵאי ִקְָאה ַּבְּמֻאָּׁשר

  ...ַהְפרֹוֵמֵתאּוס

  : ֱֶאְַחִּתי ֲעֻמּקֹות ַּפֲעַמִים ְוָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי, ָׁשַכְבִּתי ִעם ֵסֶפר ְּבִמָּטִתי, ִסַּדְרִּתי ֶאת ַחְדִרי, ָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה

  !".סֹוף סֹוף"


