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 אורי אורלב :תרגם

 

י ָהָאָדם ַעל קֹוִמיָקִאים עֹות מּוָזרֹות יֵּׁש ִלְבנֵּ ר ַתַחת , ִנְדֶמה ָלֶהם. דֵּ ֶׁשּקֹוִמיַקאי ַחָיב ִלְהיֹות ָהִאיׁש ַהְמֻאָשר ְביֹותֵּ
ץ , ַהֶשֶמׁש ָחלֵּ ַע ְלהֵּ יָצנּות ְויֹודֵּ י לֵּ ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַמָצב , ִמָכל ַמָצבְכֶׁשהּוא מּוָגן ְבִמְבָצר ִבְלִתי ָחִדיר ֶׁשל ְבִדיחֹות ּוַמֲעשֵּ

ר ֲאִפּלּו ֶאת ְשַכר ַהִדיָרה  –ְועֹוד  –הּוא ַגם זֹוֶכה ְבִחָבָתן ֶׁשל ַהְבִריֹות ְתמּוַרת ְצחֹוק . ְבֶעְזַרת ֲהָלצֹות, ַהָּקֶׁשה ְביֹותֵּ
י ָמזֹון  ם ִבְבִדיחֹות ּוַמִשיג ְבָגִדים ּוִמָצְרכֵּ  .ְבֶעְזָרָתןהּוא ְמַׁשּלֵּ

ָמה ֶׁשל ַבָּקׁשֹות ה ׁשּוָרה ְׁשלֵּ  :ְוִהנֵּ

ֶּלה; ַכֹהֶגן" ִנְתַקְעִתי", הּומֹוִריְסָטן ָיָקר ֶׁשִּלי – ק ִמן ַהִנשּוִאים ָהאֵּ יְך ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַחמֵּ ָצה אֵּ יזֹו עֵּ ן ִלי אֵּ  ...ש, תֵּ

יֶזה ְטִריק ַמצְ , ֲאדֹוִני ַהָיָקר – ָאה ֶפְיִגיִלים ַתְמִציא ִלי אֵּ ן מֵּ י , [ַמְטְבעֹות ָזָהב]ִחיק ֶׁשאּוַכל ְלהֹוִציא ְבֶעְזָרתֹו ִמן ַהָזקֵּ ִמְפנֵּ
 ...ש

ן ֶאת ַהְיָחִסים ַהְמתּוִחים ִעם דֹוִדי, ֲחִביִבי – י ְלַתּקֵּ ק , אּוַלי ַאָתה ָיכֹול ְלַהִגיד ִלי ָמה ַלֲעשֹות ְכדֵּ ֶׁשָעלּול עֹוד ְלַסּלֵּ
 .'ְוכּו... ִכי, ן ַהְיֻרָשהאֹוִתי ִמ 

ר ֶאת ִניצֹוץ ַהִכשָ  ד ּוְלַׁשמֵּ ֶּלה ִבְגַלל ֶׁשְּלַדְעִתי ָצִריְך ְלַכבֵּ צֹות ֶׁשָכאֵּ יֶנִני ַמֲעִניק עֵּ ָדה ְלַמַען טֹוַבת ַכמּוָבן ֶׁשאֵּ רֹון ֶׁשִמּלֵּ
ׁש ְלהַ , ַהְכָלל ינֹו ָצִריְך ְלַׁשמֵּ ֶאָּלא ְלַהְדָלַקת ְמדּוָרה ְגדֹוָלה ֶׁשָעֶליָה , ְדָלַקת ִסיָגִרים ְלַרְוַחת ַהְפָרטְוֶׁשַהִניצֹוץ ַהֶזה אֵּ

ן ֲחִביָתה ְמִזיָנה ֶׁשל ִהְתַפְתחּות ּוְתִהָּלה  ...יּוַכל ָהָעם ֻכּלֹו ְלַטגֵּ

י ִמ , ְבָכל זֹאת ָנְגעּו ְלִלִבי ָהֲעָבִדים ַהְּלָבִנים ת ָלֶהם  –ְלָׁשכֹות ַוֲחנּויֹות , ְשָרִדיםִצבּור ָהְרָבבֹות ֶׁשל עֹוְבדֵּ ׁש ָלתֵּ ֲאִני ְמַבּקֵּ
י ָהֲעבֹוָדה ַהְמֻמִנים ְוִלְגֹרם ְׁש  יֶהם ַהְּקׁשּוִחים ֶׁשל נֹוְתנֵּ ְך ֶאת ִלבֹותֵּ יְך ְלַרכֵּ צֹות גֹוֲאלֹות אֵּ ָלה ִיְפֲעמּו ְבֶיֶתר ִמְסַפר עֵּ אֵּ

יֶהם י עֹוְבדֵּ  .ַאֲהָדה ְכַלפֵּ

ד עֹוֶבֶדת אֹו  !עֹובֵּ

ְך ּוְלַמֲעָנִקים ְנִדיִבים  .ַהֲחִריצּות לֹא ָתִביא ְלַהֲעָלַאת ַמְשֻכְרתֵּ

 .ַהְמיָֻמנּות לֹא ָתִביא ְלַהֲעָלַאת ַמְשֻכְרְתָך ּוְלַמֲעָנִקים ְנִדיִבים

 :ֶאָּלא

Savoir vivre [יְך ִלְחיֹות ת ְנֻקדֹוָתיו ָהִעָּקִר , ִמְשָרִדי[ ָלַדַעת אֵּ יֶכם ִמָידֶׁשאֵּ  .יֹות ָאִביא ִלְפנֵּ

ַׁשע. 1 יֶכם ְבַאֲהָדה. ַאָתה אֹו ַאְת ַמִגיִעים ַלִמְשָרד ְבָׁשָעה תֵּ ל ֶאת ְפנֵּ ל ְמַקבֵּ ִרים , ָאה. ַאֶתם ַדְיָקִנים: ַהְמַנהֵּ יְנֶכם עֵּ אֵּ
יְנֶכם ִמְׁשתֹוְקִקים ְלׁשּום . ְלַמַצְבֶכם יֶכם לֹוַמר. ָדָבר נֹוָסףַעְכָׁשו ַאֶתם ְמֻרִצים ְואֵּ  :ֲאָבל ִׁשְמעּו ִמֶמִני ָמה ֲעלֵּ

ל, ְסִליָחה - י ָכְך, ֲאדֹוִני ַהְמַנהֵּ  .ֶׁשִאַחְרִתי ַעד ְכדֵּ

ל  –ֲאָבל לֹא  - ר ַהְמַנהֵּ ַׁשע ְבִדיּוק –אֹומֵּ  .ַהָשָעה תֵּ

ַׁשע, ֲאדֹוִני, לֹא - י תֵּ ר ְבָׁשלֹוׁש ַדּקֹותַרק ׁשֶ ; ְכָבר ָׁשלֹוׁש ַדּקֹות ַאֲחרֵּ ְלהֹורֹות , ֲאדֹוִני, ַהִאם תֹוֶרה. ַהָשעֹון ֶׁשָּלנּו ְמַפגֵּ
 ?ַלָשָרת ְלָהִזיז ֶאת ַהָשעֹון

ל ַמְבִחין ְבָך ר אֹוְתָך, ַהְמַנהֵּ ב, הּוא זֹוכֵּ ֶליָך לֵּ  .ָׁשם אֵּ

ַאָתה אֹו ַאְת עֹוִשים ָמה ֶׁשעֹוִשים ָכל . ֶאת יֹום ָהֲעבֹוָדה ַמְתִחיִלים. ַאָתה אֹו ַאְת יֹוְׁשִבים ְלַיד ֻׁשְלַחן ְכִתיָבה. 2
ִרים חַ : ָהֲאחֵּ ינֹו ַהְפקּוָחה ֶׁשל ַהְמַפּקֵּ יֶכם עֵּ י ְדָבִרים. עֹוְבִדים ְבַרְׁשָלנּות ַכֲאֶׁשר לֹא עֹוֶקֶבת ַאֲחרֵּ : ִהָשְמרּו ַרק ִמְשנֵּ

ל  ןזָ "ְלעֹוָלם ַאל ְתַכנּו ֶאת ַהְמַנהֵּ יָון ֶׁשהּוא ָעלּול ִלְׁשֹמעַ , "קֵּ ַאף ַפַעם ַאל ִתְצֲחקּו ְבקֹול ְוַאל ְתַסְפרּו ְבִדיחֹות ; ִמכֵּ
 .ְבקֹול ָרם

ל ִנְכַנס ַלִמְשָרד יֶזה ְמנֹוד רֹאׁש, עֹוְקִבים ַאֲחָריו, ֻכָּלם רֹוִאים אֹותֹו. ַהְמַנהֵּ ִחיִנים ַרק ַאָתה ְוַאְת לֹא ַמבְ , ַמְמִתיִנים ְלאֵּ
 .ַאֶתם ְׁשקּוִעים ָכל ֻכְּלֶכם ָבֲעבֹוָדה: ַאֶתם לֹא ַמְבִחיִנים בֹו? ַאֶתם ְמִביִנים. בֹו
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ב ֶאל ֻׁשְלַחְנֶכם יְנֶכם ַמְבִחיִנים בֹו: הּוא ִמְתָקרֵּ  .ֲעַדִין אֵּ

יֶכם ר ֲאלֵּ יְנֶכם ׁשֹוְמִעים ֶאת קֹולֹו: הּוא ְמַדבֵּ  .ַאֶתם אֵּ

ַע ְבמַ  ק ֶׁשלךהּוא נֹוגֵּ  :ַאָתה אֹו ֶאת ַמְסִמיִקים ְוקֹוְרִאים ְבַזַעם: ְרפֵּ

ְך ְלָכל ָהרּוחֹות -  .ַאל ַתְפִריַע ִלי. לֵּ

ָמה ְכָלִלית  .ַתְדהֵּ

ל –??? ָמה - ל ַהְמַנהֵּ  .ׁשֹואֵּ

ד ְבצּוָרה  ַמצְ , ַאָתה אֹו ַאְת ְמַזְנִקים ַעל ַרְגליך  :ִחיָקהַמְחִויִרים ְוקֹוְרִאים ְבקֹול רֹועֵּ

גֹות ֶׁשִּלי... ֶבֱאֶמת... ְסִליָחה... ֶזה ַאָתה ֲאדֹוִני, ָאה - ב, ָאה... ָחַׁשְבִתי ֶׁשֶזה ֶאָחד ַהּקֹולֵּ ... ֲאדֹוִני, ְסַלח ִלי. לֹא ַשְמִתי לֵּ
 .ָבֲעבֹוָדה( אֹו ְׁשקּוָעה)ָכל ָכְך ָהִייִתי ָׁשקּוַע 

ל ֶׁשָּלֶכם ִנְתַקף ִבְרָגׁשֹות ְמנָֻגִדים ן, ָפִקיד ַהָנתּון ְלָמרּותֹו ֶהֱעִליב אֹותֹו: ַהְמַנהֵּ  . ָהֲאִצילּות גֹוֶבֶרת. ֲאָבל לֹא ְבִמְתַכּוֵּ

ין ָדָבר, נּו - ס, אֵּ יֶנִני כֹועֵּ ב. אֵּ ר ְתשּוֶמת לֵּ ׁש יֹותֵּ  .ְוַרק ְבַפַעם ַהָבָאה ֲאִני ְמַבּקֵּ

ָנה ֲעֻמָּקה ִבְגַלל ְפִגיַעת ָבָרק ּוִמְׁשתֹוְקִקים ְלִהָבַלע ָבאֲ ַאֶת  ר ִמשֵּ  .ָדָמהם ַמֲעִמיִדים ָפִנים ֶׁשל ָאָדם ֶׁשִהְתעֹורֵּ

ל ִנְכַנס ְלַחְדרֹו יֶכם. ַהְמַנהֵּ ִרים צֹוֲחִקים ֲעלֵּ  :ְוַאָתה אֹו ַאְת קֹוְרִאים ְבקֹול ָגדֹול. ַהֲחבֵּ

א ֲאִצילּותֹו . ֶזה ָיכֹול ִלְקרֹות ְלָכל ֶאָחד. ֹוֲחִקיםָמה ַאֶתם צ - ַרִבית)ִאְלָמלֵּ א ַהִהְתַחְשבּות , (ֲהָרַמת קֹול מֵּ ִאְלָמלֵּ
ל  .ֶזה ִבְכָלל לֹא ַמְצִחיק. ָהִייִתי ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַעְכָׁשו ָבְרחֹוב, ְוָהֲאִצילּות ֶׁשל ַהְמַנהֵּ

לַכֲעֹבר ֶרַבע ָׁשָעה ַאָתה אֹו   .ַאְת ִנְכָנִסים ְלִלְׁשָכתֹו ֶׁשל ַהְמַנהֵּ

 ?ָמה יֵּׁש לך לֹוַמר -

ָך - ׁש ֶאת ְסִליָחתֵּ  . ֲאדֹוִני, ָבאִתי ַלֲחֹזר ּוְלַבּקֵּ

ינֹו ָזכּור לֹו - ל ַיֲעִמיד ָפִנים ֶׁשַהָדָבר אֵּ  .ַהְמַנהֵּ

ׁש ( אֹו ַאְת )ַעל ָמה ַאָתה  -  ?(אֹו ְגִבְרִתי)ֲאדֹוִני , ְסִליָחה( אֹו ְמַבֶּקֶׁשת)ְמַבּקֵּ

ַגְבִתי ְבצּוָרה ָכל ָכְך לֹא ְמנֶֻמֶסת -  .ֶׁשהֵּ

ִטים. ְׁשטּויֹות, ָאה? ִמי -  .לֹא ִיְהיּו ְלָכְך ׁשּום תֹוָצאֹות: ַאָתה אֹו ַאְת ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְׁשקֵּ

ן ִלי ָמנֹוחַ  -  .ֲאָבל ֶזה לֹא נֹותֵּ

 .ְבָכְך לֹא אּוַכל ַלֲעֹזר -

רַא   ...ֶתם יֹוְצִאים ְבַהָבַעת ָפִנים ֻמְדֶאֶגת ְביֹותֵּ

ם , ֶׁשָּלֶכם ְיֻסַפר ִבְׁשַעת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב" ֶקַטע"תּוְכלּו ִלְהיֹות ְבטּוִחים ֶׁשהַ  ר ֲאִפּלּו ֶאת ׁשֵּ ל ֶׁשָּלֶכם ְכָבר זֹוכֵּ ֶׁשַהְמַנהֵּ
 .ַהִמְׁשָפָחה ֶׁשָּלֶכם

יֶכם ִלְמצֹא ָלֶכם ֲעבֹוָדה ָכזֹאת ֶׁשַתֲחִזיק ֶאְתֶכם ֶרַבע ָׁשָעה נֹוֶסֶפת ַבִמְשָרד... ֳהַרִיםִמְתָקֶרֶבת ְׁשַעת ַהצָ . 8 ִמִסבֹות . ֲעלֵּ
ל ַיְבִחין ָבֶכם ין ׁשּום ִסכּוי ֶׁשַהְמַנהֵּ יֶכם ִלְנֹהג ָכְך ַגם ַכֲאֶׁשר אֵּ ִתיֹות ֲעלֵּ  .אֵּ

ר ְבֶמֶׁשְך ָכל ַהיֹום ְלָכל ֶאָחדַעל ַהַתְקִרית ֶׁשָהְיָתה ָלֶכם עֲ . 4 יֶכם ְלַספֵּ ית , אֹו ַבַגן, ְלָכל ִמי ֶׁשִתְפְגׁשּו ָבְרחֹוב, לֵּ אֹו ְבבֵּ
ל ֶׁשָּלֶכם. ַהָּקֶפה ס ֶאת טּוב ִלבֹו ְוֶאת ֱאנֹוִׁשיּותֹו ֶׁשל ַהְמַנהֵּ יֶכם ְלַהֲעלֹות ַעל נֵּ ר ַאֶתם ְיכֹוִלים ֲאִפּלּו ִלְׁשֹלַח ל. ֲעלֵּ ֹו זֵּ

ב ּוִבְמִסירּות ְללֹא ְגבּול: "ְפָרִחים ָקָטן ְבִלְוַית ַהִמִּלים ׁש ִמִמי ֶזה". ְבתֹוָדה ִמֶּקֶרב לֵּ ִמי : ּוְלַבסֹוף,  אּוַלי הּוא ְיַנחֵּ
ן לֹא ַמְרִויחַ   .ֶׁשּלֹא ִמְסַתכֵּ

י ִדבּור דּו־ַמְׁשָמִעי ִמן ַהסּוג ֶׁשל, דּותֶאְפָׁשר ִלְפֹתַח ַבִמְשָרד ְבִשיָחה ֶסְנִטיְנַמְטִלית ַעל ְיִדי  :תֹוְך־ְכדֵּ

ר ָהָאָדם - ַע ַעל ָכְך, ְבִלי ָלַדַעת ַמדּועַ , ִלְפָעִמים ִמְתַקשֵּ יֶננּו יֹודֵּ . ּומּוָכן ְלַהְקִריב ְלַמֲענֹו ֶאת ַחָייו, ֶאל ִמיֶׁשהּו ֶׁשֲאִפּלּו אֵּ
ם ִלי ֶאת ַהֲהָנָאה הָ  ַע ָדָבר ַעל ָכְךּוָמה ֶׁשגֹורֵּ ינֹו יֹודֵּ ר הּוא ֶׁשָהָאָדם ָהָאהּוב אֵּ  .ַרָבה ְביֹותֵּ
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ל ְבִהְתַפֲעלּות ִאֶּלֶמת י ָכל ְתנּוָעה ִמְתנּועֹוָתיו, ְבַהֲעָרָצה, יֵּׁש ְלַהִביט ַבְמַנהֵּ ִשים ֶאת , ַלֲעֹקב ַאֲחרֵּ ְלַחּקֹות ְבִלי מֵּ
ט ֶאת ַאפֹוֶאת ַהצּוָרה ׁשֶ , ֶדֶרְך ֲהִליָכתֹו ף ֶאת ַגבֹוָתיו, ָבּה הּוא מֹוחֵּ  .ְמצֹופֵּ

ָלה ִעיר ֶהָעָרה, ִאם הּוא פֹוֶנה ִבְׁשאֵּ יֵּׁש ְלַהֲעִמיד ָפִנים ְמֻבָיִׁשים ּוְנבֹוִכים ְכָכל , אֹו ֲאִפּלּו  ַמְׁשִמיַע ַמְחָמָאה, מֵּ
 .ָהֶאְפָׁשר

יֶננּו ָחָכם ִבְמיָֻחד. 5 ל אֵּ יֶננּו ָתִמים , ְפָׁשר ִלְנֹקט ֶאת ַהַצַעד ַהָבאֶא , ִאם ַהְמַנהֵּ ַאְך ָעַלי ְלַהְזִהיר ֶׁשַהַמֲעֶשה אֵּ
 .ַלְמרֹות ֶׁשֶאָחד ָהעֹוְבִדים ָזָכה ְבֶעְזָרתֹו ְלֶעְמָדה ְבִכיָרה, ִבְמיָֻחד

 :ָכְך ֶזה ָהָיה

ל ִנְכַנס ָבֶעֶרב ַלִמְשָרד ד ִהְנִמיְך ֶאת אֹור ַהְמנֹוָרה אֹותֹו, ָכל ַפַעם ְכֶׁשַהְמַנהֵּ  .עֹובֵּ

ל ִהְׁשִגיַח ְבָכְך  :ַהְמַנהֵּ

 ָׁשַאל –? ַמדּוַע ַאָתה עֹוֶשה זֹאת -

ְפט - ל ְמִאיָרה ִלי ָכל ָכְך ַעד ֶׁשֲחָבל ַעל ַהנֵּ י ֶׁשְכִניָסתֹו ֶׁשל ֲאדֹוִני ַהְמַנהֵּ  . ִמְפנֵּ

* 
ֶלק ָקָטן ִמן ַהִשיטֹות ֶׁשהֹודֹות ָלֶהן ֶאְפָׁשר ִלְזכֹות ִבְתשּוֶמת ִלבֹו אִתי ָכאן ֲאִפּלּו חֵּ בֵּ רַכמּוָבן ֶׁשּלֹא הֵּ ל ִמְסַתגֵּ ,  ֶׁשל ְמַנהֵּ

ר ָבנּו ְבֶרַגע ֶׁשהּוא , ְלַהְכִריַח אֹותֹו ְלַהְבִחין ָבנּו ְבתֹוְך ֲהמֹון ָהעֹוְבִדים ל ַהֲעָלאֹות ְבַדְרָגהֶׁשִיָזכֵּ ֲחֻלַּקת ַמֲעָנִקים , ׁשֹוקֵּ
 .ּוִבְרָגִעים ַמְכִריִעים דֹוִמים ְבַחיֵּינּו

ִביאּו ַלתֹוָצאֹות ָהְרצּויֹות צֹות ֶׁשִּלי ָתִמיד הֵּ ן ֶׁשָהעֵּ יִני טֹועֵּ ֶּלה : אֵּ ה ָתלּוי ָכאן ַבְנתּוִנים ַהִשְכִלִיים ֶׁשל אֵּ ַהְרבֵּ
י ַהַמֲעֶשהַהְמַיְשִמי י ָדָבר, אּוַכל לֹוַמר ַרק זֹאת. ם אֹוָתן ְבַחיֵּ ֶּלה ִמְמִבינֵּ צֹות ָהאֵּ ְוֶׁשְבֶדֶרְך זֹו אֹו , ֶׁשִּקַבְלִתי ֶאת ָהעֵּ

ה ִמָדה ָרָחב ְלַמַדי יָנן זֹוכֹות ְלַהָכָרָתם ֶׁשל ֲאנָ , ַאֶחֶרת ַרִבים נֹוְקִטים אֹוָתן ִבְקנֵּ ן אֵּ י ַעִיןְוַלְמרֹות ֶׁשהֵּ ְבָכל , ִׁשים ָצרֵּ
ב ַלֶטַבע ָהָאָדם ְועֹולֹות ְבָקֶנה ֶאָחד ִעם תֹוְצאֹות ַהֶמְחָקִרים ָהַאֲחרֹוִנים ִבְתחּום ַמדַ  יטֵּ ן ֻמְתָאמֹות הֵּ ע זֹאת הֵּ

 .ַהְפִסיכֹולֹוְגָיה ּוַבְתחּוִמים ַהְּקרֹוִבים ָלּה


