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 אתה כזה ואני כזה
 043-043' עמ, טכרך , אק'יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגם

 ?ָלָמה הֹוִריָת ִלי ְלִהָשֵאר –א 

ִתָשֵאר, לֹא הֹוֵריִתי –ב  ְשִתי שֶׁ ֵבר ִאְתָך. ִבקַּ  .ֲאִני רֹוָצה ְלדַּ

ֵבר ִאִתי –א  ה ְלדַּ ָתה רֹוצֶׁ ְצמֹו? אַּ ְרָכִנָיה ִבְכבֹודֹו  ּוְבעַּ צַּ ה ָכבֹוד? ְנִשיא הַּ  !ֵאיזֶׁ

זֹאת –ב  מּוְקיֹונּות הַּ  .ֵשב. ָמה הַּ

ֵהל, ֲאִני יֹוֵשב. ִלְפֻקָדֵתְך -א   ְמנַּ ָקָשה. ֲאִני מּוָכן. ֲאדֹוִני הַּ  .ָדָבר ְבבַּ

ִגיד ִלי –ב  י, תַּ ל ֵאלַּ ָתה ִנְטפַּ ה? ָלָמה אַּ ָתה רֹוצֶׁ ָמה לֹא מֹוֵצא ֵחן ? ָמה אַּ
יָך  ?ְבֵעינֶׁ

יָךֲאִני ָהִייִתי מֵ , ֲאִני –א  ְכמֹוְתָך? ֵעז ְלִהָטֵפל ֵאלֶׁ ֲעָלה שֶׁ ת מַּ  ?ְלִאיִשיּות ָרמַּ

ֲחנּות ְכֵדי  –ב  ָתה לֹא ָבא לַּ ְסִריִחים"אַּ ְקִניק מַּ לֹא ִיְתנּו ְלָך ָדג ָמלּוחַּ ְונַּ  ? "שֶׁ

 .ָמה ִפְתאֹום? ֲאִני –א 

לֹא ִיְקנּו –ב  ְנָעִרים שֶׁ ת הַּ ָת אֶׁ הַּ , לֹא ִהסַּ ת ִמְפֵני שֶׁ חַּ ָמאּות אַּ ְרָכִנָיה זֹאת רַּ צַּ
ֹכל ָיָקר ְוָגרּועַּ , נֹוְכלּות, הֹוָנָאה, ְגדֹוָלה  ?הַּ

 ?ֲאִני –א 

י ִשיר ִכי  –ב  ְרָת ָעלַּ ְטְבעֹות"לֹא ִחבַּ ְחִביא מַּ ְשבֹונֹות ּומַּ ֲאִני " ?כֹוֵתב חֶׁ ְושֶׁ
ֵהל ֵנף ְלָאדֹון ְמנַּ  ?ִמְתחַּ

 .ל ָכְך שּום ָדָברֲאִני לֹא יֹוֵדעַּ עַּ . לֹא –א 

ְקבּוק ְדיֹו –ב  ְכִתי ִעם בַּ ָהלַּ ְדֵרגֹות ְכשֶׁ מַּ ְפָת אֹוִתי בַּ ְקָת ִבי ? לֹא ָדחַּ לֹא ָזרַּ
ח רַּ ת קֶׁ  ?ֲחִתיכַּ

ָתה יֹוֵדעַּ  –א  ִגיד ְלָך, ָאִחי, אַּ  ָמה אַּ

ָתה לֹא ָאח –ב  ָלא אֹוֵיב, אַּ  .אֶׁ

 ?אֹוֵיב –א 

ְחָדן. ֵכן –ב  ה ְלהֹודֹותִמְפנֵ , ּופַּ ֵאיְנָך רֹוצֶׁ  .י שֶׁ

ְחָדן –א  ֵנק ִמִכְסאֹו)? ֲאִני פַּ  (ְמזַּ

כֹות –ב  ה ְבמַּ סֶׁ ל ְתנַּ ק אֶׁ ָלש. ְורַּ ֲאִני חַּ ָתה חֹוֵשב שֶׁ ֵשש, ְבֹדק. לֹא? אַּ אֹו . ְתמַּ
ִים ה ְבהֹוָרדֹות ָידַּ ָתה רֹוצֶׁ י אַּ ל)? אּולַּ ם עַּ ְרֵפֵקיהֶׁ ת מַּ ְשִעיִנים אֶׁ  ֵהם מַּ

ֻשְלָחן ִים, הַּ ָידַּ פֹות הַּ ת כַּ ְלִבים אֶׁ  (.ְמשַּ

ְרֵפק מַּ ת הַּ ל ָתִרים אֶׁ ה, אַּ מֶׁ ל ְתרַּ ְצְמָך! ִהֵנה ֵלְך. אַּ ה ְבעַּ ָתה רֹואֶׁ ְכָשו אַּ  .עַּ

ְקִתי טֹוב –א  ֱחזַּ לֹא הֶׁ ם. ִמְפֵני שֶׁ עַּ  עֹוד פַּ

ר –ב  ֲחִזיק טֹוב. ְבֵסדֶׁ ְכָשו תַּ  .עַּ

ֹכל. הֲאִני לֹא רֹוצֶׁ  –א  ה לֹא הַּ ָיד זֶׁ כֹות. הַּ ת ב' א. )בֹוא ְבמַּ  –' דֹוֵחף ִפְתאֹום אֶׁ
ֻשְלָחן/ דֹוֵחף אֹותֹו ָחָזק וא' ב ל הַּ ת ִשּוּוי ִמְשָקלֹו נֹוֵפל עַּ ֵבד אֶׁ  . ְמאַּ

 !אֹוי
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ָכה ֲחָזָקה –ב  ְלָת מַּ  ?ִקבַּ

 .לֹא ִעְנָיְנָך –א 

ָתה יֹוֵדעַּ  -ב דּועַּ ֲאִני לֹא , אַּ כֹותמַּ ת מַּ כֶׁ ה ָללֶׁ ף , רֹוצֶׁ לֹא ִאְתָך ְולֹא ִעם אַּ
ֵחר ָחד אַּ  ?אֶׁ

ְחֹטף –א  תַּ ָתה פֹוֵחד שֶׁ אַּ  .ִמְפֵני שֶׁ

ָחד. ִבְכָלל לֹא –ב  ף אֶׁ ְכֵנעַּ אַּ ְגרֹוף לֹא ְמשַּ  . ֲאָבל אֶׁ

ה עֹוד ָפחֹות –א  פֶׁ  .הַּ

ְצִמי –ב  ק נֹוֵגעַּ ִלי ְלעַּ ה ָהָיה רַּ ֵלם ִמְמָך, ִאם זֶׁ ִזיק , ָהִייִתי ִמְתעַּ ָתה מַּ ֲאָבל אַּ
ָלנּו ְרָכִנָיה שֶׁ צַּ  .לַּ

ָמֵגן –א   !ִהֵנה ִנְמָצא הַּ

ָמֵגן: ְבִדיּוק –ב  יָך. ִנְמָצא הַּ ה לֹא מֹוֵצא ֵחן ְבֵעינֶׁ  .ְוזֶׁ

ה ִלי! לֹא –א  ֲעשֶׁ  ?ּוָמה תַּ

ָמה ֲחֵבִריםאּו –ב  ָתִביא כַּ י שֶׁ ֵים ָעלַּ י ְתאַּ עֹוִשים ? לַּ ה ְבִדיּוק ָמה שֶׁ זֶׁ
ְחָדִנים פַּ  .הַּ

ְחָדן  –א  ֵנק ִמִכְסאֹו)ֲאִני לֹא פַּ  (ְמזַּ

ה? לֹא –ב  ֲחנּות ִלְקנֹות : ָאז תֹודֶׁ ָתה ָבא לַּ ְקִניק ָרקּוב"אַּ  ?"נַּ

ם ְכֵדי ִלְקנֹות , ֲאִני ָבא, ֵכן –א   ".ָדג ָמלּוחַּ ָרקּוב"ְוגַּ

ֲחנּות –ב  ֲאִני גֹוֵנב ֵמהַּ ְרָת שֶׁ  ?ָאמַּ

ְרִתי –א   .ָאמַּ

 ?ִכִניָת אֹוִתי רֹוֵכל –ב 

ְנָוִני, ִכִניִתי –א  ם חֶׁ  .ְוגַּ

ְפָת  –ב  ח? ָדחַּ רַּ ְקָת קֶׁ  ?ָזרַּ

ְפִתי –א  ְקִתי. ָדחַּ ה ִאיִשיּות ֲחשּוָבה. ָזרַּ ְפָשר ְלִהְת ... ֵאיזֶׁ  ?לֹוֵצץִאי אֶׁ

ה לֹא ָהיּו ֲהָלצֹות –ב  ְשִפיל, לֹא. ֵאלֶׁ ה ְלהַּ סֶׁ ָתה ְמנַּ ת , לֹא אֹוִתי, אַּ ָלא אֶׁ אֶׁ
ְרָכִנָיה צַּ ת הַּ ָלנּו ְואֶׁ ְצִמי שֶׁ ִנהּול ָהעַּ ְבָת . הַּ ָגנַּ ִגִלינּו שֶׁ ֲחֵרי שֶׁ ֵקם אַּ ָתה ִמְתנַּ אַּ

ר  .ֵספֶׁ

ָחד –א  ק אֶׁ בְ . לֹא רַּ ְרָבָעה ְסָפִרים ָסחַּ ת, ִתיאַּ עַּ ה ָלדַּ ָתה רֹוצֶׁ  –הֹו הֹו . ִאם אַּ
ָחד ם אֶׁ  .ִגִליתֶׁ

ה –ב  ְדָבִרים ָהֵאלֶׁ ת הַּ ה אֶׁ ָתה עֹושֶׁ  ?ָלָמה אַּ

ֵשק ִלי –א   .ִמְתחַּ

ר בּוָשה –ב  ָנב ֲחסַּ  !גַּ

ְרָת  –א   ?ָמה ָאמַּ

ב –ב  ָתה ָגנַּ אַּ ֱאָבִקים! )שֶׁ ה ְונֶׁ ה ָבזֶׁ ֱאָחִזים זֶׁ  (נֶׁ

ט ל ִתְבעַּ  !אַּ

ֲחֹנק – א ל תַּ ָתה אַּ  ְואַּ
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ָתה נֹוֵשְך –ב  ְחָברֹות)? אַּ ת מַּ ת מֹוָרה ִעם ֲעֵרמַּ סֶׁ  (.ִנְכנֶׁ

ה –מֹוָרה  ה ָכאן?  ָמה זֶׁ כֹות? ָמה קֹורֶׁ  ?מַּ

כֹות –ב   .לֹא מַּ

 .ֲאָבל ֲאִני רֹוָאה –מֹוָרה 

ֲאָזן –ב   .ֲאִני עֹוֵרְך מַּ

ה –מֹוָרה  ְשבֹונֹות ְמֻשנֶׁ ְמֵרי, ִנהּול חֶׁ הּו ָחָדש ְלגַּ שֶׁ ף . מַּ ל ָכְך אַּ לֹא ָקָראִתי עַּ
ם עַּ  . פַּ

ְפִריעַּ ָבֲעבֹוָדה –ב  מַּ ת ִמי שֶׁ ְטֵרל אֶׁ ל ָכְך ֵאיְך ְלנַּ לֹא ָכְתבּו עַּ  ִמְפֵני שֶׁ

ה –מֹוָרה   ?ּוָמה הּוא עֹושֶׁ

צְ  –ב  ִגיד ְבעַּ ץ, מֹוהּוא ָיכֹול ְלהַּ  .ִאם ֵיש לֹו ֵדי ֹאמֶׁ

ֵפר, טֹוב –א   ֲאִני ָיכֹול ְלסַּ

ם –מֹוָרה  ְשבֹון ֵביֵניכֶׁ ם ְצִריִכים ִלְגֹמר חֶׁ תֶׁ אַּ ה שֶׁ ם. ֲאִני רֹואֶׁ ְפִריעַּ ָלכֶׁ . לֹא אַּ
ְחָברֹות) ֵקן מַּ ְתִחיָלה ְלתַּ ְפָסל ְמֻרָחק ּומַּ ל סַּ ת עַּ בֶׁ  (.יֹושֶׁ

ִגיד –ב  בֵ ? ָמה ָרִציָת ְלהַּ  רדַּ

ה ָהָיה   –א  ִגיד ְלָך ֵאיְך זֶׁ ְתָחָלה -ֲאִני אַּ הַּ ֹכל ֵמהַּ ר ָבֲחרּו אֹוְתָך . הַּ ֲאשֶׁ , כַּ
ְצִמי ְבִתי ְלעַּ ה טֹוב : ָחשַּ ָחד ָכזֶׁ ף, ִפֵקחַּ  –ְלאֶׁ סֶׁ ח כֶׁ  . ִיקַּ

ְצִמי –ב  ִאם ֲאִני לֹוֵקחַּ ְלעַּ  ?הַּ

ֹכל –א  ת הַּ  .לֹא אֶׁ

ְשבֹו –ב  ת חֶׁ  !נֹותֲהֵרי ֵיש ִבֹקרֶׁ

ת –א  ֵשִני. ֵאיזֹו ִבֹקרֶׁ ת הַּ ָחד אֶׁ ְסִגירּו ָהאֶׁ ת ְולֹא תַּ חַּ ֲעשּו ָיד אַּ ְבִתי תַּ  .ָחשַּ

ָתה לֹא ֵמִבין –ב   .אַּ

ה? ָמה ָהִייִתי ָצִריְך ְלָהִבין –א  ת זֶׁ ה אֶׁ ְעִתי ֵאיְך ֲאִני ָהִייִתי עֹושֶׁ  .ָידַּ

ֵיש –ב  ָתה לֹא ִמְתבַּ  ?אַּ

ם הָ  –א  י גַּ ֵישאּולַּ ֵבר. ֲאָבל ָהִייִתי לֹוֵקחַּ , ִייִתי ִמְתבַּ  .ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלִהְתגַּ

ְלָך –ב  ף שֶׁ סֶׁ כֶׁ ה לֹא הַּ  ֲהֵרי זֶׁ

ה, ֲאִני יֹוֵדעַּ  –א   .ֲאָבל ֲאִני ָכזֶׁ

ה –ב  ָתה ָכזֶׁ ה, אַּ ֲאִני ָכזֶׁ  .וַּ

ְכָשו ֲאִני יֹוֵדעַּ , ֲאִני יֹוֵדעַּ  –א  ָתה זֹוֵכר. עַּ ְשִת , אַּ ה ִלי ִבקַּ ּוֶׁ ְתלַּ  ?ְגרּוִשים 03י שֶׁ

 .ֲאִני לֹא זֹוֵכר, לֹא –ב 

ְרָת ִמָלה –א  י ְבִזְלזּול, ֲאִפלּו לֹא ָאמַּ ְלָת ָעלַּ כַּ ק ִהְסתַּ ָתה ָכל ָכְך . רַּ אַּ ְסִתי שֶׁ ָכעַּ
סֹוף ְלִכיְס . ָקשּוחַּ  ִגיעַּ בַּ ף יַּ סֶׁ כֶׁ הַּ ִאם לֹא ָהִייָת חֹוֵשב שֶׁ ְבִתי שֶׁ לֹא  , ָךָחשַּ

ְקִפיד  . ָהִייָת ָכל ָכְך מַּ

ל ֲאֵחִרים –ב  ף שֶׁ סֶׁ ם ְמֻשָתף... כֶׁ ְקִפיד ִבְמיָֻחד, ְוגַּ  . ָצִריְך ְלהַּ

ְלִתי. ֲאִני יֹוֵדעַּ  –א  כַּ ם ִהְסתַּ עַּ ֵלם : ֲאָבל פַּ ת ְוָכָכה ְמשַּ רֶׁ בֶׁ ָתה לֹוֵקחַּ ְמחַּ אַּ
ֻקָפה ְצְמָך בַּ  . ֻסָגלֲאִני לֹא ָהִייִתי ְמ . ְלעַּ
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ת –ב  רֶׁ חֶׁ ְפָשר אַּ  ?ֵאיְך אֶׁ

ה, נּו –א  ָתה ָכזֶׁ ה, אַּ ֲאִני ָכזֶׁ ְגְדָך. וַּ ֲעֵשיִתי עֹוד יֹוֵתר נֶׁ ה נַּ ל זֶׁ  . ּוִבְגלַּ

 ?ּוָמה ִיְהיֶׁה ָהְלָאה –ב 

ְכָשו ְכָבר לֹא –א  ִים. עַּ ם ְלהֹוִריד ָידַּ עַּ ה עֹוד פַּ סֶׁ ֵהם חֹוְזִרים . )בֹוא ְננַּ
ֻשְלָחן ּוִמְתמֹוְדִדים ל הַּ ם עַּ ְרֵפֵקיהֶׁ ָתה ָחָזק.(. ְלִהָשֵען ְבמַּ ב . אַּ ה ְקרַּ סֶׁ בֹוא ְננַּ

ְרְנגֹוִלים ת. )תַּ חַּ ל אַּ גֶׁ ל רֶׁ ָחד עַּ ֱעָמִדים ָכל אֶׁ ְלִבים אֶׁ , נֶׁ ל ְמשַּ ם עַּ ת ְיֵדיהֶׁ
ה ָחזֶׁ ה תֹוְך ִנתּוִרים ּוְקִפיצֹות, הֶׁ ת זֶׁ ה אֶׁ  .(.הֹוְדִפים זֶׁ

ִגיד ְנָת , תַּ ת ִלְגֹמר ִאִתי, ָלָמה לֹא ִהְתגֹונַּ  .ֲהֵרי ְיֹכלֶׁ

 .לֹא ָרִציִתי –ב 

 ?ָלָמה –א 

ְפִחיד אֹוְתָך –ב   ?ְלהַּ

 ֵכן –א 

ד לֹא ְמ , ֲאִני אֹוֵמר ְלָך –ב  חַּ ְגרֹוף ּופַּ ְכְנִעיםאֶׁ ְסָפִרים' ב. )שַּ ת הַּ נֹוֵעל , אֹוֵסף אֶׁ
ְמֵגָרה ת הַּ ת ָהָארֹון ְואֶׁ  .(אֶׁ

ִיְהיֶׁה . בֹוא ֵתן ָיד –א  ה –שֶׁ ָתה ָכזֶׁ ה ְואַּ  . ֲאִני ָכזֶׁ

ם –מֹוָרה   .תֹוָדה ָלכֶׁ

ל ָמה –ב   ?עַּ

ְרֵבה ְמאֹוד –מֹוָרה  ם הַּ ְדִתי ִמכֶׁ  .ָלמַּ

 ?ֵמִאָתנּו –ב 

ְרְנגֹוִלים... ְדְת ֵמִאָתנּוָלמַּ , ֵכן -א   תַּ ב הַּ  .ְקרַּ


