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  אורי אורלב: תרגם

, ִהְתַאְּספּו ָהרֹוְפִאים. ָאדֹון ֶאָחד ָעִׁשיר ְוַרב ָעְצָמה ַָפל ְלִמְׁשָּכב ַאֲחֵרי ֶׁשָאַכל יֹוֵתר ִמַּדי ַּבֲארּוַחת ָהֶעֶרב
  . ָּדּו ְּבַמָּצב ְולֹא ָמְצאּו ֶּדֶר1 ַלֲעֹזר

ָּדּו ְּבַמָּצב , ִהְתַאְּספּו ַהֲחָכִמים... ָהָאדֹון ִלְכֹּבל ֶאת רֹוְפִאים ַּבֲאִזִּקים ּוְלַהְׁשִליָכם ֶטֶרף ַלֻּדִּביםִצָּוה 
  :ּוָמְצאּו ִּפְתרֹון

ְוַהחֹוֶלה . ֶלהָלַקַחת ִמֶּמּנּו ֶאת ְׁשעֹוֹו ּוְלַהִּניַח ֶאת ַהָּׁשעֹון ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ַהחֹו, ֵיׁש ִלְמצֹא ָאָדם ְמֻאָּׁשר  -
  .ַיְבִריא

  :ְוַהַּסָּיס ָהָראִׁשי מֹוִדיעַ , ְמָׁשְרֵתי ָהָאדֹון ַרב ָהָעְצָמה ָּבאּו ְּבִלּוּוי ֻּתִּפים ַלֲחַצר ַאְרמֹוֹו ֶׁשל ָהרֹוֵזן

ת ַמֲחִצית ַאְדמֹוָתיו הּוא ִיֵּתן ָל1 אֶ , ִאם ַהָּׁשעֹון ֶׁשְּל< ָיִׁשיב ַלֲאדֹוֵּו ֶאת ְּבִריאּותֹו, ְּכבֹוד ָהרֹוֵזן  -
ַעד ְּכֵדי ָּכ1 ִמְׁשּתֹוֵקק ֲאדֹוֵּו ְלַהְמִׁשי1 . ִאָּׁשה ְוִאם ָלֲאהּוָבהִאם לְ  –ְוֶאת ִּבּתֹו ַהָּיָפה  ַרֲחבֹות ַהָּיַדִים

  .ְוִלְחיֹות

ְתִחיל ַלֲחBם ַעל ַאְדמֹוָתיו ֶׁשל ִהִּניַח אֹותֹו ַעל ָּכִרית ְקִטיָפה ְוִה , ִמָּיד ֵהִסיר ָהרֹוֵזן ֶאת ְׁשעֹוֹו ִמְּזרֹועֹו
  .חֹוְתֹו ְלָעִתיד ְוַעל ְיִפי ִּבּתֹו

  .ִמְּפֵי ֶׁשַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָּכְבלּו אֹותֹו ַּבֲאִזִּקים ְוהֹוִבילּוהּו ֶאל מֹותֹו, ָּכ1 ָחַלם ַרק ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים

  .ֹוְקׁשֹות ָׁשַאל ָהרֹוֵזן ְּכֶׁשִּׁשָּניו –? ָלָּמה, ֲאָבל ָלָּמה  -

  .ִלְמֹסר ֶאת ְׁשעֹוֹו ַרַּׁשאי ַרק ָאָדם ְמֻאָּׁשר –ֵהִׁשיבּו לֹו  –ִרִּמיָת ֶאת ֲאדֹוֵּו ְּבֹאֶפן ָׁשֵפל   -

ּוִפְתאֹום ְִזַּכר ְּבַמֶּׁשהּו ְוֱֶאַח . ָקָרא ֶצֱאָצָאם ֶׁשל ִּגּבֹוִרים ְולֹוֲחִמים ְמֻהָּלִלים –ֲאָבל ֲאִי ְמֻאָּׁשר   -
  .ֶצבְּבעֶ 

ִהְתָקְרָבה ְּכָבר עֹוַת ֵמרֹוֵצי ַהְּסָתיו ְוהּוא ֲעַדִין לֹא ָמָצא רֹוֵכב . הּוא לֹא ָהָיה ְמֻאָּׁשר: ֵהם ָצְדקּו, ֵּכן
  .ְוִעְָין ֶזה ֵמֵרר ֶאת ַחָּייו ְוִהֵּנה ַעָּתה הּוא מּוָבל ֶאל ַהַּגְרּדֹום, ְוַלֲאֵחִרים ְּכָבר ָהיּו, ֵמרֹוִצים

  .ָאדֹון ָיְצאּו ְלַחֵּפׂש ָּבעֹוָלם ֶאת ְּתרּוַפת ַהֶּפֶלאְמָׁשְרֵתי הָ 

ִמְּפֵי ֶׁשַאף ֶאָחד ֵמֶהם , ַהְּנִסיִכים ְוַהָּברֹוִים לֹא ָהָיה ָיכֹול ָלֵתת ֶאת ְׁשעֹוֹו, ֲאָבל ַאף ֶאָחד ִמָּכל ָהרֹוְזִים
, ַאֵחר ִּבֵּקׁש ְלִהְתַּפְרֵסם ְּכֱֶאָמן ַהֵּדמֹוְקַרְטָיה, ֶאָחד ָרָצה ִלְהיֹות סֹוֵפר ָּגדֹול: לֹא ָהָיה ְמֻאָּׁשר ַמָּמׁש

 –ָלְרִביִעי לֹא ָהָיה ֵּתָאבֹון ְּכִפי ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו , ּדֹוד ֶׁשָּנָׁשא לֹו ְיהּוִדָּיה ְלִאָּׁשה-ִלְׁשִליִׁשי ָהָיה ֶּבן
   :ְרִציִית ּוַמְכִאיָבה ּוְתׁשּוָבָתם ָהְיָתה, הַעל ִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָרְבָצה ְּדָאָגה ְּכֵבדָ 

  .לֹא אּוַכל ִלְמֹסר ֶאת ְׁשעֹוִי ַלֲאדֹוְֶכם, לֹא  -

, ֶׁשָהֹאֶׁשר לֹא ְִמָצא ִּבְמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ְִמָצִאים ִסְמִלי ָהֲאֻצָּלה ַהֻּמְבָהִקים, ָּכ 1ֹוְכחּו ַהְּׁשִליִחים ְלַדַעת
ַמָּׂשא ָּכֵבד ִמַּדי , ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵאֶּלה ַהַּמְִהיִגים ֶאת ַהִּצּבּור. "ַהִּמְׁשָּפָחה ַמִּגיַע ֶאל ֶהָעָבר ַהּלּוט ַּבֲעָרֶפלּומֹוָצא 

  ".רֹוֵבץ ַעל ִּכְתֵפיֶהם ִמְּכֵדי ֶׁשָּיחּוׁשּו ֶאת ַעְצָמם ְמֻאָּׁשִרים

ְוִסְפֵרי ִרּׁשּום הֹון , ֵהם ָהְלכּו ִלְמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ְמַׁשְּמׁשֹות ַּכָּספֹות ְּפָלָדה ֲחִסיֹות ֵאׁש ִסְמִלי ֲאֻצָּלה
  . ַוֲחִבילֹות ֶׁשל ְמָיֹות ִּכְתעּודֹות ֶזהּות, יֲֻחִסין- ְמַׁשְּמִׁשים ׁשֹוָׁשלֹות

  .עֹון ֶׁשְּל<ֵּתן ֶאת ַהּׁשָ  –ָאְמרּו ְלִראׁשֹון  –ֲאדֹוִי   -

ֵאי1 ֲאִי ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻאָּׁשר ַּכֲאֶׁשר ַּבַּמֲחִצית  –ָאַמר ָהִראׁשֹון ְּבִלְגלּוג  –ֲאִָׁשים ְּתִמיִמים ַאֶּתם   -
  ?ָּכ1ָהַאֶחֶרת ֶׁשל ָהעֹוָלם ִמְתֶַהֶלת ִמְלָחָמה ַוֲאִי ָּכַתְבִּתי ָׁשֹחר ַעל ַּגֵּבי ָלָבן ֶׁשֵאיִֶּני ְמֻרֶּצה ִמ 

  .ֵהם ָהְלכּו ֶאל ַהֵּׁשִי
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  .לֹא ַהּיֹום, ֲאָבל לֹא ַעְכָׁשו, ֶאֵּתן ָלֶכם ֶאת ְׁשעֹוִי –ָאַמר ַהֵּׁשִי  –ְּבַבָּקָׁשה , טֹוב! ָהּה! ָהּה  -

  ?ָמַתי ְּתַצֶּוה ֲאדֹוִי ָלבֹוא ְלַקְּבלֹו  -

  .ּוִסיָקִלית ַּבת ְׁשלֹוִׁשים ְוִתְׁשָעה ָוֵחִצי ַטְקִטיםַּכֲאֶׁשר ִּכְתֵבי ָהֵעת יֹוִדיעּו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְיִציָרה מ  -

  .ַהְּׁשִליִׁשי ָּפַטר אֹוָתם ְּבלֹא ְכלּום

  .ֲאִי ָהָאָדם ָהֻאְמָלל ָּבעֹוָלם, לֹא ִאְכַּפת ִלי ֶׁשל ִמי –ָקָרא  –ֲאִי ְמַבֵּקׁש ִלְהיֹות ַׁשְגִריר   -

  .ּוָבה טֹוָבה יֹוֵתרַּגם ִמִּפיו ֶׁשל ָהְרִביִעי לֹא ִקְּבלּו ְּתׁש

ִהְזְַחִּתי ֲאִפּלּו ֶאת ַהִפיַלְְּתרֹוְּפָיה ּוְבָכל זֹאת לֹא ֻּכָּלם מּוָכִים ִלְראֹות  –ָקָרא  –ֲאִי הֹוֵרס ֶאת ַעְצִמי   -
  .ִּבי ַאְרֵכאֹולֹוג ְּגאֹוִי

  .ִהְתַעְּצבּו ַהְּׁשִליִחים ַעל ִלָּבם ְוָעְמדּו ַחְסֵרי אֹוִים  -

ּוֵבין , ֵאין ַטַעם ְלַחֵּפׂש ֶאת ָהֹאֶׁשר ֵּבין ֵאֶּלה ַהְּמַסְּמִלים ֶאת ַהָּמֹסֶרת –ָאְמרּו  –ּו ְּבֶדֶר1 ְׁשגּוָיה ָהַלכְ   -
  .ְִפָה ֶאל ַּבֲעֵלי ַהֵּלב. ֵאֶּלה ַהְּמַסְּמִלים ֶאת ַהְּתבּוָה

ְוֵהם ַצְלעֹו , ְׁשלֹוָׁשה ָצְמחּו ַיְּבלֹות ַעל ְּבהֹוָוֳֵתיֶהםלִ , ִלְׁשִַים ֵמֶהם ְּכָבר ִהְתְַּפחּו ָהַרְגַלִים. ֵהם ָהְלכּו  -
  .ְּבֶלְכָּתם

ַאָּתה ָהָאָדם ַהְּמֻאָּׁשר  –יֹוֵׁשב ִלְפֵי ֲעֵרַמת ְָירֹות " ַהֵּלב"ָקְראּו ִּבְראֹוָתם ֶאת ָאָדם  –ֲאדֹוִי  -  -
  ...ַאָּתה ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבחַ , ַהַּמְקִריב ֶאת ַעְצמֹו

  .ֲאִי ָאָדם ֻאְמָלל ְמאֹוד. לֹא ָּבאֶתם ֶאל ַהָּמקֹום ַהָּנכֹון –ַהֵּלב -ָקָרא ָאָדם –ֹוַתי ַרּב  -

ַא1 ָמה ִּבְדַבר ֹקַרת ָהרּוַח , ֵּכן ָהְלָאה... ַאָּתה ּכֹוֵאב ֶאת ְּכֵאבֹו ֶׁשל ָּכל ָעִי ְוַדל; ֲאְַחּו יֹוְדִעים  -
  ...ַהּקֹול ַהְּפִיִמי, ַהּמּוָסִרית

, ֵהַקְמִּתי ַאְלֵפי מֹוָסדֹות: ֵאין ִלי ׁשּום קֹוַרת רּוַח מּוָסִרית. ַאֶּתם ְמִביִאים אֹוִתי ִליֵדי ֵיאּוׁש, ּבֹוַתיַר   -
ִהְסַּתְּלקּו ... ֵאין ִאיׁש ֶׁשּיּוַכל ַלֲעֹזר ִלי. ַוֲאִי לֹא יֹוֵדַע ָּדָבר, רֹוֶבֶצת ָעַלי ַאְחָריּות ְּכֵבָדה, ֵיׁש ִלי ֶּכֶסף

  . ֲאִי ֻמְכָרח ַלְחֹּתם עֹוד ַהּיֹום ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ַּפַעם ֶאת ְׁשִמי. יקיריי, ָלֶכם

  .ָרחֹוק ִמְּבֵי ָהָאָדם –ֶאָּלא ָּבֲאַגִּפים ִמְסַּתֵּתר ָהֹאֶׁשר ָהֲאִמִּתי , אּוַלי לֹא ַּבֲחִזית, ִאם ֵּכן

  .ִאיםֵהם ָּגְררּו ֶאת ַעְצָמם ְּכֶׁשֵהם צֹוְלִעים ֶאל ָהרֹופְ 

ֵאיֶּנּו , לֹא –. העָ ָאְמרּו ָּבֶיָה ֶׁשל ַהְּיִגי –לֹא ְִמֹסר ֶאת ְׁשעֹוֵּו ִמְּפֵי ֶׁשְּבַוַּדאי ָהִייּו ֱֶעִָׁשים , ַרּבֹוַתי  -
, ִפיַלְְּתרֹוְּפָיה ַהּזֹאתְוָכל הַ , ִמֶּזה ָׁשִים לֹא ָזִכיּו ְלׁשּום ַמֵּגָפה ֲהגּוָה ְוַהִּבּקּוִרים ְללֹא ַּתְׁשלּום. ְמֻאָּׁשִרים

  . ְלכּו ֶאל עֹוְרֵכי ַהִּדין, לֹא, לֹא... ְוָכל הַ 

ּוָמַתי ְרִאיֶתם ֶׁשִהְתַּגּלּו ַמֲעֵׂשי  –ִציֵגי ִצּבּור עֹוְרֵכי ַהִּדין ִּכְמַעט ְּבֶעְלּבֹון ָקְראּו ְ  –? ֵאֵליּו? ָמה  -
ְוָהיּו ֹוְתִים ָלֶכם ֶאת ַהְּזכּות ַלֲעֹבר ֶאת , ּו ַהְכָסֹות ָעָתקַהְּׁשִחיתּות ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו ַמְבִטיִחים לָ 

  ?ִמְפַּתן ָּבֵּתיּו

ְוָכל ַהְּׁשָאר ִהְתַחְּזקּו ִּבְמַרק ֲעָדִׁשים , ֶאָחד ִמְּמָׁשְרָתיו ֶׁשל ָהָאדֹון ַרב ָהָעְצָמה הּוַבל ְלֵבית ַהחֹוִלים
  .ְתרּועֹות ֲחצֹוְצָרהְללֹא ְקִריאֹות ּו, ְוִהְמִׁשיכּו ָהְלָאה

  ?אּוַלי ֶאל ָהִאָּכִרים  -

  !ֲאָבל ָהְיָתה ָׁשָה ָרָעה  -

  ?ָאז ְלָאן ְלָכל ָהרּוחֹות  -

  .ִמַּבִית ַלַּבִית, ּבֹואּו ֵֵל1 ְסָתם ָּכ1  -
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  .ֵהם ִהְמִׁשיכּו ְּכֶׁשֵהם ּגֹוְרִרים ֶאת ַרְגֵליֶהם

ָאְמָם ָהִייּו ְׂשֵמִחים ְלַקֵּבל ֶאת ָהֲאָדמֹות ְוֶאת  –ָלֶהם ְּבָכל ָמקֹום ֵהִׁשיבּו  –ַרּבֹוַתי ַהְּמֻכָּבִדים , לֹא  -
  .ֵיׁש ָלּו ָצרֹות ְּבִלי סֹוף. ַא1 ְלַצֲעֵרּו ְִצָטֵר1 ְלַוֵּתר ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַהַּבת ַהָּיָפה

  תָקְראּו ָהָאבֹו –ֵאין ָלּו ְֻדְיֹות ָלֵתת ִלְבֹוֵתיּו   -

  .ָקְראּו ָהִאָּמהֹות –! ָהֲעבֹוָדה ַּבֵּׁשרּות ְּבָבִּתים ְּפָרִטִּיים ִהיא לֹא ְִסֶּבֶלת  -

  .ָׁשֲאלּו ַהְּׁשִליִחים –? ַהִאיֵדָאִלים, ַהְּׁשִאיפֹות, ֲאָבל ַהַּמְחָׁשָבה ַהְּכָלִלית  -

. אּוַלי ֵהן יֹוְדעֹות, "ַהְּסִקיָרה ַהִפילֹוסֹוִפית"ן ַעל ָחַתְמּו ֲעבּוָר : ַעל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָׁשֲאלּו ֶאת ְּבֹוֵתיּו  -
  .ֲאְַחּו לֹא ְמִביִים ִּבְדָבִרים ָּכֵאֶּלה

  .ַהָּבֹות ֶׁשָּלּו ַמְרּבֹות ִּבְקִריָאה, ֵּכן -  -

  ?ֵהן ֲחָכמֹות  -

  !ְוָיפֹות  -

ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַחְּזקּו ְקָצת ִהְמִׁשיכּו . ַמֶּׁשהּו ֶלֱאֹכלָּכאן ְלָפחֹות ִקְּבלּו ). ָּפִזיז(ֶאָחד ַהְּמָׁשְרִתים ִהְתָאֵרס 
  .ְּבַדְרָּכם ְוִהִּגיעּו ֵאַלי

. ִמְּפֵי ֶׁשִּמֵּמיָלא לֹא ִּתְתַחֵּמק ֵמֹעֶׁש ָמֶות, ֵּתן ֶאת ַהָּׁשעֹון: ֵמחֹוָבְת< ִלְהיֹות ְמֻאָּׁשר, ַאָּתה הּומֹוִריְסָטן  -
  .ַאָּתה ֵמֵעז ְלַפֵּטם ֶאת ְּבֵי ָהָאָדם ְּבהּומֹור ְמֻזָּיף ֲהֵרי ְּבִלי ִלְהיֹות ְמֻאָּׁשר

ְוָׁשַלְפִּתי ִמִּכיֵסי ? ַא1 ִמי ַיְכִריַח אֹוִתי ִלְהיֹות ַּבַעל ָׁשעֹון, ָכֹון –ֵהַׁשְבִּתי  –ֵמחֹוָבִתי ָלחּוׁש ְּבֹאֶׁשר , ָאה  -
  .ַקָּבָלה ִמֵּבית ֲעבֹוט

  .ְראּו ְּבֵיאּוׁשקָ  –ֵּתן ָלּו ֵעָצה , ִאם ֵּכן  -

  .אּוַלי ָׁשם ִּתְמְצאּו ָאָדם ְמֻאָּׁשר ֶׁשֵּיׁש לֹו ָׁשעֹון, ְלכּו ְלחֹוף ֲהִויְסָלה  -

ַא1 ְּבִריאּותֹו לֹא . ְוָחְזרּו ְּבֶחְדַות ִָּצחֹון אֹוֲחִזים ַּבָּׁשעֹון ְוִהִּניחּו אֹותֹו ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ֲאדֹוָם. ֵהם ָהְלכּו  -
 ...ַהָּׁשעֹון ָהָיה ָּגּוב: ָׁשָבה ֵאָליו


