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 אורי אורלב: תרגם

ִמּטֹות ב בַּ רֶׁ ָבר ָבעֶׁ ִבים כְּ ָעִרים שֹוכְּ נְּ ר הַּ ֲאשֶׁ ת ִכנֹורֹו, כַּ ִקי אֶׁ סְּ רֹוזֹובְּ  , לֹוֵקחַּ גְּ

ֵגן  נַּ ע ָהאּוָלם ּומְּ צַּ מְּ אֶׁ ָלה טֹוב"עֹוֵמד בְּ יְּ ִזָכרֹון , ָתִוים לֹא ֵהִביא ִאתֹו". לַּ ִפי הַּ ֵגן לְּ נַּ  הּוא מְּ

ִגינֹות נְּ ֵבה מַּ רְּ יֹוֵדעַּ הַּ  . וְּ

ֲחִשיםעֲ " לַּ ת ָהָהר ִמתְּ גַּ ִפסְּ ּׁשּוחַּ בְּ ִשים ,ֵצי אַּ רְּ שְּ רַּ ש ּומְּ רֶׁ ׂשֹוֲחִחים ֵהם חֶׁ  "...מְּ

ס ְך הַּ לַּ מֹות ֻהשְּ אּולַּ ִכנֹור ּובְּ ֵרי הַּ ֲאִזיִנים, ָכְך ָשִרים ֵמיתְּ ִשיִבים ּומַּ קְּ ָעִרים מַּ נְּ  . ִכי הַּ

ׂשֹוֲחִחי תּוִחים מְּ פְּ ּלֹונֹות הַּ חַּ ק ֵמֲאחֹוֵרי הַּ רַּ ִיםוְּ ָּׁשמַּ ִעם הַּ ָמם וְּ צְּ  . ם ָהֳאָרִנים ִעם עַּ

ב רֶׁ ת ָהעֶׁ ֲארּוחַּ פֹוֲעִלים לַּ ּקֹוֵרא לַּ ֲעמֹון הַּ ִליל פַּ ק צְּ שֶׁ מֶׁ ר הַּ ִגיעַּ ֵמֲחצַּ ָעִמים יַּ  .ִלפְּ

ש  חַּ לַּ ָכֵעת ָשִרים ֵהם בְּ בֹות וְּ ִגינֹות רַּ נְּ ִקי מַּ סְּ רֹוזֹובְּ דּו ִמגְּ ָטָנה ָלמְּ יְּ ּקַּ ֲחֵטיהֶׁ  –ֳאָרֵני הַּ מַּ ֻרִּקים בְּ יְּ ם הַּ
יֹוֵתר ִּקיִקים בְּ דַּ ִכנֹור, הַּ ִריעַּ לְּ פְּ הַּ  . ִכי ֵאיָנם רֹוִצים לְּ

ִגֵבן  ן ָעֹקם וְּ ָטָנה ָגֵדל ֹארֶׁ יְּ קַּ מֹאל לְּ ָעִרים. ָזֵקן –ִמשְּ נְּ ִמים לֹו הַּ ש גֹורְּ פֶׁ ת נֶׁ מַּ ָעגְּ בּו . ִאּלּו ָצרֹות וְּ ִהֵנה ֵישְּ
דּו נְּ דְּ נַּ ִיתְּ מ, ָעָליו וְּ דַּ ם יְּ עַּ ן הּוא ֳאִנָיהפַּ ָהֹארֶׁ ת; ּו שֶׁ בֶׁ כֶׁ רַּ כּו אֹותֹו לְּ פְּ ִהֵנה יַּהַּ ּסּוס, וְּ ה, לַּ פֶׁ ת ִמצְּ ֲחנַּ תַּ , לְּ

ֵבי ֵאש כַּ ָצר, ִלמְּ ִמבְּ ס. לַּ עַּ ן לֹא ִיכְּ מֹו , ֲאָבל ָהֹארֶׁ ע אֹותֹו כְּ נַּ עְּ ִכנֹור ִוינַּ ֵגן הַּ נַּ ב יְּ רֶׁ ָבעֶׁ ִכי יֹוֵדעַּ הּוא שֶׁ
ֵשָנה ֲעִריָסה לְּ  . בַּ

נְּ  הַּ םוְּ ֵפיהֶׁ עַּ פְּ עַּ ִצים בְּ מְּ צְּ מַּ ֲאִזיִנים מְּ מַּ ָוָחה. ָעִרים הַּ קּוחֹות ִלרְּ ה ֵעיָניו פְּ ר , זֶׁ כַּ ל הַּ ָען עַּ הּוא ִנשְּ הַּ וְּ
ֵגן נַּ מְּ ֵכל בַּ תַּ ֵחר. ּוִמסְּ הּו אַּ ּׁשֶׁ ל מַּ ֲחֹשב עַּ ם יַּ ָחד ֵמהֶׁ ָכל אֶׁ ִניס ; וְּ כְּ הַּ ָבר לְּ ה כְּ ִקי רֹוצֶׁ סְּ רֹוזֹובְּ ר גְּ ֲאשֶׁ ֲאָבל כַּ

ת הַּ  ִתיקֹואֶׁ רְּ נַּ ֵגן, ִכנֹור לְּ נַּ ִשיְך לְּ יַּמְּ ִשים ֵהם שֶׁ ּקְּ בַּ ִגיָנה, מְּ נְּ ל אֹוָתּה מַּ ֲחֹזר ֵשִנית עַּ יַּ  ....אֹו שֶׁ

ָמִרים...  לֹוָשה זַּ ָנר ֵיש ָלנּו שְּ כַּ ל הַּ ם ֵהם ָשִרים ָבעֶׁ . נֹוָסף  עַּ גַּ ִעימֹות וְּ ב נְּ ָלה טֹוב"רֶׁ יְּ ָעִריםלַּ " לַּ  .נְּ

ִּׁשיָרה זֹו ת ָנמּוְךהַּ מֶׁ נּוִנית, רֶׁ מֹו סְּ ָּסה, ָקרֹוב ָלֲאָדָמה, כְּ נַּ יָה ִהיא מְּ ָנפֶׁ ת כֹוחַּ כְּ ק אֶׁ ִאּלּו רַּ ע , כְּ תַּ פֶׁ ּולְּ
ִּׁשיָרה ֵבין ָהֲעָנִנים ב ָתשּוט ָלּה הַּ ן רַּ מַּ ל ָהָרִקיעַּ ּוזְּ רֹוֵמם אֶׁ ת ִתתְּ זֶׁ ִפיָצה נֹועֶׁ  . ִבקְּ

ה ֲחֵרי זֶׁ ָבּה ִהיא ֲעֵיָפה ָלֲאדָ , אַּ ָמָמה, ָמהשֶׁ ת ִבדְּ מֶׁ דֶׁ ִנרְּ ל ָהֲאָנִשים וְּ  . אֶׁ

ִרים ָהֳאָרִנים  –ִשיָרה ָיָפה -  ִּׁשיר –אֹומְּ ת ִמּלֹות הַּ ה לֹא ָנִבין אֶׁ דּועַּ זֶׁ  ?ֲאָבל מַּ

ִתיק-  ִּׁשיר הּוא עַּ ֵני מֵ , ִכי הַּ ר ִלפְּ ָּׁשִנים תאֹוֻחבַּ  , בַּ

ִרית ָשָפה ָהִעבְּ ִתיקֹות בַּ אֹוד עַּ  . ּובֹו ִמִּלים מְּ

סֹון נְּ ִרידֶׁ ר ָשִרים פְּ ֲאשֶׁ ָמן, כַּ סְּ רֶׁ ג ּופְּ יְּ וַּ צְּ נְּ ל, רֹוזֶׁ ּלֹא שְּ מֹות שֶׁ דַּ ָשר לְּ פְּ ָחד שַּ , ֹוָשהאֶׁ ר אֶׁ עַּ ָכל , רִכי ִאם נַּ
ם ד קֹולֹוֵתיהֶׁ ִבים יַּחַּ ּלְּ תַּ ָלל ֵאיָנם , ָכְך ִמשְּ ּלֹא ִבכְּ הַּ הוְּ זֶׁ ה לְּ  .דֹוִמים זֶׁ

ט קֶׁ שֶׁ ִציִני וְּ ָמן הּוא רְּ סְּ רֶׁ ט. פְּ עַּ ֵבר מְּ דַּ ָרצֹון, מְּ ִשיב בְּ קְּ ֹחם, מַּ דְּ ת ֵאיְך עֹוִׂשים מַּ עַּ ה ָלדַּ  , רֹוצֶׁ

ֵחץ רַּ ִהתְּ ת לְּ כֶׁ ָשר ָללֶׁ פְּ ה ִאם אֶׁ אֶׁ רְּ ת ּומַּ סֶׁ פֶׁ ִמרְּ ָתלּוי בַּ ה שֶׁ ָטָנה. זֶׁ יְּ ּקַּ ָמן ָהָיה שֹוֵפט בַּ סְּ רֶׁ  , פְּ

ָרצֹון ֹלחַּ  בְּ דּועַּ ָצִריְך ִלסְּ ע מַּ ָתִמיד ֵידַּ ֹלחַּ ָצִריְך. סֹוֵלחַּ הּוא וְּ ִלסְּ  , וְּ

שֹון ִטפְּ ֱאָשם הּוא ָקֹטן וְּ נֶׁ ר הַּ ֲאשֶׁ ע, כַּ לֹא רַּ ָנח וְּ  .אֹו ָעִני ּוֻמזְּ

ג יְּ וַּ צְּ נְּ ִחיֵאל רֹוזֶׁ ֵחר הּוא יְּ ֵרי אַּ מְּ גַּ ָמר, לְּ ֻמרְּ ָלל, ָתִמיד מְּ דֹ . ָתִמיד ֻאמְּ חְּ בּוב יַּ ם זְּ עַּ ֵעינֹופַּ ם , ר לְּ עַּ ּופַּ
ֵאב כְּ ת הַּ ָשר ָלֵׂשאת אֶׁ פְּ ִאי אֶׁ צּוָרה ֹכה ֲאיָֻמה שֶׁ ֲעֹקץ אֹותֹו בְּ  ; יַּתּוש יַּ
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ִאי ִמָּטה ָקָשה וְּ תֹות ּוֹפה הַּ ה ִלשְּ יהָ -ֹפה הּוא רֹוצֶׁ ָשר ִליֹשן ָעלֶׁ פְּ שּוב . אֶׁ י –וְּ ִים ָקִרים ִמדַּ מַּ אֹו , הַּ
מְּ  ת הַּ ֱחִליפּו לֹו אֶׁ הֶׁ ה. ִעילשֶׁ ֲעלֶׁ ה יַּ ל ִמי זֶׁ תֹו שֶׁ עְּ ל דַּ עַּ שַּ , וְּ ר מְּ עַּ נַּ לּוִמיֵאל כָ שֶׁ ה הּוא ֲעֵמם נֹוָרא ּושְּ זֶׁ

ָמר ֹכה ָגדֹול  !זַּ

ָּלנּו ִליִשי שֶׁ ּׁשְּ ָמר הַּ זַּ הַּ יֹוֵתר, וְּ ה בְּ ָיפֶׁ ָגדֹול  –הֹוָריו . קֹולֹו הּוא הַּ ץ ִלבֹו הַּ ֹאמֶׁ יֹוֵתר וְּ ָהֲעִנִיים בְּ
יֹוֵתר ָמר ָנִעים. בְּ ִהיָרה, זַּ ָך בְּ שְּ פְּ נַּ ָמה וְּ חַּ ָך הַּ ת ִשיָרתְּ ִיים אֶׁ חַּ מֹו . ָאָתה נֹוֵׂשא בַּ לֹון כְּ גְּ יֶׁה עֶׁ ִאם ִתהְּ
יָך חֶׁ ּסּוס, יֹוֵדעַּ ֲאִני ֵמרֹאש, אַּ ת הַּ ִעיב אֶׁ רְּ ּלֹא תַּ ֲעֹבד , שֶׁ ִריחַּ אֹותֹו לַּ כְּ לֹא תַּ שֹוט וְּ ה אֹותֹו בְּ כֶׁ ּלֹא תַּ שֶׁ

כֹוחֹוָתיומֵ  ל לְּ ּסּוס, עַּ ל הַּ עַּ יֶׁה בַּ ָתה ִתהְּ ם ִאם לֹא אַּ  ...גַּ

ִּקים חַּ רְּ מֶׁ ָטָנה ִהִגיָעה לַּ יְּ ּקַּ בַּ ִטים ָבֲעָרִבים שֶׁ רְּ צֶׁ ּקֹונְּ ת הַּ ִהּלַּ ִביָבה. תְּ ּסְּ ָכל הַּ ם בְּ ִעים ֲעֵליהֶׁ ָפר , יֹודְּ כְּ בַּ
ק שֶׁ מֶׁ חַּ . ּובַּ ד הַּ ל יַּ ֲאִזיִנים עַּ רּו מַּ סְּ ָלֵכן לֹא יֶׁחְּ ָרָהם. ּלֹונֹותוְּ בְּ אַּ ף וְּ ִשיִבים יֹוזֶׁ קְּ ֲאִזיִנים ּומַּ ֵהל , מַּ נַּ מְּ

ָזֵקן ק הַּ שֶׁ מֶׁ ִתיק, הַּ ן ָהעַּ ָהֹארֶׁ ק וְּ שֶׁ מֶׁ ָערֹות הַּ פֹוֲעִלים ּונְּ  .הַּ

יֹום-  הַּ ִפיק לְּ ָלה טֹוב. יַּסְּ יְּ ָעִרים, לַּ  נְּ

ָלה טֹוב-  יְּ  .לַּ


