מוריס אוגדן
התליין
תרגום מאנגלית :שרית שץ
אֶ ל ִע ֵירנּו צָ עַ ד הַ ַתלְ יָן ְקדּור-פָ נִים,
ּובְ ג ָָדיו ִמזָהָ בָ ,דם וָ אֵ ׁש מַ ְצ ִחינִים.
עַ ל מַ ְרצֶ פֶ ת הָ ְרחוֹב ִה ְתהַ לְֵך בִ ְדמָ מָ ה,
ּובְ כִ כָר בֵ ית-הַ צֶ דֶ ק ִה ִציב ל ֹו בָ מָ ה.
הּורם ,עֵ ץ ָקלוֹן,
לְ צַ ד בֵ ית-הַ ִדין עֵ ץ ַ
כְ דֶ לֶת ָר ְחב ֹו ִמכ ְַרכֹב עַ ד חַ לוֹן,
ַתבְ נִית ל ֹו ְצנּועָ ה ,וע ֹולָה אַ ְך בִ ְמעַ ט
עַ ל ִמ ְסג ֶֶרת הַ פֶ ַתח ֶׁשל בֵ ית-הַ ִמ ְׁשפָ ט.
וְ ָאנּו ָת ִהינּו בְ כָל עֵ ת פְ נּויָה
מַ הּו הַ חֵ ְטא? ִמי יִדוֹן לִ ְתלִ יָה?
ָׁשפַ ט הַ ַתלְ יָן ,אֶ גְ רוֹפ ֹו ְמ ַקפֵ ל
ּׁשּורים בְ י ָָדיו ְמפַ ֵתל.
פְ ִתיל מֻ זְ הַ בִ -ק ִ
פּותנּו הַ פַ חַ ד לָפַ ת,
ל ְַמרוֹת חַ ֵ
בְ עֵ ינֵי הָ עוֹפֶ ֶרת הֵ עַ פְ נּו מַ בָ ט.
אֶ חָ ד ָאז זָעַ ק" :הֵ יַ ,תלְ יָןַ ,אל ִתדֹם!
לְ ִמי זֶה ָתכִ ין אֶ ת בָ מַ ת הַ ג ְַרדוֹם? "
בְ עֵ ין הָ עוֹפֶ ֶרת נִ צַ ת ָאז זִ יק חַ ד
ידה לָנּו חָ ד:
ּובִ ְמקוֹם מַ עֲ נֶה ,כְ מ ֹו ִח ָ
ֵיטיב לְ ָׁש ְר ֵתנִי עַ ד תֹם,
"זֶה ֶׁשי ִ
הּוא בַ חֶ בֶ ל יִזְ כֶה  -כְ מַ ְתנַת הַ ג ְַרדוֹם" .
לְ מַ טָ ה י ַָרד וְ יָד ֹו הּוא ָׁשלַח
אֶ ל נָכְ ִרי ֶׁש ִהגִיעַ מֵ חֶ בֶ ל נ ִָדח.
נְׁשימָ ה ,כי ִסבְ ל ֹו ֶׁשל הַ לָה
ָרוְ חָ ה הַ ִ
ִמיָד ֹו ֶׁשל ַתלְ יָן  -לָנּו ִהיא הֲ ָקלָה:
ִמבְ נֵה הַ ג ְַרדוֹם בְ ַר ְחבַ ת הַ ִּׁשפּוט,
עֵ ת ב ֶֹקר יֵעוֹר ,יֵעָ לֵם לִ ְצ ִמיתּות.
ל ֹו דֶ ֶרְך פִ נִינּוִ ,שיחיח נֶאֶ לְ מָ ה -
ִמי ְִרַאת הַ ַתלְ יָן וְ כָבוֹד ַלגְלִ ימָ ה.
בְ יוֹם הַ מָ חָ רֶׁ ,שמֶ ׁש ב ֶֹקר עָ לְ ָתה
עַ ל גַג ְּורחוֹב ,עַ ל הָ ִעיר הַ ְּׁש ֵקטָ ה;
נ ְֻק ֶׁשה וְ ָׁשחוֹר בַ אֲ וִ יר צַ ח ֶׁשל יוֹם,
בְ כִ כַר בֵ ית-הַ צֶ דֶ ק נִצָ ב עֵ ץ ג ְַרדוֹם.
עָ מַ ד הַ ַתלְ יָן בְ ַרגְ ַליִם פְ ׂשּוקוֹת
וְ י ָָדיו בְ חֶ בְ ל ֹו הַ מֻ זְ הָ ב עֲ סּוקוֹת.
גוֹן עֵ ינ ֹו כְ עוֹפֶ ֶרת ,לִ ְסת ֹו חֹד חֲ נִית,
יתית ,חָ זּות ֹו י ְַדעָ נִית.
מַ ְר ִאית ֹו ַתכְ לִ ִ

"תלְ יָן ,הַ אֵ ין ַדי
ֻכלָנּו זָעַ ְקנּוַ :
בַ נָכְ ִרי מֵ אֶ ְתמוֹל? הּוא י ְַספִ יק בְ וַ ַדאי" .
דּומיָה:
נִ ְדהַ ְמנּו ,לְ פֶ ַתע נָפְ לָה ִ
הּוקם עֵ ץ הַ ְתלִ יָה".
"הוֹֹ ,לא עֲ בּור ֹו ַ
ּוצחוֹק ֹו נְהָ מָ ה:
ִהבִ יט בַ ָקהָ ל ְ
"בְ לִ בְ כֶם יַעֲ לֶה כִ י מַ ְט ַרת הַ ְמהּומָ ה
ִהיא לִ ְתלוֹת ִאיׁש אֶ חָ ד? הֵ ן בָ זֹאת אֶ ֱעסֹק:
הַ חֶ בֶ ל חָ ָדׁש וְ אוֹת ֹו יֵׁש לִ בְ דֹק" .
בּוׁשה ּוכְ לִ מָ ה!"
בַ ְדמָ מָ ה  -זְ עָ ָקה" :הוָֹ ,
לְ ת ֹוכֵנּו צָ עַ ד הַ ַתלְ יָן ְׁ -שחוֹר גְ לִ ימָ ה;
מּול הָ ִאיׁש ֶנעֱמַ ד "הֲ ִת ְתמְֹך ",כְָך ָגזַר,
"בַ נִ דוֹן ֶשהָ יָה ַלג ְַרדוֹם ַרק בָ ָׂשר?"
עַ ל זְ רוֹעו ֶׁשל הָ ִאיׁש יָד ָק ָׁשה נִ נְעֲ לָה
נִ ְר ַת ְענּו ָאחוֹר בְ אֵ ימַ ת בֶ הָ לָה.
וְ הַ דֶ ֶרְך פֻנְ ָתהֹ ,לא ִה ְׁשמַ ְענּו ִמלָה,
ִמפְ נֵי הַ גְ לִ ימָ ה  ...אֲ חּוזֵי חַ לְ חָ לָה.
בַ ַל ְילָה ָר ִאינּו ְטרּופִ ים ִמבִ יעּות
אֶ ת ג ְַרדוֹם הַ ַתלְ יָן ִמ ְתעַ צֵ ם בְ לִ י לֵאּות.
י ֹונֵק מֵ הַ ָדם הַ ִנגָר בֵ ין ְט ָר ִׁשים,
ִה ְצ ִמיחַ ל ֹו עֵ ץ הַ ְתלִ יָה ָׁש ָר ִׁשים.
וְ כָעֵ ת הּוא ָרחָ ב ,וְ גָדוֹל אַ ְך בִ ְמעַ ט
ִממֶ ְרחַ ב מַ ְד ֵרגוֹת פֶ ַתח בֵ ית-הַ ִמ ְׁשפָ ט,
גָבַ ּה עַ ד ִהגִיעַ לְ אֶ ְמצַ ע הַ ִקיר -
הַ כְ תֹבֶ ת עָ לָיו בְ גָבְ ה ֹו הּוא מַ ְס ִתיר.
ֹנִיטין
יׁשי ֶׁשל ַָקח ,ל ֹו י ְָצאּו מו ִ
ְׁשלִ ִ
ּומין,
ֶׁשל כִ ילַי ,נו ֵֹׁשְך נ ֶֶׁשְך ,כוֹפֵ ר הּוא ִ
ּומַ מַ ה זֶה ָלכֶם" ,הַ ַתלְ יָן ָאז ָתהָ ה,
ְהּודי ֶׁשנוֹעַ ד לִ ְתלִ יָה?".
"עם בַ ְרנָש י ִ
ִ
וְ ָאנּו זָעַ ְקנּו "הֲ זֶה הָ אֶ חָ ד
ֶׁשאו ְֹתָך כֹה ֵׁש ֵרת? נֶאֱ מָ ן בִ ְמיֻחָ ד? "
ִחיְֵך הַ ַתלְ יָן" :ז ֹו ָתכְ נִית ְרצּויָה
לְ וַ דֵ א אֶ ת חָ זְ ָקּה ֶׁשל קו ַֹרת הַ ְתלִ יָה" .
יעי ַׁשלְ וָ ֵתנּו ָק ַרע,
הָ ִאיׁש הָ ְרבִ ִ
בְ ִׁשיר ְקדו ָֹרנִי ,מַ אֲ ִׁשים וְ נו ָֹרא.
"ּומָ ה ִענְ יַנְ כֶם בְ נִ דוֹן לִ כְ ָליָה -
ָׁשחוֹר וְ ׁש ֹונֶה "ִ ,ה ְת ִריס ִאיׁש הַ ְתלִ יָה.

יׁשי וְ ִׁש ִּׁשי ,וְ ׁשּוב בֶ כִ י נִ חָ ר
חֲ ִמ ִ
"תלְ יָן ,הֵ יַ ,תלְ יָן ,הֲ זֶה הַ נִבְ חָ ר?"
ַ
"תכְ ִסיס ַתלְ יָנִים מֻ כָר ",הּוא נֵאוֹת,
ַ
"לְ הַ ג ְִמיׁש אֶ ת ְקפִ יצֵ י הַ ְדלָתוֹת הַ ְתקּועוֹת".
חָ ַדלְ נּו לִ ְׁשאֹל ,הַ ַתלְ יָן ִה ְתי ֵַּׁשב
אֶ ת ִסכּום מַ אֲ זַן הַ ָד ִמים לְ חַ ֵּׁשב.
יוֹם ָר ַדף יוֹם ,ולֵיל ַאחַ ר לֵיל
ּומבְ נֵה הַ ג ְַרדוֹם כְ ִמפְ לֶצֶ ת גָדֵ ל.
ִ
כַנְ פוֹת הַ ג ְַרדוֹם נִ פְ ְתחּו לִ ְרוָ חָ ה
וְ כִ ּסּו ִמכָל צַ ד הַ כִ כָר הַ פְ תּוחָ ה
ימ ָתנִי,
וְ קו ַֹרת הַ ְתלִ יָה ִממָ רוֹם אֵ ְ
עַ ל הַ ֶק ֶרת ִה ִטילָה ִצלָּה הַ ְשטָ נִי.
הַ ַתלְ יָן אֶ ת הָ ִעיר ָאז חָ צָ ה בִ ְמהֵ ָרה
ּובָ ְרחוֹב הַ ּׁשוֹמֵ ם  ...בִ ְׁש ִמי הּוא ָק ָרא.
אֶ ת רוֹם הַ ג ְַרדוֹם עֵ ינִי ָאז סָ ְק ָרה,
וְ חָ ַׁשבְ ִתי :הֵ ן נֶפֶ ׁש חַ יָה ֹלא נו ְֹת ָרה
לִ ְתלִ יָה  ...הַ ַתלְ יָן לִ י ָק ָרא ֶׁשָאבֹא ל ֵָתת יָד
ּומיָד.
אֶ ת ִמבְ נֵה הַ ג ְַרדוֹם לְ פָ ֵרק ִ -
בְ ִת ְקוָ ה ּובְ בִ ְטחָ ה ִה ְת ָק ַרבְ ִתי אֵ לָיו,
אֶ ל עֵ ץ הַ ַתלְ יָן וְ אֶ ל ְסבַ ְך חֲ בָ לָיו.
אֵ לַי הּוא ִחיְֵך כְ ֶׁשנִ ג ְַׁש ִתי ָקרוֹב
אֶ ל כִ כַר בֵ ית-הַ ִדין..בְ ִד ְממַ ת הָ ְרחוֹב,
יׁשים
תּוחים ּוגְ ִמ ִ
וְ חָ בְ לֵי הַ ְתלִ יָהְ ,מ ִ
בְ י ָָדיו ִמ ְׂש ָת ְרגִים כַעֲ ַדת נְ חָ ִׁשים.
הּוא ָׁש ַרק ל ֹו פִ זְ מוֹן ,הַ מַ לְ כֹדֶ ת סָ ַקר
הַ ְדלָתוֹת נִ פְ עֲ רּו בְ קוֹל ֹהלֶם מֻ כָר,
וְ ָאזַי בְ ִחיּוְך ֶׁשל פְ קֻ ָדה נו ָֹרָאה
יָד ֹו עַ ל י ִָדי ָׂשם לְ ֹלא הַ ְת ָרעָ ה.
ֵית או ִֹתי,
"תלְ יָן ,הֵ ן ִה ְׁשל ָ
זָעַ ְק ִתיַ :
כִ י נוֹעָ ד הַ ַג ְרדוֹם לְ ֻכלָם  -זּול ִָתי,
או ְֹתָך ֹלא ֵׁש ַר ִתיַ ,תלְ יָן ְמנֻּוָ ל,
ית או ִֹתי וְ ה ֹולַכְ ָת ׁש ֹולָל! "
ִר ִמ ָ
בְ עֵ ין הָ עוֹפֶ ֶרת נִצַ ת ׁשּוב זִ יק חַ ד:
ֵיתי? אֲ נִי הָ אֶ חָ ד
יתיָך?… ִה ְׁשל ִ
ִ"ר ִמ ִ
ֶׁש ִדבַ ְר ִתי אֱ מֶ תְ ,תׁשּובו ַֹתי כֹה כֵנוֹת,
הַ ג ְַרדוֹם ַרק לְ ָך הֵ ן נוֹעַ ד לִ ְהיוֹת" .

"ּומי הֶ עֱנִיק לִ י ֵׁשרּות ְמלַבֵ ב,
ִ
נִ ְתלָה בַ ִת ְקוָ ה  -ונַפְ ׁש ֹו מּוגַת-לֵב.
וְ הֵ יכָן כָל הַ ְּׁשָאר ֶׁשיָכְ לּו לַעֲ רֹב
י ְַח ָדיו לְ ִצ ְדָך לְ כֹח ֹו ֵׁשל הַ טוֹב?"
נִיתיּ ,ובִ ְמאוֹר פָ נִים
"מֵ תּו!" עָ ִ
"נִ ְרצָ חּוִ " ,ת ֵקן הַ ַתלְ יָן וְ ִה ְט ִעים.
ְהּודי הַ ֵּׁשנִי;
בַ ְת ִחלָה הַ נָכְ ִרי… י ִ
יתי אֲ נִי.
ַרק מַ ה ֶּׁש ִאפְ ַׁש ְר ָת ,עָ ִׂש ִ
מֵ עָ לַי הַ קו ָֹרה ֶׁשחָ ְסמָ ה ְׁשמֵ י מָ רוֹם,
ִה ְרג ְַׁש ִתי בוֹדֵ ד בָ ע ֹולָם ,כְ מ ֹו עֵ ירֹם,
הַ ַתלְ יָן אֲ סָ ַרנִי…ּובְ כָל הָ אֵ זוֹר
ָאדם ֶׁשי ְִצעַ ק ל ֹו "עֲ צֹר!".
ֹלא בָ ַקע קוֹל ָ

