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  הבקתה
  335-337' עמ, כתבים ה, אק'יאוש קורצ

  אורי ארלב: תרגם

  

 .ַהִּבְקָּתה ֶׁשִּלי ָעְמָדה ָרחֹוק ִמן ַהְּכִביׁש

 .ַּבִּמְסָּבָאהְולֹא ֶאת ַצֲעקֹות ָהִאָּכִרים ְּכֶׁשִהְתהֹוְללּו , לֹא ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִטְרטּור ַּגְלַּגֵּלי ָהֲעָגלֹות ְּכֶׁשָּנְסעּו ֵהִעיָרה ַלּׁשּוק

ֵהם ִּבְּקרּו ֶאְצֵלּו ְלִעִּתים . ָהיּו ָלּו ְיִדיִדים. ִהיא ֶׁשָּתָלה ְּפָרִחים ְוָיְדָעה ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהם. ַהְּזִמיִרים ָׁשרּו ְלַהְפִליא

 .ְקרֹובֹות

 .ֲָהגּו לֹוַמר - ַאָּתה ְמֻאָּׁשר  - 

 . ָהיּו ְמַחְּיִכים ֵאֵליּו ְּבִחָּבה

 . ְוַרק ָּבִיָת ֶאת ַהִּבְקָּתה יֹוֵתר ִמַּדי ָקרֹוב ַלְּכִביׁש... ֵיׁש ְל9 ׁשֹוַב; יֹוִים. ְּפָרִחים ּוְזִמיִרים ָׁשִרים ְּבַגְּנ9 ֵיׁש ְל9 - 

  

 . יוהּוא ָּבא ֵאֵליּו ִמְּפֵי ֶׁשָהיּו לֹו אֹוְיִבים ְואֹוְיָביו ָרְדפּו ַאֲחָר . ַּפַעם ָּבא ָאָדם ָזר ִּבְׁשַעת ְסָעָרה

ִמְצחֹו ּוְצָדָעיו ֶׁשל ָיִׁשיׁש : ָאָדם מּוָזר. ָלּו ָהיּו ַא; ְוַרק ְיִדיִדים. ִהיא ִהְתּבֹוְָה ְּבַסְקָרּות ָּבָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו אֹוְיִבים

 .ְוֵעיִַים ֶׁשל ָאָדם ָצִעיר

 :קֹול קֹוֵדרֲאָבל ָהִאיׁש ַהָּזר ָאַמר ּבְ , ִהיא ִסְּפָרה לֹו ַעל ַהִּבְקָּתה ֶׁשָּלּו

 . ְּבִיֶתם אֹוָתּה יֹוֵתר ִמַּדי ָרחֹוק ִמן ַהְּכִביׁש - 

 .ַהְּסָעָרה ָּפְגָעה ָּבֶהם ְוִהְצַטַעְרּו ֲעֵליֶהם. ַאַחר ָּכ; ָהַלְכּו ִלְראֹות ָמה ָקָרה ַלְּפָרִחים ַאֲחֵרי ַהְּסָעָרה

 ַאלהּוא ׁשָ  - ? ָמה ַאֶּתם ְצִריִכים ֶאת ָהֲעָׂשִבים ָהֵאֶּלה - 

 . הּוא ָׁשַתק ְזַמן ַרב ַוֲאְַחּו ָׁשַקְעּו ְּבַעְצבּות

 . ְִׁשַאְרּו ְלַבד. ְּבַוַּדאי ִהְתַּבְּיָׁשה ְּבִדְמעֹוֶתיהָ  - ֵאיִֶּני יֹוֵדַע ְלָאן , ִהיא ָהְלָכה ַאַחר ָּכ;

 . ַּתִּגיד ָלּה ְלַגֵּדל ָּפרֹות, ַּתֲהֹרס ֶאת ַהּׁשֹוָב; - . ֲחָריו אֹוְיָביוָאַמר ַהּנֹוֵסַע ֶׁשָרְדפּו ַא  - ַּתִּגיד ָלּה לְִזֹרַע ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה  - 

 .ָׁשַאְלִּתי - ? ָלָּמה - 

 . ְוֶאת ַּתּפּוֵחי ָהֲאָדָמה ְלַיְלֵדיֶהן  ְּכֶׁשִּיְגְּדלּו, ֶאת ָחָלב ַהָּפרֹות ְּתַחֵּלק ְלִאָּמהֹות ֵמיִיקֹות - 

 

 . ַעְפַעַּפי ָהיּו ֲעצּוִמים, ִקַּדְמִּתי ֶאת ָּפֶיָה ִּבְׁשִתיָקה. ְלָמֳחָרת ִהיא ְִכְָסה ַלֶחֶדר ְמַחֶּיֶכת

 .ָּפֶיָה ְָפלּו

 .ָלֲחָׁשה - ֲאִי ְּכָבר יֹוַדַעת  - 

 . ִהְׂשָּתְרָרה ּדּוִמָּיה ֲעצּוָבה

 . ַגֵּדל יֹוִים ֶזה ָהָיה הּואְּכָבר לֹא ַּתְרֶׁשה ִלי ִלְׁשֹּתל ְּפָרִחים אֹו לְ  - 

 ?ַאְּת ַמִּכיָרה אֹותֹו - 
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ֶאְזַרע ַּתּפּוֵחי , טֹוב... ִהַּכְרִּתי אֹותֹו ִמָּיד, ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ֶׁשַהִּבְקָּתה ֶׁשָּלּו יֹוֵתר ִמַּדי ְרחֹוָקה ִמן ַהְּכִביׁש... ֵּכן - 

 . ֲאָדָמה

 

 .ָאְמרּו ָהֲאִָׁשים ְּבֹחֶסר ֵאמּון - יָרה ֶׁשִּגְּדָלה ֶּבָעָבר ְּפָרִחים ֵאֶּלה ֵהם ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה ֶׁשל ַהְּצעִ  - 

 .ֶזהּו ֶהָחָלב ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשִּגֵּדל יֹוִים - 

 . ֵהם עְָזבּו אֹוָתּו - ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחיּו ְיִדיֵדיּו ִמֶּׁשְּכָבר ֶׁשּׁשּוב ֵאין ָלּו ְּפָרִחים ְולֹא ְזִמיִרים 

 :ָהיּו ָלֶהם ְטָעֹות - ֲחָדִׁשים ָּבאּו 

ֵאיְֶכם ׁשֹוְמִעים לֹא ֶאת ִטְרטּור ַּגְלַּגֵּלי ָהֲעָגלֹות ְּכֶׁשֵהן ֹוְסעֹות . ַהִּבְקָּתה ֶׁשָּלֶכם יֹוֵתר  ִמַּדי ְרחֹוָקה ִמן ַהְּכִביׁש - 

 .יֵמי ִראׁשֹון ַּבִּמְסָּבָאהְולֹא ֶאת ַצֲעקֹות ָהִאָּכִרים ְּכֶׁשֵהם ִמְׁשַּתְּכִרים ּבִ , ָהִעיָרה ַלּׁשּוק

 :ֶאָּלא ֶׁשָאז ֲאִי ׁשֹוֵאל אֹוָתּה ֶחֶרׁש, ִלְפָעִמים ִהיא ֲעצּוָבה

 .ָכֹון ֶׁשַאְּת לֹא ּכֹוֶעֶסת - 

 :ְוִהיא ְמִׁשיָבה ִמַּבַעד ִלְדָמעֹות

 ...ֲהֵרי ָּכ; ֶזה ָצִרי; ִלְהיֹות...  הֹוי לֹא


