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 חביתה
 פרק רביעי, יוסקים ושרולים, מושקים: בתוך

 32-35' עמ', כרך ג, כתבים, אק'יאנוש קורצ: מאת
 אורי אורלב: תרגם

 

ֶרֶבת ה ַאְרַבע ִמְתקָּׁ עָּׁ ה ַעל , ִשיר ֶלֶכת ַעִליז ַהּפֹוֲעִלים ִמְסַתְדִרים ְבזּוגֹות ּוְלֶקֶצב. ַהשָּׁ ֲעבֹודָּׁ ְכֵלי הָּׁ

ה ֶלֱאֹכל, ִכְתֵפיֶהם בֹות . צֹוֲעִדים ַהַבְיתָּׁ ַדִים ּוַמגָּׁ ִנים מֹוִציִאים ְלִמְרֶּפֶסת ַקֲעַרת ַמִים ִלְרִחיַצת יָּׁ ַהתֹורָּׁ

ל ם ְללֹא יֹוֵצא ִמן ַהְכלָּׁ ה ְלֻכלָּׁ ה ְטִעימָּׁ  .ֲארּוַחת ַהִמְנחָּׁ

ֵכן ַאֶחֶרת ה? ֵאיְך ִיתָּׁ מָּׁ ה ִעם ַתּפּוֵחי ֲאדָּׁ  .ַהּיֹום זֹו ֲחִביתָּׁ

ה ַלַצד ֵאֶלה ֶשְמִזיִזים ֶאת ַהֲחִביתָּׁ חֹות ְוֶאת , ֵיש כָּׁ ה ַהְטִעיִמים ּפָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ אֹוְכִלים ֹקֶדם ֶאת ַתּפּוֵחי הָּׁ

ה ַמְשִאיִרים ַלּסֹוף  .ַהֲחִביתָּׁ

ִבים, ֵיש ֲאֵחִרים חֹות ְמֻחשָּׁ הֶשאֹוְכִלים ְתִחלָּׁ , ּפָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ְך ֶאת ַתּפּוֵחי הָּׁ ה ְוַאַחר כָּׁ ֵיש ַגם . ה ֶאת ַהֲחִביתָּׁ

ֵאֶלה ֶשטֹוֲעִנים ה ֶשל ֶצֶדק, כָּׁ ז ַתּפּוֵחי , ֶשֲהִכי טֹוב ְלַעְרֵבב ְוֶלֱאֹכל ְבַיַחד, ְולֹא ְבִלי ִמַדת מָּׁ ִמְּפֵני ֶשאָּׁ

ה ש ְכמֹו ַהֲחִביתָּׁ ה ְטִעיִמים ַממָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ל ִש . הָּׁ ּה ְלכָּׁ ה ֵיש תֹוְמִכים ּוִמְתַנְגִדים ִמֶשלָּׁ ת ֲאִכילָּׁ ְך  –יטָּׁ ּוִמשּום כָּׁ

ה ִוכּוִחים ֵעִרים ִמים ַהַמְדִריְך ִמְתַבֵקש ִלְפֹסק ַבִּוכּוחַ . ִמְתַנֲהִלים ִבְשַעת ֲארּוַחת ַהִמְנחָּׁ ֶשֲהֵרי , ִלְפעָּׁ

יֹון הּוא יֹוֵדעַ  ר ּוַבַעל ִנּסָּׁ ם ְמֻבגָּׁ דָּׁ ה ְכאָּׁ מָּׁ ה ִעם ַתּפּוֵחי ֲאדָּׁ ִריְך ֶלֱאֹכל ֲחִביתָּׁ ִמים ַהִּוכּוַח . ְבַוַדאי ֵאיְך צָּׁ ִלְפעָּׁ

ה ַלי ִלְהיֹות ֵכן ְלַגְמֵרי, ִמְתַּפֵתַח ִלְמִריבָּׁ יו , ְוִאם עָּׁ קֹוֶרה ֶשִמיֶשהּו ְמַנֶּסה ְלַשְכֵנַע ֶאת ְשֵכנֹו ְבִצְדַקת ֵדעֹותָּׁ

ה, ֵכןאָּׁ . ְבֶעְזַרת ֶאְגרֹוִפים נָּׁ ִרים ְנפֹוִצים ְבַקְיטָּׁ ִגים מּוזָּׁ  . ִמְנהָּׁ

ה רָּׁ ה ְסעָּׁ ְרצָּׁ ֶעֶרב ּפָּׁ  .ּובָּׁ

יו ַרַעם ִמְתַגְלֵגל ק ְוַאֲחרָּׁ רָּׁ ה ְמַאֶּיֶמת; בָּׁ ה. ַהַּיַער עֹוֶנה ִבְנִהימָּׁ דָּׁ ה , ִשְמשֹות ַהַחלֹונֹות רֹוֲעדֹות ַבֲחרָּׁ רּוַח ַמכָּׁ

ה ַבִטּפֹות ֶגֶשם עָּׁ  ְזקָּׁ ֶהן ְבחָּׁ  .בֹותבָּׁ

ֲהלּו ִרים ִיבָּׁ יָּׁה ֶשַהְנעָּׁ פּוי הָּׁ ה: צָּׁ לָּׁ ה ַבַּיַער ְמעֹוֶרֶרת ַחְלחָּׁ רָּׁ ה. ְסעָּׁ ִמים ְבַשְלוָּׁ ל זֹאת ֵהם ִנְרדָּׁ ִמְּפֵני ֶשֵהם , ְבכָּׁ

ל ַרע ֶהם כָּׁ ה לֹא ְיֻאֶנה לָּׁ נָּׁ דֶיֶלד ֶזה אֹו ַאֵחר אּוַלי ִנְרַעד ְלקֹולֹו ֶשל ַרַעם חָּׁ .  יֹוְדִעים ֶשְבַקְיטָּׁ ק ִבְמיֻחָּׁ ַאְך , זָּׁ

ם ֵאֶלה ְיֵשִנים ה , ֻכלָּׁ מָּׁ ִריְך ֶלֱאֹכל ַתּפּוֵחי ֲאדָּׁ ִלי ַעל ֵאיְך צָּׁ ה ְוַאֲחֵרי ַהִּוכּוַח ַהְכלָּׁ ֲעבֹודָּׁ ֲעֵיִפים ַאֲחֵרי הָּׁ

ה  .ַיַחד אֹו ְלחּוד, ַוֲחִביתָּׁ


