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  אורי אורלב: תרגם

ּוַפַעם ְּבָׁשבּוַע ְלֶמֶׁש- יֹום ֶאָחד , ַאַחת ִלְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות ָּבָאה ַאְטֹוְיֹוָבה ְלִמְסַּפר ָיִמים ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְּכִביָסה

ְוִלְדֹּפק ַעל , רֹוֹותְלַּקֹות ָאָבק ֵמאֲ , ְלַצְחֵצַח ָיִדּיֹות ּוְכֵלי ֶּכֶסף, ְּכֵדי ַלֲעֹזר ִלְמָׁשֶרֶתת ִלְרֹחץ ְּדָלתֹות ְוַחּלֹוֹות

ַרק ; ׁשֹוֶתֶקת, ָטהקֵ ְׁש , ִעם ַהִּמְבָרׁשֹות ֶׁשָּלּהָעְבָרה ַּבֲחָדִרים , ִחֶּוֶרת, ְקַטָּנה. ַהְּׁשִטיִחים ְוַעל ָהָרִהיִטים ַהְּמֻרָּפִדים

ֶׁשָּמא ָׁשַמע , ׁש ְסִביָבה ְּבֵעיֶיָה ַהְּכֻחּלֹותִלְפָעִמים ִהְׁשַּתֲעָלה ְקָצת יֹוֵתר ְּבקֹול ָרם ּוִמָּיד ָהְיָתה ִמְסַּתֶּכֶלת ַּבֲחׁשָ 

  . ֶׁשֵאין ָלּה ּכֹוַח ַלֲעבֹוָדה ַוִּיְקחּו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ְלִָּקיֹון ַהְּׁשבּוִעי, עֹוד ַיִּגידּו ֶׁשִהיא ַחָּלָׁשה: ִמיֶׁשהּו ֶאת ִׁשעּוָלּה

ַּבֲחַדר ַהְּיָלִדים ְמַלֶּמֶדת מֹוֶרה ֶאת ָקְזיֹו ֶּבן . ְוַלֲחַדר ַהְּיָלִדיםַאְטֹוְיֹוָבה רֹוֶחֶצת ֶאת ַהְּדָלתֹות ַלֲחַדר ָהֹאֶכל 

ַהַּתְלִמיד ; ְמַסֶּפֶרת, ֵאי- ִהיא ְמָבֶאֶרת, ַאְטֹוְיֹוָבה ׁשֹוַמַעת ֵאי- ַהּמֹוָרה ַמְסִּביָרה ַלֶּיֶלד ֶאת ַהִּׁשעּור. ַהְּׁשמֹוֶה

סֹוֶחֶטת ֶאת ַהַּמִים ַהְּמֻלְכָלִכים , ּתֹו- ְּכֵדי ְרִחיַצת ַהְּדָלתֹות ִהיא ׁשֹוַמַעת ָּכל זֹאת. תַמִּציג ְׁשֵאלֹות ּוְמַקֵּבל ְּתׁשּובֹו

  .ִלְקָעָרה ּוְמֶַּגֶבת

  .ַהּמֹוֶרה ָיְצָאה. ַהִּׁשעּור ִהְסַּתֵּים

  :ְואֹוֶמֶרת, ְלבּוָׁשה ַּבֲחלּוק ְּבֻדְגָמה ְסקֹוִטית, ְּגֶבֶרת ַהַּבִית ְמִציָצה ֵמֲחַדר ַהֵּׁשָה

  .ַאְטֹוְיֹוָבה ְיכֹוָלה ַלֲעֹבר ַעְכָׁשו ַלֲחַדר ַהְּיָלִדים  -

ַּבֲחַדר ַהְּיָלִדים עֹוְמדֹות ָׁשלֹוׁש ִמּטֹות . ִעם ַהְּסַמְרטּוט ְוִעם ַהְּספֹוג, ַאְטֹוְיֹוָבה עֹוֶבֶרת ְלֵׁשם ִעם ַהְּקָעָרה ֶׁשָּלּה

ה ָעְזבּו ֶאת ְּדָ וַ ק ּוָיְ , ֵָּדהַחּלֹון ְותֹוֶפֶרת ִׂשְמָלה לוַ ָהאֹוֶמֶת יֹוֶׁשֶבת ְלַיד הַ . תְלאֹוֶמֶ , ְקַטּנֹות ְוַאַחת ְּגדֹוָלה

ְׁשֵי , ֻּבָּבה, ַחָּיִלים, ָבּהְרּכָ ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֻמָּנִחים ִמְׂשֲחֵקי הַ . ַהַּצֲעצּוִעים ּוְמִַּסים ִלְמֹׁש- ֶאת ָקִזיו ְלִמְׂשָחק ְמֻׁשָּתף

ְִקִּיים , ְמַחְּיִכים, ֵהם ַעִּליִזים. ְּפֵיֶהם ְסמּוִקים ְוֵעיֵיֶהם ּבֹוְרקֹות, ַהְּיָלִדים ָיִפים ָּכל ָּכ-. ִעם ְּתמּוֹות ְסָפִרים

  .ּוְלבּוִׁשים ָיֶפה

ה ְּבַדְעָּתּה ְוָאז עֹולָ . תֵּכלאֹוֶחֶזת ַּבָּיד ֶאת ַהְּקָעָרה ִעם ַהַּמִים ַהְּמֻלְכָלִכים ּוִמְסּתַ , ַאְטֹוְיֹוָבה עֹוֶמֶדת ַּבֶּדֶלת

  "?ְוֶׁשִּלי: "ַהְּׁשֵאָלה

, ַּבת ֲאחֹוָתּה ֶׁשִּנְתַיְּתָמה ֵמִאָּמה, ְּבַהְׁשָּגָחָתּה ֶׁשל ַּתְלִמיָדה ַּבת ֶעֶׂשר, ָׁשם, ִהיא עֹוֶבֶרת ְּבִדְמיֹוָּה ְלַחְדָרּה ַהַּדל

  .ּהְוִהְׁשִאיָרה ָלּה ֶאת ַאְרַּבַעת ַהָּפעֹוטֹות ֶׁשּלָ 

. ַהְּיָלִדים יֹאְכלּו ֹקֶדם ֶאת ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר –אֹוֶמֶרת ַּבֲעַלת ַהַּבִית  –ְטֹוְיֹוָבה ַּתְמִּתין עֹוד ְקָצת אׁשַ   -

  .ֶׁשְּתַצְחַצח ֵּביְַתִים ֶאת ַהָּיִדית

ֲעֹבר יֹוֵצאת ְוכַ , ָהאֹוֶמֶת ְמִיָחה ֶאת ַהְּתִפיָרה. ּכֹוָחּהַאְטֹוְיֹוָבה מֹוַרַחת ַעל ַהָּיִדית ִמְׁשָחה ְצֻהָּבה ּוְמַׁשְפֶׁשֶפת ְּבָכל 

  .ַהְּיָלִדים ַמְתִחיִלים ְלִהְתַּפֵּנק. יָה ַמָּגׁש ְוָעָליו ָׁשלֹוׁש ַצָּלחֹות ִעם ְקִציצֹות ּדֵ יָ ּובְ ֶרַגע ִהיא חֹוֶזֶרת 

  .ֵָדּהאֹוֶמֶרת וַ  –ֲאִי לֹא ְיכֹוָלה   -

  .ֹוֵן ָקָזיוִמְתל –ַרק ָאַכְלִּתי    -

  . ַרק ָיַק ִַּגׁש ִמָּיד ֶלֱאֹכל

  . ְמַאֶּיֶמת ָהֵאם –לֹא ְיַקֵּבל עּוָגה ְולֹא ַּתּפּוַח ֵעץ  רִמי ֶׁשּלֹא יֹאַכל בׁש  -

  "?ְוֶׁשִּלי: "ַאְטֹוְיֹוָבה ְמַׁשְפֶׁשֶפת ֶאת ַהָּיִדית ָּבִגיר ְוׁשּוב עֹוֶלה ְּברֹאָׁשּה ַהְּׁשֵאָלה ַהַּמְטִריָדה

ֲאִפּלּו , ְט ֶלֶחםָקְָתה ָלֶהם ֲחִצי פּוּ, בֹוָדהִלְפֵי ֶׁשָּיְצָאה ָלעֲ , ַּבֹּבֶקר. ֶאל ְיָלֶדיהָ , ְחְׁשבֹוֶתיָה עֹוְברֹות ֶאל ַחְדָרּה ַהַּדלמַ 

  .ְּתַׁשֵּלם ָּבֶעֶרב  ְוַתְקֶה ָחָלב. ֶאָּלא ָלְקָחה ַּבַהָּקָפה, לֹא ָקְָתה

  .ַמֲחִיָקה ֶאת ַאְָחָתּהִהיא . ִלָּבּה ָּכֵבד ָעֶליהָ 

  .ֵיׁש ָׂשם ַּפס ָׁשֹחר ְּבִדּיּוק ָּבֶאְמַצע: ַאְטֹוְיֹוָבה לֹא ְִּגָבה ֵהיֵטב ֶאת ַהֶּדֶלת  -

  . ִהיא לֹוֶחֶׁשת ְּבֶבָהָלה, ְּגִבְרִּתי, ִמָּיד  -
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, ְלִדיםי, ּו? ֵאי- ֶזה ָהָיה ְִרֶאה, הְוִאם לֹא ָהִייִתי ַמְׁשִּגיחָ  –ֹוֶזֶפת ָּבּה ַהְּגֶבֶרת  –ָצִרי- ָלִׂשים ֵלב   -

  . ְּתַעְּברּו ַעְכָׁשו ְלָכאן. ִסַּיְמֶּתם

  . ִהיא ֹוֶתֶת ְלָכל ֶאָחד ִמן ַהֲחמּוִדים ֶׁשָּלּה ַּתּפּוחַ 

  ?ְועּוָגה  -

  .ִסּפּור ְּכֵדי ֶׁשֵּיְׁשבּו ְּבֶׁשֶקט, ְּבַבָּקָׁשה, ַסְּפִרי ָלֶהם –ָהאֹוֶמֶת  לּפֹוָה ַהְּגֶבֶרת אֶ  –ּוְפָיה ָהַעְלָמה ז. ְּתַקְּבִלי  -

  :ָהַעְלָמה זּוְפָיה ַמְתִחיָלה ְלַסֵּפר

  ...".ַּפַעם ָהְיָתה ִאָּׁשה ֲעִָּיה ַאַחת ּוְׁשָמּה ָהָיה ַאְטֹוְיֹוָבה"

  .ׁשֹוֵאל ָיַק ִּבְפִליָאה –? ַאְטֹוְיֹוָבה  -

  .מֹו ַאְטֹוְיֹוָבה ֶׁשָּלּוּכְ , ֵּכן  -

  .ּכֹוֶעֶסת ְוֵָדּה –ַאל ַּתְפִריַע   -

. ָעְבָדה ָקֶׁשה ְמאֹוד ְמאֹוד, ְלַאְטֹוְיֹוֶבה ָהיּו ַאְרָּבָעה ְיָלִדים ְוִהיא ָעְבָדה ָקֶׁשה ְּכֵדי ְלַפְרֵס אֹוָתם, ּוְבֵכן"

ְוָאז ָלְקָחה ֵאֶליָה ַאְטֹוְיֹוֶבה ֶאת ַהְּיתֹוָמה . ַרע ְמאֹוד ְוְִפְטָרה ֵמֹרב ַצַער ְטֹוְיֹוָבה ָהְיָתה ָאחֹות ֶׁשִּנְּׂשָאה ְלִאיׁשאלַ 

  ..."ו. ֶׁשל ֲאחֹוָתּה 

  .אֹוֵמר ָקִזיו ְּבקֹול ְִרָּגׁש –ַאְטֹוְיֹוָבה ּבֹוָכה , ָהַעְלָמה זּוְפָיה  -

  .ּוִפְתאֹום ִמֲהָרה ֶאל ָהַעְלָמה זֹוְפָיה ְוְָׁשָקה ֶאת ָיָדּה. ְלָחֶייהָ  ָהִאָּׁשה ָעְמָדה ַּבֶּדֶלת ּוְדָמעֹות ָזְלגּו ַעל, ּוֶבֱאֶמת

  .ַּתּפּוַח ָהֵעץ ְִׁשַמט ִמָּידֹו ֶׁשל ָקִזיו

  .ָׁשַאל –? ָאז ַאְטֹוְיֹוָבה ָּכל ָּכ- ֲעִָּיה

*  

  :ַמְרִטיב ֶאת ַהָּכִרית ִּבְדָמעֹות, ֵדם ְוהּוא ִהְתַּפֵּללַּבַּלְיָלה ָהָיה לֹו ָקֶׁשה ְלֵהָר , ָקִזיו ָהָיה ָעצּוב ְּבֶמֶׁש- ָּכל ַהּיֹום

  ...ְוֶׁשָּכל ָהֲאִָׁשים ִיְהיּו ְמֻאָּׁשִרים, ַּתֲעֶׂשה ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ֲעִִּיים ָּבעֹוָלם, ֱאKִהים  -

, ַּכֲאֶׁשר ָׁשֲאָלה ֶאת ַעְצָמּה ָׁשֲאָלהְּביֹום ִראׁשֹון ָׁשֲאָלה ַאְטֹוְיֹוָבה ֶאת ַהֹּכֶמר ִּבְׁשַעת ַהִּוּדּוי ָהִאם ָחְטָאה 

  "?ְוֶׁשִּלי: "ְואּוַלי ֲאִפּלּו ִקְָאה, ִּבְׁשֵאָלָתּה ָהיּו ֶעֶצב ּוְתלּוָה. ְּכֶׁשִהְתּבֹוְָה ִּביָלִדים ֶׁשל ֹוְתֵי ָלֲחָמה

  .ַהֹּכֶמר ֵהִיד ְּברֹאׁשֹו ְּבֶעֶצב ְולֹא ָעָה ָּדָבר


