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   במכולת

  325' עמ', כתבים ה, אק'יאוש קורצ
  אורי אורלב: תרגם

  

ְּבָכל ַּפַעם . ְִרְּדָמהַּגם ַאְטֹוְיֹוָבה לֹא . ַּצד ְלַצד ְולֹא ִהְצִליַח ְלֵהָרֵדםמ יַאְטֹוִ ַהְרֵּבה ְזַמן ִהְתַהֵּפ� 

      ָכאּוֶׁשִּמ 

  . ר ָּכ� ָקֶׁשה ָלּה ְלֵהָרֵדםחַ ָּתִמיד אָ  –ּוְמַטְרֵטר , ֵּברְמדַ , ָּבא ְלַבֵּקר ֶאְצָלם ּוְמַדֵּבר

  . ֶאְפָׁשר ְלֵַהל ֵעֶסק ְּבֹיֶׁשר-ִאי, צֹוֵדק ָכאּוֶׁשִּמ ְּבַוַּדאי ? ָמה ֵיׁש ָּכאן ְלַהְרּבֹות ְּבִדּבּוִרים

יֹוֵדַע ֵאיֶזה הֹון ָעָׂשה ַּבֲחּות -עֹוד ָהָיה חֹוֵׁשב ִמי, ִאם ִמיֶׁשהּו ָהָיה ַמְקִׁשיב לֹו. ָּדָבר ָידּועַ , ּגְֻזַמאי ִמיָכאּו

  . ֶׁשּלֹו

  ?ָמה ַלֲעׂשֹות. ְּבָכל זֹאת ְמַפְרֵס ְוֵיׁש לֹו ִׁשָּׁשה ִּפּיֹות ְלַהֲאִכיל

  :ִסֵּפר ִהֵּנה ָמה ֶׁשִמיָכאּו

  .ִמי ָאַמר? ָהִייִתי ָצִרי� ְלַהְפִסיד. ַהַּזָּבִית ָׂשָמה ִלי ְּבָטעּות ֶמַלח ַלַּׂשק ֻסָּכר -ָאַמר  -ַּפַעם ַאַחת  -

  ;ֹוֵכר ֻסָּכר ְמֹעָרב ְּבֶמַלחִעְרַּבְבִּתי ֶאת ַהֹּכל ַוֲאִי מ, ָקִיִתי ֻסָּכר ֹוָסף

  . ם ֶׁשַהֻּסָּכר ָמלּוחַ ְוֵהם ְמַדְּבִרי, ּו . ְוַרק ְמַחֶּכה ֶׁשַּיְתִחילּו ְלַדֵּבר

  . ֶאָחדֲאִי אֹוֵמר לַ  –" ר צֹוֵבט ְלFְוַהֻּסּכָ , ֶּבַטח ָׂשַרְפָּת ָל� ֶאת ַהָּלׁשֹון ְּבוֹוְדָקה"

"Fה ֶמַלח לַ ַקח אֹו, ִאם ַהֻּסָּכר ָמלּוַח ְלֶי, "אּוַלי ָּכ� ִיְהֶיה יֹוֵתר טֹוב, ֵתהתֹו ַלָּמָרק ְוִתְקִי אֹוֵמר ַלֵּׁשֲִא .  

  . ִיְהֶיה ַּבֲחּות ּוִבְפֵי ַהְּׁשִליִׁשי ֲאִי ִמְתלֹוֵן ַעל ַהְּיהּוִדים ּוַמְבִטיַח ֶׁשֵּמַהֹחֶדׁש ַהָּבא ַרק ֻסָּכר ָקתֹוִלי

  . ֶׁשֶקט –ְוַהֹּכל ָעַבר ְּבָׁשלֹום 

  .טֹוב ְלִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַדֵּבר ָּכמֹוF, ֵּכן   -

   יַאְטֹוִ ׁשֹוֵאל  -? ִאָּמא, ָּהת ֶיׁשֵ אַ    -

  .ׁשֹוֶאֶלת ִאְׁשּתֹו –? ָלָּמה   -

  ?אּוַלי ְֶַּסה   -

  .ַּגם ִהיא ָחְׁשָבה ְּבִדּיּוק אֹותֹו ָּדָבר: ַאְטֹוֹוְּבָיה ִמְתַיֶּׁשֶבת ַעל ַהִּמָּטה ֵמֹרב ְּפִליָאה

  . ָּטחֹוןׁשֹוֶאֶלת ְלֶיֶתר ּבִ  –? ָמה ֲאְַחּו ְצִריִכים ְלַּסֹות  -

ִמְּפֵי ֶׁשַהָּדם ָעָלה , ֶלֱאHִהים ֶׁשַהֶחֶדר ָחׁשּו� ְוהּוא מֹוֶדה; יַאְטֹוִ אֹוֵמר  – ְּכִאּלּו ְּכמֹו ִמיָכאּו, ּו  -

  . ְלָפָיו ְוהּוא ִהְסִמיק

ֲאָבל ֵאין ָּכאן ׁשּום ָּדָבר , ְדָבִרים ֵאי� הּוא רֹוֶצהָיכֹול ִלְקרֹא לַ  ִמיָכאּו: אן ְלַדֵּבר ַהְרֵּבהִמְּפֵי ֶׁשָּמה ֵיׁש ּכָ 

ִמֵּמיָלא ִמָּמָחר ֵהם . ֶאְפָׁשר ַאֶחֶרת-ֲאָבל ָמה ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשִאי. הֹוַָאת ַהְּבִרּיֹות, ַרָּמאּות –ַאֵחר ֶאָּלא 

  ַמְתִחיִלים 

  . ֵאין ְּבֵרָרה. ִלְֹהג ְּכמֹו ִמיָכאּו

  . ם ַׁשַחר ֶאת ַהַּמֹּכֶלתְּבֵלב ָּכֵבד ָּפְתחּו עִ 

  .ְט ֶלֶחם ּוְרִביִעית ָחָלבְׁשֵי פּו  -

  ַּתֲחֹׁשב ֶׁשַהֶּיֶלד ָׁשָתה ַּבֶּדֶר� ְוַתֲעִיׁש אֹותֹו , ֲאָבל ִאּמֹו ַּתְבִחין; ָחָלב ֶאְפָׁשר ְקָצת ָּפחֹות –ֶלֶחם ֶזה ֶלֶחם 

  !?ְועֹוד ְיַקֵּבל ַעל ָמה ֶׁשּלֹא ַמִּגיעַ , ִׁשים ַעל ָמה ֶׁשַּמִּגיַע לֹוַּגם ָּכ� הּוא ְמַקֵּבל  ֳעָ . ַעל לֹא ָעֶול ְּבַכּפֹו

  . ַמָּדד ְרִביִעית ְּגדּוָׁשה יַאְטֹוִ וְ 

  .ׁשֹוֶאֶלת ִאְׁשּתֹו –? ָמה ַהַּמָּצב  -
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   ...סּוַמֲחִליט ֶׁשַּבַּפַעם ַהָּבָאה ְּכָבר לֹא ְיַהּסֵ , ְמֻבָּיׁש יַאְטֹוִ ֵמִׁשיב  –ׁשּום ָּדָבר   -

  .ׁשּוב ְמַצְלֵצל ַהַּפֲעמֹון ְּבֶדֶלת ַהְּכִיָסה

  . ִצי ְרִביִעית ָחָלבְט ֶלֶחם ָוחֲ פּו, ַּגְפרּוִרים  -

  , ּוָמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ְלַהְפִחית ֵמֲחִצי ְרִביִעית ָחָלב; ֶלֶחם ֶזה ֶלֶחם; ַּגְפרּוִרים ֶזה ַּגְפרּוִרים

  ?אֹו ָמה, הּוא לֹא ַמִּכיר אֹוָתם, ָמה ֶזה? ְועֹוד ֵמֲעִִּיים ְמרּוִדים ָּכֵאֶּלה

ֶאְפָׁשר ְלַרּמֹות -ְוַכֲאֶׁשר ְמַבְּקִׁשים ְּדָבִרים ֶׁשִאי, ֹוֶפֶלת יַאְטֹוִ ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהַּפֲעמֹון ְמַצְלֵצל רּוחֹו ֶׁשל 

  , ָּבֶהם

    .  ֹוֵׁשם ִלְרָוָחה יִ ַאְטֹו –לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר  ֶׁשֲאִפּלּו ִמיְכאּו

  .קְט ׁשֹוֶרַבע פּו  -

  .ַהּיֹום ַהֲחִקיָרה. ה ַלֲאִחָּיה ֶׁשּיֹוֵׁשב ָּכלּוא ְּבִבְַין ָהִעיִרָּיהקֹוָ : יִים'ָּתם ֶׁשל ַהַּמְרצִ זֹאת ּבִ   -

  ?לֹא יֹוְדִעים ָמַתי ְיַׁשְחְררּו אֹותֹו, ּוָמה  -

  . טֹוב ִאם ֶזה ִיָּגֵמר ַרק ְּבַהְגָלָיה! ָמה ִּפְתאֹום ְיַׁשְחְררּו  -

  ?ַאָּבא עֹוֵבד  -

  .ַהָּׁשבּוַע ֲעַדִין עֹוֵבד  -

  . ָיָדּה ֶׁשל ַאְטֹוְיֹוָבה רֹוֶעֶדת ִּבְׁשַעת ִחּתּו� ַהַּנְקִיק

  . ִיְרַעב, ִיְרַעב ְּבִסיִּביר. ְוַעְכָׁשו הּוא סֹוֵבל, ִמי ִּבֵּקׁש ֵמַהַּנַער ַהִּטֵּפׁש ְלִהְתָעֵרב ָּבִעְָיִים לֹא לֹו

  ; ְוזֹוֶרֶקת ַעל ַהִּמְׁשָקל עֹוד ְּפרּוַסת ְַקִיק, חֹוֶׁשֶבת ַאְטֹוְיֹוָבה –..." ֵמַהַּפַעם ַהָּבָאה"

  . ּלּו צֹוֵחק ָלּהַהִּמְׁשָקל חֹוֵרק ְּכִא 

   יַאְטֹוִ ׁשֹוֵאל  –? ָמה ַהַּמָּצב  -

  לֹא ַמְצִליָחה , ְמִׁשיָבה ִאְׁשּתֹו ּוַמְסִמיָקה ִמּבּוָׁשה ֶׁשִהיא ָּכל ָּכ� ִטְּפָׁשה –ׁשּום ָּדָבר   -

  . ְולֹא יֹוַדַעת ְּכמֹו ִמיָכאּו

   –" ֶזה ְּכָבר רּוָּבל - ְוֶעְׂשִרים ֲעִׂשיִרּיֹות ; ֶזה ֲעִׂשיִרָּיה –ם ְּגרּוׁש ֶעֶׂשר ְּפָעִמי; רּוׁשֶזה ּגְ  –ְּגרּוׁש  ִציַּפֲעַמִים חֲ "

  . ִהְרָצה ָלֶהם ֶאְתמֹול ִמיְכאּו

  .יַאְטֹוִ ָאדֹון , יֹום טֹוב   -

   ?ֵטרָמה ָחָדׁש ָאדֹון ְּפיֹו  -

  .ַחִּיים, ַחִּיים ֵאיְכֶׁשהּו  -

  .  לֹא ַמֲחִזיק ִּבְכָלל ֶאת ַהּסּוג ַהֶּזה ִמיָכאּו; ֵתרָהֶרַוח ָעָליו הּוא ַהָּנמּו� ְּביֹוֵטר ְמַעֵּׁשן ַטָּבק ֶׁשֲאחּוז יֹוּפְ 

  :  ָּכ� הּוא עֹוֶׂשה זֹאת". ְּכָבר ִחַּנְכִּתי אֹוָתם; ַהְּקבּוִעים ֶׁשִּלי ְמַעְּׁשִים ֶאְצִלי ֶאת ָמה ֶׁשֲאִי ֹוֵתן ָלֶהם"

ר ָוִתיק ּוַמְמִליץ לֹו ַעל ְסחֹוָרה ְּגרּוָעה ֶׁשָהֶרַוח ָעֶליָה כַ ֵּבר ִאּתֹו ְּכמֹו ִעם מַ ְמדַ , םלֹוֵחץ ֶאת ָידֹו ֶׁשל ָאדָ 

  ?ֵאי� ַיִּביט לֹו ַאַחר ָּכ� ְּבֵעיִַים. ָּגדֹול יֹוֵתר

  .ׁשֹוֶאֶלת ַאְטֹוְיֹוָבה –? ָמה ַהַּמָּצב  -

   . ֶאְפָׁשר ָּכָכה ְּבַבת ַאַחת-ֲהֵרי ִאי. ְּכלּום –. יַאְטֹוִ ִמְתַעְצֵּבן  -, ׁשּום ָּדָבר, ׁשּום ָּדָבר  -

  ֶעְׂשִרים ָׁשָה ֶּבן ָאָדם ְמַעֵּׁשן . ָצִרי� ְלַחּכֹות ְלִהְזַּדְּמּות. ָצִרי� ְלַהְכִיס ֶאת ַהִּׁשיָטה ְלַאט ְלַאט

   ?ֶאת אֹותֹו  ַטָּבק ּוִפְתאֹום ֲאִי ֶאְקֹּפץ ָעָליו ְּכמֹו ִטֵּפׁש

  . ִּתיַרק ָׁשַאלְ   -
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  .ָאז ַאל ִּתְׁשֲאִלי  -

  .ׁשּוב ֱֶאַח ַהַּפֲעמֹון

  . ֶאת ַהַּדָּקה ְּביֹוֵתר, ה ֶׁשִּליָר קָ ָׁשה ְּגֶבֶרת ַאְטֹוְיֹוָבה יְ ְוַרק ְּבַבּקָ ; ֹסֶלת ְּבִׁשָּׁשה  -

  ?ְוהּוא ַמְרִּגיׁש ְקָצת יֹוֵתר טֹוב  -

אּוַלי ִיְבַלע ַּכִּפית . ְּכִאּלּו ֹוֵׁשם ֶאת ְִׁשיָמתֹו ָהַאֲחרֹוָהֵּכן ֶׁשִּלי ְס ׁשֹוֵכב ַהִּמ . טֹוב ֵאיֹפה יֹוֵתר  -

  .ַּדְיָסה

  ?ֶהֱעִמידּו לֹו ּכֹוסֹות רּוַח ֶאְתמֹול  -

  ... ָהרֹוְפִאים ִּבְכָלל לֹא ַמֲאִמיִים ַעְכָׁשו ְּבכֹוסֹות רּוחַ . ְּגִבְרִּתי, ֶהֱעִמידּו   -

  .ִמְּפֵי ֶׁשֲאִי ְמַמֶהֶרת, ַהַּדָּקה ְּביֹוֵתרֶאת ַהֹּסֶלת , ְּגִבְרִּתי ַהְּיָקָרה

  ְועֹוד לֹוַקַחת ֹקֶרט ְּבֶאְצְּבעֹוֶתיָה  ,מֹוֶדֶדת ְוׁשֹוֶפֶכת ַאְטֹוְיֹוָבה ִמן ַהֹּסֶלת ַהֻּמְבֶחֶרת ְּביֹוֵתר ִמָּדה ְּגדּוָׁשה

  . ּומֹוִסיָפה ַלַּׂשִּקית

לֹא ִּתְצַמח ִלי ִמֶּזה . ׁשּוְולֹא ֶאְגַרע ִמֶּיֶלד חֹוֵלה אָ  –ְטֹוְיֹוָבה חֹוֶׁשֶבת אַ  –י לֹא ֹאֶכל ָצֳהַרִים ְּבַעְצִמ "

  ". ַּכָּמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשְּיַדֵּבר לֹו ִמיְכאּו; ָרָכהּבְ 

   . ִּיים יֹוֵתרֲחִריִׁשִּיים ּוְרִציִ  יַאְטֹוִ ָּכ� ְּבֵי ַהּזּוג , ְּכָכל ֶׁשַהָּׁשעֹות חֹוְדרֹות ָעֹמק יֹוֵתר ְלתֹו� ַהּיֹום

  , ַּפַעם ְּפרּוַסת ְַקִיק, ַּפַעם ֻקְרטֹוב ֹאֶרז אֹו ְּגִריִסים, ְיֵדיֶהם ׁשֹוְקלֹות ַּפַעם ֲחִביַלת ֶחְמָאה

  . ָּכ� ֲחָדָׁשה ַעד ֶׁשִהיא ִּכְמַעט ִּבְבִחיַת ַּתְגִלית-ָּכל, ָתם ְִׁשֶקֶלת ַמְחָׁשָבה ֲחָדָׁשהּמַ ְׁש ִ ּובְ 

 –ִהיא צֹוַמַחת  –ֵטי ִמְתָאָרּה ְר ְלַאט ְלַאט ִמְצַטְּיִרים ּפִ  – ְחָׁשָבה ֲאֹפָרה ְּכָלִלית ַאַחתְּתִחָּלה זֹו מַ 

  , ִמְתַּבֶהֶרת

  . ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהיא ִֶּתֶת ְלִפְעּוחַ 

   .ְוקֹוֵטַע ֶאת ְּדָבָריו יַאְטֹוִ אֹוֵמר  –ְזֵקָה , יֹוַדַעת ָמה   -

  . ְמֵפָרה ֶאת ַהְּדָמָמהַאְטֹוְיֹוָבה ֵאיָּה 

  .ֲאְַחּו ּוִמְכאּו ֶזה לֹא אֹותֹו ָּדָבר, ְזֵקָה, יֹוַדַעת ָמה  -

  .ַאְטֹוְיֹוָבה ְמַעְרֶּבֶבת ְּבֶעְזַרת ַּכִּפית ְמָלְפפֹוִים ְּכבּוִׁשים ַּבִּצְֶצֶת ְולֹא ּפֹוֶצה ֹּפה

 –ֲאָבל  –הּוא לֹא ָאָדם ַרע , ֵאי� ְלַהִּגיד ֶאת ֶזה, ִמיְכאּו –ְּבַמֲאָמץ ִָּכר  יַאְטֹוִ ְמַסֵּים  – ִמיָכאּו  -

,  ְוִאּלּו ֲאְַחּו רֹוִאים ַּגם ֶאת ְּבֵי ָהָאָדם, הּוא רֹוֶאה ַרק ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשהּוא ַמְׁשִלי� ַלְּמֵגָרה

  .ת ָּכמֹוהּוִּבְגַלל ֶזה ֲאְַחּו לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹו. ֶׁשְּמִביִאים ָלּו ֶאת ַהֶּכֶסף

  . ַאְטֹוְיֹוָבה ְמַלֶּקֶקת ֶאת ֶאְצְּבעֹוֶתיָה ִמן ַהֹחֶמץ ַהָּמלּוַח ּוְמֶַּגֶבת אֹוָתן ְּבִסָּנָרּה

  . ֲאָבל ֵאיָּה יֹוַדַעת ָמה, ִהיא ָרְצָתה לֹוַמר ַמֶּׁשהּו

-   ַ ְׁשֵּתי ִַהָּיתֹום קלֶ אֹו, א ׁשּוְלָיה ֶׁשל ָהַרְצָעןקֹוֵר  –ֲאָבל ַמֵהר , ִקּיֹותְק.  

  ?דּו ָּכל ַהַּלְיָלהבְ עֲ ׁשּוב ּתַ   -

  . ִאם ְִגֹמר ַעד ָמָחר, י ְלָכל ֶאָחדת ִהְבִטיַח ֶעְׂשִרים ְּגרּוִׁש ַּבַעל ַהַּביִ   -

 ִטֹוְיכּו יַאִֹות ַהֲחְזַּכר ִּבְׁשִ ֵֹוֵתן ְלֹאֶלק ַהָּיתֹום ְׁשּתת ֶׁשּלֹו ְו ַ ְק י ִֻּמָּנחֹות ְלַיד ַלְמרֹות ׁשֶ , ִקּיֹות ְטִרּיֹות

  .ְוֹאֶלק ָהָיה לֹוֵקחַ , ְׁשַּתִים ְמֻקָּמטֹות ֶׁשַאף ֲעֶקֶרת ַּבִית ְמָֻּסה לֹא ִּתַּקח


