
 

 שמורות לבית לוחמי הגטאות כל הזכויות ©

 בן צייתן
 633-633' עמ', כתבים כרך ט, אק'מאת יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגם

 

ה ְכמֹותֹו. ִאיֶצק הּוא ֶיֶלד ֶנְחָמד ְוָיָקר ין לֹו ַמָזל ַבַחִיים. ַהְלַואי ֶשִיָּוְלדּו עֹוד ַהְרבֵּ ִאיֶצק ֶיֶלד . ֲחָבל ַרק ֶשהּוא ַבְיָשן ְואֵּ

 .ֲאָנִשים ְמָסְרִבים ַלֲהִבינֹו ּוְלַהֲעִריכֹו ָכָראּויַאְך . טֹוב ְוַצְיָתן

ֶפר ית ַהסֵּ ן. ַהּמֹוֶרה ֶהֱעִמיד אֹותֹו ַבִפָנה. ִאיֶצק ָעַמד ְבִפָנה בֵּ ? ֶמה ָהָיה ַהֶפַשע ֶשָפַשע ִאיֶצק? ַמּדּועַ . ַהּמֹוֶרה ִהְתַעְצבֵּ

 :ֶהֱעִמיָדה ְלָפָניו ַצַלַחת ְוָאְמָרה ִאַמא 

ֹּאַכל ִאיֶצק-  יְך ֶזה ָהָיה. ת  ?ָלָּמה ַהּמֹוֶרה ֶהֱעִמיד אֹוְתָך ַבִפָנה? ָאז אֵּ

ר   :ִאיֶצק אֶֹּכל ּוְמַדבֵּ

ש ְבקֹול ַוֲאִני ָפַרְצִתי ִבְצחֹוק-   .ַהּמֹוֶרה ִהְתַעטֵּ

 ?ָלָּמה ָצַחְקָת - 

 .כָֻּלם ָצֲחקּו- 

ש-   ?ָמה ַמְצִחיק ְכֶשַהּמֹוֶרה ִמְתַעטֵּ

עַ -  ֹּא יֹודֵּ   .ֲאִני ל

ָליו ֶאת ַהַצַלַחת ְואֹוֶמֶרת  :ַהִאם ְמָקֶרֶבת אֵּ

ֹּאַכל ִאיֶצק - ג ַבַפַעם ַהָבָאה. ת יְך ָעֶליָך ְלִהְתַנהֵּ ן. ֲאִני ַאְסִביר ָלְך ִמָיד אֵּ ש, ּוְבכֵּ ֹּא ָצִריְך , ַכֲאֶשר ַהּמֹוֶרה ִמְתַעטֵּ ל

 .ִלְבִריאּות"ָצִריְך לֹוַמר , ִלְצחֹּק

 ?ֲאָבל ַמּדּוַע ַהּמֹוֶרה ֶהֱעִמיד ַבִפָנה ַרק ֶאת ִאיֶצק ַלְמרֹות ֶשכָֻּלם ָצֲחקּו

ֹּא יֹוְדִעים   .ל

ג ַבַפַעם ַהָבָאה יְך ָעָליו ְלִהְתַנהֵּ ַע אֵּ ִכין , ִאיֶצק ָגַמר ֶאת ָכל ָמה ֶשָהָיה ַבַצַלַחת. ִאיֶצק ֶיֶלד ַצְיָתן ְוַעְכָשו הּוא ְכָבר יֹודֵּ הֵּ

ק, ֶאת ַהִשעּוִרים ר, ָהַלְך ִלישֹּן, ִשחֵּ ֶפר, ִהְתעֹורֵּ ית ַהסֵּ ַהִכָתה ַלְפרֹוְזדֹור. ָהַלְך ְלבֵּ ק אֹותֹו מֵּ ָמה ? ָלָּמה. ֲאָבל ַהּמֹוֶרה ִסלֵּ

 ".ִלְבִריאּות: "ְבִדיּוק ִבְגַלל ֶשָאַמר? ָקָרה

נָ , ַכֲאֶשר ַהּמֹוֶרה ִנְכַנס ַלִכָתה ֹּא ִהְבִחין בֹו. ח ַעל ָהִרְצָפה ַגְרִעין ֶשל ְּדַלַעתָהָיה מֻּ ַח ְבִפשּוט , ַהּמֹוֶרה ל ֶהְחִליק ְוִהְשַתטֵּ

יָבִרים  . אֵּ

 ?ַאָתה ָזַרְקָת ֶאת ַהַגְרִעין- 

ֹּא-    .ל

ן ַהּמֹוֶרה ָשרּוַע ַעל ָהִרְצָפה ֹּא, ּוְבכֵּ ב, ל ֹּא שֹוכֵּ ם ְוָקם, ל ן ַהַצְיָתן, ִאיֶצקֲאָבל . הּוא ִמְתרֹומֵּ ִנְזָכר ִפְתאֹום ָמה ִאָּמא , ַהבֵּ

 :ָקם ְוָאַמר, ָאְמָרה לֹו ֶאְתמֹול

 .ִלְבִריאּות- 

 .ְוָכל ַהִכָתה ָפְרָצה ִבְצחֹוק

ְלָחן ְואֹוֶמֶרת ִאַמא   :ַמֲעִמיָדה ַצַלַחת ַעל ַהשֻּ
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ֹּאַכל ִאיֶצק-  ר. ת ֹּאת . ַאל ִתְצַטעֵּ ְךֲאִני יֹוַדַעת ֶשז ֹּא ַאְשָמתֵּ ֹּא ָיַדְעָת ָמה ְלַהִגיד. ל : ָהִייָת ָצִריְך ִלְשאֹּל. ל

ֹּא ָקָרה ַמֶשהּו, ַהִאם ָחס ְוָשלֹום"  "?ֲאדֹוִני, ל

ר ֶאת ַהכֹּל, ִאיֶצק ֶיֶלד ַצְיָתן. טֹוב ֹּאת  ִמָיד ְביֹום ַהָּמֳחָרת ָאַמר ְבִדיּוק ָמה ֶשִאּמֹו ִלְּמָדה אֹותֹו ְוַלְמרֹות. זֹוכֵּ ז

ל ַמֲהמֹוֶרה ַמָכה ָבעֶֹּרף ּוָמָטר ֶשל ְקָללֹות  .ִקבֵּ

ֹּא ִעְנָיְנָך-  ֹּא ִעְנָיְנָך, ִפְרָחח ָחצּוף ֶשְכמֹוְתָך, ל ז ֲחַסר בּוָשה, ל  .  פֹוחֵּ

ן? ִאיֶצק ִפְרָחח? ַמּדּועַ ? ָמה ָקָרה ֹּא יֵָּאמֵּ   .ל

י ֶשִבְשַעת הַ  ִקימּו, ִשעּור ַהְיָלִדים הֹוִציאּו אֹותֹו ִמִשּוּוי ִמְשָקלֹוַהּמֹוֶרה ָהָיה ַעְצָבִני ִמְפנֵּ ר . ְוִעְיפּו אֹותֹו ָבַרַעש ֶשהֵּ ְויֹותֵּ

ֹּא ָיַדע ָמה ַלֲעשֹות. ִמכָֻּלם ָיקּוב ן ָתַפס ֶאת ָיקּוב, ַהּמֹוֶרה ְכָבר ל ָיקּוב . ֶגןִהְשִכיב אֹותֹו ַעל ִבְרָכיו ְוִהְרִביץ לֹו ַכהֹּ , ְוָלכֵּ

י ַהּמֹוֶרה ַעד ֶשֶזה ֶהֱאִדים כֻּלֹו ָקה. ֶנֱחַלץ ְבכֹוַח ִמידֵּ ִאיֶצק ּוְבאֹותֹו ֶרַגע ָקם . ַבִכָתה ִהְשָתְרָרה ִפְתאֹום ְּדָמָמה ֲעמֻּ

 :ְוָשַאל

ֹּא ָקָרה ְלָך ַמֶשהּו, ַהִאם ָחס ְוָשלֹום"-   ?ֲאדֹוִני ַהּמֹוֶרה, ל

י . ֶנֶאְנָחה ִאַמא   :ֶאת ַהַצַלַחת ְוָאְמָרהִאיֶצק ֶהֱעִמיָדה ִלְפנֵּ

ֹּא ָהִייָת ָצִריְך ְלַהִגיד שּום ָּדָבר-  ֹּאַכל . ָהָיה ָמה ֶשָהָיה. ל בַבפַ . ִאיֶצקת ָמה . ב ְבֶשֶקטשֵּ . ַעם ַהָבָאה ַאל ִתְתָערֵּ

ר טֹובָכְך ֶזה ִיְהיֶ . ְוַאל ַתִגיד ְכלּום? ִאְכַפת ְלָך  . ה יֹותֵּ

ר  ְכָּדְך ְוָעצּובִאיֶצק ְלָמֳחָרת חֹוזֵּ ֶפר ְמדֻּ ית ַהסֵּ  . ִמבֵּ

 ?ָמה ָקָרה- 

ל ַמכֹותִאיֶצק   :ַהּמֹוֶרה ָצַעק. ִקבֵּ

ְמָטם. גֶֹּלם. ָחמּור-   .ְמטֻּ

ֹּא ְלָכְך ִפְלָלה ַהאֵּ   .םל

ר ִלי ַהכֹּל-  ן. ַספֵּ ֹּאַכל, ֶיֶלד ִמְסכֵּ ֹּא . ִאיֶצק, ת ַכְנָת ִשעּוִרים? ָיַדְעָת ֶאת ַהִשעּורל ֹּא הֵּ  ?ל

ַכְנִתי ְוָיַדְעִתי-  ֹּא ִּדַבְרִתי. הֵּ ר. ֲאָבל ָעַמְדִתי ְלַיד ַהלּוַח ְול ֹּא ְלַדבֵּ  . ִאָּמא ָאְמָרה ִלי ל

 . ֶיֶלד ַצְיָתן, ֶיֶלד ָיָקר- 

 .ֶהֱעִמיָדה ְלָפָניו ֶאת ַהַצַלַחת ִאַמא 

ַבְנָת -  ֹּא הֵּ ֹּא שֹוֲאִלים אֹוְתָך. אֹוִתי ָנכֹוןל ר ְכֶשל ֹּא ָצִריְך ְלַדבֵּ ִבין. ל ל? ַאָתה מֵּ ַאָתה , ֲאָבל ִאם ַהּמֹוֶרה שֹואֵּ

ֶפר, ָצִריְך ַלֲענֹות ית ַהסֵּ י ַאָתה ַתְלִמיד ְוַאָתה ִנְמָצא ְבבֵּ  .ֲהרֵּ

ק, ָאַכלִאיֶצק -  ִכין ִשעּוִרים, ִשחֵּ ה ֲחָדשֹות ְבִפיו. ַבבֶֹּקר ָקם, ָהַלְך ִלישֹּן, הֵּ ֶפר ְוִהנֵּ ית ַהסֵּ  :ָחַזר ִמבֵּ

י ְזלֹוִטי ִבְגַלל ַהִשְמָשה ַהְשבּוָרה-   .ָאְמרּו ִלי ְלָהִביא ְשנֵּ

 ?ָשַבְרָת ֶאת ַהִשְמָשה- 

ֹּא ֲאִני-   . ָשַבר ָיקּוב, ל

ר ֶמה ָהָיה-   .ַספֵּ

ֹּא פֹוֶצה פֹּה. כָֻּלם יֹוְשִבים ְבֶשֶקט" ?ִמי: "ֶשַהִשְמָשה ְשבּוָרה ְוָשַאלָרָאה , ַהּמֹוֶרה ִנְכַנס ַלִכָתה-  . ַאף ֶאָחד ל

ֶפר ית סֵּ ֶפר ֶזה בֵּ ית סֵּ י בֵּ  .ֲאִני: ָקם ְוָאַמרִאיֶצק . ֲאָבל ֲהרֵּ

 :ִאַמאֶנֶאְנָחה 
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ר, ִאיֶצק , אֹוי-  ַאָתה ַחָיב ְלהֹודֹות , ִאם ַתֲעֶשה ַמֶשהּו ַרע. ָצִריְך לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת. ָאסּור ְלַשקֵּ

ֹּא ֶאֱעֶשה עֹוד ַפַעם: "ּוְלַהִגיד י ִאם ". ל ֹּאת, ָשַבר ֶאת ַהִשְמָשה ָיקּובֲהרֵּ ֹּא ָיכְֹּלָת ַלֲעשֹות ז יְנָך , ַאָתה ל ָלֶכן אֵּ

ם ִבי. ָאשֵּ  ?ןַאָתה מֵּ

ן -  ר  -כֵּ ַדע -ִאיֶצק אֹומֵּ   . ַעְכָשו ְכָבר אֵּ

ק ַהַּמָזל ֹּא ִשחֵּ ן ל ר ַהּמֹוֶרה ַעל ַהַּמבּול. ָלִאיְצק ֲהִמְסכֵּ ר ֶשָיַרד ֶגֶשם ְוָהָיה ַמבּול. ְלָמֳחָרת ִספֵּ ָכל ָהֲאָנִשים ָטְבעּו . ִספֵּ

י ַהַחִיים ָטְבעּו ִנים ְוַהְיָלִדים, ַהָנִשים, ַהָפרֹות, ָהִעִזים, ָכל ַהסּוִסים. ְוָכל ַבֲעלֵּ  . ָאסֹון ֶשַכֶזה. ַהכֹּל ָטַבע. ַהְזקֵּ

 :ָקם ְמקֹומֹו ְוָאַמרִאיֶצק וְ 

ֹּא ֲאִני ָעִשיִתי-  ֹּא ַאְשָמִתי. ֶזה ל ֹּאת ל ֹּא ֶאֱעֶשה עֹוד ַפַעם. ז  . ל

ֶפר, ַהּמֹוֶרה ִצָּוה ְלִאיְצק ֶלֱאסֹּף  ֶאת ְסָפָריו ית ַהסֵּ  . ָלֶלֶכת ַהַבְיָתה ּוְלָהִביא ֶאת ִאּמֹו ְלבֵּ

ֹּא -? ַאֶתם חֹוְשִבים ֶשֶזה ָהָיה ְכָבר ַהסֹוף  .ל

ַח ֶאת ַהַחלֹון י ֶשָהָיה ַחם ְמאֹוד ַבִכָתה, ַהּמֹוֶרה ָאַמר ִלְפתֹּ . ְבָכל כֹוחֹו ַלֶּמְלָתָחה ְוָצַעק ְלָהִביא ַמִיםָרץ ִאיֶצק . ִמְפנֵּ

ָפה ַבִכָתה  . ַהָשָרת ָחַשב ֶשָפְרָצה ְשרֵּ

ֹּא -   ". רֹוִצים ִלְשתֹות, ִאם ַחם: "ַרק ֶשִאָּמא ָאְמָרה -ל

ֶּמטֶ  ָיקּובַהּמֹוֶרה ָקַרע ֶאת ַהַּמְחֶבֶרת ֶשל  י ֶשָהְיָתה ְמלְֻּכֶלֶכת ּוְמקֻּ ִרים ֶאת ִאיֶצק . ִהְשִליְך אֹוָתּה ַעל ָהִרְצָפה. תִמְפנֵּ הֵּ

ֶּמֶטת ְוַהְקרּוָעה ֶשל  ְלָחן ָיקּובַהַּמְחֶבֶרת ַהְּמלְֻּכֶלֶכת ַהְּמקֻּ י ַהּמֹוֶרה ַעל ַהשֻּ י ֶשִאָּמא ָאְמָרה . ְוִהִניַח אֹוָתּה ִלְפנֵּ ִמְפנֵּ

ל לֹו ַמֶשהּוֶשָצִריְך ְלָהִרים ּוְלַהֲחִזיר ַלּמֹוֶרה ִאם   . נֹופֵּ

ֶפר  ָיקּוב ית ַהסֵּ ֹּא הֹוִפיַע יֹוַמִים ְבבֵּ ל,ל  :ְוַהּמֹוֶרה שֹואֵּ

יֶננּו ָיקּובָלָּמה , ָמה ָקָרה-   ?אֵּ

ש אֹותֹו-  ְך ִמָיד ְלַחפֵּ לֵּ  .אֵּ

ש ֶאת ָמה ֶשָאַבד י ֶשִאָּמא ָאְמָרה ֶשָצִריְך ְלַחפֵּ  .ִמְפנֵּ

זּמֹוָרה הַ , ַהְיָלִדים צֹוֲחִקים ק יִא ְוִאָּמא אֹוֶמֶרת לְ . ִמְתַרגֵּ ם רֹוִצים ִמֶּמנּו -צֵּ ן ֶשִלי ֶיֶלד ָכל ָכְך טֹוב? ָמה הֵּ ֶשֶקט , ַהבֵּ

ָאבֹון ֶשלֹו. ְוַצְיָתן  . ֶנָחָמִתי ַהְיִחיָדה ֶזה ַהתֵּ

ית ִסְפְרֶכם יֵּש ֶיֶלד ָכֶזה ֹּא ֲהִכי ָחָכם. זּו ָעָליוַאל ִתְצֲחקּו לֹו ְוֶאל ִתְתַרגְ , ִאם ְבבֵּ ֲאָבל הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות , אּוַלי הּוא ל

ֹּא ְלַהְפִריעַ , טֹוב ְוֶנְחָמד י ְלַרצֹות ֶאְתֶכם, ֲאָבל ִאם ִתְצֲחקּו לֹו. ְול הּוא ִיְהֶיה , ִאם ְתַעְצְבנּו אֹותֹו. הּוא ַיֲעֶשה ַהָצגֹות ְכדֵּ

ם ַמְפִריַע ָלֶכם ְוַלּמֹוֶרהַרק ָאז ַיֲהפְֹּך ֶבאֱ . ַרע ּוַמִזיק  .ֶמת ְלגֹורֵּ

ש ְמאֹוד, ְוַרק ִזְכרּו ָּדָבר ֶאָחד . ָאָדם-ןָבָנה ִיְגַּדל ְוִיְהֶיה ְלבֵּ ַגם לֹו יֵּש ִאָּמא ֶשאֹוֶהֶבת אֹותֹו ּוִמְשתֹוֶקֶקת שֶ ! ֲאִני ְמַבקֵּ

עַ  ֹּאת ִמי יֹודֵּ יֶננּו , ָאָדם טֹוב? ִמְלַבד ז רַגם ִאם אֵּ י ָאָדם, ָחָכם ְביֹותֵּ ה ְּדָבִרים טֹוִבים ִלְבנֵּ ָשָעה , ָיכֹול ַלֲעשֹות ַהְרבֵּ

ִרים,ֲאָבל ַרע, ֶשָאָדם ָחָכם י ַחָייו ַלֲאָנִשים ֲאחֵּ  .ָיכֹול ְלַהִזיק ְמאֹוד ִבימֵּ

  


