
 

 
 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 עקבות הפשע
 (מקרה אמיתי)

 082-082' עמ', כתבים כרך ה, אק'יאנוש קורצ
 אורי אורלב: תרגם

 

ן ֲאדֹוִני ֶות, כֵּ י ַהמָּ ֹעֶנׁש ַאֲחרֵּ ִיּסּוִרים כְּ ם ַהֶזה, ֲאִני ַמֲאִמין בְּ עֹולָּ ַע ַבַחִיים בָּ ף ֶאת ַהּפֹוׁשֵּ רֹודֵּ ֹעֶנׁש הָּ ל ַגם בְּ  . ֲאבָּ

הֹוִכיַח זֹאת  י לְּ דֵּ ִמיכְּ ַעצְּ ד לֹו בְּ ִייִתי עֵּ ָך ַמֲעֶשה ֶׁשהָּ ר לְּ   .ֲאַסּפֵּ

ִעיר  רֹות בָּ בָּ ית ַהקְּ ז ֶאת בֵּ ִתי אָּ ִנים. 'לִנַהלְּ ׁשָּ ִרים יְּ בָּ נּו קְּ ַפרְּ ה. חָּ רָּ ִנים, קָּ רָּ ם ֶׁשל ַהַקבְּ תָּ ַעת ֲעבֹודָּ ִייִתי ֹנַכח ִבׁשְּ  . ֶׁשהָּ
ה  רֹוֶצה ה ַאתָּ ִעיִרים ? ֲאדֹוִני, מָּ ִשים –צְּ ַחּפְּ דֹות מְּ יֻחָּ יֹות מְּ ִמיד ֲחוָּ י, תָּ נֵּ נֹות ֶׁשל בְּ בָּ מֹות לְּ ן ַבֲעצָּ בֹונֵּ ִהתְּ תּו -ּולְּ ם ֶׁשמֵּ דָּ אָּ

ִנים ר ִעם ֲחלֹוף ַהשָּ פָּ יּו ֶלעָּ הָּ ַמן ַרב וְּ י זְּ נֵּ יָּה, ִלפְּ ט ֲחוָּ לֵּ ֶהחְּ ה בְּ תָּ יְּ  .זֹו הָּ

ִנים ִהִגיעּו סֹוף רָּ ן -ַהַקבְּ ִליכָּ ַהׁשְּ ִחילּו לְּ ִהתְּ מֹות וְּ ֲעצָּ הסֹוף לָּ ל ַמֶשהּו... ַהחּוצָּ טֵּ ַטלְּ אֹום ִהצְּ נּות . ִּפתְּ רָּ ִתי ִמתֹוְך ַסקְּ ַכנְּ רָּ
ֹגֶלת ִתי גֻלְּ ַרמְּ הֵּ ה תֹאַמר, וְּ לּוד –? ֲאדֹוִני, ּומָּ חָּ דֹול וְּ ר גָּ מֵּ ּה ַמסְּ תֹוכָּ יָּה בְּ קּוַע הָּ ן ֶׁשל ֶּפַׁשע. "תָּ ב  –" ֶזה ִסימָּ ֲאִני חֹוׁשֵּ

ִמי ַעצְּ ף ֶאת ַהמַ . לְּ דֲאִני ׁשֹולֵּ רָּ ְך ַלִמשְּ הֹולֵּ א וְּ בֵּ חָּ הֵּ ר בְּ מֵּ רֹות, סְּ בָּ ית ַהקְּ ִנית בֵּ כְּ ַח ֶאת תָּ ִרים , ּפֹותֵּ פָּ ש ַבּסְּ ַחּפֵּ ה  -מְּ ִהנֵּ וְּ
ִדי יָּ ר. ַהּסֹוד בְּ רֵּ בָּ ן , ִמתְּ ח בֵּ קֹום ֶזה ַנּפָּ מָּ ַבר בְּ ִנים ִנקְּ לֹוׁש ׁשָּ ׁשָּ ִרים וְּ י ֶעשְּ נֵּ ם ַהִמׁשְּ , 20ֶׁשִלפְּ ׁשֵּ ם וְּ ה ַהשֵּ הִהנֵּ חָּ  .ּפָּ

ִתי ַעִין ַצמְּ ה לֹא עָּ לָּ ל ַהַליְּ ת, כָּ ֳחרָּ מָּ יָּה ֶזה יֹום ִראׁשֹון, ּולְּ ַאַחר ֶׁשהָּ עּו ִלי , מֵּ נֹודְּ ִעיר וְּ ִתי ַלֲחֹקר ִמן ַהֹבֶקר בָּ ַחלְּ ִהתְּ
ֶלה אֵּ ִטים הָּ רָּ  :ַהּפְּ

ה ִעירָּ ה צְּ ה ִאשָּ תָּ יְּ ח הָּ ת. ַלַנּפָּ אֹום מֵּ ַעל. ִּפתְּ ד ֶׁשֻהרְּ ר ֲחׁשָּ עֹורֵּ ִויָּה, ִהתְּ שּו ִנתּוַח ֶׁשל ַהגְּ ה, עָּ ׁשָּ ַורְּ חּו לְּ לְּ ַבִים ִנׁשְּ רָּ  , ַהקְּ
זֹון ה ּומָּ קָּ ַבד וֹודְּ ר ִמלְּ בָּ א דָּ צָּ ה. ַאְך לֹא ִנמְּ רָּ בָּ ה סְּ תָּ יְּ ֶזה ַהֹכל, הָּ ר וְּ ַתכֵּ ִציַאת . ֶׁשִהׁשְּ בֹות מְּ ִעקְּ ה בְּ לָּ ה עָּ לָּ עָּ ד ַהַהרְּ ֲחׁשָּ

בֹות ִקיא טּוט ִעם ִעקְּ ַמרְּ ַלל זֶ . סְּ רִבגְּ טָּ לֹוִריתֹו ַהשֹוַפַעת ֶׁשל ַהִנפְּ ר ִבבְּ מֵּ ש ַמסְּ ַחּפֵּ תֹו ֶׁשל ִאיׁש לְּ ה ַעל ַדעְּ לָּ  .ה לֹא עָּ

ִחיָּה  ַנּפָּ ר בְּ עֹוזֵּ ַבר כְּ ִעיר ֶׁשעָּ ח צָּ ה ִעם ַנּפָּ נָּ ַחתְּ ִהתְּ ר וְּ צָּ ַמן קָּ ה תֹוְך זְּ ׁשָּ אֹוׁשְּ ה ִהתְּ ִעירָּ ה ַהצְּ נָּ מָּ ַאלְּ ּההָּ ה. ֶׁשל ַבֲעלָּ ַמן מָּ  עֹוד זְּ
לּו דְּ ִרנּוִנים ַעד ֶׁשחָּ כּו הָּ ׁשְּ ה רֹוֶאה. ִנמְּ ִליחַ , ֲאדֹוִני, ַאתָּ ם. ַהֶּפַׁשע ִהצְּ עֹולָּ ִדים לְּ לָּ ְך יְּ ה ַאַחר כָּ ִביאָּ ה הֵּ ִאשָּ ל לֹא , הָּ ֲאבָּ

ם ל אֹותָּ ַגדֵּ ה לְּ ִליחָּ רּו. ִהצְּ טְּ ה ִנפְּ לֹוׁשָּ ֶּפֶזת בְּ , ׁשְּ ֻאׁשְּ ה מְּ תָּ יְּ הָּ ּה וְּ תָּ ה ִמַדעְּ אָּ ית חֹוִליםַבת ַאַחת יָּצְּ ן . בֵּ נֹוַתר ַרק ַהבֵּ
כֹור יו, ַהבְּ ם ֶׁשל הֹורָּ יָּה ַלֲחִביבָּ  .ֶׁשהָּ

ה ַלֲעשֹות ִתי מָּ ַדעְּ ְך. לֹא יָּ ל כָּ ִנים ַרבֹות כָּ י ׁשָּ ֶלֶכת ? אֹו לֹא, ַלֲחֹשף ֶאת ַהֶּפַׁשע ַאֲחרֵּ ה אֹוִתי לָּ ֲחפָּ נּות דָּ רָּ ל ַהַּסקְּ ֲאבָּ
רֹוַצַחת ר ִעם הָּ ַדבֵּ ה ַתגִ . ּולְּ ּה, ֲאדֹוִני, ידּומָּ תָּ ִדירָּ ּה בְּ ַבדָּ ּה לְּ אִתי אֹותָּ צָּ ִתי ּומָּ ַלכְּ בּוַע הָּ ִעיִמים. ַכֲעֹבר ׁשָּ ִנים נְּ ּה ּפָּ יּו לָּ , הָּ

ִוים לֵּ ִקיָּה; ׁשְּ ה נְּ תָּ יְּ ה הָּ ֻסֶדֶרת, ַהִדירָּ יָּה ַלֲחֹׁשב. מְּ ר הָּ ׁשָּ ה ֶאפְּ אֹורָּ בֹות, ִלכְּ ִאיר ׁשּום ֲעקֵּ ִלי כָּ . ֶׁשַהֶּפַׁשע לֹא ִהׁשְּ ל בְּ
ּה  ִתי לָּ ַמרְּ מֹות אָּ דָּ ק)ַהקְּ ַאּפֵּ ִהתְּ ִתי לְּ ֹכלְּ ְך, (לֹא יָּ ַע ַעל כָּ ֶׁשֲאִני יֹודֵּ ּה וְּ ה ֶאת ַבֲעלָּ חָּ צְּ  . ֶׁשִהיא רָּ

חֹוק ה ִבצְּ צָּ רְּ אכּוִתי, ִהיא ּפָּ לָּ חֹוק מְּ ל צְּ ה, ֲאבָּ ִחיׁשָּ ִהכְּ ִגיז אֹו. וְּ ּה ִהרְּ חֹוק ֶׁשלָּ ִתי ֶא ִת ַהצְּ ַלפְּ ְך ׁשָּ ר י ּוִמשּום כָּ מֵּ ת ַהַמסְּ
ִתי ַאלְּ ׁשָּ  :וְּ

ר ַהֶזה-  מֵּ ה ֶאת ַהַמסְּ   ?ֶאת ַמִכירָּ

ן ִלי, ֲאדֹוִני י ַחַיי: ַהֲאמֵּ מֵּ ל יְּ כָּ ִאיִתי בְּ ֶלה לֹא רָּ אֵּ ִנים כָּ ִהים. ּפָּ ִמים כֵּ תָּ ַחֶייהָּ כְּ ם, ִבן ֶרַגע ֻכּסּו לְּ אּו דָּ ַמלְּ יַנִים ִהתְּ עֵּ , הָּ
ה  חָּ וָּ ַער ִלרְּ ִבינּוַהֶּפה ִנפְּ ַתִים ִהלְּ פָּ ַהשְּ  .וְּ

ה  –! ֲאדֹוִני-  לָּ ֹרְך ֶׁשל דּוִמַית ֶבהָּ י ֶרַגע אָּ ה ַאֲחרֵּ אָּ רְּ ִני! ֲאדֹוִני –קָּ נֹו ֶׁשל בְּ דָּ בְּ אָּ ֹרם לְּ ָך , ֲאדֹוִני. ַאל ִתגְּ ר לְּ ֲאַסּפֵּ
ַרק, ַהֹכל ם ֱאֹלִהים, וְּ ַתח ֶאת ַהֶּפה, ַבשֵּ ָך. ַאל ִתפְּ ם לְּ ֶצהֶאֱעֶשה , ֲאַׁשלֵּ ה ֶׁשִתרְּ ל מָּ ִאיׁש, כָּ ר לְּ ַסּפֵּ ַרק ַאל תְּ ן. וְּ זֹאת , כֵּ

ֱאֶמת ה. הָּ קָּ וֹודְּ ִקינּו אֹותֹו בְּ ב ֶׁשִלי ו, ִהׁשְּ ַאהֵּ ַהמְּ  ...ֲאִני וְּ

ר ַסּפֵּ ה לְּ ִחילָּ ה. ִהיא ִהתְּ דָּ ב ַוֲחרָּ אֵּ ֹרב כְּ רּו מֵּ מְּ ִרים , ֱאֹלִהים. ַשֲערֹוַתי סָּ ן ֶעשְּ ֶמֶׁשְך אֹותָּ ֶליהָּ בְּ רּו עָּ בְּ יֶזה ִיּסּוִרים עָּ אֵּ
ִנים ה ׁשָּ ַכמָּ ית. וְּ ֶבל ַהֶזה-ׁשּום ֲעבֹוַדת, ֹסַהר-ַאף בֵּ ַתִּוים ַלּסֵּ יּו ִמׁשְּ ל ַחֶייהָּ רָּ . ֶּפֶרְך לֹא הָּ הכָּ ִׁשים ּוִמ , ֲעדָּ ֲאנָּ ּה מֵּ דָּ ... ַּפחְּ

ִרים מְּ ה. ַמסְּ דָּ ל ֶיֶלד ֶׁשִאבְּ ה, כָּ ל ַמֲחלָּ ר, כָּ יֹותֵּ ן בְּ טָּ לֹון ַהקָּ ן, ַהִכשָּ טָּ ר קָּ מֵּ ל ַמסְּ ל ֶחֶרט , כָּ ּה –כָּ עָּ ּה ֶאת ִּפׁשְּ ִכירּו לָּ . ִהזְּ
ׁשָּ  ַמחְּ ּה לְּ את ֶאת ִלבָּ ַמלֵּ ה מְּ תָּ יְּ אֹוד הָּ ה מְּ דֹולָּ ה גְּ דָּ ּהַוֲחרָּ ּה ֶׁשל רֹוַצַחת ַבֲעלָּ נָּ ד ֶׁשהּוא בְּ ַגֶלה יֹום ֶאחָּ ה יְּ נָּ ה ֶׁשבָּ , ֲאדֹוִני. בָּ

ׁש ִהינּום ֶׁשל ַממָּ ה גְּ רָּ בְּ  . ִהיא עָּ

ר מֵּ ּה ֶאת ַהַמסְּ ִאיר לָּ ה ֶׁשַאׁשְּ ׁשָּ ה ִבקְּ ִתי ִמֶמנָּ ַרדְּ ָך. ַכֲאֶׁשר ִנפְּ תְּ ה ַדעְּ ַארְּ , ֲאדֹוִני, ּומָּ ׁש ִהׁשְּ רֲאִני ַהִטּפֵּ מֵּ ּה ֶאת ַהַמסְּ . ִתי לָּ
ב ה חֹוׁשֵּ ה ַאתָּ ר ַהֶזה, ֲאדֹוִני, ּומָּ מֵּ ם ִהיא, ַעל ַהַמסְּ מָּ לּו ַעצְּ ִמים תָּ בּוַע יָּ הּוב... הּוא ו, תֹוְך ׁשָּ אָּ ם הָּ נָּ  ... בְּ

ן ֲאדֹוִני ֶות, כֵּ י ַהמָּ ִיּסּוִרים ַאֲחרֵּ ֹעֶנׁש נֹו, ֲאִני ַמֲאִמין בְּ ל ֲאִני ַגם ַמֲאִמין בְּ ם ֶזהֲאבָּ עֹולָּ י ֶּפַׁשע בָּ א ַעל ַמֲעשֵּ ֻעַמת . רָּ לְּ
לּום לֹא כְּ ם וְּ ינָּ נּו אֵּ י ַהֹּסַהר ֶׁשלָּ תֵּ ֶלה בָּ  .ִיּסּוִרים אֵּ


