
 

 הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאותכל  ©

 

 תפילתו של נער
 "תפילותיהם של אלה שאינם מתפללים. אדם עם אלוהיו"מתוך 

 21-21' עמ, בכתבים , אק'יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגם

 

ה ְלַבֵקש ֹּא ָיפֶׁ ל ֹּא ְמַבֵקש ִמְמָך. ֲאִני יֹוֵדַע שֶׁ  . ַאל ִתֵתן ִלי שּום ָדָבר -ַאָתה . ֵאִלי ַהּטֹוב, ֲאָבל ֲאִני ל

ְלַמד ֵהיֵטבֲאָבל  ר ִליַאָתה ַר . ַהדֹוד ִהְבִטיַח ִלי ָשעֹון ִאם אֶׁ ת ַהְבָטָחתֹוֹוַתְזִכיר ְלד, ק ַתֲעזֹּ ִלי אֶׁ  . ד שֶׁ

ְשַתֵדל ה ִאם ִיֵת , ֲאִני אֶׁ ֹּא ְמַשנֶׁ  . ר ָכְךחָ ן ִלי ְכָבר ַעְכָשו אֹו אַ ַוֲהֵרי ְכָלל ל

ִיְהיֶׁה ִלי  ִני .ֲאָבל ֵהם ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים, ָשעֹוןָאַמְרִתי ַלֲחֵבִרים שֶׁ ִשַקְרִתי , ִיְצֲחקּו ִממֶׁ  ַיְחְשבּו שֶׁ

ֲאִני ִמְשַתְחֵצן  . ְושֶׁ

ה ָכל ָכְך ַקל, ֱאֹלִהים, ר ִליַעּזֹו הֲהֵרי ַאָתה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות כָ , ֲהֵרי זֶׁ ַאָתה רֹוצֶׁ  , ר ִליַעּזֹו. ל ָמה שֶׁ

 .ָקרֵאִלי ַהּטֹוב ְוַהיָ 

ת. ָחָטאִתי ַהְרֵבה. ְסַלח ִלי ַעל ַחָּטִאי נֶׁ  , ָצַחְקִתי ַעל ַהִגֵבן, ָאַכְלִתי ִבְגֵנָבה ִרָבה ִמן ַהִצְנצֶׁ

ה ֲאִני רֹוצֶׁ ת ִלישֹּן ָמַתי שֶׁ כֶׁ ִאָמא ַמְרָשה ִלי ָללֶׁ  , ְכָבר ַפֲעַמִים ִעַשְנִתי ִסיַגְרָיה; ִשַקְרִתי שֶׁ

ֹּא ָיפֹותָאַמְרִתי ִמלִ  ת , ֲאָבל ַאָתה טֹוב ּוֵמיִטיב. ים ל ֲאִני ִמְתָחֵרט ּוְמַבֵקש ְלַתֵקן אֶׁ ְסַלח ִלי ִמְפֵני שֶׁ

 .ַדְרִכי

ֹּא ָיכֹול, ה ִלְהיֹות טֹובֲאִני רֹוצֶׁ  הּו ְמַעְצֵבן אֹוִתי. ֲאָבל ֲאִני ל ה אֹוִתי, ִאם ִמישֶׁ ה , אֹו ְמַפתֶׁ ֹּא רֹוצֶׁ ַוֲאִני ל

ַיֲחשֹּ  ֲאִני ְמַפֵחדשֶׁ הּו ְמאֹוד, אֹו ִאם ְמַשֲעֵמם ִלי; ב שֶׁ ה ַמשֶׁ ִני ָיכֹול  –ְוָאסּור  ,אֹו ִאם ֲאִני רֹוצֶׁ ֵאינֶׁ

ַאַחר ָכְך ֲאִני ִמְצַטֵער, ְלִהְתַאֵפק ֹּא ַרע. ַלְמרֹות שֶׁ  .ֲהֵרי ֲאִני ל

ת ַעְצִמי ה ְלַשֵבַח אֶׁ ֲאִני רֹוצֶׁ ֹּא שֶׁ ַאָתה יֹוֵדַע ַהכֹּל, יֹוֵדעַ  ֲהֵרי ַאָתה ְבַעְצְמָך . ל  , ֵאִלי ַהּטֹוב, ִמְפֵני שֶׁ

ִני ֵיש ְגרּוִעים ִממֶׁ ר, ֲאִני ְמַשֵקר ַרק ִלְפָעִמים. שֶׁ קֶׁ ם שֶׁ ָלהֶׁ  . ְוגֹוְנִבים. ְוֵהם ָכל ִמָלה שֶׁ

ר ְלָמה ִלי ֲארּוַחת ַהבֹּקֶׁ עֶׁ  . ָפרֹון ִמן ַהַקְלָמרָסֲחבּו ִלי עִ , ָגְנבּו ִלי ְרִשימֹות, ַפֲעַמִים נֶׁ

ה ת ַהִמִלים ָהֵאלֶׁ ֹּא אֹוֵהב ְלִהְתלֹוֵנן. ֱאֹלִהים, ֲהֵרי ַאָתה יֹוֵדעַ . ֵהם ִלְמדּו אֹוִתי אֶׁ  ,ֲאִני ל

ִני ַרע ֵאינֶׁ ה ָכל ָכְך ַהְרֵבה ְדָבִרים ָרִעים, ֲאָבל ַאָתה ְבַעְצְמָך יֹוֵדַע שֶׁ ֲאִני עֹוׂשֶׁ  . ַלְמרֹות שֶׁ

ֹּא ֵא , ֵאִלי ַהּטֹוב, ר ִליַעּזֹו ל   ְלהֹוַריַתֲעִניק ַחִיים ֲאֻרִכים ּוְבִריאּות , אטַ ְח שֶׁ

ת ִעְנַין ַהָשעֹון ְלדֹוִדי  . ְוַתְזִכיר אֶׁ

ֲהֵרי ִאם ַמְבִטיִחים ָצִריְך ְלַקֵים  .שֶׁ


