
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 המורה
 472-477' עמ, הכתבים , אק'יאנוש קורצ: מאת

 אורי אורלב: תרגם

ן ֶשל ַהּמֹורֹות ַפר ֲעֵליֶהן ֶחְלקָׁ ה; לֹא שָׁ ן ֶשל ַהּמֹורֹות ְלמּוִסיקָׁ לָׁ צּוב ְביֹוֵתר הּוא ּגֹורָׁ  .ְוֶהעָׁ

ה ִמִּגיל ֵשש ה רֹוַמן ִנּדֹונָׁ ַעְלמָׁ ּה ְבֶעְזַרת ִשעּוֵרי ְנִגינָׁה-הָׁ ּה ְוֶאת ַעְצמָׁ ה . ֶעְשֵרה ְלַפְרֵנס ֶאת ִאּמָׁ לָׁ ַבַהְתחָׁ

ּה ְבִשעּוִרים ֵאֶלה תָׁ ל ִנְשמָׁ ה ֶאת כָׁ דֹול; ִהְשִקיעָׁ רֹון ּגָׁ ה ִכשָׁ ֲאתָׁ ל ֶיֶלד רָׁ ִתיד, ְבכָׁ ב ֶלעָׁ ה עַ ; כֹוכָׁ ְלמָׁ ְך ֶשַתְלִמיֶדיהָׁ חָׁ ל כָׁ

ם עֹולָׁ מֹות הָׁ ל בָׁ ה ַעל כָׁ גֹוזּו ִתְקוֹוֶתיהָׁ . ְוַתְלִמידֹוֶתיהָׁ ֶיֶאְספּו ֵזֵרי ְתִהלָׁ ה; ַמֵהר ְמאֹוד נָׁ ם ֶשל , ִהיא ֵהִבינָׁ תָׁ נָׁ ֶשַכּוָׁ

ִדים חּוש ְליֹוִפי צֹון ְלַהְקנֹות ִלילָׁ רָׁ ּה נֹוַבַעת ִמן הָׁ נּוִתיתְלַפֵתַח בָׁ , ַההֹוִרים ֵאינָׁ ּמָׁ ה אָׁ ִנים , ֶהם ִּגישָׁ ם ֶשַהבָׁ ל ְרצֹונָׁ כָׁ

לֹון נֹות, יּוְכלּו ַלֲעשֹות ֹרֶשם ַבסָׁ ה, ּוְכֵדי ֶשַהבָׁ ִלי , ַכֲאֶשר ִתְגַּדְלנָׁ ִלים ְבֶעְזַרת ִשיר ֶסְנִטיֶמְנטָׁ ֶהן ְבעָׁ צּוד לָׁ ה לָׁ תּוַכְלנָׁ

ִביק ה ֶאת ַתְלִמ . ּדָׁ ן ִלְּמדָׁ ה רֹומָׁ ַעְלמָׁ ִעים ֵמלֹוִדִיים ַקִליםהָׁ ּה ְוַתְלִמידֹוֶתיהָׁ ְקטָׁ ה ַואְלִסים ִמְתַנְּגִנים, ידָׁ , ִלְּמדָׁ

ִניֹות צֹות ו, ּפֹוְלקֹות קֹוְפצָׁ זּוְרקֹות ִנְמרָׁ ה... מָׁ עָׁ ִעים קֹוֶּפְיקֹות ְלשָׁ ה ַאְרבָׁ ְקחָׁ  . לָׁ

ִנים ִנים ְוֶעְשרֹות שָׁ ְלפּו שָׁ ב. חָׁ ה ְלִמְשכָׁ ְפלָׁ ּה נָׁ ההָׁ , ִאּמָׁ ה ְזַמן ַרב ְוִנְפְטרָׁ ה חֹולָׁ ה . ְיתָׁ לּו ַלּמֹורָׁ יָׁה עָׁ ה ְוַהְלוָׁ ַהַּמֲחלָׁ

ִחיד  ּה ַהיָׁ רָׁ ֲעִניָׁה ְבאֹוצָׁ ר. ַהְּפַסְנֵתר –הָׁ בָׁ ה, ֶבעָׁ ה ַאֲחֵרי יֹום ֲעבֹודָׁ ה ֲעֵיפָׁ ה חֹוֶזֶרת ַהַבְיתָׁ ְיתָׁ ה מֹוֵצאת , ְכֶשהָׁ ְיתָׁ הָׁ

ה ה ְבמּוִסיקָׁ מָׁ ּהִעידּוד ּוִפּנּו, ֶנחָׁ יּו עֹוד יֹוֵתר ֲעצּוִבים . ק ֵאֶצל ִאּמָׁ ֵאם ְוַהְּפַסְנֵתר ְוַחֶייהָׁ הָׁ ּה הָׁ ְסרּו לָׁ ה חָׁ ַעתָׁ

ְלפּו. ַוֲעלּוִבים ְברּו חָׁ ִנים עָׁ  .ְוַהשָׁ

ּה ַהצִ  ֲחקּו אֹותָׁ ִתי ּדָׁ ְפנָׁ ר אָׁ ִשים ְוֶרֶּפְרטּואָׁ ִפים ֶשל מֹורֹות ְצִעירֹות ִעם כֹוחֹות ֲחדָׁ ה יֹוֵתר ְויֹוֵתרַמֲחזֹוִרים נֹוסָׁ . ּדָׁ

ַרד ה יָׁ ר ֶשִקְבלָׁ כָׁ ה . ִמְסַּפר ַהִשעּוִרים ִהְצַטְמֵצם ְוַהשָׁ ה ַלַחְדרֹון ַבקֹומָׁ ִראשֹונָׁ ה הָׁ ה ֵמֶחֶדר ַבקֹומָׁ ְברָׁ ן עָׁ ה רֹומָׁ ַעְלמָׁ הָׁ

ְרִביִעית ה, הָׁ ה ִלְרחֹוב ְחלֹוְדנָׁ ה ֵמְרחֹוב ֲחִמיְלנָׁ ְברָׁ ְך עָׁ ם ַבכְ , ַאַחר כָׁ ִעירֵאי שָׁ ה לָׁ ִעים ; ִניסָׁ ֳהַרִים ְבַאְרבָׁ ֵמֲארּוחֹות צָׁ

ה ַלֲארּוחֹות ַבֲחֵמש ֶעְשֵרה ְברָׁ ֳהַרִים, קֹוֶּפְיקֹות עָׁ ל ֶלֱאֹכל ֲארּוחֹות צָׁ ה ִבְכלָׁ ְדלָׁ ְך חָׁ ְך ְזַמן . ַאַחר כָׁ ַאְך ַהַתֲהִליְך ִנְמשָׁ

ְך ל כָׁ ה ֵאֶליהָׁ , ַרב כָׁ ְרבָׁ ה ְוִהְתקָׁ כָׁ ה ֵלב ַלִּמְתַרֵחשַהַּדלּות ֲהלָׁ מָׁ ְך ֶשֲאִפלּו לֹא שָׁ ֵבא ַעד ְכֵדי כָׁ  .ְבֵהחָׁ

ַאֲחרֹון ן ַבת ַהִשִשים ֶאת ַהַתְלִמיד הָׁ ה רֹומָׁ ַעְלמָׁ ה הָׁ  .ַעד ֶשִהִּגיַע ַהיֹום ֶשבֹו ִהְפִסידָׁ

ֵלם ר ֹחֶדש שָׁ ה ְכבָׁ ה ְבַתְשלּום ְשַכר ַהִּדירָׁ ה ְלַמְש , ִהיא ִאֲחרָׁ ִמים ַהּטֹוִביםֶנֶאְלצָׁ רֹות ִמן ַהיָׁ ל ַהַּמְזכָׁ ֲאִפלּו , ֵכן ֶאת כָׁ

עֹון  ה –ֶאת ַהשָׁ ה ְרֵעבָׁ ְיתָׁ ן הָׁ ה רֹומָׁ ַעְלמָׁ  ...ְוהָׁ

ה ִבְבִכי ְרצָׁ ה ְלַיד ַהַחלֹון ּופָׁ עֹות שֹונֹות. ִהיא ִהְתַיְשבָׁ ן ְמִביאֹו, ֵיש ְּדמָׁ ֶהן ֵהן ֵאֶלה ֶשֵאינָׁ ֲעצּובֹות ֶשבָׁ הַאְך הָׁ לָׁ  . ת ֲהקָׁ

ה ַמֵהר ֶאת ֵעיֶניהָׁ . ִמיֶשהּו ִהִקיש ַבֶּדֶלת ה רֹוַמן ִנְּגבָׁ ַעְלמָׁ  :הָׁ

ש" דָׁ ִלים ְלֹחֶדש, אּוַלי ַתְלִמיד חָׁ ה רּובָׁ ה ֶשל ַכּמָׁ סָׁ חֹות ַהְכנָׁ  "?אּוַלי ְלפָׁ

ֵנס-  ה ְלִהכָׁ שָׁ  .ְבַבקָׁ

ִעים ַמד ֶּגֶבר ְכֶבן ַאְרבָׁ בּוש ְמ , ַבֶּדֶלת עָׁ ר ִמַּפְרַות בֹוֶנהלָׁ ארֹון ְמֹפאָׁ ה ְוַצּוָׁ  . ִעיל ַּפְרוָׁ

ה רֹוַמן. 'ְשִמי ַאְנטֹוִני ְברֹוַקז-  ַעְלמָׁ בֹוד ְלַדֵבר ִעם הָׁ  ?ַהִאם ֵיש ִלי ַהכָׁ

ה –זֹו ֲאִני , ֵכן-  ם , ֵהִשיבָׁ ִשים ֶשְשמָׁ ֲאנָׁ ל הָׁ ּה ֶאת כָׁ ה ְבִזְכרֹונָׁ ְקרָׁ ה ַמֶשהּו –ה ֶשִהִכירָׁ " 'ְברֹוַקז"ְוסָׁ ְכרָׁ ַהֵשם , ִהיא זָׁ

ּה ִמיֶשהּו יָׁה. ִהְזִכיר לָׁ ְך ַהְרֵבה ַתְלִמיִדים ְוַתְלִמידֹות? ַאְך ִמי ֶזה הָׁ ל כָׁ ּה כָׁ יּו לָׁ ְך , הָׁ ל כָׁ ִשים ַרִבים כָׁ ה ֲאנָׁ ְגשָׁ ִהיא ּפָׁ

 .ְבַחֶייהָׁ ַהִּמְקצֹוִעִיים

ּה  –? ִתיְּגִבְר , ַהִאם ֵאיְנָך זֹוֶכֶרת אֹוִתי-  דָׁ ַאל ְכֶשהּוא נֹוֵשק ְליָׁ ַבְרְת . ֶאֱעֹזר ְלָך? לֹא –שָׁ ה עָׁ נָׁ ִלְפֵני ְשלֹוִשים שָׁ

ה ַשב ְבנֹו ֶשל ַהשֹועֵ ; ִבְרחֹוב אֹוְרִּדְנְצקָׁ ִלילִלְפֵני ַהַשַער יָׁ תֹוְר ֶנֱעצַ . ר ְוִנֵּגן לֹו ְבחָׁ ְך שֹוַחְחתָׁ . ת ְוִהְקַשְבתָׁ ִלְנִגינָׁ ַאַחר כָׁ

ק ְברֹוַקז. ִעּמֹו ם ְלַנֵּגן ִבְפַסְנֵתר' ַאְנטָׁ בֹוא ֵאֶליָך ְוֶאת ִלַּמְדתָׁ אֹותֹו ִחּנָׁ  . ֵהֵחל לָׁ

ה-  ו ֲאִני זֹוֶכֶרת, אָׁ ה. ַעְכשָׁ ְך ִאִּמי ִנְפְטרָׁ  . י ְלַהְפִסיק ְלַלֵּמד ֶאת ַאְנטֹושַהְּפַסְנֵתר ִנְמַכר ְוֶנֱאַלְצִת , ַאַחר כָׁ

ז, ֵכן-  ַמְרתָׁ אָׁ ר, ַאְנטֹוש: "ְואָׁ ה ֻמְכשָׁ ה . ַאל ְתַבְזֵבז ֶאת ִכְשרֹונֹוֶתיָך, ַאתָׁ ֱאֹלִהים ֶהֱעִניק ְלָך ִניצֹוץ ִמְּדמּותֹו ַהְּמִאירָׁ

 ".ְוהּוא ַיֲעֹזר ְלָך ַבַחִיים

 .ֵאיֶנִּני זֹוֶכֶרת- 
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יָׁה ַרק ֶבן ֶעֶשר, ְּגִבְרִתי ,ַאְנטֹוש-  ְגעּו ְלִלבֹו, ַלְמרֹות ֶשהָׁ ַרִיְך ְוֵהם נָׁ ְוֶאת ַהִּניצֹוץ ֶשִּנַתן לֹו . ֵהִבין ֶאת ְּדבָׁ

ה ה ַרבָׁ כָׁ ק ְזַמן ַרב, ֶהֱעִריְך ַהֲערָׁ א ַּפְטרֹון. ְזַמן ַרב ְמאֹוד, ֶנֱאבָׁ צָׁ ִנים מָׁ ֵמש שָׁ ַסע ְלחּוץ. ְוַאֲחֵרי חָׁ ֶרץ-נָׁ אָׁ  .לָׁ

ב עָׁ ם ֹעִני ְורָׁ ַבל שָׁ יו. סָׁ ֶשה ְלִהְתַקֵּדם. ִסֵים ֶאת ִלּמּודָׁ ְמִרִיים קָׁ ִעים חָׁ ל . ְבִלי ְּפרֹוֶטְקְציָׁה ּוְללֹא ֶאְמצָׁ ֲאבָׁ

ַבד ַמד, ֶאְנֹטש עָׁ ִתִיים ְולָׁ ְרפָׁ ִקים צָׁ ה ְבֻפְנּדָׁ ִר . ִהְתַּפְרֵנס ִמְּנִגינָׁ א ִמיֶשהּו ֶשַּנַּגן ַהְבאָׁ ים עֹוֵרר ֶאת ְושּוב ִנְמצָׁ

ִעיר ְברֹוַגְרד. ְתשּוַמת ִלבֹו ן ַהצָׁ יו נֹוֲעדּו ַלְּפַסְנְתרָׁ סֹותָׁ ל ַהְכנָׁ ִריס. ַאֲחֵרי ֹחֶדש ֶנֱעַרְך קֹוְנֵצְרט ֶשכָׁ ַבש ֶאת ּפָׁ . הּוא כָׁ

ִעיר  ם ְברֹוַקז)ְברֹוַגְרד ַהצָׁ ֵרא שָׁ ֹכְלִתי ְלִהקָׁ ִתים ', לֹא יָׁ ְרפָׁ ְכלּו ְלַבֵּטא ֶאת ַהֵשם ַהֶזה ְבִלי ְלַגְמֵּגםִמְּפֵני ֶשַהצָׁ ( לֹא יָׁ

ה ִראשֹונָׁ תֹו הָׁ ה ֶאת ְיֵדי מֹורָׁ צָׁ ֶרץ ְכֵדי ְלַנֵשק ְבַהֲערָׁ אָׁ ו לָׁ ה ְלִפְרסּום ְוִהֵּנה הּוא חֹוֵזר ַעְכשָׁ כָׁ  .זָׁ

ן ַרב ַלִסּפּור ה ְבִעְניָׁ ה רֹוַמן ִהְקִשיבָׁ ַעְלמָׁ  . הָׁ

ד ִמִצְּדָך-  ה, ֲאדֹוִני, ֶנְחמָׁ ה ַהְזֵקנָׁ ַכר ֶאת ַהּמֹורָׁ ִחיד ֶשזָׁ ה ַהיָׁ ו. ַאתָׁ ה ַעְכשָׁ ה? ּומָׁ ר ְבַוְרשָׁ ה ִנְשאָׁ  ?ַהִאם ַאתָׁ

ִייִתי רֹוֶצה ֶשַתְמִשיִכי ְלַלֵּמד אֹוִתי... ו, ְּגִבְרִתי, ֵכן-   .הָׁ

ה ה ִהְתַּפְלאָׁ  .ַהְיִשישָׁ

ה צֹוֵחק-   ?ַאתָׁ

 .ְּגֶבֶרת, לֹא- 

ה יֹוֵדַע ְלַנֵּגן? ֱאֶמתבֶ -  ל ֲהֵרי ַאתָׁ  .ֲאבָׁ

 .ֵאיֶנִּני יָׁכֹול ְלַהְפִסיק ֶאת ִלּמּוַדי- 

ל-  ן, טֹוב, נּו... ֲאבָׁ  ...ַלְמרֹות ש... ַכּמּובָׁ

ר-  חָׁ ִייִתי רֹוֶצה ְלַהְתִחיל מָׁ ה ְלֵתַשע ַבֹבֶקר תּוְכִלי ַלֲעֹמד ִלְרשּוִתי. הָׁ  ?ַהִאם ֵבין ְשמֹונָׁ

ןַכּמּו-  ל, בָׁ ר... ֲאבָׁ ה ּגָׁ  ?זֹאת אֹוֶמֶרת ֵאיֹפה ַאתָׁ

אן-  בֹוא ְלכָׁ ִעיר ֶשֲאִני ֲעַדִין לֹוֵמד. אָׁ  .ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶשֵיְדעּו בָׁ

 .ֵאין ִלי ְּפַסְנֵתר- 

יָׁה ֶשִלי-   . זֹאת ַהְבעָׁ

דֹון ַאְּנטֹוִני  ל יֹום ִהִּגיַע אָׁ א ְּפַסְנֵתר ּוְבכָׁ ה רֹוַמן' ְברֹוַקזְבאֹותֹו ֶעֶרב הּובָׁ ַעְלמָׁ יָׁה ַמִּניַח ַעל ַהֶּדְלֵּפק , ֶאל הָׁ ל יֹום הָׁ ְוכָׁ

ִלים ה רּובָׁ ר ֶשל ְשלֹושָׁ ִאים ִמן ַהַחְדרֹון ֶשַבֲעִלַית ַהַּגג. ְשטָׁ ְקעּו ְצִליִלים ֻמְפלָׁ ל ֹבֶקר בָׁ ִרים ִהְתַּפְלאּו ֶשְבכָׁ : ַהַּדיָׁ

יָׁה ַמִּניַח ִמיָׁ  ר הָׁ ִריםַהַסְנְּדלָׁ יָׁה ַמְפִסיק ְלַנֵסר, דֹו ֶאת ַסִכין ַהַסְנְּדלָׁ ר הָׁ ם , ַהַּנּגָׁ ה ְוֻכלָׁ ח ִהִּניַח ִמיָׁדֹו ֶאת ַהְּפִצירָׁ ַהַּנּפָׁ

 .ִהְקִשיבּו

ִנִיים ם ְצִליִלים ַהְססָׁ ֶעֶרב ִנְשְמעּו ִמשָׁ ִדים, בָׁ ה ַלִשעּור הַ . ַמְרִעיִדים, ְמֻפחָׁ ה רֹוַמן ִהְתכֹוְננָׁ ַעְלמָׁ אהָׁ  . בָׁ

* 

יו ֶשל ַאְּנטֹוִני ְברֹוַקז רָׁ נּות' ַכֲאֶשר ֶנֶאְספּו ַבֲחדָׁ ּמָׁ אָׁ ם הָׁ עֹולָׁ ִמי בָׁ ל ַהִּמי וָׁ ּה , כָׁ ִנְכַנס הּוא ַעְצמֹו ְכֶשהּוא מֹוִביל ִבְזרֹועָׁ

ה רֹוַמן ְוִהְצִהיר ַעְלמָׁ  :ֶאת הָׁ

ה ֶשִלי-   .ִהֵּנה ַהּמֹורָׁ

ה ה ַהִּמְסֵכנָׁ ִחיד ֶשל ַהּמֹורָׁ חֹון ַהיָׁ יָׁה ֶזה יֹום ַהִּנצָׁ ה. הָׁ ְלתָׁ ּה ַהִהְתַרְּגשּות: ַאֲחֵרי אֹותֹו ֶעֶרב חָׁ ְרגָׁה אֹותָׁ אּוַלי , אּוַלי הָׁ

ה יֹוֵתר ִמַּדי ְכלָׁ  . אָׁ

ֶאְסְטרֹו ַאְּנטֹוִני ְבנֹוְכחּות ֲאִציִלי ֶשל מָׁ ִמיד, ֹוַכֲאֶשר ִסְּפרּו ַעל ַמֲעֵשהּו הָׁ יָׁה אֹוֵמר תָׁ  :הּוא הָׁ

ה, ַהֲאִמינּו ִלי-  נָׁ ּה שָׁ ה ְלַנֵּגן: ַּגם ֲאִני ִהְרַוְחִתי ְבאֹותָׁ ְדעָׁ ה לֹא יָׁ ה , ַהִּמְסֵכנָׁ ְזרָׁ ה ֶשִּנַּגְנִתי חָׁ ל ְיִצירָׁ ל ַאֲחֵרי כָׁ ֲאבָׁ

ִמיד ה תָׁ ְמרָׁ ִני,: "ְואָׁ חֹות ִמַּדי ֶרֶגש, יֹוֵתר ִמַּדי ַלְמדָׁ ּה ֲאִני ְמַנֵּגן ַהיֹום ֶאת שֹוֶּפן ְכִפי ֶשֲאִני ְמַנֵּגן אֹותֹוהֹודֹו". ּפָׁ  .ת לָׁ


