
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 איך לאהוב ילד: מתוך
 ילד במשפחה

 84-84' עמ', כתבים  א, אק'יאנוש קורצ: מאת
 אורי אורלב: תרגם

 

ן ַהֶזה טָּ ץ, רֹוֶאה ֶאת ַהקָּ  ְליִָּמים הּוא ִיְהֶיה ? ִמְתּגֹוֵלל ַבחֹול, צֹוֵעק, ֵאיְך רָּ

ה, ִכיַמאי ִמְצַטֵין כָּ ִביאּו לֹו ַהֲערָּ ד, ְיַגֶלה ַתְגִליֹות ֶשיָּ ד ְמֻכבָּ  . ְרכּוש, ַמֲעמָּ

א ַלִחינְ , ֵכן ה-עִיְסַתֵּגר ַהֶפגַ , ִיְתַהְרֵהר ִפְתאֹום -א גַ ֵבין ִהלּולָּ ֲעבֹודָּ ְוֵיֵצא , ַרע ַבֲחַדר הָּ

ד ם ְמֻלמָּ יָּה ְלַצפֹות. ִמשָּ  ?ִמי יָּכֹול הָּ

ט ַיְשנּוִני, ֵאיְך ִמְסַתֵכל ַבֲאִדישּות, רֹוֶאה ֶאת ַהֵשִני ק ֶשל ְבֵני, ְבַמבָּ ? ִּגילֹו-ְבִמְשחָּ

ם , ִפֵהק ֵרב ֶאל ַהחֲ  -קָּ ֶשֶבת, לֹא? ה ַהְמֻשֲעַשַעתבּורָּ אּוַלי ִיְתקָּ ַזר לָּ ַּגם הּוא . חָּ

ֶפֶלאַהפְ . תְיַגֶלה ַתְגִליֹו, ןִיְהֶיה ִכיַמאי ִמְצַטיֵ  יָּה ְלַשֵער: ֶלא וָּ  ?ִמי יָּכֹול הָּ

ן ְולֹא ַהיָּ  לֹא ַהפֹוֵחז, לֹא טָּ ִדיםַהקָּ ד ִיְהֶיה מֹוֶרה . ְשנּון לֹא ִיְהיּו ְמֻלמָּ ֶאחָּ

 .ֹדַאר-ְלִהְתַעְמלּות ְוַהֵשִני ְפִקיד

ה חֹוֶלֶפתֹוזֹאת א עּות, ְפנָּ ה-ֹחֶסר, טָּ ה ֶשֵאיֶנּנּו, ְתבּונָּ ל מָּ נּו  ֶשכָּ ִמְצַטֵין ִנְדֶמה לָּ

ץ ֶותם ְבַמַחלַ ֲאַנְחנּו חֹוִלי. ֲחַסר ֵעֶרְך, ֻמְחמָּ ַאְלמָּ ה . ת הָּ ַאְנַדְרטָּ ה לָּ כָּ ִמי ֶשלֹא זָּ

חֹות, ַבשּוק ה ְלפָּ ה ַעל ְשמֹו רֹוצָּ ה טּוֵרי. חצַ ְכֹתֶבת נֵ , ִסְמטָּ עָּ ִעתֹון -ִאם לֹא ַאְרבָּ

חֹות ִצי ֶות אֹו ְלפָּ ן ִבְדפּוסְלַאַחר ַהמָּ טָּ ִעיל: "ּון קָּ ַקח ֵחֶלק פָּ הֹוִתיר ַצַער ְבחּוִגים , לָּ

ִבים  ".ְרחָּ

ֵתי חֹוִלים , ְרחֹובֹות ֵתי ַמחֲ , בָּ ְשאּו ֵשמֹות ֶשל פָּ , ֶסהבָּ ֶזה , יםְטרֹוִנים ְקדֹוִש נָּ יָּה בָּ ְוהָּ

ְך -רַאחַ  –ַטַעם  ִדים  ַהיֹום, ֵשמֹות מֹוְשִלים, ְכִמְנַהג ַהְזַמן, כָּ ֵשמֹות ֶשל ְמֻלמָּ

ִנים מָּ ר ִמְתַנְשאֹות ַאְנַדְרטֹות ֶשל ִאיֵדאֹות. ּוַבֶזה ֵאין ַטַעם, ְואָּ ֶשל ִּגבֹוִרים , ְכבָּ

ה, ַאְלמֹוִנים ֶהם ַאְנַדְרטָּ  .ֶשל ֵאֶלה ֶשֵאין לָּ

ה ֶשיִ ֶיֶלד ֵאינֶ  לָּ ִעיִריָּהיְ -ֶכה ְלפֹוְרְטֵרט ְבאּוַלםזְ ּנּו ַכְרִטיס ַהְגרָּ אֹו , ִשיבֹות ֶשל הָּ

בֹוא ַלֵתַאְטרֹון ה ַבמָּ ד ֵיש ִניצֹוץ ִמֶשלֹו. ִבְפרֹוטֹומָּ ל ֶאחָּ ֶשיָּכֹול ְלַהְדִליק ְמדּורֹות , ְבכָּ

א, ֶשל ֹאֶשר ֶוֱאֶמת ה ֶשל ּגָּ ֲעִשיִרי ִלְפֹרץ ִבְדֵלקָּ ְלַהֲעלֹות ְבֵאש ֶאת , ֹוןְויָּכֹול ַבדֹור הָּ

ה, ַשְלתֹו ֶשלֹושּו שָּ ֱאנֹושּות אֹור ֶשל ֶשֶמש ֲחדָּ ֵתת לָּ  .ְולָּ

ה אֹותֹו ִלְקַראת ֶזַרע ַהַחִיים ְרשָּ ה חָּ שָּ ֵדינּו . ֶיֶלד ֵאיֶנּנּו ַקְרַקע ֶשַהתֹורָּ ה ֶשֵיש ְביָּ מָּ

ה ֶשַמְתִחיל ְלִהְתַפֵת  ה ְבִגדּולֹו ֶשל מָּ ִקים, ַח בֹוַלֲעשֹות ֶזה ְלַשֵתף ְפֻעלָּ ִפים ֲחזָּ , ִבְדחָּ

ה ִראשֹונָּ תֹו הָּ ַשם ֶאת ְנִשימָּ  . עֹוד ִלְפֵני ֶשּנָּ

ִשים ק ֲחדָּ חּוץ ְלסּוֵגי ַטבָּ ם, ְלֵשמֹות ֶשֻהְמְצאּו ְלִמיֵני ַיִין, ַהִפְרסּום נָּ דָּ  .לֹא ִלְבֵני אָּ


