
  כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 

 צלקת
 682-688' עמ', כתבים ט, אק'מאת יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגום

יָון ֶשלֹא ָרצּו ַגם לֹא ָיְשבּו ְוָגַמְרנּו, ַאף ֶאָחד לֹא ָרָצה ָלֶשֶבת ְלַיד ַהֶיֶלד ַהֶזה  . ּוִמכֵּ

ט, יקִש ֲאָבל יַ  ינֹו רֹוֶצה ּוִמיֶשהּו ְמַצֶּוה ָעָליו -יק ִש יַ , ֶיֶלד ָשקֵּ  .ְוַרק לֹא ָנִעים לֹו. הּוא ִנְשַמע לֹו, ַגם ִאם אֵּ

ף ְוִלְהיֹות ְשִליִשי ַעל ַסְפָסל ָרה, לּו ֶשִמיֶשהּו ַמְסִכיםיֲאָבל ֶזה ָאסּור ֲאפִ , ֶאְפָשר ְלִהְצָטרֵּ . לֹא ָהְיָתה ְברֵּ
 .יק ָיַשב ְלַיד ַהֶיֶלד ַהֶזהִש יַ 

עַ , יק לֹא בֹוֶכהִש יַ  ִלְבכֹות ר ַהְיָלִדים לֹא ַסְלָחִנים ְוִאם ִמיֶשהּו ַמְתִחיל ַגם ַבֲחצֶ . ֶשִיְצֲחקּו לֹו הּוא יֹודֵּ
לַ יָ , ְכַיןבַ : "ְמַכִנים אֹותֹו  ". ןלֵּ

ֶהם, ְכֶשַהְיָלִדים בֹוִכיםַגם ַהְמֻבָגִרים צֹוֲחִקים ְלִעִתים ְקרֹובֹות  , ּוִמי ֶשָיכֹול. אּוַלי ַהְיָלִדים ָלְמדּו מֵּ
ק י ֶשלֹא ִיְראּו, ִמְתַאפֵּ  . ְכדֵּ

ֶפר ית ַהסֵּ   .ַהיֹום ָהִראשֹון ְבבֵּ

ב יַ  ה ַהַסְפָסל, יקִש יֹושֵּ ִציץ ְבִמי , ָזז ַמָמש ַעד ְקצֵּ ב ְלָידֹוֲאָבל ָכל ַפַעם ְכֶשהּוא מֵּ ְוָכל . ִנְזָכר ִמָיד, ֶשיֹושֵּ
ר ֶשלֹא ִלְבֹרַח  ר ִעם ִאָמאֲחזֹויַ שֶ כְ . יק ַמֲעָמד ְלָפחֹות ַהיֹוםְלַהֲחזִ  –ַהְזַמן ָעָליו ְלִהָשמֵּ ָמה : ר ַהַבְיָתה ְיַדבֵּ

ְך ָלֶשֶבת ַיַחד ִאתֹו י ֶשלֹא ִיְצָטרֵּ  ?ַלֲעׂשֹות ְכדֵּ

ט ֶאת , ְוַהמֹוָרה ְמַדֶבֶרת ַעל ָכְך ֶשַהַתְלִמיִדים ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲחרּוִצים ַבִלמּוִדים, ביק ַמְקִשיִש יַ  לֹא ְלַקמֵּ
ַח ִשַנִים ְבִמְבֶרֶשת ִשַנִים ְולֹא ְלַהְפִריַע ַבִשעּוִרים, ַהַמְחָברֹות  .ְלַצְחצֵּ

ְך  .ָבַאף ְכִאלּו ַמְקִשיב ֲאָבל ָכל ַפַעם מֹושֵּ

ן ִהיא שֹוֶאֶלת  :ַהמֹוָרה לֹא ַמִכיָרה ֲעַדִין ֶאת ַהְיָלִדים ְוָלכֵּ

ַהַסְפָסל ָהַאֲחרֹון, ַאָתה, הנָ בֹוא הֵּ -   ?ָלָמה ַאָתה בֹוֶכה? ָמה ִשְמָך. מֵּ

ר. ִהְסתֹוְבבּו ֻכָלם ּוִמְסַתְכִלים  :ּוַמְתִחיִלים ְלַדבֵּ

י ֶשהּוא לֹא -   .רֹוֶצה ָלֶשֶבת ְלַיד ַהְיהּוִדיִמְפנֵּ

  ?הנָ ָלָמה ַהְיהּוִדי ָבא הֵּ - 

יִטיב ְוִלְראֹות ְוָאז ִהְתִחילּו י ְלהֵּ ַהַסְפָסִלים ְכדֵּ  :ֲאִפלּו ָיְצאּו מֵּ

 .יקִש מּו –ַרִבי  –ְיהּודֹון - 

יָנם יֹוְדִעים ֲעַדִין. ַהמֹוָרה ָקָמה י ֶשאֵּ  :ְושּוב. ָמה ֻמָתר ּוָמה ָאסּור ִהְשַתְתקּו ְקָצת ִמְפנֵּ

ית ַהְכֶנסֶ ְלָך . ַמְסִריַח ִמָבָצל-   !לֹא רֹוִצים! ְלָך ַלמֹוְשִקים ֶשְלָך! סבֶ ְלשָ , ֶדרַלחֵּ , תְלבֵּ

שּום ָדָבר  ֲאָבל ַהמֹוָרה לֹא אֹוֶמֶרת . ַהמֹוָרה עֹוֶמֶדת ּוַמְמִתיָנה ְוַהְיָלִדים ַסְקְרִנים ִלְשֹמַע ָמה תֹאַמר
, ֲאֻרכֹות –ָרה מֹוהָ  ֹות ַׂשֲערֹוֶתיָה ֶשלָיפ. ְוַרק הֹוִציָאה ֶאת ַהִסָכה ִמַשֲערֹוֶתיָה ְוִשְחְרָרה אֹוָתן

 . ִבְקִפיָדה תקֹוסֹוָר ְמ ,  ְבִהירֹות

  ?ָמה ִיְקֶרה ַעְכָשו

 .ְדָמָמה

 . שֹוֶאֶלת ַהמֹוָרה –? ַמְרֶתםסֹוף סֹוף גָ - 

ר –? ָמה ָהִיינּו ְצִריִכים ִלְגֹמר-  ר ַהֶיֶלד ֶשִהְשִליְך ֲאָבִנים ֶבָחצֵּ  . אֹומֵּ

 

ק" ִנְדַאג"ֲאַנְחנּו ְכָבר -   . לֹו ַעד ֶשִיְסַתלֵּ

ק  לֹא-  ר ָכאן -ה אֹוֶמֶרת ַהמֹוָר  -ִיְסַתלֵּ י ֶשָכְך ְמַצֶּוה ִמפְ , ַגם ִאם ַתְרִביצּו לֹו ָכל ַהיֹום הּוא ַחָיב ְלִהָשאֵּ נֵּ
ָרְגעּו. ַהֹחק ר ָלֶכם ֶאת ִספּוָרּה ֶשל ַהַצֶלֶקת ַהזֹאת:  ְוַעְכָשו תֵּ  ?ַאֶתם יֹוְדִעים ָמה זֹאת ַצֶלֶקת. ֲאַספֵּ
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ין ַׂשֲערֹוֶתיָה   . ַצֶלֶקת –ַהמֹוָרה ָרְכָנה ָקִדיָמה ְוֶהְרֲאָתה ָמקֹום ָחׂשּוף בֵּ

ן ִאי ֶאְפָשר  . ָהָיה ִלְראֹות שּום ָדָבר ֹקֶדם ָלכֵּ

 ?ַאֶתם רֹוִאים- 

ֶאֶבן-   .ֶזה מֵּ

 . ַהמֹוָרה, ְךאֹו ֶשסּוס ָבַעט בַ - 

י ָאָדם-   .לֹא ֲחָכִמים ּוְמֻרָשִעים, ֲאָנִשים ְקַטִנים. לֹא סּוס ֶאָלא ְבנֵּ

לֹא ִמְסַתֶכֶלת ַביֹוְשִבים ַבִכָתה ֶאָלא ְכִאלּו ָגבֹוַּה , ה ָאְסָפה ֶאת ַׂשֲערֹוֶתיָה ְוֶהֱחִזיָרה אֹוָתן ִלְמקֹוָמןַהמֹוָר 
יֶהם ֲעלֵּ יזֹו ְתמּוָנה, מֵּ  . ְכִאלּו ַעל אֵּ

ַאָבא ֶשִלי . ַרק ֶגְרָמִנים, ם ְמַעט פֹוָלִניםָהיּו שָ . ִאָמא ָגָרה ְבִעיר ְקַטָנה.  ָהִייִתי ַיְלָדה ְכמֹוֶכם ַעְכָשו- 
 . ִאָמא  ַוֲאִני: ָהִיינּו ַרק ְשַתִים. ִנְפַטר

ֶלק ַהֶזה ֶשל פֹוִלין ָהָיה ַשָיְך ַלֶגְרָמִנים ֶצל ַהֶגְרָמִנים ָהָיה ָאז ֹחק ָכֶזה ֶשַהְיָלִדים ַחָיִבים . ְוַהחֵּ ְוַגם אֵּ
ית ַהסֵּ  ן ִאָמא ָרְשָמה אֹוִתי . ֶפרָלֶלֶכת ְלבֵּ ָהְיָתה ְמַשֶלֶמת ְקָנס אֹו , ֶשִאם לֹא ָהְיָתה רֹוֶשֶמת –ְוָלכֵּ

ית ַהֹסַהר ה. הֹוֶלֶכת ְלבֵּ ַבְנִתי ָאז ַהְרבֵּ ית . לֹא הֵּ ַביֹום בֹו ָהָיה ָעַלי ָלֶלֶכת ַבַפַעם ָהִראשֹוָנה ְלאֹותֹו בֵּ
ֶפר ֶגְרָמִני ִא  אִתי, "ָנה ְקַטָנה ֶשִליכֵּ ִמְס : "ְוָאְמָרה. ָלה ִלְבכֹותה ִלי ְוִהְתִחיָק ָמא ַנְש סֵּ י , ַוֲאִני ִהְתַפלֵּ ִמְפנֵּ

 ?ּוִמְצַטֶעֶרת? ָלָמה ִאָמא דֹוֶאֶגת. ֶשָשַמְחִתי ֶשְכָבר ֶאְהֶיה ַתְלִמיָדה

ר ְמאֹוד ִהְפַסְקִתי ְלִהְתפַ ? ּוָמה ַאֶתם חֹוְשִבים-  אַמהֵּ  ...?ַאֶתם ְמַנֲחִשים ְבַוַדאי. לֵּ

י ֶשהּוא ְיהּוִדי-  ֶפר, ְכֶשַצֲעָקָתם ַעל ַהֶיֶלד ַהֶזה ִמְפנֵּ ית ַהסֵּ . ִנְזַכְרִתי ַביֹום ָהִראשֹון ְוֶהָעצּוב ֶשִלי ְבבֵּ
 :ְוִנְזַכְרִתי ֶשִאָמא ִבְראֹוָתּה אֹוִתי ָאְמָרה

 .ֶאת ַהֶגְרָמִנים –אֹוָתם ". ָתם ַעל ָמה ֶשָעׂשּו ְלָךֱאֹלִהים ַיֲעִניש אֹו"

ר. ָעַבר ְכָבר. ֶזה ָהָיה ִמְזַמן. ְיָלִדים, ַדי  . לֹא ָנִעים ְלִהָזכֵּ

ר ָהְלָאה ְרָבה ְלַספֵּ ש, ַהמֹוָרה סֵּ  :ֲאָבל ִהְתִחילּו ְלַבקֵּ

יְך ֶזה ָהָיהפְ סַ , ַסְפִרי ָלנּו, הַהמֹוָר   .ִרי אֵּ

יְך -  פֹוָלִנָיה " -" ֲחִזיָרה פֹוָלִנָיה: "ָאְמרּו. י ַעל ַהַסְפָסלִד יָ ַאף ֶאָחד לֹא ָרָצה ָלֶשֶבת לְ  –? ֶזה ָהָיהאֵּ
עֹוָלם לֹא שָ וְ ". ַאָבא ֶשְלָך ִשכֹור" –" ְמֻקֶלֶלת ַבְנִתי . ֲאִפלּו ִביָרה לֹא  ָשָתה, ה וֹוְדָקהָת ַאָבא ֶשִלי מֵּ לֹא הֵּ
ה ֶגְרָמִניתָאז ַהְר  ַבְנִתי ֶאת ָכל ָמה ֶשָאְמרּו. בֵּ ִׂשְנָאה , ִרְשעּות ָכזֹאת ֲאָבל ָהְיָתה ָבֶהם. לֹא ָכל ָכְך הֵּ

ִציקּו ִלי. זֹאתכָ  ַאַחר ָכְך ִבַקְשִתי . הנָ ֶר ָקְראּו ָלּה ִא . ַיְלָדה ַאַחתְשלֹוָשה ָבִנים וְ , ַרק ַאְרָבָעה ְיָלִדים לֹא הֵּ
ן ָעַליִמ  י ֶשַגם אֹוָתּה ִהְתִחילּו ִלְרֹדף. ֶשַתֲעִמיד ָפִנים ֶשַגם ִהיא לֹא אֹוֶהֶבת אֹוִתי, ֶמָנה ֶשלֹא ָתגֵּ . ִמְפנֵּ

ֶפר ַהֶגְרָמִני ַהֶזה –ָהָיה ִלי ַרע . ָשֲאלּו ַכָמה ִשַלְמִתי ָלּה ֶשִהיא ְמִגָנה ָעַלי ית ַהסֵּ  . ַרע ְמאֹוד ְבבֵּ

 .ִצְלצּול ַהַפֲעמֹון ָקַטע ֶאת ַהִספּור

 .ָחַבל

י ַהִצְלצּול, ְוַעְכָשו ר ָלֶהם ִמי ים ְפָעִמים ַרבֹות ֶשַהמֹוָר ְוַאַחר ָכְך ַבָיִמים ַהָבִאים ִבְקשּו ַהְיָלִד , ַאֲחרֵּ ה ְתַספֵּ
יְך ָזַרק ָבּה ֶאֶבן ְר . ְואֵּ רֲאָבל ַהמֹוָרה ִהְתַעְקָשה ְוסֵּ ב ַא כָ  –ָקֶשה  –ָידּוַע , ה ֶאֶבןָמה זֶ . לֹא ְכַדאי. ָבה ְלַספֵּ

יָלא לֹא ָתִבינּו. ִהְגִליד – ָהֶאֶבן , ַצֶלֶקת ְברֹאש לֹא כֹוֶאֶבת:  ְיָלִדים, ִממֵּ ֲאָבל ַגם ַבֶנֶפש ִנְשֲאָרה ַצֶלֶקת מֵּ
נּו ַעל הָ . ֶלד ַהֶזה ְולֹא ְלַאף ֶאָחדלֹא ַליֶ , ְיָלִדים, ל ַתִציקּוַא . ֶנֶפש ַמְמִשיָכה ִלְכֹאבְוַהַצֶלֶקת בְ . ַהזֹאת גֵּ

ֶפר ַהפֹוָלִני ֶשָלנּו ית ַהסֵּ ְך לַ ֶשַאף ֶאָחד לֹא ָיָצא ִמבֵּ . ְכבֹודֹו ֶשל בֵּ ֶפר פֹוָלִני ְויֵּלֵּ ִעם , ַחִייםלַ , עֹוָלםית סֵּ
 .הַעל ָהרֹאש ּוַבְנָשמָ : ַצֶלֶקת ְכֶשִלי


