
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 לגיל הרך מותאם – על הדרורים
 972-982' עמ', כתבים כרך ט, אק'יאנוש קורצ: מאת

 אורי אורלב: תרגם

 

כֹּל ת הַּ ה אֶׁ סֶׁ ג ִויכַּ לֶׁ ר ֵיֵרד שֶׁ ֲאשֶׁ ע, כַּ ִכי רַּ יֶׁה בְּ רֹוִרים ִיהְּ דְּ ל הַּ ם שֶׁ בָּ צָּ זֹון . מַּ י ֲאִפּלּו ֵיש מָּ אּולַּ

יו ִגיעַּ ֵאלָּ הַּ ֵדי לְּ פֹּר כְּ חְּ ן לַּ ת ֵהיכָּ עַּ דַּ ר לָּ שָּ פְּ ל ֵאיְך אֶׁ ג ֲאבָּ לֶׁ שֶׁ ת לְּ חַּ רֹור יָּכֹול ? ִמתַּ דְּ ֲהֵרי הַּ וַּ

קֹו מָּ ק בַּ פֹּר רַּ חְּ ּלֹון. רלַּ חַּ ל הַּ עַּ ַּ ּ ִריִסים ֵזר גְּ פַּ ִתי לְּ לְּ חַּ ֵכן ִהתְּ לָּ יָּה נֹוחַּ , וְּ ֹּא הָּ ה ל ל זֶׁ . ֲאבָּ

ש רֶׁ ֵבר ִלי קֶׁ חַּ יְּ ק שֶׁ ִתי ִמִשימֶׁ שְּ ש,ִבקַּ רֶׁ קֶׁ ל הַּ ו ֲאִני שֹוֵפְך עַּ שָּ כְּ עַּ תּוחַּ . וְּ יָּה פָּ ּלֹון הָּ חַּ ִיץ הַּ קַּ בַּ

נָּ  יּו ִנכְּ רֹוִרים הָּ דְּ ם הַּ עַּ פַּ ם לְּ עַּ ִציץּוִמפַּ עָּ ל הֶׁ ִבים עַּ יֹושְּ ר וְּ דֶׁ חֶׁ ה. ִסים לַּ נּועָּ ֹּא תְּ ל ִתי לְּ בְּ , ֲאִני יָּשַּ

ֲחדּו ֹּא פָּ ֵכן ל לָּ ִתיעַּ . וְּ פְּ מַּ ִתי בְּ סְּ נַּ ת ִנכְּ חַּ ם אַּ עַּ ר פַּ ֲאשֶׁ ל כַּ ִליחַּ , ֲאבָּ ֹּא ִהצְּ רֹוִרים ל דְּ ד הַּ חָּ אֶׁ

ד חַּ ּלֹון ֵמרֹּב פַּ חַּ ת הַּ ֹּא אֶׁ צ ה, ִלמְּ לָּ הָּ בֶׁ עֹוֵפף בְּ גֵ , ִהתְּ נַּ עִהתְּ גַּ ִנפְּ ִקירֹות וְּ ִתי . ש בַּ קְּ פַּ ְך דָּ ר כָּ חַּ אַּ

ִרי דְּ חַּ ִתי לְּ סְּ נַּ ִנכְּ ֵני שֶׁ ת ִלפְּ לֶׁ דֶׁ ל הַּ ִמיד עַּ  . תָּ

ל רֹוִרים יּוכְּ דְּ הַּ ֵדי שֶׁ ּלֹון כְּ חַּ גּוִגית הַּ ה ִמזְּ נָּ טַּ ה קְּ תְֹּך ִלי ֲחִתיכָּ יַּחְּ ג שֶׁ גָּ זַּ ת הַּ ו אֶׁ שָּ כְּ ִתי עַּ שְּ ּו ִבקַּ

ּל חַּ ֱאכֹּל ֵבין הַּ םלֶׁ ת יֹוֵתר חַּ צָּ ם קְּ הֶׁ יֶׁה לָּ ם ִיהְּ גַּ ֵפר. ֹונֹות וְּ תַּ ם ִישְּ בָּ צָּ מַּ ֵפק שֶׁ  . ֵאין סָּ

ֻביָּתֹות ְך מְּ ל כָּ יֹוִנים כָּ ּה הַּ בָּ ת שֶׁ חַּ ּה ִעיר אַּ נָּ יֶׁשְּ ֵני שֶׁ ל, ִמפְּ לָּ ִשים ִבכְּ ן פֹוֲחדֹות ֵמֲאנָּ ֵאינָּ ם . שֶׁ גַּ

ר ם זָּ דָּ רֶׁ , ִאם יָּבֹוא אָּ חֶׁ ץ אַּ רֶׁ נּו, תֲאִפּלּו ֵמאֶׁ ֹּא פֹוֲחדֹות ִממֶׁ יֹוִנים ל ל , הַּ לָּ חֹות כְּ ֹּא בֹורְּ ל

יָּד ר ֵמהַּ לֹות יָּשָּ אֹוכְּ ֲעִלים. וְּ פַּ ּה ִעיר ּוִמתְּ אֹותָּ ִבקּור בְּ ִשים לְּ ִאים ֲאנָּ ם בָּ עֹולָּ ל הָּ ִאם . ִמכָּ

צ ֵהג בְּ נַּ ִהתְּ רֹוִרים לְּ דְּ רֹּם לַּ ר ִלגְּ שָּ פְּ יָּה אֶׁ לְּ ִאיטַּ ֹּאת בְּ ז ּה ִעיר כַּ נָּ היֶׁשְּ שָּ רְּ וַּ ה בְּ ה דֹומָּ ל . ּורָּ ֲאבָּ

ם סּו אֹותָּ פְּ ֹּא ִיתְּ ֲחתּוִלים ל הַּ ֵדי שֶׁ ֲעׂשֹות כְּ ה לַּ תּול ? מָּ אּו חָּ רָּ רּו ִלי שֶׁ מְּ ִדים אָּ לָּ יְּ הַּ ֵני שֶׁ ִמפְּ

רֹור ל דְּ ִריִסים. אֹּכֶׁ ם גְּ הֶׁ פְֹּך לָּ ִסיק ִלשְּ פְּ הַּ ִתי לְּ בְּ שַּ חֹּד וְּ , ֲאִפּלּו חָּ לּו ִלפְּ דְּ ֹּא יֶׁחְּ ּל ֵדי שֶׁ ֲהרּו כְּ ִיזָּ

ֲחתּוִלים  כֹּל.ֵמהַּ ת הַּ ת אֶׁ עַּ דַּ ֵדי לָּ ִמים כְּ ֹּא ֵדי ֲחכָּ רֹוִרים ל דְּ הַּ ה שֶׁ אֶׁ ִנרְּ  .כַּ

ֲעִציב אֹוִתי מַּ הּו שֶׁ שֶׁ עֹוד מַּ ם, וְּ קֹות ֵביֵניהֶׁ ִתי פֹוסְּ ִבלְּ טֹות הַּ טָּ קְּ ִטים. הַּ קֹוטְּ ם ִמתְּ ֹּא ֻכּלָּ , ל

אֹוד ִבים מְּ ל רַּ עֲ . ֲאבָּ ֵקִטים יֹוֵתר מַּ שְּ להַּ אֹּכֶׁ ל הָּ ֵתר עַּ וַּ ֹּא אֹוֲהִבים , ִדיִפים לְּ ּל ֵני שֶׁ ִמפְּ

קֹוֵטט ִהתְּ קּו. לְּ ּלְּ תַּ ֲאֵחִרים ִיסְּ הָּ ד שֶׁ ִתיִנים עַּ מְּ ּלֹון ּומַּ חַּ ת הַּ רֶׁ גֶׁ ל ִמסְּ ם עַּ הֶׁ ִבים לָּ ֲאִני . יֹושְּ

ן מֶׁ ד שֶׁ חָּ רֹור  אֶׁ ִכיר דְּ ר מַּ בָּ ם; כְּ ת ֻכּלָּ ֵרש אֶׁ גָּ ִריִסי. מְּ ה גְּ מָּ שּוב כַּ ֹּא חָּ של רֶׁ קֶׁ ל הַּ , ם ֵיש עַּ

ֲאֵחִרים ת הָּ ֵרש אֶׁ גָּ ן מְּ מַּ זְּ ל הַּ כָּ ֹּא אֹוֵכל וְּ ִש . הּוא ל מְּ ִפים ּומַּ עֹופְּ ִמים ֵהם ִמתְּ עָּ יִכים ִלפְּ

ֲאִויר קֹוֵטט בָּ ִהתְּ  ...לְּ

ִרית זָּ כְּ ה אַּ צּורָּ ִמים בְּ חָּ ֹּא ִנלְּ רֹוִרים ל דְּ ם  ...הַּ ִאיִתי דָּ ֹּא רָּ ם ל עַּ ף פַּ ִאיִתי , אַּ ֹּא רָּ ֲאִפּלּו ל

מָּ  ה נֹוצֹותשֶׁ זֶׁ ה לְּ טּו זֶׁ ב. רְּ נָּ זָּ ת נֹוצֹות בַּ צָּ ִבים ֲחֵסרֹות קְּ רֹוִרים רַּ ִין ִכי . ..ִלדְּ עַּ ר בֹוֵלט לָּ בָּ דָּ הַּ

ה ת זֶׁ ה אֶׁ ִחיד זֶׁ פְּ הַּ ֵהם רֹוִצים לְּ ה שֶׁ עָּ בֹות, שָּ נָּ זְּ ת הַּ ִפים אֶׁ ם . ֵהם זֹוקְּ ִניא אֹותָּ הָּ ִציִתי לְּ רָּ

ִחיל ִהתְּ שֶׁ ם כְּ עַּ ל פַּ כָּ קֹוֵטט ּובְּ ִהתְּ ִסיקּוִמּלְּ יַּפְּ ֵדי שֶׁ ף כְּ אִתי כַּ חָּ ִים אֹו מָּ לַּ גְּ רַּ ִתי בָּ עְּ קַּ ל . ּו רָּ ֲאבָּ

ֹּא ֵהִבינּו  ם –ֵהם ל הֶׁ ִתי לָּ חְּ ִהנַּ ִמיִצים. וְּ רֹוִרים אַּ ם  דְּ ִטים, ֵיש גַּ קֹוטְּ ֹּא ִמתְּ ּל ל ֵאינָּם , שֶׁ ֲאבָּ

ם בֹורְּ . פֹוֲחִדים ה ֻכּלָּ פָּ ִרצְּ ל הָּ ִכֵסא עַּ ִקיש בַּ ֲאִני מַּ שֶׁ ה עֹוֵמד, ִחיםכְּ זֶׁ ד כַּ חָּ ל אֶׁ מֹוֵתחַּ , ֲאבָּ

ִכּוּוִנים ל הַּ כָּ ֵכל לְּ תַּ ארֹו ּוִמסְּ ּוָּ ת צַּ ה, אֶׁ וָּ לְּ שַּ ֱאכֹּל בְּ ְך חֹוֵזר לֶׁ ר כָּ חַּ אַּ  . וְּ

ִּלי רֹוִרים שֶׁ דְּ ל הַּ רֹות עַּ בָּ חְּ ֵתי מַּ ר שְּ בָּ  .ִמֵּלאִתי כְּ


