
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 האף - מחשבותי החכמות
 932' עמ ',כתבים כרך ז, אק'יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגם

 

ְדֹרׁש. ְלָאָדם ְמֻסָים ָהָיה ַאף ָאֹרְך יף מּוָסר ְוֵהֵחל לִּ  :ָבא ֵאָליו ַמטִּ

ן ָאָדם-  ל , בֶּ יָדה ֵאצֶּ ים ּוֵמעֹוֵרר ְסלִּ ת ַהְיָלדִּ יד אֶּ ַמּדּוַע  ֵיׁש ְלָך ַאף ָכל ָכְך ָאֹרְך ַהַמְפחִּ

ים ה? ַהְמֻבָגרִּ ְראֶּ ים: תִּ ים ְקַטנִּ ים אֹוָתנּו, ֵיׁש ָלנּו ַאפִּ ים ְוֻכָלם ְמַחְבבִּ ְׁשַתֵּדל . ְמֻעָצבִּ הִּ

ְהיֶּה ָלְך ַאף יֹוֵתר ָקָטן יִּ ְהיֶּה נֹוַח יֹוֵתרזֶּ ,ׁשֶּ ים אֹוְתָך יִּ ר ְוַלּסֹוְבבִּ ְגֹרם ַגם ְלָך ֹאׁשֶּ  . ה יִּ

יָקן ְוַלַעג לֹו ירִּ ל אֹותֹו ָאָדם ָסטִּ  :ָבא אֶּ

ם ָהַאף ָהָאֹרְך, ַאָתה-  ְלָך, ָהָאדֹון עִּ ה לֹא ָיָקר? ְבַכָמה ַאָתה מֹוֵכר ַאָמה ֵמָהַאף ׁשֶּ ם זֶּ , אִּ

ת ַמֲחצִּ  י אֶּ ה לִּ ְקנֶּ ְנָיןאּוַלי אֶּ ה בִּ ְבנֶּ ה . יתֹו ְואֶּ ָלְך ְלָכל ֵאלֶּ ת ָהַאף ׁשֶּ יָת ָיכֹול ְלַחֵלק אֶּ ָהיִּ

ם ַאף ֵאין ָלהֶּ ְלָך. ׁשֶּ ְלָך ָכל ָכְך ָאֹרְך ְכמֹו ָהַאף ׁשֶּ ל ׁשֶּ ם ַגם ַהֵשכֶּ  ?ַהאִּ

יַלְנְתרֹופ ְוקֹוֵנן  :ָבא ֵאָליו פִּ

ְסֵכן-  ְלָך, מִּ ם ָהַאף ָהָאֹרְך ׁשֶּ יָך ;ַאָתה עִּ י ָעלֶּ ַאָתה ַעְצְמָך ָאֵׁשם ְבָכְך, ַצר לִּ ֵאיְך . ַלְמרֹות ׁשֶּ

ְגֹּדל ָכל ָכְך ְלָך לִּ ְפָׁשר ְלַהְרׁשֹות ְלַאף ׁשֶּ ְסֵכן ַאָתה? אֶּ ב ֵלב, מִּ רֶּ קֶּ ְׁשַתֵתף ְבַצַעְרָך מִּ י מִּ  .ֲאנִּ

יעּו ְבֵמאֹות גִּ ים הִּ יָקנִּ ירִּ יֵפי מּוָסר ְוָסטִּ  ...ַמטִּ

ְקָבעֹות ַעל ְיֵדי ַהתֹוָרָׁשה ְוַהַהְׁשָפעֹות ַהֵפָדגֹוגְ  ל ָאָדם נִּ ְתכּונֹוָתיו ׁשֶּ ת אֹוָתנּו ׁשֶּ דֶּ ָיה ְמַלמֶּ

ים ל ַהַחיִּ יֹות ׁשֶּ נּוכִּ ה ְלַתֵקן ָאָדם. ַהחִּ ּוּון ָהָרצּוי, ָקׁשֶּ ּׁשּום ָכְך . ְלַלֵמד אֹותֹו  ּוְלַׁשנֹותֹו ַבכִּ מִּ

ים ְנבֹו ת ֵמֲאָנׁשִּ ׁשֶּ ְדרֶּ יםנִּ ְפׁשִּ ים סֹוְבָלנּות ְלטִּ ים, נִּ ת ֲהָבָנה ְלנֹוְכלִּ ׁשֶּ ְדרֶּ ים נִּ ים ֲהגּונִּ , ֵמֲאָנׁשִּ

ים ת ָאֲהָבה ְלַבְטָלנִּ ׁשֶּ ְדרֶּ ים נִּ ים ֲחרּוצִּ יׁש-ּוֵמעֹוְבֵדי ְכַתב, ֵמֲאָנׁשִּ ְפְגעּו ָבאִּ לֹא יִּ ְדָרׁש ׁשֶּ  . ָהֵעת נִּ

ק דֶּ ל צֶּ ת ׁשֶּ ָּדה ְמֻסיֶּמֶּ הֹוכַ , ֵיׁש ְבָכְך מִּ י ְלֵעילׁשֶּ  .ְחתִּ

 

 


