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 אושר
  75-76' עמ, 4, אק'עיונים במורשתו של יאנוש קורצ, אק'יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגום

 

 .אֹוֵמר ֶיֶלד –ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ְמֻאָשר  -

 .אֹוֶמֶרת ַיְלָדה –ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ְמֻאֶשֶרת  -

 .אֹוֵמר ָצִעיר –ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ְמֻאָשר  -

 .אֹוֶמֶרת ְצִעיָרה –ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ְמֻאֶשֶרת  -

 .אֹוֵמר ָזֵקן –ה ִלְהיֹות ְמֻאָשר ֲאִני רֹוצֶ  -

 .אֹוֵמר ָכל ֶאָחד –ה ִלְהיֹות ְמֻאָשר ֲאִני רֹוצֶ  -

ֹּאַמר  . ֹות ֻאְמָללֲאִני רֹוָצה ִלְהי: ֵאין ָבעֹוָלם ָאָדם ֶשי

ֹּאת אֹוֶמֶרת ִלְהיֹות ְמֻאָשר, רשֶ ֹוא ָמה ֶזה: ֲאִני ְמַבֵקש ְתשּוָבה ִלְשֵאָלִתי  . ָמה ז

ְפֵני ֶשהּוא ֵמִבין ִמ , ַאְך ָכל ֶאָחד ֵמִשיב ַאֶחֶרת .ה ִלְהיֹות ְמֻאָשרֲאִני רֹוצֶ : ֵמר אֹותֹו ַהָדָברָכל ֶאָחד אֹו
 . ַאֶחֶרת ֶאת ָהאֶֹּשר

ֹּא ִיְפקֹּד ָעַלי ַאף ֶאָחד. מֹוֵצא ֵחן ְבֵעיַנישֶ ָהִייִתי רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ָתִמיד ָמה  -  .כּוָלם ִיְשְמעּו ְבקֹוִלישֶ . ֶשל

 :ְוֵשִני אֹוֵמר. ָכְך אֹוֵמר ֶאָחד

ֶאת  , לּו ָהִייִתי ָעִשיר ָהִייִתי קֹוֶנה ְלַעְצִמי ֶאת ַהְבָגִדים ַהָיִפים ְביֹוֵתר. ה ִלְהיֹות ָעִשירָהִייִתי רֹוצֶ  -
ֻשְלַחן ְכִתיָבה ְוָארֹון ִמֶשִלי ְוָהִייִתי קֹוֶנה ִלי ָכל ָמה , ָהָיה ִלי ֶחֶדר ָיֶפה ִמֶשִלי, ָהאֶֹּכל ַהּטֹוב ְביֹוֵתר

 .אֶֹּשר יֹותְה ֶזה ָהָיה ָיכֹול לִ  . ָכל ָמה ֶשֲאִני רֹוֶאה –ַהְרֵבה ְדָבִרים ְיָקִרים ְוָיִפים  –ֶשָהִייִתי רֹוֶצה 

 :ּוְשִליִשי אֹוֵמר

ר ִלי. ֶשִיְהֶיה ִלי ָחֵבר טֹוב ֶזה ָהאֶֹּשר ַהָגדֹול ְביֹוֵתר - ְוֶשאּוַכל ָלֶלֶכת , ֶשְיַדֵבר ִאִתי, ֵעץ ִלייָ ֶשיִ , ֶשַיֲעזֹּ

ֹּא ָנִעים -ָעצּוב ָכל, ָכְך-ְמַשֲעֵמם ָכל. הּוא ַוֲאִני –ָתִמיד ְבַיַחד  –ת ְלָידֹו ְלַיד ַהֻשְלָחן בֶ שֵ לַ , ִאתֹו ָכְך ְול

ָכְך ִמְסתֹוְבִבים -ְבֵני ָאָדם ַרִבים ָכל. ְמַמֵהר, ק ְבַמֶשהּו ַאֵחרָכל ֶאָחד ָעסּו. ְכֶשֵאין ְלָך ַאף ֶאָחד

ֶּוה ִלי לְ ד ֵאינֹו מַ ַאף ֶאחָ . ן ַאף ֶאָחדֲאִני ֵאיִני ְמַעְניֵ וַ ַאף ֶאָחד ֵאינֹו ְמַעְנֵין אֹוִתי . ְסִביִבי ַוֲאִני ְלַבד

ַע ְכֶשֲאִני ְמַדֵבר, ָדָבר ר ְכֶשֶאְזַדֵקק ְלַמֶשהּו, ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְשמֹּ ֹּא ִיְרֶצה ַלֲעזֹּ ֲאִני ָתִמיד ִנְמָצא ְלַבִדי . ל

ֹּא ְכַדאי ִלי ְלִהְשַתֵדל . ְבַמְחְשבֹוַתי  ?ִמי  ִמְפֵני ֶשִבְשִביל, ֲאִפלּו ל

 :אֹוֵמר ְרִביִעי

. ֲהִכי ָזִריז ָבעֹוָלם , ה ִלְהיֹות ָזִריזָהִייִתי רֹוצֶ . ל ְבֵני ָהָאָדםֲהִכי ָחָזק ִמכָ , ה ִלְהיֹות ָחָזקָהִייִתי רֹוצֶ  -

ֶשֵאַדע ָכל ָמה ֶשֶאְרֶצה  ,ה ֶשָכל ָמה ֶשֶאֱעֶׂשה ַיְצִליַח ִלי ָתִמיד ְוֶשִיְהֶיה ִלי ָכל ָמה ֶשֶאְרֶצהִייִתי רֹוצֶ הָ 

 . ָלַדַעת ְוָכל ָמה ֶשֶאְרֶצה ַלֲעׂשֹות

 :ֲחִמיִשי אֹוֵמר

 .ִעים ְוָׂשֵמחַ נָ , ָהָיה ָלנּו טֹוב. ָהִייִתי ְמֻאָשר ְכֶשָהִייִתי ָקָטן  ְוָהיּו ִלי הֹוִרים -

 :ִשִשי אֹוֵמר

חַ  - ֹּא ֲאָבל . ֲאִני ַמְתִחיל ְדָבִרים ְוֵאיֶנִני ְמֻסָגל ִלְגמֹּר. ָרצֹון-ֲאִני ֻאְמָלל ִמְפֵני ֶשֵאין ִלי כֹּ ֲאִני רֹוֶצה ִלְקר

ֹּא ִמְתַחֵשק ִלי ֹּאת ֵשִנית ַוֲאִני חֹוֵזר ְועֹוֶׂשה. ל ֹּא ֶאֱעֶׂשה ז ִני יֹוֵדַע ֶשָצִריְך ִלְנהֹּג ָכְך אֲ .  ֲאִני אֹוֵמר ֶשל

ֹּא ְלַהֲאִמין  ְלַעְצְמָךֵאיֶנִני ָבטּוַח ְבַעְצִמי , ֵאיֶנִני ַמֲאִמין ְלַעְצִמי. ַוֲאִני נַֹּהג ַאֶחֶרת ֹּא ָנִעים ל  .ונֹוָרא ל
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 :ְשִביִעי אֹוֵמר

ָכל . ָכְך ַהְרֵבה ְדָבִרים ְמַעְצְבִנים-ָהִייִתי ָיכֹול ִלְהיֹות ַהְמֻאָשר ָבָאָדם לּוֵלא ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ָכל -
ֹּא ִהְסַפְקִתי ִלְגמֹּר ָדָבר ֶאָחד ּוְכָבר ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֶשהּו ָחָדש ְוָקֶשה. ַהְזַמן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֶשהּו ֹּא  ל ְול

 . ֵאין ְמנּוָחה ְלֶרַגע. ָנִעים

 

 . אֹוֶמֶרת ַיְלָדה –ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ְמֻאֶשֶרת  -

 .אֹוֵמר ֶיֶלד –ה ִלְהיֹות ְמֻאָשר ֲאִני רֹוצֶ  -

 . אֹוֵמר ָזֵקן –ה ִלְהיֹות ְמֻאָשר ֲאִני רֹוצֶ  -

ֶשר ַוֲאִפלּו אֹותֹו ָאָדם ַעְצמֹו ַפַעם ַאַחת חֹוֵשב ָכְךבִ ָכל ֶאָחד מֵ   . ַאֶחֶרת –ּוַפַעם ַאֶחֶרת , ין ַאֶחֶרת ֶאת ָהאֹּ

 :ְוָכְך הּוא חֹוֵשב

ֹּא ֵהַבְנִתי ֶאת אֹוְשִרי, ָהִייִתי ְמֻאָשר. ָהָיה ִלי טֹוב - ָיה ִלי ְכֶשהָ . ָרִציִתי ַכדּוֶרֶגל, ְכֶשָהָיה ִלי ַכדּור. ל

ְמכֹוָנה ֶשַמְקִריָנה . אּוַלי ָמטֹוס ִמֶשִלי, ָכְך ָהִייִתי רֹוֶצה ְמכֹוִנית-ֶבַטח ַאַחר. ַכדּוֶרֶגל ָרִציִתי אֹוַפַנִים

 . ְסָרִטים ְוַרְדיֹו ִמֶשִלי ּוִמי יֹוֵדַע ָמה עֹוד

ְוֶתֶכף ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ַמֶשהּו  –ַרק ְזַמן ָקָצר , ַהְתָחָלהָׂשַמְחִתי ַרק בַ , ַכֲאֶשר ָקנּו ִלי ַמֶשהּו אֹו ָנְתנּו

 .ְוָעלּו ְבַדְעִתי ַמְחָשבֹות ֲאֵחרֹותַאֵחר 

ַמדּוַע ֶזה ָכְך ֶשֵאין ָהָאָדם ֵמיִטיב ָלַדַעת ְבַעְצמֹו ָמה הּוא רֹוֶצה ְוָדָבר ֵאינֹו מֹוֵצא ֵחן ? ַמדּוַע ֶזה ָכְך

ֶר   ?ְך ָיִמיםְבֵעיָניו ְלאֹּ

 :ְמשֹוֵרר פֹוָלִני ָכַתב ָכְך

 ִצפֹור יֹוֶשֶבת ָלּה ַעל ָהֵעץ 

 ְשָרםָמה פִ , ה ַעל ְבֵני ָהָאָדםְותֹוהַ 

ֹּא יּוַכל ְלַיֵעץ ְולֹוַמר ֵהיָכן ָחבּוי ָאְשָרם  .ֶהָחָכם ְביֹוֵתר ל
 

 ְוַרק ְבתֹוְך ִלָבם ְפִניָמה

 .ִבְכָללֵאיָנם ְמַחְפִׂשים אֹותֹו 

 .ַתְפִקידֹו ֶשל ַהֵלב ֶלֱאהֹּב

ְוַהֵלב  –ִאם ִהיא ֵריָקה ְוֵאין ָבּה אֶֹּכל , ַהֵקָבה ְרֵעָבה ִאם ֵאין נֹוְתִנים ָלּה ָמזֹון
 ָרֵעב ְוָעצּוב 

 .ּוָמֵלא ַגְעגּוִעים ִאם ֵאין בֹו ַאֲהָבה


