
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

  בית הכסת של השטן
  33-37' עמ, זכתבים כרך , אק'יאוש קורצ

    אורי אורלב: תרגם  

ְִדָחִקים ֻּכָּלם ַיַחד ִּבְמַעְרֹּבֶלת , ִָׁשים ִויָלִדים ָרִצים ִריַצת ָאמֹוק, ָרִאיִתי ְּגָבִרים

ִׂשְָאה ַוֲחָרָדה -ייֹורֹות ְּבָרקֵ ֵעיֵיֶהם , ִמְּגרֹוֹוֵתיֶהם ְִפָלטֹות ְקָללֹות ְוִגּדּוִפים. ְמֹטֶרֶפת

, ַהָּנִׁשים ָרצֹות ְּפרּועֹות. ַהֹּכל ְמִיִפים ֶאְגרֹוִפים. ַאְרִסית ְועֹוֶיֶת, ִּבְלִּתי ְׁשפּוָיה

ּורֹות ְּכֻחּלֹות ְוִסיָמֵי ְּתלּויֹות ַעל ּגּוִפים ְמָֻּמִרים ַּבֲחּב, ְּכמֹו ְסַמְרטּוִטים, ְוִׂשְמלֹוֵתיֶהן

ְּגָבִרים ַּבֲעֵלי ָיַדִים ְׁשִריִרּיֹות ָּפְרצּו ֶאת ׁשּורֹות ַהָּנִׁשים ְוַהְּיָלִדים . ָפה ֲאֻדִּמיםַהְצלָ 

  ...ַהַחָּלִׁשים ְּכֶׁשִחּיּוִכים ְׂשָטִִּיים ִמְצַטְּיִרים ַעל ְּפֵיֶהם ַהְּמיָֻּזִעים ְלִמְׁשַמע ַהְּגִיחֹות ְסִביב

ֵאיִֶּני ְמָתֵאר ָּכאן ֶאת , לֹא, ן ֶאת ְיִציָרתֹו ֶׁשל ָּפִׁשיִביֶׁשְבְסִקיֵאיִֶּני ְמַתְמֵצת ָּכא! הֹו לֹא

ֶזהּו ַרק ִרּׁשּום ִחֵּור ַהְּמֻׂשְרָטט ְּבֵעט , לֹא. ַהֵּגיִהּנֹום ִמּתֹו; ִקְָאה ְּבֵזֵרי ַהַּדְפָה ֶׁשל ַדְֶטה

ְּבַתֲחֹות ָהַרֶּכֶבת ָצרֹות ַהְּמִסָּלה , ר ְזָועֹותֶׁשֵאיֹו יֹוֵדַע ְלָתֵא , ַחְסַרת ִּכָּׁשרֹון ֶׁשל הּומֹוִריְסט

  ...ֶׁשָּלּו

ּוָמה ֶׁשָּכַאְבִּתי , יּוָמה ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ְּבִלּבִ , ּוָמה ֶׁשָחַׁשְבִּתי ְּברֹאִׁשי, ַּגם ֲאִי ָהִייִתי ָׁשם

  ...לֹוַתי ּוְבַצְלעֹוַתי ֶאְׁשֹּפ; ַהּיֹום ַעל ַהְּנָירְּבַיּבָ 

  ...ַיּתּוִׁשים... ַיּתּוִׁשים... ַיּתּוִׁשים, ָבקָא . ֶעֶרב

, ַעְצָּבּות, ִּדָּכאֹון. ַיּתּוִׁשים... ַיּתּוִׁשים. ָהמֹון ִּדֹוִים ַמְמִּתין ָלַרֶּכֶבת ָהַאֲחרֹוָה

  ....ַיּתּוִׁשים

  ".ַרּבֹוַתי, ֵמי סֹוָדה, ְקָוס, ַרּבֹוַתי ַהִּנְכָּבִדים, ִלימֹוָָדה"  

  !"ַאל ִּתְצַרח ְלָכל ַהֵּׁשִדים. ִיַּקח אֹוְת< ַהֵּׁשד"  

  .ַיּתּוִׁשים. ַהָּׂשָטן צֹוֵחק. ָקְראּו ִּבְׁשָמם ֲאָבל ַהֵּׁשִדים ְּכָבר ָּכאן

  "?ַהִאם ָהַרֶּכֶבת ַהּזֹאת ַּתִּגיַע סֹוף סֹוף! ְלָכל ָהרּוחֹות, ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל"  

  "ֵּתֶכף"  

  ַהַּיּתּוִׁשים יֹאְכלּו אֹוָתּו ? ְּבעֹוד ַּכָּמה ָׁשעֹות –ת אֹוֵמֶרת ֶאְצְלֶכם ָמה זֹא –ֵּתֶכף " 

  ."ֵּביְַתִים  

  .ָׁשָעה. ֲחִצי ָׁשָעה. עֹוֶבֶרת ֶרַבע ָׁשָעה. ְמֵַהל ַהַּתֲחָה ֱֶעַלם ְוֵאיֶּנּו

  !ִהיא ְּכָבר ָּכאן! ָהַרֶּכֶבת ַמִּגיָעה

  ."ַלֲעָזאֵזל, ַאל ִּתְדַחף"  

  !"ֶזה ַאָּתה ּדֹוֵחף"  

  !"ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי, ַרְחָמּות, ֲאדֹוִי"  

  "?ְּגֶבֶרת, ַהִאם ֲאִי ָאֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ְל< ְיָלִדים"  

  ..."ִּבְׁשִביל ָמה ָלַקַחת ְיָלִדים ִלְִסיעֹות ָּכֵאֶּלה"  

  ."ַעל ָהַרְגַלִים, ֲאדֹוִי, ַאל ִּתְדרֹו; ִלי"  
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  ."ָאדֹון, ֶׁשֲאִי ּדֹוֵר; ְל< ַעל ָהַרְגַלִיםֲאִי לֹא רֹוֶאה "

  ..."ָהִייָת רֹוֶאה, ִאם ָהְיָתה ְל< ַעִין ָּבֶרֶגל"  

  !"ַהַּיֶּבֶלת ֶׁשִּלי, אֹוי"  

  ..."ָאז לֹא ִיְהיּו ְל< ַיָּבלֹות, ֲַעַלִים ָצרֹות, ֲאדֹוִי, ַאל ִּתְַעל"  

  ."ַּבֲעִלי ָאַבד ִלי, אֹוי, ַּבֲעִלי"  

  ..."ַּבִּמְקֶרה ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר ֲאִי ָיכֹול. ִסָּבה ַלֲעׂשֹות ְצָעקֹות, ֶּבֱאֶמת"  

  !"ָחצּוף ֲחַסר ּבּוָׁשה"  

ֶכף חֹוֶׁשֶבת ַעל ָּכל ִמיֵי ְּדָבִרים לֹא ת ֵּת ַא . ְּגֶבֶרת, ;תֹו ִּבְׁשִבילֵ ֲאִי ָיכֹול ְלַחֵּפׂש אֹו"  

  ...."ָיִפים

  ."ַאָּתה מֹוֵחץ ִלי ֶאת ַהַּסָּבא, ָׁשה לֹא ְלִהָּדֵחףְּבַבָּק , ֲאדֹוִי"  

  ."ְזֵקִים ְצִריִכים ִליֹׁשן ַעְכָׁשו ְולֹא ְלִהְתרֹוֵצץ ַּבֵּלילֹות"  

  ."ַהֲעָרַצת ִָׁשים ְוָדֲאָגה ִליָלִדים, ַער ַהֵׂשיָבהֶעְלמּו ִיְרַאת ַהָּכבֹוד ְלׂשֵ ֶ : ִּתְראּו"  

  .ְוַהָּׂשָטן חֹוֵגג ,חֹות חֹוֵזר ַאְלֵפי ְּפָעִמים ְוִָּׂשא ְּבָרָמה ִמָּכל ַצד ְוֵעֶברְׁשַּמם ֶׁשל ֵׁשִדים ְורּו

  .ַהַּמֲעָבִרים ְוַהַּמְדֵרגֹות, ֶאת ָהַרְמּפֹות, ֶאת ַהְּפרֹוְזדֹוִרים, ֶהָהמֹון ְּכָבר ָּכַבׁש ֶאת ַהְּקרֹוֹות

  "?ַהִאם ֲאְַחּו ָזִזים, ָאדֹון קֹוְּדּוְקטֹור"  

  ."ֵּתֶכף"  

  "'?ֵּתֶכף'ׁשּוב "  

  "?ֶׁשֲאִי ַמִּזיַע ֻּכִּלי, ֲאדֹוִי, ַאָּתה רֹוֶאה"  

  ."ְּכָבר ָהִייּו ְצִריִכים ְלַהִּגיַע ְלַוְרָׁשה. ָמה ִאְכַּפת ִלי ֶׁשַאָּתה ַמִּזיַע ֻּכְּל<"  

  :ַּבֶהָעָרה', ְוַאֲהַבת ְלֵרֲע<'ְוִהֵּנה ַמְבִזיק ְלֶרַגע ֶרֶגׁש ֶׁשל 

  ."ַעל ַהַּמֲעֶקה ִמְּפֵי ֶׁשָהַרֶּכֶבת ָּתזּוז ְוַאָּתה ִּתּפֹול ַהחּוָצה, ֲאדֹוִי, ַאל ֵּתֵׁשב"  

  ."ִיְהֶיה ְקָצת יֹוֵתר ָמקֹום ִאם ֶאָחד ִיֹּפל ַהחּוָצה. "ֵמִעיר ִמיֶׁשהּו, "מּוָטב ָּכ;"  

  ."ט ִלי ָּבַאףֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ִיְתַהֵּפ; הּוא ָעלּול עֹוד ִלְבעֹ , ֵּכן"  

  .ַהָּׂשָטן צֹוֵחק

  "?ַהִאם ֲאְַחּו ָזִזים, ֲאדֹון קֹוְּדּוְקטֹור"  

  ."ְּכָבר ֲאִי הֹוֵל; ַלֶּטֶלפֹון. ֵּתֶכף"  

, ְוָכל ֶאָחד, ִמְּפֵי ֶׁשֵהם ָּכל ַהְּזַמן ְמַטְלְפִים, ַּבֶּטֶלפֹון ַהֶּזה ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם וֹוְדָקה

אּוַלי ַּתְזִמין ַּגם אֹוִתי , ֲאדֹון קֹוְּדּוְקטֹור... "ַאּפֹו עֹוד יֹוֵתר ָאֹדם, חֹוֵזר ֵמַהֶּטֶלפֹוןְּכֶׁשהּוא 

  "?ַלֶּטֶלפֹון

  ."ַּתִּסיקּו ֵהיֵטב ֶאת ַהַּקָּטר ַאֶחֶרת לֹא ִיְהֶיה לֹו ּכֹוַח ִלְסֹחב"  

  .ַהַּקָּטר ֵאיֹו ֵמִׁשיב. יִׁשיתְׁשלִ , ְׁשִָּיה, ִראׁשֹוָה. ְִׁשַמַעת ְׁשִריַקת ַמְׁשרֹוִקית



 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

  "עֹוד ַּפַעם ַאַחת, ֲאדֹון, ְׁשרֹוק"  

  .ַּכִּנְרֶאה ֶׁשָהֲאדֹון ַהְּמכֹוַאי ִטְּלֶּפן יֹוֵתר ִמַּדי"  

  .ִּפיו ֶׁשל ַהּקֹוְּדּוְקטֹור ִמְתַּכֶּסה ֶקֶצף

ַהֵחֵרׁש , ְוַהַּקָּטר. ַזַעםצֹוֵעק ַהּקֹוְּדּוְקטֹור ּבְ , "?ְֶחֶרֶׁשת אֹו ָמה! ְמכֹוַאי! ָאה"  

  .ֵמִׁשיב ִּבְצִפיָרה ְרִציִית ּוְמֻמֶּׁשֶכת! ְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, ִלְׁשִריקֹות

  !עֹוד ַּפַעם ַאַחת, ּו -

  .ֲאְַחּו ָזִזים

עלות מ 100(ַמֲעלֹות ָראּוִמיר  80-ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ַּבָּקרֹון ַמִּגיָעה לְ , ְלַדְעָּתם ֶׁשל יֹוְדֵעי ָּדָבר

ְלַחֵּׁשב ֶאת , ּתֹו; ִהְתַרְּגׁשּות ְּכָלִלית ַמְתִחיִלים ַהּנֹוְסִעים ַלֲחֹבׁש ֶאת ִּפְצֵעיֶהם). צלסיוס

  .ָׁשְוא ֶׁשֶּזהּו ַהִּטּיּול ָהַאֲחרֹון ְּבַחֵּייֶהם-ַהֶהְפֵסִדים ַּבִבּגּוד ַהָּקרּוַע ּוְלִהָּׁשַבע ְׁשבּועֹות

  .ַהַּכְרִטיָסן –ָהֻאְמָלל ֶׁשֵּבין ָהֻאְמָלִלים , ְמַהֵּסס, ַע ְלִׂשיאֹו מֹוִפיעַ ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו ַהַּזַעם ַמִּגי

  .ַּכְרִטיִסים, ַרּבֹוַתי -

  .ְל< ְלָכל ָהרּוחֹות ִעם ַהַּכְרִטיִסים ֶׁשְּל< -

  .ְִסַּתֵּדר ְּבִלי ַּכְרִטיִסים -

  ?עֹוד ִלְקֹות ַּכְרִטיִסים ֹוָסף ַלֹּכל, ָמה -

  .ַאֶּתם ַרִּבים ָּכל ָּכ; ַוֲאִי ַרק ֶאָחד, ֹוַתיֲאָבל ַרּב -

ִמְתעֹוֶרֶרת ! ַהֶּפֶלא ָוֶפֶלא. ָקָרא ִטיְרָטיּוס –" ֲהֵרי ֲאִי ֲחַסר ָמֵגן, ֵאיָּמּה ֶׁשל ְסַּפְרָטה"

  .ְִׁשַמת ֹוְסֵעי יֹום ִראׁשֹון ַהֻּמִּכים ֶׁשל ָהַרֶּכֶבת

ֲאָבל ֵאי; ּתּוַכל ְלִהָּדֵחף ָּכאן ִעם ַהַּכְרִטיִסים  –ה ַּפְיָסִית ַמְתִחיל ִמיֶׁשהּו ְּבִמָ  –ּו טֹוב   -

  ...?ֶׁשְּל<

  .ַהַּכְרִטיָסן ְמֵַּצל ֶאת ֶרַגע ַהֶחֶסד ְוְִדַחק ְלתֹו; ֹוְסֵעי ַהָּקרֹון

  .ַהֶּבֶטן! אֹוי -

  ַהַּיֶּבֶלת ָּבֶרֶגל ֶׁשִּלי -

  ?םָמה ֲאְַחּו ְצִריִכים ֶאת ַהַּכְרִטיִסי -

  .ֵהם ִמָּיד ָּכאן - ֲאָבל ָלַקַחת  ֶּכֶסף, ֵהם ֵאיָם –ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ַעל ַהֵּסֶדר  -

  :ְוִהֵּנה ׁשּוב ְִׁשַמַעת ְצָעָקה

  !ֲהֵרי ֵיׁש ָּכאן ַּתֲחָה. ָלָּמה לֹא עֹוְצִרים ָּכאן ֲאִי רֹוָצה ָלֶרֶדת? ָמה ֶזה ָּכאן -

  .ְלַוְרָׁשה ִּתְּסִעי ְל< ַהַּפַעם, ֵאין ָּדָבר -

  !ֲאָבל ֲאִי רֹוָצה ָלֶרֶדת ָּכאן -

  .ְוֵאין יֹוֵתר ָמקֹום, ְּפֵי ֶׁשַּגם ָּכאן ַמְמִּתיִים ָלַרֶּכֶבת, ֶאְפָׁשר-ִאי -

  ?ְוֵאיֹפה ִאיַׁשן ְּבַוְרָׁשה -
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  ..ֲאִי עֹוֵמד ְלֵׁשרּוֵּת;, ִאם ְּגִבְרִּתי ַּתְסִּכים -

  !ֲאדֹוִי, ֵל; ַלֲעָזאֵזל -

  ?ּוָמה ַאְּת ּכֹוֶעֶסת ִמָּיד. ֲאִי ָיכֹול ְלַׁשְרֵּת; ְּבֵעצֹות -

  :ַמֲחִריָׁשה ְצָעָקה ַעִּליָזה, ֶׁשִּנְכְזבּו ִּתְקוֹוֶתיהָ , ְוִהֵּנה ֶאת ְּגִיחֹוֶתיָה ֶׁשל ַהְּגֶבֶרת

  !ּוַוְרָׁשה -

  .ּפֹוַרַחת ָהֲאָחָוה ֵּבין ְּבֵי ָהַאָדם ׁשּוב. ִׁשְלטֹוֹו ַמִּגיַע ְלִקּצֹו: ַהָּׂשָטן ְמָקֵּוץ ֶאת ַּגּבֹוָתיו

  :ְוַעָּתה ְּפִָּיה ֶאל ַהִּׁשְלטֹוֹות

ִטים ַהְּׁשֵפִלים ְק ַהְּמִסיָּלה ְמעֹוְררֹות ְּבֶֶפׁש ָהָאָדם ֶאת ָהִאיְְסִטיְ -ֵמַאַחר ֶׁשַהַרָּכבֹות ָצרֹות

ֵמַאַחר ֶׁשֵהן ְמָּׁשּסֹות , ּכֹוחֹות ַהְּׁשאֹולֵמַאַחר ֶׁשֵהן ַמְפִקירֹות ֶאת ָהֲאִָׁשים ִּביֵדי , ְּביֹוֵתר

ת ַזַעם ּוִמְּתגּובֹות ְִקלֹו, תּגֹוְרמֹות ְלַאְלֵפי ֲעֵברֹות ְקַטּנֹות ַהּנֹוְבעֹות ֵמִרְׁשעּו, ַאח ְּבֲאִחיו

ּוָבה ָּפחֹות ֵמַאַחר ֶׁשַהּנֹוִחּיּות ַהּגּוָפִית ֲחׁש,  ְלַבּסֹוף –ֲאֵחרֹות ֶׁשל ֶֶפׁש ָהָאָדם ָהֵעיֻרָּמה 

ֲאִי ַמִּציַע ְלַהְכִיס ִּביֵמי ִראׁשֹון ְקרֹוֹות ַמָּׂשא ִעם ְקָרִׁשים  –ֵמֵעְרֵכי ַהּמּוָסר ַהִּצּבּוִרי 

אֹו ְלַבֵּטל ִּבְכָלל ֶאת ָהַרָּכבֹות ָצרֹות , ִאם ֵאין ִצי ְקרֹוֹות ַמְתִאים, ִּבְמקֹום ַסְפָסִלים

ֲאִי ְמַבֵּקׁש ְּבָכל ָלׁשֹון ֶׁשל ַּבָּקָׁשה ֶאת ְּתִמיָכָתם ֶׁשל ָּכל ֵאֶּלה וַ ; ַהְּמִסָּלה ִּביֵמי ִראׁשֹון

  .ֶׁשּטֹוַבת ָהָאָדם ַהָּקָטן ֹוַגַעת ְלִלָּבם


