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אולם מה יביאו זוהמת . אולי. כי קורבן הדם והדמע יביא את התחיה, יש אנשים המבטיחים

 ?מה צפוי למעוולים, אם יזכו המקופחים וישיגו? ביצות של המלחמה, המלחמה

 (222' עמ. מהמלחמה, דת הילד)

 
  זכרונות מהמלחמה הקודמת

 323-322' עמ. האביב והילד, דת הילד, אק'מאת יאנוש קורצ
 אורי אורלב: תרגום

 

ה... ֱחצָּ רּוף ְלמֶׁ ר שָּ ְכפָּ ת בִּ רֶׁ נּו עֹובֶׁ לָּ ה שֶׁ יב נָּ . ַהַשיָּרָּ בִּ היֹום אָּ ים . אֶׁ ְבלּוֵלי קֹוצִּ ְרקּו דִּ ֹּא סֹּ ל ַבֲערּוגֹות שֶׁ

ים ים, ְגבֹוהִּ ֵני. ֲחצּופִּ ל קִּ יסֹות שֶׁ ם-ֲהרִּ דָּ ה. אָּ ה, כָּאן ֲאֻרבָּ ְקתָּ ל בִּ ים שֶׁ ים ְפרּומִּ יִּ בִּ ם ְקרָּ ם מֹוטֹות , שָּ ְושָּ

ה ְתמֹוְטטָּ נִּ ֵדר שֶׁ ל גָּ ים שֶׁ דִּ ים ַבַיְרקּות . ֲאחָּ ים ְמֻפיָּחִּ דִּ ְשַמַעתְשלָּ ל ַהּצֹוֵמַח ַהפֹוֵרַע מִּ ית שֶׁ ְצחִּ  .ַהנִּ

ה: ְתמּונָּה ה ֲהרּוסָּ ְקתָּ רּוְך, בִּ יר חָּ הּו ֵמַהַגג, קִּ חֹות, ַמשֶׁ הּו ֵמַהְטפָּ רּוף. ַמשֶׁ יש שָּ ה -ַעל ֵמרִּ חּול ְתלּויָּה ַנְדֵנדָּ גָּ

י ל דֹוְקרִּ ל ַתיִּ ל תַ , שֶׁ ְמקֹום מֹוַשב ֻהְשַחל ַעל ַהַתיִּ זּובִּ גָּ ל פָּ יל שֶׁ  .ְרמִּ

י נִּ ים קֹולָּ דִּ י , ּוְצחֹוק ְילָּ נִּ ֵיי  -שֹוְבבָּ ה-ַעל עִּ  .ַהְשֵרפָּ

ל ַצח. ֵסמֶׁ רֶׁ ל הָּ תֹו שֶׁ ית , ַעל ַאפֹו ְוַעל ֲחמָּ ֱאנֹושִּ נּות הָּ ל ַהַהְרסָּ ה שֶׁ ֲעלּובָּ ה הָּ ְצמָּ עָּ ים  –ַעל ַאף הָּ ים ַהַחיִּ כִּ ְמשָּ נִּ

ל כֹּ ים מִּ ירִּ ַאדִּ ים, הָּ ינִּ ֹּ , ּוַמֲאמִּ הְלל גָּ ְשכּו, א ְדאָּ מָּ י יִּ  .כִּ

ַאְלנּו  ל יֹום שָּ ר –כָּ ם ְכבָּ ַתי ַהֵקץ , ַהאִּ ת ַתֲעלּוַמת –מָּ ה אֶׁ ְרטָּ ת שָּ רֶׁ ְדיָּה -ּוַמְחַשְבֵתנּו ַהְמיֻסֶׁ ל קֹומֶׁ ּה שֶׁ ּצָּ קִּ

ית זֹו נִּ  .ְשטָּ

ר  ם ְכבָּ ַתי סֹוף סֹוף –ַהאִּ  ?ּומָּ

ְבדּו ים אָּ ְועּו, ַחיִּ בֹות גָּ ְבבּו. ְלבָּ ים יִּ ְמעֹות ַהנָּשִּ ים דִּ ְקשּו ַרֲחמִּ הֹות, ּובִּ מָּ אִּ לֹות הָּ ים, ְתפִּ דִּ ל ַהְילָּ ם שֶׁ . ַרֲעבָּ

לּו ֵאש ם עָּ דָּ ים ּוְזכּויֹות אָּ תִּ ים, בָּ ים נְָּדדּו ֲאנָּשִּ סּורִּ יבֹות ַהיִּ ְנתִּ ְשמֹות-נָּעּו, בִּ ם ְבנֹות-ְונָּדּו נִּ דָּ י-אָּ ת-ְבלִּ  .ַביִּ

שַ  רֶׁ ַתמּו הָּ ַתי יִּ נּותמָּ ֲעקּובֹות? ע אֹו ַהַסְבלָּ ם הָּ יֵדיהֶׁ ְלטֹון מִּ ת ַהשִּ לֹום אֶׁ ל ַהשָּ ה שֶׁ ְרחּומָּ ל יָּדֹו הָּ טֹּ ַתי תִּ -מָּ

ים ילִּ יֵתי ַהְדֵלקֹות ְוַהַמְרעִּ ל ַמּצִּ ם שֶׁ דָּ  ?מִּ

ַתי  ?מָּ

ֵנה ה ְכפּויָּה זֹו, ְוהִּ ה, ְלתֹוְך ְמצּוקָּ ה ְוַהְתבּוסָּ ְרפָּ ר, ְלתֹוְך ַהחֶׁ סֶׁ ל חֹּ יַהתִּ -אֶׁ ל אִּ לּו אֶׁ יָּה -ְקוָּה ַוֲאפִּ פִּ פֹוֵרץ  –ַהּצִּ

ה ים ַהזֶׁ דִּ ְתאֹום ְצחֹוק ַהְילָּ י, פִּ נִּ ה, שֹוְבבָּ רֶׁ ְתגָּ ֵלא ְתשּוקֹות, מִּ י, מָּ יבִּ יד, ֲאבִּ תִּ עָּ ת הֶׁ ר אֶׁ ל , ְוהּוא שָּ זֹוֵעק אֶׁ

יב בִּ אָּ ר, הָּ חָּ ת ַהמָּ  ...ְמַבֵשר אֶׁ

יש... ַמְדנּו ַבְכבִּ ב, עָּ ים ְבסּוַפת ַהְקרָּ ְתחֹוֵלל, ֲאבּודִּ ה הּוא מִּ ר ֵאין יֹוֵדַע ֵאיפֹּ ר . ֲאשֶׁ שֶׁ נּו ַהקֶׁ ַבד לָּ נּו  –אָּ אָּ

ה ֹּא ְפֻקדָּ ים ְלל ְקוָּה, עֹוְמדִּ ֹּא תִּ ם ֵכן ְלל יַנת, ְואִּ נּו ְללִּ ְקֹלט אֹותָּ ה תִּ ְקתָּ י ֵאיזֹו בִּ ה-כִּ ש ַהשֶׁ , ְוזֹו. ַלְילָּ ית  –מֶׁ ְרפִּ חָּ

ּה , צֹונֶׁנֶׁת ּה ּוְבהֹוד רֹוְממּותָּ ירּותָּ ְבהִּ ה בִּ ֹּאת ַחְסַרת בּושָּ ז ים  –כָּ ירִּ ים ַהְזעִּ י ְלַרֵחם ַעל ַהְנֵמלִּ ּה ְבלִּ שֹוַקַעת לָּ

ה מָּ ֲאדָּ ל הָּ  . שֶׁ

יב בִּ ה. ְואָּ ֲחמָּ ית רִּ ש ַהַמְלכּותִּ מֶׁ ה, ַהשֶׁ ְתַאֲהבָּ ל, הִּ ְגמֹּ ה ְלַפּצֹות ְולִּ ה, ְלַנֵשק, ַחֵלקלְ , רֹוצָּ ה ְוַאֲהבָּ ילָּ ם ְמחִּ ְקסֹּ . לִּ

א לֶׁ  !ַהְפֵלא וָּפֶׁ

ת מֶׁ ְשתֹומֶׁ ה מִּ ה ַהְיתֹומָּ מָּ ֲאדָּ נֶׁת ֵאמּון, הָּ ה , ֵאינָּּה נֹותֶׁ ה ֲעלּומָּ דָּ ל ֲחרָּ ט שֶׁ טֶׁ ט ְועֹוד רֶׁ טֶׁ ת רֶׁ שֶׁ ין  –כֹובֶׁ ַתֲאמִּ ּוְכשֶׁ

ְתאֹום ְתאֹום –סֹוף סֹוף , פִּ יק פִּ ְפַרח, תֹורִּ יתֵריחָּ , תִּ ה, נִּ יר, יָּפָּ  .שֹוַפַעת שִּ


