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  מעשה מטופש
  347-350'עמ', כתבים ה, אק'יאוש קורצ: מאת

  אורי אורלב: תרגם
  

ָּגְַבִּתי ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ָמאַתִים ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָה  –ּבֹוא ְַדֵּבר ְּבֵכּות , לֹא –י ִת לְ עַ מָ ,  ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל –ֵּכן   - 

  . רּוָּבִלים

  .....ִ :4268  ...4268ית ְּבָפִים קֹוְדִריםמּוכָ ְמֵַהל ַהִּמְׂשָרד ָרַׁשם 

  .ְוָחַׁשב

  ."לֹא יֹוֵתר –ַמֲהָל: פֹוְרָמִלי ׁשּוִלי . ַהְּסכּום ֵיָרֵׁשם ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהֶהְפֵסִדים"

ַקָּים ֶהְפֵסד ֶׁשּלֹא ֲאָבל ַהִאם ; ל ִלְהיֹות ׁשּוִליָחדֵ , ֶאָּלא ַמְפִסיִדים, אֹותֹוָאְמָם ָּכל ְסכּום ֶׁשּלֹא ַמְרִויִחים 

  ?תֹוסֹוכָ ִָּתן לְ 

ְּבָעַית ִאְורּור , ָּבעֹוָה ַהּבֹוֶעֶרת ִיְתַקְּבלּו ְׁשֵי עֹוְבִדים ָּפחֹות, ם ָּכל ְיֻקְּצצּו ַהַהֲעָלאֹות ְוַהַּמֲעִָקיםדֶ ֹוק

; ִמן ַהַּמֲעִָקים ְלַהְלָויֹות, ִמְּדֵמי ַמֲחָלה, ְלדֹותַהְּׁשָאר ִיְתַּכֶּסה ִמְּתִמיָכה ְּביֹו, ַהִּמְׂשָרד ִּתָּדֶחה ַלָּׁשָה ַהָּבָאה

  .ֹוְפִלים ְלִמְׁשָּכב ּוֵמִתים, ַרק יֹוְלִדים, ֲהֵרי ְּבֵי ָהֲאַסְפסּוף ַהֶּזה לֹא עֹוִׂשים ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר

  ?ֲאָבל ַהַּצד ַהּמּוָסִרי ֶׁשל ַהְּבָעָיה

, לכֹויָ בְ ְׁשֹות ֲעבֹוָדה ְללֹא ְרָבב ּכִ ֶעְׂשֵרה - ַאֲחֵרי ֵׁשׁש, עֹוֵבד ֶׁשִּׁשֵּמׁש ֻּדְגָמה ֵאי: ֶאְפָׁשר ִלְמֹסר ִליֵדי ַהִּמְׁשָטָרה

ת ַלֲחֵבָריו חַ ִסֵּיַע לֹא אָ , ןׁשֶ עָ לֹא מֵ , לֹא ְמַהֵּמר, ֹוֶתהֵאיֹו ׁש, ֶקטׁשָ , ִׁשיָטִתי, ֵזי ַהִּמְׂשָרדַר עֹוֵבד ַהָּמצּוי ּבְ 

, ֵמְרצֹוֹו  ַהּטֹוב, ְוהּוא ָּבא ּוְמַגֶּלה ֶאת סֹודֹו ְּבַעְצמֹו, כֹול ָהָיה ִלְגֹב ַהְרֵּבה יֹוֵתרַּבֲעבֹוָדה ּוְבַס: ַהֹּכל יָ 

  ?ּוַמְמִּתין ִלְגַזר ִּדין ָחמּור ְּבַהְכָָעה

  . קֹותיקֹוּפֵ   75-רּוָּבִלים וְ  266 ְוִקיֶּבלֶעְׂשֵרה - ֶאת ַהְּסכּום ַהֵּמִעיק ִחֵּלק ַהְּמֵַהל ְּבֵׁשׁש

ָמה ָעַלי ַלֲחֹׁשב ַעְכָׁשו ַעל ? ּוִבְמיָֻחד ַאָּתה? ֵאי: ָיֹכְלָּת ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ּכֶָזה, ֲאדֹוִי, ר ִלי ְּבַבָּקָׁשהמֹואֶ   - 

  ?ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ָאַהְדִּתי ֵאֶליI, ֲאדֹוִי, ֲהֵרי ָיַדְעּתָ ... ִאם ַאָּתה, ַעל ֲחֵבֶריI ָלֲעבֹוָדה, ָהֲאֵחִרים

ת ָּפָיו ֲחרּוֵׁשי ַהְּקָמִטים ֶׁשל ַהָּפִקיד ַהָּוִתיק ָזְלגּו ְׁשֵּתי ְּדָמעֹות ְוָהיּו ְּתׁשּוָבה ְיִחיָדה ִלְׁשֵאָלה ְמֵלאַ ַעל   - 

  .ַהַּתְרֹעֶמת

  !ַמֲעֶׂשה ְמֻטָּפׁש

 –. ְמָֻּול, ָצבּועַ ... ָצּועַ , ל ָּכ: ָּכּועַ ָּתִמיד ּכָ . ְמֻטְמָטם ַהָּזֵקן ַהֶּזה לֹא ַמִּגיַע ּגֹוָרל ַאֵחר ֶאָּלא ְלֵהָרֵקב ַּבֶּכֶלאלַ 

  ?ֲאָבל ַהִּמְׂשָרד

  , ֶׁשִּׁשֵּמׁש ֻּדְגָמה ְּבָכל ִסְכסּו: ַעל ַהֲעָלאֹות, ִמי ֶׁשָּזָכה ָּתִמיד ְלָכל ַהַּמְחָמאֹות, ֲחִביבֹו ֶׁשל ַהְּמֵַהל

  ְוֵאיֶזה ִָּצחֹון , ִחּיּוִכים ְמֻרָּׁשִעיםלְ , ְחׁשּוִׁשיםף ְללִ ֹוסלֹא ִיְהֶיה  –. ַעל ַהְלָואֹות ּוְמַקְּדמֹות, ַעל ְיֵמי ֹחֶפׁש

  .ְלָכל ַהֲחבּוָרה

  .ַהּנֹוֵכל ַהֶּזה ֵמִבין ְוהּוא סֹוֵמ: ַעל ָּכ:. ִּבָּזיֹון, ֲהֵרי ֶזה ְסַקְָּדל, לֹא

 -  Iיֹוֵדַע ַעל ְמִעיָלְת Iי, ַהִאם ִמיֶׁשהּו ִמְּלַבְּדֲִאדֹו?  

  .דֹוִי ַהְּמֵַהלאֲ , ַאף ֶאָחד  - 

  ?ָלֵתת ִלי ֶאת ִמַּלת ַהָּכבֹוד ֶׁשָּל:, ַהִאם ּתּוַכל ְלִהָּׁשַבע ַעל ָּכ:  - 

  ...לֹא ְּכלּום... לֹא ְִׁשַאר ִלי ׁשּום ָּדָבר, ֵאין ִלי ִמָּלה, ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל, ֵאין ִלי ָּכבֹוד  - 

  .רּפֶ סָ , ָּגְַבּתָ  ָלָּמה –. ף ַהְּמֵַהלׁשַ ָ  –ַּתְפִסיק ְלַיֵּבב   - 

  . ִהֵּנה ֵסֶפר ַההֹוָצאֹות.  הֹוָצאֹות ִּבְלִּתי ְצפּויֹות.  ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל, ַהַּמְׂשֹּכֶרת לֹא ִהְסִּפיָקה  - 

  .ָרַׁשְמִּתי ֶאת ַהֹּכל ַעד ַהָּגרּוׁש ָהַאֲחרֹון   

 ָ ֵהלַּועַהְּמיתה מּוַטל ֶאת ַהֵּסֶפר ִּבְתִָכ.  

  ...".ֲַעַלִים, ִרּׁשּום ְלָבֵּתי ֵסֶפר, הֹוָצאֹות ִמְחָיה, ְׂשַכר ִּדיָרה"



 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 

  ?ָרַׁשת ַהֲעָלָאהַמּדּוַע לֹא ּדַ   - 

  .ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל, ָּדחּו ֶאת ַּבָּקָׁשִתי  - 

  .  ַאָּתה ְמַׁשֵּקר  - 

  . ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל ,ֲאָבל ַאֲחֵרי ָמה ֶׁשָּקָרה ַאָּתה לֹא ַחָּיב ְלַהֲאִמין ִלי, ֲאִי אֹוֵמר ֶאת ָהֱאֶמת  - 

  ...ָּכל עֹוד ִהְסַּתַּתְרִּתי   

  ַּתְכִיס ֵסֶדר : ָהִראׁשֹון ַהְּתַאי. ִהֵּנה ַהְּתִָאים ֶׁשִּלי.  ָקַטע ַהְּמֵַהל ֶאת ְּדָבָריו ַּבֲחִריפּות –ֶזה ַמְסִּפיק   - 

  : ַהְּתַאי ַהְּׁשִליִׁשי; ְּבעֹוד ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ְּתַקֵּבל ֹחֶפׁש ְולֹא ָּתׁשּוב ִמֶּמּנּו: ַהְּתַאי ַהֵּׁשִי; ְסָפִריםּבַ    

  .ֲאִי סֹוֵלַח ְלI –. ֹסַהר-ּדּוִמָּיה ֻמְחֶלֶטת אֹו ֵּבית   

  .ָּפִקיד ִהִּביטּו ָיָׁשר ְּבֵעיֵי ַהְּמֵַהלֵעיָיו ַהְּדהּויֹות ּוְׁשטּופֹות ַהְּדָמעֹות ֶׁשל הַ            

  ...ֵאיִֶּני ָיכֹול יֹוֵתר. ָיכֹול יִ יאֵ . ַרב ִלְפֵי ֶׁשֶהְחַלְטִּתי ָחַׁשְבִּתי ַעל ָּכ: ְזַמן... ֵאיִֶּני ָיכֹול, ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל, לֹא  - 

  ?ָמה ֵאיIְ ָיכֹול  - 

  .ֵאיִי ָיכֹול ִלְחיֹות ָּכ: –ְלַׁשֵּקר  –ְלַהֲעִמיד ָּפִים   - 

  ?ּוָמה ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות  - 

 -  Iיֵֶהל, ֶאת ַהָּדָבר ָהֶאָחד ֶׁשָּיכֹול ְלָהִׁשיב ִלי ֶאת ְּכבֹוִדי ְּבֵעיַי ַהְּמִי ַעְצִמי , ֲאדֹוְֵּבֵעי  

  .ְוִלְפֵי ַהֹּכל ְּבֵעיֵי ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי   

  . ֶכת ֶׁשל ֶּבִכיִהְתָּפְרצּות ְמֻמּׁשֶ             

   ַאָּתה, ַהִּׂשיָחה ֶׁשָּלּו ִהְתָאְרָכה ְּכָבר ְזַמן ַרב ִמַּדי ְוֶזה ְמעֹוֵרר ְּתׂשּוֶמת ֵלב. ַרק ְּבִלי ַהָּצגֹות, ְּבִלי ַהָּצגֹות  - 

  , ַאָּתה לֹא ָאָדם ֻמְׁשָחת. מּוָח ָּכאן ְּכבֹוד ַהֶחְבָרה ַעל ַּכף ַהָּמאְזִַיְם , ָּתִבין –יֹות כִ ֵּתֵצא ִמָּכאן ְּבֵעיִַים ּבֹו   

  ָעַבְדָּת ֹקֶדם ָלֶכן ַּבְּסִיף ... יֹוְמיֹוִמית, ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ַעל ָּכ: ֶׁשּזֹאת ּתֹוָפָעה ְרִגיָלה ְּבַחֵּיי ַהִּמְסָחר... ֹוִידאַ    

  י ֶזה ָיכֹול ִלְקרֹות ַּפַעם ְּבֶמֶׁש: ֶרַבע ֵמָאה ָהֵר ... לְמַעט ֲחִצי יֹובֵ ּכִ  –ַיַחד ... ֶׁשָּלּו ְּבֶמֶׁש: ְׁשמֹוֶה ָׁשִים   

  .ַאַחת ְלֶבן ָאָדם   

  ... הֹוָָאה, ְצִביעּות, ְׁשָקִרים –ֶאָּלא ׁשּוָרה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ָׁשִים , ֶזה לֹא ַּפַעם ַאַחת. ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל, לֹא  - 

  .ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל, יַאָּתה ָּכל ָּכ: ָסַמְכָּת ָעלַ וְ ... לְַזֵּיף ַּבְּסָפִרים, ָהָיה ָצִרי: ְלַהֲעִלים   

  ְּכבֹוד ַהֶחְבָרה : ָּתִבין... ְּכָבר ַּפֲעַמִים ָּדְפקּו ַּבֶּדֶלת... ָׁשָעהִצי ָרּה ְּכָבר חֲ בְ עַ ... ָחַדל ִלְבּכֹות, ֱאOִהים ַּבֵּׁשם  - 

  .... ְּבַאֲהָדה, ּו, ֵאי: ְלַהִּגיד, ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַיַחְסִּתי ֵאֶליI, ְּכבֹוִדי ֲאִי, ֶׁשָּפַגְעָּת ָּבּה מּוָח ַעל ַּכף ַהּמֹאְזִַים   

  .... ֲאִי ּדֹוֵרׁש... .ַאָּתה ֵמִבין ֲאדֹוִי... ֲאִי ּדֹוֵרׁש ְּבֵׁשם ַהְּיִדידּות ֶׁשָּלּו... ֲאִי חֹוֵזר ִּבי ִמָּכל ַהְּתִָאים   

  ...ֲאִי עֹוֵמד ַעל ָּכ:   

  ...ֲאדֹוִי ַהְּמֵַהל, ָמה  - 

  .ִמְּטָעִמים ֲַעִלים... ִמְּפֵי ֶׁשֲאִי ּתֹוֵבַע זֹאת ִמְּמI, הל ִּתְפֶצה ּפֶ אַ ... ָבהָר ֲאִי ּדֹוֵרׁש ַהְּק   - 

  :ַס ָזקּוף ַלִּמְׂשָרד ּוָפַתח ִּבְאּום ֲחִגיִגיִכְ , ַהְּמֵַהל ַָטל ֶאת ְזרֹועֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵעל ֶהָהמּום

  .... ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשַהּקֹוֵלָגה ֶׁשָּלֶכם עֹוֵבד ֶאְצֵלּו ִמֶּזה, ְּכֶׁשָעַבְרִּתי ַעל ַהִּמְסָמִכים, ַרק ַהּיֹום, ַרּבֹוַתי  - 

  .ְכבֹוד ָהעֹוֵבד ֶהָהגּון ְוַהָּיָׁשר ְללֹא ְרָבבֶׁשִּתְצָטְרפּו ַלֲחִגיָגה לִ , ֲאִי ַמִּניחַ . ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָה   

" ָזֵקן"ַאֲחֵרי ְאּום ּכֶָזה הַ , ּו, ּו: ְוֶהֱעִריפּו ָעָליו ְּבָרכֹות, ִמָּכל ֵעֶבר ָלֲחצּו ֶאת ְיֵדי ַהָּפִקיד ְׁשטּוף ַהְּדָמעֹות

  .ַיֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו ְרִציִי ִלְכבֹודֹו

ְִכַּתב ַעל ָּכ: ֲאִפּלּו . ְּפָכה ַהַּׁשְמַּפְָיה ְּכַמִים ּוְאּוֵמי ְּבָרָכה ַחִּמים ָרְדפּו ֶזה ֶאת ֶזהַּבְּסעּוָדה ַהֲחִגיִגית ְִׁש 

  .ָּבִעּתֹוִים


