
 

 הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאותכל  ©

 (הרהורי פסח)קול הארץ המבוטחת ... קולו של משה
 (?2491אפריל -מרץ)ללא תאריך 

 אק'עיונים במורשתו של יאנוש קורצ, אק'יאנוש קורצ
 מקורות חדשים מהגטו – 9חוברת 

 אורי ארלב: תרגם

 

ת ת? ַהִאם ִהיא ַקיֶּמֶּ ֱאמֶּ ָנּה בֶּ ת ֵאי –? ַהִאם יֶּשְׁ  ?ָשם ָבעֹוָלם-ַקיֶּמֶּ

ָנּה  ָנהיֶּשְׁ  ?אֹו ֵאינֶּ

דּות ה ַעבְׁ ה ֵחרּות ּוָמה זֶּ ה ָלַדַעת ָמה זֶּ  .ֲאִני רֹוצֶּ

ִשי ת ֵיש ִלי ָרצֹון ָחפְׁ ֱאמֶּ ת ּובֶּ ֱאמֶּ ִלי ַקָים בֶּ ד? ַהִאם ָהָרצֹון שֶּ בֶּ ִשי אֹו עֶּ  ?ַהִאם ֲאִני ָאָדם ָחפְׁ

ַטַחת ץ ֻמבְׁ רֶּ ת אֶּ ֱאמֶּ ת בֶּ ָנם ַקיֶּמֶּ ש, ָהָאמְׁ ם ָצר , ֹחפֶּ חֶּ ָכל ָמקֹוםאֹו לֶּ ִגיַח בְׁ ל ַמשְׁ שֹוט שֶּ ֻקּדֹות , וְׁ ַחֵלק פְׁ ִגיַח ַהמְׁ ַמשְׁ

ה ַוֲאִני ַחָיב ַצּוֶּ ָרח, ּומְׁ ה ֲאָבל ֻמכְׁ  ?לֹא רֹוצֶּ

יֹות ָאדֹון ַעל ַחַיי ִמי, ַהִאם ֲאִני ָיכֹול ִלהְׁ ִלי ַעצְׁ ֲאִני נֹוֵשם, ַעל ַהַחִיים שֶּ ִלי שֶּ הַעל ַהַמיִ , ַעל ָהֲאִויר שֶּ ֲאִני שֹותֶּ ִלי שֶּ , ם שֶּ

ל ֲאִני ֹאכֶּ ם שֶּ חֶּ ָשִרי, ַעל ַהלֶּ ת בְׁ פֹוֵצַע אֶּ  ?ַוֲאִפלּו ַעל ַהּׁשֹוט שֶּ

ָלל יֹות ֻאמְׁ ָרח ִלהְׁ ד ֻמכְׁ בֶּ יֹות לֹו ָשעֹות ַעִליזֹות, ַהִאם עֶּ כֹולֹות ִלהְׁ ִשי ָכל ַחָייו, לֹא יְׁ ָלָאָדם ַהָחפְׁ כֹוִלים , וְׁ ַהִאם לֹא יְׁ

יֹות  ?ָרִעים ַוֲעצּוִבים, לֹו ָיִמים  ָמִרים ִלהְׁ

ִליבֶּ ֲאִני עֶּ  ֵיש ִלי ָאדֹון ִמּׁשֶּ צֹונֹו. ד וְׁ ֵאם ִלרְׁ תְׁ הֶּ ת ַהֹכל בְׁ ַחָיב ַלֲעשֹות אֶּ קֹולֹו וְׁ ֹמַע בְׁ ָרח ִלשְׁ ה ָעַלי ַוֲאִני ֻמכְׁ ַצּוֶּ  .הּוא מְׁ

יֹות טֹוב יֹות ָשֵמַח , ֲאדֹוִני ָיכֹול ִלהְׁ ַחֵבב אֹוִתי, ַהיֹוםֲאדֹוִני ָיכֹול ִלהְׁ נֹוחֹות, אּוַלי ֲאדֹוִני מְׁ ֻקּדֹוָתיו ַקלֹות וְׁ ? אּוַלי פְׁ

ִצָּוה ָעַלי ת ָמה שֶּ ַבֵצַע אֶּ ה ִלי לֹא לְׁ שֶּ ה , אּוַלי הּוא ֲאִפלּו ַמרְׁ ָעִמים הּוא שֹוֵאל ִאם ֲאִני רֹוצֶּ ִלפְׁ ה שֶּ אּוַלי ֵיש ִלי ָאדֹון ָכזֶּ

ת רֶּ  ?ָכְך אֹו ַאחֶּ

אֹוֵמר ָמה ַלֲעשֹות אּוַלי הּו שֶּ ֵיש ִמישֶּ שֶּ ְך ַלֲחֹשב, ֲאִפלּו יֹוֵתר נֹוַח כְׁ ָאז ֵאין ִלי ֹצרֶּ ִמי , וְׁ ַעצְׁ רֹובֹות בְׁ ִעִתים קְׁ לְׁ ֵני שֶּ ִמפְׁ

ה אֹו לֹא ִני יֹוֵדַע ִאם ֲאִני רֹוצֶּ ה ּוָמה לֹא, ֵאינֶּ שָ , ָמה ֲאִני רֹוצֶּ ַעכְׁ  ?וּוָמה ָעַלי ַלֲעשֹות ַהיֹום וְׁ

ָרִסים ַחֵבב אֹוִתי ּוַמֲעִניק ִלי פְׁ מְׁ ה שֶּ ל ָהָאדֹון ַהזֶּ ּדֹו שֶּ יֹות ַעבְׁ ה ִלהְׁ ֲאִפלּו ֵאין לֹו שֹוט, ֲאִני רֹוצֶּ  .ָהָאדֹון ָהַעִליז שֶּ

חֹוקֹות ִעִתים רְׁ ה לְׁ ִלי ַמכֶּ ַכַעס, ָהָאדֹון שֶּ ת קֹולֹו בְׁ ָעִמים ֵמִרים אֶּ ִלפְׁ ַרק כֹוֵעס וְׁ ָלל וְׁ ה כְׁ אֹו אּוַלי ֲאִפלּו . אֹו ֲאִפלּו לֹא ַמכֶּ

עֹוָלם ַחֵבב אֹוִתי, לֹא צֹוֵעק ָעַלי לְׁ הּוא מְׁ ֵני שֶּ ַעּוֶּ . ִמפְׁ חֹו ּומְׁ ת ִמצְׁ ַקֵמט אֶּ ָעִמים מְׁ ת ָפָניוַרק ִלפְׁ אֹו נֹוֵתן ִבי ַמָבט , ה אֶּ

 . כֹוֵעס

ִליחַ  ִהצְׁ ֻאָּׁשר שֶּ ד ָשֵמַח ּומְׁ בֶּ טֹוב לֹו, ֲאִני עֶּ ִליַח וְׁ ִהצְׁ  .שֶּ

ַלל ֻאמְׁ ֵיש ִמי שֶּ דּותֹו וְׁ ַעבְׁ ָשֵמַח בְׁ ל ִלבֹו, ֵיש ִמי שֶּ ַעֵצב אֶּ ה ּוִמתְׁ  .בֹוכֶּ

ל ֹמשֶּ  ת קֹולֹו שֶּ ִהֵנה ֲאִני שֹוֵמַע אֶּ  :הוְׁ

ה צֶּ ִתרְׁ ָך שֶּ ִשי, ֲאִני ּדֹוֵרש ִממְׁ יֹות ָאָדם ָחפְׁ צֹות  ִלהְׁ יָך ִלרְׁ ש . בֹוא ַאֲחַרי. ֲאִני פֹוֵקד ָעלֶּ ץ ַהֹחפֶּ רֶּ אֶּ ָך לְׁ ֲאִני ָאִביא אֹותְׁ

ַטַחת נָֻּוִלים. ַהֻמבְׁ ָלִלים ּומְׁ ד ֵהם ַחִיים ֻאמְׁ בֶּ ֻבִזים, ַחֵיי ַפַחד. ַחֵיי ָהעֶּ לֹא ַחֵיי , ַחֵיי מְׁ ָך וְׁ ַמַענְׁ ה לֹא לְׁ ַאָתה עֹושֶּ ֲעבֹוָדה שֶּ

יָך ַמַען ַאחֶּ ֹעה, לְׁ ַמַען ַפרְׁ ַין ַהִפיָרִמידֹות לְׁ ִבנְׁ ָשָבה בְׁ ַרת ַמחְׁ ָלא ֲעבֹוָדה ַחסְׁ ץ, אֶּ ל ָכל ֲאֹדָני ָהָארֶּ יֹוֵתר שֶּ ָחָזק בְׁ . ָהָאדֹון הֶּ

ן בֶּ ַתֲעֹמד לָ , ִפיָרִמיָדה ֵמאֶּ ר ֵגָאה שֶּ בֶּ ת קֶּ בֶּ ַחי ַפַעםַמצֶּ ָהָיה וְׁ ֹכַח ָלִאיש שֶּ לֹא ַתִניַח ִלשְׁ ַצח וְׁ ר ֻכָלם  ,נֶּ ה ֲאשֶּ ָהָאדֹון ַהזֶּ

קֹולֹו ֹמַע בְׁ צּו ִלשְׁ לְׁ אֶּ  .נֶּ

פְׁ  ה אֶּ נֹות ָבִתים לְׁ ֵמֲאָבִנים ֵאלֶּ ִגִנים ָעֵלינּוָשר ָהָיה ִלבְׁ ָהיּו מְׁ ֵלָמה שֶּ ָכֵדינּו ִמפְׁ , ִעיר שְׁ ָלֵדינּו ּונְׁ ֹחם ַעל יְׁ ָלה וְׁ ֵני ֹקר ַהַליְׁ

ָבר ַהצֹוֵרב, ַהיֹום ֵני חֹול ַהִמדְׁ ֵני ָהרּוַח ַהַחָמה ּוִמפְׁ  .ִמפְׁ
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ֹכר אֹותֹו. לֹא ָהעֹוָלם ִיזְׁ ֵדי שֶּ ִוָיה ַאַחת כְׁ ַמַען גְׁ  .ַעם ֲעָבִדים ָשֵלם ַחָיב ַלֲעֹבד ַרק לְׁ

חֶּ  ֱאֹכל לֶּ יּוַכל לֶּ ַעמֹו שֶּ ִטיַח לְׁ ה לֹא ִהבְׁ ִלי ,  ם ָטִעיםֹמשֶּ ִמיץ ֵפרֹות בְׁ אֹונֹו בְׁ ת ִצמְׁ ָרוֹות אֶּ תֹות ַיִין ָמתֹוק ּולְׁ ִלשְׁ

ֵאב ִלי כְׁ ה . ֲעבֹוָדה ּובְׁ ִטיַח ֹמשֶּ ִהבְׁ ץ שֶּ ַהִגיַע ָלָארֶּ ֵדי לְׁ ָקשָ ָצִריְך  –כְׁ ְך ֲאֻרָכה וְׁ רֶּ ִחפּוש, הַלֲעֹבר ּדֶּ ִעָיה וְׁ ְך תְׁ רֶּ , ּדֶּ

ֹאָהִלי ָהִקים ַמֲחֵנה וְׁ ָבר לְׁ ל ָאדֹון –ם ַבִמדְׁ ֻקָּדה ַאַחת שֶּ בֹות פְׁ ִעקְׁ ַהֹכל בְׁ ָחד , וְׁ ְך אֶּ לֶּ ל מֶּ ה לֹא  –שֶּ ְך ַהזֶּ לֶּ ַהמֶּ וְׁ

ל ָזָהב מֹון ַשִיש, ּדֹוֵרש ֵכס שֶּ ק ַחִּדים, אֹו ַארְׁ שֶּ ֵלי נֶּ נּועֹות, אֹו כְׁ ִפלֹות כְׁ ָבנֹות, אֹו ִקּדֹות ֲעֻמּקֹות, אֹו תְׁ גַ , אֹו ָקרְׁ ם לֹא וְׁ

מֹו ת שְׁ רֹוֵמם אֶּ ת נֹוִחיּותֹו ּולְׁ בֹות אֶּ ַהרְׁ ֵדי לְׁ  .ֲעבֹוָדה כְׁ

ַהִפצּוי ָרס וְׁ יֶּה ַהפְׁ ִביִעי ַבָּׁשבּועַ , ַרק ַמָתָנה ַאַחת ִיהְׁ נּוָחה, ַהיֹום ַהּׁשְׁ ָוה ּומְׁ ל ַשלְׁ ָך, יֹום שֶּ ָבבְׁ ַמַען לְׁ ָיֵדְך , ַשָבת לְׁ

יָך בֹותֶּ שְׁ  . ּוַמחְׁ

ָשָבה חָ  ִשיתַמחְׁ ל רּוַח ָחפְׁ ִשית שֶּ יָך ַבָּׁשַמִים. פְׁ ַהכֹוָכִבים זֹוֲהִרים ֵמָעלֶּ  .וְׁ

ַצח-   .לֹא ִתרְׁ

ֹנב-   .לֹא ִתגְׁ

ק-  דֶּ ִדין צֶּ ָך בְׁ ַמִגיַע לְׁ ת ָמה שֶּ ֹרש ַרק אֶּ ָאִחיָך. ּדְׁ ַמִגיַע ַבִּדין לְׁ ת ָמה שֶּ ָך אֶּ מְׁ ַעצְׁ ֹרש לְׁ כּושֹו, ַאל ִתדְׁ ת רְׁ  . אֹו אֶּ

ִריֲאנִ  לֹא ַמִכיר ִביהּוִדי אֹו ַבִמצְׁ יָך שֶּ ַשִליִטים, לֹא ַמִכיר ָבֲאדֹוִנים, י ֱאֹלהֶּ ָלִכים, בְׁ ִתיִנים,ִבמְׁ לֹא ִבנְׁ ִתים וְׁ ָשרְׁ  .לא ִבמְׁ

ָך-  מְׁ ַעצְׁ ָך ָאב ָוֵאם לְׁ ָך ִהנְׁ מְׁ ַעצְׁ ַאָתה בְׁ ֵני שֶּ ָך ִמפְׁ ת ִאמֶּ אֶּ ת ָאִביָך וְׁ ֵני שֶּ , ַכֵבד אֶּ ָךִמפְׁ מְׁ ַעצְׁ ת , ַאָתה ָאדֹון לְׁ ָאדֹון ַהיֹוֵצר אֶּ

מֹו  . ַעצְׁ

ָך-  לְׁ ָשָבה ִהיא שֶּ ָך, ַהַמחְׁ לְׁ ָך ִהיא שֶּ שְׁ ָך ַהּקֹול, ַנפְׁ לְׁ ָך ַהַצו , שֶּ לְׁ ָלְך ָהֱאֹלִהים –שֶּ ָך. שֶּ מְׁ ַעצְׁ ַרק לְׁ ַמע ַאְך וְׁ ַאָתה . ַכֵבד ּושְׁ

 .ָאָדם

ֵני -  ת שְׁ ןָהֱאֹלִהים ָיַצר אֶּ ת ַגן ָהֵעדֶּ ם אֶּ ָנַתן ָלהֶּ ִשִיים ָהִראשֹוִנים וְׁ ל ֲעָבִדים. ָהֲאָנִשים ַהָחפְׁ א שֶּ אּו ֵחטְׁ  .ֵהם ָחטְׁ

ָאִביו-  נֹו ָצַחק לְׁ ִנַצל ֵמַהַמבּול ּובְׁ  . ֹנַח ָחָטא ַאֲחֵרי שֶּ

אִהינֹוגֵ הַ -  ת ַהֵחטְׁ ַבֵער אֶּ ִליַח לְׁ דֹום לֹא ִהצְׁ ל סְׁ  . ם שֶּ

בּוב -  תִערְׁ ַבֵּקש אֶּ ַלֵמד לְׁ ם לְׁ ֻאמֹות לֹא ָהָיה ַּדי ָבהֶּ שֹונֹות וְׁ ִליַלת לְׁ מּוָתה ַבִּדין, ּובְׁ ן תְׁ בֶּ ַמִגיַע לְׁ ת ָמה שֶּ ַרק אֶּ  .וְׁ

ם-  אּו ִעָמכֶּ ִתשְׁ ם ֵתָבה שֶּ ַטַחת ,ִהֵנה ָלכֶּ ץ ַהֻמבְׁ גּוִעים ָלָארֶּ תֹוָכּה ַהַגעְׁ ל אֹ . ּובְׁ לֹא שֶּ ָחה וְׁ ל ִשמְׁ רלֹא שֶּ ל , שֶּ לֹא שֶּ

ַהֹשַבע חֹוק וְׁ ץ ַהצְׁ רֶּ לֹא אֶּ ִשי, ַשֲעשּוִעים וְׁ ל ָאָדם ָחפְׁ ִשִיים שֶּ ַחִיים ָחפְׁ ִשי וְׁ ִשית ּוַמֲאָבק ָחפְׁ ץ ֲעבֹוָדה ָחפְׁ רֶּ ָלא אֶּ  .אֶּ

ַשִליט ַחֵפש לֹו ָאדֹון וְׁ ד מְׁ בֶּ ֻקּדֹות, עֶּ נּו , פְׁ ִיָנתְׁ מּול שֶּ ָרִסים ּוגְׁ ד, לֹוֳעָנִשים ּופְׁ סֶּ ַמֲעֵשי חֶּ נּו לֹו כְׁ ִיָנתְׁ  .שֶּ

מּוָרה ַעל ִמלּויֹו  ַחֵפש ַצו ּותְׁ ִשי מְׁ תֹוכֹו –ָאָדם ָחפְׁ ַחֵפש בְׁ מֹו, הּוא מְׁ ַעצְׁ ַשֵלם לְׁ מֹו  מְׁ ַעצְׁ מֹו ּובְׁ ַעצְׁ מֹו נֹוֵתן לְׁ ַעצְׁ מֹו , בְׁ ַעצְׁ בְׁ

מֹו ּוַמֲעִניש  ַעצְׁ ה ַוֲאִסיר  –גֹוֵמל לְׁ אֱ מֹודֶּ מֹודֶּ הֹוָריו , ֹלִהיםה לֶּ ָנִקי –ּולְׁ ִשי וְׁ פּון ָחפְׁ ַמצְׁ הּוא ָשֵמַח בְׁ  .וְׁ


