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  קטטות

  קטטות, פדגוגיה מבדחת: בתוך
  170' עמ', בכתבים , אק'יאוש קורצ: מאת

  אורי אורלב: תרגם

  

ַאח ְלַמַען ָאִחיו ֵיֵל, , ָזָהב ָטהֹור, ָּכל ַַער ְָׁשָמה טֹוָבה. ֵיׁש ָלּה ְׁשלֹוָׁשה ָּבִים: ָּבָאה ֵאַלי ַּפַעם ִאָּמא ַאַחת

 –ְּׁשֵכִים ְוהַ ; ְּכָסתֹות ְּדיֹו, ִּכְסאֹות, ָּפָס ָּכֹחל ְּבַעִין, ְּבלֹוִרית ְמרּוָטה, ֶּפַצע ַוֲחבּוָרה –? ּוָמה. ְּבֵאׁש ּוְבַמִים

  ". ְּפִסיכֹולֹוג, ַּתִּציל:"ְוִאָּמא ֶׁשָּלֶהם ּפֹוֶכֶרת ֶאְצָּבעֹות ו –). ְּכָבר ִהִּגיׁשּו ְּתלּוָה(ַהִּתְקָרה 

 –". הּוא ָּתִמיד ִראׁשֹון, ָמה ֲאִי ָצִרי, ְלַוֵּתר, הּוא ַמְתִחיל: "ְוֵהם. ֶהֱעַמְדִּתי ֶאת ְׁשָלְׁשָּתם ַוֲאִי ּבֹוֵדק

 ִי ׁשֹוֵאל ַּכָּמה ְּפָעִמים ַמְרִּביִצים ַמּכֹות ְּבָׁשבּועַ ֲא?  

  .לֹא סֹוְפִרים, לֹא יֹוְדִעים

 –ֲחמּוָרה , ְׁשֵּתי ְֻקּדֹות –ֵּביֹוִית , ְֻקָּדה ַאַחת –ִּתְגָרה ְקַטָּנה . ּוְלַהְִהיג ִּקּוד: ֵיׁש ִלְסֹּפר –ָטעּות 

  . ָׁשלֹוׁש

  .ִלְרֹׁשם ְוִלְסֹּפר ְוִלְמֹות –? ִמּיֹום ִראׁשֹון ַעד יֹום ִראׁשֹון :ְלַכָּמה ַאֶּתם ְזקּוִקים

ַאָּתה רֹוֶצה ְלַהֲחִטיף ְקָצת  –? ָאז ָמה –. ָחֵמׁש ִּתְגרֹות ָיַדִים ֵּביֹוִּיֹות, ִאם ֵיׁש ְלE ְזכּות ְלֶעֶׂשר ְֻקּדֹות

ֶאְׁשֹמר ִלְׁשַעת , ֶאֱחֹס, ְֻקָּדה, ַהָּׁשבּוַע ַרק ַמְתִחיל, ֲחָבל -לֹא : ֲאָבל ַאָּתה חֹוֵׁשב ְלE –ְּכָבר ְּכָבר  -ַמּכֹות  

ֲאָבל ַאָּתה , ֵיׁש ְלE ֵחֶׁשק ָּגדֹול ְלַהְכִיס לֹו". ָמָחר ַאְחִטיף לֹו, לֹא ַהּיֹום: "ַאָּתה אֹוֵמר ְלַעְצְמE. ֵחרּום

ַאף ַּפַעם עֹוד לֹא ִהְרַּבְצָּת ַמּכֹות ַהָּׁשבּוַע ִמְּפֵי ). ַּתְקִציבִמְּפֵי ֶׁשָּסַפְרָּת ְוֵאיEְ רֹוֶצה ַלֲעֹבר ַעל הַ (ּדֹוֶחה 

 –. ְוֵיׁש ְלE ֲעַדִין ְזכּות ְלָחֵמׁש ִּתְגרֹות ָיַדִים, ְּכָבר יֹום ְרִביִעי: ְוִהֵּנה. ֶׁשֵאיEְ רֹוֶצה ְלַהְכִּביד ַעל ָהַאְׁשַראי

, ָהִייָת ְּכָבר ַמְכִיס לֹו, ִאם לֹא ָהִייָת מֹוֶה -ַהָּיד ְמַדְגֶּדֶגת , ֶהֱעִליב, ִהְפִריעַ , הּוא ִהְתִחיל ִראׁשֹון –ְוׁשּוב 

  ...ָלָּמה ֶׁשְּתַוֵּתר –ָמה ֵיׁש 

ְּביֹום ִראׁשֹון ֵֵל, ַמּכֹות . ֵּבית ַהֵּסֶפר ּוִמֵּמיָלא ַאָּתה ָעסּוק –ַקל יֹוֵתר ְלַוֵּתר ְּביֹום ֹחל : ֲאָבל ַאָּתה ְמַחֵּׁשב

, ּוַמְפִסיק ִּפְתאֹום ְּכֵדי ְלַחֵּׁשב ֶאת ַהִּתְגָרה ַלֵּביֹוִית –אֹו ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ָּבֶאְמַצע  –. ֹּגר ֶאת ָּכל ַהֶחְׁשּבֹוןְוְִס 

  . לֹא ֲחמּוָרה

Eָלָּמה ִלי, ָמה ֵיׁש: "אֹו ֶׁשַּמִּגיַע יֹום ִראׁשֹון ְוַאָּתה חֹוֵׁשב ְל? "Eִמְתַּגֵּבר, ַרֵּסןְמ , ַאָּתה ּבֹוֵלם ֶאת ַעְצְמ ,

ַחי  –צֹוֵבר ְלE  –ְּכמֹו ְּבֶחְׁשּבֹון ַּבְק , ְּלַהְבִּדיל, ְוֶאת ַהִּתְגרֹות ַהּלֹא ְמָֻּצלֹות ַאָּתה ַמְפִקיד  -. ִמְתַחֵּׁשל

ת ֲהגּוֹות ַּפַעם ַאַחת יֹוֵתר טֹוב ַמּכֹו: "ַאָּתה חֹוֵׁשב ְלַעְצְמE –. ׁשֹוֵמר ְלִהְזַּדְּמּות טֹוָבה יֹוֵתר –ֵמָהִרִּבית 

ְּמַצְלֵצל ְלE ְּבאֹוָתן ַמְטְּבעֹות ִּתְגָרה ֶׁשּלֹא ְֻּצלּו ְּכמֹו ַאָּתה ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ּו –". ִמָּׁשלֹוׁש ִּתְגרֹות ֲעלּובֹות

  . ְּבַמְטְּבעֹות ָזָהב ֶׁשל ִׁשּקּול ַּדַעת ְוִרּסּון ַעְצִמי

ִמְּפֵי ְׁשָמּה ְּכָבר ֵיֵצא ְלE  –לֹא  –) ֶׁשֲהֵרי ַאָּתה ֲחמּום ֹמחַ (ֵחֶׁשק ְלַמּכֹות  ֵמֹרב, ְוִאם ְּכָבר עֹוָלה ְלE ָהֹרק

  .ַּגם ַאָּתה ְּתַקֵּבל –ֲאָבל ַּגם ַאָּתה , ָהֶרַוח ַהָּיִחיד ֶׁשַּגם הּוא –הּוא ְיַקֵּבל  –ִמֶּזה 


