
 

    כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 אגדת החיים
361' עמ, 4חוברת , אק'עיונים במורשתו של קורצ: בתוך, אק'יאנוש קורצ  -361 

 אורי אורלב: תרגם

ם מָּ ִרים ַהַחִיים ַעצְּ ַספְּ מְּ דֹות ׁשֶׁ ֵיׁש ַאגָּ ִרים וְּ ַספְּ ם מְּ דָּ ֵני אָּ בְּ דֹות ׁשֶׁ ה. ֵיׁש ַאגָּ רָּ ה מּוזָּ דָּ ַאגָּ ִמים הָּ עָּ ל , ִלפְּ ֲאבָּ
 ....ֲאִמִתית

ה  דָּ ַאגָּ זֹאת]...[ הָּ נֹות, ִהיא כָּ מָּ ֵתי ַאלְּ רּו ׁשְּ ֵצר גָּ ּה חָּ אֹותָּ בְּ יָּה ֵבן; ׁשֶׁ ל ַאַחת הָּ כָּ ִהיר . לְּ ר בָּ יָּה ֵשעָּ ד הָּ חָּ אֶׁ לְּ
ה ר ֵכהֶׁ ֵשעָּ ִהירֹות וְּ יּו ֵעיַנִים בְּ ַלֵשִני הָּ יּו לֹו ֵעיַנִים ֵכהֹות וְּ הָּ ל הַ . וְּ ׁשֶׁ יָּה אֹוֵלק וְּ ד הָּ חָּ אֶׁ ל הָּ מֹו ׁשֶׁ . ֵשִני בֹוֵלקׁשְּ

ם הֶׁ אּו לָּ רְּ ר קָּ ַכֲאׁשֶׁ אּו, וְּ רְּ ִהיר: קָּ ה, בֹוֵלק ִהבְּ  .אֹוֵלק ַהֵכהָּ

ר ֵבית־ַהֵספֶׁ כּו ַיַחד לְּ לְּ ְך ֵהם הָּ ה ֲאִרי. ַאַחר־כָּ זֶׁ הּוִדי וְּ ה יְּ זֶׁ ִעתֹוִנים ׁשֶׁ ֹתב בָּ ִלכְּ ַדֵבר וְּ ִחילּו לְּ ם ִהתְּ ז כֻּלָּ אָּ . וְּ
ה ֵפרּו ל ֵהם לֹא ֵהִבינּו מָּ ִריםֲאבָּ בָּ  .ׁש ַהדְּ

א ׁשֶׁ  תָּ בְּ סָּ ֵני ׁשֶׁ ִדיִדים ִמפְּ יֹות יְּ ִלהְּ ִׁשיְך וְּ ַהמְּ כֹוִלים לְּ ם יְּ ֵהם ֵאינָּ ֵני ַהֲחֵבִרים ׁשֶׁ ְך נֹוַדע ִלׁשְּ ל ַאַחר־כָּ ל ֲאבָּ
ִניָּה מָּ רְּ ה גֶׁ תָּ יְּ ל ַהֵשִני הָּ א ׁשֶׁ תָּ ַסבְּ הּוִדיָּה וְּ ה יְּ תָּ יְּ ד הָּ חָּ אֶׁ ֵתי הַ . הָּ ן ׁשְּ אֹותָּ תֹותֵהם ֵהִבינּו ׁשֶׁ בְּ ר ֵמתּו, סָּ בָּ כְּ , ׁשֶׁ

ַשֲחקּו ַיַחד ֵהם יְּ לֹא רֹוצֹות ׁשֶׁ ר וְּ ֵבית־ַהֵספֶׁ כּו ַיַחד לְּ ֵהם ֵילְּ ֵהן לֹא רֹוצֹות ׁשֶׁ ן וְּ בּו ֵביֵניהֶׁ ַתב . רָּ ם כָּ ד ֵמהֶׁ חָּ אֶׁ
נֹו יֹומָּ ִדיד: "בְּ ִתי יָּ נֹו". ִאַבדְּ יֹומָּ ַתב בְּ צּוב: "ַהֵשִני כָּ  ". ֲאִני עָּ

יְּ  ְך הָּ ַטִניםַאַחר־כָּ יּו קְּ ר לֹא הָּ בָּ ִרים כְּ עָּ ַהנְּ ה וְּ מָּ חָּ ה ִמלְּ ר, תָּ ת ֵבית־ַהֵספֶׁ רּו אֶׁ מְּ גָּ לּו וְּ דְּ גָּ ֵני ׁשֶׁ ם . ִמפְּ ֵניהֶׁ ׁשְּ
א בָּ כּו ַלצָּ לְּ  . הָּ

ִני הּוא פֹולָּ ַׁשב ׁשֶׁ ד חָּ חָּ הּוִדי, אֶׁ יֹות יְּ רּו לֹו ִלהְּ מְּ ל אָּ ִני. ֲאבָּ הּוא פֹולָּ ַׁשב ׁשֶׁ רּו ל, ַהֵשִני חָּ מְּ ל אָּ יֹות ֲאבָּ ֹו ִלהְּ
ִני מָּ רְּ יֹות. גֶׁ ִריְך ִלהְּ ְך צָּ עּו ַמדּוַע כָּ דְּ ן ֲאֵׁשמֹות,  ֵהם לֹא יָּ ם ֵאינָּ הֶׁ לָּ תֹות ׁשֶׁ בְּ ַהסָּ עּו ׁשֶׁ דְּ ר יָּ בָּ ל ֵהם כְּ ֵהן , ֲאבָּ ׁשֶׁ וְּ

ן בּו ֵביֵניהֶׁ ל לֹא רָּ לָּ הּו ַאֵחר. ִבכְּ ת ֵהם ֲעַדִין לֹא ֵהִבינּו, ֵיׁש ַמשֶׁ ֱאמֶׁ ה בֶׁ ה זֶׁ יּו ַלמְּ , ַאְך מָּ ר הָּ בָּ כְּ רֹות ׁשֶׁ
ִדים לָּ יּו יְּ ר לֹא הָּ בָּ ה ּוכְּ מָּ חָּ  .ַבִמלְּ

ַסֵפר ִתי לְּ ַכחְּ ר , ׁשָּ ה ַבת ַבֲעַלת ֵשעָּ תָּ יְּ ַבֲעַלת ַהֲחנּות הָּ ה ּולְּ ַטנָּ ה ֲחנּות קְּ תָּ יְּ ִדים הָּ לָּ יּו יְּ הָּ ׁשֶׁ רּו בֹו כְּ גָּ ַבַבִית ׁשֶׁ ׁשֶׁ
לֹות חֻּ ֵעיַנִים כְּ ִהיר וְּ רֹות ֵכהֹותאֹו אּוַלי ֵעיַניִ , בָּ עָּ כֹון, ם ּושְּ הּו לֹא נָּ ֹתב ַמשֶׁ ה ִלכְּ ִני רֹוצֶׁ ֵאינֶׁ ִני זֹוֵכר וְּ . ֵאינֶׁ

ַמן יָּה ִמזְּ ה הָּ ַמן. ֲהֵרי זֶׁ ְך ִמזְּ ל כָּ ִנים, אֹו אּוַלי לֹא כָּ ר ׁשָּ שֶׁ ֵני יֹוֵתר ֵמעֶׁ  .ַאְך ִלפְּ

ה דָּ ת ַהַילְּ בּו אֶׁ ִרים ִחבְּ עָּ הּוִד , ַהנְּ ִהיא יְּ עּו ׁשֶׁ םֵהם יָּדְּ בֹוֵתיהֶׁ ׁשְּ ת ַמחְּ ֱעִסיק אֶׁ ה לֹא הֶׁ ל לֹא . יָּה ַאְך זֶׁ לָּ ִבכְּ
ַפת ם ִאכְּ הֶׁ יָּה לָּ ה. הָּ ַטנָּ ה קְּ תָּ יְּ זֹול , ִהיא הָּ ִריֹות בְּ כָּ ת סֻּ רֶׁ ה מֹוכֶׁ תָּ יְּ ּה הָּ ִאמָּ ם וְּ ה ִאתָּ ִשֲחקָּ ה וְּ ַוֲאִפלּו  –ַעִליזָּ

ִריָּה כָּ סֻּ ִמים בְּ עָּ ם ִלפְּ ת אֹותָּ דֶׁ ַכבֶׁ ה מְּ תָּ יְּ בְּ , הָּ דֻּ עּוִגיָּהבְּ ן אֹו בְּ בָּ  . דְּ

נֹות ר ִלקְּ בָּ סּור כְּ אָּ ם ׁשֶׁ הֶׁ ֱאַמר לָּ נֶׁ ַשֵחק, ַעד ׁשֶׁ סּור לְּ אָּ ַקַחת, וְּ ֵתת , אֹו לָּ לּום  –אֹו לָּ לּום –כְּ ִבי , כְּ אָּ ֵני ׁשֶׁ ִמפְּ
ּה  מָּ ַגם ִהיא ַעצְּ ִחיהָּ וְּ אָּ ּה וְּ ִאמָּ ה וְּ דָּ הּוִדים –ַהַילְּ ֵהם ֲעַדִין יְּ יּו וְּ ם הָּ  .כֻּלָּ

דֹולֵהם כְּ  ן גָּ יָּ ה לֹא ִענְּ א ַאַחת זֶׁ תָּ בְּ סָּ ם ׁשֶׁ מָּ ַעצְּ ר ֵהִבינּו בְּ לּו, בָּ הּוִדים ַהלָּ ל ַהיְּ ל כָּ א, ֲאבָּ ה נֹורָּ  . ֲהֵרי זֶׁ

ִנים ַרִבים יָּ ִענְּ ִרים וְּ בָּ יּו עֹוד דְּ ר, הָּ ֵבית־ַהֵספֶׁ ֵצר ּובְּ חָּ ִדים ֲאֵחִרים בֶׁ . עֹוד ֲאַסֵפר ַפַעם. ֲחנּויֹות ֲאֵחרֹות ִוילָּ
ל ה  ֲאבָּ דָּ ַאגָּ ת הָּ ַסֵפר אֶׁ ַמֵהר לְּ ו ֲאִני מְּ ׁשָּ יֹוֵתר, ]...[ַעכְּ ׁשּוב בְּ חָּ ת הֶׁ ֵכן ֲאַסֵפר ַרק אֶׁ לָּ  . וְּ

ֲאוִ  בֹוַּה בָּ ה גָּ מָּ חָּ ַמן ַהִמלְּ ׁשּו ִבזְּ גְּ ִנפְּ ִסים וְּ יּו ַטיָּ ם הָּ ֵניהֶׁ ה ׁשְּ מָּ חָּ ַמן ַהִמלְּ ִבזְּ יֹוֵתר ׁשֶׁ ׁשּוב בְּ חָּ הֶׁ הוְּ זֶׁ ה בָּ יָּרּו זֶׁ . יר וְּ
 ֹ ִמי ֵהם יֹוִריםֵהם ל עּו בְּ דְּ טֹוֵסי אֹוֵיב, א יָּ  . ֵהם יָּרּו ִבמְּ

עּו גְּ ם פָּ ֵניהֶׁ עּו ֵהיֵטב, ׁשְּ לְּ קָּ ֵני ׁשֶׁ ה . ִמפְּ כָּ לְּ ה הָּ דָּ ר ַהַילְּ ִדיּוק ַכֲאׁשֶׁ לּו בְּ פְּ ֵהם נָּ בֹות וְּ הָּ לּו ֲאחּוֵזי לֶׁ פְּ טֹוִסים נָּ ַהמְּ
נֹות ַמשֶׁ  ֵדי ִלקְּ ִעיר כְּ ל ִמחּוץ לָּ ִביהָּ אֶׁ רִעם אָּ פָּ ת. הּו ַבכְּ רֶׁ גֶׁ בֻּ ה מְּ תָּ יְּ ר הָּ בָּ ה כְּ דָּ ַגם ַהַילְּ ן ׁשֶׁ  .ַכמּובָּ

הּוִדיָּה ַעל ַהיְּ ה וְּ הּוִדי ַהזֶׁ לּו ַעל ַהיְּ פְּ טֹוִסים נָּ  .ַהמְּ

כּו נֹות בָּ מָּ לֹוׁש ַאלְּ ׁשָּ הּוִדיָּה: וְּ יֹות יְּ ּה ִלהְּ רּו לָּ מְּ אָּ מָּ , ַאַחת ׁשֶׁ רְּ יֹות גֶׁ ּה ִלהְּ רּו לָּ מְּ אָּ ִניָּה ׁשֶׁ ִליִׁשית ׁשְּ ַהשְּ ִניָּה וְּ
הּוִדי ת יְּ ֵאׁשֶׁ הּוִדיָּה וְּ ל יְּ ּה ׁשֶׁ ִאמָּ הּוִדיָּה וְּ ה יְּ תָּ יְּ ַגם ִהיא הָּ  . ׁשֶׁ
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ִלי ה ׁשֶׁ דָּ ַאגָּ ה סֹוף הָּ זֶׁ ם. וְּ הֶׁ לָּ ה ׁשֶׁ דָּ ַאגָּ ר לֹא יֹוֵדַע יֹוֵתר. ַאְך לֹא סֹוף הָּ בָּ ֵני , ֲאִני כְּ ִעים ִמפְּ ַאְך ֵהם  יֹודְּ
ׁשָּ  ֲארּו ַהנְּ ִנׁשְּ הׁשֶׁ ֵרפָּ יּו ַבשְּ הָּ רֹות ׁשֶׁ ם ַלמְּ הֶׁ לָּ ם ֵמת. מֹות ׁשֶׁ דָּ ר אָּ ַכֲאׁשֶׁ מֹות ֵהן ֲחִסינֹות ֵאׁש וְּ ׁשָּ נְּ ֵני ׁשֶׁ , ִמפְּ

ה לָּ ַמעְּ ה לְּ ׁשֹו עֹולָּ טֹוס. ַנפְּ ִלי מָּ ה בְּ ִלי ַכדּוִרים, ִהיא עֹולָּ ִזין ּובְּ נְּ ִלי בֶׁ טֹוס, בְּ ר מָּ בֹוַּה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶׁ , גָּ
ַמִים  . ַלשָּ

ׁשָּ  ְך ַעכְּ ה כָּ ה ּוַמדּוַע זֶׁ רָּ ה קָּ זֶׁ ִפי ׁשֶׁ ה כְּ רָּ ם ַמדּוַע ַהֹכל קָּ ׁשֹוֵתיהֶׁ עֹות ַנפְּ ֵהם  –ו יֹודְּ ַטֲעִרים וְּ ם ִמצְּ ֵהם ֵאינָּ
נּו לָּ עֹות ׁשֶׁ מָּ קּוִקים ַלדְּ ם זְּ ֵאינָּ ו וְּ ׁשָּ ִרים ַעכְּ שָּ אֻּ ם מְּ יֶׁה, כֻּלָּ ה ִיהְּ ִעים מָּ ֵהם יֹודְּ ֵני ׁשֶׁ  .ִמפְּ

ְך  יֶׁה כָּ ִיהְּ ִריםוְּ שָּ אֻּ יֶׁה מְּ נּו ִנהְּ כֻּלָּ ֵגׁש וְּ שּוב ִנפָּ  .ׁשֶׁ


