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 אק 'במחיצתו של יאנוש קורצ
 111-115' עמ, 1965, ליסנר-הינדה לוי

 אביב-תל" דעת"הוצאת 

 

אוסף את משפחת , אק'דוקטור יאנוש קורצ, האב. הגיעה שעת האפס. בגטו ווארשה 2491שנת 

, בדרכם האחרונה, כמליוני היהודים, הם מסתדרים ארבעה ארבעה בשורה וצועדים בסך. הילדים שלו

 ...אל תאי הגזים, לטרבלינקה, לאבדון הדרך

, גברת סטפה הולכת במאסף. השאר הולכים בעקבותיו. מחזיק שני ילדים בידיהם, הוא צועד בראש

 .האחרונה

. סימן הוא שצריך לשתוק, הם מרגישים שאם הדוקטור הטוב הולך ואינו מדבר אתם. הילדים שותקים

 ...כבר אין טעם בדיבור, בדרך האחרונה, כאן

 !!!אל רחום. והרוצחים הרי נתנו לו את האפשרות לעזוב את הילדים ולהשתחרר

ושולחת אחרי כן את , כמה שפלה ובזויה היא החיה הרעה הממיתה את הילדים לעיני אביהם ואימם

 ...עד שתיפנה ותחסל אותם לעת מצוא, האבות והאמהות לחופשי

והרי . ם ויודעים שהילדים מובלים להשמדהההורים מורחקים מן המקו? כלום יש לך שגעון גדל מזה

 ...תמצית הווייתם, דמם וחלבם, נשמת אפם, חייהם, אלה הם ילדיהם

אל , הם נצמדים אליו. יתומי וורשה העזובים, עם היתומים, עם ילדיו, צועד איתם, הדוקטור, והוא

 .שהרי הדוקטור הטוב והרחום הולך איתם, ובטוחים שכל רע לא יאונה להם, אביהם

 ...הוא צועד בראש ומחנה הילדים אחריו בדרך הלא ידועה

מסתדרים ארבעה ארבעה בשורה וצועדים ; כבני אדם, הם עוזבים את חוצות וורשה לא כאזרחים

אינני ! אב היתומים –כבוד יהודי מתנשא בראש ... בלי בית ובלי מגן, ישראל בלי שם-כמיליוני בני, בסך

 ...הולכים בדרכנו הלא ידועה! יהודים אנו -, מדינה שהיאאזרח  בינלאומי ולא אזרח לכל 

הם הלכו  ... עם קדוש, עם מיוחד, עם משונה אנו! את טהרה ואת גאונה, זר לא יבין את נשמת ישראל

, המעונה, המיוחד, "האחר"להזדהות מלאה על החיים ועל המוות עם העם  –" ברית באמונה שלמה"ל

 ...הקדוש

ילדים אלה אותם חינך ובהם טיפח את , יט קידש את יוצרו יחד עם צאנוודוקטור הנריק גולדשמ

 ...אלוקים שבאדם-האמונה של צלם

 ...ונצח זה יקום!! עמנו נצח! נשמתנו לא תהרוגו. הלכו בשירה וזקופי ראש

 ...אלוקינו לעולם ועד' אנחנו הולכים בשם ה! ישראל אנו
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לאחר מכן . 1995עד שנת , שנים 5 במשך אק'עבדה כמחנכת בבית היתומים של קורצ ליסנר-הינדה לוי

 . דתית-כותבת מתוך תפישת עולם יהודית. וכן בכתיבה ספרותית, המשיכה בעבודה חינוכית

 


