
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 בכלל לא מצחיק
 27-72' עמ', כתבים ו, אק'יאנוש קורצ: מאת

 אורי אורלב: תרגם

 

ַעל ָכל . זֹאת לֹא ָהְיָתה ַוְרָׁשה ַרַבת ַהֶחֶסד. ֶזה ִהְתַרֵחׁש ִבְרחֹוָבּה ָהָראִׁשי ֶׁשל ִעיר ַאַחת ְגדֹוָלה ְוסֹוֶאֶנת
 .ֵאיְך ְבָכְך ׁשּום ָדָבר ַמְצִחיק, ָפִנים

ָמה ָהְיָתה ַהְכָנָסתֹו ֶׁשל ָכל ; ִמי ֵהם ָהיּו. ים ַרִביםִבְרחֹוָבּה ָהָראִׁשי ֶׁשל ָהִעיר ַהזֹאת ָעְברּו ֲאָנִׁש , ִאם ֵכן
ַכָמה זּוגֹות , ַכָמה ִאְגרֹות חֹוב, ַכָמה ֲחָטִאים, ַכָמה ְיָלִדים ָהיּו ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם; ֶאָחד ֵמֶהם ְבָׁשָנה

; אֹו ְבִביְלַיאְרד, ַהִאם ִשֵחק ִבְקָלִפים; ְקבּוָרהִמי ֵמֶהם ָהָיה ָחֵבר ְבֻקַפת ; ְיִדיִדים אֹו ֲעִניבֹות, ִמְכָנַסִים
ָמה , ְבסֹופֹו ֶׁשל ָדָבר; "ֲחִתיָכה"אֹו אּוַלי ְלִפי , אֹו ְלִפי ַאָמה, ַהִאם ָנַהג ִלְקנֹות ְׁשֵאִרּיֹות ִבְמִכירֹות ִחּסּול

ַעל ֹחֶסר ַהַטְקט ֶׁשל ָאֵמִריָקה ֶׁשָדֲחָתה ֶאת , יםָהיּו ֵדעֹוֵתיֶהם ַעל ָהֶרֶפְרטּוָאר ַהחּוָׁשִני ֶׁשל ַהֵתַאְטרֹונִ 
ָמה ַדְעתֹו ַעל ִהְׁשַתְתפּות סּוֵסי ָהֻאָרוֹות ַהפֹוָלִנּיֹות  –ְוַאֲחרֹון־ַאֲחרֹון , ַהַמָתָנה ַהֶגְרָמִנית ַהֶנְהֶדֶרת

 .ַחר ֶׁשֵאין ְבָכְך ׁשּום ָדָבר ַמְצִחיקֲאָבל לֹא ַאְזִכיר זֹאת ֵמַא  –ְבֵמרֹוֵצי סּוִסים ֵביְנְלֻאִמִּיים 

" ְבֵעֶרְך"ֲאִני אֹוֵמר .  ְבאֹותֹו ְרחֹוב ָראִׁשי ַצַעד ַנַער ְלבּוׁש ְקָרִעים ֶׁשִגּלּו ְבֵעֶרְך ֶעֶשר ַעד ְׁשַתִים־ֶעְשֵרה
ֶׁשּלֹא ָפַגׁש ְבׁשּום ָמקֹום ָכל , ֹוַח ָהִעירַפנֹובסקי ַהָמנ'שצֶ . ִמֵכיָון ֶׁשַמְרִאית ָהַעִין ַמְטָעה ְלִעִתים ְקרֹובֹות

ִמַצד ֵׁשִני ֶאְפָׁשר ִלְפֹגׁש ָכאן ְיִׁשיִׁשים ; ְכמֹו ֶאְצֵלנּו –ָכְך ַהְרֵבה ְנָעִרים ְקִׁשיִׁשים ִויָלִדים ְבֵני ֲחִמִשים 
 .ִמְפֵני ֶׁשֵאין ָלֶהם ְשָערֹות, ם לֹא ָזַרק ֵשיָבהּוִבְשָעָר , ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ְלַיַחס ֶׁשל ָכבֹוד, ְצִעיִרים ְמאֹוד

 .ָהַלְך ַהַנַער ָבְרחֹוב, ּוְבֵכן

ֲאָבל הּוא ִהְתַנְדֵנד ְוָנַפל ַעל ַהִמְדָרָכה ֶׁשָעְלָתה ; לֹא ָהָיה ְבָכְך ׁשּום ָדָבר ַמְצִחיק, ִאם ַרק ָהָיה ְמַהֵּלְך
 .ִלים ַלֲחִצי ֶמֶטר ְמֻרָבעָלִעיִרָּיה ַאְרָבִעים ּוְׁשמֹוָנה רּובָ 

ְוִאם . ְוֵאינֹו ָזז –הּוא ָנַפל ְוהּוא ׁשֹוֵכב ַעל ַהִמְדָרָכה ַהָשָוה ַאְרָבִעים ּוְׁשמֹוָנה רּוָבִלים ַלֲחִצי ֶמֶטר ְמֻרָבע  
ִבְכבֹוָדּה " ת ָהַאְׁשַראי ָהִעירֹוִניתֶחְבַר "ְבֵעת ֶׁשָנַפל ַגם ֵהִטיַח ֶאת רֹאׁשֹו ְבִקיר ַהַבִית ֶׁשבֹו , לֹא ַדי ְבָכְך

ֶׁשֵמֶהן , ּוְבַעְצָמּה ֻמְׁשַקַעת ְבֶעְשִרים ַוֲחִמָשה ֶאֶלף רּוָבל ְונֹוָסף ְלָכְך ֵיׁש ָלּה עֹוד ֶׁשַבע ַמְׁשַכְנָתאֹות
ִית ַהֶזה ְמַׁשְּלמֹות ְשַכר ִדיָרה ֶׁשל ַהֲחנּויֹות ֶׁשַבבַ .  ָהְרִביִעית ְוַהֲחִמיִׁשית ֵהן ְלַמַען ָהֱאֶמת ִפיְקִטיִבּיֹות

 .ְׁשַנִים ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים רּוָבל ְלָׁשָנה

ּוְבָכל זֹאת ָכל ֶאָחד ָיִבין ַעל ְנַקָּלה ֶׁשאֹותֹו ַנַער ֶבן ָהַאַחת־ֶעְשֵרה , ָאְמָנם ֵאין ְבָכְך ׁשּום ָדָבר ַמְצִחיק
 ֹ ָדם ָאֹדם ְבִדּיּוק ְכמֹו ָדם ; ָדם ִהְתִחיל ִלְנֹזל ֵמרֹאׁשֹו ַהָפצּועַ , ּוֶבֱאֶמת. אׁשֹוְבֵעֶרְך ִקֵבל ַמָכה ֲחָזָקה ְבר

אֹו ֵמרֹאָׁשּה ֶׁשל ַבת ְיִחיָדה ַבֲעַלת , ק אֹו ָיאנּוׁש'ְוַלְדצֶ , ּיֹו'ָקזִ , ֶׁשָהָיה נֹוֵזל ֵמרֹאׁש ֶׁשל ָכל ֵבן־ֶׁשל־ִאָמא
הּו ֵמֶהם נֹוֵפל ְבִמְקֶרה ַעל ַהִמְדָרָכה ַהְּיָקָרה ֶׁשל ָהְרחֹוב ָהָראִׁשי ּוֵמִטיַח ֶאת ִאם ָהָיה ִמיׁשֶ  –ְנדּוְנָיה 

ֶׁשְשַתִים , ֶׁשְבַבֲעלּוָתּה ֶׁשַבע ַמְׁשַכְנָתאֹות, "ֶחְבַרת ָהַאְׁשַראי ָהִעירֹוִנית"רֹאׁשֹו ְבִקיר ַהַבִית ֶׁשבֹו ֻמְׁשַקַעת 
 .ֵאין ְבָכְך ׁשּום ָדָבר מּוָזר. יְקִטיִבּיֹותֵמֶהן ְלַמַען ָהֱאֶמת פִ 

ָכל עֹוֵבר־ָוָׁשב . ִהִקיפּו ֶאת ַהַנַער ַהשֹוֵכב ְבַמְעָגל ָצפּוף, ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ַוְרָׁשה, ָהעֹוְבִרים ְוַהָשִבים ֶׁשל ָהִעיר
ַהָגדֹול ֶׁשִהְצטֹוֵפף ַבָמקֹום ָהָיה ְמֻסָגל ַלֲחֹׁשב  ָכְך ֶׁשַהָקָהל, ַבַעל מֹוַח ָוֵלב, ֵבין ַהְשָאר, ְמֻמָצע הּוא

 .ְוַלֲאִמתֹו ֶׁשל ָדָבר ִהְתִחיל ַלֲחֹׁשב ּוְלַדֵבר, ּוְלַדֵבר

 :ֶנֱאַנח ְבָכל זֹאת ְוָאַמר, ֶׁשֻקְפַסת עּוגֹות ָהְיָתה ְתלּוָיה ַעל ַכְפתֹור ְמִעילֹו, ָאדֹון ֶאָחד

 .ֶיֶלד ִמְסֵכן –

ְבִמְקִרים דֹוִמים . ִמְפֵני ֶׁשּלֹא ָכל ֶאָחד . ֶאָּלא ַגם ֵלב, ֹמַח ְוָלׁשֹון, ֹון ַהֶזה ָהיּו ְבַוַדאי לֹא ַרק עּוגֹותְלָאד
י ֵר ָהָאָדם ְמַאֵבד ֶאת ֹכֶׁשר ַהַמֲחָׁשָבה ַהֶהְגיֹוִנית ְוַרק ַהֵּלב ְמֻסָגל ְלַהְכִתיב ְתגּוָבה ִרְגִׁשית ַנֲעֶלה ְלֵאבְ 

 .ְתגּוָבה ְרוּוַית ַאֲהָבה ּוְנכֹונּות ְלַהְקָרָבה ַעְצִמית, ַהִדבּור ֶׁשּלֹו

ְולֹא ַרק ֲאִני ; ָאַמר ָהָאדֹון ִעם ַהֵּלב ְבָחֵזהּו ְוִעם ֻקְפַסת עּוגֹות ַהְתלּוָיה ַעל ַכְפתֹור ְמִעילֹו –ֶיֶלד ִמְסֵכן  –
ֶׁשָאַמר , ְוהּוא ָהָיה ָצנּוַע ָכל ָכְך; ָבִעים ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ֶׁשָעְמדּו ְבִקְרָבתֹוֶאָּלא ַגם ַאְר , ָׁשַמְעִתי ֶאת ְדָבָריו
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ְוַכֲעֹבר ֶרַגע ֲאִפּלּו ָחַמק ִמתֹוְך ַהָקָהל ְבִלי ְלעֹוֵרר ; זֹאת אֹוֶמֶרת לֹא ְלֵׁשם ִפְרסּום, זֹאת ְבִעּלּום ֵׁשם
 .ִרים־ְוַהָשִבים ָבְרחֹוב ָהָראִׁשיְתשּוֶמת ֵלב ְוֶנֱעַלם ֵבין ָהעֹובְ 

ֲאָנחֹות  –ַגם ָהֲאֵחִרים ָעְמדּו ַעְכָׁשו ַעל ֻחְמַרת ַהַמָצב ּוְלֶעְזַרת ַהֶּיֶלד ִהִגיעּו ְבַבת ַאַחת ִמַכָמה ִכּוּוִנים 
 .ְוַהָבעֹות ִהְׁשַתְתפּות

 :ִמיֶׁשהּו ָאַמר; ַמְחָׁשָבה ֲחָדָׁשה

 ?ַהִמְסֵכן, אּוַלי ִהְתַעֵּלף ֵמָרָעב –

ְבֶטֶרם ְיַקֵדׁש אֹוָתם , ְבֶטֶרם ִיְתַקְבלּו ַעל ַדַעת ַהֹכל, ָכל ֱאֶמת ֲחָדָׁשה אֹו ַהְׁשָעָרה נֹוֶעֶזת, ָכל ַרֲעיֹון ָחָדׁש
ַלַעג , ֹחֶסר ָאמֹון, ׁש צֹוֶלֶבת ֶׁשל ַהֲאָׁשמֹותַחָּיִבים ַלֲעֹבר ֶדֶרְך ֵא  –ַהַמֲאָבק ְוִיְתַעְטפּו ְבֹזַהר ֶׁשל ִנָצחֹון 

 .ָמה ֶׁשְבֶהְחֵלט ֵאינֹו ַמְצִחיק ָכל ִעָקר, ְוהֹוָקָעה ֶׁשל ֶהָהמֹון

ָאַמר ְבֹאֶמץ ַבְרָנׁש ֶאָחד ַהַמֲחִזיק ָיד ַאַחת ְבתֹוְך ַהִכיס ֶׁשבֹו ִנְמָצא  –? ְואּוַלי הּוא ַרק ַמֲעִמיד ָפִנים –
ִמְפֵני ֶׁשֵאין ָסֵפק ֶׁשְבתֹוְך ַהָקָהל , ק ְוֶאת ְׁשֵתי ֶאְצָבעֹות ָידֹו ַהְשִנָּיה ַבִכיס ַהָקָטן ֶׁשבֹו ִנְמָצא ַהָשעֹוןָהַאְרנָ 

. ַהֶנֱאָצִלים ֶׁשִהְתַאֵּסף ָהָיה ָיכֹול ְלִהָמֵצא ְמנָֻּול ֶאָחד ַהמּוָכן ְלַנֵצל ֶאת ִהְתַרְגׁשּוָתם ֶׁשל גֹוְמֵלי ַהֲחָסִדים
 –ת ְכָלִלית ְתבּוָנה בֹוֶגֶרת ּוְלָבבֹות ַהבֹוֲעִרים ְבֵאׁש ֱאֶמת ַדְוָקא ִמְתַאְפְיִנים ְבִׁשקּול ַדַעת ְבִרְגֵעי ִהְתַרְגׁשּו

ת ֵלב ָיכֹול ַלֲעלֹות ָלנּו ַכֲאֶׁשר ֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ֹחֶסר ְתשּומֶ , ִׁשקּול ַדַעת ְוֶׁשֶקט ַנְפִׁשי ִבְרָגִעים ַמְכִריִעים
 .ֶׁשּלֹא ְלַהְזִכיר ֶאת ַהַמְפֵתחַ , ֶאָּלא ַגם ְבַׁשְרֶׁשֶרת ַהָזָהב, ַאַחת ּוְלָתִמיד לֹא ַרק ְבָׁשעֹון

 ?ְואּוַלי הּוא ַרק ַמֲעִמיד ָפִנים –

ַכָמה ְפָעִמים ַתֲעלּול ִנְבִזי , ַתְתפּות ְבַצַערַכָמה ְפָעִמים ִחשּוב ַקר מֹוִציא ִמְגרֹוֵננּו ַאְנַחת ִהְׁש ! ַכמּוָבן
ְפַסת ַמְקִפיא ַעל ְשָפֵתינּו ַמָשב ַחִמים ֶׁשל ִבטּוִיים ַנֲעַלִים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ְכֶקֶרן אֹור ִמִפיו ֶׁשל ָהָאדֹון ִעם ֻק 

 . ֶיֶלד ִמְסֵכן –: ָהעּוגֹות ַהְתלּוָיה ַעל ַכְפתֹור ְמִעילֹו

הֹוי , הֹוי ְבָרִקי ַהְשִחיתּות, הֹוי כֹוחֹות ָהֶרַׁשע? ִאם ַהָקְרָבן ַהֶזה ָעַמד ִלֹפל ָׁשָלל ִביֵדי ַהֶּיֶלד ַהֲהַפְכַפְךהַ 
 !ִבָצה טֹוְבָעִנית ֶׁשל ִרָקבֹון

 :ְבתֹוְך ַהְדָמָמה ַהְמַבֶשֶרת ָרעֹות ִנְׁשַמע קֹול

 .ֲהֵרי הּוא ְמַדֵמם? יםָמה ִפְתאֹום ַמֲעִמיד ָפנִ  –

 . הֹוי ַכָמה ֶׁשֲאִני מֹוֶדה ְלָך ַעל ֶׁשִחַּלְצָת אֹוִתי ִמְתהֹומֹות ַהִפְקפּוק ְוֹחֶסר ָהֵאמּון

ּוְך ֶׁשל ֶׁשֶהֱחִזיק ְבַׁשְרֶׁשֶרת ַהָזָהב ֶׁשל ְׁשעֹונֹו ְוָעַזב ֶאת ַהִהְתַקֲהלּות ְבִחּי,ָאַמר ָהָאדֹון ַהָשקּול –ֵכן , ֵכן –
 . בּוז

 ?ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת". ֵכן, ֵכן: "הּוא ָאַמר

ְוַכֲאֶׁשר ִהְתַנֵדף ַזְעִמי ִבְגַלל ַהַהְתָקָפה , ְבאֹותֹו ֶרַגע ָדַחף אֹוִתי ִמיֶׁשהּו  ֵמָאחֹור ְוַחְׁשִתי ְכֵאב דֹוֵקר ַבַצד
 .ָלבּוׁש ְסָחבֹות ָרכּון ֵמַעל ַהשֹוֵכב ַהְמֻעָּלףָרִאיִתי ַדְלפֹון  –ַהַגָּסה ַעל ַהַּיָבלֹות ֶׁשִּלי 

 .ָאַמר לֹו –ִתְׁשֶתה ְקָצת , ַקח –

, ְמַיֵּלד, ְבָמקֹום ֶׁשבֹו סֹוֵחר ֵיינֹות ְמֻמָצע. ָאָדם ֶׁשֵאינֹו כֹוֵתב ְלעֹוָלם לֹא ַיְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ָהָאָדם ַהכֹוֵתב
ָׁשם ִיְכֹתב ַהְמׁשֹוֵרר ִאיִדיְלָיה  –ִיְפֹרץ ִבְבִכי ַתְמרּוִרים  –ָפְרֵני ְכִתיָבה ְמקֹוִמִּיים ַיְצַרן אֹוַפַנִים אֹו ַיְצַרן צִ 
ְיעֹוֵרר ַׁשֲערּוִרָּיה ְבָהִגינֹו ַעל , ַהְמַחֵפש ַתֲעסּוָקה, ְבָמקֹום ָשם ָבַעל ַנֲחָלה ְלֶׁשָעַבר. ְוִיְׁשַלח אֹוָתּה ְלַתֲחרּות

ּוִרי ֶׁשל ַנֲעָרה ְצִעיָרה ֶׁשִמיֶׁשהּו ִנְטָפל ֵאֶליָה ְבַגּסּות ָבְרחֹוב ְוֵיָאֵסר ְליֹוַמִים ַעל ַהְפָרָעה ַלֵּסֶדר ַהִצבְכבֹוָדּה 
ת ַיֲעֶשה ִפְרֹסֶמת ְלַעְצמֹו ְוַיְרִויַח ְׁשֵתי כֹוִסּיֹו, ָׁשם ִיְכֹתב ִאיׁש ַהמּוָסר ַמֲאָמר ַעל ִקְלקּול ַהִמדֹות –

 .ִליְבָרה ֶׁשל ְנָיר ְוֻסְליֹות ֲחָדׁשֹות ִלְנָעָליו, ָכִריְך, קֹוְנָיאק

ּוַבַנַער ְלבּוׁש ַהְבלּוִיים , ְבעֹוִדי ִמְתבֹוֵנן ַבֶּיֶלד ַהשֹוֵכב ַעל ַהִמְדָרָכה ַהֻמְזֶכֶרת ְלֵעיל, ָכְך ֶׁשֵאין ֶפֶלא ֶׁשֲאִני
ְוַרק ֶהֱעֵליִתי ְבַמְחַׁשְבִתי ֵמלֹוְדָרָמה  –" ֶיֶלד ִמְסֵכן: "י ִבְשָפַתִים רֹוֲעדֹותלֹא ָלַחְׁשִת  –ָהָרכּון ֵמָעָליו 

 ".ְכלֹוַמר ֶפֶגר ְלַיד ֶפֶגר, ַהֵבן ָהאֹוֵבד: "ַתַחת ַהכֹוֶתֶרת" ַהֵתַאְטרֹון ָהֲעָמִמי"ְבָחֵמׁש ַמֲעָרכֹות ֲעבּור 

 .ָנה ֶׁשל ַהַמֲעָרָכה ָהַאֲחרֹוָנהָהְיָתה ִלי ְכָבר ַהְתמּוָנה ָהַאֲחרֹו
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; ָאִביו ַהְמֹיָאׁש ְמַבְזֵבז ֶאת ָכל הֹונֹו ַעל ִחפּוֵשי ָׁשְוא; ֶיֶלד ֶׁשִנְגַנב ֵמהֹוָריו. הּוא ֶבן ָחטּוף –ַהַנַער ַהֶזה 
ַמִכיר , ָבְרחֹוב, ֶלד ֶׁשּלֹו ָכאןִפְתאֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּיֶ ; ֶאת ָכל ָמה ֶׁשנֹוַתר הּוא ְמַבְזֵבז ַעל ְׁשִתָּיה
 :אֹותֹו ְלִפי ִסיַמן ֵלָדה ֶׁשַעל ַצָּוארֹו  ְוקֹוֵרא

 !ְבִני –

 :ַהַנַער

 !ָאִבי –

 :ָהָאב

 !ַיְלִדי ַהָּיָקר –

 :ַהַנַער

 .ֲאִני הֹוֵלְך ָלמּות –

 :ָהָאב

 !ַאָתה ַחָּיב ִלְחיֹות –

ִטיַח ֶאת רֹאׁשֹו ְבָכל כֹוחֹו ְבִקיר ַהִבְנָין ֶׁשל  ַהֶחְבָרה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶׁשַבע ָהָאב ִמְתרֹוֵמם ּומֵ . ַהַנַער גֹוֵסס
 .ַהָמָסְך יֹוֵרד. ָבֶרַקע ִנְׁשַמע קֹול ַהֲחצֹוְצָרה ֶׁשל ִכְרָכַרת ָהֶעְזָרה ָהִראׁשֹוָנה. ַמְׁשַכְנָתאֹות

 .ָדׁש ֶׁשל ְרָגׁשֹותתֹוֵקף אֹוִתי ַגל חָ . ֲאִני ִמְתעֹוֵרר ֵמִהְרהּוַרי

, ֶׁשהּוא ָתִמיד ָאֹנִכי, ַאֶתם ַהְמַבְשִרים ְבקֹולֹות עֹוֵרב ֶׁשָהָאָדם הּוא ַרק ָזָכר אֹו ְנֵקָבה, ַהַמְלִעיִזים, ַאֶתם
ִאּלּו ֱהִייֶתם ׁשֹוְמִעים ֶאת ַרַחׁש ַהִהְתַמְרְמרּות ֶׁשָעַבר ַבָקָהל ְלַמְרֶאה ַהָצִעיר ְלבּוׁש ַהְּסָחבֹות ֶׁשִנָּסה 

 –ַאֶתם  ֶׁשֹּסֶמק ַהבּוָׁשה ָסר ִמְפֵניֶכם ִבְׁשַעת הֹוֵללּות , ַהְׁשקֹות ֶאת ַהִמְסֵכן ַהְמֻעָּלף ִבְלִגיַמת וֹוְדָקהלְ 
 .ֱהִייֶתם זֹוִכים בֹו ׁשּוב ְבֶרַגע ֶזה

 .ְמַאְּיִמים תֹוְך ֶהָהמֹון ַהזֹוֵעםִנְׁשְמעּו קֹולֹות  –! ַאל ִתֵתן ַלֶּיֶלד ְלִהְשַתֵכר, ִׁשכֹור, ֵלְך ַלֲעָזאֵזל –

 .ֵהִׁשיב ַהָצִעיר ְוִהְסַתֵּלק ְוָכְך ִהִציל ֶאת ַחָּייו –ָאז לֹא , לֹא –

לֹא ַאְזִכיר ֶאת ָכל ַהִמִּלים ָהֲעטּופֹות ְבַאֲהַבת ; לֹא ֶאֱחֹזר ַעל ָכל ַהְדָבִרים ֶׁשֶנֶאְמרּו ַבָקָהל ַהִמְצטֹוֵפף
ַהִפְרָחח ,  ֲחַסר ַהֵשם, ַהְמׁשּוחֹות ִבְדָאָגה ְלגֹוָרלֹו ֶׁשל ָהַאֵחר, ְבַצַער תּופַהְמֻרָפדֹות ְבִהְׁשַתְת , ַהזּוָלת

ָהָיה ְמֻרָצף ַאְבֵני ְגָרִניט ֶׁשל , חַ "ִפי ֶׁשֶנֱאַמר ַבדּו, ֶׁשִהְתעֹוְפפּו ֶבָחָלל ְלֵעֶבר ַהָמקֹום ֲאֶׁשר –ַהְמֻלְכָלְך 
ִמְּלַבד ֲאָנִׁשים ַבֲעֵלי ְתעּודֹות ַבְגרּות , ָהִאיְנֵטִליֶגְנִצָּיה־ִמְּלַבד ַׁשְמַנת, ַבָקָהל. [םנֹויהֵ גֶ הַ ]*ַכָּונֹות טֹובֹות 

נֹוטֹות ִמִטְבָען ִמְּלַבד ָנִׁשים הַ , ִמְּלַבד ְבֵני ָאָדם ֶׁשֵמֶעֶצם ִטְבָעם ֵהם ַבֲעֵלי ֵלב יֹוֵתר ָגִמיׁש ְוַרְך, ְוִדיְפלֹומֹות
עֹוְזֵריֶהם ַהְצִעיִרים ֶׁשל , ִנְמְצאּו ַגם ַזָבִנים ֵמֲחנּויֹות ֶׁשל ִצּיּוד אֹוְפִטי –ַהְרֵבה יֹוֵתר ְלַהִזיל ְדָמעֹות  

ר ֶאָחד ֶׁשל ַכְרִטיֵסי ְמַתְּוִכים ֶׁשל ִמְגְרֵׁשי ִוילֹות ְלִפי ַאָמה ּומֹוכֵ , סֹוְכֵני מֹוָדעֹות ִפְרסּום, רֹוֵאי־ֶחְׁשבֹון
 –ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִהִביעּו ֶאת ִהְׁשַתְתפּוָתם ְבַצַער ָקְרָבן ַהְתאּוָנה ַהִמְסתֹוִרית . ַהַהְגָרָלה ַהְּיהּוִדית

ִמי ְבפֹוָלִנית ְרהּוָטה ּוִמי  ,ִמי ְבקֹול ָרם ּוִמי ֶחֶרׁש, ִמי ְבצּוָרה ִפּיּוִטית ָפחֹות ּוִמי ְבצּוָרה ִפּיּוִטית יֹוֵתר
 .ְבָשָפה ְמֻׁשֶבֶׁשת

ָהִייִתי ְמֻעְנָין ַאְך ְוַרק ְלָהִביא ִליִדיַעְתֶכם . ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְבָכְך ׁשּום ָדָבר ַמְצִחיק, לֹא ֲאַסֵפר ָמה ָקָרה ַלַנַער
ִייִתי ָיכֹול ְלַסֵפר ָלֶכם ֶׁשִכְרָכַרת ָהֶעְזָרה ָהִראׁשֹוָנה ֲאָבל הָ .. ֶאת ָהֻעְבָדה ֶׁשֵּיׁש ִלְבֵני ָאָדם ֵלב ְוַגם ְרָגׁשֹות

הּוא ָאַכל ַכִנְרֶאה ְבָטעּות . ָׁשם ִקְבלּו אֹותֹו ַלְמרֹות ֶׁשּלֹא ָהָיה ָמקֹום, ֵהִביָאה ֶאת ַהַנַער ְלֵבית־חֹוִלים
 .ָראֵׁשי ַגְפרּוִרים ֵמֲחַמת ָהָרָעב


