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 סיום
 אק'מאת יאנוש קורצ" התהילה"הספר  שלפרק הסיום 

 84-84' עמ', כרך ה, כתבים

 

ה ְלַהְתִחיל ִסּפּור ה ְלַסֵים, ָקשֶׁ ! ָכל ָכְך ַהְרֵבה ְדָבִרים ְמַעְנְיִנים קֹוִרים ְבָשָנה ַאַחת. ְועֹוד יֹוֵתר ָקשֶׁ

ה ר ָשִנים ָכֵאלֶׁ שֶׁ ְשֵרה ָשָנה, ְוִאם ַיְחְלפּו עֶׁ  ?ֲחֵמש־עֶׁ

ָלנּו" ַאִביֵרי ַהָכבֹוד"ַכָמה ִהְשַתּנּו ְבַוַדאי  ָגְדלּו – !שֶׁ ם ְכשֶׁ ַהִאם ָהְפכּו ִלְהיֹות ? ָמה ָקָרה ָלהֶׁ

ק ֱאמּוִנים ְלַמְנָיה –? ְמֻפְרָסִמים ת ַהְקַטָּנה, ַהִאם ָשַמר אֹולֶׁ רֶׁ ת ַהְמשֹורֶׁ ָשַכח אֶׁ  ?אֹו שֶׁ

ל קּוְנץ ת שֶׁ ק ִהְתַחֵתן ִעם ַמְנָיה ְועֹוֵבד ְבֵבית־ַהֲחֹרשֶׁ ק ָהָיה ָנִציג אֹו, ָהְיָתה ְשִביָתה –. אֹולֶׁ  –לֶׁ

ר ָחַזר סֹוף סֹוף ִבְקשּו ַהֲחֵבִרים ִלְבֹחר בֹו ִלְנִציָגם. ִהְגלּו אֹותֹו ְלָשלֹוש ָשִנים ְלרּוְסָיה ִאם  –. ַכֲאשֶׁ

ת ָהַפְך ִלְהיֹות ַמְנִהיג: ֵכן ִהְתַגְשמּו ַהֲחלֹומֹות ֱאמֶׁ לֹו ִכידֹונִ . הּוא בֶׁ , ים ְותֹוָתִחיםָאְמָנם ֵאין ַלָצָבא שֶׁ

הּו ָצָבא ָגדֹול  .ָחָזק ְוַאִמיץ, ַאְך זֶׁ

ת ִלְשִטיִחים ת ְבֵבית־ֲחֹרשֶׁ דֶׁ ת יֹוָמָנּה ַמְדִּפיִסים ָבִעתֹון . ַמְנָיה עֹובֶׁ ַמְנָיה ָתִמיד ָיְדָעה ְלַסֵּפר  –אֶׁ

ת  קֶׁ ת ָהְרַפְתקֹואֹוְתָיה –ְבצּוָרה ְמַרתֶׁ ה ְמאֹוד אֶׁ י ְדָבִרים ַחְסֵרי ַטַעם ָהִעתֹון לֹא ֲהרֵ  –. ֵתֲאָרה ָיפֶׁ

 ...ַיְסִכים ְלַהְדִּפיס

ק ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות רֹוֵפא ְמֻפְרָסם, ּוְוָלדֶׁ  ?שֶׁ

ק ּוְלַמְנָיה  –" לֹא ַנֲעֵשיִתי רֹוֵפא" ֲאָבל ָאח ַמֲעִשי , ֲאִני ָאח ַמֲעִשי ְבֵבית חֹוִלים" –ָכַתב ְלאֹולֶׁ

 ".ְמֻפְרָסם

קזֶׁהּו ִסּפ ִהְתַּפְרֵסם ְוָלדֶׁ  .ּור ָאֹרְך ַעל ֵאיְך שֶׁ

ק ִהְתַקֵבל ַלֲעבֹוָדה ְבֵבית־חֹוִלים ת ֲעבֹוָדתֹו נֱֶׁאָמָנה . ְוָלדֶׁ ט ְוָחרּוץ, ַצְיָתן –ָעָשה אֶׁ קֶׁ  . שֶׁ

ָחד ַאֵחר –ִאיש לֹא ָשם ֵלב ֵאָליו   . ָאח ַמֲעִשי ָרִגיל ְכמֹו ָכל אֶׁ

ִהְסַתְכֵסְך ַּפַעם  ל לֹא טֹובַעד שֶׁ לֹא ִחְבָבה ֹאכֶׁ ה שֶׁ נֶׁת ְלחֹולֶׁ ָהְיָתה נֹותֶׁ ֵיש ָכל , ִעם ָאחֹות שֶׁ ִמְּפֵני שֶׁ

ת.  ִמיֵני ֲאָחיֹות רֶׁ ת ַתְפִקיָדיו ַבִמְשמֶׁ ֵאינֹו ְמַמֵלא אֶׁ שּוב . לֹא מֹוֵדד ֹחם, ַאַחר ָכְך ָגַער ְבחֹוֵבש שֶׁ

ק ת ְוָלדֶׁ  . ִהְרבּו ְלַדֵבר ָעָליוְושּוב . ָעְמדּו ְלַפֵטר אֶׁ

ה עֹוד יֹוֵתר ָגרּועַ  ת ַהַתְחבֹושֹות –. ָהָיה ִמְקרֶׁ ה אֶׁ ֱחִליפּו ְלחֹולֶׁ לֹו ָנַסע , לֹא הֶׁ ָהרֹוֵפא שֶׁ ִמְּפֵני שֶׁ

ה ֹחם –. ְוַלֵשִני לֹא ָהָיה ְזַמן ה לֹא ִעְנָינ; ַבַלְיָלה ִקֵבל ַהחֹולֶׁ זֶׁ ק . ֹועֹוֵזר ַהחֹוֵבש ָאַמר לֹו שֶׁ ָרַחץ ְוָלדֶׁ

ת ָיָדיו ְשבֹון, אֶׁ ת ַהַתְחבֹושֹות ְוָכַתב ִדין־חֶׁ ֱחִליף אֶׁ ַיֲעִנישּו אֹותֹו: ְבַעְצמֹו הֶׁ . ַעְכָשו ִאם ֵהם רֹוִצים שֶׁ

ק –ָכל ַהָשבּוַע ָסֲערּו ָהרּוחֹות , ָּפְרָצה ַשֲערּוִרָיה –  . ַעְכָשו ְכָבר חֹוְשִשים מְוָלדֶׁ

ת ַהְתִהָלהְוָאז קָ  ק אֶׁ ֵהִביא ִלְוָלדֶׁ ה שֶׁ  . ָרה ַהִמְקרֶׁ

ת, ֲעטּור ֵמַדְליֹות ַרבֹות, ָּפִקיד ָבִכיר ְמאֹוד ָהרֹוְפִאים ִבְקשּו ְלִהָכֵנס ַיַחד ִעם . ָבא ַלֲעשֹות ִבֹקרֶׁ

ת ַדְרָכם –. ָהרֹוֵפא ָהָראִשי ִבְשַעת ַהִּנתּוחַ  ק ָחַסם אֶׁ  .ַהָדָבר ָאסּורָאַמר שֶׁ , ְוָלדֶׁ

יָך  –ָאַמר ָהרֹוֵפא ָהָראִשי  –ֵתן ְלִהָכֵנס  –  .ֲאִני ְמַצָּוה ָעלֶׁ

ה ְלִהָכֵנס, ָאסּור ְלַהְפִריעַ  – ִלי ָאַסר, לֹא ַאְרשֶׁ  .ָהרֹוֵפא שֶׁ
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ם  .ִהְתַחְלשּו ֵביֵניהֶׁ

ז – רֶׁ ת ַתְפִקיְדָך , ָבחּור ָכאֶׁ ם –ָהָראִשי  ָאַמר ָהרֹוֵפא –ַאָתה יֹוֵדַע אֶׁ  . ְוָהְלכּו ָלהֶׁ

ת ֵבית־ַהחֹוִלים ָבא ִמְקָרקֹוב ְמַנֵתַח ָגדֹול ִלְראֹות אֶׁ  . ַעד שֶׁ

ק ְוִחֵיְך –ַהִאם  ֻמָתר ְלִהָכֵנס ַלֲחַדר ַהִּנתּוַח  – ת ְוָלדֶׁ  .ָשַאל ָהרֹוֵפא ָהָראִשי אֶׁ

 :ְוָהאֹוֵרַח ִמְקָרקֹוב ָאַמר

הּו ָהָאח, ִאם ֵכן – ם זֶׁ ָלכֶׁ ת ָידֹו –? ְוָלִדיְסָלב, ַהַמֲעִשי ַהְמֻפְרָסם שֶׁ  .ְוהֹוִשיט לֹו אֶׁ

ם" ֲאִני ְמֻפְרָסם, רֹוִאים ַאתֶׁ ק ּוְלַמְנָיה –" ַיִקיַרי שֶׁ ק ְלאֹולֶׁ  .ָכַתב ְוָלדֶׁ

ר ל ַאָבא ְבֵסדֶׁ ֵעיָניו שֶׁ ק שֶׁ ם ְוָלדֶׁ ִאָמא ִתַּסע ֲאֵליהֶׁ , ְלַבּסֹוף הֹוִדיַע ָלהֶׁ ת שֶׁ ם ִעם ַאבּו ַלָחִגים ּוִבֵקש אֶׁ

ל ִאגּוד עֹוְבֵדי ֵבית־ַהחֹוִלים ְיַנֵּסַח ַתָקנֹון שֶׁ ק ִלְמצֹא לֹו עֹוֵרְך־ִדין שֶׁ  .אֹולֶׁ

ת ַתָקנֹון " ם זֹוְכִרים אֶׁ ָלנּו' ַאִביֵרי ַהָכבֹוד'ַאתֶׁ  !"ַהִאם לֹא מּוָזר ֵאיְך ַהֹכל ִמְתַגֵשם ַבַחִיים? שֶׁ

 

ת ַהְתִהָלה, ָשֲאפּו ִלְגדֹולֹות ְוִלְּנצּורֹות! ְיָלִדים הּו ְבַוַדאי  –. ִחְלמּו ֲחלֹומֹות ִנְשָגִבים ּוַבְקשּו אֶׁ ַמשֶׁ

ה  .ֵיֵצא ִמזֶׁ


