
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 לארץ-בחוץ
 161-161' עמ, כתבים כרך ו, אק'יאנוש קורצ: מאת

 אורי אורלב: תרגם

 

מֹו ֵעיֵני ֶאת הַ  אֹות בְּ ִּתי ִלרְּ ּתֹוַקקְּ ַמן ִהשְּ ָבר ִמזְּ ָסם ַהֶזה" ָלָאֶרץ-חּוץ"כְּ ֻפרְּ . ַהמְּ

ֻזָמִנים לַ ַכֲאשֶ , ִמּׁשּום ָכְך ַעט מְּ פּו מְּ ִּתי ִמָיד ֶאת ֲחָפַצי ַכָּונֹות ֶשִלי ר נֹוסְּ ַנסְּ ִהכְּ

ָיָצאִתי ַלֶדֶרְך, נּו, (לֹא ַלַסל ֶשל ַהַמֲעֶרֶכת)ַבַסל  ִויָנה, וְּ  .לְּ

ָצת ֶאת ָהִעיר ַהזֹאת ִמֵּתאּוִרים ֶשל ַמָכַרי ִּתי קְּ ִדיר ֶאת ִויָנה. ִהַכרְּ , ֶאָחד ִהגְּ

ִרָיה טְּ טּויֹות – הִוינָ "ַבִמִלים , ִעיר ִביָרָתּה ֶשל אֹוסְּ , ִויָנה: "ֵשִני ָאַמר, !"שְּ

ִליִשי ָאַמר, "ִויָנה, צ,צ ָשה ? ִויָנה! הֹו!הֹו: "שְּ ִריָקה –ַורְּ  ".!לגֶ נְּ ּו'ג, זֹאת ַאפְּ

ִויָנה ֵיש  מֹו ֵעיֵני ֶשַלֲאָנִשים בְּ ֵהָמִתי ַכֲאֶשר ָרִאיִתי בְּ ִפיָכְך ָּתֲארּו ָלֶכם ֶאת ַּתדְּ לְּ

ַלִים לַ  ֵלנּואֹוָתן ַרגְּ מֹו ֶאצְּ מֹו , ֲהִליָכה כְּ ָמִנית כְּ ִרים אֹוָתּה ֶגרְּ ַדבְּ ָלִדים מְּ ַהיְּ

ֵלנּו ִעִּתים ֶאצְּ ִעים לְּ ֵבִנים, ֶשּׁשֹומְּ נּוִים ִמלְּ ֵטר, ַהָבִּתים בְּ לֹא ֵמָאַלַבסְּ ַהֹבץ , וְּ

ָלְך ֻלכְּ ֻרִקים, ֲאָבִנים ֵמֶאֶבן, מְּ מֹו, ֵכן. ָהֵעִצים ֵמֵעץ ִעם ָעִלים יְּ ֵלנּו כְּ  .ֶאצְּ

ׂשּוֶמת ֵלב. מּוָזר ֶיֶתר ּתְּ ָבִרים בְּ  .ֲאִני בֹוֵחן ֶאת ַהדְּ

ִחיִרים הַ  ַחֵפׂש ֶאת ַהמְּ ָסִמים ֶשל חּוץלִ זֹוֲאִני מְּ ֻפרְּ לֹא . ָלָאֶרץ-ים ַהמְּ לֹא ֻדִבים וְּ

 . ָגרּועַ  –ַהזֹול . ָיָקר –ַהָיֶפה . ַיַער

ָעָדהַאִני שֹוֵאל  –ֲאדֹוִני ַהָיָקר  – ִּתי ַבִמסְּ ִצי ֶשָפַגשְּ ָּתָנה ֶשל , ֶאת ֶבן ַארְּ ּתֹוְך ַהמְּ

צָ  ָבִעי ַהָּׁשָעה לְּ ֹלֶשת רְּ ָרִנים ָכאן ָכל ָכְך –ִלי שְּ  ?ָלָמה ֵהם ַיקְּ

ָשָנה  –ֵהם ַחָיִבים  – ִמים ֵשֶשת ֲאָלִפים לְּ ַשלְּ ֵני ֶשֵהם מְּ ָוה  ִמפְּ ַשלְּ הּוא ֵמִשיב בְּ

ֵמי ׂשְּ   .ִכירּותדְּ

ֵנַע אֹוִתי  . הּוא ִשכְּ

מֹו ַבָמלֹון ֶשִלי, ֲאדֹוִני ַהָיָקר – ָכל ָמקֹום כְּ  ?ַהִאם ַהֵּׁשרּות ָגרּוַע ָכאן בְּ

ָכל ָהעֹוָלם אֹותֹו ַהָדָבר – ֵשי ַהֵּׁשרּות מֹוִפיִעים ַרק ַכֲאֶשר ַאָּתה עֹוֵזב. בְּ  . ַאנְּ

אֹותֹו ֶרַגע ִהִגיַע  ַצר ָהָראִשי ִעם ִחיּוְך ָר בְּ הֹוִדיַע ֶשֵאין יֹוֵתר צָ ַהֶמלְּ , ִליָחב וְּ

ַחר ִלי ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִביִנים. אּוַלי ֶאבְּ ֹלֶשת ִר ַא ? ַאֶּתם מְּ י עֵ בְּ ֲחֵרי ֶשִחִכיִתי שְּ

 . ַהָּׁשָעה

ֵלנּו מֹו ֶאצְּ ִדיּוק כְּ  .בְּ


