
 

    כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

ְתֹוּכחְ לְ 
 .  שיחותיו של הדוקטור הזקן: מתוך

 892-899' עמ, כתבים ט, אק'יאנוש קורצ
 אורי אורלב: תרגם

 

ֵאיְנָך אֹוֵהב ְלַחּכֹות ָחד לֹא אֹוֵהב. ַגם ֲאִני לֹא אֹוֵהב ְלַחּכֹות. ֲאִני יֹוֵדַע שֶׁ  . ַאף אֶׁ

ה ִמָיד: ֲאִני יֹוֵדעַ  ה. ָהָאָדם ַחָיב ְלַהְמִתין, ָּכְך ֻמְכָרח ִלְהיֹות? ֲאָבל ָמה ַלֲעׂשֹות. ַעְכָשו, ַמֵהר, ַאָתה רֹוצֶׁ הּו זֶׁ ַאָתה . זֶׁ
ה ַמשֶׁ  ה ַמֵהרעֹוׂשֶׁ ת ַהִציּור. הּו ְורֹוצֶׁ ַאָתה ּכֹוֵתב, ִלְגֹמר ַמֵהר אֶׁ ת ָמה שֶׁ ה, ִלְגֹמר ְּכָבר אֶׁ ת ָמה , אֹו ּבֹונֶׁ ָלַדַעת ְּכָבר אֶׁ

ַאָתה לֹוֵמד  . שֶׁ

 : ָנִעים לֹוַמר

 .ְּכָבר ָגמּור. ֲאִני ְּכָבר יֹוֵדעַ , ְּכָבר מּוָכן, ֵיש ִלי ְּכָבר. ָגַמְרִתי ְּכָבר -

ר ַלַחּלֹון ר ַלַחּלֹון ְוַהְדרֹוִרים ֵאיָנם ְוֵאיָנם. ִפַזְרִתי ַלִצפֹוִרים. ְזַמן ַרב ִפַזְרִתי ֵפרּוִרים ֵמֵעבֶׁ  .ֲאִני ְמַפֵזר ֵמֵעבֶׁ

ה  .ֵאין -ְמַחָּכה , ֲאִני ְמַחּכֶׁ

ֵהם ְמַחְפִׂשים ָּבְרחֹוב ה שֶׁ ָחד ְמֻלְכָלְך . ֵהם ְרֵעִבים. ם ְרֵעִביםַהְדרֹוִרי. אֹוְסִפים ָּבְרחֹוב. ֲאִני רֹואֶׁ ְמַחְפִׂשים ַגְרִגיר אֶׁ
ן ַהַחּלֹון ֵיש ִּבְשִביָלם ַהְרֵּבה ְוָנִקי  דֶׁ  ? ַמדּועַ . ְוֵהם לֹא ָּבִאים -ְוַעל אֶׁ

 .לֹא -? ִמִטְפשֹות

 .לֹא -? ֵהם פֹוֲחִדים

ר ַלַחּלֹון? ַלֲעׂשֹותָמה . ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים. ֲעַדִין לֹא ָראּו  ?אּוַלי לֹא ְלַפֵזר ֵפרּוִרים ּוְגִריִסים ֵמֵעבֶׁ

ַמְתִחיל ָעָליו ְלִהְתַאֵזר ְּבַסְבָלנּות. לֹא ה, ֵאיְך ִיְהיֶׁה, ָעָליו ְלַחּכֹות ְוִלְראֹות ָמה ִיְהיֶׁה. ִמי שֶׁ ה ִיְקרֶׁ  .ָמַתי זֶׁ

 .ְוַאְרַּבע ְפָעִמים לֹא ִהְצַלְחִתי ָשלֹוש, ַפֲעַמִים, לֹא ִהְצַלְחִתי ַפַעם ַאַחת

ִּלי. ֲאִני ָאָדם ַסְבָלִני. ֲאָבל ֵיש ִלי ֹּכַח ָרצֹון ָחָזק ת שֶׁ ה אֶׁ ָהָאָדם , ָּכְך ֻמְכָרח ִלְהיֹות. ֲאִני ְמַחָּכה ְּבַסְבָלנּות ְועֹוׂשֶׁ
ה ה. ְמַחּכֶׁ הּו זֶׁ  ְוַאַחר ָּכְך ַמִגיָעה ַהַהְצָלָחה. זֶׁ

ן ַהַחּלֹוןַהְדרֹוִרים ְּכבָ  דֶׁ ֵיש ֵפרּוִרים ַעל אֶׁ  .ֲעַדִין פֹוֲחִדים. ֲאָבל ֵהם פֹוֲחִדים, ר רֹוִאים שֶׁ

ַהֵפרּוִרים ֲעבּוָרם  .ְוַאַחר ָּכְך ְּכָבר לֹא פֹוֲחִדים. ֵהם פֹוֲחִדים ְמאֹוד ְולֹא יֹוְדִעים שֶׁ

 .ִהְצַלְחִתי

ן ַהַחּלֹון. ם ֲאפּוִניםַׂשְמִתי ָלהֶׁ . אֹותֹו ָדָבר ָהָיה ִעם יֹוִנים דֶׁ ם ַעל אֶׁ  .ֲאפּוִנים ַּבֻקְפָסה ַמְמִתינֹות ָלהֶׁ

ם ה ְּבַסְבָלנּות. פֹוֲחדֹות -ֵאיָנן יֹוְדעֹות , ֵאיָנן רֹואֹות: ַהֹּכל ְּכִמקֹודֶׁ  .ַוֲאִני ְמַחּכֶׁ

 .ֲאפּוִנים ּוְגִריִסים ְוַזְרֵעי ֹדַחןְוַעְכָשו ֵהן אֹוְכלֹות ְּכָבר . ַאַחר ָּכְך ְשַתִים. ְוִהִגיָעה יֹוָנה ַאַחת

 .ּוִמְתקֹוְטטֹות ְורֹוצֹות יֹוֵתר. ֲאִפּלּו ְּכָבר ִנְכָנסֹות ְלַחְדִרי

 .ָהיּו ִלי ֲעִציִצים

ל ִלימֹון, ָטַמְנִתי ָּבֲאָדָמה ְשֵני ַעְרמֹוִנים. ָזַרְעִתי ְשעּוִעית  .ָזַרְעִתי ְזָרִעים שֶׁ

ם ה ֲאנִ . ַהֹּכל ְּכִמקֹודֶׁ ה . ֵאין ְּכלּום -י ְמַחּכֶׁ ה -ֲאִני ְמַחּכֶׁ  . ֵאין ְּכלּום. ַמְשקֶׁ

ת ַהְשעּוִעית טֶׁ ל ַעְרמֹון. ְוַאַחר ָּכְך ְּכָבר נֹובֶׁ ט שֶׁ בֶׁ  .ְוַאַחר ָּכְך ֵהִציץ נֶׁ

ה. ִחִּכיִתי ְוָזִכיִתי ה ָּבעֹוָלם. ַוֲאִני ְמֻרצֶׁ ָּכָכה זֶׁ  , לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות ַמֵהר. ָלנּותַחָיִבים ְלַחּכֹות ְּבַסבְ . ִמְפֵני שֶׁ

 .לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות ָתִמיד


