ַהּבֻ ּבָ ה ֶׁשּלִ י
רֹונֹות ָיה ֶׁשל יָ ֵעל רֹוזְ נֶ ר
ֶ
ִמּזִ כְ
ר-אל
ִע ְּב ָדה לְ ִסּפּור :ד"ר ֲע ִדינָ ה ּבַ ֵ

יד ושם בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

ִא ָּמא וַ ֲאנִ י עֹובְ רֹות לַ ּגֵ טֹו
נֹולַ ְד ִּתי ְּב ֶא ֶרץ ּפֹולִ יןְּ ,ב ִעיר ּגְ דֹולָ ה ֶׁשּנִ ְק ֵראת וַ ְר ָׁשה ,לְ ִא ָּמא נָ ַטלְ יָ ה ּולְ ַא ָּבא ִׁש ְמעֹוןַ .הּיֹום,
זֹוׁשהַ .א ָּבא
ּפֹה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ ,ש ִמי יָ ֵעלֲ .א ָבל ָאזּ ,כְ ֶׁש ָהיִ ִיתי ְק ַטּנָ הָ ,היָ ה לִ י ֵׁשם ּפֹולָ נִ יָ :
טֹוריָ ה וְ לַ ֲחקֹר וְ ָת ִמיד ָהיָ ה חֹוזֵ ר ַה ַּביְ ָתה ִעם
יס ְ
ִׁש ְמעֹון ָע ַבד ְּבמּוזֵ אֹון ְּבוַ ְר ָׁשהָ ,א ַהב לִ לְ מֹד ִה ְ
ֲע ֵרמֹות ֶׁשל ְס ָפ ִרים .הּוא ּגַ ם ּכָ ַתב ְס ָפ ִריםְּ ,ב ִע ָּקר ַעל ָּב ֵּתיּ-כְ נֶ ֶסת ַע ִּת ִיקים .לִ ְפ ָע ִמים הּוא
ףּ-בית.
מֹורה לִ ילָ ִדים ְּבכִ ּתֹות ָאלֶ ֵ
ּכֹותב ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה וְ יָ ֵׁשן ַּבּיֹוםִ .א ָּמא נָ ַטלְ יָ ה ָהיְ ָתה ָ
ָהיָ ה ֵ
ַא ָּבא ֶׁשּלִ י ָהיָ ה ֵּבן יָ ִחידֲ ,א ָבל לְ ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ָהיּו ֲע ָׂש ָרה ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹותּ .כְ ֶׁש ָהיִ ִיתי ְק ַטנְ טֹנֶ ת
ׁשֹוחטִ ,עם זָ ָקן
ּגַ ְרנּו יַ ַחד ִעם ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ִא ָּמא ֶׁשּלִ יֲ .אנִ י זֹוכֶ ֶרת ֶאת ַס ָּבאֶ ,ש ָהיָ ה ַרב וְ ֵ
ירֹוּפהֲ .אנִ י
הּודים ִּד ְּברּו ָּבּה ְּב ֵא ָ
לָ ָבן ָארְֹך .הּוא ָהיָ ה ָׁשר לִ י ִׁש ֵירי ֶע ֶרׂש ְּביִ ִידיׁשָׂ ,ש ָפה ֶׁש ַהּיְ ִ
ּדֹודים ֶׁשּלִ י,
הֹורים ֶׁשּלִ י ִּד ְּברּו ִא ִּתי ּפֹולָ נִ יתֵ .חלֶ ק ֵמ ַה ִ
ֹלא ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ַה ָּׂש ָפה ַהּזֹוּ ,כִ י ַה ִ
ַה ָּבנִ ים וְ ַה ָּבנֹות ֶׁשל ַס ָּבא וְ ָס ְב ָתאּ ,כְ ָבר ָהיּו ְמ ֻבּגָ ִרים ּכְ ֶׁשּנֹולַ ְד ִּתי וְ גָ רּו ִּב ְמקֹומֹות ֲא ֵח ִריםּ .דֹוד
רֹופאֹות ִׁשּנַ יִ ם.
ּוׁש ֵּתי ּדֹודֹות — ְ
רֹוק ַחתְ ,
ּדֹודה ַא ַחת — ַ
רֹופאְ ,מנַ ֵהל ֵּבית חֹולִ יםָ ,
ֶא ָחד ָהיָ ה ֵ
ַאּגַ בְׁ ,שנֵ י ַא ִחים ְצ ִע ִירים ֶׁשל ִא ִּמי — ָסאלֵ ק וְ ָדוִ דְּ ,בנֵ י  12וָ ,13-א ֲהבּו ְמאֹוד לְ ַׂש ֵחק ִא ִּתי.
ַא ַחרּ-כָ ְך ָע ַב ְרנּו — ִא ָּמאַ ,א ָּבא וַ ֲאנִ י — לָ גּור ְּב ִד ָירה ִמ ֶּׁשּלָ נּוֲ ,א ָבל ָקרֹוב לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחהְּ .ב ֶא ֶרץ
הּודיםַ .הּכֹל ָהיָ ה ְּב ֵס ֶדר ַעד ֶׁש ֵה ֵחּלּו
נֹוצ ִרים יַ ַחד ִעם ַה ְר ֵּבה ְמאֹוד יְ ִ
ּפֹולִ ין ּגָ רּו ּפֹולָ נִ ים ְ
ְׁשמּועֹות ֶׁש ִּמלְ ָח ָמה ֲעלּולָ ה לִ ְפרֹץ ,וְ ַהּגֶ ְר ָמנִ ים יַ ּגִ יעּו לְ פֹולִ יןִ .א ָּמא וְ ַא ָּבא ָּד ֲאגּו ְמאֹוד.
אֹותּהֵ .הם ִה ְת ִחילּו לְ ַצּוֹות
ֶּוב ֱא ֶמת ַה ִּמלְ ָח ָמה ָּפ ְר ָצהַ .חּיָ לִ ים ּגֶ ְר ָמנִ ים נִ כְ נְ סּו לְ וַ ְר ָׁשה וְ כָ ְבׁשּו ָ
הּודים ַצּוִ ים ָק ִׁשים
ַעל ַהּיְ ִ
ּולְ ַה ְמ ִציא ֻח ִּקים ֲח ָד ִׁשים.
ַהּגֶ ְר ָמנִ ים לָ ְקחּו ֶאת ַא ָּבא וְ ֹלא
ִה ְרׁשּו לֹו לַ ֲחזֹר ֵאלֵ ינּו ַה ַּביְ ָתה
ֲא ִפּלּו ַּבּלֵ ילֹותִ .א ָּמא ָּד ֲאגָ ה לִ י
ְמאֹוד.

וַ ְר ָשׁה לִ ְפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה
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ֲאנִ י

יֹום ֶא ָחד ָא ְמ ָרה לִ י ִא ָּמא:
"אנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ נּו
"ׁש ֶמׁש" — ֲ
"ׁש ֶמׁש ֶׁשּלִ י" — ִא ָּמא ָּת ִמיד ָק ְר ָאה לִ י ֶ
ֶ
וְ לַ ֲעבֹר לַ ּגֵ טֹו".
"ּגֵ טֹו? ָמה זֶ ה ּגֵ טֹו? ֵאיפֹה זֶ ה?" ָׁש ַאלְ ִּתי.
הּודיםּ .כָ כָ ה ֶה ְחלִ יטּו
"הּגֵ טֹו הּוא ּפֹהְּ ,בוַ ְר ָׁשה .זֶ הּו ֵאזֹור ַרק ֶׁשל יְ ִ
וְ ִא ָּמא ִה ְס ִּב ָירה לִ יַ :
הּודים יָ גּורּו ְּבנִ ְפ ָרד".
ַהּגֶ ְר ָמנִ יםֶׁ ,ש ַהּיְ ִ
צּועים ֶׁשּלִ י?" ָׁש ַאלְ ִּתי.
יטים ֶׁשּלָ נּו ,וְ ַה ַּצ ֲע ִ
"ּומה ִעם ָה ָר ִה ִ
ָ
"אנַ ְחנּו ַחּיָ ִבים לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ַהּכֹל ּכָ אן .נִ ַּקח ִא ָּתנּו ַרק ּכַ ָּמה ְּתמּונֹות ִמ ְׁש ָּפ ָחהֲ .א ָבל ֹלא
ֲ
מּודה ֶׁשּלִ יֲ ,אנִ י ֶא ְד ַאג ֶׁשֹּלא יְ ַׁש ֲע ֵמם לָ ְך ַּבּגֵ טֹו".
נֹוראֶׁ ,ש ֶמׁש ֲח ָ
ָ
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חֹומהָ .אסּור
נֶ ֱאלַ ְצנּו לַ ֲעבֹר לַ ּגֵ טֹו ,לְ ַביִ ת ֶׁשֹּלא ִהּכַ ְר ִּתיִ .מ ָּס ִביב לִ ְרחֹובֹות ַהּגֵ טֹו ָהיְ ָתה ָ
אֹותּה ּולְ ַהּגִ ַיע לִ ְרחֹובֹות ֲא ֵח ִרים ֶׁשל וַ ְר ָׁשה ֶׁש ָּב ֶהם ּגָ רּו ּפֹולָ נִ יםַּ .בּגֵ טֹו
הּודים לַ ֲעבֹר ָ
ָהיָ ה לַ ּיְ ִ
הּודי וַ ְר ָׁשה ָע ְברּו לְ אֹותֹו ָמקֹום .לִ ְפ ָע ִמים ּגָ רּו ּכַ ָּמה
ָהיָ ה ְמאֹוד ְמאֹוד ָצפּוףִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ל יְ ֵ
ִמ ְׁש ָּפחֹות ְּב ַביִ ת ֶא ָחדּ ,כָ ל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְּב ֶח ֶדר.
ּדֹודים .לִ יַ ,ה ְּק ַטּנָ הֹ ,לא ִה ְפ ִר ָיעה ַה ְּצ ִפיפּות
ּדֹודים ֶׁשּלִ י ְּובנֵ י ִ
יַ ַחד ִא ָּתנּו ַּב ִּד ָירה ַּבּגֵ טֹו ּגָ רּו ִ
ּדֹודים
צּועיםּ ,כִ י ָסאלֵ ק וְ ָדוִ דַ ,ה ִ
וְ ֹלא ָהיָ ה לִ י ְמ ַׁש ֲע ֵמםַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָהיּו ָׁשם ַצ ֲע ִ
ַה ְּצ ִע ִירים ֶׁשּלִ יָ ,היּו ְמ ַשֹ ֲח ִקים ִא ִּתי ּכָ ל ַהּיֹום.
ָהיָ ה ְמ ַעט ְמאֹוד אֹכֶ ל ַּבּגֵ טֹו ֲעבּור ּכַ ּמּות ּכֹה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ֲאנָ ִׁשיםֲ .א ָבל ִא ָּמא ִה ְת ַא ְּמ ָצה
אֹותּה
ְמאֹוד וְ ָד ֲאגָ ה לְ אֹכֶ ל ֲעבּור ּכֻ ּלָ נּו .יֹום ֶא ָחדּ ,כְ ֶׁש ִהיא ָחזְ ָרה ִעם ּכְ רּוב ּוגְ זָ ִריםָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ָ
עֹוברֹות
"הלַ כְ ִּתי לִ ְׁש ִביל ֶשל חֹול ֶׁשּבֹו ְ
ּדֹודים ֶׁשּלִ יֵ ,איְך ִהיא ִה ִּׂשיגָ ה ֶאת זֶ הָ :
ְמ ַס ֶּפ ֶרת לַ ִ
ֲעגָ לֹות ֲעמּוסֹות ַּב ֶּד ֶרְך ֶאל ַהּׁשּוקַּ .ב ְּׁש ִביל ַהּזֶ ה ָהיּו ֲהמֹון ֲא ָבנִ יםַ .הּיֹום ָע ְברּו ָׁשם ֲעגָ לֹות
ִעם ּגֶ זֶ ר ּוכְ רּובִּ ,ובגְ לַ ל ָה ֲא ָבנִ ים ֵהן ָ‘ק ְפצּו וְ ִה ְתנַ ְדנְ דּו’ ַּב ֶּד ֶרְך ַה ְּמ ֻׁש ֶּב ֶׁשת ,וְ נָ ְפלּו ֵמ ֶהן ַהּיְ ָרקֹות.
ּבֹואי וְ ָא ַס ְפ ִּתי ֶאת ּכָ ל ָמה ֶׁשּנָ ַפל".
אתי ִמ ַּמ ְח ִ
וְ ָאזַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָע ְברּו ,יָ ָצ ִ
וַ ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ָּת ִמיד אּוכַ ל לִ ְסמְֹך ַעל ִא ָּמא.

ִא ָּמא
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ֲאנִ י וְ ִא ָּמא ּבַ ַּמ ְר ֵּתף
הֹוציאּו עֹוד ַצּוִ ים וְ ַה ַּמ ָּצב נַ ֲע ָׂשה ָק ֶׁשה
ּכְ כָ ל ֶׁש ָע ְברּו ַהּיָ ִמיםַ ,הּגֶ ְר ָמנִ ים ִ
יֹותר
אֹותי ְּב ָמקֹום ֵ
יטה ֶׁש ִהיא ְצ ִריכָ ה לְ ַה ְח ִּביא ִ
יֹותר .לָ כֵ ן ִא ָּמא ֶה ְחלִ ָ
ֵ
טּוחִ .היא ָמ ְצ ָאה ַּבּגֵ טֹו ַּביִ ת נָ טּוׁשֶׁ ,ש ָהיָ ה ּבֹו ַמ ְר ֵּתףַ .ה ַּמ ְר ֵּתף ַהּזֶ ה
ָּב ַ
ִׁש ֵּמׁש ּכְ ַמ ְח ַסן ֵע ִצים לְ ַה ָּס ָקה.
ּכַ ֲא ֶׁשר ִהּגַ ְע ִּתי לְ ָׁשם ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה וְ נִ כְ נַ ְס ִּתי ִעם ִא ָּמאִ ,היא ָק ְר ָאה:

"הֹוּ ,כַ ָּמה אֹור יֵ ׁש ַּב ֶח ֶדר ַהּזֶ ה.
ִּת ְר ִאיֶׁ ,ש ֶמׁש ֶׁשּלִ יַ ,מ ָּמׁש ָח ִמים וְ נָ ִעים ּפֹה!"
ֲא ָבל ֲאנִ י ַּב ַה ְת ָחלָ ה ֹלא ָר ִא ִיתי ּכְ לּוםּ ,כִ י ָהיָ ה ָׁשם ְמאֹוד ָחׁשּוְךֲ ,א ָבל
לְ ַאט לְ ַאט ִה ְת ַרּגַ לְ ִּתי וְ ָר ִא ִיתי ֶח ֶדר ָארְֹך .וְ ָהיָ ה ָׁשם ְמאֹוד ַקרַ .רק ַחּלֹון
"מ ְד ֵרגֹות"
ֶא ָחד ָק ָטן ָהיָ ה ּבֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה ְק ָצת ּגָ בֹוּה ִּב ְׁש ִבילִ יִ .א ָּמא ִס ְּד ָרה לִ י ַ
חּוצהֲ .א ָבל ִמּכֵ יוָ ן
ִמּכַ ָּמה ֵע ִצים ,וְ כָ ְך יָ כֹלְ ִּתי לְ ַהּגִ ַיע ּולְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ַה ָ
ֶׁש ַה ַּמ ְר ֵּתף ָהיָ ה נָ מּוְך ִמן ַה ִּמ ְד ָרכָ הָ ,ר ִא ִיתי ֵמ ַה ַחּלֹון ֶׁשּלִ י ַרק ַרגְ לַ יִ ם ֶׁשל
ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָע ְברּו לְ יַ ד ַה ַּביִ תַּ .ופ ַעם ָר ִא ִיתי ָׁשם ּגַ ם ּכֶ לֶ ב .זֹו ָהיְ ָתה ַה ַּפ ַעם
ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ַחּיַ י ֶׁש ָר ִא ִיתי ּכֶ לֶ ב.
חֹורי ֲע ֵר ַמת ֵע ִצים ,וְ ָׁשם ָהיִ ינּו יְ ֵׁשנֹות
ִא ָּמא ָּפ ְר ָׂשה ְׁשנֵ י ִמזְ ָרנִ ים ֵמ ֲא ֵ
רֹוׁשיםִ .מ ְׁש ָּפ ָחה ְׁשלֵ ָמה ֶׁשל
ַּבּלֵ ילֹותַּ .ב ַּמ ְר ֵּתף ִהּכַ ְר ִּתי ּגַ ם ַעכְ ְּב ִ
חּוצה.
חֹורים ֶׁש ַּב ִּקיר ִּומ ֵּדי ַּפ ַעם ֵהם יָ ְצאּו ַה ָ
רֹוׁשים ִה ְת ַח ְּב ָאה ַּב ִ
ַעכְ ְּב ִ
אֹותי.
ּגּורים ַה ְּק ַטּנִ ים ַּדוְ ָקא ִח ַּב ְב ִּתיֲ ,א ָבל ַהּגְ דֹולִ ים ִה ְפ ִחידּו ִ
ֶאת ַה ִ
אֹותי".
רֹוׁשים ֲעלּולִ ים לִ נְ ׁשְֹך ִ
"ה ַעכְ ְּב ִ
"א ָּמא"ָ ,א ַמ ְר ִּתיָ ,
ִ
אֹותי ִא ָּמא" ,יֵ ׁש לִ י ּכְ לִ י-נֶ ֶׁשק"ִ .היא
"אל ִּת ְפ ֲח ִדיֶׁ ,ש ֶמׁש ֶׁשּלִ י"ִ ,ה ְרּגִ ָיעה ִ
ַ
"הּנֵ ה,
לָ ְק ָחה ַמ ֵּקל ֶׁש ָּמ ְצאה ָׁשם ֵּבין ָה ֵע ִצים וְ נָ ְתנָ ה לִ י אֹותֹוִ .
ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ִּת ְר ִאי ַעכְ ְּברֹוׁשִּ ,ת ְּתנִ י לֹו ִעם זֶ ה ַמּכָ ה ַעל ָהרֹאׁש"...
אֹותי.
רֹוׁשים ִּבכְ לָ ל ֹלא נָ ְׁשכּו ִ
ֶּוב ֱא ֶמת ָה ַעכְ ְּב ִ
		
אּולַ י יָ ְדעּו ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ַמ ֵּקל...
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ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ַה ִּד ְמיֹונִ ּיִ ים ֶׁשל ִא ָּמא וְ ֶׁשּלִ י
יׁש ֲע ֵמם לִ י.
ִא ָּמא ָּד ֲאגָ ה ֶׁשֹּלא ַ
אֹותי
ּפּורים ַעל ֲאנָ ִׁשים ְּומקֹומֹותִ .היא ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה לְ לַ ֵּמד ִ
ִהיא ִס ְּפ ָרה לִ י ּכָ ל ִמינֵ י ִס ִ
חּוצה לְ ִטּיּול.
ְּד ָב ִרים ַר ִּביםּ ,כִ י ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ְק ַטּנָ ה ,וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה לָ ֵצאת ִא ִּתי ַה ָ
ָאז ִא ָּמא ִה ְס ִּב ָירה לִ י ָמה זֹו ֲחנּותָ ,מה זֶ ה ַס ְפ ָסלֵ ,איְך ַמּגִ ִיעים ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום ִּב ְמכֹונִ ית
וְ עֹוד .וְ ִהיא ּגַ ם ִצּיְ ָרה לִ י ְּד ָב ִרים .וְ ֵאיְך ִהיא ִצּיְ ָרהִ ,אם ֹלא ָהיּו לָ נּו ֶע ְפרֹונֹות וְ ַד ִּפים?
ׂשֹור ִפים — וְ ִצּיְ ָרה לִ י
לֹוק ַחת ֲח ִתיכַ ת ֶּפ ָחם — ֶׁשּזֶ ה ּגּוׁש ָׁשחֹר ֶׁשל ֵעץ ֶׁש ָהיּו ְ
ִא ָּמא ָהיְ ָתה ַ
ּיּורים ּגְ דֹולִ ים.
ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ִצ ִ
מֹוח ֶקת ֶאת
ארק יָ ֶפהָּ ,ב ִּתיםּ .וכְ ֶׁשֹּלא נִ ְׁש ַאר ָמקֹוםִ ,היא ָהיְ ָתה ֶ
ֶאת ָה ְרחֹובֹות ֶׁשל וַ ְר ָׁשהַּ ,פ ְ
ּיּורים ֲח ָד ִׁשים.
ָמה ֶׁש ִּצּיְ ָרה ְּומ ַצּיֶ ֶרת ִצ ִ
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יטב ַעד ַהּיֹום .וְ כַ ָּמה נֶ ֱהנֵ ִיתי ָׁשם ַּב ַּמ ְר ֵּתף לְ ַׂש ֵחק ֶאת
ִמ ְׂש ָחק ִּד ְמיֹונִ י ֶא ָחד ֲאנִ י זֹוכֶ ֶרת ֵה ֵ
ַה ִּמ ְׂש ָחק ַהּזֶ הָ .ה ָבה וַ ֲא ָת ֵאר לָ כֶ ם אֹותֹו:
קֹוּפנֶ ה"ָ ,א ְמ ָרה לִ י ִא ָּמא יֹום ֶא ָחד.
מּודה ֶׁשּלִ י ,נִ ַּסע לְ ָמקֹום ָח ָדׁש ,לְ זָ ָ
"ּבֹואיֶׁ ,ש ֶמׁש ֲח ָ
ִ
קֹוּפנֶ ה?"
עֹוׂשים ְּבזָ ָ
"איפֹה זֶ ה? ָמה ִ
קֹוּפנֶ ה?" ָׁש ַאלְ ִּתיֵ ,
"זָ ָ
בֹוהיםּ .כְ ֶׁש ָהיִ ִיתי
בֹוהיםָ .מקֹום יָ ֶפה ְמאֹודָ ,מלֵ א ִּב ָיערֹות ִעם ֵע ִצים ּגְ ִ
"זֶ ה ָמקֹום ֶּב ָה ִרים ַהּגְ ִ
הֹורים ֶׁשּלִ י לְ נ ֶֹפׁש"ָ ,ענְ ָתה ִא ָּמא.
נֹוס ַעת לְ ָׁשם ִעם ַה ִ
ְק ַטּנָ ה ָהיִ ִיתי ַ
"וַ ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולֹות לְ ַהּגִ ַיע לְ ָׁשם ,לֶ ָה ִרים?"
קֹוּפנֶ ה".
אֹותְך ִמּיָ ד לְ זָ ָ
"ּבוַ ַּדאיַּ ,ב ִּד ְמיֹון ֶׁשּלָ נּוֲ .עלִ י ְּב ַב ָּק ָׁשה ַעל ּגַ ִּבי וְ ֶא ַּקח ָ
ְ
"הּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו עֹולֹות ַעכְ ָׁשו ָּבאֹוטֹו לֶ ָה ִרים" ,וְ ִא ָּמא ָהלְ כָ ה ִע ִּמי
אֹותי ַעל ּגַ ָּבּהִ .
ִא ָּמא ִה ְרּכִ ָיבה ִ
ַּב ֶח ֶדר ִמ ָּק ֶצה ֶא ָחד לַ ֵּׁשנִ י.
רּוח ַהּנְ ִע ָימה?"
יׁשה ַעכְ ָׁשו ֶאת ָה ַ
"א ְּת ַמ ְרּגִ ָ
"הּנֵ הִ ,הּגַ ְענּו"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמא וַ ֲאנִ י יָ ַר ְד ִּתי ֵמ ָעלֶ ָיהַ .
ִ
נֹופ ָפה ְּביָ ֶד ָיה ַעל ָּפנַ י.
ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא וְ ְ
"ּכֵ ןִ ,א ָּמא .זֶ ה נָ ִעים ְמאֹוד"ָ ,ענִ ִיתי לָ ּה.
רּוח ֵּבין ָה ֵע ִצים?" וְ ִא ָּמא ִה ְׁש ִמ ָיעה ְּב ִפ ָיה "פּו ,הּו ,הּו .פּו ,הּו,
ׁשֹומ ַעת ֶאת ַר ַעׁש ָה ַ
"וְ ַא ְּת ַ
הּו"...
"ּכֵ ןִ ,א ָּמא".
ּבֹואי ,נַ ֲעלֶ ה ַעל ִמזְ ֶחלֶ ת ַה ֶּׁשלֶ ג
קֹוּפנֶ ה ַמ ֲחלִ ִיקים ַעל ַה ֶּׁשלֶ גִ .
"יָ ֶפה"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמאּ" ,פֹה ְּבזָ ָ
מֹורד ָה ָהר".
וְ נַ ֲחלִ יק ְּב ַ
חֹורי וְ ִח ְּב ָקה ֶאת ָמ ְתנַ י.
ִה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי ַעל ָה ָא ֶרץִ ,א ָּמא ִה ְתיַ ְּׁש ָבה ֵמ ֲא ַ
"ּפסְּ ...פסַ ...ה ִּמזְ ֶחלֶ ת ַמ ֲחלִ ָיקהַּ .ת ֲחזִ ִיקי ָחזָ קֶׁ ,ש ֶמׁש"ָ ,ק ְר ָאה ִא ָּמא .וְ ִהיא נָ ָעה ִא ִּתי ִמיָ ִמין
ְ
לִ ְׂשמֹאל ִּומ ְּׂשמֹאל לְ יָ ִמין ,וְ  ...הֹוּפ! ָע ְצ ָרה ֶאת ַה ִּמזְ ֶחלֶ ת.
"וְ ַעכְ ָׁשוַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָעיַ ְפנּו ֵמ ַה ַה ְחלָ ָקה ַעל ַה ֶּׁשלֶ ג ,נִ ְׁשּכַ ב לִ יׁשֹן"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמא .וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁשּכַ ְבנּו
חֹורי ֲע ֵר ַמת ָה ֵע ִצים.
ַעל ַה ִּמזְ ָרנִ ים ֶׁשּלָ נּו ֵמ ֲא ֵ
קֹוּפנֶ הֶ ,אּלָ א ַּב ַּמ ְר ֵּתףֲ .א ָבל ֹלא ָר ִצ ִיתי לְ ַצ ֵער
לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְר ַּד ְמ ִּתי נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִּבכְ לָ ל ֹלא ְּבזָ ָ
ֶאת ִא ָּמאֶׁ ,שּנִ ְר ֲא ָתה ְׂש ֵמ ָחה ְּב ֵעת ַה ִּמ ְׂש ָחק ֶׁשּלָ נּו .לָ כֵ ן ָא ַמ ְר ִּתי לָ ּה:
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קֹוּפנֶ הֲ ,אנַ ְחנּו וְ ַא ָּבא ֶׁשּיַ ֲחזֹר ֵאלֵ ינּו".
"א ָּמאַ ,א ֲח ֵרי ַה ִּמלְ ָח ָמה ֶּב ֱא ֶמת נִ ַּסע לְ זָ ָ
ִ
קֹוּפנֶ ה וְ ַא ְּת ִה ְת ַא ַּמנְ ְּת.
וְ ִא ָּמא ָא ְמ ָרה" :נָ כֹון ְמאֹודִּ .ב ְׁש ִביל זֶ ה ִה ְס ַּב ְר ִּתי לָ ְך ַעכְ ָׁשו ָמה יֵ ׁש ְּבזָ ָ
ּכְ ֶׁש ַּתּגִ ִיעי לְ ָׁשם ֵּת ְד ִעי ְּב ִדּיּוק ָמה לַ ֲעׂשֹות".
קֹוּפנֶ ה ַהּיָ ָפהַ ,על ַהּיְ ָערֹות ַהּיְ ֻר ִּקים וְ ַעל ֶה ָה ִרים
ֲאנִ י ִח ַּב ְק ִּתי ֶאת ִא ָּמא וְ ָחלַ ְמ ִּתי ַעל זָ ָ
ַה ֻּמ ְׁשלָ גִ ים וְ ַעל ַה ְר ֵּבה יְ לָ ִדים ֶׁש ַּמ ֲחלִ ִיקים ַעל ַה ֶּׁשלֶ ג ְּב ַמ ֲחלִ ַיקיִ ם ְּוב ִמזְ ָחלֹות.
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יחה לָ ֵצאת ֵמ ַהּגֵ טֹו וְ לָ ׁשּוב
ִא ָּמא ַמ ְצלִ ָ
"א ְּת יַ לְ ָּדה
ּכָ ְך ִה ְמ ַׁשכְ נּו לָ גּור ְׁש ֵּתינּו ַּב ַּמ ְר ֵּתף ֶה ָחׁשּוְך וְ ַה ַּקר .יֹום ֶא ָחד ָא ְמ ָרה לִ י ִא ָּמאַ :
ׁשּובהִּ .בגְ לָ לָ ּה ֲאנִ י ַחּיֶ ֶבת לָ ֵצאת לְ כַ ָּמה ָׁשעֹות,
בֹודה ֶׁשּלִ י ֲח ָ
יֹוד ַעת ּכַ ָּמה ָה ֲע ָ
נְ בֹונָ ה ,וְ ַא ְּת ַ
ֲא ָבל ֲאנִ י ֶא ֱחזֹרָּ ,ת ִמיד ֶא ֱחזֹר ֵאלַ יִ ְך".
"אנִ י ַמ ְסּכִ ָימה ֶׁש ֵּתלְ כִ י"...
"ּכֵ ן"ָ ,ענִ ִיתי ְּבלֵ ב ּכָ ֵבדֲ ,
אֹותם ֵמ ַהּגֵ טֹו,
הֹוציא ָ
רֹוצים לְ ִ
הֹורים ֶׁשּלָ ֶהם ִ
לֹוק ַחת יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ יםֶׁ ,ש ַה ִ
יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ִא ָּמא ַ
טֹוביםֶׁ ,ש ִה ְב ִטיחּו
אֹותם לַ ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ָה ִעיר ,לְ ָב ִּתים ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ּפֹולָ נִ ים ִ
ַּומ ֲע ִב ָירה ָ
לִ ְׁשמֹר ֲעלֵ ֶיהם ּולְ ַט ֵּפל ָּב ֶהם.
ְּבכָ ל זֹאתְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִא ָּמא ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה לָ ֵצאתָּ ,פ ַח ְד ִּתי ְמאֹוד לְ ִה ָּׁש ֵאר לְ ַבדֲ ,א ָבל ֹלא
טֹובהִ .א ָּמא ָהיְ ָתה ַמ ְב ִט ָיחה לִ י
ָא ַמ ְר ִּתי לָ ּה ָּד ָבר וְ ֹלא נִ ְדנַ ְד ִּתי לָ ּהּ ,כִ י ָר ִצ ִיתי לִ ְהיֹות יַ לְ ָּדה ָ
ֹאׁשּה וְ ִסינָ ר ַעל ַה ִּׂש ְמלָ ה ֶׁשּלָ ּהַ .א ַחרּ-כָ ְך
ֶׁש ִהיא ַּת ֲחזֹרָ .אז ִהיא ָהיְ ָתה ָׂש ָמה ִמ ְט ַּפ ַחת ַעל ר ָ
נֹותנֶ ת לִ י נְ ִׁש ָיקה ְמ ַצלְ ֶצלֶ ת ַעל ַהּלֶ ִחי — נְ ִׁש ָיקה ֶׁשּזָ כַ ְר ִּתי ַעד
לֹוק ַחת ַסל ְּביָ ָדּהֶ ,
ִהיא ָהיְ ָתה ַ
חּוצה.
יֹוצאת ַה ָ
ֶׁש ִהיא ָחזְ ָרה — וְ ֵ
וְ ָאכֵ ן ִא ָּמא ָחזְ ָרה ָּת ִמיד ַא ֲח ֵרי ּכַ ָּמה ָׁשעֹות .וְ כַ ָּמה טֹוב ָהיָ ה לִ י ּכְ ֶׁש ִהיא ָחזְ ָרהִ .היא ָהיְ ָתה
ּפּוח
אֹותי ָחזָ ק ָחזָ ק ְּומנַ ֶּׁש ֶקת ֶאת ָּפנַ י ,וְ ִהיא ָהיְ ָתה ְמ ִב ָיאה לָ נּו ְמ ַעט אֹכֶ ל — ַּת ַ
ְמ ַח ֶּב ֶקת ִ
ֲא ָד ָמהּ ,כַ ָּמה ּגְ זָ ִרים ,וְ לִ ְפ ָע ִמים ֲא ִפּלּו ְק ָצת לֶ ֶחם.
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יֹוד ַעתֶׁ ,ש ֶמׁשָ ,האֹכֶ ל ַהּזֶ ה הּוא ֵמ ַהּדֹוד ֶׁשּלָ ְך יֹוזִ ’יקָ ,אח ֶׁשּלִ י"ָ ,א ְמ ָרה לִ י ִא ָּמא.
"א ְּת ַ
ַ
הּודים?"ָׁ ,ש ַאלְ ִּתי.
"אז לָ ָּמה הּוא ֹלא ּגָ ר ַּבּגֵ טֹו ּכְ מֹו ּכָ ל ַהּיְ ִ
ָ
"הּוא ִמ ְת ַח ֵּפׂש לְ ּפֹולָ נִ י"ָ ,א ְמ ָרה לִ י ִא ָּמא.
"וְ הּואּ ,דֹוד יֹוזִ ’יקּ ,גִ ּבֹור ֶׁשהּוא עֹוזֵ ר לָ נּו ,נָ כֹון?"
אֹותנּוֶ ,את ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלֹוְ .מאֹוד ְמ ֻסּכָ ן
מּודה ,הּוא ּגִ ּבֹור .הּוא ֹלא ׁשֹוכֵ ַח ָ
"ּכֵ ןֲ ,ח ָ
בּורי אֹכֶ ל ְּב ַמ ְחּבֹוא — ְּבתֹוְך חֹר ְּב ִקיר ֶׁשל ַּביִ ת
עֹוׂשה .הּוא ַמ ְח ִּביא ֲע ִ
לַ ֲעׂשֹות ָמה ֶׁשהּוא ֶ
נָ טּוׁש".
הּודים
הּודּיָ ה ַּומ ְב ִר ָיחה יְ לָ ִדים יְ ִ
"א ְּת ִמ ְת ַח ֶּפ ֶׂשת לְ ֹלא-יְ ִ
ּבֹורהִ ,א ָּמא"ָ ,א ַמ ְר ִּתי לָ ּהַ ,
"וְ גַ ם ַא ְּת ּגִ ָ
טֹובים ֶׁשּיִ ְׁש ְמרּו ֲעלֵ ֶיהם".
ֵמ ַהּגֵ טֹו לַ ֲאנָ ִׁשים ּפֹולָ נִ ים ִ
ק-חזָ קֲ .אנִ י יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ֵאּלּו ְּד ָמעֹות ֶׁשל
אֹותי ָחזָ ָ
ְּד ָמעֹות ָעלּו ְּב ֵעינֶ ָיה ֶׁשל ִא ָּמא וְ ִהיא ִח ְּב ָקה ִ
סֹומכֶ ת ַעל ִא ָּמא ֶׁשּלִ י.
ִׂש ְמ ָחהּ ,כִ י ֲאנִ י ּכָ ל ּכָ ְך ֲחכָ ָמה וְ ַא ִּמ ָיצה וְ כָ לּ-כָ ְך ֶ
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ֲאנִ י ְמ ַקּבֶ לֶ ת ּבֻ ּבָ ה ֲח ָד ָׁשה
ּדּורים וְ חֹוזֶ ֶרת ֵאלַ י.
חּוצה לְ כָ ל ִמינֵ י ִס ִ
יֹוצאת ַה ָ
ּכְ מֹו ֶׁש ִּס ַּפ ְר ִּתיִ ,מ ֵּדי ַּפ ַעם ָהיְ ָתה ִא ָּמא ֵ
"ׁש ֶמׁש ֶׁשּלִ יִּ ,ת ְר ִאי ָמה
ַּפ ַעם ַא ַחת ִהיא ֵה ִב ָיאה לִ י רֹאׁש ֶׁשל ֻּב ָּבה וְ ָא ְמ ָרה ְּב ִׂש ְמ ָחהֶ :
אתי לָ ְךֻּ ,ב ָּבה!"
ֵה ֵב ִ
"א ָבלִ ,א ָּמא"ָ ,א ַמ ְר ִּתי" ,זֹו ִּבכְ לָ ל
ֲאנִ י ִה ְס ַּתּכַ לְ ִּתי ִּובכְ לָ ל ֹלא ָׂש ַמ ְח ִּתיֲ .
ֹלא ֻּב ָּבה .זֶ ה ַרק רֹאׁש ֶׁשל ֻּב ָּבהֵ .איפֹה ַהּגּוף ֶׁשּלָ ּה?"
אֹותּה לְ ֻב ָּבה יָ ָפה
"אל ִּת ְד ֲאגִ י ,עֹוד ְמ ַעט ִּת ְר ִאי ֶק ֶסםֲ .אנִ י ֶא ֱהפְֹך ָ
ַ
ַמ ָּמׁש".
ִא ָּמא ָמ ְצ ָאה ַּבד וְ ֵהכִ ינָ ה ּגּוף ֶׁשל ֻב ָּּבה ִעם ִׂש ְמלָ ה
יָ ָפהִּ ,פ ְרחֹונִ ית.

"ז’ּוזְ ’יָ ה"ָ ,א ַמ ְר ִּתי.
"א ְּת
ֵּומ ָאז ָהיִ ִיתי ַא ְח ָר ִאית לְ ז’ּוזְ ’יָ הָ .א ַמ ְר ִּתי לָ ּהַ :
יֹוד ַעת ,ז’ּוזְ ’יָ ה ,לָ ָּמה ֲאנַ ְחנּו ּגָ ִרים ּפֹה? ּכִ י יֵ ׁש
ַ
ִמלְ ָח ָמה ַּבחּוץ וְ ָהאֹויְ ִבים ֵהם ַהּגֶ ְר ָמנִ יםָ .אז
ָאסּור לָ ְך לְ ַד ֵּבר ְּבקֹול ָרם וְ ֹלא לִ ְבּכֹות וְ ֹלא
חּוצה" .ז’ּוזְ ’יָ ה ֹלא
לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ִמ ַּב ַעד לַ ַחּלֹון ַה ָ
ָענְ ָתהֲ ,א ָבל ִהיא ֵה ִבינָ ה .וְ גַ ם ָא ַמ ְר ִּתי לָ ּה ֶׁשעֹוד ְמ ַעט
ַהּגֶ ְר ָמנִ ים יַ ַעזְ בּו ֶאת ּפֹולִ ין ,וַ ֲאנַ ְחנּו נַ ֲחזֹר ַה ַּביְ ָתה וְ נָ גּור ִעם ַא ָּבא
אֹותּה ִמ ֶּמנִ ּי.
וְ ִעם ּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ נּוֲ .א ָבל ֵּבינְ ַתיִ ם ֲאנִ י ֶא ְׁשמֹר ָעלֶ ָיהַ .אף ֶא ָחד ֹלא יִ ַּקח ָ
יֹוד ַעת ֵאיְך לִ ְׁשמֹר ַעל ַהּיְ לָ ִדים ֶׁשּלָ ּהֶּ .וב ֱא ֶמת ָׁש ַמ ְר ִּתי ָעלֶ ָיהַּ .בּלַ יְ לָ ה ָהיִ ִיתי
ּכִ י ִא ָּמא ָּת ִמיד ַ
אֹותּה ַּת ַחת ַה ִּמזְ ָרן ֶׁשּלִ י.
ַמ ְח ִּב ָיאה ָ
בֹודה ּולְ ָה ִביא אֹכֶ לָ ,היִ ִיתי נִ ְׁש ֶא ֶרת ִעם ז’ּוזְ ’יָ הֶׁ ,ש ָהיָ ה לָ ּה ַקר
יֹוצאת לָ ֲע ָ
ּכְ ֶׁש ִא ָּמא ָהיְ ָתה ֵ
אֹומ ֶרת לָ ּה" :ז’ּוזְ ’יָ הַ ,אל ִּת ְפ ֲח ִדיִ .א ָּמא ִה ְב ִט ָיחה
וְ ָעצּוב וְ ִהיא ּגַ ם ָּפ ֲח ָדה ְק ָצת .וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ֶ
ֶׁש ַּת ֲחזֹר .וְ ִא ָּמא ָּת ִמיד ְמ ַקּיֶ ֶמת ָמה ֶׁש ִהיא ַמ ְב ִט ָיחה".
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ּו ְז’ ָיה
ז’

"ּתּכִ ִירי ,זֹו ַה ַּבת ֶׁשּלָ ְךַ .עכְ ָׁשו
"ב ַב ָּק ָׁשה"ִ ,היא ָא ְמ ָרה לִ יַ ,
ְ
ַא ְּת ִא ָּמא ֶׁשּלָ ּה ְּוצ ִריכָ ה לִ ְׁשמֹר ָעלֶ ָיהֵ .איְך ִּת ְק ְר ִאי לָ ּה?"

ּדֹואגֶ ת ּגַ ם לָ נּו וְ גַ ם לִ ילָ ִדים
טֹובהֶׁ ,ש ִהיא ֶ
וְ גַ ם ִה ְס ַּב ְר ִּתי לְ ז’ּוזְ ’יָ ה ּכַ ָּמה ִא ָּמא ַא ִּמ ָיצה וְ ָ
יֹוד ַעת לְ ִה ְת ַח ֵּפׂש לְ ִא ָּׁשה
ֲא ֵח ִרים .וְ עֹוד ָא ַמ ְר ִּתי לְ ז’ּוזְ ’יָ הֶׁ ,ש ִהיא ֹלא ְצ ִריכָ ה לִ ְדאֹגּ ,כִ י ִא ָּמא ַ
ּׁשֹומ ִרים ְּב ַׁש ַער ַהּגֵ טֹו
ּפֹולָ נִ ּיָ ה ֶׁשּכְ ִאּלּו ָּב ָאה ֵמ ַהּכְ ָפר ּכְ ֵדי לִ ְמּכֹר יְ ָרקֹות ֵמ ַה ֶּמ ֶׁשק ֶׁשּלָ ּה ,וְ ַה ְ
הּודּיָ הַּ ,ומ ְר ִׁשים לָ ּה לַ ֲעבֹר ִעם ַהּיְ לָ ִדים.
יֹוד ִעים ִּבכְ לָ ל ֶׁש ִהיא יְ ִ
ֹלא ְ
בֹודה ֶׁשּלָ ּה ,וְ ָת ִמיד ָחזְ ָרה וְ ָת ִמיד נָ ְתנָ ה לִ י נְ ִׁשיקֹות
ִא ָּמא ִה ְמ ִׁשיכָ ה לָ ֵצאת ִמ ֵּדי ַּפ ַעם לָ ֲע ָ
אֹותי ּגַ ם ָמה לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֶׁש ֲאנִ י לְ ַבדּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא
ּבּוקים וְ ַא ַחרּ-כָ ְך ִׂש ֲח ָקה ִא ִּתיִ .א ָּמא לִ ְּמ ָדה ִ
וְ ִח ִ
ֶא ְׁש ַּת ֲע ֵמם.
אֹותְך לִ ְרקֹם"ִּ .בכְ לָ ל עֹוד ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ָמה זֶ ה
"עכְ ָׁשו ֲאנִ י ֲאלַ ֵּמד ָ
ַּפ ַעם ַא ַחת ִא ָּמא ָא ְמ ָרה לִ יַ :
לִ ְרקֹםֲ ,א ָבל ִא ָּמא ָא ְמ ָרה ֶאת זֶ ה ַּב ֲחגִ יגִ ּיּות ְּוב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ,וַ ֲאנִ י ֵה ַבנְ ִּתיֶׁ ,ש ִהיא ִמּיָ ד ַּת ְר ֶאה
לִ י ָּד ָבר נִ ְפלָ אָ .היְ ָתה לָ נּו ּכַ ף ֵעץ ְק ַטּנָ הִ .א ָּמא ָע ְׂש ָתה חֹר ִּב ְק ֵצה ּכַ ף ָה ֵעץ ,וְ ִה ְׁש ִחילָ ה לַ חֹר
ֲח ִתיכַ ת ֶח ֶבל ַּדק" .זֹו ַה ַּמ ַחט ֶׁשּלָ ְך"ָ ,א ְמ ָרה לִ יֲ .אנִ י יָ ַד ְע ִּתי ָמה זֹו ַמ ַחטּ ,כִ י ָר ִא ִיתי ֶאת ִא ָּמא
ּתֹופ ֶרת ֶאת ַה ֶּבגֶ ד ֶׁשל ז’ּוזְ ’יָ ה ,וְ ִחּכִ ִיתי לִ ְראֹות ָמה ִהיא ַּת ֲע ֶַׂשה ַּב ַּמ ַחט ַה ְּמ ֻׁשּנָ ה ַהּזֹו .וְ ִא ָּמא
ֶ
לָ ְק ָחה ַק ְרטֹון ,נִ ְּק ָבה ּבֹו ח ִֹרים ,וְ ִה ְת ִחילָ ה לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ּכַ ף ָה ֵעץ ֶּד ֶרְך חֹר ֶא ָחד ְּפנִ ָימה,
הֹוצ ָיאה
יסה ֶאת ּכַ ף ָה ֵעץ לְ חֹר ֶא ָחד וְ ִ
חּוצה .וְ ׁשּובִ ,הכְ נִ ָ
אֹותּה ֶּד ֶרְך ַהחֹר ֶׁשּלְ יָ דֹו ַה ָ
הֹוצ ָיאה ָ
וְ ִ
ֵמחֹר ֵׁשנִ יִּ .ופ ְתאֹום ָר ִא ִיתיֵ :איזֶ ה ֶּפלֶ א! ַה ֶח ֶבל יָ ַצר ַעל ַה ַּק ְרטֹון צּורֹות ׁשֹונֹותַ .הּיֹום ֲאנִ י
"ּת ָפ ִרים"ַ .א ַחרּ-כָ ְך ִהיא ִה ְׁש ִחילָ ה ְּבכַ ף ָה ֵעץְ ,סלִ ָיחהַּ ,ב ַּמ ַחט ֶׁשּלָ נּו,
ּקֹור ִאים לְ זֶ ה ְ
יֹוד ַעת ֶׁש ְ
ַ
חּוט ָע ֶבה ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר וְ ַעל ַה ַּק ְרטֹון ָהיּו ְּת ָפ ִרים ִּב ְׁשנֵ י ְצ ָב ִעים.
"זֶ ה נֶ ְה ָּדר ,נָ כֹון?" ָק ְר ָאה ִא ָּמא ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלּות.
"נָ כֹוןִ ,א ָּמא ,זֶ ה נֶ ְה ָּדר! ְּתנִ י לִ י לְ נַ ּסֹות ְּב ַב ָּק ָׁשה" .וַ ֲאנִ י נִ ִּס ִיתי וְ ִה ְצלַ ְח ִּתי.
יֹוד ַעת לִ ְרקֹםֲ .אנִ י ָא ִביא לָ ְך עֹוד ַק ְרטֹונִ ים וְ עֹוד ּכָ ל ִמינֵ י
"יָ ֶפה ְמאֹודֶׁ ,ש ֶמׁשַ ,עכְ ָׁשו ַא ְּת ַ
חּוטים".
ִ
וְ ָאכֵ ן ְּבכָ ל ַּפ ַעם ִהיא ֵה ִב ָיאה לִ י ַק ְרטֹונִ ים וְ עֹוד ֲח ָבלִ יםּ ,כָ ל ִמינֵ י
חּוטי ֶצ ֶמר —
ֲח ָבלִ ים ָע ִבים וְ ַד ִּקים ,וְ גַ ם ֲח ִתיכֹות ֶׁשל ֵ
ּכָ ל ָמה ֶׁש ִהיא ָמ ְצ ָאה.
רֹוק ֶמתּ .וכְ ָבר ָהיְ ָתה
יֹוׁש ֶבת ָׁשם וְ ֶ
ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ֶ
קּומים.
לִ י ֲע ֵר ָמה ֶׁשל ַק ְרטֹונִ ים ְר ִ
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ִא ָּמא ִמ ְתיַ ֶּד ֶדת ִעם ּכֶ לֶ ב
יֹום ֶא ָחד ִהּגִ ָיעה ִא ָּמא לַ ַּמ ְר ֵּתף ִעם ֻק ְפ ַסת ַּפח יְ ָׁשנָ ה ,וְ ָעלֶ ָיה ִצּיּור ֶׁשל ׁשֹוקֹולָ ִדים.
"מה זֶ הִ ,א ָּמא?" ָׁש ַאלְ ִּתי.
ָ
"מּיָ ד ִּת ְר ִאיֲ ,ח ִב ָיבה"ָ ,ענְ ָתה לִ י ִא ָּמאִ .היא ָּפ ְת ָחה ֶאת ִמכְ ֵסה ַה ֻּק ְפ ָסה ִּוב ְפנִ ים ָהיּו...
ִ
חּוטים נִ ְפלָ ִאים לִ ְר ִק ָימה",
"הּנֵ הַ ,עכְ ָׁשו יֵ ׁש לָ ְך ִ
ּדּורי ֶצ ֶמר ְּבכָ ל ִמינֵ י ְצ ָב ִעים! ִ
ּכַ ֵ
ִהיא ָא ְמ ָרה לִ י.
אֹותּה.
חּוטים ָה ֵאּלּו? ִמי נָ ַתן לָ ְך?" ָׁש ַאלְ ִּתי ָ
"מ ֵאיפֹה ַה ִ
ֵ
אֹותם".
ִא ָּמא ָצ ֲח ָקהּ" :כֶ לֶ ב ֶא ָחד נָ ַתן לִ י ָ
אתי.
"ּכֶ לֶ ב?!" ִה ְת ַּפּלֵ ִ
ּמּובן לְ ּפֹולָ נִ ּיָ הַּ ,וב ִּמ ְׂש ָרד
ִא ָּמא ִס ְּפ ָרה לִ י ֶׁש ִהיא נִ כְ נְ ָסה לְ ִמ ְׂש ָרד ֶׁשל ּגֶ ְר ָמנִ יםְ ,מ ֻח ֶּפ ֶׂשת ּכַ ָ
יֹוׁשב ַעל ְסוֵ ֶדר ִצ ְבעֹונִ י ִמ ֶּצ ֶמרִ .היא ִה ְתיַ ְּד ָדה ִעם ַהּכֶ לֶ ב,
ַהּזֶ ה ִהיא ָר ֲא ָתה ּכֶ לֶ ב ּגָ דֹול ֵ
וְ ַא ַחרּ-כָ ְך ָמ ְׁשכָ ה ִּבזְ ִהירּות ֶאת ַה ְּסוֵ ֶדר ֶׁשהּוא ָׁשכַ ב ָעלָ יו וְ לָ ְק ָחה אֹותֹו.
"וְ ַהּכֶ לֶ ב ֹלא ִה ְתנַ ּגֵ ד?" ָׁש ַאלְ ִּתי.
מּודה,
"א ַמ ְר ִּתי לֹו ֶׁשּזֶ ה ִּב ְׁש ִביל יַ לְ ָּדה ֲח ָ
"ֹלאֲ .ה ֵרי הּוא ָהיָ ה ָח ֵבר ֶׁשּלִ י"ָ ,ענְ ָתה לִ י ִא ָּמאָ .
ֶׁשֹּלא יְ ַׁש ֲע ֵמם לָ ּה".
ָצ ַח ְק ִּתי .יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשּכְ לָ ִבים ֹלא ְמ ַד ְּב ִרים ִעם ֲאנָ ִׁשיםֲ .א ָבל ַהּכֶ לֶ ב ְּבוַ ַּדאי ֵה ִבין ּכַ ָּמה ִא ָּמא
אֹותי וְ ִה ְסּכִ ים לָ ֵתת לָ ּה ֶאת ַה ְּסוֵ ֶדרּ .כָ כָ ה ָח ַׁש ְב ִּתי לִ י ָאזּ ,כְ ֶׁש ָהיִ ִיתי ְק ַטּנָ ה .וְ ִא ָּמא
אֹוה ֶבת ִ
ֶ
ּדּורי ֶצ ֶמר
יטבָּ ,פ ְר ָמה אֹותֹו וְ ֵהכִ ינָ ה לִ י ּכַ ֵ
יטב ֵה ֵ
ִס ְּפ ָרה לִ י ֶׁש ִהיא ּכִ ְּב ָסה ֶאת ַה ְּסוֵ ֶדר ַהּזֶ ה ֵה ֵ
חֹוׁש ֶבת
ִצ ְבעֹונִ ּיִ יםּ ,כָ ל ּכַ ּדּור ִמ ֶּצ ַבע ַא ֵחרֵ .איזֶ ה י ִֹפי ֶׁשל ַק ְרטֹונִ ים ֲאנִ י ָר ַק ְמ ִּתי! ַהּיֹום ֲאנִ י ֶ
ּמּובן.
רֹוק ֶמתַ ,על ַּב ִּדיםּ ,כַ ָ
ֶׁשּנִ ָּתן ָהיָ ה לִ יצֹר ִמּזֶ ה ָׁש ִטיח נִ ְפ ַָלא .וְ ַעד ַהּיֹום ֲאנִ י ֶ
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ֲאנִ י ְצ ִריכָ ה לַ ֲעזֹב ֶאת ַהּגֵ טֹו
ֲא ָבל יֹום ֶא ָחד ִא ָּמא יָ ְצ ָאה וְ ֹלא ָחזְ ָרה ַה ְר ֵּבה זְ ַמןֲ .אנִ י ָר ִא ִיתי ִמ ַּב ַעד לַ ַחּלֹון ַה ָּק ָטן ֶׁש ַּמ ְת ִחיל
לִ ְהיֹות ח ֶֹׁשְך ַּבחּוץ ,וְ ִא ָּמא ֲע ַדיִ ן ֹלא ִהּגִ ָיעהָ .א ַמ ְר ִּתי לְ ז’ּוזְ ’יָ ה ֶׁשֹּלא ִּת ְד ַאגּ ,כִ י ִא ָּמא ְּבוַ ַּדאי
אֹותּה ,וְ יָ ַׁש ְב ִּתי ּכְ ֵדי
ִא ֲח ָרה ,וְ ִהיא ַּת ֲחזֹר ַּבּב ֶֹקרִ .ה ְׁשּכַ ְב ִּתי ֶאת ז’ּוזְ ’יָ ה לִ יׁשֹן ַּב ִּפּנָ הּ ,כִ ִּס ִיתי ָ
חֹורי ֲע ֵר ַמת ָה ֵע ִצים.
לִ ְׁשמֹר ָעלֶ ָיה ֵמ ֲא ֵ
יֹוד ַעת ּכַ ָּמה זְ ַמן ָע ַברּ ,כַ ּנִ ְר ֶאה נִ ְר ַּד ְמ ִּתיִּ .פ ְתאֹום ָׁש ַמ ְע ִּתי ַר ַחש לְ יַ ד ַה ֶּדלֶ ת.
ֲאנִ י ֹלא ַ
"א ָּמא ָחזְ ָרה!" ָח ַׁש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ְּב ִׂש ְמ ָחה ּתֹוְך ּכְ ֵדי נִ ְמנּוםֲ .א ָבל ָאזִ ,מ ֶּס ֶדק ֵּבין ֲע ֵר ַמת
ִ
בֹוּהַ .א ַחרּ-כָ ְך ִה ְת ָּב ֵרר לִ י ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה
עֹומד ִאיׁש ּגָ ַ
ָה ֵע ִציםָ ,ר ִא ִיתי ֶׁש ַה ֶּדלֶ ת נִ ְפ ַּת ַחת ַּוב ֶּפ ַתח ֵ
ע-ע ְׂש ֶרהֶׁ ,ש ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ָׁשלְ ָחה ֵאלַ י.
נַ ַער ֶּבן ְׁש ַב ֶ
זֹוׁשה"ֹ .לא ָענִ ִיתי לֹו .הּוא ָק ָרא ִּב ְׁש ִמי עֹוד ַּפ ַעם-
"זֹוׁשהָ ,
ָה ִאיׁש ָק ָרא ִּב ְׁש ִמי ְּב ֶׁש ֶקט ָ
ַּפ ֲע ַמיִ םִ ,ה ִּביט ִמ ָּס ִביב ,וְ ַא ַחרּ-כָ ְך יָ ָצא וְ ָסגַ ר ֶאת ַה ֶּדלֶ ת.
ַא ֲח ֵרי ֶׁשהּוא יָ ָצא ָּפ ַר ְצ ִּתי ְּב ֶבכִ י ּגָ דֹול ,וְ גַ ם ּבּול ֵעץ ֶא ָחד נָ ַפל וְ ָע ָׂשה ַר ַעׁשָ .אז נִ ְפ ְּת ָחה
אֹותי.
ַה ֶּדלֶ ת ׁשּוב וְ הּוא נִ כְ נַ סַ .ה ַּפ ַעם הּוא ָר ָאה ִ
רֹוצה ֶׁש ֲאנִ י ָא ִביא
אֹותי ֵאלַ יִ ְךִ .היא ָ
"א ָּמא ֶׁשּלָ ְך ָׁשלְ ָחה ִ
זֹוׁשה" ,הּוא ָא ַמר לִ יִ ,
"אל ִּת ְפ ֲח ִדיָ ,
ַ
אֹותְך ֵאלֶ ָיה".
ָ
אֹותי?" ָׁש ַאלְ ִּתי ּבֹוכָ ה.
"א ָבל לָ ָּמה ִהיא ֹלא ָּב ָאה לָ ַק ַחת ִ
ֲ
פּואי".
"היא ֹלא יְ כֹולָ ה לַ ֲחזֹר ַעכְ ָׁשוִ ,היא נִ ְפ ְצ ָעה ְק ָצת ַּבּיָ דִ ,היא ְצ ִריכָ ה לְ ַק ֵּבל ִטּפּול ְר ִ
ִ
"אנִ י ְמ ַחּכָ ה לְ ִא ָּמא ּפֹהִ .היא ִה ְב ִט ָיחה לִ י ֶׁש ַּת ֲחזֹרִ .היא ָא ְמ ָרה לִ י ֹלא
"ֹלא"ִ ,ה ְת ַע ַּק ְׁש ִּתיֲ ,
חּוצה".
לָ ֵצאת ַה ָ
"היא ֲא ִפּלּו ִס ְּפ ָרה לִ י
"א ְּת ֹלא ַמ ֲא ִמינָ ה לִ יֶׁ ,ש ִהיא ָׁשלְ ָחה אֹותי ֵאלַ יִ ְך?" ָא ַמר ָה ִאיׁשִ ,
ַ
הֹוסיף וְ ִחּיֵ ְך.
אֹוה ֶבת לִ ְרקֹם ַעל ַק ְרטֹונִ ים" ,הּוא ִ
קֹוראת לָ ְך ֶ‘ׁש ֶמׁש’ וְ ֶׁש ַא ְּת ֶ
ֶׁש ִהיא ֵ
ַא ֲח ֵרי ֶׁשהּוא ָא ַמר ֶאת זֶ ה יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשהּוא ֹלא ְמ ַׁש ֵּקרּ ,כִ י ַרק ִא ָּמא וַ ֲאנִ י יָ ַד ְענּו ַעל ַהּכִ ּנּוי ֶׁשּלִ י
"ׁש ֶמׁש" וְ ַעל ָה ְר ִק ָימה ַעל ַה ַּק ְרטֹונִ ים ,וְ זֶ ה ִס ָימן ֶׁש ִהיא ֶּב ֱא ֶמת ִּד ְּב ָרה ִאּתֹו וְ ָׁשלְ ָחה אֹותֹו
ֶ
אֹותי .וְ חּוץ ִמּזֶ הּ ,כָ ל ּכָ ְך ִה ְתּגַ ְעּגַ ְע ִּתי לְ ִא ָּמא...
לְ ָה ִביא ִ
"טֹובֲ ,אנִ י ַמ ְסּכִ ָימה לָ לֶ כֶ ת ִא ְּתָך"ָ ,א ַמ ְר ִּתי לֹו.
אתי".
אֹותְך ְּבתֹוְך ַה ַּׂשק ַהּזֶ ה ֶׁש ֵה ֵב ִ
"הּנֵ הֲ ,אנִ י ֶא ַּקח ָ
ִ
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זֶ ה ָהיָ ה ַׂשק ְמלֻ כְ לָ ְך ְּב ֶפ ָחם ָׁשחֹר ִמ ַּבחּוץ .הּוא ָׁש ַפְך ֶאת ַה ֶּפ ָח ִמים ֶׁש ָהיּו ּבֹו ַעל ָה ִר ְצ ָּפה.
"ּבתֹוְך ַה ַּׂשק ָּתפּור ּפֹה ֶק ֶרׁשַ .א ְּת ִּת ְת ַח ְּב ִאי ִמ ַּת ַחת לַ ֶּק ֶרׁש ַהּזֶ ה ,וַ ֲאנִ י
"ּת ְר ִאי"ָ ,א ַמר לִ יְ ,
ִ
יֹוד ַעת ֵאיְך הּוא ִמ ְתנַ ֵהג?"
ָא ִׂשים ָעלָ יו ֶּפ ָח ִמיםֲ .א ָבל ַא ְּת ְצ ִריכָ ה לְ ִה ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ֶּפ ָחםַ .א ְּת ַ
"איְך?" ָׁש ַאלְ ִּתי.
ֵ
קֹורא
צֹועק – ׁשּום ָּד ָברֹ .לא ֵ
קֹוראֹ ,לא ֵ
אׁשית ּכֹלֶּ ,פ ָחם ֹלא ְמ ַד ֵּבר ,הּוא ֹלא ּבֹוכֶ הֹ ,לא ֵ
ֵ"ר ִ
לְ ַאף ֶא ָחד".
"ּב ֵס ֶדר"ָ ,א ַמ ְר ִּתי" ,זֹו ֹלא ְּב ָעיָ ה".
ְ
אֹותי וְ יַ ּגִ ידּו לִ י לִ ְפּת ַֹח ֶאת
ּׁשֹומ ִרים ְּב ַׁש ַער ַהּגֵ טֹו אֹו ָּב ְרחֹוב יַ ַע ְצרּו ִ
וְ הּוא ִה ְמ ִׁשיְך" :וְ ִאם ַה ְ
אֹותְך,
מֹוצ ָיאה ֶהגֶ ה! ַאל ַּת ְח ְׁש ִׁשיֲ ,אנִ י ֶא ְפ ַּתח ֶאת ַה ַּׂשקֲ ,א ָבל ֵהם ֹלא יִ ְראּו ָ
ַה ַּׂשקַ ,א ְּת ֹלא ִ
ֵהם יִ ְראּו ֶאת ַה ֶּפ ָחםָ .אז ַא ְּת ְצ ִריכָ ה לְ ִה ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ֶּפ ָחם".
יֹוד ַעת ֵאיְך ִמ ְתנַ ֵהג ֶּפ ָחםּ ,כְ ָבר ֵה ַבנְ ִּתי ֵאיְך ִמ ְתנַ ֵהג ֶּפ ָחםֲ ,אנִ י
ָאז ָא ַמ ְר ִּתי לֹו" :טֹובֲ ,אנִ י ּכְ ָבר ַ
יֹוד ַעת לַ ֲעׂשֹות ֶאת זֶ ה" .נִ כְ נַ ְס ִּתי לְ תֹוְך ַה ַּׂשק וְ ָׁשכַ ְב ִּתי ִמ ַּת ַחת לַ ֶּק ֶרׁש.
ַ
"טֹוב ְמאֹודּ ,כָ כָ ה ִמ ְתנַ ֵהג ֶּפ ָחם",
ָא ַמר ָה ִאיש וְ ָׁש ַפך ֶּפ ָחם ֵמ ַעל
ַה ֶּק ֶרׁשָ ,סגַ ר ֶאת ַה ַּׂשק ִּב ְׁשרֹוְך,
ֵהנִ יף אֹותֹו ַעל ַהּכָ ֵתף וְ יָ ָצאנּו.

14

ּבֹור ַחת ֵמ ַהּגֵ טֹו לְ ִא ָּמא
ֲאנִ י ַ
ִה ְת ַחלְ נּו לָ לֶ כֶ תָ .הלַ כְ נּו וְ ָהלַ כְ נּו ַה ְר ֵּבה זְ ַמן ,זֶ ה נִ ְר ָאה לִ י ֶׁש ָהלַ כְ נּו ַָׁשעֹותָ .היָ ה לִ י ְק ָצת ָק ֶׁשה
אתי ֶהגֶ הִּ .פ ְתאֹום נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ֶׁשּז’ּוזְ ’יָ ה נִ ְׁש ֲא ָרה ַּב ַּמ ְר ֵּתף.
הֹוצ ִ
לִ נְ ׁשֹם ְּבתֹוְך ַה ַּׂשקֲ ,א ָבל ֹלא ֵ
"הֹו"ִ ,ה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְדּפֹק לֹו ַעל ַהּגַ ב ִמ ַּב ַעד לַ ַּׂשקֲ ,א ָבל הּוא ֹלא ָׂשם לֵ בִ .ה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְצעֹק:
"ּב ַב ָּק ָׁשהָ ,אדֹון!" ֲא ָבל הּוא ֹלא ָענָ ה.
"אדֹוןָ ,אדֹון"ּ ,כִ י ְּבּפֹולָ נִ ית ְמ ַד ְּב ִרים ְּבנִ ּמּוס לַ ְּמ ֻבּגָ ִריםְ ,
ָ
"אדֹוןָ ,אדֹון!" וְ ָאז הּוא
ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְצעֹק ְּבקֹול ָרםַ ,מ ָּמׁש ָצ ַר ְח ִּתי ְּבכָ ל ַהּכ ַֹחְּ ,בקֹולֵ י קֹולֹותָ :
נִ כְ נַ ס לְ ֶח ֶדר ַמ ְד ֵרגֹות ֶׁשל ֵאיזֶ ה ַּביִ ת ָהרּוסָּ ,פ ַתח ֶאת ַה ַּׂשקֵ ,ה ִרים ִט ָּפה ֶאת ַה ֶּק ֶרׁש וְ ָא ַמר
צֹוע ֶקת!"
צֹור ַחת? ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּציל יַ לְ ָּדה ִאם ִהיא ֶ
"מה ַא ְּת ַ
לִ י ְּבכַ ַעסָ :
ָאז ָענִ ִיתי לֹו ְּבלַ ַחׁש" :טֹובְ ,סלִ ָיחהֲ ,אנִ י ֲא ַד ֵּבר ְּב ֶׁש ֶקט .ז’ּוזְ ’יָ ה נִ ְׁש ֲא ָרה ַּב ַמ ְר ֵּתף".
"מי זֹאת ז’ּוזְ ’יָ ה?" הּוא ָׁש ַאל.
ִ
"זֹאת ַה ֻּב ָּבה ֶׁשּלִ י ,ז’ּוזְ ’יָ הַ ,ה ַּבת ֶׁשּלִ י".
"אנִ י ְמ ַסּכֵ ן ּפֹה ֶאת ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ ְך וְ ֶׁשּלִ י ,וְ ַא ְּת ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ֻּבּבֹות?
"אֹוי וַ ֲאבֹוי" ,הּוא ָא ַמרֲ ,
ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ְּב ֶׁש ֶקט!"
ָאז נֶ ֱע ַמ ְד ִּתי ַעל ַרגְ לַ יָּ ,ד ַח ְפ ִּתי ֶאת ַה ֶּק ֶרׁש וְ ָק ַפ ְצ ִּתי ִמן ַה ַּׂשקּ .כָ ל ַה ֶּפ ָח ִמים נִ ְׁש ְּפכּו ַעל
"איזֶ ה ִמין ֶּבן ָא ָדם ַא ָּתה?
ר-ה ַּמ ְד ֵרגֹותָ .ע ַמ ְד ִּתי מּולֹו ,יָ ַדי ַעל ָמ ְתנַ י ,וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹוֵ :
ִר ְצ ַּפת ֶח ֶד ַ
ַא ָּתה ֹלא ֵמ ִבין ֶׁש ִא ָּמא ֹלא יְ כֹולָ ה לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ַהּיַ לְ ָּדה ֶׁשּלָ ּה לְ ָת ִמיד? ָמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר?
ֵאיְך ַא ָּתה יָ כֹול לַ ֲחׁשֹב ֶׁש ִא ָּמא ַּת ְׁש ִאיר ֶאת ַהּיַ לְ ָּדה ֶׁשּלָ ּה?"
צֹוד ֶקתִ ,א ָּמא ֹלא יְ כֹולָ ה לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת
"א ְּת ֶ
הּוא ִה ִּביט ִּביָ ,ח ַׁשב ֶרגַ ע ּולְ ַבּסֹוף ָא ַמר ְּברְֹךַ :
ַהּיַ לְ ָּדה ֶׁשּלָ ּהִ .הּכָ נְ ִסי לַ ַּׂשק וַ ֲאנַ ְחנּו נֵ לֵ ְך לָ ַק ַחת ֶאת ז’ּוזְ ’יָ ה".
נִ כְ נַ ְס ִּתי לַ ַּׂשק ,הּוא ִס ֵּדר ֶאת ַה ֶּק ֶרׁש וְ ֶאת ּכָ ל ַה ֶּפ ָח ִמים ּכְ מֹו ק ֶֹדם ,וַ ֲאנַ ְחנּו ָחזַ ְרנּו ֶאת ּכָ ל
ַה ֶּד ֶרְך ַּב ֲחזָ ָרה לַ ּגֵ טֹו .עֹוד ַּפ ַעם הּוא נִ כְ נַ ס לַ ּגֵ טֹו ִעם ַה ַּׂשק ַעל ּכְ ֵת ָפיוִ .הּגַ ְענּו לַ ַּמ ְר ֵּתף וְ הּוא
ֵה ִביא לִ י ֶאת ז’ּוזְ ’יָ ה .עֹוד ַּפ ַעם יָ ָצאנּו ֵמ ַהּגֵ טֹו ,וְ ַה ַּפ ַעם — ז’ּוזְ ’יָ ה וַ ֲאנִ י ְּבתֹוְך ַה ַּׂשק .זֹו ָהיְ ָתה
ַסּכָ נָ ה ַא ִּד ָירה וְ גַ ם ָׁשעֹות ֶׁשל ֲהלִ יכָ הַ ,ה ְר ֵּבה ָׁשעֹות.
קֹומּה ּכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ְסנּוֵ .הם ָּפ ְתחּו ֶאת ַה ַּׂשק וַ ֲאנִ י
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ִהּגַ ְענּו לְ ִא ָּמאִ .א ָּמא ָק ְפ ָצה ִמ ְּמ ָ
אֹותיִ .א ָּמא ִח ְּב ָקה
אֹותי וְ נִ ְּׁש ָקה ִ
בּוׁשה .וְ ִהיא ִח ְּב ָקה ִ
רֹוע ֲח ָ
אתיָ .ר ִא ִיתי ֶאת ִא ָּמא ִעם זְ ַ
יָ ָצ ִ
"ּתּגִ יד לִ יָ ,מה ָק ָרה לָ כֶ ם? ֹלא יָ כֹלְ ָּת לִ ְמצֹא ֶאת
אֹותי וְ ָׁש ֲאלָ ה אֹותֹוַ :
ּגַ ם ֶאת ַהּנַ ַער ֶׁש ֵה ִביא ִ
ַה ָּמקֹום?"
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אתי ִּב ְמ ִהירּותֲ ,א ָבל ַּב ַה ְת ָחלָ ה ִהיא ֹלא ֶה ֱא ִמינָ ה לִ י וְ ֹלא
"את ַה ַּמ ְר ֵּתף ָמ ָצ ִ
וְ הּוא ָענָ הֶ :
ָר ְצ ָתה לָ לֶ כֶ ת ִא ִּתי .וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁשּכְ ָבר ָע ַב ְרנּו ֶאת ּכָ ל ַה ָּבלָ גָ ן וְ יָ ָצאנּו ֵמ ַהּגֵ טֹו וְ ַאף ֶא ָחד ֹלא ָר ָאה
אֹותנּוּ ,וכְ ֶׁשּכְ ָבר ִהּגַ ְענּו ָקרֹוב ֵהּנָ ה; ִּפ ְתאֹום ִהיא ִה ְת ִחילָ ה לִ ְצעֹק ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲחזֹר ּכִ י ַה ֻּב ָּבה
ָ
ֶׁשּלָ ּה נִ ְׁש ֲא ָרה ָׁשם".
"אֹוי וַ ֲאבֹוי"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמאּ" ,כַ ָּמה זֶ ה ָהיָ ה ְמ ֻסּכָ ן .לָ ָּמה ִה ְסּכַ ְמ ָּת לַ ֲחזֹר?"
"א ָּמא ,הּוא ָהיָ ה ְמאֹוד ְּב ֵס ֶדר .הּוא ֵה ִבין ֶׁש ִא ָּמא ֹלא
ַהּנַ ַער ָׁש ַתקֲ ,א ָבל ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי לָ ּהִ :
יְ כֹולָ ה לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ַהּיַ לְ ָּדה ֶׁשּלָ ּה ,וְ הּוא ָעזַ ר לִ י לָ ַק ַחת ֶאת ַה ַּבת ֶׁשּלִ י ֵמ ַה ַּמ ְר ֵּתף".
"ּתֹודה לְ ָךֲ ,אדֹונִ י"ָּ ,פנִ ִיתי ֵאלָ יו וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹו.
ָ
וְ ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ִה ְת ִחילָ ה לִ ְבּכֹותּ ,כַ ּנִ ְר ֶאה ֵמרֹב ֶמ ַתחּ ,כִ י ִהיא ִחּכְ ָתה לָ נּו ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה זְ ַמן
יׁשה ּכְ ֶׁש ָהיְ ָתה
אתי ֶאת ָמה ֶׁש ִהיא ִה ְרּגִ ָ
וְ ָד ֲאגָ ה לָ נּו .וְ אּולַ י ִהיא ָּבכְ ָתה ִּבגְ לַ ל ֶׁש ֲאנִ י ִּב ֵּט ִ
אֹותי.
ֻמכְ ָר ָחה לַ ֲעזֹב ִ
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סֹוף ַה ִּמלְ ָח ָמה
אֹותי ֵמ ַהּגֵ טֹוַ .א ֲח ֵרי זֶ ה נִ ְמ ְׁשכָ ה ַה ִּמלְ ָח ָמה עֹוד ָׁשלֹוׁש
זֶ הּו .זֶ ה ַה ִּסּפּור — ּכָ כָ ה ִה ְב ִריחּו ִ
ָׁשנִ יםֲ .אנַ ְחנּו ָע ַב ְרנּו ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹוםִ .ה ְת ַח ֵּבאנּוָ ,מ ָצאנּו ָּת ִמיד ְמ ַעט אֹכֶ לָ .היָ ה ָק ֶׁשה ֲא ָבל
ִה ְס ַּת ַּד ְרנּוִ .א ָּמא ָׁש ְמ ָרה ָעלַ י וַ ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי ַעל ז’ּוזְ ’יָ הּ .וכְ ֶׁש ַה ִּמלְ ָח ָמה ִה ְס ַּתּיְ ָמהִ ,הּגַ ְענּו
נֹודע לָ נּו ֶׁש ַא ָּבא ּכְ ָבר ֹלא ַּב ַחּיִ ים.
ְׁשלָ ְׁש ֵּתנּו — ִא ָּמאֲ ,אנִ י וְ ז’ּוזְ ’יָ ה — לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָ .אז ַ
ירּוׁשלַ יִ ם ,וְ ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י נִ ְק ֵראת
ֲאנִ י ָע ַב ְר ִּתי לָ גּור ְּב ִקּבּוץ וְ ֵה ַק ְמ ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ָחהַ .הּיֹום ֲאנִ י ּגָ ָרה ִּב ָ
"ׁש ֶמׁש".
קֹוראת ֶ
"ס ְב ָתא יָ ֵעל" .יֵ ׁש לִ י ֵּבןַּ ,בת וְ נֶ כְ ָּדה ,וְ גַ ם לָ ֶהם ֲאנִ י ֵ
ָ

ֲאנִ י וְ ז’ּוזְ ’יָ הַ ,א ֲח ֵרי ָשׁנִ ים
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