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ַחּנ ָה הּוא ׁ ְשמִי.
ְּביַלְדּותִי ָקרְאּו לִי ַחנֶצְ'קָה.
נֹולַדְּתִי ּבְּפֹולִין ִּב ׁ ְשנ ַת  ,1935לְהֹורַי ֶה ְרׁשְל וְז ִיסְל ֶה ְר ׁ ְשקֹובִיץ.
ּגַרְנּו ָּב ֲעיָרָה " ְּבי ַאלָה רַאו ְ ְסקָה" עִם עֹוד ַה ְרּבֵה ִמ ְׁשּפָחֹות י ְהּודִּיֹות
ּו ִמ ְשּפָחֹות ּפֹולָנִּיֹות.

ׁשְנֹות

יַלְדּותִי ָהרִאׁשֹונֹות ָעבְרּו ָעלַי ָּב ֲעיָרָה ְּבי ַאלָה
ׁשּבְּפֹולִין.
רַאו ְ ְסקָה ֶ

ֲאנ ִי
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ַה ְרּבֵה ָׁשנ ִים חָיּו ַהּי ְהּודִים ָּב ֲעיָרָהִּ ,ב ְשכֵנּות לַּתֹו ָׁשבִים הַּפֹולָנ ִים .הֹורַי
ו ַ ֲאנ ִי ּגַרְנּו ְּב ַבי ִת ָּברְחֹוב ָהרָאׁשִי .מּול ּבֵיתֵנּו ּגָרָה עֹוד ִמ ְׁש ָּפחָה י ְהּודִּי ָה,
ִמ ְׁש ַּפחַת נֹויְמַןַ .ס ְבּתָא ּגָרָה ְּב ֶמ ְרּכַז ָה ֲעיָרָה לְי ַד הַּׁשּוק ,וְהַּדֹודֹות ֶׁשּלִי ּג ָרּו
ִּב ׁ ְשכּונ ָה ׁשֶּתֹו ָׁשבֶי ָה הָיּו י ְהּודִים.
ֲח ֵברַי הַּטֹובִים הָיּו מַארִיׁשָה ,י ַאנ ֶק ּוּבַאׁשָהְׁ ,שכֵנ ַי הַּפֹולָנ ִיםָ .א ַה ְבּתִי
לְ ַׂשחֵק ִאּתָם ְּב ַמחֲבֹואִים ּולְ ִה ְת ַחּבֵא ּבֵין ַענְפֵי ָה ֵעצִים ֶׁשּבַּבּו ְסתָן ֶׁש ֵּמאֲחֹורֵי
ּבֵיתֵנּוׁ .שָם ָהי ִיתִי עֹו ֶקבֶת ַא ֲחרֵי ֲחגָבִים ּומִינ ֵי ֲח ָרקִים הַּמֹובִילִים מָזֹון
לַ ַּמחֲבֹוא ׁ ֶשּלָהֶםְּ .פ ָעמִיםֵ ,מרֹב ִענְי ָן ו ְ ַס ְקרָנּותָ ,הי ִיתִי ׁשֹוכַחַת ֶׁש ֲאנ ִי
ְּב ֶא ְמצַע ִמ ְ ׂשחַק ַמחֲבֹואִים .רַק ַה ְּקרִיאֹות ׁשֶל מַארִיׁשָה וְי ַאנ ֶקֶׁ ,ש ִחּפְׂשּו
אֹותִיֶ ,ה ֱחז ִירּו אֹותִי לַ ִּמ ְׂשחָק ֶׁשּלָנּו.
ִּב ְקצֵה ָה ֲעיָרָה ֶׁשּלָנּו זָרַם נָהָרַּ .בחֹרֶףּ ,כְ ֶׁשּמֵי ַהנּ ָהָר ָקפְאּוֶ ,ה ֱחלַקְנּו עַל ְּפנ ֵי
ַה ֶּקרַח; ּו ָב ָאבִיבּ ,כְ ֶׁש ַה ֶּקרַח ִה ְפשִירָ ,הי ִינּו ְמׁשִיטִים ַּבּנָהָר סִירֹות עֲׂשּויֹות
נְי ָר ו ְ ָרצִים ַא ֲחרֵיהֶן לְאֹרֶ ַהּגָדָה ,עַד ֶׁשּנ ֶ ֶעלְמּו ֵמעֵינ ֵינּו.
ּכָל ּתֹו ָׁשבֵי ָה ֲעיָרָה ָאהֲבּו אֹותִיָ .הי ִיתִי יַלְּדָה ַעּלִיז ָה ו ְ ַחיְכָנ ִיתַּ ,ב ֲעלַת ֵׂשעָר
ְמ ֻתלְּתָל ּולְ ָחיַי ִם סְמּוקֹותּ ,כִי ּכָל מִי ֶׁש ָּפג ַׁש ּבִי ָהי ָה ׁשֹואֵל לִׁשְלֹומִי ו ְצֹובֵט
ְצבִיטָה ׁשֶל ִחּבָה ְּבלֶ ְחי ִי.
יָדַ ְעּתִי לָׁשִיר ּולְדַ ְקלֵם הֲמֹון ׁ ִשירִים ּבְּפֹולָנ ִית; ּוכְ ֶׁש ָהי ִיתִי ְמ ַב ֶּקרֶת עִם
הֹורַי ֵאצֶל קְרֹובֵי ִמ ְׁש ָּפחָה אֹו יְדִידִיםָ ,היְתָה ִאּמָא ְמ ַב ֶּקׁשֶת ִמ ֶּמּנ ִי ֶׁש ָאׁשִיר
אֹו ֲאדַ ְקלֵם לִ ְפנ ֵי ּכֻּלָםֹ .לא ָּתמִיד ִה ְסּכַ ְמּתִי לַעֲׂשֹות זֹאתַ .ה ְרּבֵה ְּפ ָעמִים
ֶה ֱעדַ ְפּתִי לְ ַה ְמׁשִי לְ ַׂשחֵק עִם ַהיְלָדִים.
אֶת ּכָל ַהשִּׁירִים ו ְ ַהּדִקְלּומִים ָׁשכַ ְחּתִי לְ ַאחַר ֶׁש ַחי ַּי ִה ְׁשּתַּנּו.
ִמלְ ָחמָה ָקׁשָה ָּפ ְרצָה ,וְיַלְדּותִי ַהּנ ִ ְפלָאָה ָא ְבדָה.
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ָה ֲע ָי ָרה ְּביָאלָ ה ַרוְ ְס ָקה
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ִּב ְׁשנ ַת

ּ ,1939כְ ֶׁש ָהי ִיתִי ּבַת ַא ְרּבַעָּ ,פ ְרצָה ִמלְ ָחמָה.
ַחּיָלֵי ּג ֶ ְר ַמנְי ָהַ ,ה ְּמדִינ ָה ַה ְׁשכֵנ ָה
לְּפֹולִיןּ ,כָבְׁשּו אֶת ּפֹולִין.
			
אֶל ָה ֲעיָרָה ֶׁשּלָנּו ִהּג ִיעּו ַחּיָלִים ּג ֶ ְר ָמנ ִים ְּב ַמּדִים ֲאפֹרִיםִ .מּי ָד הֵם ִהּטִילּו
עֹצֶר עַל ָה ֲעיָרָה.
ֵמ ַה ָּׂשעָה ָּ 8.00ב ֶערֶב אָסּור ָהי ָה לְאִיׁש לָצֵאת ֵמ ַה ַּבי ִת .מִי ֶׁשּנ ִ ְתּפַס ּכְׁשֶהּוא
עֹובֵר ָּברְחֹוב  -נ ֶ ֱענ ַׁש.
ָראִיתִי אֶת ִאּמָא ּתֹו ֶפרֶת עַל ַה ְּמעִילִים ֶׁשּלָּה וְׁשֶל ַאּבָא ּכֹוכָבִים ִמּבַד ְּב ֶצבַע
ָצהֹב.
" ִאּמָא ,מָה ַא ְּת ּתֹו ֶפרֶת?" ָׁש ַאלְּתִי."ז ֶהּו ְטלַאי ָצהֹבֶׁ ,ש ֲאנַחְנּו ְצרִיכִים לַ ֲענֹד עַל ַה ְּבגָדִיםְּ ,בכָלַּפעַם ֶׁשאָנּו יֹו ְצאִים ֵמ ַה ַּבי ִת"ָ ,ענְתָה ִאּמָא.
"ּכֻּלָם ְצרִיכִים?" ָׁש ַאלְּתִי."רַק ַהּי ְהּודִים"ָ ,ענְתָה ִאּמָא."לָּמָה?""ּכָ צִּוּו ַה ַחּיָלִים ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים עַל ַהּי ְהּודִים"." ֲאבָל לָּמָה?""ּכְדֵי ׁ ְשּיְז ַהּו ֶׁש ֲאנַחְנּו י ְהּודִים"ָ ,ענְתָה ִאּמָא ְּבחֹסֶר ַס ְבלָנּות."לָּמָה ז ֶה חָׁשּוב לָהֶם לָדַעַת מִיהּו י ְהּודִי?" ָרצִיתִי לָדַעַת." ֲאנ ִי ֹלא יֹודַעַת! ּכָ הֵם צִּוּו וְכָ ֲאנַחְנּו עֹוׂשִים"ָ ,א ְמרָה ִאּמָא ְּברֹג ֶזו ְ ִה ְמ ִשי ָכה לִ ְתּפֹר אֶת ַה ְּטלַאי עַל ַה ְּמעִיל ָה ָאפֹר ׁשֶל ַאּבָא.
ִה ַּב ְטּתִי ְּב ִאּמָאְׂ .ש ָפתֶי ָה הָיּו קְפּוצֹות וְיָדָּה ָּת ְפרָה ִּב ְמהִירּות ּו ְב ַע ְצּבָנּות.
ִ "-אּמָא ,לְ ָהבִיא ּג ַם אֶת ַה ְּמעִיל ֶׁשּלִי?" ָׁש ַאלְּתִי.
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"ֹלא!!! יְלָדִים ֹלא ְצרִיכִים!" ָענְתָה ִאּמָא נ ִ ְב ֶהלֶת ,ו ְ ַה ַּמחַט ֶׁש ְּביָדָּהִה ְמׁשִיכָה לָרּוץ עַל ְּפנ ֵי ַה ְּטלַאי ַה ָּצהֹב ו ְ ַה ְּמעִיל.
ָּב ֶערֶב הָיּו ּתְלּוי ִים עַל הַּקֹולָב ֶׁשּלְי ַד ּדֶלֶת ַהּכְנ ִיסָה ַה ְּמעִיל ַה ָּׁשחֹר ׁ ֶשל ִאּמָא
ו ְ ַה ְּמעִיל ָה ָאפֹר ׁשֶל ַאּבָא.
עַל ּכָל ְמעִילִ ,מּלְ ָפנ ִים ּו ֵמאָחֹור,
ָהי ָה ּתָפּור ְטלַאי ָצהֹב.
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ַא ֲחרֵי

ֶׁש ְּצבָא ּג ֶ ְר ַמנְי ָה ּכָבַׁש אֶת ּפֹולִין ,לְכָל מָקֹום
ֶש ִהּג ִיעּו ַה ַחּיָלִים ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים ,הֵם צִּוּו עַל ּכָל
ַהּי ְהּודִים לַ ֲעבֹר לָגּור ִּבׂשְכּונ ָה ַאחַת ּבְאֹותָּה
			
ֲעיָרָה אֹו עִיר .אֶת ַהּׁשְכּונ ָה ַהמְיּוחֶדת ַהּזֹאת ּכִּנּו ַּבּׁשֵם ּג ֶטֹוּ .ג ַם ָּב ֲעיָרָה
ֶ ׂשּלָנּו הּוקַם ּג ֶטֹוַ .ס ְבּתָא וְהַּדֹודֹות וְהַּדֹודִים ּובַת ּדֹודָתִי ֶהנְי ָה ּג ָרּו עִם ּכָל
ַהּי ְהּודִים ַּבּג ֶטֹו ֶׁש ָּב ֲעיָרָה .עַל ַהּי ְהּודִים נ ֶ ֱאסַר לָצֵאת מִחּוץ לַג ֶטֹו וְלִסְחֹור
ּבְׁשּוק ָה ֲעיָרָהֹ ,לא לִקְנֹות ו ְֹלא לִ ְמּכֹר .רַק לִיהּודִים ְמ ַעּטִים ִהרְׁשּו לַ ֲעבֹד
מִחּוץ לַּג ֶטֹו.
ִאּמָאַ ,אּבָא ו ַ ֲאנ ִי ִק ַּבלְנּו רְׁשּות ְמי ֻ ֶחדֶת לָגּור מִחּוץ לַּג ֶטֹו.
מַּדּוע ִהרְׁשּו לָנּו ַהג ֶ ְר ָמנ ִים לָגּור מִחּוץ לַּג ֶטֹו?
ּכִי ִאּמִי ָהיְתָה תֹו ֶפרֶת .הִיא ָּת ְפרָה ְׂשמָלֹות ו ַ ֲחלִיפֹות לְכָל נ ְׁשֹות ָה ֲעיָרָה,
ו ְ ָת ְפרָה ו ְ ִת ְּקנ ָה אֶת ִּבגְדֵי ַהחַּילִים ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים.

ִאּמָ א
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ֵאּלֶה רָצּו ׁ ֶש ִאּמָא ַּת ְמׁשִי לִ ְתּפֹר לָהֶם ְּבגָדִיםּ ,כִי ֹלא ָהיְתָה ּתֹו ֶפרֶת טֹובָה
ִמ ֶּמּנ ָה ָּב ֲעיָרָה.
ִאּמָא ָהיְתָה ּתֹו ֶפרֶת ּכִ ְמעַט ּכָל ׁשְעֹות הַּיֹוםּ .כׁשֶּקֹונ ָה ָהיְתָה ָּבאָה לִ ְמּדֹד
ִׂש ְמלָה ֶׁש ִאּמָא ָּת ְפרָהָ ,הי ִיתִי ִמ ְתי ַ ֶּׁשבֶת עַל ּכִּסֵא נ ָמּו ְּב ִפּנ ַת ַה ֶחדֶר ו ְצֹופָה.
ז ֶה ָהי ָה ְמ ַׁש ֲע ֵׁש ַע ְמאֹד לְ ִה ְס ַּתּכֵל ִמּלְ ַמטָה לְ ַמ ְעלָה אֶל ָה ִאּׁשָה הַּמֹודֶדֶת אֶת
ַה ִּׂש ְמלָה מּול ַה ַּמ ְראָה ַהּג ְדֹולָה; לִרְאֹות ּכֵיצַד הִיא ּבֹו ֶחנ ֶת אֶת ּגִז ְ ָרתָּה לִ ְפנ ֵי
ָה ְראִי ִמּלְ ָפנ ִיםֵ ,מאָחֹורִ ,מּיָמִין ּו ִמ ְּׂשמֹאל ,ו ְ ִאּמָא ָרצָה ַא ֲחרֶי ָה ִמּצַד לְצַד,
ּו ְמ ַת ֶּקנ ֶת ּו ְמ ַׁש ֶּפרֶת…
ּתְמּורַת ַה ֶּבג ֶד הַּמּוכָן ִק ְּבלָה ִאּמָא ֻסּכָר ּומּו ְצרֵי מָזֹון.
ַאּבָא ִה ְמׁשִי לַ ֲעסֹק ְּב ִמ ְסחָר.
ְּבכָל ּבֹקֶר ָהי ָה הֹולֵ לַּג ֶטֹוְּ .פ ָעמִים רַּבֹות ִה ְצ ָט ַר ְפּתִי ֵאלָיו.
ׁשָםּ ,בְתֹו ַאחַד ַה ָּבּתִיםָ ,הי ָה ַאּבָא יֹוׁשֵב לִ ְפנ ֵי ֻׁשלְחָן ָקטָן ,ו ַ ֲאנ ִי עַל ּכִּסֵא
לְי ָדֹו .לְפִי הַּתֹור הָיּו י ְהּודֵי ַהּג ֶטֹו נִכְנָסִים לַ ֶחדֶר .ז ֶה אֹוחֵז ִּבכְלִי ּכֶסֶף
ַע ִתּיק ,וְז ֶה ְּב ַתכְׁשִיט אֹו ְּב ָׁשטִי ַח יְקַר ֵערֶ .לְכֻּלָם ָהיְתָה ַּב ָּק ׁ ָשה ּדֹומָה -
ֶׁש ַאּבָא י ִ ְמּכֹר אֶת ַה ֵחפֶץ מִחּוץ לַּג ֶטֹו .אֶת ַהּכֵלִים ָהי ָה ַאּבָא מֹוכֵר ּבְׁשּוק
ָה ֲעיָרָהּ ,ותְמּו ָרתָם ֵהבִיא לַּי ְּהּודִים ַּבּג ֶטֹו ְמעַט ִמ ְצ ְרכֵי מָזֹון .רַק ְמעַט.
אִיׁש ֹלא ִה ְסּכִים לְ ַׁשּלֵם ּתְמּורָה ְמלֵאָה עֲבּור ַה ֲח ָפצִים ֶׁש ַאּבָא ָמכַרַ .אּבָא
ו ְ ַהּי ְהּודִים נ ֶ ֶאלְצּו לְ ִה ְס ַּתּפֵק ְּב ַתׁשְלּום נ ָמּו ְּב ַה ְרּבֵה ִמּׁשֹו ִי ַהּסְחֹורָהּ ,ו ִב ְמעַט
מָזֹוןּ .ו ְבכָל יֹום ַּב ָּצ ֲה ַרי ִם ָהיְתָה ִאּמָא עֹוׂשָה ַה ְפ ָסקָה ֵמעֲבֹודַת ַה ְּתפִירָה
ו ְ ָהיְתָה ְמ ַב ֶּׁשלֶת ָמרָקּ .בְתֹו סִיר ּג ָדֹול ָמלֵא ַמי ִם ָׂשמָה ִאּמָא יְרָקֹות
ְמ ֻקּלָפִים ּו ְמעַט ֲחתִיכֹות ֻשּמָן ,ו ְ ַה ָּמרָק ָהי ָה ִמ ְת ַּבּׁשֵל עַל ַהּכִי ַרי ִם ַהּג ְדֹולִים
ֶׁש ַּב ִּמ ְטּבָח.
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ּג ַם ֲאנ ִי ָהי ִיתִי עֹוזֶרֶת ַּב ֲהכָנ ַת ַה ָּמרָקָ .הי ִיתִי עֹו ֶמדֶת עַל ּכִּסֵא מּול ַהּכִי ַרי ִם
ּובֹו ֶח ׁ ֶשת אֶת ַה ָּמרָק ְּב ֶעזְרַת ּכַף עֵץ ּג ְדֹולָהֶׁ ,ש ַה ֻּׁשּמָן יִּמַס וְי ִ ְת ַע ְרּבֵב עִם ּכָל
ַהיְרָקֹות ו ְ ַה ַּת ְבלִינ ִים ּכָרָאּוי.
לְ ַאחַר זְמַןּ ,כְ ֶׁש ִאּמָא ָהיְתָה ׁשֹו ֶאלֶתַ " :חנֶצְ'קָהַ ,ה ָּמרָק ָטעִים?"ָ ,הי ִיתִי
מֹוצִיאָה ְּב ֶעזְרַת ּכַף ָהעֵץ ְמעַט ֵמ ַה ָּמרָקְ ,מ ָק ֶרבֶת אֶל ּפִי ,נֹו ֶׁשפֶת ַּב ָּמרָק
ּכְדֵי ֶׁשּי ִ ְצ ַטּנ ֵן ,ו ְטֹו ֶעמֶת .וְרַק ּכְ ֶׁש ָהי ִיתִי ְמ ַא ֶּׁשרֶת ֶׁש ַה ָּמרָק ָטעִים ּומּוכָן,
ָהיְתָה ִאּמָא ַמ ֲעמִיסָה אֶת סִיר ַה ָּמרָק עַל ֲעגָלָה ּו ַמּסִיעָה אֶת ַה ָּמרָק לַּג ֶטֹו.
ׁשָם ִחּלְקָה אֹותֹו לַּי ְהּודִים ָה ְר ֵעבִים.
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ְּב ֶערֶב

יֹום ַהּכִּפּורִים ,לֵיל "ּכָל נִדְרֵי" ָהלַכְּתִי עִם ַאּבָא
לְ ִה ְת ַּפּלֵל ְּבבֵיתַ -הּכְנֶסֶת ֶׁש ַּבּג ֶטֹו.
ַאּבָא ָהי ָה לָבּוׁש ִּב ְבגָדִים ֲחג ִיגִּיִּים .עַל ּדַׁש ִּבג ְּדֹו
			
ָהי ָה ּתָפּור ְטלַאי ָצהֹבֲ .אנ ִי לָ ַב ְׁשּתִי ִׂש ְמלָה לְ ָבנ ָה עֲטּורָה ִּב ְפ ָרחִים וְנ ָ ַעלְּתִי
נ ַ ֲעלֵי לַק לְבָנֹותַ .אּבָא ֶה ֱחז ִיק ַׂשּקִית עֲׂשּוי ָה ְקטִיפָהֶׁ ,שּנ ָ ֲעמָה לִי לְ ַמּג ָע.
ּבְתֹו ַה ַּׂשּקִית ָהיְתָה ֻמּנַחַת ַטּלִית.
ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ַרבְנּוָ ,ראִינּו יְלָדִים לְבּוׁשִים ִּב ְבגָדִים לְ ָבנ ִים ְמ ַׂש ֲחקִים ָּב ְר ָחבָה
ֶׁשּלִ ְפנ ֵי ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶת.
ַהּכֹל נ ִ ְראָה נָקִי ּו ְמ ֻסּדָר.
ְּב ֶפתַח ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶת נ ִ ְפרַד ִמ ֶּמּנ ִי ַאּבָא וְנִכְנ ַס .נ ִ ְׁש ַא ְרּתִי לַ ֲעמֹד לְי ַד ַהּדֶלֶת
ַהּג ְדֹולָה ו ְ ִה ַּב ְטּתִי ְּפנ ִימָה.
ּבְתֹו ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶת הָיּו עַּמּודִים ּג ְבֹוהִים צְבּועִים ְּב ֶצבַע ּכָחֹל ּכַ ָּׁש ַמי ִם
ו ְתֹו ְמכִים ְּב ִת ְקרָה ּג ְבֹוהָה ּו ְר ָחבָהַ ,הּצְבּועָה לָבָן.
ֶעׂשְרֹות נ ֵרֹות ּדָלְקּו ַּבּפָמֹוטִים ֶׂשהָיּו ְתּלּוי ִים ְסבִיב ָהעַּמּודִים ו ְ ֵהאִירּו אֶת
ַהּמָקֹום.
ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶת ָהי ָה ָמלֵא אֹור.
עַל ָה ִר ְצּפָה הָיּו ַס ְפ ָסלִים ֲא ֻרּכִים עֲׂשּוי ִים עֵץ .לִ ְפנ ֵיהֶם ָעמְדּו מְאֹות
ִמ ְת ַּפּלְלִיםּ ,כֻּלָם עֲטּופִים ְּב ַטּלִיתֹות לְבָנֹות.
ָּב ֲאו ִיר ָהי ָה רֵי ַח ׁ ֶשל ְקדֻּׁשָה.
ִה ְק ַׁש ְבתִי לְקֹול ַה ְּת ִפּלָה ו ְ ַהּז ִ ְמרָה.
זֹו ָהיְתָה ָׂשפָה ֶׁשּלֹא ִהּכַ ְרּתִי ִ -ע ְברִית.
ֲאבָל יָדַ ְעּתִי ׁשֶּזֹו ַה ָּׂשפָה ֶׁשּלִיַ ,ה ָּׂשפָה ׁ ֶשל ַעּמִיַ ,ה ָּׂשפָה ׁ ֶשל ַהּי ְהּודִים.
ַא ֲחרֵי זְמַן-מָה יָצָאתִי לְ ַר ֲחבַת ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶתַ .היְלָדִים ִהזְמִינּו אֹותִי לְ ַׂשחֵק
ִאּתָםִׂ .ש ַחקְנּו ְּב ֶׁשקֶטִ ,מ ְּפנ ֵי ּכְבֹוד ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶת.
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לְ ַאחַר ּכַּמָה ׁשָבּועֹות ָהיְתָה ְׂש ֵרפָה ּג ְדֹולָה.
ָראִיתִי אֵׁש ּבֹו ֶערֶת.
ַר ְצּתִי אֶל ִאּמָא.
" ִאּמָא!" ָקרָאתִי" ,מַה ּבֹועֵר?"
ִאּמָא ָא ְספָה אֹותִי אֶל חֵיקָּה וְלָ ֲח ׁ ָשהּ" :בֵיתַ -הּכְנֶסֶתַ .ה ַחּיָלִים ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים
ׂשֹו ְרפִים אֶת ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶת".
" ִאּמָא ,לָּמָה?"
ִאּמָא ִח ְּבקָה אֹותִי ו ְֹלא ָענְתָה…
עַד הַּיֹום ְמלַּו ֶה אֹותִי ַמ ְראֵה ַהּי ְהּודִים ָהעֲטּופִים ְּב ַטּלִיתֹות ,הָעֹו ְמדִים
ּו ִמ ְת ַּפּלְלִים ְּבבֵיתַ -ה ּכְנֶסֶת ּבְיֹום ַהכִּּפּורִים ,ו ְ ַהּתְמּונ ָה ִמ ְת ַע ְר ֶבבֶת ְּבדִמְיֹונ ִי
עִם ַמ ְראֵה ַה ְּׂש ֵרפָה ַהּג ְדֹולָה ׁשֶל ּבֵיתַ -הּכְנֶסֶת ָהרֵיק ,ו ְ ַהּלֶהָבֹות הָעֹולֹות
לַ ָּׁש ַמי ִם.

ית-הּכְ ֶנ ֶס ת ִּב ְביָאלָ ה ַרו ְְס ָקה
ּבֵ ַ
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ָמלְאּו

לִי ׁשֵׁש ָׁשנ ִים.
ָּב ֲעיָרָה ֶׁשּלָנּוְּ ,בי ַאלָה ַרו ְ ְסקָה ֶׁשּבְּפֹולִיןָׁ ,שלְטּו
ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים.
			
ִהּג ִי ַע יֹום ְּפתִיחַת ְׁשנ ַת ַהּלִּמּודִים.
מַארִיׁשָהֲ ,ח ֶב ְרּתִי הַּפֹולָנִּי ָהִ ,ה ִצּיעָה ֶשאָבֹוא ִאּתָּה לְבֵיתַ -ה ֵּספֶר ֶׁש ָּב ֲעיָרָה.
ַּבּבֹקֶר נ ִ ְפּגַׁשְנּו ו ְ ָהלַכְנּו לְבֵיתַ -ה ֵּספֶר ,עִם עֹוד ַרּבִים ִמּיַלְדֵי ָה ֲעיָרָה.
ִהּגַעְנּו לְ ַׁשעַר ּבֵיתַ -ה ֵּספֶרַּ .ב ַּׁשעַר ָעמַד ׁשֹועֵר ּבֵיתַ -ה ֵּספֶרִ .הּכַ ְרּתִי אֹותֹו;
הּוא ּג ָר קָרֹוב לְבֵיתֵנּו .הַּׁשֹועֵר ֵּברַ ּכָל ַּתלְמִיד ּבְ"בֹקֶר טֹוב" ּובְ" ַה ְצלָחָה
ַּבּלִּמּודִים".
מַארִיׁשָה נִכְנְסָה ַּב ַּׁשעַר ,ו ְ ַא ֲחרֶי ָה ֲאנ ִי.
"ּבֹקֶר טֹוב"ֵּ ,ב ַרכְּתִי אֶת הַּׁשֹועֵר.
 "לְאָן ַא ְּת הֹולֶכֶת?" ָׁשאַל. "לְבֶיתַ -ה ֵּספֶר ,לַּכִּתָה ָהרִאׁשֹונ ָה"ָ ,ענ ִיתִי ְּבג ַ ֲאו ָהּ ,כְ ֶׁש ֲאנ ִי ּפֹו ַסעַתָקדִימָה.
ָהאִיׁש ָעמַד ְּבדַ ְרּכִי.
 " ַא ְּת ֹלא י ְכֹולָה!" ָאמַר ְּבתֹקֶף. " ֲאבָל ֲאנ ִי ּבַת ׁשֵׁש"… " ַא ְּת י ְהּודִּי ָה!" ָאמַר" ,לַּי ְהּודִים אֵין ז ְכּות לִלְמֹדְּ .בבֵיתַ -ה ֵּספֶר ַהּז ֶה אֵיןמָקֹום לִיהּודִים!"
ִה ְס ַּתּכַלְּתִי ָסבִיב .מַארִיׁשָה ו ְ ַהיְלָדִים ָעמְדּו ו ְ ִה ְקׁשִיבּו.
נ ִ ְׁשמַע ִצלְצּול ַּפעֲמֹון ּבֵיתַ -ה ֵּספֶר.
ַהיְלָדִים ּומַארִיׁשָה רָצּו לַּכִּתֹות.
ָּפנ ִיתִי לְאָחֹור וְיָצָאתִי.
ָע ַמדְּתִי ָּברְחֹובּ ,כְ ֶׁש ֲאנ ִי אֹו ֶחז ֶת ְּבגֶדֶר ּבֵיתַ -ה ֵּספֶרָ .ראִיתִי אֶת מַארִיׁשָה
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ִמ ְת ַר ֶחקֶת ,עַד ׁ ֶשּנִכְנְסָה לְ ִבנְי ַן ּבֵיתַ -ה ֵּספֶר.
ֹלא ָּבכִיתִי! ֲאנ ִי י ְהּודִּי ָה וְז ֶה ֹלא מְקֹומִי.
ָע ַמדְּתִי ׁשָם עַד ֶׁש ֶה ָחצֵר ָהיְתָה רֵיקָה ִמ ַּתלְמִידִים.
ְׂשנ ַת ַהּלִּמּודִים ֵה ֵחּלָה ִּ -בלְ ָעדַי.
ָחז ַ ְרּתִי ַה ַּביְתָה.
ִאּמָא ִק ְּבלָה אֶת ָּפנ ַי ְּבחִּיּו ו ְ ָׁש ֲאלָהַ " :חנֶצְ'קָה ,אֵיפֹה ָהי ִית?"
 " ְסתָםָ ,הלַכְּתִי לְ ַטּי ֵל"ָ ,ענ ִיתִי. "ּבֹואִי"ָ ,א ְמרָה ִאּמָא.ְׁשנ ַת ַהּלִּמּודִים ַמ ְתחִילָה הַּיֹום.
ַה ְּס ָפרִים ְמ ַחּכִים לָ".
ִאּמָא נִכְנְסָה ִאּתִי לַ ֶחדֶר.
ַּב ֶחדֶר ָעמַד ַאּבָא .עַל ַה ֻּׁשלְחָן
ָהיְתָה ֲע ֵרמָה ׁשֶל ְס ָפרִים
ּו ַמ ְחּבָרֹות.
ַאּבָא ִחּי ֵ ֵאלַי ,לָחַץ אֶת יָדִי
ו ְ ָאמַרַ " :מזָּל טֹובַ ,חנֶצְ'קָה.
הַּיֹום ַא ְּת ַמ ְתחִילָה אֶת ַהּכִּתָה
ָהרִאׁשֹונ ָה ּבְ'בֵיתַ -ה ֵּספֶר
ֶׁשּלָנּו'… ְּב ַה ְצלָחָה!"
ַאּבָא ו ְ ִאּמָא הָיּו הַּמֹורִים ֶׁשּלִי
ּבְ"בֵיתַ -ה ֵּספֶר ֶׁשּלָנּו" וְלִּמְדּו אֹותִי לִ ְקרֹא וְלִכְּתֹב.
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לַיְלָה

ֶאחָד הֹורּו ַה ַחי ּ ָלִים ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים לְכָל ַהּי ְהּודִים לְ ַהּג ִי ַע
עִם ְמעַט ְּבגָדִים וְאֹכֶל לְבֵיתַ -ה ֵּספֶר ֶׁש ָּב ֲעיָרָה.
ּג ַם לָנּו הֹודִיעּו לָבֹוא.
		
ִאּמָא ִמּלְאָה ְׁשּתֵי ִמזְו ָדֹות ִּב ְבגָדִים וְאֹכֶל ,ו ְ ִה ְצ ָט ַרפְנּו אֶל ְׁשאַר ַהּי ְהּודִים
ֶׁשּבָאּו ֵמ ַהּג ֶטֹוִ .חּכִינּו ּבְתֹו ַחדְרֵי ַהּכִּתֹותְּ .בכָל ָׁשעָה נִכְנ ַס ַחּי ָל ּג ֶ ְר ָמנ ִי
ו ְ ָקרָא ְרׁשִימַת ׁשֵמֹות ,ו ְ ַהּי ְהּודִים ֶׁש ָּקרָא ִּב ְׁשמָם יָצְאּו וְעָלּו עַל ֶעג ְלֹות
ַמּׂשָא רְתּומֹות לְסּוסִיםֶׁ ,שהָיּו ֶּב ָחצֵרָ .ה ֶעג ְלֹונ ִים הָיּו ּתֹו ָשבִים ּפֹולָנ ִים
ֵמ ָה ֲעיָרָה .אֶת ֻרּבָם ִהּכַרְנּוַּ .בּיָמִים הַּטֹובִים ֶׁשּלִ ְפנ ֵי ַה ִּמלְ ָחמָה הֵם הָיּו
ְמבִיאִים סְחֹורֹות לַּׁשּוק.
ִחּכִינּו ֶׁשּי ִ ְקרְאּו ִּב ְׁשמֵנּו.
ּבֵינ ְ ַתי ִם ָע ַמדְּתִי ו ְ ִה ַּב ְטּתִי ּדֶרֶ ַהחַּלֹון הַחּוצָהָ .ראִיתִי אֶת ַאחַד ַה ְּׁשכֵנ ִים ׁשֶל
ַס ְבּתָא נִּג ָׁש לָ ֶעג ְלֹון ו ְׁשֹואֵל" :לְאָן?"
" ִמז ְ ָרחָה"ָ ,היְתָה ַהּתְׁשּובָה.ַה ַחּי ָל ַהּג ֶ ְר ָמנ ִי ָקרָא ִּב ׁ ְשמָן ׁשֶל ַס ְב ָתּא וְהַּדֹודֹות ּובַתּ-דֹודָתִי ֶהנְי ָהִ .אּמָא
ו ְ ַאּבָא נ ִ ְפרְדּו ֵמהֶם ְּב ֶבכִי.
ּג ַם ֲאנ ִי נ ִ ְפ ַרדְּתִי ְּבחִּבּוקִים ּונְׁשִיקֹותֲ ,אבָל ֹלא ָּבכִיתִי.
ֲהרֵי ָׁש ַמ ְעּתִי אֶת ָה ֶעג ְלֹון אֹומֵר " ִמז ְ ָרחָה"… ַאּבָא ִסּפֵר לִי ֶׁש ֶארֶץ-י ִ ְ ׂש ָראֵל
נ ִ ְמצֵאת ַּב ִּמזְרָחּ .דֹודִי י ַ ֲעקֹבָ ,האָח ׁשֶל ַאּבָאָ ,עלָה לְ ֶארֶץ-י ִ ְ ׂש ָראֵל לִ ְפנ ֵי
ֶׁש ָּפ ְרצָה ַה ִּמלְ ָחמָה .לָכֵן ָח ַׁש ְבּתִי ֶׁשאֶת ַס ְבּתָא וְאֶת ּכֻּלָם לֹו ְקחִים לְ ֶארֶץ-
י ִ ְ ׂש ָראֵל.
ַס ְבּתָא וְהַּדֹודֹות ו ְ ֶהנְי ָה עָלּו עַל ֲעגָלָהּ .כְ ֶׁש ִה ְתיַּׁשְבּוֹ ,לא ָראִיתִי אֹותָן.
ָראִיתִי רַק אֶת אֹו ַפּנ ֵי ָה ֲעגָלָה ַהּג ְדֹולִים וְאֶת ַרגְלֵי הַּסּוסִיםֶׁ ,שּנ ָעּו ְּבחֹסֶר
ַס ְבלָנּות.
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ִהּג ִי ַע ַהּבֹקֶר.
ַה ַחּי ָל ַהּג ֶ ְר ָמנ ִי ִה ְקרִיא אֶת ָה ְרׁשִימָה ָה ַאחֲרֹונ ָה.
ֹלא ָקרְאּו לָנּו.
נ ִ ּ ְתנ ָה הֹו ָראָה ,ו ְ ָה ֲעג ָלֹות ֵהחֵּלּו לִנְסֹעַ.
ּכְ ֶׁש ִאּמָא ֵהבִינ ָה ֶׁש ֲאנַחְנּו נ ִ ְׁש ָארִים ,הִיא הֹוצִיאָה ֵמ ַה ִּמזְוָדָה אֶת ּכָל
ֻק ְפסְאֹות ַה ָמּזֹון ֶׁש ֵהכִינ ָהָ ,רצָה ַא ֲחרֵי ָה ֲעגָלָה ׁשֶל ַס ְבּתָא ו ְ ִה ׁ ְשלִיכָה ְּפנ ִימָה
אֶת ַה ֻּק ְפסָאֹות.
הִיא ִה ְמ ׁ ִשיכָה לָרּוץ ַא ֲחרֵי ָה ֲעג ָלֹות ,עַד ֶׁשּנ ֶ ֶעלְמּו ֵמעֵינ ֶי ָה הַּבֹוכֹות.
ֹלא ּגֹ ַרשְנּוּ ,כִי ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים רָצּו ֶׁש ִאּמָא ַּת ְמׁשִי לִ ְתּפֹר ְׂשמָלֹותֹ .לא ָהיְתָה
ּתֹו ֶפרֶת טֹובָה ִמ ֶּמּנ ָה.
ָה ֲעג ָלֹות ֹלא נָסְעּו לְ ֶארֶץ-י ִ ְ ׂש ָראֵלּ ,כְמֹו ֶׁש ָח ַׁש ְבּתִיֶ ,אּלָא לְ ִמזְרַח ּפֹולִין.
ַא ֲחרֵי ַה ִּמלְ ָחמָה נֹודַע לָנּוֶׁ ,ש ָה ֲעג ָלֹות ֵהבִיאּו אֶת ַהּי ְהּודִים לָעִיר טֹומָׁשֹוב,
ׁשָם ָה ָעבְרּו כָּל ַהּי ְהּודִים לְ ַרכָּבֹות ו ְ ֻהּסְעּו לִ ְטרֶּבלִינְקָה.
ִּב ְט ֶר ּ ְבלִינְקָה ָהרְגּו ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים אֶת י ְהּודֵי ָה ֲעיָרָהּ ,ו ָבהֶם ַס ְבּתָא וְהַּדֹודֹות
ּובַתּ-דֹודָתִי ֶהנְי ָה.
ִאּתָנּו נ ִ ְׁשאֲרּו ָּב ֲעיָרָה ַה ַּסנְּדְלָר ַהּי ְהּודִיַ ,הּנַּפָח ַהּי ְהּודִי ,ו ְעֹוד ּכַּמָה י ְהּודִים
ֶׁש ַהג ֶ ְר ָמנ ִים רָצּו ֶׁשּי ַ ַעבְדּו ַּב ָמּקֹום.
ַּבּג ֶטֹו נ ִ ְׁשאֲרּו ָּבּתִים רֵיקִים.
ַה ֲחנֻּיֹות ֶׁש ַּבּג ֶטֹו נ ִ ְפרְצּו ,ו ְ ַה ְּמעַט ֶׁשּנ ִׁ ְשאַר ָּבהֶן נִגְנ ַב.
מִּתֹו חֲנּות צִּלּום ֶׁשּנ ִ ְפ ְרצָה ,עָפּו ּתְמּונֹות ׁשֶל יְלָדִים ּו ְמ ֻבּגָרִים י ְהּודִים,
ֶׁשחָיּו ּפֹה ו ְ ַעכְׁשָו אֵינ ָם.
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ִאּמָא

ָּת ְפרָה לִי ִׂש ְמלָה ֲחדָׁשָה.
ָהי ָה ֶערֶב ּכְ ֶׁש ִאּמָא ִסּיְמָה אֶת ַה ְּתפִירָה.
הִיא ֶה ֱעמִידָה אֹותִי עַל ַה ֻּׁשלְחָן ּו ָמדְדָה ָעלַי אֶת
		
ַה ִ ּׂש ְמלָה .זֹו ָהיְתָה ִׂש ְמלָה ִמּבַד ְקטִיפָה ּכָחֹל וְלָּה ַצּו ָארֹון ּג ָדֹול וְלָבָן.
לַ ִּׁש ְמלָה הָיּו ְק ָפלִים ַר ִבּים.
ּכָלּ-כָ ָׂש ַמ ְחּתִי.
ִהסְּתֹו ַב ְבּתִי עַל ַה ֻּׁשלְחָן ִּב ְמהִירּותּ ,כְ ֶׁש ַה ְּק ָפלִים עֹולִים ו ְיֹו ְרדִים.
ִאּמָא ָק ְראָהִ " :הז ָ ֲהרִיַ ,א ְּת ִּת ְּפלִי".
ֲאבָל ֲאנ ִי ִה ְמ ׁ ַשכְּתִי לָעּוף כְּמֹו ַּפ ְרּפָר.
ַאּבָא נִכְנ ַס ַה ּ ַביְתָה.
הּוא נִּג ַש ֵאלַי ו ְהֹורִיד אֹותִי ֵמ ַה ֻּׁשלְחָן .הּוא ֲאפִּלּו ֹלא ִה ִבּיט ַּב ִּׂש ְמלָה
ַה ֲחדָׁ ָשה ֶׁשלִי.
" ֻמכְ ָרחִים לָצֵאת" ,הּוא ָאמַרָּ " .פג ַ ְׁשּתִי אֶת ַאּבָא ׁשֶל מַארִיׁשָה ,ו ְהּוא ָאמַר
ֶׁש ַהּלַיְלָה ְמג ָ ְר ׁ ִשים אֶת ּכָל ַהּי ְהּודִים ׁשֶעֹוד נ ִ ְׁשאֲרּו ָּב ֲעיָרָה".
ֹלא ָהי ָה זְמַן לִ ׁ ְשאֵלֹות.
ָעזַבְנּו אֶת ַה ּ ַבי ִת ו ְ ַרצְנּו לְכִּוּון ַהּיַעַר.
ּכְ ֶׁש ִהּגַעְנּו ,נִכְנַסְנּו לְדִיר ֲחז ִירִים ׁשֶל ַּבי ִת ו ְ ִה ְת ַחּבֵאנּו ִמ ַּתחַת לַ ֲע ֵרמַת קַׁש.
ַּבּבֹקֶר ָּבאָה ַּב ֲעלַת ַה ּ ַבי ִת הַּפֹולָנִּי ָה וְנ ָ ְתנ ָה לָנּו לֶ ֱאכֹל ּכִּכַר לֶחֶם ֲעגֻּלָה,
ַמ ֲאפֵה ּ ַבי ִת ,וְנ ַ ְקנ ִיק .הִיא ָהיְתָה ֲח ֵברָה ׁשֶל מֹו ַׁשלְקֹובָהַ ,ה ְּׁשכֵנ ָה ֶׁשּלָנּו.
מֹו ַׁשלְקֹובָה ִׁשכְנְעָה אֹותָּה לְ ַה ְחּבִיא אֹותָנּו ְּבדִיר ַה ֲחז ִירִיםְ ,תּמּורַת
ַּת ׁ ְשלּוםְּ .ב ֶמ ׁ ֶש הַּיֹום י ָ ַׁשבְנּו ּבְתֹו ּבֹור ַּבּדִיר.
ִה ְק ַׁש ְבּתִי לְקֹול ַה ּ ַת ְרנ ְגֹולֹות ֶׁש ִּק ְרקְרּו ַּב ֲחצַר ַה ַּבי ִת ,לְקֹול הַּסּוס ֶׂש ָעמַד
לִ ְפנ ֵי ַה ַּבי ִתּ ,ולְ ַרחַׁש ָה ֵעצִים .ז ֶה ָהי ָה ִּב ְת ִחּלַת ַהחֹרֶף.
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רּו ַח ָקרָה נ ָׁ ְשבָה ו ְ ַענְפֵי ֲעצֵי ַהּיַעַר נ ָעּו ּבְקֹול.
ִה ַּב ְטּתִי ּבַּגּורִים ׁשֶל ִאּמָא ֲחז ִירָה ֶׁש ִה ְתּכַ ְרּבְלּו לְי ַד ִּב ְטנ ָּה ו ְ ָא ַמ ְרּתִי לְ ַע ְצמִי:
"ּג ַם לִי חַםּ ,כִי ֲאנ ִי נ ִ ְמצֵאת עִם ַאּבָא ו ְ ִאּמָא" .לָ ַק ְחּתִי ּגּור ֲחז ִירִים ָקטָן
ְּביָדִי .לִ ַּט ְפּתִי אֹותֹו ו ְ ִׂש ַח ְקּתִי ִּבזְנ ָבֹו ַה ָּקטָן ו ְ ַה ְמגֻלְּג ָל.
אֵינֶּנ ִי יֹודַעַת ּכַ ָמּה יָמִים ָהי ִינּו ַּבּדִירּ ,כְ ֶׁשּבֹקֶר ֶאחָד נִכְנְסָה ַּב ֲעלַת ַה ַּבי ִת
ְּב ֶב ָהלָה לַּדִיר.

19

" ַחּיָלִים ּג ֶ ְר ָמנ ִים ְמ ַח ְּפׂשִים י ְהּודִים ַּבּיַעַרֲ .אנ ִי ּפֹו ֶחדֶת .מַה ּי ִ ְהי ֶה אִם י ִ ְתּפְסּו
ֶא ְתכֶם ֶא ְצלִי?"
" ֵה ָרגְעִי"ָ ,ענ ָה ַאּבָא" ,נ ִ ְת ַחּבֵא הֵיטֵב ּבַּבֹור".
"ז ֶה ֹלא ַמ ְסּפִיק"ָ ,א ְמרָה ָה ִאּׁשָה ְּבחֹסֶר ֶׁשקֶטַ " .הּיַלְּדָה…",
זֹאת אֹו ֶמרֶת ֲאנ ִי,
" ַהּיַלְּדָה ִּת ָּבהֵלַ .הּיַלְּדָה ִּת ְצעַקַ ,ה ַחּיָלִים יְג ַּלּו ֶא ְתכֶם ,וְז ֶה הַּסֹוף ׁ ֶשּלִיַ .אּתֶם
יֹודְעִים מָה ָהעֹנ ֶׁש לְמִי ֶׁש ּ ַמ ְסּתִיר י ְהּודִים".
לְ ֶרג ַע ָהי ָה ֶׁשקֶט ַּבּדִירּ .כֻּלָנּו ָׁש ַתקְנּו; ּג ַם ַה ֲחז ִירִים ָׁשתְקּוֲ .אפִּלּו ַענְפֵי
ָה ֵעצִים לְ ֶרג ַע ֹלא נ ָעּוּ ,כְאִּלּו ֵהבִינּו אֶת ּגֹדֶל ַה ּ ַסּכָנ ָה.
" ָמצָאתִי"ָ ,א ְמרָה ָה ִאּׁשָה; "נָׂשִים אֶת ַהּיַלְּדָה ּבְתֹו ׂשַק ּתַּפּוחֵיֲ -אדָמָה.
סַאׁשָה ְּבנ ִי יִּׂשָא אֶת ַה ַּשׂק ַּב ְּׁשבִילּ ,כְאִּלּו ָהי ָה ׂשַק ּתַּפּוחֵיֲ -אדָמָה ,ו ְ ַאּתֶם
ּ ִת ְת ַחּבְאּו ּבַּבֹור.
ֲאנ ִי ֲאכַּסֶה אֶת הַּבֹור ְּב ַה ְרּבֵה קַׁש ּו ְקלִּפֹות ַמ ְסרִיחֹותֲ .אנ ִי ְמ ַקו ָּה ֶׁש ָהרֵי ַח
ָהרָע י ַ ְברִי ַח אֶת ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים".
ּכְ ֶׁש ֲאנ ִי לְבּוׁשָה ַּב ִּׂש ְמלָה ַה ֲחדָׁ ָשהֶׁ ,שּכְבָר ֹלא נ ִ ְר ֲאתָה ּכָ ,נִכְנ ַ ְס ִתּי לְתֹו
ַהּׂשַק .ז ֶה ָהי ָה ׂשַק ּתַּפּוחֵיֲ -אדָמָה ּג ָדֹול ִמ ַבּד ּג ַס ְּב ֶצבַע חּוםָ .הרֵי ַח ִּב ְפנ ִים
ִהזְכִּיר אֶת ִסרְחֹון ַּתּפּוחֵיָ -ה ֲאדָמָה ָהרְקּובִים ֶׁש ַּבּדִירִ .ה ְת ַק ּ ַפלְ ִתּי ּבְתֹו
ַה ּ ַׂשקּ ,כְ ֶׁש ֲאנ ִי ְמ ַׁשּנֶנ ֶתֲ " :אנ ִי ּתַּפּוחֲַ -אדָמָה! ֲאנ ִי ּתַּפּוחֲַ -אדָמָה!
אָסּור לָזּוז — ּתַּפּוחֲַ -אדָמָה ֹלא ז ָז.
ֹלא לְהֹוצִיא ֶהג ֶה! — ּתַּפּוחֲַ -אדָמָה ׁשֹותֵק.
ּג ַם לִנְׁשֹם ָצרִי ְּב ֶׁשקֶטֶׁ ,שֹלּא י ִ ְׁשמְעּו.
אִם י ָבֹואּו ּג ֶ ְר ָמנ ִים  -אָסּור לִ ְצעֹקּ .תַּפּוחֲַ -אדָמָה ׁשֹותֵק!"
ַהּבֵן נ ָ ָשׂא אֹותִי עַד ֶׁשאִּמֹו הֹודִיעָה ֶׁש ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים ָעז ְבּו אֶת ַהּיַעַר ו ְ ַה ּ ַסּכָנ ָה
ָחלְפָה.
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ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים ֹלא ָמצְאּו אֹותָנּו.
ָחז ַ ְרּתִי אֶל הֹורַי ,לַּבֹור ֶׁש ְּבדִיר ַה ֲחז ִירִים.
ּכָלּ-כָ ָרצִיתִי לָעּוף ּכְמֹו ַּפ ְרּפָר…
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ַה ַחּיָלִים

ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים ִה ְמׁשִיכּו לְ ַחּפֵׂש י ְהּודִים ַּבּיַעַר.
ָה ִאּׁשָה הַּפֹולָנִּי ָהֶׂ ,ש ִה ְסּכִימָה
ֶׁשּנ ִ ְת ַחּבֵא ְּבדִיר ַה ֲחז ִירִים ֶׁש ַּב ֲחצַר ּבֵיתָּה,
				
ָּפ ֲחדָה ֶׁשּיְג ַּלּו אֹותָנּו וְי ַ ֲענ ִיׁשּו אֹותָּה עַל ֶׁש ִה ְסּתִירָה י ְהּודִיםָ .העֹנ ֶׁש עַל
ַה ְס ָּתרַת י ְהּודִים ָהי ָה עֹנ ֶׁש ָמו ֶת! הִיא ָא ְמרָה לְהֹורַי לִ ְמצֹא מָקֹום ַאחֵר.
ַאּבָא ִּבקֵׁש ֵמ ָה ִאּׁשָה לִ ְקרֳא לְמֹו ַׁשלְקֹובָהַ ,ה ְּׁשכֵנ ָה ֶׁשּלָנּו ָּב ֲעיָרָה.
ּכְׁשֶּמֹו ַׁשלְקֹובָה ָׁש ְמעָה ֶׁש ָעלֵינּו לִ ְמצֹא ַמחֲבֹוא ָחדָׁש ,הִיא ִה ְבטִיחָה לַ ֲעזֹר.
לְ ַאחַר ּכַּמָה יָמִים ָׁש ַמעְנּו קֹול ְצ ָעדִים לְי ַד ַהּדִיר .נ ִ ְב ַהלְנּו ו ְ ִה ְת ַחּבֵאנּו
ּבַּבֹור.
ַאּבָא ּכִּסָה אֹותָנּו ְּבקַׁש.
ַה ׁ ַּשעַר נ ִ ְפּתַח.
"ז ִיסְלֶ ,ה ְר ׁ ְשל"ָׁ ,ש ַמעְנּו אֶת קֹולָּה ׁשֶל מֹו ַׁשלְקֹובָה.
נ ָׁ ַשמְנּו לִ ְרוָחָה.
מֹו ַׁשלְקֹובָה י ָ ְׁשבָה ִאּתָנּו ַּבדִּיר ו ְ ָא ְמרָהֶׁ ,שּתְמּורַת ַהּכֶסֶף ֶׁש ַאּבָא נָתַן לָּה
ִה ְצלִיחָה לְ ַהּׂשִיג רַק ְׁשּתֵי ּתְעּודֹות-ז ֶהּות ּפֹולָנִּיֹות ׁשֶל אֵם ּו ִבּתָּהֲ " .אנ ִי
ַמּצִיעָה ֶׁשּז ִיסְל ו ְ ַחנֶצְ'קָה ִּת ְת ַח ֵּפ ְׂשנ ָה לְאֵם ּובַת ִמ ּ ִמ ְׁש ַּפחַת ִאּכָרִים ּפֹולָנ ִית,
ּו ׁ ְשּתֵיהֶן ִּת ַּס ְענ ָה לַאֲחֹותִיֶׁ ,שּגָרָה ָּבעִיר ו ַ ְרׁשָה" .מֹו ׁ ַשלְקֹובָה ָּפנְתָה לְ ִאּמָא.
"אֲחֹותִי ּו ַב ֲעלָּה ַמ ְסּכִימִים ֶׁשּתָגּורּו ְּבבֵיתָם".
"ּכֻּלָנּו נ ִ ָּׁשאֵר יַחַד"ָ ,ענְתָה ִאּמָא.
"ז ֶה ְמ ֻסּכָן"ָ ,א ְמרָה מֹו ַׁשלְקֹובָה; "אִם י ִ ְתּפְסּו אֶת ֶה ְר ׁ ְשל ְּבלִי ְתּעּודָה -
הּוא י ֵ ָאסֵר ִמּי ָד.
ּג ַם ּפֹולָנ ִים ֹלא ְמ ִעּז ִים לְ ִהסְּתֹובֵב ְּבלִי ּתְעּודַת-ז ֶהּותּ ,ווַּדַאי ֶׁשּלֹא י ְהּודִים".
" ֶה ְר ׁ ְשל"ָּ ,פנְתָה ִאּמָא לְ ַאּבָאּ" ,תֵן לְמֹו ַׁשלְקֹובָה עֹוד ּכֶסֶף ,וְהִיא ַּתּׂשִיג ּג ַם
לְ ּתְעּודָה ׁשֶל ּפֹולָנ ִי".
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"ז ִיסְלַ ,א ְּת טֹועָהּ .ג ַם ְּבכֶסֶף ָקׁשֶה לְ ַהּׂשִיג ּתְעּודֹות"ָ ,א ְמרָה מֹו ַׁשלְקֹובָה.
" ֲאנַחְנּו נ ְ ַחּכֶה עַד ֶׁש ַּתּׂשִיג ִי"ָ ,א ְמרָה ִאּמָא; " ֲאנַחְנּו נ ִ ְׁש ָארִים יַחַדְּ .ב ַב ּ ָקׁשָה,
מֹו ַׁשלְקֹובָהַ ,הּׂשִיג ִי ּג ַם לְ ֶה ְרׁשְל ּתְעּודָה"ִ ,ה ְת ַחּנְנ ָה ִאּמָא.
" ֲאנ ִי ַמ ְבטִיחָה ֶׁש ֶא ְׁש ּ ַתּדֵל"ָ ,ענְתָה מֹו ַׁשלְקֹובָה ,ו ְ ִאּמָא ִח ְּבקָה אֹותָּהחִּבּוק ָחז ָק.
ַּבּלַיְלָה ,לִ ְפנ ֵי ֶׁשנּ ִ ְרּדַמְנּו ּבַּבֹור ֶׁש ַּבּדִירָ ,אמַר ַאּבָא" :ז ִיסְלַ ,חנֶצְ'קָהֲ ,אנ ִי
רֹוצֶה ֶׁש ִּת ְסּעּו".
"ּומַה ּי ִ ְהי ֶה ָעלֶי?" ָׁש ֲאלָה ִאּמָא." ֲאנ ִי רֹוצֶה לְ ִהּכָנ ֵס לַּיַעַר ּולְ ִה ְצ ָטרֵף לַ ַּפ ְרטִיזָנ ִים".ִה ַּב ְטּתִי ְּב ַאּבָא ְּב ַמּבָט ׁשֹואֵל .עַל ַּפ ְרטִיזָנ ִים אַף ַּפעַם ֹלא ָׁש ַמ ְע ִתּי.
" ַחנֶצְ'קָהּ ,בְתֹו ַהּיַעַר י ֵׁש קְבּוצֹות ׁשֶל לֹו ֲחמִים ּפֹולָנ ִים ו ִיהּודִים,ֶׁשּנִלְ ָחמִים ַּבּג ֶ ְר ָמנ ִים .י ֵׁש לָהֶם ְמעַט נ ֶׁ ֶשק ּו ִמּדֵי ַּפעַם הֵם ַמ ְתקִיפִים
יְחִידֹות ׁשֶל ַה ּ ָצבָא ַהּג ֶ ְר ָמנ ִיּ ,ו ְמ ַח ּ ְבלִים ִּב ְמסִּלֹות ַה ּ ַב ְרז ֶל ּו ָב ַרכָּבֹות
ֶׁש ּ ַמ ֲעבִירֹות ַּתחְמׁשֶת לַ ּ ָצבָא .לִקְבּוצָה ּכָזֹו ֲאנ ִי רֹוצֶה לְ ִה ְצ ָטרֵף".
" ֲאבָל ז ֶה ְמ ֻסּכָן" ,נִּסִיתִי…" ְּבכָל מָקֹום ְמ ֻסּכָן; ּג ַם ּכָאןַּ ,בּדִיר ַה ּ ַמ ְסרִי ַח ַהּז ֶהְ ,מ ֻסּכָןֲ .אבָל ַחנֶצְ'קָהֶׁשּלִיֲ ,אנ ִי ַמ ְבטִי ַח לָ ֶׁש ֶאּזָהֵר"ָ ,אמַר ַאּבָא ְּבחִּיּו ּג ָדֹול ו ְ ָקרַץ לְ ִאּמָא.
" ֶה ְר ׁ ְשל" ,נ ִ ּ ְסתָה ִאּמָא" ,נ ְ ַחּכֶה ּכַ ָמּה יָמִים ,אּולַי מֹו ַשלְקֹובָה ּתּוכַללְ ַהּׂשִיג גַּם לְ ּתְעּודָה?"
ו ְ ַאּבָא ֵהׁשִיב" :אֵין ַטעַם ,ז ִיסְלְּ .בכָל יֹום ַה ּ ַמּצָב נ ַ ֲעׂשֶה ְמ ֻסּכָן יֹותֵרּ .ג ַם
ַּב ֲעלַתַ -ה ַּבי ִת ְמ ַא ֶּבדֶת אֶת ַה ּ ַס ְבלָנּות ,וְהִיא עֲלּולָה לְגָרֵׁש אֹותָנּו .מּוטָב
ֶׁשּי ִ ְהי ֶה ְּביָדֵ יֹותֵר ּכֶסֶף לְ ַׁשּלֵם לְ ִמ ְׁש ַּפחַת סְקֹובְרֹונ ֶקׁ ,שֶּמּוכָנ ָה לְ ַה ְסּתִיר
ֶא ְתכֶן ְּבו ַ ְרׁשָהֲ .אנ ִי ּכְבָר ֶה ְחלַ ְטּתִי ,ו ְ ַאּתֶן ְצרִיכֹות לְ ַה ְסּכִים ִאּתִי".
ַּבּבֹקֶר ִּבּקֵׁש ַאּבָא לִ ְקרֹא לְמֹו ַׁשלְקֹובָה ,ו ְ ִסּפֵר לָּה עַל ַה ְחלָטָתֹו.
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מֹו ַׁשלְקֹובָה ֵהבִיאָה לִי ְּבגָדִים ׁשֶל יַלְּדַת ִאּכָרִים .אֶת ַה ִ ּׂש ְמלָה ַה ֲחדָׁ ָשה
ו ְ ַה ְמלֻכְלֶכֶת ֵה ַס ְרּתִיּ ,ו ִבמְקֹומָּה לָ ַב ׁ ְשּתִי ֲח ָצאִית ּג ְדֹולָה ,אֲרּוג ָה ְּב ַפ ִסּים,
ו ְ ֻחלְצָה ּג ְדֹולָה ,ו ְ ָע ַט ְפּתִי אֶת רֹאׁשִי ְּב ִמ ְט ַּפחַת רֹאׁש ּג ְדֹולָה.
אֶת ַהּתְעּודֹות נ ָ ְתנ ָה מֹו ַשלְקֹובָה לְ ִאּמָא.
ָהי ִינּו מּוכָנֹות לַּדֶרֶ.
ַאּבָא ִחּבֵק אֹותִי ָחז ָק וְלָחַׁש ְּב ָאזְנ ִיַ " :חנֶצְ'קָהּ ,בְסֹוף ַה ִּמלְ ָחמָה ֲאנ ִי אָבֹוא
לָ ַקחַת ֶא ְתכֶן".
נ ִ ְפ ַרדְנּו ֵמ ַאּבָא ִּב ְבכִי מַר.
ְּבנ ָּה ׁשֶל מֹו ַשלְקֹובָה לָקַח אֶת ִאּמָא ו ְאֹותִי ָּב ֲעגָלָה עַד לְ ַת ֲחנ ַת ָה ַרּכֶבֶת.
ָּב ַרּכֶבֶת נ ָ ַסעְנּו לָעִיר ו ַ ְר ׁ ָשה.
אֶת ְּבדִיקַת ַהּתְעּודֹות ָּב ַרּכֶבֶת ָע ַברְנּו ְּבׁשָלֹוםּ .ג ַם אֶל ּבֵית ִמ ׁ ְש ַּפחַת
סְקֹובְרֹונ ֶק ִהּגַעְנּו ְּבׁשָלֹום.
ָהי ִיתִי ּבְטּוחָה ֶׁשּג ַם ַאּבָא נִכְנ ַס לַּיַעַר ְּבׁשָלֹום.
ָטעִיתִי.
ַאּבָא נ ִ ְתּפַס ַּבּיַעַר ו ְהּומַת.
לָכֵן עִם סִּיּום ַה ִּמלְ ָחמָה הּוא ֹלא ּבָא לָ ַקחַת אֹותָנּוּ ,כְמֹו ֶׁש ִה ְבטִיחַ.
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ַאּבָ א
25

ִהג ַ ְעּתִי

עִם ִאּמָא לָעִיר ו ַ ְר ׁ ָשה.
אִיׁש ֹלא זִהָה ֶׁש ֲאנַחְנּו י ְהּודִּיֹות.
ָּפנ ִינּו לִרְחֹוב זֶלֶזְנ ָה ,לְ ַבי ִת ִמ ְסּפָר .64
			
ׁשָםּ ,בַּקֹומָה ַה ִּׁשּׁשִיתּ ,גָרָה ִמ ׁ ְש ַּפחַת סְקֹובְרֹונ ֶק.
גּ ְ ֶברֶת סְקֹובְרֹונ ֶק ָהיְתָה אָחֹות ׁשֶל מֹו ַׁשלְקֹובָהׁ ,שכֶנ ְ ֵתּנּו ָּב ֲעיָרָהִ .מ ׁ ְש ַּפחַת
סְקֹובְרֹונ ֶק ִה ְסּכִימָה ֶׁשּנ ָגּור ְּבבֵיתָּה.
ּגַרְנּו עִם ַאּבָא סְקֹובְרֹונ ֶקֶׁ ,ש ָהי ָה ַח ְׁש ַמּלַאיִ ,אּמָא סְקֹובְרֹונ ֶקֶׁ ,שּמָכרָה
סַּבֹון ּבַּׁשּוק ,ו ְ ַהּבָנֹות ַחנְקָה ּוּבַא ׁ ָשהֶׁ ,שּלָמְדּו ְּבבֵיתַ -ה ּ ֵספֶר.
ְׁשנ ָ ַתי ִם ּגַרְנּו ִאּתָם.
ְׁשנ ָ ַתי ִם ֹלא יָצָאנּו ִמ ֶּפתַח ַה ַּבי ִת.
ְׁשנ ָ ַתי ִם ֹלא ָהלַכְנּו ַּבּדִירָה.
ְׁשנ ָ ַתי ִם ֹלא ִה ְת ָק ַרבְנּו לַחַּלֹוןָּ .תמִיד ז ָ ַחלְּתִי ִמ ַּת ְחּתָיו.
ְׁשנ ָ ַתי ִם ֹלא ֵהבִיאּו ַחנְקָה ּוּבַא ׁ ָשה ֲחבֵרֹות ַה ַּביְתָה.
אָסּור ָהי ָה לְ ַסּפֵר לְאִיׁש ֶׁש ֲאנַחְנּו ַּבּדִירָה .ז ֶה ָהי ָה סֹוד ַה ַחּי ִים.
ִאּמָא ָהיְתָה ַא ֲח ָראִית עַל נִקְיֹון ַה ּ ַבי ִת .הִיא ּ ִב ְּׁשלָה אֶת ַה ַסּּבֹוןֶׁ ,ש ַהּג ְ ֶברֶת
סְקֹובְרֹונ ֶק ָמכְרָה ּבַּׁשּוק ,ו ְ ָת ְפרָה ו ְ ִת ְּקנ ָה אֶת ִּבגְדֵי ְּבנ ֵיַ -ה ּ ַבי ִת.
ָּב ֶערֶב ָעזְרָה לַּבָנֹות לְ ָהכִין אֶת ׁ ִשעּורֵי ַה ַּבי ִת .יָדַ ְעּתִי אֶת ַה ְתּׁשּובֹות
לְ ַה ְרּבֵה ֵמ ַה ְּׁשאֵלֹות ֶׁש ַה ָבּנֹות נ ִׁ ְשאֲלּוֲ ,אבָל ִה ְמ ַע ְט ִתּי ְּבדִּבּורּ ,כְדֵי ֹלא
לְ ַה ְפרִי ַע ו ְֹלא לְ ַה ְרּג ִיז.
ַּבּבֹקֶר ,לְ ַאחַר ֶׁש ְּבנ ֵיַ -ה ּ ַבי ִת ָעז ְבּוִ ,ה ְרּג ַ ְׁש ִתּי ּכְמֹו ַמלְכָּהִ .ה ְשקֵיתִי אֶת
ָה ֲעצִיצִים ֶׁש ִּק ַּבלְּתִי ֵמ ַהּג ְ ֶברֶת סְקֹובְרֹונ ֶקָ .קרָאתִי ְּב ִס ְפרֵי ַה ָבּנֹות ,ז ָ ַחלְ ִתּי
עַל ַא ְרּבַע ִמ ַּתחַת לַחַּלֹוןִ ,ה ְק ׁ ַש ְב ִתּי לְקֹולֹות ַהיְלָדִים ַה ְמ ַׂש ֲחקִים ֶּב ָחצֵר,
וְדִ ּ ַב ְרּתִי עִם ִאּמָאְּ .בלַחַׁשֶׁ .שאִיׁש ֹלא י ׁ ִ ְשמַע.
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י ׁ ָ ַש ְבּתִי לְי ַד ַהּדֶלֶת ו ְ ִה ְק ׁ ַש ְבּתִי
לְקֹול ַצ ֲעדֵי ָה ֲאנ ָׁ ִשים הָעֹולִים
וְהַּיֹו ְרדִים ַּב ֲחדַרַ -ה ּ ַמדְרֵגֹות.
ִהּכַ ְר ִתּי אֶת קֹול ַצ ֲעדֵי ְּבנ ֵי-
ַה ּ ַבי ִת .יָדַ ְע ִתּי ָמתַי הֵם ַמגִּיעִים
ו ְ ִחכִּיתִי לִ ׁ ְשמֹ ַע אֶת קֹול נִעְנּו ַע
יָדִית ַהּדֶלֶת .ז ֶה ָהי ָה ַה ִסּימָן
לִ ְפּתֹ ַח אֶת ַהּדֶלֶת .אִיׁש ִמ ְּבנ ֵי-
ַה ַּבי ִת ֹלא ִצלְצֵל ו ְֹלא ּדָפַק עַל
ַהּדֶלֶת .אִם ָקרָה ֶׁשּמִיׁשֶהּו ּדָפַק
אֹו ִצלְצֵל ַּבּדֶלֶתִ ,ה ְרּג ַ ְׁש ִתּי
ֶׁשּנִכְ ׁ ַשלְ ִתּיּ ,כִי ֹלא ָׁש ַמ ְע ִתּי אֶת
ַה ּ ְצ ָעדִים ַּב ֲחדַר ַה ּ ַמדְרֵגֹות .אָז
ָהי ִיתִי ְמ ַחּכָה ְּב ֶׁשקֶט מָתּוחַ ,עַד
ֶׁש ַה ּ ְצ ָעדִים ִה ְת ַרחֲקּו.
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ַהּדִירָה

ׁשֶל ִמ ׁ ְש ַּפחַת סְקֹובְרֹונ ֶק ָהיְתָה קְרֹובָה לְג ֶטֹו
ו ַ ְר ׁ ָשהַ .הּג ֶ ְר ָמנ ִים צִּוּו עַל ּכָל י ְהּודֵי
ָהעִיר ו ַ ְרׁשָה לָגּור ַּבּג ֶטֹו .ז ֶה ָהי ָה ַהּג ֶטֹו
			
ַהי ְּהּודִי ַהּג ָדֹול ּבְיֹותֵרּ .ג ְ ֶברֶת סְקֹובְרֹונ ֶק ִס ְּפרָה לְ ִאּמָאֶׁ ,ש ִהּג ִיעּו לַּׁשּוק
י ְהּודִים ֶׁש ּ ָברְחּו ֵמ ַהּג ֶטֹו .הֵם ִסּפְרּו עַל ְצפִיפּות ו ְ ָרעָב ּו ַמחֲלֹות ,ו ְ ִסּפְרּו ֶׁשּג ַם
ִמּג ֶטֹו ו ַ ְר ׁ ָשה ׁשֹולְחִים י ְהּודִים ְּב ַרכָּבֹות.
ַהּג ְ ֶברֶת סְקֹובְרֹונ ֶק ָא ְמרָהֶׁ ,ש ֲאנ ָׁ ִשים ּבַּׁשּוק ְמדַ ְּברִים עַל ּכָ ֶׁש ּ ַמּׁשֶהּו עֹומֵד
לִקְרֹות ַּבּג ֶטֹו…
לַיְלָה ֶאחָדְּ ,ב ָׁשעָה ֶׁשּכֻּלָם יָׁשְנּוָׁ ,ש ַמעְנּו ֵהדֵי ִהתְּפֹו ְצצֻּיֹות ִמכִּּוּון ַהּג ֶטֹו,
ו ְ ַה ָּׁש ַמי ִם הָיּו ֲאדֻּמִים.
ֹלא ִה ְת ַא ַּפ ְקתִי ,ו ְ ִה ְתּגַּנ ַ ְבּתִי לַחַּלֹון.
לְי ַד ַהחַּלֹון ָּפג ַׁ ְשּתִי אֶת ִאּמָא.
ֹלא ּדִ ַּברְנּו .רַק ָּבכִינּו.
יָדַעְנּו ֶׁש ְּמעַט ַהּי ְהּודִים ֶׁש ַּבּג ֶטֹו נִלְ ָחמִים ְּבכֹחֹותֵיהֶם ָה ַאחֲרֹונ ִים ַּב ַחּיָלִים
ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים; ּומּול ַהּי ְהּודִים ֶׁשּנִלְחֲמּו ְּב ֶא ְקּדָחִים ְמ ַע ִטּים – נִלְחֲמּו ַה ַחּיָלִים
ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים ּבְרֹובִים ּו ְב ַטנְקִים.
לַּי ְהּודִים ֹלא ָהי ָה ׁשּום סִּכּוי.
ְּבלַיְלָה ַאחֵר נ ִׁ ְש ְמעָה ַאז ְ ָעקָהַ .הּג ֶ ְר ָמנ ִים ִה ְפצִיצּו אֶת ַהּג ֶטֹו ֵמ ָה ֲאו ִירּ .כָל ְּבנ ֵי
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפחָה יָרְדּו עִם ּכָל ּדַּיָרֵי ַה ּ ִבנְי ָן אֶל ַה ִּמ ְקלָט.
ִאּמָא ו ַ ֲאנ ִי נ ִׁ ְש ַארְנּו ַּבּדִירָה.
ִאּמָא נ ִׁ ְשּכְבָה ָעלַי ו ְהֹו ְרתָה לִי ֹלא לְ ִה ְס ּ ַתּכֵל.
ֵה ַצ ְצּתִי.
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ּדֶר ַהחַּלֹון ָראִיתִי ְּפ ָצצָה נֹו ֶפלֶת  -וְנִדְ ַה ְמּתִיַ .ה ְּפ ָצצָה ֹלא ָהיְתָה ֲעגֻּלָה,
ּכְפִי ֶׁשּדִ ְמיַנְּתִי .לַ ְּפ ָצצָה ָהיְתָה צּורָה ׁשֶל ַּבקְּבּוק ּג ָדֹול.
ּכָ ָׁשכַבְנּו ְׁשּתֵינּו ,עַד ֶׁשּנִג ְ ְמרָה ַה ַה ְפ ָצצָה.
ַא ֲחרֵי ּכַּמָה יָמִים ִס ְּפרָה ּג ְ ֶברֶת סְקֹובְרֹונ ֶקֶׁ ,ש ּ ְבג ֶטֹו ו ַ ְר ׁ ָשה ֹלא נ ִ ְׁשאַר אַף
י ְהּודִי ,ו ְ ַהּג ֶטֹו ּכֻּלֹו נ ִ ְׂשרַף.
הִיא ִׁש ּ ְבחָה אֶת ַהּי ְהּודִים ו ְ ָא ְמרָהׁ ,שֶּפֹולָנ ִים ּבַּׁשּוק אֹו ְמרִים ֶׁש ַהּי ְהּודִים
ֵהעֵּזּו לַעֲׂשֹות מַה ֶּׁשהַּפֹולָנ ִים ֹלא ְמ ִעּז ִים :לִ ְמרֹד.
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ּכְׁשֶ ִה ְת ַחּבֵאנּו

ְּבדִירַת ִמ ׁ ְש ּ ַפחַת
סְקֹובְרֹונ ֶק ,אָסּור
ָהי ָה לְאִיׁש לָדַעַת
							
ֶׁש ִאּמָא ו ַ ֲאנ ִי ּג ָרֹות ַּבּמָקֹום .לָכֵן ּכְ ׁ ֶשאֹו ְרחִים ִּב ְקּרּו ַּבּדִירָהִ ,אּמָא ו ַ ֲאנ ִי ָהי ִינּו
ִמ ְס ּ ַתּתְרֹות ּבְתֹו אֲרֹון ַה ּ ְבגָדִים.
ּ ַפעַם ִהּג ִי ַע אֹו ֵר ַח ְּב ַה ְפ ּ ָתעָהִ .אּמָא ו ַ ֲאנ ִי ֹלא ִה ְס ַּפקְנּו לְ ַהגִּיע לָאָרֹון ,וְנִכְנַסְנּו
לְתֹו ַא ְרּג ַז ַה ֶּפ ָחמִיםּ .ג ְ ֶברֶת סְקֹובְרֹונ ֶק י ׁ ָ ְשבָה עַל ַה ּ ִמכְסֶה ,עַד ֶׁשהָאֹו ֵר ַח
ָהלַ.
לִ ְפ ָעמִים ָהי ִינּו יֹושְבֹות ׁשָעֹות ּבְתֹו ָהאָרֹוןֹ ,לא ז ָזֹות ו ְֹלא מֹוצִיאֹות ֶהג ֶה
ִמּפִינּו.
ּבְתֹו אֲרֹון ַה ְּבגָדִיםָ ,הי ִיתִי ְמדַ ְמיֶנ ֶת ֶׁש ֲאנ ִי ּג ַ ָמּד ָקטָן ַּבּיַעַר ,לָבּוׁש ְּב ֶבג ֶד
ּכָחֹל ו ְכֹובַע ָאדֹם עִם ּפֹונ ְּפֹון .ו ַ ֲאנ ִי ְמ ַטּיֶלֶת ּבֵין ַה ְּפ ָרחִיםׁ ,שֹותָה טַל ּו ְמזַהָה
ּכָל ֶּפרַח עַלּ-פִי ָהרֵי ַח ׁשֶהּוא ַמּדִיף…
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ָהי ָה לָנּו עֹוד ֶה ְסּכֵם :אִם וְכַ ֲא ׁ ֶשר י ְ ַח ְפּׂשּו ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים י ְהּודִים ,וְיַּג ִיעּו אֶל
הַּקֹומָה ָה ְרבִיעִית ,נֵרֵדִ ,אּמָא ו ַ ֲאנ ִיֵ ,מ ַהּדִירָה ֶׁש ַבּּקֹומָה ַה ִּׁשּׁשִית אֶל הַּקֹומָה
ַה ֲחמִי ׁ ִשית וְנ ִ ְקּפֹץ… ּכְדֵי ֶׁשּלֹא יֵדְעּו ֶׁש ָבּאנּו ִמ ּ ִמ ְׁש ַּפחַת סְקֹובְרֹונ ֶק ו ְֹלא
י ַ ֲענ ִיׁשּו אֹותָם עַל ׁ ֶש ִה ְס ִתּירּו אֹותָנּו.
יֹום ֶאחָד ִח ְפּׂשּו ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים ַּב ּ ִבנְי ָן .הֵם ִהּג ִיעּו עַד הַּקֹומָה ָה ְרבִיעִיתִ .אּמָא
ָא ֲחז ָה ְּביָדִי ְּבכַּוָנ ָה לָ ֶרדֶת לַּקֹומָה ַה ֲחמִי ׁ ִשיתּ ,כְפִי ֶׁש ִה ְב ַטחְנּוַ .חנְקָה
סְקֹובְרֹונ ֶק ָע ְצרָה ַּב ֲעדֵנּו .הִיא לָ ְקחָה ֻסּלָם ּג ָדֹול ,ו ְהֹו ְרתָה לָנּו לַעֲלֹות אֶל
ּג ַּגֹון ַה ּ ַבי ִת.
י ׁ ָ ַשבְנּו ׁשָם.
לְ ַאחַר ָׁשעָהָ ,ק ְראָה לָנּו ַחנְקָה לָ ֶרדֶת.
ּכְ ֶׁש ָחזַרְנּו לַּדִירָהִ ,ס ְּפרָה ַחנְקָה ֶׁש ַהּג ֶ ְר ָמנ ִים ִהג ִיעּו עַד הַּקֹומָה
ַה ֲחמִי ׁ ִשית… וְיָרְדּו.
ִאּמָאַ ,חנְקָה ו ַ ֲאנ ִי ָּפ ַרצְנּו
ַּבּדִירָה ְּברִּקּוד סֹועֵר.
ז ֶה ָהי ָה רִּקּוד ׁשֶל
ִׁשחְרּורׁ ,שֶל ִׂש ְמחָה,
רִּקּוד ׁשֶל ִה ְתּגַּבְרּות עַל
ּכֹחֹות ָה ֶרׁשַע.
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ָהי ִיתִי

ּבַת ֶע ֶשׂר ּכְ ֶׁש ַה ִּמלְ ָחמָה ִה ְס ַּתּיְמָה.
נ ָ ַס ְע ִתּי עִם ִאּמָא ָּב ַרּכֶבֶת לָ ֲעיָרָה ֶׁשּלָנּוְּ ,בי ַאלָה
רַאו ְ ְסקָהָ .ח ׁ ַשבְנּו לִ ְמצֹא אֶת ַאּבָא וְלִרְאֹות אּולַי
			
מִיׁשֶהּו ִּמ ְּבנ ֵיַ -ה ִּמ ׁ ְש ָּפחָה נִּצַל.
עַל ָה ַרּכֶבֶת ָעלָה ָׁשכֵן ּפֹולָנ ִי ֵמ ָה ֲעיָרָהָ .ח ׁ ַש ְבּתִי ׁשֶהּוא י ִ ְ ׂשמַח לִ ְקרָאתֵנּו.
הּוא ֵהעִיף ּבָנּו ַמ ָבּט ו ְ ִה ְמ ׁ ִשי ְּפנ ִימָה ,לְתֹו ַהקָרֹון.
ִהּגַעְנּו לָ ֲעיָרָה.
ָע ַברְנּו לְי ַד ַהּדִירָה ֶׁשּלָנּוִ .ה ַּב ְטּתִי ּדֶרֶ ַהחַּלֹון ְּפנ ִימָהַ .הּכֹל ָעמַד ּ ִבמְקֹומֹו,
ּכְאִּלּו ֹלא ָעזַבְנּוִּ .במְקֹומֵנּו ּגָרָה ַּבּדִירָה ִמ ׁ ְש ָּפחָה ּפֹולָנִּי ָה .ז ֶה ֹלא ָהי ָה
ּבֵיתֵנּו עֹוד.
ָהלַכְנּו לְבֵית מַארִיׁשָה ֲח ֶב ְרּתִי .נ ִׁ ְש ַא ְרּתִי ֶא ְצלָּה ּכְ ׁ ֶש ִאּמָא ָהלְכָה לְבֵית
ָה ִאּׁשָה ֶׁש ִה ְת ַחּבֵאנּו ֶא ְצלָּה ַּבּדִיר ,לִ ׁ ְשאֹל לִ ׁ ְשלֹומֹו ׁשֶל ַאּבָא.
מַארִיׁשָה ּכְבָר ֹלא ָהיְתָה ֲח ֶב ְרּתִי.
יֹותֵר ִמּדַי ּדְ ָברִים קָרּו ו ְ ִה ְׁשּתַּנּו ֵמאָז ֶׁש ִּׂש ַחקְנּו יַחַד ְּב ַמחֲבֹואִים ּבַּבּו ְסתָן
ֶׁש ֵּמאֲחֹורֵי ַה ַּבי ִת.
ִאּמָא ָחזְרָה ֵמ ָה ִא ׁ ָּשה הַּפֹולָנִּי ָה ו ְֹלא ָא ְמרָה ּדָבָר.
ֹלא ָׁש ַאלְּתִי.
נ ִ ְׁש ַארְנּו לְבַד ,רַק ִאּמָא ו ַ ֲאנ ִי.
ִא ַּבדְנּו אֶת ַאּבָאִ ,א ַּבדְנּו אֶת ַס ְבּתָא ,אֶת הַּדֹודִים וְהַּדֹודֹות וְאֶת ּבַת-
ּדֹודָתִי ֶהנְי ָהִ .מכָּל ּתֹו ָשבֵי ָה ֲעיָרָה ַהי ְּהּודִים נֹו ַתרְנּו ַּב ַחּי ִים ֲאנ ִי ו ְעֹוד יֶלֶד,
ּו ׁ ְשֹלשִׁים ו ַ ֲח ִמּׁשָה ְמ ֻבּגָרִים.
לְ ָמ ֳחרָת ָעזַבְנּו אֶת ָה ֲעיָרָה.
לְ ָתמִיד.
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לְ ַאחַר

ֶׁש ָעזַבְנּו אֶת ָה ֲעיָרָהָ ,ע ַברְנּו לָגּור ְּבעִיר ַא ֶחרֶת.
ֹלא ִס ַּפרְנּו לְאִיׁש ֶׁש ֲאנַחְנּו י ְהּודִּיֹות.
ִאּמָא ָע ְבדָה ּכְתֹו ֶפרֶת ,ו ַ ֲאנ ִי לָ ַמדְתִי ְּבבֵיתַ -ה ֵּספֶר
			
הַּפֹולָנ ִי ַּבּמָקֹום .עִם ֲח ֵברַי לַּכִּתָה ִּב ַּק ְרּתִי ַּבּכְנ ֵ ִסּי ָה וְלָ ַמדְּתִי אֱמּונ ָה נֹו ְצרִית
ִמּפִי ַהּכֹמֶרַּ .פעַם ׁ ָשאַל ַהּכֹמֶר ְׁש ֵאלָה ,וְרַק ֲאנ ִי יָדַ ְעּתִי אֶת ַה ְתּׁשּובָה.
ַהּכֹמֶר ָׁשמַע אֶת ּתְׁשּו ָבתִי ו ְ ָאמַרַ " :חנֶצְ'קָה ,אִם ֹלא ָהי ִיתִי יֹודֵ ַע ֶׁש ַא ְּת
נֹו ְצ ִרּי ָהָ ,הי ִיתִי אֹומֵר ֶׁשּי ֵׁש לָ רֹאׁש י ְהּודִי"…
ָחז ַ ְרּתִי ַה ַּביְתָה ּו ִב ַּק ְׁשּתִי ֵמ ִאּמָא לְ ַחּפֵׂש י ְהּודִים.
נ ָ ַסעְנּו לָעִיר לֹודְז'.
ז ֶה ָהי ָה ּבְיֹום ִׁשּׁשִי.
ָהלַכְ ִתּי עִם ִאּמָא ָּברְחֹוב,
ּו ְבחַּלֹון ַאחַד ַה ָּבּתִים
ָראִינּו זּוג ּפָמֹוטִים ּדֹולְקִים.
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" ֶערֶב ַׁשּבָת הַּיֹום"ָ ,א ְמרָה ִאּמָא.
ִאּמָא ּדָ ְפקָה עַל ּדֶלֶת ַה ַּבי ִתּ .כְ ֶׁשּנ ִ ְפ ְּתחָה ַהּדֶלֶתֵ ,ה ַר ְחּתִי רֵי ַח ָחז ָק ׁשֶל
ַּת ְב ׁ ִשיל ּדָג ִים ְמ ֻמּלָאִיםִ .אּמָא נ ָ ְפלָה ּבֹוכָה עַל ּכִ ְתפֵי ַּב ֲעלַתַ -ה ַּבי ִת ַהּי ְהּודִּי ָה.
ָחזַרְנּו לִחְיֹות עִם י ְהּודִים.

ִאּמָא ִהּכִירָה אֶת יֹוסֵף קּו ֶּפ ְר ׁ ְשמִיט ,י ְהּודִי ֵמ ָהעִיר לֹודְז'ֶׁ ,ש ִאּבֵד אֶת ִא ׁ ְשּתֹו
ּובִּתֹו ַּב ִּמלְ ָחמָה .הֵם נִּׂשְאּו ,ו ְיֹוסֵף ָהי ָה לְ ָאבִי.
ַא ֲחרֵי ָׁשנ ָה נֹולַד ָאחִי ַא ְב ָרהָם.
ַאּבָא יֹוסֵף ָאמַרֶׂ ,ש ְּׁשמִי ַהּי ְהּודִי הּוא ַחּנ ָהּ ,כִ ׁ ְשמָּה ׁשֶל " ַחּנ ָה ו ְ ִׁש ְבעַת
ָּבנ ֶיהָ" .הּוא ִסּפֵר לִי אֶת סִּפּור ַהּג ְבּורָה ֶׁשּלָּה וְׁשֶל ָּבנ ֶיהָׁ ,שֶהּומְתּו ְּב ִמ ְצו ַת
ַה ֶּמלֶ ַאנְטִיֹוכּוסּ ,כִי רָצּו לִחְיֹות ּכִיהּודִים.
הֹודַ ְעּתִי לְכֻּלָם ֶׁש ׁ ְּשמִי ַחּנ ָה.
ִה ְרגַּׁ ְשּתִי ֵחלֶק ֵמעַם-י ִ ְ ׂש ָראֵל ,ו ְ ָרצִיתִי לְ ַהּג ִי ַע לְ ֶארֶץ-י ִ ְ ׂש ָראֵלִ .ה ְצ ָט ַר ְפּתִי
לִתְנּועַתַ -הּנֹעַר " ֶהחָלּוץ"ּ ,ו ִב ְפעִילֻּיֹות ַהּתְנּועָה ָׁש ַמ ְעּתִי רַּבֹות עַל ֶארֶץ-
י ִ ְ ׂש ָראֵל ,ו ְ ִקּו ִיתִי לְ ַהּג ִי ַע ֵאלֶיהָ.
ָהי ָה לִי ּבָרּור ֶׁש ִּמ ְׁש ַּפ ְחּתֵנּו ֹלא ִּת ָּׁשאֵר ּבְּפֹולִיןֻ .הּצַע לָנּו לַ ֲעבֹר לָגּור
ְּב ַארְצֹותַ -ה ְּברִית.
הֹודַ ְעּתִי ֶׁש ֲאנ ִי רַק עֹולָה לְ ֶארֶץ-י ִ ְׂש ָראֵל ,וְאֵינ ִי עֹו ֶברֶת לְׁשּום ְמדִינ ָה
ַא ֶחרֶת.
ָעזַבְנּו אֶת ּפֹולִיןַּ ,בּדֶרֶ לְ ֶארֶץ-י ִ ְׂש ָראֵל.
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ּכְׁשֶ ָה ֳאנִּי ָה

" ַע ְצמָאּות"ֶׁ ,ש ִה ְפלַג ְנּו ּבָּה,
ִה ְת ָק ְרבָה לִנְמַל ֵחיְפָהָ ,ראִיתִי
אֶת ָהרֵי ַהּכַ ְרמֶל וְיָדַ ְעּתִי

					
ֶׁש ִהּג ַ ְעּתִי ַה ַּביְתָה.
ָע ַמדְּתִי עַל ַהּסִּפּון ו ְ ָא ַמ ְרּתִי לְ ַע ְצמִי:
" ֲאנ ִי ַחּנ ָה  -י ְהּודִּי ָה ּגֵאָהַ .חּי ָה ְּב ֶארֶץ-י ִ ְׂש ָראֵלְּ ,במָקֹום ֶׁשּי ֵׁש לֹו ָעתִיד.
עַם י ִ ְׂש ָראֵל חַי!"
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לְ ַאחַר ֶׁש ָעלִיתִי לְ ֶארֶץ-י ִ ְׂש ָראֵלּ ,ג ַ ְר ִתּי עִם הֹורַי ָּבעִיר ּתֵלָ -אבִיב.
ּכְ ֶׁש ִה ְת ַּבּג ַ ְרּתִי ,לָ ַמדְ ִתּי ְּבבֵיתֵ -ספֶר לַ ֲאחָיֹות ,וְהַּיֹום ֲאנ ִי אֲחֹות ְּברִיאּות
ַהּצִּבּור ְּבתֵלָ -אבִיב .נִּׂשֵאתִי לְי ִ ְצחָק ּג ָ ְפרִית וְיָלַדְּתִי אֶת ְּבנ ִי עֹפֶר .עֹפֶר הּוא
רֹופֵא ,וְג ָר ּבִירּו ָׁשלַי ִם עִם ִא ׁ ְשּתֹו ּדַ ְפנ ָה ו ִילָדָיו ָׁשנ ִי ,ג ַל וְּבֵןִ .אּמִי ז ִיסְל
ּגָרָה ְּבתֵלָ -אבִיב ,וְעַד ז ִ ְקנָתָּה ִה ְמ ׁ ִשיכָה לִ ְתּפֹר ְּבגָדִים ּו ְׂשמָלֹות.
אֶת ִמ ׁ ְש ַּפחַת סְקֹובְרֹונ ֶק ֹלא ָׁשכַחְנּו.
הֵם ֻהּכְרּו ּכַ" ֲחסִידֵי אֻּמֹות הָעֹולָם"ִ ,קּבְלּו ּתְעּודָה ּו ֶמדַלְי ָה ,וְעַל ְׁשמָם נִּטַע
עֵץ ִּב ְ ׂשדֵרַת ֲחסִידֵי אֻּמֹות הָעֹולָם ּבְ"י ָד ו ׁ ָ ֵשם" ּבִירּו ָׁשלַי ִם.

ְּבנֵי ַהּזּוג ְסקֹובְ רֹונֶק
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אֶת סִּפּורִי ֲאנ ִי נֹוׂשֵאת ִעּמִיּ ,ו ְמעַט ִמּמֶּנּו ִה ַּצגְּתִי לָכֶם.
ֶא ְׂשמַח ְמאֹד לַעֲנֹות לְ ִמכְ ְּתבֵיכֶםּ ,ולְ ִה ָּפג ֵׁש ִא ְּתכֶם.
ַחּנ ָה ּג ָ ְפרִית
ִּפנְקָס 54
ּתֵלָ -אבִיב
מִּקּוד 62261
אי-מיילgafrit@netvision.net.il :

לְ ִה ְתרָאֹות,
ַחּנ ָה.
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ֲאנִי ִעם ָּבנַי ּונְכָ ַדי

