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בַּת כָּזֹאת צִינוּ
סִ פּ וּ  הּ שֶׁ ל ַמ  טָ ה
שׁ טֶן
כָּ ְת בָה :נ ָ ֳע מִי מוֹ ג ֶנ ְ ְ
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ִבּמְקוֹם לְהַ ְתחִיל ְבּמָה שֶׁ הָי ָה...
ֶא ְפתַּח בְּ"הַיּוֹם".
הַיּוֹם ֲאנ ִי גּ ָה בִּחוֹבוֹת עִם ַבּ ֲעלִי עָמוֹס.
יְלָינוּ כְּבָר גּ ְדוֹלִים ,וְאָנוּ ַס ְבתָּא ו ְ ַסבָּא
שׁלָּנוּ ,גּ ָר
לִנְכָים .מוֹטִיַ ,הבֵּן ַה ָצּעִיר ֶ
לְי ָנוּ עִם ִאשְׁתּוֹ וְעִם בְּנוֹתָיו ,ו ְ ַהנְּכָדוֹת
שׁלָּנוּ בָּאוֹת ֵאלֵינוּ לְ ִעתִּים רוֹבוֹת לְ ַאחַר
ֶ
ַהלִּמּוּיםְ .בּנ ֵנוּ שַׁי נ ִ ְמצָא עִם ִאשְׁתּוֹ וְעִם
שׁלִיחוּת ְבּסִינְגּ ַפּוּר .וְנֶטַע ,בִּתֵּנוּ
יְלָדָיו בִּ ְ
שׁ ַפּ ְחתָּהּ בִּשְׁכוּנ ַת
ַהבְּכוֹה ,גּ ָה עִם ִמ ְ
שׂ ַמחְנוּ
שׁי ִם ָ
שׁלַי ִם .לִ ְפנ ֵי חַָ 
ַסנְהֶיּ ָה בִּירוּ ָ
כֻּלָּנוּ ַבּ ֲח ֻתנּ ָה שֶׁל בִּתָּהּ ,נֶכְדָּתֵנוּ הָאשׁוֹנ ָה
ָתּמָי.
ֲאנ ִי אוֹ ֶהבֶת מְאוֹד אֶת רוֹבַי וְאֶת י ְיי,
שׁ ֲאנ ִי ַס ְבתָּא טוֹבָהֲ .אנ ִי
שׁבֶת ֶ
ו ַ ֲאנ ִי חוֹ ֶ
שׂחֵק וּלְ ַטיּ ֵל עִם עָמוֹס
נ ֶ ֱהנ ֵית לְאָחַ ,לְ ַ
ו ְ ַהנְּכָים בְֲּ חבֵי ָהאָץ.
וּמָה עוֹד? י ֵשׁ בִּי צוֹן ב לִלְמֹד ,וּ ְביָמִים
אֵלּוּ ֲאנ ִי שׁוֹת עַל עֲבוֹת הַדּוֹטוֹט
שׁלִּי עַל צ'וֹטְקוֹב ,עִיר ֻהלַּתִּי בְּפּוֹלִין.
ֶ
ו ְ ַעכְשָׁו ֲא ַספֵּר מָה ָהי ָה.

5

הָיֹה הָיְתָה
ָהיֹה ָהיְתָה ִ הלָּה י ְהוּית ָבּעִיר צ'וֹטְקוֹב ְבּ ִמז ְח פּוֹלִין .צ'וֹטְקוֹב הִיא עִיר
שׁבֵי
שׁנ ִים עִם תּוֹ ָ
ַ טנּ ָה הַשּׁוֹכֶנ ֶת עַל גּ ְת נְהַר סֵט ,ו ְ ַהיּ ְהוּים גּ ָרוּ בָּהּ מְאוֹת ָ
ַהמָּקוֹם הָאוּאִינ ִים וְהַפּוֹלָנ ִים .י ְהוּי ָהעִיר דִּבְּרוּ אִיישׁ וּפוֹלָנ ִית ,ו ְבִּים
דִּבְּרוּ גּ ַם ִעבְיתֵ .חלֶק ֵמ ַהיּ ְהוּים הָיוּ צִיּוֹנ ִים וְחִכּוּ לְאִשּׁוּר לַעֲלוֹת לְאֶץ
שׁיּ ְ ַמהֵר לְ ַהגּ ִי ַע וְיָבִיא אוֹתָם
יִשְׂאֵלֲ ,אחֵים חִכּוּ לְבוֹא ַה ָמּשִׁי ַח ו ְ ִה ְת ַפּלְּלוּ ֶ
לְאֶץ יִשְׂאֵל ,וְהָיוּ שֶׁצוּ לְ ַה ְמשִׁיךּ וְלָגוּר ַבּמָּקוֹם.
שּׁלִישִׁית גּ ָרוּ ַסבָּא י ִ ְצחָק
בִּחוֹב ינ ֶק ָ 3עמַד בֵּית דִּירוֹתַ .בּדִּיה בַּקּוֹמָה ַה ְ
שׁטֵנ ְשׁוּס עִם בִּתָּם י ְהוּית .בַּקּוֹמָה הָאשׁוֹנ ָה ָע ְמדָה ַהחֲנוּת
ו ְ ַס ְבתָּא מוּנְי ָה ְ
שׁ ַפּחַת ו ִינְטֶרִ :אמָּא נֵטִי,
שּׁנִיּ ָה ,בְּיה גּ ְדוֹלָה ,גּ ָה ִמ ְ
שֶׁל ַסבָּא .וּבַקּוֹמָה ַה ְ
שׁ ָהיְתָה ַהבַּת שֶׁל ַסבָּא ו ְ ַס ְבתָּאַ ,אבָּא יִשְׂאֵל ,עוֹ דִּין ,וּבִתָּם ַה ְקּ ַטנּ ָה מַטָה.
ֶ
ֲאנ ִי.
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שׁ ָהי ִיתִי בַּת שֵׁשׁ,
לְ ַצעֲי כִּ ְמעַט אֵינֶנּ ִי זוֹכֶת אֶת ָאבִי .הוּא נִלְח ֵמ ִאתָּנוּ כְּ ֶ
שׁ ַאלְתִּי "אֵיפֹה ַאבָּא?" ָענְתָה ִאמָּא" :הוּא נָסַע אֶל ֵמ ֵעבֶר לֶהָים".
שׁ ָ
וּכְ ֶ
שׁ ֲא ַספֵּר לָכֶם אֶת ַהזִּכְרוֹנוֹת ָהעֲצוּבִיםֲ ,א ַספֵּר עוֹד כַּמָּה זִכְרוֹנוֹת
ֲאבָל לִ ְפנ ֵי ֶ
נְעִימִים.
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זִכ ְרוֹנוֹת נְעִימִים ֵמ ַאבָּא
שׁנּ ִ ְמצָא לְי ַד ָהעִיר ,ו ַ ֲאפִלּוּ י ֵשׁ לִי
שּׁחֹר ֶ
ֲאנ ִי זוֹכֶת טִיּוּלִים עִם ַאבָּא ַבּיַּעַר ַה ָ
שׁלִּי ,יַלְדָּה ַ טנּ ָהַ ,בּיַּעַר.
תְּמוּנ ָה ֶ
שׁ ַפּעַם לָח אוֹתִי ַאבָּא אֶל ַהגּ ִי ְמנ ַ ְסי ָה ָה ִעבְית ָבּעִיר .מְאוֹד
ֲאנ ִי זוֹכֶת ֶ
שׁ ַאלְתִּיַ " :אבָּאַ ,האִם גּ ַם
שׁבִים ַבּכִּתּוֹת ,ו ְ ָ
ִה ְתלַ ַה ְבתִּי ִמ ַמּאֵה ַה ַתּלְמִיים הַיּוֹ ְ
ֲאנ ִי ֶאלְמַד ַבּגּ ִי ְמנ ַ ְסי ָה?" ו ְ ַאבָּא ָענ ָה בְבִטָּחוֹןְ " :בּוַדַּאי!" כִּי ַאבָּא ָהי ָה צִיּוֹנ ִי
וּ ִממְּימֵי ַהגּ ִי ְמנ ַ ְסי ָה.
שׂחַתִּי
שׁ ַאבָּא ִה ְת ַפּלֵּל ֲאנ ִי ִ
שׁבָּת ַבּבֹּר ָהלַכְנוּ לְבֵית ַהכְּנֶסֶת ַהגּ ָדוֹל ,וּכְ ֶ
ְבּכָל ַ
שׁיָצְאוּ ַאבָּא ו ְ ַה ִמּ ְת ַפּלְּלִים
בַּחוּץ עִם ֲחבֶתִּי דּוּשָׁה .ו ְ ָתמִיד עִם סִיּוּם ַה ְתּ ִפלָּה ,כְּ ֶ
שׁלִּ ְפנ ֵי בֵּית ַהכְּנֶסֶת ו ַ ֲאנ ִי ְ צתִּי לְ ַאבָּא ,הָיוּ "הַדּוֹדוֹת" נִגּ ָשׁוֹת ֵאלַי
אֶל הָָ חבָה ֶ
שׁבָּת
וּמַבִּיקוֹת לִלְ ָחי ַי אֶת נְשִׁיקוֹתֵיהֶן הָטֻבּוֹתַ .בּדִֶּ מבֵּית ַהכְּנֶסֶת לִסְעוּת ַ
שׁאֵיּוֹת ַהנְּשִׁיקוֹת.
ֵאצֶל ַסבָּא ו ְ ַס ְבתָּא ָהי ִיתִי הוֹלֶכֶת וּמוֹחָה ֵמעַל ָפּנ ַי אֶת ְ
שׁלָנ ִית ְמ ֻעלָּה ,ו ְי ַח
ָא ַה ְבתִּי מְאוֹד לְ ַבקֵּר אֶת ַסבָּא ו ְ ַס ְבתָּאַ .ס ְבתָּא ָהיְתָה ַבּ ְ
שׁלָּהּ
שׁבָּת ִה ְת ַפּשֵּׁט ו ְ ִהגּ ִי ַע ֵמחַלּוֹן ַה ִמּ ְטבָּח ֶ
שׁ ָא ְפתָה לִכְבוֹד ַ
ַהחַלּוֹת ַהטְּיּוֹת ֶ
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שׁמָים ְמ ֻמלָּאוֹת ְבּצִמּוּים
שׁלָּנוַּ .ס ְבתָּא ָא ְפתָה גּ ַם עוּגוֹת ְ
אֶל ַהדִּיה ֶ
שׁ ָלּהֶן שָׁמוּר ִאתִּי עַד הַיּוֹם .דּוֹ ָדתִי י ְהוּית דָּ ֲאג ָה לִי
וּבְנּ ָמוֹן ,ו ְ ַה ַטּעַם ַהנ ֶ ְהדָּר ֶ
שׁנ ִים,
שׁ ָהיְתָה גּ ְדוֹלָה ִמ ֶמּנּ ִי ְבּ ַאחַת ֶעשְׂה ָ
כְּאִלּוּ ָהיְתָה אֲחוֹתִי ַהגּ ְדוֹלָה ,וְאַף ֶ
הִיא לָחָה אוֹתִי ִאתָּהּ לְבִקּוּים ֵאצֶל ַחבְרוֹתֶיהָ ,וּבִימֵי ַהחֹף ַהקָּים ֶה ֱחלִיה
שּׁלֶג ַהיָּפָה בָּעוֹלָם.
ִאתִּי עַל ִמז ְ ֶחלֶת ו ְ ֶה ֱעמִידָה ִאתִּי אֶת ֻבּבַּת ַה ֶ
שּׂאָה לְ ַאבָּא הִיא לָ ְמדָה
שׁנּ ִ ְ
ו ְ ִאמִּי  -הִיא ָהיְתָה יָפָה מְאוֹד ו ַ ֲחכָמָה מְאוֹד .לִ ְפנ ֵי ֶ
שׁ ָחז ְה לְצ'וֹטְקוֹב ִה ְתחִילָה לַ ֲעבֹד ְבּבֵית
שׁבְּאוֹ ְסטְיּ ָה וּכְ ֶ
רוֹחוּת ְבּו ִינ ָה ֶ
ַהמִּחַת בָּחוֹב הָאשִׁי ָבּעִיר .וּ ְבכָל יוֹםְ ,בּ ַה ְפסָת ַה ָצּהֳי ִם וְלִפְנוֹת עֶב,
שׁ ִאמָּא
שּׁ ַמ ְעתִּי קוֹל נ ְישׁוֹת שֶׁל עֲבִים דַּקִּים עוֹלִים ַבּמַּגוֹת ,י ְָ עתִּי ֶ
שׁ ָ
כְּ ֶ
חוֹז ֶת ַה ַבּיְתָּה ֵמעֲבוֹ ָדתָהּ.
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שׁ ַמ ְעתִּי קוֹל שִׁיה
שׁאֲה ִאתִּי ַבּ ַבּי ִתָ ,
שׁכַ ְבתִּי ַבּ ִמּטָּה ו ְ ִאמָּא נ ִ ְ
שׁ ָחלִיתִי ו ְ ָ
ַפּעַם כְּ ֶ
יָפֶה .יָצָאתִי לַמִֶּ פּסֶת לִאוֹת מִי שָׁרַ .בּ ֲחצַר ַה ַבּי ִת ָעמְדוּ אַָ בּעָה גְּבָים
צוֹ ֲענ ִים לְבוּשִׁים בִּ ְבג ָים ַססְגּוֹנִיּ ִים וְשָׁרוּ שִׁיר עַם שָׁט וְעָצוּב .הַֻ ס ְמתִּי.
שׁתֵּינוּ
אתִי לְ ִאמָּא ,וְהִיא ִה ְצטָפָה ֵאלַי ו ְ ִהנּ ִיחָה אֶת יָּדָהּ עַל כְּ ֵתפִי ,וּ ְ
שׂמָה ִאמָּא
שׁ ַהזַּמָּים ִסיּ ְמוּ לָשִׁיר ו ַ ֲאנ ִי ָמ ָח ֲאתִי לָהֶם כַּ ַפּי ִםָ ,
שׁבְנוּ ְבּשֶׁט .וּכְ ֶ
הִַ 
שׁלַכְתִּי לְ ַמטָּה
שׂ ְמחָה ִה ְ
ְבּי ָי כַּמָּה ַמ ְטבְּעוֹת וְלָ ֲחשָׁה" :הֵם ְמ ַב ְקּשִׁים כֶּסֶף"ְ .בּ ִ
שׁ ַבּזַּמָּים ָאסַף אוֹתָם לְתוֹ כּוֹבַע ,וְכֻלָּם נוֹפְפוּ לָנוּ
אֶת ַה ַמּ ְטבְּעוֹת ,ו ְ ַה ָצּעִיר ֶ
שׁיָּצְאוּ ֵמ ֶה ָחצֵר.
לְשָׁלוֹם עַד ֶ
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וְאָז הִשְׁ תַּנּוּ הַ ַחיּ ִים
שׁתַּנּוּ ַה ַחיּ ִים ו ְ ִאתָּם ַהזִּכְרוֹנוֹת.
וְאָז ִה ְ
שּׁנִיּ ָה ,וְג ֶָ מנְי ָה כָּ ְבשָׁה ֵחלֶק
שׁ ָהי ִיתִי בַּת אַבַּע פָּצָה ִמלְ ֶחמֶת הָעוֹלָם ַה ְ
כְּ ֶ
שׁלָּנוּ צ'וֹטְקוֹב כָּבְשׁוּ כֹּחוֹת " ַה ָצּבָא ָהאָם" שֶׁל
גּ ָדוֹל מִפּוֹלִין .אֶת ָהעִיר ֶ
שׁ ַסּבָּאַ ,ס ְבתָּא ו ִיהוּית ,וְג ַם
בְּית הַמּוֹעֲצוֹת ,וּמֵאוֹתָהּ תְּקוּפָה ֲאנ ִי זוֹכֶת ֶ
שׁכֵנ ִים.
ַאבָּאִ ,אמָּא ו ַ ֲאנ ִי ָעזַבְנוּ אֶת ַה ַבּי ִת ַהגּ ָדוֹל בִּחוֹב ינ ֶק ,ו ְא ָהי ִינוּ עוֹד ְ
שּׁלְטוֹן
שׁ ִה ְפסַתִּי לָלֶכֶת עִם ַאבָּא לְבֵית ַהכְּנֶסֶת כִּי בְּהוֹאַת ַה ִ
ֲאנ ִי זוֹכֶת גּ ַם ֶ
ֶה ָחדָשׁ נ ִ ְסגּ ְרוּ ָבּתֵּי ַהכְּנֶסֶת ָבּעִיר וְנ ֶ ֱאסַר עַל ַהיּ ְהוּים לְ ִה ְת ַפּלֵּל ְבּצִבּוּר.
שׁנ ֵי ֲחדָים ַ טנּ ִים שֶּבּוֹ נ ִחֲסוּ בְּשִׁי
הוֹי ו ַ ֲאנ ִי ָעבַנוּ לָגוּר ְבּ ַבי ִת טָן שֶׁל ְ
שׁלָּנוַּ .ה ַבּי ִת ָעמַד בְּתוָֹ חצֵר גּ ְדוֹלָה ,וּבָהּ ָא ַס ְפתִּי
ב הָהִיטִים ַהגּ ְדוֹלִים ֶ
שּׁו ְא נִסִּיתִי לִ ְתפֹּס בָּהּ ִצפֳּים  -כֻּלָּן
שׁבְּלוּלִים ו ְתוּתִים אֲמִּים וּמְתוּים .לַ ָ
ַ
פָּחוּ וְעָפוּ.
שּׁמֶשׁ ז ָחָה ו ְ ִח ְמּמָה
שׁ ַה ֶ
שׁבָּת ַבּבֹּר ,כְּ ֶ
שׁנ ַת ְ ,1941בּ ַ
שׁנ ָ ַתי ִם ,וּ ַב ֲאבִיב ְ
כָָּ עבְרוּ ְ
אֶת ַהחֶרֵ ,העִיה אוֹתִי ִאמָּא בִּנְשִׁיה .פְָּ חתִּי אֶת עֵינ ַי ,ו ְאִיתִי אֶת ִאמָּא
וְאֶת ַאבָּא.
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"בֹּר טוֹב ,מַטוּשׁ"ָ ,אמְה ִאמָּא ,ו ְ ַאבָּא הוֹסִיף" :וּ ַמזּ ָל טוֹב .זוֹכֶת? הַיּוֹם
ַא ְתּ בַּת שֵׁשׁ .כְּאי לָקוּם כִּי הַיּוֹם ִתּ ְהי ֶה ֲחג ִיג ָה גּ ְדוֹלָה".
שׁ ַאלְתִּי בִּ ְפלִיאָהִ " ,תּ ְהי ֶה לִי ֲחג ִיג ַת יוֹם ֻהלֶּת?" הוֹי ִחיּ ְכוּ ו ְ ִהנְהֲנוּ
" ֶבּ ֱאמֶת?" ָ
בְּאשָׁם.
שׁפְּחִים ְתּכֻלִּים הָיוּ קוּמִים בָּהּ
שׂ ְמלָה ֲח ָדשָׁה וּו ְדָּה ֶ
ִאמָּא ִהלְבִּישָׁה אוֹתִי ְבּ ִ
שׁתֵּי צַמּוֹת טַנּוֹת ו ְ ִעטְּה אוֹתָן
שׂעֲרוֹתַי ,לְעָה ֵמהֶן ְ
וּ ַבעֲינוּת סֵה אֶת ַ
שׁעָה לָּה ָהי ִיתִי מוּכָנ ָה.
בִּסְטִים .בְּתוָֹ 
ְבּ ִהתְגּ ְשׁוּת יָצָאתִי לֶ ָחצֵר לְבֵּל אֶת ְפּנ ֵי הָאוֹחִים .אשׁוֹנ ִים ִהגּ ִיעוּ ַסבָּא,
ַס ְבתָּא ו ְדוֹ ָדתִי י ְהוּית ,ו ְ ַאחֲיהֶם ִהגּ ִיעוּ כַּמָּה זוּגוֹת ֲחבֵים שֶׁל הוֹי עִם
יַלְיהֶם .גּ ַם ֲחבֶתִּי הַטּוֹבָה דּוּשָׁה ִהגּ ִיעָה.
י ַח שֶׁל פְּיחַת ָאבִיב ִמלֵּא אֶת ֶה ָחצֵר ,דֶּלֶת ַה ַבּי ִת נ ִ ְפ ְתּחָה ,ו ְ ִאמָּא ,יָפָה עוֹד
יוֹתֵר ,י ָ ְצאָה וּ ְבי ָי ָה ַמגּ ָשׁ חָב ו ְ ָעלָיו עוּג ָה גּ ְדוֹלָה מְאוֹד .כֻּלָּם ָמחֲאוּ לִי כַּ ַפּי ִם,
שּׁלְחָןִ .אמָּא ִהנּ ִיחָה אֶת ַה ַמּגּ ָשׁ עַל ַה ַמּפָּה וְנ ָ ְתנ ָה
ו ְ ִאמָּאַ ,אבָּא ו ַ ֲאנ ִי נִגַּשְׁנוּ לַ ֻ
לִי לֶ ֱאחֹז ַבּ ַסּכִּין .הִיא ָא ֲחז ָה ְבּי ָי ,וְיַחַד פָּסְנוּ אֶת הָעוּג ָה לִפְרוּסוֹת ו ְ ִחלַּנוּ
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שׁבְּחוּ אֶת הָעוּג ָה ַה ְטּעִימָה וּבֵכוּ
שׁכֻּלָּם ִהלְּלוּ ו ְ ִ
אוֹתָן לָאוֹחִים .וּלְ ַאחַר ֶ
אוֹתִי ְבּבִכַּת ַה ְצלָחָה ַבּ ַחיּ ִים וְאֶת ִאמָּא ו ְ ַאבָּא ְבּהַבֵּה נַחַת ,שָׁעוּ ַה ְמּ ֻבגּ ָים
שׁ ִהגּ ִי ַע הַתּוֹר שֶׁל דּוּשָׁה
שׂחַנוּ ְבּ ַמחֲבוֹאִים .וּכְ ֶ
ְבּשִׂיחוֹתֵיהֶם ,ו ַ ֲאנ ִי ו ְ ַהיְּלָים ִ
שׁלָּנוּ .דּוּשָׁה י ָ ְצאָה
שּׁכֵנ ָה ֶ
לַ ֲעמֹד וְלִ ְספֹּרָ ,מצָאתִי ַמחֲבוֹא ֵמאֲחוֹי ַה ַבּי ִת שֶׁל ַה ְ
לְ ַחפֵּשׂ אֶת ַה ִמּ ְת ַח ְבּאִים ,ו ַ ֲאנ ִי ְ צתִּי בִּ ְמהִירוּת לְכִוּוּן ָהעַמּוּד כְּי לְ ַה ְספִּיק
שׁכַ ְחתִּי אֶת
שׁ ַתּי ִם ,שָׁלוֹש" .אַ אֲבוֹי ,מֵב ִה ְתלַהֲבוּת ָ
וְלִפֹּק לְ ָפנ ֶי ָה " ַאחַתְ ,
שׁנ ֵי ַה ָבּתִּים ,נִתְלְתִּי בָּהּ וְנ ָ ַפלְתִּי .כָּאַב לִי .דְּמָעוֹת
שׁ ָע ְמדָה בֵּין ְ
ְבּאֵר ַה ַמּי ִם ֶ
שּׂ ְמלָה
שּׁבִּכַּי פְּצוּעוֹתַ .ה ִ
ָעמְדוּ ְבּעֵינ ַי אַ א ָבּכִיתִיְ .בּשֶׁט ְ מתִּי ,ו ְאִיתִי ֶ
ַה ֲח ָדשָׁה ֻהכְ ְתּמָה ְבּבֹץ ,סֶט ֶאחָד נָפַל ו ְ ַה ַצּמָּה נִפְמָה.
שׁלִּי .חֹשׁ ַאחַר כִָּ התְיפוּ כֹּחוֹת
ֲחג ִיג ַת יוֹם ַה ֻהלֶּת הִיא ַהזִּכָּרוֹן ַהנָּעִים ָה ַאחֲרוֹן ֶ
שׁלָּנוּ וְכָבְשׁוּ אֶת ָהעִיר .אָז ֵהחֵל ַהחֻבָּן ו ְ ִה ְתחִילָה הַשּׁוֹאָה.
גּ ֶָ מנְי ָה אֶת ָהאֵזוֹר ֶ
שׁ ַחיּ ָל גּ ֶָ מנ ִי י ַ ֲעבֹר לְי ָנוַּ .פּחַד
ִפּתְאוֹם ָהי ָה ַפּחַדַ .פּחַד לָצֵאת ֵמ ַה ַבּי ִתַ .פּחַד ֶ
שׁבִים אוּאִינ ִים מְקוֹ ִמיּ ִים
שׁדְּבַר מָה ע י ִה לָנוַּ .חיָּלִים גּ ֶָ מנ ִים ְבּלִוּוּי תּוֹ ָ
ֶ
ָעצְרוּ י ְהוּים ,הִכּוּ אוֹתָם ,שָׁדוּ אֶת כוּשָׁם ,וּכְשֶׁצוּ  -הָגוּ אוֹתָם.
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שׁ ָע ַתי ִם הוּא
יוֹם ֶאחָד נ ִא ַאבָּא לְ ִה ְתיַצֵּב ַבּ ִמּפְדָה שֶׁל ַהגּ ֶָ מנ ִיםַ .אחֲי ְ
שׁאֵינֶנּ ִי י ָכוֹל לְ ַה ְסכִּים
שׁ ֶא ֱעשֶׂה ַבּעֲבוּם ַמשֶּׁהוּ ֶ
ָחז ַר ,כֻּלּוֹ נ ִ ְסעָר" :הֵם רוֹצִים ֶ
לוֹ"ָ ,אמַר לְ ִאמָּא וּלְ ַסבָּא.
"וּמָה ַתּ ֲעשֶׂה?"
"אֵינֶנּ ִי י ָכוֹל לִבְחַ ,לָכֵן אָשׁוּב ָמחָר ו ְאוֹמַר' :א!'"
ש ַאלְתִּי "אֵיפֹה ַאבָּא?" ָענְתָה לִי
שׁ ָ
לְ ָמחֳת יָצָא ַאבָּא ֵמ ַה ַבּי ִת ו ְא ָחז ַר עוֹד .וּכְ ֶ
ִאמָּא שֶׁהוּא נָסַע אֶל ֵמ ֵעבֶר לֶהָים.
בִּשְׁעוֹת ָהעֲבוֹדָה שֶׁל ִאמָּא ְבּבֵית ַהמִּחַת ָהי ִיתִי ַבּ ַבּי ִת שֶׁל ַסבָּא ו ְ ַס ְבתָּא.
שׁלָּנוּ .אֶת ַסבָּא וְאֶת דּוֹ ָדתִי י ְהוּית לָחוּ
שׁ ְבתִּי עִם ִאמָּא לַ ַבּי ִת ֶ
ָבּעֶב ַ
שׂכָר עַל עֲבוֹ ָדתָם.
ַהגּ ֶָ מנ ִים לַעֲבוֹת כְּ ִפיּ ָה ,כְּלוֹמַר הֵם ָעבְדוּ ֲאבָל א בְּלוּ ָ
ַסבָּא ֻהכְח לֶ ֱאסֹף גּ ְרוּטָאוֹת ,ו ִיהוּית טִא ְטאָה אֶת חוֹבוֹת ָהעִיר.
וְאָז יָצָא צַו ו ְהוֹה לְכָל י ְהוּי ָהעִיר לַ ֲעזֹב אֶת ָבּתֵּיהֶם וְלַ ֲעבֹר לָגוּר ַבּגּ ֵטוֹ.
שׁבָיו ,וְכָל י ְהוּי ָהעִיר נ ֶ ֶאלְצוּ
שׁ ֻפּנּ ָה מִתּוֹ ָ
ַהגּ ֵטוֹ ָהי ָה אֵזוֹר טָן בִּצֵה ָהעִיר ֶ
שּׁעַר הִשׁוּ
שׁ ָעמְדוּ ַבּ ַ
לָגוּר בּוְֹ .סבִיב ַהגּ ֵטוֹ נ ִ ְמ ְתּחָה גּ ֶר ַתּי ִל ,ו ְשׁוֹמְים ֶ
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לַיּ ְהוּים לָצֵאת ק עַל פִּי אִשּׁוּר ֵמ ַהגּ ֶָ מנ ִיםַ .בּגּ ֵטוֹ א ָהי ָה דֵּי מָקוֹם לְכָל
שׁפָּחוֹת ִהצְטוֹפְפוּ בְּיה ַאחַתִ .אמָּא ָא ְספָה כַּמָּה
ַהיּ ְהוּים ,וְלָכֵן כַּמָּה ִמ ְ
ְבּג ָים וְכֵלִים ,ו ְ ָעבַנוּ לָגוּר עִם ַסבָּא ,עִם ַס ְבתָּא וְעִם י ְהוּית ְבּחֶר ֶאחָד
שׁ ַהגּ ֶָ מנ ִים
שׁ ַמ ְעתִּי אֶת ִאמָּא וְאֶת ַס ְבתָּא מְבְּרוֹת עַל י ְהוּי ֶ
בְּיה ַבּגּ ֵטוָֹ .
שׁ ַהגּ ֶָ מנ ִים לָחוֲּ ,אבָל א ֵה ַבנְתִּי לְאָן הֵם נִלְחוּ.
שׁ ָפּחָה ֶ
ָתּפְסוּ וְעַל ִמ ְ
שׁכְנ ַע אֶת
שׁ ָע ְבדָה בּוֹ ִ
לְ ִאמָּא ָהי ָה ֻמתָּר לָצֵאת ֵמ ַהגּ ֵטוַֹ .בּעַל בֵּית ַהמִּחַת ֶ
שׁבִּלְעָי ָה א יוּכַל לְ ַה ְפעִיל אֶת בֵּית ַהמִּחַת ,ו ְ ִאמָּא
ְמ ַפקֵּד ָהאֵזוֹר ַהגּ ֶָ מנ ִי ֶ
ְ בּלָה אִשּׁוּר ְמיֻחָד לָצֵאת ְבּכָל בֹּר ֵמ ַהגּ ֵטוֹ ,לִשְׁהוֹת כָּל הַיּוֹם ְבּבֵית ַהמִּחַת
שׁ ַסבָּא ו ִיהוּית יָצְאוּ לַעֲבוֹ ָדתָם,
וְלַ ֲחזֹר ָבּעֶב לַגּ ֵטוֹ .וְכְָ בּכָל בֹּרַ ,אחֲי ֶ
ָהיְתָה ִאמָּא ִמ ְתלַ ֶבּשֶׁתִ ,מ ְת ַאפֶּת ,נוֹ ֶעלֶת אֶת נ ַ ֲעלֵי ֶהעָב ַהגּ ְבוֹהוֹתְ ,מנַשֶּׁת
שׁאֶת עִם ַס ְבתָּא עַד ָהעֶבֲ .אנ ִי
אוֹתִי ו ְאוֹמֶת" :מַטוּשֲׁ ,אנ ִי יוֹצֵאת ,ו ְ ַא ְתּ נ ִ ְ
שׁ ֲעמֵם לֲָ ,אבָל אָסוּר לָ לָצֵאת .וְאַל תַּגּ ִיז ִי אֶת ַס ְבתָּא!"
שׁ ְמּ ַ
יוֹעַת ֶ
שׂחָים.
שׁ ֲעמֵםָ .הי ָה צָפוּף ו ְא הָיוּ ִמ ְ
בַּחוּץ ָהי ָה ְמ ֻסכָּןֲ ,אבָל ַבּחֶר ָהי ָה ְמ ַ
י ְהוּית ו ְ ַסבָּא א הָיוּ ַבּ ַבּי ִת ,ו ְ ַס ְבתָּא כִּ ְבּסָהִ ,סדְּה וְנ ִ ְסּתָה לְ ַבשֵּׁל אֹכֶל ָטעִים
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שׁמֹ ַע אוֹתִי רוֹ ֶטנ ֶת:
שׁהָיוּ לָהּ .נוֹסָף עַל כָָּ הי ָה ָעלֶי ָה לִ ְ
ֵמ ַה ִמּצְכִים ַה ְמּ ַעטִּים ֶ
שׁיָּצָאתִי ֵמ ַהדֶּלֶת לַחֲר ַהמַּגוֹת ו ְְ צתִּי
שׁ ֲעמֵם לִי" .כְּ ֶ
שׁ ֲעמֵם לִיְ ,מ ַ
" ְמ ַ
שׂחַק "תּוֹ ֶפסֶת" עִם ֲחבֵה דִּמְיוֹנ ִיתַ ,ס ְבתָּא
לְ ַמ ְעלָה וּלְ ַמטָּה בִּ ְמהִירוּת כְּמוֹ ְבּ ִמ ְ
ָעצְה אוֹתִי ו ְ ָאמְהִ " :הכָּנְסִי ְפּנ ִימָה! גּ ַם ַבּחֲר ַהמַּגוֹת ְמ ֻסכָּן".
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הִז ְ ַדּמְּנוּת לְהַצִּיל אֶת י ְהוּית
שׁ ַהגּ ֶָ מנ ִים ְמ ַח ְפּשִׂים
שׁ ְמעָה ִאמָּא ֶ
שּׁלֶג הָאשׁוֹןָ ,
בִּ ְת ִחלַּת ַהחֹףַ ,אחֲי ַה ֶ
נְעָרוֹת מְקוֹמִיּוֹת וּבְיאוֹת כְּי לִשְַׁ ח אוֹתָן לְ ַמ ֲחנ ֵה עֲבוֹדָה ְבּג ֶָ מנְי ָהִ .אמָּא
שׁ ָע ְבדָה
שׁבָה שֶׁזּוֹ ִהזְדַּמְּנוּת לְ ַהצִּיל אֶת י ְהוּית :הִיא ָפּנְתָה לַ ֲחבֵה פּוֹלָנִיּ ָה ֶ
ָח ְ
שׁטָה ַהגּ ֶָ מנ ִית ,וּבִ ְקּשָׁה ִמ ֶמּנּ ָה אֶת ַהטֹּפֶס ַה ַמּ ְתאִים.
ְבּ ִמשְׂד ַהגּ ֶ ְסטָפּוַֹ ,ה ִמּ ְ
ַה ֲחבֵה ָבּאָה לְבֵית ַהמִּחַתֵ ,הבִיאָה לְ ִאמָּא אֶת ַהטֹּפֶס ו ְ ָאמְהֵ " :הבֵאתִי
לָ טֹפֶס יק ,ו ְ ָעלַי ִ לְ ַמלֵּא אֶת ַהפְּטִים .שִׂימִי לֵבַ :א ְתּ ז ְקוּה גּ ַם לַ ֲחתִימַת
ַה ְמּ ַפקֵּד".
שׁ ֲאלָה" :הַחוֹ ֶתמֶת כָּאן הִיא חוֹ ֶתמֶת
ִאמָּא לָחָה אֶת ַהטֹּפֶסִ ,הבִּיטָה בּוֹ ו ְ ָ
ַה ִמּשְׂד?"
"כֵּןֲ .אבָל צָי גּ ַם ֲחתִימָה".
"נ ִ ְס ַתּדֵּר!" ָאמְה ִאמָּא ,הוֹתָה לַ ֲחבֵה וְלִוְּתָה אוֹתָהּ אֶל ַהדֶּלֶת.
שׁ ָחז ְה ִאמָּא ֵמ ָהעֲבוֹדָה ,הִיא אָה לְ ַסבָּא לַחֲר ַהמַּגוֹתַ .אחֲי
ָבּעֶב ,כְּ ֶ
שּׁבְנוּ לֶ ֱאכֹל אֶת ְמנ ַת ַה ֶלּחֶם וְאֶת ַהמָּק
כַּמָּה דַּקּוֹת הֵם נִכְנ ְסוּ ,וְכֻלָּנוּ ִה ְתי ַ ַ
שׁיּ ְהוּית ָא ְספָה אֶת ַה ַצּלָּחוֹת ו ְ ַס ְבתָּא
שׁ ַסּ ְבתָּא ֵהכִינ ָה .עִם סִיּוּם ָהאֲרוּחָה ,כְּ ֶ
ֶ
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שּׁלְחָןִ ,הנּ ִי ַח ַסבָּא אֶת כַּף י ָדוֹ עַל כַּף יָדָהּ שֶׁל ַס ְבתָּא ו ְ ָאמַר" :נֵטִי
מָה ֵמ ַה ֻ
רוֹצָה לוֹמַר ַמשֶּׁהוּ חָשׁוּב".
ַס ְבתָּא ו ִיהוּית ִה ְתיַשְּׁבוּ ,ו ְ ִאמָּא ִספְּה לְ ַס ְבתָּא וְלִיהוּית עַל ַה ִהזְדַּמְּנוּת
לִשְַׁ ח אֶת י ְהוּית לְ ַמ ֲחנ ֵה עֲבוֹדָה ְבּג ֶָ מנְי ָה  -הִיא ִתּ ְת ַחזּ ֶה לְנַעֲה מְקוֹמִית,
שׁהִיא י ְהוּיּ ָה וְהִיא ִתּנָּצֵל.
וְשָׁם א י ֵע אִישׁ ֶ
שׁאִי ֶא ְפשָׁר לְ ַהשִּׂיג ֲחתִימָה לַטֹּפֶס"ָ ,אמְה ַס ְבתָּא
" ֲאבָל ַא ְתּ ַע ְצמֵ אוֹמֶת ֶ
בְּקוֹל נ ִגּ ָז" ,אָז לָמָּה ַא ְתּ ַמצִּיעָה ַה ָצּעָה כָּזֹאת?"
שׁכְנ ֵ ַע
שׁכְּאי לְנ ַסּוֹת .זוֹ ִהזְדַּמְּנוּת שֶׁא תָּשׁוּב" ,נ ִ ְסּתָה ִאמָּא לְ ַ
שׁבֶת ְ
" ֲאנ ִי חוֹ ֶ
אֶת ַס ְבתָּא הַדּוֹ ֶאג ֶת.
שׁאֵין ֲחתִימָה? ַא ְתּ יוֹעַת אֵיז ֶה עֹנ ֶשׁ צָפוּי לָהּ אִם יְבָרוּ
"וְאִם יָשִׂימוּ לֵב ֶ
שׁנּ ִ ְסּתָה לְ ִה ְתחַזּוֹת לְנוֹצְיּ ָה!" ָט ֲענ ָה ַס ְבתָּא ו ְ ִהבִּיטָה
שׁהִיא י ְהוּיּ ָה ֶ
וְי ִ ְמצְאוּ ֶ
שׁיֹּאמַר ַמשֶּׁהוּ.
ְבּ ַסבָּאְ ,מ ַחכָּה ֶ
"מוּנְי ָה יַקִּיתִי"ָ ,אמַר ַסבָּא בְּקוֹל שָׁט כִּ ְמנַסֶּה לְהַגּ ִי ַע אֶת ַס ְבתָּא" ,יִהְיוּ שָׁם
שׁאֵין ֲחתִימָה?"
שׁמִּישֶׁהוּ יָשִׂים לֵב ֶ
שׁבֶת ֶ
הֲמוֹן ְט ָפסִיםַ .א ְתּ חוֹ ֶ
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שׁתָה ַס ְבתָּא בְּקוֹלְ ,מ ַחכָּה לִתְשׁוּבָה מַגּ ִיעָה.
"וְאִם כֵּן???" הְִ 
שׂתָּר ,וְאָז ָפּנ ָה ַסבָּא לְבִתּוֹ ַה ְצּעִיה" :י ְהוּיתַ ,א ְתּ רוֹצָה לִנְסֹעַ?"
שֶׁט ִה ְ
"כֵּן"ֵ ,השִׁיבָה י ְהוּית ְבּשֶׁט ,ו ְ ַס ְבתָּא כִּ ְסּתָה אֶת ָפּנ ֶי ָה ְבּכַפּוֹת י ָי ָה וְהִכִּינ ָה
אֶת אשָׁהּ.
ַסבָּא ם אֶל ַס ְבתָּא וְשָׂם אֶת י ָדוֹ עַל כְּ ֵתפָהּ הָרוֹעֶתִ .אמָּא הוֹצִיאָה אֶת ַהטֹּפֶס
שׁיּ ְהוּית הִיא נוֹצְיּ ָה,
ֵמ ַהתִּיק וּ ְב ֶעז ְת י ְהוּית ִמלְּאָה אֶת ַהפְּטִים וְכָ ְתבָה ֶ
שׁ ִמּלְּאָה אֶת ַהטֹּפֶס ,שְִׁ בּטָה ִאמָּא ֲחתִימָה
שׁבֶת צ'וֹטְקוֹב וּבְיאָה .וּלְ ַאחַר ֶ
תּוֹ ֶ
לְי ַד הַחוֹ ֶתמֶת ו ְ ָאמְה" :י ֵשׁ ֲחתִימָהַ .הכֹּל ְבּסֵר!"
לְ ָמחֳת ,מֻדָּם ַבּבֹּר ,נִפְנוּ ִמיּ ְהוּית ,וְהִיא ִה ְצטָפָה לְ ִאמָּא ַבּדֶּ לָעִיר.
ַס ְבתָּא ָבּכְתָהַ ,סבָּא ָמחָה דִּ ְמעָה ,ו ַ ֲאנ ִי נוֹ ַפ ְפתִּי ְבּי ָי לְשָׁלוֹם.
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לְאָן נָסְעָה דּוּשָׁה?
שׁ ַתּ ֲע ַמ ְמתִּי יוֹתֵר ו ְ ָהי ִיתִי עֲצוּבָה יוֹתֵר ,ו ְ ַס ְבתָּא כִּ ְמעַט י ָ ְצאָה ִמדַּ ְעתָּהּ
ַעכְשָׁו ִה ְ
שׂמָה לֵבֶ ,ה ְחלַ ְטתִּי לָלֶכֶת וּלְ ַחפֵּשׂ אֶת מְקוֹם
שׁ ַסּ ְבתָּא א ָ
מֵב דְּ ָאג ָה .וּ ַפעַם כְּ ֶ
מְגוּי ָה שֶׁל ֲחבֶתִּי דּוּשָׁהְ .בּשֶׁט ָסג ַתִּי ַאחֲי אֶת ַהדֶּלֶת ,י ָתִּי ַבּמַּגוֹת
שׁ ַמ ְעתִּי
שׁ ִה ְת ַעיּ ַ ְפתִּי ָעצַתִּי לְי ַד בִּזִיּ ָה ,וּ ִפתְאוֹם ָ
חֶשׁ–חֶשׁ וְיָצָאתִי לָחוֹב .כְּ ֶ
ְצעָים כְּבֵים שֶׁל ַמגּ ָ ַפי ִם וּנְהִימוֹת שֶׁל כֶּלֶב...
שׁחֹר ֲענ ָי ִהתְבוּ ֵאלַי ,ו ַ ֲאנ ִי פָאתִי עַל מְקוֹמִי .בְּתוֹ
ַחיּ ָל גּ ֶָ מנ ִי וְכֶלֶב ָ
שׁ ַמ ְעתִּי אֶת קוֹלָהּ שֶׁל ִאמָּא מוֹה לִי" :כְּשֶׁרוֹאִים ַחיּ ָל גּ ֶָ מנ ִי בּוֹחִים
תּוֹכִי ָ
וּ ִמ ְס ַתּתְּים ְבּחֶר מַגוֹת!" ֲאבָל מֵב ַפּחַד א יָכֹלְתִּי לָזוּזַ .ה ַחיּ ָל ו ְ ַהכֶּלֶב
שׁהִיא
שׁ ִהתְחֲקוּ ְ צתִּי בִּ ְמהִירוּת ַה ַבּיְתָּהַ .ס ְבתָּא ְ בּלָה אוֹתִי כְּ ֶ
ָעבְרוּ לְי ָי ,וּכְ ֶ
שׁיָּצָאתִי מִן ַה ַבּי ִת ,גּ ַם נִתְלְתִּי בְּ ַחיּ ָל גּ ֶָ מנ ִי עִם כֶּלֶב,
כּוֹ ֶעסֶת וְנ ִ ְסעֶת :א דַּי ֶ
שׁ ִאמָּא ָחז ְה ו ְ ַס ְבתָּא ִספְּה
שׁשָׁה כָּל כָָּ .בּעֶב ,כְּ ֶ
שׁ ִמּמֶּנּוּ ָח ְ
וַהֲי ז ֶה ַהדָּבָר ֶ
לָהּ מָה ה ,גּ ַם הִיא כָּ ֲעסָה ָעלַי" :לְאָן ָהלַכְתְּ?"
שׂחֵק ִאתָּהּ".
"לְ ַחפֵּשׂ אֶת דּוּשָׁה"ָ ,ענ ִיתִי בִּ ְתמִימוּת" ,צִיתִי לְ ַ
שׁהִיא אֵינֶנּ ָה?"
שׁהִיא נ ָ ְסעָה? ַא ְתּ א ְמבִינ ָה ֶ
" ַא ְתּ א ְמבִינ ָה ֶ
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שׁ ְבתִּי לְ ַע ְצמִי :אֵי י ִ ָתּכֵן שֶׁדּוּשָׁהֲ ,חבֶתִּי הַטּוֹבָה בְּיוֹתֵר ,נ ָ ְסעָה
שׁתַתִּי ו ְ ָח ַ
ָ
ְבּלִי לְ ִהפָּד ִמ ֶמּנּ ִי?
שׁ ֶה ֱעמִידָה
שׁ ִאמָּא ֲ חצָה אוֹתִי ְבּג ִיג ִית ַהפַּח ַה ְקּ ַטנּ ָה ֶ
שׁעַת עֶב ,כְּ ֶ
ַאחֲי יוֹ ַמי ִם ,בִּ ְ
שׁ ַאלְתִּיִ " :אמָּא ,לְאָן נ ָ ְסעָה דּוּשָׁה?"
שׂעֲרוֹת אשִׁיָ ,
ַבּחֶר ו ְ ִס ְבּנ ָה אֶת ַ
שּׁלְחָן כְּי
שׁ ָעמַד עַל ַה ֻ
"אשׁ אֲחוֹה"ָ ,אמְה ִאמָּא וְלָחָה אֶת מְקוּם ַה ַמּי ִם ֶ
שׁפְּכוּ עַל אשִׁי וְהִטִיבוּ
שׁ ָע ַצ ְמתִּי אֶת עֵינ ַי ְבּ ָחז ְה ו ְ ַה ַמּי ִם נ ִ ְ
שׂעָי .וּכְ ֶ
שׁטֹף אֶת ְ
לִ ְ
אֶת ָפּנ ַיָ ,אמְה לִי ִאמָּא לְאַט וּ ְבשֶׁטַ " :הגּ ֶָ מנ ִים לָחוּ אוֹתָם .הֵם מֵתוּ".
שׁגּ ָר ַבּחֶר לְי ָנוּ .הוּא
ֵמאָז א ֵה ַעזְתִּי לָצֵאת ֵמ ַה ַבּי ִתִ .ה ְתיַדַּתִּי עִם ַה ַצּלָּם ֶ
שׁעַת ַהצִּלּוּם ָהי ָה
שׁ ָע ְמדָה עַל חֲצוּבָהְ .בּ ְ
ָהי ָה גּ ָבוֹ ַהּ ו ְז ֶה ,ו ְ ָהיְתָה לוֹ ַמ ְצלֵמָה ֶ
שׁ ָהיְתָה ְמ ֻחבֶּת לַ ַמּ ְצלֵמָה וּ ְמ ַסמֵּן ְבּי ָדוֹ:
שׁחֹה ֶ
ְמכַסֶּה אֶת אשׁוֹ ְבּ ִפסַּת בַּד ְ
"לְ ַחיּ ֵ ."נ ֶ ֱהנ ֵיתִי לְ ַהצִּיג לִ ְפנ ֵי ַה ַמּ ְצלֵמָהִ :חיַּכְתִּי ,תִּי ו ְדְּתִי ידָה; ַפּעַם
שׁלָם ,ו ְ ַה ַצּלָּם
שּׁפָה עָה וּ ַפעַם נָסִיֻ מ ְ
ָהי ִיתִי נְסִיכָה וּ ַפעַם ְצפַדֵּעַַ ,פּעַם ְמכַ ֵ
שׁתֵּף ִאתִּי ְפּ ֻעלָּה.
ַהנּ ֶ ְחמָד ִ
וּ ִפתְאוֹם גּ ַם הוּא נ ֶ ְעלַם.
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ו ְיוֹם ֶאחָד הָלַכְתִּי עִם ִאמָּא לְבֵית הַמִּחַת
שׁכֵּם ַבּבֹּר ו ְ ָאמְה:
שׁנ ָה ,ויוֹם ֶאחָד ֵהעִיה אוֹתִי ִאמָּא ַה ְ
כָָּ עבְה כִּ ְמעַט ָ
שׂ ַמ ְחתִּי מְאוֹד לִהְיוֹת עִם
"מַטוּשׁ ,הַיּוֹם ַא ְתּ ָבּאָה ִאתִּי לְבֵית ַהמִּחַת"ָ .
ִאמָּא כָּל הַיּוֹם.
שׁתִּי ֵמהַשּׁוֹמֵר ֶהחָמוּשׁ
שׁ ְ
ָהי ָה מוּז ָר לָצֵאת ֵמ ַהגּ ֵטוֹ ַאחֲי כָּל כָּ הַבֵּה זְמַןָ .ח ַ
שּׁעַר ִאמָּא א נ ֶ ֶעצְהִ ,ה ְמשִׁיכָה לָלֶכֶת
שׁ ִהגַּעְנוּ לַ ַ
שׁעַר ַהגּ ֵטוֲֹ ,אבָל כְּ ֶ
שׁ ָעמַד ְבּ ַ
ֶ
וּבְקוֹל בּוֹ ֵט ַח ו ְגוּ ַע ָאמְהֲ " :אנַחְנוּ לְבֵית ַהמִּחַת" ,וּכְבָר ָהי ִינוּ מִחוּץ לַגּ ֵטוֹ.
שׁ ִה ְת ַהלְּכוּ בִּחוֹבוֹת ָהעִיר ,הֵם א נ ִאוּ ְמ ֻפחָים
נ ִגּ ַ ְעתִּיִ .ה ְס ַתּכַּלְתִּי ָבּ ֲאנָשִׁים ֶ
כְּמוֹ ָה ֲאנָשִׁים ַבּגּ ֵטוֹ .אוֹפַנּוֹ ַע עִם סִיה וּבוֹ ַחיָּלִים גּ ֶָ מנ ִים חֲמוּשִׁים ָעבַר לְי ָנוּ
ו ַ ֲאנ ִי נ ִכְתִּיֲ ,אבָל ִאמָּא ִהדְּה אֶת ֲאחִיז ַת כַּף יָּדָהּ ְבּכַף י ָי ו ְשׁוּב נ ִגּ ַ ְעתִּי.
שׁ ַא ְתּ
שׁיּ ַ ְחשְׁבוּ ֶ
" ִהזְדַּ ְקּפִי ו ְ ִה ְס ַתּכְּלִי ַהיְשֵׁר ְבּעֵינ ֵי ָה ֲאנָשִׁים" ,הִיא הוֹתָהֶ " ,
שׁיּ ֵשׁ לָ' מַאֶה טוֹב' .אִם א תַּאִי סִי ָמנ ֵי ַפּחַד ,א י ַ ְחשְׁדוּ
מְקוֹמִית .זִכְי ֶ
שּׂעָי ָחלָק
שׁ ְ
שׁ ִאמָּא ָאמְה "מַאֶה טוֹב" ,הִיא ִה ְתכַּוְּנ ָה ֶ
שׁ ַא ְתּ י ְהוּיּ ָה" .וּכְ ֶ
בֶָּ 
שׂעָן שֶׁל ַהיּ ְהוּיּוֹת גַּלִּי אוֹ מְז ָל ,ו ְאוֹי ָהי ָה
ו ְא מְז ָל  -בְּ כְּלָל ָהי ָה ְ
שׁהִיא י ְהוּיּ ָה וְנ ִ ְת ְפּסָה מִחוּץ לַגּ ֵטוֹ.
שׁ ָחשְׁדוּ בָּהּ ֶ
לְמִי ֶ
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שׁלָּ מַעִישׁוֹת מְאוֹד"...
" ִאמָּא"ָ ,אמַתִּי ַבּ ֲחשָׁשַ " ,א ְתּ הוֹלֶכֶת ַמהֵר ,וְנ ַ ֲעלֵי ֶהעָב ֶ
"אָה"ָ ,אמְה ִאמָּא ְבּבִטּוּל" ,כָּ אִישׁ א י ַ ְחשֹׁד בִּי .ק י ְהוּים הוֹלְכִים לְאַט
וּ ְבשֶׁט כִּי ק י ְהוּים ְמ ַפחֲים".
שׁבֵּית ַהמִּחַת ָעמַד בּוֹ.
סוֹף–סוֹף ִהגַּעְנוּ לָחוֹב ֶ
שׁאָסוּר לְ ִאמָּא לְ ִהכָּנ ֵס.
שׁ ְבתִּי ֶ
ָעלִינוּ ַבּמַּגוֹת ו ְ ַהדֶּלֶת ָהיְתָה סְגוּה .נ ִ ְב ַהלְתִּיָ .ח ַ
"הֵגְעִי!" ָאמְה ִאמָּא וּ ָפ ְתחָה אֶת ַהדֶּלֶת ְבּ ַמ ְפ ֵתּ ַח שֶׁהוֹצִיאָה מִתּוַֹ התִּיק .י ַח
שׁתִּי בְקוֹל .שׁוּב נ ִ ְב ַהלְתִּי ,וְנִכְנ ַ ְסתִּי
ָחז ָק שֶׁל תְּרוּפוֹת ִמלֵּא אֶת ַאפִּי ו ְ ִה ְת ַע ַטּ ְ
בִּ ְמהִירוּת לְבֵית ַהמִּחַתַ .הדֶּלֶת נ ִ ְסגּ ְה ַאחֲינוּ" .י ֵשׁ לָנוּ ק כַּמָּה דַּקּוֹת עַד
שׁ ַהמָּקוֹם י ִ ָפּתַח לַקּוֹנ ִים"ָ ,אמְה לִי ִאמָּא" ,בּוֹאִי וְאַאֶה לָ הֵיכָן ִתּ ְהי ִי".
ֶ
שׁ ַאלְתִּי ֻמ ְפ ַתּעַת וּ ְמ ֻאכְזֶבֶת.
"א ֶא ְהי ֶה ִאתָָּ "?
שׁיּ ִאוּ אוֹתָ !בּוֹאִי ַאחֲי"ָ ,אמְה ו ְ ֵה ֵחלָּה לָת בִּ ְמהִירוּת ְבּג ֶם
"א! אָסוּר ֶ
ַהמַּגוֹת ַהלֻלְיָנ ִיּוֹתַ .המַּגוֹת הוֹבִילוּ לְמַתֵּף גּ ָדוֹל ,שָׁם ָעמְדוּ אֲרוֹנוֹת
ְמלֵאִים בִּתְרוּפוּת.
ַבּמַּתֵּף ָהלַכְתִּי ַאחֲי ִאמָּא לְתוַֹ מ ְחסָן ,שָׁם ָע ְמדָה ִמטָּהִ .אמָּא ָאמְה" :אִישׁ
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שׁ ֶאגְמֹר
שׁ ַא ְתּ פֹּה .אַל ַתּ ֲעלִי ַבּמַּגוֹת ,וְאַל ִתּ ְפ ְתּחִי אֶת ַהדֶּלֶת .כְּ ֶ
אֵינוֹ יוַֹ ע ֶ
שׁ ְמעִי ְצעָים שֶׁל ַמגּ ָ ַפי ִם ַבּמַּגוֹתִ ,הכָּנְסִי
אֶת ָהעֲבוֹדָה אָבוֹא ֵאלַי ִ .אִם ִתּ ְ
לָאָרוֹן ו ְ ִסג ְי הֵיטֵב אֶת ַהדֶּלֶת".
שׁ ַמ ְעתִּי אוֹתָהּ פּוֹ ַתחַת אֶת דֶּלֶת בֵּית ַהמִּחַת
ִאמָּא ָעלְתָה ַבּמַּגוֹת ,ו ְ ָ
שׁנ ֵי
וּמְֶ בּלֶת אֶת אשׁוֹנ ֵי הַקּוֹנ ִיםָ .הי ִיתִי ַחסְת ַמ ֲעשֶׂהָ .מצָאתִי מָקוֹם בֵּין ְ
שּׁ ְבתִּי ו ְ ִה ַבּ ְטתִּי הַחוּצָה .עַל ַהקִּיר מוּלִיֵ ,מעַל לַאֲרוֹן תְּרוּפוֹת,
אֲרוֹנוֹתִ ,ה ְתי ַ ַ
ָהי ָה בוּ ַע חַלּוֹן ֶעלְיוֹן ,וְגָבְהוֹ כְּגֹבַהּ ַהמִּכָה שֶׁל הָחוֹב .דַּכּוֹ עְָ בתִּי ַאחַר
שׁנ ִ ְמאַס
שׁיּ ָכוֹת .כְּ ֶ
שׁ ָעבְרוּ לְי ַד ַהחַלּוֹן ,ו ְְ מיַנְתִּי לְמִי הֵן ַ
שׁבִים ֶ
גְלֵי הָעוֹבְים ו ְ ָ
שׁ ַתּ ֲע ַמ ְמתִּיִ .ה ְתגּ ַ ְעגּ ַ ְעתִּי לְ ַס ְבתָּא .גָּמַתִּי לֶ ֱאכֹל אֶת ְמנ ַת תַּפּוּחֵי
לִי שׁוּב ִה ְ
שׁיּ ֵד ָהעֶב.
שׁאִיה לִי ו ְ ִחכִּיתִי ֶ
שׁ ִאמָּא ִה ְ
ָה ֲא ָדמָה ֶ
ָבּעֶב נ ָ ֲעלָה ִאמָּא אֶת דֶּלֶת בֵּית ַהמִּחַת וְי ָדָה ֵאלַיַ .הכֹּל ָהי ָה טוֹב .יַחַד
שׁ ָהיְתָה ֻמנַּחַת ַבּ ִפּנּ ָה ,ו ְ ִאמָּא ִספְּה לִי סִפּוּר וְשָׁה לִי שִׁיר
שׁכַבְנוּ עַל ַה ִמּטָּה ֶ
ָ
שׁתִּי עוֹד סִפּוּרָ ,אמְה ִאמָּא בְּקוֹל ֲחג ִיג ִי" :לְכָבוֹד הוּא לִי,
שׁבִּ ַקּ ְ
ַמ ְצחִיק .וּכְ ֶ
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שׁעָה ְמיֻחֶת זוֹ וּ ְבמָקוֹם ְמיֻחָד ז ֶה ,לִ ְפתֹּ ַח אֶת בֵּית ַה ֵסּפֶר שֶׁל מַטָה .חֲצוֹצְרוֹת
ְבּ ָ
שׁתֵּינוּ תָּעְנוּ ַבּחֲצוֹצְרוֹת דִּמְיוֹנ ִיּוֹת.
ְבּ ַב ָקּשָׁה!" ִאמָּא נ ָ ְתנ ָה אֶת הָאוֹת ,וּ ְ
שׁ ַה ַמּצָּב נ ַ ֲעשֶׁה שֶׁה
שׁלִּי"ָ ,אמְה ִאמָּא ְבּחִיּוּ מָירִ " ,מכֵּיו ָן ֶ
"כֵּן ,מַטוּשׁ ֶ
שׁאֶת פֹּה ִאתִּי".
ו ְ ַחיּ ֵי ַהיּ ְהוּים ְבּ ַסכָּנ ָה גּ ְדוֹלָהַ ,א ְתּ נ ִ ְ
"א אָשׁוּב לַגּ ֵטוֹ?"
"א".
שּׁאֵר כָּאן?"
"וְעַד ָמתַי נ ִ ָ
"כְּכָל ָה ֶא ְפשָׁרֲ .אבָל בּוֹאִי נ ְבֵּר עַל דְּבָים חֲשׁוּבִים יוֹתֵר ,לְ ָמשָׁל לִמּוּים .לוּ
א ָהיְתָה ִמלְ ָחמָה ו ְ ַהגּ ֶָ מנ ִים א הָיוּ כּוֹ ְבשִׁים אֶת פּוֹלִין ,הַיּוֹם ָהי ִית לוֹמֶת
שּׁנִיּ ָה שֶׁל בֵּית ַה ֵסּפֶרֲ .אבָל ַעכְשָׁו לַיּ ְהוּים אֵין ז ְכוּת לִלְמֹד ,וְלִי
ַבּכִּתָּה ַה ְ
שׁיִּהְיוּ לַָ אחֲי ַה ִמּלְ ָחמָה .לָכֵן בְּג ַע ז ֶה ֲאנ ִי
חָשׁוּב מְאוֹד לְ ָהכִין אוֹתָ לַ ַחיּ ִים ֶ
שׁנ ַת ַהלִּמּוּים ְבּבֵית ַה ֵסּפֶר שֶׁל מַטָה".
מוֹיעָה ַבּ ֲחג ִיג ִיּוּת עַל ְפּתִיחַת ְ
"אֵיֶ אלְמַד ,וְאֵין לִי ְספָים וּ ַמ ְחבָּרוֹת?"
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"גּ ַם לְז ֶה דָּ ַאגְתִּי"ֵ ,השִׁיבָה ִאמָּא .הִיא ָפּ ְתחָה אֶת דֶּלֶת ַאחַד ָהאֲרוֹנוֹת ו ְהוֹיעָה:
" ַמ ְחבְּרוֹת כְּתִיבָה י ֵשַׁ ,מ ְחבְּרוֹת ֶחשְׁבּוֹן י ֵשֶׁ ,עפְרוֹנוֹת י ֵשׁ וְג ַם ְצ ָבעִים .חִי
ַמ ְחבֶּת וּחִי ִעפָּרוֹןֲ ,אנַחְנוּ ַמ ְתחִילוֹת"...
שׁנַּנְתִּי אֶת
וְכְָ בּכָל עֶב לָמַתִּי לִא ,לִכְתֹּב וְלִ ְפתֹּר תַּגּ ִילִים ְבּ ֶחשְׁבּוֹןִ ,
שׁנ ִים שְׁעוֹנ ִים ְבּכָל מִינ ֵי צוּרוֹת ,וְלָמַתִּי
לוּ ַח ַהכֶּפֶלִ ,ציּ ַתִּי עַל טוֹנ ִים י ְ ָ
לִא ְבּשָׁעוֹן עִם ְספָרוֹתְ ,בּשָׁעוֹן ְבּלִי ְספָרוֹת וּ ְבשָׁעוֹן שֶׁל אוֹתִיּוֹת רוֹמִיּוֹת.
שׁ ִאמָּא ִהכִּיה הֵיטֵב.
ִציּ ַתִּי יַמִּים ו ַ ֲאגַמִּים ,הָים ו ַ ֲענָנ ִים וּבִ ְמיֻחָד פְּחִים ֶ
שׁ ִהתְדַּ ְמתִּי
שׁ ִקּ ַבּלְתִּי ,וּכְ ֶ
ָבּעֶב לָמַתִּי ֵמ ִאמָּא ,בַּיּוֹם ֵהכַנְתִּי אֶת שִׁעוּי ַה ַבּי ִת ֶ
ְבּלִמּוּי ֵהבִיאָה לִי ִאמָּא ֵספֶר לִא.
ָהי ָה שֶׁה לִהְיוֹת ק ַבּמַּתֵּף וְלִאוֹת ק גְלַי ִם שֶׁל ֲאנָשִׁים עַל ַהמִּכָה ,וּ ְבכָל
זֹאת ָהי ִיתִי ַתּלְמִידָה טוֹבָה וְשַָׁ דנ ִית ,ו ְ ָהיְתָה לִי מוֹה ו ַ ֲחבֵה נ ֶ ְהדֶּתִ .אמָּא.
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ָעל ֵינוּ לְהִפָּד
שׂעֲרוֹת
שׁכַבְנוּ לִישֹן ,לִ ְטּפָה ִאמָּא אֶת ַ
שׁגָּמַנוּ לִלְמֹד ו ְ ָ
לַיְלָה ֶאחָדַ ,אחֲי ֶ
אשִׁי וְלָ ֲחשָׁה" :מַטוּשָׁ ,עלֵינוּ לְ ִהפָּד".
שׁנְּשָׁכוֹ נָחָשׁ.
"מָה?" ַ פ ְצתִּי וְנ ֶ ֱעמַתִּי עַל ַה ִמּז ְן כְּמִי ֶ
שּׁ ְבתִּיַ " .ה ַמּצָּב ַמ ֲחמִיר מִיּוֹם
שּׁבָה ו ְ ָא ֲחז ָה ְבּי ָי ַבּעֲינוּתִ .ה ְתי ַ ַ
ִאמָּא ִה ְתי ַ ְ
שׁאֵין עוֹד י ְהוּים ַבּגּ ֵטוֹ.
שׁהִיא ְמלַ ֶטּפֶת אֶת י ָי" ,כִּ ְמעַט ֶ
לְיוֹם"ָ ,אמְה ִאמָּא כְּ ֶ
שׁיּ ִ ָתּפֵס דִּינוֹ
ַהגּ ֶָ מנ ִים ִהכְיזוּ שֶׁצּ'וֹטְקוֹב הִיא אֵזוֹר נ ָי ִמיּ ְהוּים וְכָל י ְהוּי ֶ
ָמו ֶת .עוֹד ְמעַט גּ ַם י ֵ ָאסֵר ָעלַי לְ ַה ְמשִׁי וְלַ ֲעבֹד פֹּה ְבּבֵית ַהמִּחַת".
"אָז נ ִ ְת ַחבֵּא יַחַד ַבּמַּתֵּף".
שׁמִּישֶׁהוּ יַלְשִׁין
"ז ֶה ְמ ֻסכָּן .מִישֶׁהוּ צָי לְ ַספֵּק לָנוּ אֹכֶל וּ ַמי ִם ,ו ַ ֲאנ ִי פּוֹחֶת ֶ
ָעלֵינוּ .מַטוּשֲׁ ,אנ ִי א ִמ ְתכַּוֶּנ ֶת לְ ִהפָּד ִממֵּ לְעוֹלָם ,ם ִתּ ְסּעִי ַאתְּ ,ו ַ ֲאנ ִי
אָבוֹא ַאחֲי ִ."
"לְאָן??"
"לְו ַשָׁה".
"ז ֶה חוֹק מְאוֹד ,ז ֶה ַבּצַּד ָה ַאחֵר שֶׁל פּוֹלִין"ָ ,אמַתִּי ְבּי ַעָנוּת.
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"כָּל ַהכָּבוֹד! לָמְַ תּ הֵיטֵב"ָ ,אמְה ִאמָּא בְּקוֹל מְעוֹד" ,ו ַשָׁה ֶבּ ֱאמֶת חוֹה,
ו ְ ַא ְתּ ִתּ ְסּעִי לְשָׁם בָּכֶּבֶת".
שׁ ַאלְתִּי ְבּ ֶב ָהלָה.
"לְבַד?" ָ
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ .הֵם
"אַ .א ְתּ ִתּ ְסּעִי עִם לִיה .הַשִׁיבִי לִיָ .בּעִיר ו ַשָׁה גּ ָה ִמ ְ
ַמכָּים טוֹבִים שֶׁל ַאבָּא .פֹּה בְּצ'וֹטְקוֹב י ֵשׁ לָהֶם ַחוּ ָה חַלָאִית גּ ְדוֹלָה ,וְעַד
שׁהֵם
שׁ ָלּהֶםָ .אנ ָה ו ְיוֹז ֶף שׁוֹלְץ כָּתְבוּ לִי ֶ
שׁ ַאבָּא נָסַע ,הוּא ָהי ָה ְמנַהֵל ַהכְּ ָספִים ֶ
ֶ
שׁנּ ָבוֹא ֲאלֵיהֶם לְו ַשָׁה .בִּגְלַל ַה ַסּכָּנ ָה ם ִתּ ְסּעִי ַאתְּ ,ו ְ ַאחַר כָּ
ַמ ְסכִּימִים ֶ
ֶאסַּע ֲאנ ִי" .ו ְ ִאמָּא הוֹסִיפָה ו ְ ָאמְה" :בְּעוֹד שָׁבוּ ַע תָּבוֹא לְצ'וֹטְקוֹב לִיה,
שׁ ַמי ִם
ַהבַּת שֶׁל ָאנ ָה ו ְיוֹז ֶף שׁוֹלְץ ,ו ְ ִתקַּח אוֹתִָ אתָּהְּ .בּו ַשָׁה תּוּכְלִי לִאוֹת ָ
שׂחֲי עִם יְלָים ו ְ ִתלְמְי ְבּבֵית ֵספֶר".
כְּ ֻחלִּים ו ְ ִצפֳּים ,שָׁם ְתּ ַ
שׁלָּהּ א שׁוֹלַחַת אוֹתָהּ עִם מִישֶׁהוּ ז ָר!" ָאמַתִּי
" ִאמָּא שֶׁאוֹ ֶהבֶת אֶת ַהבַּת ֶ
ְבּכַעַסִ .אמָּא ִהנּ ִיחָה אֶת אשָׁה עַל ַה ִמּטָּהִ ,הבִּיטָה בִּי ְבּ ַמבָּט ָעי ֵף ו ְ ָאמְה:
שׁאֵין בְּה עוֹשִׂים גּ ַם אֶת ז ֶה"...
"כְּ ֶ
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ישְׁ י ָה
שׁמִי כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ,
שׁשֶׁת ַהיָּמִים ַה ָבּאִים לָמַתִּי אֶת ז ֵהוּתִי ַה ֲח ָדשָׁהְ :
ְבּ ֵ
שׁי ָה .נוֹלַתִּי ַבּכְּפָר ,ו ַ ֲאנ ִי נוֹצְיּ ָה תוֹלִיתְ ,מ ַבקֶּת
וְכֻלָּם ְמכַנּ ִים אוֹתִי י ְ
ְבּכָל יוֹם אשׁוֹן ַבּכְּנ ֵ ִסיּ ָה ו ְיוֹעַת לְ ִה ְת ַפּלֵּלָ .אבִי הוּא ָאחִי ָה שֶׁל ָאנ ָה שׁוֹלְץ
שׁ ֲאנ ִי יַלְדָּה
שׁגּ ָה ָבּעִיר ו ַשָׁהִ .אמִּי חוֹלָה וְאֵינֶנּ ָה י ְכוֹלָה לְ ַטפֵּל בִּיִ .מכֵּיו ָן ֶ
ֶ
שׁפָּצָה ַה ִמּלְ ָחמָה,
שׁ ַבּכְּפָר נ ִ ְסגּ ַר כְּ ֶ
שׁבֵּית ַה ֵסּפֶר ֶ
ֻמכְשֶׁת מְאוֹד וּמִשּׁוּם ֶ
שׁ ֶאלְמַד ְבּבֵית ַה ֵסּפֶר
שׁאָגוּר ִאתָּם ְבּו ַשָׁה ו ְ ֶ
ִה ְסכִּימוּ הַדּוֹדָה ָאנ ָה וְהַדּוֹד יוֹז ֶף ֶ
הַטּוֹב ָבּעִיר.
ְבּכָל עֶב ָחז ְה ִאמָּא עַל הַהוֹאוֹת:
" ֲהי ִי נ ֶ ְח ָמדָה ו ְ ַחיְכָנ ִית וְאָז יֹאהֲבוּ אוֹתָ.
שׁיֹּאמְרוּ לָ ,ו ְ ִעז ְי כְּכָל שֶׁתּוּכְלִי.
ֲעשִׂי מָה ֶ
שׁמְעוּ
אִם ֶא ְת ַעכֵּב ו ְ ַא ְתּ ִתּ ְתגּ ַ ְעגְּעִיְ ,בּכִי לְתוַֹ הכָּית ְבּשֶׁט כְּי שֶׁא י ִ ְ
אוֹתָ.
אַל תֹּאכְלִי ְבּ ַסכִּין וּ ְב ַמזְלֵג ,יְלָדוֹת כַּפְיּוֹת אוֹכְלוֹת ק ְבּכַף.
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שׁכֻּלָּם יִהְיוּ גֵּאִים בָּ.
לִמְי הֵיטֵב ,ו ַ ֲהכִינ ִי שִׁעוּי ַבּי ִת כְּי ֶ
אַל ִתּכְ ְתּבִי לִי ִמכְ ָתּבִיםֲ ,אנ ִי ֶאכְתֹּב לָ.
שׁלָּ יִהְיוּ צוֹחֲקוֹת ,יְלָים אֵינ ָם
שׁ ָהעֵינַי ִם ֶ
שׁ ַתּדְּלִי ָתּמִיד ֶ
ו ְ ֶהחָשׁוּב בְּיוֹתֵרִ :ה ְ
שׁעֵינ ֵיהֶם עֲצוּבוֹת".
אוֹ ֲהבִים יְלָים ֶ
שׁ ֶא ְפגֹּש ְבּו ַשָׁה הֵם ֲאנָשִׁים נ ֶ ְחמָיםָ ,ענְתָה ִאמָּא
שּׁ ַאלְתִּי אִם ָה ֲאנָשִׁים ֶ
שׁ ָ
וּכְ ֶ
ְבּבִטָּחוֹן" :הֵם נ ֶ ְחמָים מְאוֹד וְג ַם רוֹצִים לְ ַהצִּיל אֶת ַחיַּי ִ."
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ל ִיה
שּׂ ְמלָה ַהוּ ְדָּה הָקוּמָה
שּׁבִיעִי מֻדָּם ַבּבֹּר ִהלְבִּישָׁה אוֹתִי ִאמָּא ַבּ ִ
וּבַיּוֹם ַה ְ
שׁתֵּי
שׂעָי ,שְׁה ְ
שכְּבָר ָהיְתָה ַ טנּ ָה ִממִּדּוֹתַי ,סָה אֶת ְ
בִּפְחִים ְתּכֻלִּים ֶ
שׁתֵּי צַמּוֹת .לִ ְפנ ֵי
שׁנ ֵי סְטִים גּ ְדוֹלִים וַאֲמִּים ו ְלְעָה ֵמהֶן ְ
שׂעָר בִּ ְ
ו ֻצּוֹת ֵ
שׁיָּצָאנוּ שְׁה לִי ִאמָּא ְסבִיב ַה ַצּוּ ָאר סֶט וּבוֹ תָּלוּי ְצלָב גּ ָדוֹלָ .עלִינוּ
ֶ
ַבּמַּגוֹת וְיָצָאנוּ לְ ַת ֲחנ ַת הָכֶּבֶת.
שׁלִּי צָבוּ ו ְ ָדמְעוּ ,וּבְשִׁי אִיתִי אֶת ַהדִֶּ .אמָּא גָּעֲה בִּי ו ְ ָאמְה
ָהעֵינַי ִם ֶ
שֶׁא אַכִּין אֶת הָאשׁ כִּי ֲאנָשִׁים י ַ ְחשְׁדוּ בִּיֲ .אבָל א בִּגְלַל ַה ַפּחַד הִכַּנְתִּי
אֶת אשִׁי ,ו ְא ִמ ֶבּכִי דָּמְעוּ עֵינ ַי  -א ָהי ִיתִי ג ִילָה לָאוֹרַ .אחֲי ֳח ָדשִׁים
שׁ ִאמָּא מְתוּחָה מְאוֹד
שׁתִּי ֶ
שּׁמֶשׁ .הִגּ ַ ְ
ַבּמַּתֵּף ִהתְשֵּׁיתִי לְ ִהתְגּ ֵל לְאוֹר ַה ֶ
ו ְצִיתִי לְהָל ָעלֶיהֲָ ,אבָל ָפּחַתִּי מְאוֹד .לְאָן ֲאנ ִי נוֹ ַסעַת? מִי ָה ֲאנָשִׁים
ָה ֵאלֶּה? אֵיֶ א ְפשָׁר לִ ְסמֲֹ עלֵיהֶם? ַהאִם הִיא ַמכִּיה אוֹתָם?
וּ ִפתְאוֹם ָעצְה הָכֶּבֶת ,וַהֲמוֹן ֲאנָשִׁים י ָדוּ ִמ ֶמּנּ ָה.
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שׁ ָע ְמדָה עַל
" ִהנּ ֵה לִיה"ָ ,אמְה לִי ִאמָּא ו ְ ִה ְצבִּיעָה אֶל נַעֲה יְפֵה ִפיּ ָה ֶ
הָצִיף ו ְ ִחיְּכָה ֵאלַי.
שׂעָי
נ ִגּ ַ ְעתִּי .לִיה נִגְּשָׁה ֵאלֵינוּ ְבּחִיּוִּ ,ה ְתנַשְּׁה עִם ִאמָּא ,לִ ְטּפָה אֶת ְ
וּ ִמיּ ָד ֵהסִיה ֵמ ָעלַי אֶת ַהסֶּט עִם ַה ְצּלָב.
"נוֹצְים לְעוֹלָם א עוֹנ ְים ְצלָב ְבּסֶט ,ק ְבּשַׁשֶׁת"ָ ,אמְה וּ ָמסְה
אוֹתוֹ לְ ִאמָּאִ .אמָּא ִמהֲה לִ ְתחֹב אוֹתוֹ לְתוַֹ התִּיק ,וְלִיה הוֹסִיפָה ו ְ ָאמְה:
שׁ ִתּ ְהי ֶה לָ שַׁשֶׁת ַמ ְתאִימָה".
שׁתָּבוֹאִי ֵאלֵינוּ נ ִאַג ֶ
"כְּ ֶ
שׁמֵ "?א י ְָ עתִּי מָה לַעֲנוֹת ַ -האִם
שׁ ֲאלָה" :מָה ְ
שׁ ִתיּ ָה ,וְלִיה ָ
נִגַּשְׁנוּ לִנוֹת ְ
שׁמִי
ַה ַה ָצּג ָה כְּבָר ַמ ְתחִילָה? ִה ַבּ ְטתִּי אֶל ִאמָּא וְהִיא ִהנ ְ ֲהנ ָה בְּאשָׁהָ .ענ ִיתִיְ " :
שׁי ָה".
כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ ,וְכֻלָּם קוֹאִים לִי י ְ
"נָעִים מְאוֹד"ָ ,ענְתָה לִיה ו ְ ִה ְמשִׁיכָה אֶת ַה ַה ָצּג ָהֲ " ,אנ ִי לִיה ,בַּת הַדּוֹדָה
שׁלָּ ,וּבְעוֹד כַּמָּה דַּקּוֹת נִסַּע יַחַד לְו ַשָׁה" .לִיה הִצִינ ָה" :אִם ַהכֹּל י ִ ְהי ֶה
ֶ
כַּ ְמּ ֻתכְנ ָן ,נַגּ ִי ַע לְו ַשָׁה בְּעוֹד שְׁלוֹשָׁה יָמִים .זוֹ נְסִיעָה ַמתִּישָׁה ,וְיִהְיוּ הַבֵּה
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ַתּחֲנוֹת ַבּדֶּ .בָּכֶּבֶת י ֵשׁ ֲאנָשִׁים נ ֶ ְחמָים ו ַ ֲאנָשִׁים מְאוֹד א נ ֶ ְחמָים .י ֵשׁ שָׁם
גּ ַם שִׁכּוֹים וְהַבֵּה מְיבוֹת וּ ְצעָקוֹת .ו ְחוּץ ִמזּ ֶה ַחיָּלִים גּ ֶָ מנ ִים ְמ ַח ְפּשִׂים י ְהוּים
שׁמֹ ַע בְּקוֹלִי".
שׁ ִה ְס ַתּנּ ְנוּ לָכֶּבֶת .אַל תֲִּ אג ִיֲ ,אנ ִי אֶאַג לָָ .עלַי ִ ק לִ ְ
ֶ
שׁ ַמעַת מְאוֹד",
שׁי ָה הִיא יַלְדָּה טוֹבָה מְאוֹד וּ ְמ ֻמ ְ
"מַטָה ,...הוְֹ ,סלִיחָה! י ְ
שׁלֶט טָןַ " .א ְתּ י ְכוֹלָה לָתֵת לָהּ
ָאמְה ִאמָּא ו ְהוֹצִיאָה ֵמ ַהתִּיק בַּבּוּק טָן ו ְ ֶ
שּׁלֶט ְתּלִי ְבּי ָית
לִשְׁתּוֹת אֶת ַהתְּרוּפָה ַהזֹּאת ,וְהִיא תִּישַׁן ב ַהזְּמַן .וְאֶת ַה ֶ
דֶּלֶת ַהתָּא ַבּקָּרוֹן".
שּׁלֶט:
לִיה לָחָה אֶת ַהבַּבּוּק ו ְאָה אֶת ַהכָּתוּב ַבּ ֶ
ַסכָּנ ָה!
יַלְדָּה חוֹלָה ְבּ ַמ ֲחלָה ִמדַּבֶּת.
שׁ ְמעָה שְׁיה ,וְלִיה ו ַ ֲאנ ִי נִפְנוּ ֵמ ִאמָּאַ .הדְּמָעוֹת ָעמְדוּ לִפְץ ֵמעֵינ ַי,
נִ ְ
שׁ ִאמָּא ִחבְּה אוֹתִי וְלָ ֲחשָׁה
וּ ְבכֹ ַח ָעצַתִּי אוֹתָןְ .בּ ַמ ֲאמָץ ִה ְתגַּבַּתִּי ֲעלֵיהֶן .וּכְ ֶ
שּׁבְנוּ עַל ַס ְפסָל
שׁתִּי אֶת י ָי ָה הָרוֹעֲדוֹת ְסבִיב גּוּפִיִ .ה ְתי ַ ַ
" ֲאנ ִי אָבוֹא" ,הִגּ ַ ְ
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שׂ ְמלָתָהּ ַהלְּ ָבנ ָה
ְבּ ַאחַד ַהקְּרוֹנוֹתַ ,ה ַקּטָּר שָׁק וְהָכֶּבֶת ֵה ֵחלָּה לָנוּעִַ .אמָּאְ ,בּ ִ
שּׁטֶת בִּפְחִים ְתּכֻלִּים ,נוֹ ְפפָה לִי ְבּי ָיהָ .דְּמָעוֹת ָעמְדוּ ְבּעֵינ ֶיהָ ,וְחִיּוּ
ַהמְֶּ 
שׁהִיא ַמ ֲעמִידָה ָפּנ ִים...
גּ ָדוֹל ָהי ָה עַל ָפּנ ֶיהָ ,ו ַ ֲאנ ִי י ְָ עתִּי ֶ
כָּ נ ָ ַסעְנוּ שְׁלוֹשָׁה יָמִים וּשְׁלוֹשָׁה לֵילוֹתַ .ה ַמּסָּע ָהי ָה שֶׁה .א הֻשֵׁיתִי
שׁ ָעבַר ו ְ ִהבִּיט
לָזוּז ִממְּקוֹמִי ֶאלָּא כְּי לָלֶכֶת לַשֵּׁרוּתִים ,וּ ָפחַתִּי ִמכָּל מִי ֶ
בִּיִ .ה ְתגּ ַ ְעגּ ַ ְעתִּי לְ ִאמָּא וּ ָבכִיתִי .לִיה ִהשְׁתָה אוֹתִי ַבּתְּרוּפָה וְנ ִדַּ ְמתִּי.
שׁ ְבתִּי :אֵיזוֹ בַּחוּה נ ֶ ְהדֶּת הִיא לִיה  -הִיא ִה ְסכִּימָה
שׁ ָהי ִיתִי עֵה ָח ַ
וּכְ ֶ
לִנְסֹ ַע ֵאלַי ִמוּ ַשָׁה הָחוֹה וְלָחַת אוֹתִי ִאתָּהּ.
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מִי י ְבֵּל אֶת ָפּנ ַי?
שׁ ְבּ ַת ֲחנ ַת הָכֶּבֶת יְחַכּוּ
שׁ ִהגַּעְנוּ לְו ַשָׁהִ ,ה ְסבִּיה לִי לִיה ֶ
כַּמָּה שָׁעוֹת לִ ְפנ ֵי ֶ
שׁ ָפּחָה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה.
שׁנ ֵי ַאחֶי ָה ַהגּ ְדוֹלִים ו ְאוֹ ֶמנ ֶת ַה ִמ ְ
לִי ִאמָּהָּ ,אבִיהְָ ,
שׁ ָפּחָה.
שׁ ַא ְתּ ַה ְצּעִיה בְּיוֹתֵר ַבּ ִמ ְ
שׁ ַאלְתִּי ְבּתֵַ המָה" ,הָג ַע ָאמְַ תּ ֶ
"אוֹ ֶמנ ֶת?" ָ
ַא ְתּ צְיכָה אוֹ ֶמנ ֶת?"
שׁנ ִים"ָ ,ענְתָה לִי לִיה" ,הִיא
"גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה נ ִ ְמצֵאת ֶא ְצלֵנוּ הַבֵּה ָ
שׁ ָפּחָהַ .אגּ ַבַ ,א ְתּ יוֹעַת מִי ִהכִּיר
ָעז ְה לְ ִאמָּא לְגַדֵּל אוֹתָנוּ ,ו ְ ַעכְשָׁו הִיא בַּת ִמ ְ
לָנוּ אֶת גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה?"
"א".
" ָאבִי .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה גּ ָה בְּצ'וֹטְקוֹב ,וּ ַפעַם הִיא ָבּאָה אֶל ָאבִי וּבִ ְקּשָׁה
ִממֶּנּוּ ֶעז ְה כִּי ַחיּ ֶי ָה הָיוּ שִׁים מְאוֹד .ז ֶה ָהי ָה זְמַן צָר לִ ְפנ ֵי שֶׁנּוֹלַתִּי.
שׁאַל אוֹתוֹ ָאבִי אִם הוּא ז ָקוּק
שׁנּ ִ ְפגּ ְשׁוּ ָ
בְּאוֹתוֹ ַהזְּמַן בִּקֵּר ָאבִי בְּצ'וֹטְקוֹב ,וּכְ ֶ
שׁלִּי ֵהבִיא אֶת גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה לְו ַשָׁה וּ ֵמאָז הִיא ִאתָּנוּ.
לְאוֹ ֶמנ ֶתַ .אבָּא ֶ
שׁנּ ֵד ֵמהָכֶּבֶת יְחַכּוּ לָנוּ ַאבָּאִ ,אמָּא ,ז ִיג ְמוֹנ ְד ,ז ִ'יק
ֲאנ ִי חוֹז ֶת עַל דְּבָי :כְּ ֶ
שׁכָּל הָעוֹבְים
וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְהַ .א ְתּ תָּרוּצִי ֲאלֵיהֶם וּ ְת ַחבְּי אוֹתָם כְּי ֶ
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שׁאִישׁ י ַ ְחשֹׁד
שׁ ָחז ְַ תּ ִמטִּיּוּל ו ְ ִה ְתגּ ַ ְעגּ ַ ְע ְתּ מְאוֹד .אָסוּר ֶ
שׁבִים י ַ ְחשְׁבוּ ֶ
וְ ָ
שׁ ִמּ ְת ַחזּ ָה לְנוֹצְיּ ָה".
שׁכְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ הִיא יַלְדָּה י ְהוּיּ ָה ֶ
ֶ
שׁמֵּעוֹלָם
ָהי ָה לִי שֶׁה לְְ מי ֵן אֶת ַע ְצמִי קוֹ ֶפצֶת ֵמהָכֶּבֶת ,צָה לַ ֲאנָשִׁים ֶ
א אִיתִי וּ ְמנַשֶּׁת וּ ְמ ַחבֶּת אוֹתָם .וְאִם הֵם א נ ֶ ְחמָים? אִם א ֶא ְמצָא חֵן
שׁאִיר אוֹתִי וְלָלֶכֶת...
ְבּעֵינ ֵיהֶם ,הֵם עֲלוּלִים לְ ַה ְ
שׂ ְמלָתִי וְאֶת ַהסְּטִים
" ִהנּ ֵה אָנוּ ַמגּ ִיעִים"ָ ,אמְה לִיה .הִיא ֶה ֱחלִיה אֶת ִ
שׂעָי וְנ ָ ְתנ ָה לִי אֶת יָדָהּ ,וְאָנוּ נ ֶ ֱעמַנוּ לִ ְפנ ֵי דֶּלֶת ַהקָּרוֹן.
שׁבִּ ְ
ֶ
שׁהִגּ ִישָׁה אֶת כַּף י ָי רוֹעֶת ְבּכַף יָדָהּ" ,עוֹד
"אַל ִתּ ְפחֲי"ָ ,אמְה לִיה כְּ ֶ
שׁ ָפּחָה.
ְמעַט נ ִ ְהי ֶה ַבּ ַבּי ִת" .עֵינ ֶי ָה ִחפְּשׂוּ אֶת ְבּנ ֵי ַה ִמ ְ
"אוִֹ ,הנּ ֵה הֵם"ִ ,ה ְצבִּיעָה ְבּיָדָהּ .עַל הָצִיף ָעמְדוּ אִישׁ גּ ָבוֹ ַהּ ו ְ ִאשָּׁה יָפָה מְאוֹד
שׁנּ ָה.
שׁ ָהיְתָה ִאתָּם נ ֲִ אתָה ְמ ֻ
שׁנ ֵי בַּחוּים גּ ְבוֹהִיםָ .ה ִאשָּׁה ֶ
וּלְיָדָם ְ
הָכֶּבֶת נ ֶ ֶעצְהַ ,הדְּלָתוֹת נ ִ ְפתְּחוּ" ...רוּצִי" ,לָ ֲחשָׁה לִיה ְבּ ָאזְנ ַי ,ו ַ ֲאנ ִי דִּ ַלּגְתִּי
ֵמעַל מַגוֹת ַהקָּרוֹן ו ְְ צתִּי ַהיְשֵׁר לְי ָי ָה שֶׁל ָה ִאשָּׁה ַה ְמּ ֻבגּ ֶת .הִיא ִחבְּה
שׁ ַא ְתּ גּ ָלְתְּ!" ָהאָדוֹן
שׁלִּי .כַּמָּה ֶ
שׁי ָה ֶ
אוֹתִי ְבּחֹםָ ,א ֲחז ָה בִּז ְרוֹעוֹתַי ו ְ ָאמְה" :י ְ
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לָחַץ אֶת י ָי ו ְ ָאמַר ְבּחִיּוּ גּ ָדוֹל" :בְּרוּכָה ַה ָבּאָה" ,ו ְ ַאחַד ַהבַּחוּים הֵים אוֹתִי
שׁלֵם ו ְהוֹיד אוֹתִיִ .ה ְס ַתּחְתִּי וְכִ ְמעַט
גּ ָבוֹהַּ ,סוֹבֵב אוֹתִי בִּ ְמהִירוּת סִיבוּב ָ
שׁנּ ָה בְּקוֹל ָעבֶה
שׁגּ ַם ָאחִיו צָה לְהָים אוֹתִיָ ,אמְה לוֹ ָה ִאשָּׁה ַה ְמּ ֻ
ָמעַתִּי ,וּכְ ֶ
וּ ְמ ֻח ְספָּס" :דַּי! ַהיַלְדָּה ֲעיֵפָה" .הִיא ָא ֲחז ָה ְבּי ָיָ ,צ ֲעדָה ַצעַד ֶאחָד לְאָחוֹר,
שׁיּ ֵשׁ
מָדָה אוֹתִי ְבּ ַמבָּט ִמכַּף ג ֶל וְעַד אשׁ ו ְְ בעָהֶ " :א ְצלֵנוּ ְבּו ַשָׁה בָּנוֹת ֶ
לָהֶן צַמּוֹת ,קוֹשְׁרוֹת אֶת ַהסְּטִים לְ ַמטָּה ו ְא לְ ַמ ְעלָה!" הִיא פָּמָה אֶת
שׁ ִאמָּא שְׁה לִי ו ְשְׁה אוֹתָם בִּצֵה ַהצַּמּוֹת .שׁוּב ִהבִּיטָה
ַהסְּטִים ָהאֲמִּים ֶ
בִּיָ ,אמְה "כָּכָה טוֹב" ,נ ָ ְתנ ָה לִי אֶת יָדָהּ וְכֻלָּנוּ ָהלַכְנוּ ַה ַבּיְתָּה.

37

אֵיִ מ ְתנַהֲג ִים ְבּו ַשָׁה?
לִיה לָחָה אוֹתִי לְ ַטיּ ֵל וּלְ ַהכִּיר אֶת חוֹבוֹת ָהעִירַ .הכֹּל ָהי ָה ָחדָשׁ וּ ֻמ ְפלָא.
שׁ ָמלִיּוֹת ַבּכְּבִישִׁים
חוֹבוֹת ָ חבִים וּ ָבתִּים גּ ְבוֹהִים ,כִּכָּרוֹת ו ְכָּבוֹת ַח ְ
הָָ חבִים וְהַבֵּה ֲאנָשִׁים בָּחוֹבוֹת .רוֹכְלִים בִּים ָמכְרוּ ִמכָּל ַהבָּא לַיּ ָד כִּי
ָהעִיר ָהיְתָה ְבּכִבּוּשׁ גּ ֶָ מנ ִי ו ְ ָהי ָה ַמחֲסוֹר גּ ָדוֹל.
שׁ ֲאנ ִי י ְהוּיּ ָה
שׁיּ ֵעוּ ֶ
שׁ ְבּו ַשָׁה אֵין עוֹד י ְהוּים ,וְלָכֵן ַה ַסּכָּנ ָה ֶ
ִמיּ ָד ִה ְתבָּר לִי ֶ
הִיא גּ ְדוֹלָה מְאוֹד .כְּבָר בִּ ְת ִחלַּת ַה ִמּלְ ָחמָהִ ,מיּ ָד ַאחֲי ַהכִּבּוּשָׁ ,סג ְרוּ ַהגּ ֶָ מנ ִים
אֶת י ְהוּי ו ַשָׁה ו ְ ַה ְסּבִיבָה ְבּג ֵטוֹ .לְ ֻעמַּת ַהגּ ֵטוֹ בְּצ'וֹטְקוֹב שֶׁבּוֹ נ ִחֲסוּ כַּמָּה
ַאלְפֵי י ְהוּיםְ ,בּו ַשָׁה צוֹפְפוּ ַהגּ ֶָ מנ ִים כִּ ְמעַט ֲחצִי מִילְיוֹן י ְהוּים ,וְהֵם ָסבְלוּ
שׁלְחוּ בְּכָּבוֹת ו ְא ָחז ְרוּ .שְׁלוֹשָׁה ֳח ָדשִׁים
מֵעָב וּ ִמ ַמּחֲלוֹת .י ְהוּי ַהגּ ֵטוֹ נ ִ ְ
שׁ ִהגּ ַ ְעתִּי לְו ַשָׁהִ ,הכְיז ָה בוּצָה שֶׁל ְצעִיים י ְהוּים ַבּגּ ֵטוֹ עַל מֶד
לִ ְפנ ֵי ֶ
ַבּגּ ֶָ מנ ִים .לַמּוֹים ַהיּ ְהוּים הָיוּ ק כַּמָּה אֶדָּחִים ,ו ְא ָהי ָה לָהֶם סִכּוּי לְנ ַ ֵצּ ַח
אֶת ַה ָצּבָא ַהגּ ֶָ מנ ִיֲ ,אבָל ְבּהַבֵּה צוֹן הֵם ֶה ֱחז ִיקוּ ַמ ֲעמָד שְׁלוֹשָׁה שָׁבוּעוּת עַד
שׁאֲרוּ ו ְ ֶהחֱיבוּ
שׁנּ ִ ְ
שׁאֵית ַהיּ ְהוּים ֶ
שׁנָּפְלוּ .בְּב כַּ ֲעסָם הָגוּ ַהגּ ֶָ מנ ִים אֶת ְ
ֶ
אֶת כָּל ָבּתֵּי ַהגּ ֵטוֹ.
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שׁי ָה.
ז ֶהוָּ .מחַתִּי אֶת מַטָה ו ְ ָהי ִיתִי כֻּלִּי י ְ
שׁ ָפּחָה לַ ְתּ ִפלָּה ַבּכְּנ ֵ ִסיּ ָהִ .ה ְת ַפּ ַעלְתִּי ֵמ ַהשֶּׁט
בְּיוֹם אשׁוֹן ָהלַכְתִּי עִם כָּל ַה ִמ ְ
שׁנִּכְנ ָס לְאוּלַם ַה ְתּ ִפלָּה נִגּ ָשׁ
שׁכָּל מִי ֶ
וּ ֵמעֹשֶׁר ַהתְּמוּנוֹת ו ְ ַה ְפּ ָסלִים .אִיתִי ֶ
לַ ִמּז ְ ֵבּחַ ,יוֹד עַל בִּכָּיו ,ד דָּה וּ ִמ ְצ ַטלֵּב .ו ַ ֲאנ ִי ,כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ,
שׁ ֲאנ ִי אֲדוּה מְאוֹד .כְּבָר ְבּ ֶפתַח ַהכְּנ ֵ ִסיּ ָה י ָתִּי עַל בִּכַּי,
ֶה ְחלַ ְטתִּי לְהַאוֹת ֶ
שׁחָה
שׁ ָחז ַנוּ ַה ַבּיְתָּה מָחָה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ִמ ְ
ו ְ ָהלַכְתִּי ֲעלֵיהֶן עַד ַה ִמּז ְ ֵבּחַ .כְּ ֶ
שׁ ַתּ ְפשְׁפוּ ו ְ ָענְדָה לְ ַצוּ ָאי שַׁשֶׁת עִם ִתּלְיוֹן שֶׁל ַהמָּדוֹנ ָה
שׁ ִה ְ
שׁתֵּי בִּכַּי ֶ
עַל ְ
וּ ְבנ ָהּ.
שׁ ָאמְה ִאמָּאִ :ה ְתנ ַ ַהגְתִּי יָפֶהִ ,חיַּכְתִּי לְכֻלָּם,
שׁ ַתּדַּלְתִּי לַעֲשׂוֹת כָּל מָה ֶ
ִה ְ
ו ְ ִחכִּיתִי ְבּשֶׁט לְ ִמכְ ָתּבִים ֵמ ִאמָּאַ .בּלֵּילוֹת א ָבּכִיתִיִ .הנּ ַ ְחתִּי אֶת אשִׁי עַל
שׁ ָעבַר.
ַהכָּית ,ו ְ ִה ְת ַפּ ַלּלְתִּי שֶׁיּוֹם ַה ָמּחָר י ִ ְהי ֶה טוֹב לְפָחוֹת כְּמוֹ הַיּוֹם ֶ
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שׂחֲים ֶבּ ָחצֵר?
אֵיְ מ ַ
שׂחֲיםִ .ה ְב ַחנְתִּי בִּתְאוֹמוֹת בְּנוֹת
י ָתִּי לַ ֲחצַר ַה ַבּי ִת ו ְ ִהתְבּוֹנַנְתִּי ַבּיְּלָים ַה ְמּ ַ
שׁתִּי ֲאלֵיהֶן ו ְ ִה ַצּגְתִּי אֶת
שׁהֵן ַמלְכוֹת ֶה ָחצֵר .נִגּ ַ ְ
שׁתֵּים ֶעשְׂה ,ו ְ ֵה ַבנְתִּי ִמיּ ָד ֶ
ְ
שׁ ָה ַא ְחיָנ ִית שֶׁל שׁוֹלְץ ִהגּ ִיעָה ֵמ ַהכְּפָר וְי ֵשׁ
ַע ְצמִי .הֵן הוֹיעוּ ִמיּ ָד לְכֻלָּם ֶ
שׂחָק .א י ְָ עתִּי
שׂחֵק בְּשׁוּם ִמ ְ
שׂחָיםֲ ,אבָל ֲאנ ִי א י ְָ עתִּי לְ ַ
שׁתֵּף אוֹתָהּ ַבּ ִמּ ְ
לְ ַ
שׂחֵק בִּלָס ,ו ְא י ְָ עתִּי
שׂחֲי כַּדּוּר .א י ְָ עתִּי לְ ַ
לִפֹּץ ְבּ ֶחבֶל ,ו ְא ִהכַּתִּי ִמ ְ
שׁ ֲאנ ִי צְיכָה לַ ֲחזֹר ַה ַבּיְתָּה
לְ ִה ְתגַּלֵּשׁ עַל ַמעֲה .כְּי שֶׁא י ַ ְחשְׁדוּ בִּיָ ,אמַתִּי ֶ
שׁנִּתְאֶה ָמחָר.
וְ ֶ
שׁ ֲאלָה אוֹתִי לִיה.
"לָמָּה ָחז ְַ תּ ַמהֵר כָּל כָָּ "?
שׁיִּלְעֲגוּ לִי ו ְא יִהְיוּ לִי ֲחבֵים".
שׁשֶׁת ֶ
שׂחֵק ,ו ַ ֲאנ ִי חוֹ ֶ
"כִּי ֲאנ ִי א יוֹעַת לְ ַ
שׁהָיוּ
שׁנ ֵי ַאחֶי ָה ֶ
שׁ ַמ ְעתִּי אוֹתָה מְבֶּת עִם ְ
" ַחכִּי" .לִיה י ָ ְצאָה ֵמ ַהחֶר ,ו ְ ָ
שּׁעָה ַבּ ַבּי ִת.
בְּאוֹתָהּ ַה ָ
שׁכָּל ַהיְּלָים כְּבָר ָחז ְרוּ לְ ָבתֵּיהֶם ו ְ ֶה ָחצֵר ָהיְתָה יהָ ,אמַר לִי ז ִ'יק:
ָבּעֶב ,כְּ ֶ
שׁנ ֵי ָה ַאחִים י ָדוּ ִאתִּי לֶ ָחצֵר ו ְהוֹבִילוּ אוֹתִי
שׁי ָהֲ ,אנַחְנוּ יוֹים לְ ַמטָּה"ְ .
"י ְ
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שׁיּ ָד לְ ַמ ְחסַן ֶפּ ָחמִים ִמ ַתּחַת לַ ַבּי ִתָ .הי ָה שָׁם ַמעֲה אָ וְיָשָׁר.
לְג ֶם מַגוֹת ֶ
ז ִ'יק ִה ְתיַשֵּׁב עַל ַה ַמּעֲה ,הֵים אֶת גְלָיו ו ְ ֶה ֱחלִיק בִּ ְמהִירוּת לְ ַמטָּה.
שׁצָּי לְ ַמלֵּא כְּי לְ ִהתְבֵּל לַ ֶחבְה"ָ ,אמַר לִי ָאחִיו
" ַה ְתּנ ַאי הָאשׁוֹן ֶ
ז ִיג ְמוֹנ ְד" ,הוּא לָעַת לִג ְשׁ ְבּלִי ַפּחַד .ימָה!"
שּׁ ְבתִּי עַל ַה ַמּעֲה ו ְשׁוּב ו ָשׁוּב
א ֵה ַעזְתִּי לְהַאוֹת כַּמָּה ֲאנ ִי פּוֹחֶתִ .ה ְתי ַ ַ
שׁ ִה ְצלַ ְחתִּי.
נ ָ ַפלְתִּיָ .ה ַאחִים א וִתְּרוּ לִי עַד ֶ
שׂחֵק ְבּכַדּוּר"ָ ,אמַר ז ִ'יק.
" ְמ ֻציּ ָןַ .עכְשָׁו נִלְמַד לְ ַ
שׁהִיא ֲעיֵפָה?" ָצעֲה הָאוֹ ֶמנ ֶת צַ' ְפּלִינְסְה דֶּ
" ַהנּ ַח לַיַּלְדָּהַ .אתָּה א רוֹאֶה ֶ
ַהחַלּוֹןִ .מיּ ָד ָחז ַנוּ ַה ַבּיְתָּה.
לְ ָמחֳת ,מֻדָּם ַבּבֹּר ,י ָתִּי לַ ַמּ ְחסָן ,ו ְ ִה ְת ַא ַמּנְתִּי שׁוּב ו ָשׁוּב בִּגְלִישָׁה ַבּ ַמּעֲה.
שׁתֵּי בוּצוֹת ֵהחֵלּוּ לְ ִה ְתחָרוֹת בֵּינ ֵיהֶןֲ .אנ ִי
לְאַט-לְאַט ִה ְצטָפוּ ַהיְּלָים ,וּ ְ
שׁתִּי לְ ַמטָּה גְּלִישָׁה ְמהִיה
שׁ ִהגּ ִי ַע תּוֹי גָּלַ ְ
ָהי ִיתִי ַבּקְּבוּצָה שֶׁל ַהתְּאוֹמוֹת ,וּכְ ֶ
ו ַ ֲחלָה .הוֹ ַס ְפתִּי לַקְּבוּצָה ֶעשֶׂר נ ְדּוֹת ,וְלִי הַבֵּה יוֹתֵר.
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שׂחֲי כַּדּוּר
שׂחֵק .לָמַתִּי ִמ ְ
ֵמאָז ְבּכָל עֶב י ָדוּ ִאתִּי ָה ַאחִים וְלִמְּדוּ אוֹתִי לְ ַ
שׁ ַתּ ַלּ ְבתִּי ַבּחֲבוּה.
וּלָס ,לָמַתִּי לִפֹּץ ְבּ ֶחבֶל ,וּבְתוֹ כַּמָּה יָמִים ִה ְ
שׁגּ ִיחָה
שׁבָה לְי ַד ַהחַלּוֹן אוֹ עַל מַגוֹת ַה ַבּי ִת ו ְ ָתמִיד ִה ְ
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה י ָ ְ
שׁלִּי וְלָי"שׁ
שׁ ַאחַד ַהיְּלָים הִנ ִיט אוֹתִי וְלָעַג לַ ִמּ ְבטָא ֶ
ָעלַי .וּ ַפעַם כְּ ֶ
ַה ִמּ ְתגַּלְגֶּלֶת ְבּפִי ,הוֹצִיאָה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה אֶת אשָׁהּ ִמ ַבּעַד לַחַלּוֹן ו ְ ֵה ֵחלָה
מְֶ לּלֶת  -הִיא לְּלָה אֶת ַהיֶּלֶד ,אֶת הוֹיו וְאֶת רוֹבָיו ו ְעוֹד הוֹסִיפָה בְּקוֹל
ְמ ַאיּ ֵם" :שֶׁא ָתּעֵז לְבֵּר ֵאלֶי ָה כָּכָהַ ,אתָּה שׁוֹ ֵמעַ? ַאחֶת ֲאנ ִי ֲא ַטפֵּל בְּ.
שׁ ַהיֶּלֶד הִכִּין אֶת
ַאתָּה שׁוֹ ֵמעַ?" הִיא ָחז ְה עַל דְּבָי ָה בְּקוֹל ם וְנ ִגְּעָה ק כְּ ֶ
אשׁוֹ וְז ָז ַה ִצּדָּה.
שׂחֵק!" אָה ֵאלֵינוּ וְנ ֶ ֶעלְמָה ֵמ ַהחַלּוֹן .כָּל ַהיְּלָים ִציּ ְתוּ ו ְ ִה ְמשִׁיכוּ
" ַתּ ְמשִׁיכוּ לְ ַ
שׂחֵק.
לְ ַ
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ישְׁ י ָה ַתּלְמִידָה ְבּבֵית סֵפֶר
שׁנ ֵי
שׁנ ַת ַהלִּמּוּים נ ִ ְפ ְתּחָהֵ .מאָז ִהגּ ַ ְעתִּי ַ בּלְתִּי ֵמ ִאמָּא ְ
שׁי ִם ,וּ ְ
ָעבְרוּ חַָ 
שׁ ִאמָּא ִה ְבטִיחָה לִי,
שׁ ַתּגּ ִי ַע בְּרוֹב .וּכְמוֹ ֶ
ִמכְ ָתּבִים ,וּ ָבהֶם הִיא ִה ְבטִיחָה ֶ
שְׁמוּ אוֹתִי לְבֵית ַה ֵסּפֶר הַטּוֹב בְּיוֹתֵר ָבּעִיר .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה הֲֶ אתָה לִי
שׁכֻּלָּם עֲי ִן יָשְׁנוּ ,הִיא ֵהעִיה
שׁעָה ֶ
אֵי לְ ַהגּ ִי ַע לְבֵית ַה ֵסּפֶר ,וּ ְבכָל בֹּרְ ,בּ ָ
שׁ ָמלִית
שׂעַר אשִׁי .נ ָ ַס ְעתִּי ַבּ ַח ְ
אוֹתִיֵ ,הכִינ ָה לִי כָּי לְבֵית ַה ֵסּפֶר וְסָה אֶת ְ
שׁ ָמלִית ַאחֶת ,וּבָהּ ִהגּ ַ ְעתִּי
אַבַּע ַתּחֲנוֹתַ ,בּ ַתּ ֲחנ ָה הָבִיעִית ָעלִיתִי עַל ַח ְ
שׁנ ֵי חוֹבוֹתָ ,עמַד בֵּית ַה ֵסּפֶר.
לְכִכַּר שְׁשֶׁת ַה ְצּלָבִיםִ .משָּׁםְ ,בּמֶחַק ְ
שׁלִּ ְמּדָה אוֹתִי בּוֹת .ק ְבּמִצוֹ ַע
ָהי ִיתִי ַתּלְמִידָה טוֹבָה ,ו ְ ָהי ִיתִי גֵּאָה ְבּ ִאמָּא ֶ
ֶאחָד ָהי ִיתִי ַח ָלּשָׁה ַ -הנְדָּסָהִ .אמָּא א לִ ְמּדָה אוֹתִי ַהנְדָּסָהֲ .אבָל מַר שׁוֹלְץ
ָהי ָה ְמ ַהנְדֵּס ,ו ְהוּא לִמֵּד אוֹתִי ו ְ ָעז ַר לִי ַבּ ֲהכָנ ַת ַהשִּׁעוּים.
שׁתִּי לִי ֲחבֵה טוֹבָה ַ -חנ ְהָ .אבִי ָה ָהי ָה רוֹפֵא ,וּבֵיתָם ָהי ָה רוֹב לְבֵית
כַ ְ
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץַ .פּעַם לְ ַאחַר ַהלִּמּוּים ִהזְמִינ ָה אוֹתִי ַחנ ְה לְבֵיתָהּ ו ְ ִהצִּיעָה
ִמ ְ
שׁלָּהּ ָהי ָה
שׁתִּי מְאוֹדַ .ה ַבּי ִת ֶ
לִי לֶ ֱאכֹל ִאתָּהּ וְעִם ָאבִי ָה אֲרוּחַת ָצהֳי ִםִ .התְגּ ַ ְ
שּׁבְנוּ לֶ ֱאכֹל ,ו ְ ַה ְמּשָׁתֶת ִהגּ ִישָׁה לְכָל
דּוֹמֶה מְאוֹד לַ ַבּי ִת שֶׁל ַסבָּא ו ְ ַס ְבתָּאִ .ה ְתי ַ ַ
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ֶאחָד ֵמ ִאתָּנוּ ַצ ַלּחַת חֶס דַּקָּה עֲטוּה בִּפְחִים וּבָהּ ְמעַט ָבּשָׂר עִם ַמחִית תַּפּוּחֵי
שׁתִּי ַממָּשׁ כְּמוֹ ֵאצֶל ַס ְבתָּא ַבּיָּמִים הַטּוֹבִים ...נ ָ ַע ְצתִּי אֶת ַה ַמּזְלֵג
ֲא ָדמָה .הִגּ ַ ְ
ַבּ ָבּשָׂר ,לְָ חתִּי אֶת ַה ַסּכִּין ְבּי ָי ַהיּ ְ ָמנ ִית ,ו ְ ָח ַתכְתִּי אֶת ַה ָבּשָׂר לִפְרוּסוֹתַ .בּ ַסּכִּין גּ ַם
ֶהעְֱ מתִּי ַמחִית תַּפּוּחֵי ֲא ָדמָה עַל ַה ַמּזְלֵג ו ְ ָאכַלְתִּיֲ .חבֶתִּי ו ַ ֲאנ ִי ִפּ ְט ַפּטְנוּ ו ְ ָצחַנוּ
שׁנּ ֶה .יַלְדָּה
שּׁלְחָן הוּא ִהבִּיט בִּיָ ,אמַרְ " :מ ֻ
שׁ ִסיּ ֵם ו ְם ֵמ ַה ֻ
ו ְ ָאבִי ָה א ַבּעִתּוֹן .וּכְ ֶ
ֵמ ַהכְּפָר אוֹכֶלֶת ְבּ ַסכִּין וּ ְב ַמזְלֵג "...נִפְד ֵמ ִאתָּנוּ וְיָצָא לַעֲבוֹדָתוֹ.
שׁ ַחיּ ַי ִהגּ ִיעוּ אֶל סוֹפָם .אֵי ?אֵיָ עשִׂיתִי טָעוּת כָּזֹאת? ִאמָּא ָאמְה
שׁתִּי ֶ
הִגּ ַ ְ
שֶׁא לֶ ֱאכֹל ְבּ ַסכִּין וּ ְב ַמזְלֵגֲ ,אבָל ֲאנ ִי ִה ְתלַ ַה ְבתִּי כָּל כָּ ו ְצִיתִי לְהַשִׁים .מָה
שׁטָה לִ ְבדֹּק אוֹתִי? וּמָה י ִ ְהי ֶה עַל ְבּנ ֵי
י ִ ְהי ֶה? מָה י ִ ְהי ֶה אִם הָרוֹפֵא יַגּ ִיד לַ ִמּ ְ
שׁהֵם ַמ ְסתִּיים יַלְדָּה י ְהוּיּ ָה ,הֵם יוֹצִיאוּ
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ? אִם יְג ַלּוּ ַהגּ ֶָ מּנ ִים ֶ
ִמ ְ
אוֹתָם לַהוֹג.
ֲחבֶתִּי א ֵהבִינ ָה לָמָּה ֲאנ ִי רוֹעֶת ו ְְ צתָה לָרוּץ ַאחֲי ָאבִי ָה הָרוֹפֵא וּלְ ַבקֵּשׁ
שּׁתִּי ו ְ ָאמַתִּי" :ז ֶה ְבּסֵר.
שׁיּ ִ ְבדֹּק אוֹתִיֲ .אבָל מֵב ַפּחַד שֶׁהוּא י ָשׁוּבִ ,ה ְת ַע ַ
ֶ
לִ ְפ ָעמִים י ֵשׁ לִי ְצמַמֹת .כְּבָר ָעבַתִּי בְּיקוֹת ו ְ ַהכֹּל ְבּסֵרֲ .אנ ִי ק ְמ ַב ֶקּשֶׁת
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כּוֹס ַמי ִם".
ָבּעֶב ִספַּתִּי לִגְּבֶת שׁוֹלְץ מָה ה ,וְהִיא ְבּחִיּוּכָהּ הַטּוֹב בִּ ְטּלָה אֶת
שׁלִּי ו ְ ָאמְהָ " :מחָר ָבּעֶב ִתּ ְהי ֶה ֲא ֵספַת הוֹיםֲ .אנ ִי כְּבָר ֲא ַספֵּר
ַה ֲחשָׁשׁוֹת ֶ
שׁ ָחז ְה גְּבֶת שׁוֹלְץ
שׁ ָתּבִין אֵיזוֹ יַלְדָּה ְמיֻחֶת ַאתְּ .וּכְ ֶ
שׁלֶָּ 
ַמשֶּׁהוּ לַ ְמּ ַחנֶּכֶת ֶ
מְצָּה ֵמ ֲא ֵספַת הַהוֹיםָ ,אמְה" :אֵיזוֹ נַחַת י ֵשׁ לָנוּ ֵמ ַהיַלְדָּה ַהזֹּאת".
שׁגּ ַם ִאמָּא תֵּע .כְּבָר כַּמָּה שָׁבוּעוֹת שֶׁא ִהגּ ִיעוּ ִמכְ ָתּבִים ִמ ֶמּנּ ָה,
צִיתִי ֶ
שׁ ִאמָּא ְבּוַדַּאי ַבּדֶּ.
וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָאמְה ֶ
שׁהֵם
שׁ ַקּ ְמתִּי ,גְּבֶת שׁוֹלְץ ו ְ ַה ָבּנ ִים כְּבָר הָיוּ עֵים .הֵם ָאמְרוּ לִי ֶ
ְבּבֹר ֶאחָד ,כְּ ֶ
שׁאִי ֶא ְפשָׁר לְ ַהשִּׂיג
נוֹ ְסעִים לְאֵזוֹר צ'וֹטְקוֹב וּמְוּ ִים לְ ָהבִיא ַה ַבּיְתָּה פֵּרוֹת ֶ
שׁהֵם יָבִיאוּ אֶת ִאמָּא.
ְבּו ַשָׁה .וּ ִיתִי ֶ
שׁאֲרוּ
שׁ ַה ָבּנ ִים נ ִ ְ
ַאחֲי שְׁבוּ ַעי ִם ָחז ְה ָאנ ָה ו ְ ֵהבִיאָה ְמעַט פֵּרוֹת .הִיא ָאמְה ֶ
שּׁ ַאלְתִּי עַל ִאמָּא הִיא ָאמְה" :לְ ַצעֲי בְּצ'וֹטְקוֹב אֵין
שׁ ָ
ֵאצֶל הַדּוֹד ַבּכְּפָר .וּכְ ֶ
שׁהִיא נ ָ ְסעָה לְ ַאחַד
שׁ ַמּכִּיים אֶת ִאמֵָּ אמְרוּ לִי ֶ
עוֹד י ְהוּיםֲ ,אבָל ֲאנָשִׁים ֶ
שׁ ֲאנ ִי
שׁעֵינ ַי מוּצָפוּת בִּמָעוֹת שֶׁל דְּ ָאג ָה ו ְ ֶ
ַהכְּפָים ָבּאֵזוֹר" .וּכְשֲֶׁ אתָה ֶ
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שׁי ָה ,אַל
ִמ ְת ַאפֶּת שֶׁא לִבְכּוֹת ,הִיא ִחבְּה אוֹתִי חִבּוּק ָחז ָק ו ְ ָאמְה" :י ְ
שׁ ִאמָּא ִמ ְת ַחבֵּאת וּ ְמ ַחכָּה לַזְּמַן ַה ַמּ ְתאִים כְּי לָבוֹא"ֲ .אבָל
תֲִּ אג ִיֲ .אנ ִי בְּטוּחָה ֶ
שׁ ְבתִּי שֶׁטּוֹב ָהי ָה לוּ
שׁנּ ָ ַס ְעתִּי לְו ַשָׁה ,ו ְ ָח ַ
דְּבָי ָה א הִגּ ִיעוּ אוֹתִיִ .ה ְצ ַטעַתִּי ֶ
שׁאַתִּי עִם ִאמָּא כְּלוּאָה ַבּמַּתֵּף בִּמְקוֹם לִהְיוֹת ָח ְפשִׁית וּחוֹה ִמ ֶמּנּ ָה.
נִ ְ
וּבְאוֹתוֹ ַה ַלּיְלָה ָבּכִיתִי לְתוַֹ הכָּית.
שׁ ֲאנ ִי
שׁגְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה סֵה אוֹתִיָ ,אמַתִּי לָהּ ֶ
שׁעָה ֶ
ַאחֲי כַּמָּה יָמִיםְ ,בּ ָ
שּׁאֵר נוֹצְיּ ָה .הוֹ ַס ְפתִּי גּ ַם
שׁ ֶא ָ
שׁלִּי ו ְ ֶ
שׁ ָאנ ָה ו ְיוֹז ֶף שׁוֹלְץ הֵם הַהוֹים ֶ
מַגּ ִישָׁה ֶ
שׁאֵין עוֹד י ְהוּים" .זוֹ ָהיְתָה טָעוּת.
שׁ ָאמְרוּ ַהיְּלָים ֶבּ ָחצֵר" :טוֹב ֶ
אֶת מָה ֶ
שׂעָי ,סוֹ ְבבָה אֶת ָפּנ ַי ֵאלֶיהָָ ,תּ ְפסָה אֶת ַה ֶלּסֶת
שׁכָה בִּ ְ
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָמ ְ
שּׂמָאלִית ָא ֲחז ָה ַבּ ַמּסְק ו ְ ִאיְּמָה בְּקוֹל:
שׁלִּי ְבּיָדָהּ ַהיּ ְ ָמנ ִית וּ ְביָדָהּ ַה ְ
ֶ
שׁמֹר
שׁנּ ִ ְ
שׁלֶָּ 
"שֶׁא ָתּ ֵעזּ ִי לְעוֹלָם לְ ַהגּ ִיד אֶת ז ֶהַ .א ְתּ שׁוֹ ַמעַת? ִה ְב ַטחְנוּ לְ ִאמָּא ֶ
שּׁאָר הוּא ַה ָצּג ָה.
שׁ ִתּ ְהי ִי נוָֹ מלִית .י ֵשׁ לִָ אמָּאַ ,א ְתּ י ְהוּיּ ָה ,וְכָל ַה ְ
ָעלַי ִֶ .
בָּרוּר?!!!" הִיא הְִ פּתָה ִמ ָפּנ ַי ,סוֹ ְבבָה שׁוּב אֶת אשִׁי ו ְ ִה ְמשִׁיכָה לְסָק אוֹתִי
שׁ ִהכְאִיבוּ לִי מְאוֹד.
בִּ ְמשִׁיכוֹת ַמסְק ֶ
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ֶאפְשָׁר לִסְמָֹ על ַי
ַאחֲי ֲא ֵספַת הַהוֹים ַה ֻמּ ְצלַחַת יָצְאוּ ַתּלְמִיי בֵּית ַה ֵסּפֶר לְ ֻח ְפשָׁה לִכְבוֹד
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ ֻה ֲעמַד עֵץ אַשּׁוּחַ ,ו ַ ֲאנ ִי
שׁנ ַת ְ .1944בּבֵית ִמ ְ
שּׁנ ָה ַה ֲח ָדשָׁהְ ,
ַה ָ
שּׁפָּחוֹת הַנּוֹצְיּוֹת,
ָעז ַתִּי לְלִיה לְשֵּׁט אוֹתוֹ ְבּנ ֵרוֹת ִצבְעוֹנִיּ ִים .וּכְמוֹ ַבּ ִמּ ְ
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ דָּלְקוּ ַהנּ ֵרוֹת ְבּעֵץ ָהאַשּׁוּחַ ,ו ְ ַת ְחתָּיו הָיוּ ֻמנּ ָחוֹת
גּ ַם בְּית ִמ ְ
שׁ ָפּחָה.
ַמתָּנוֹת לְכָל ְבּנ ֵי ַה ִמּ ְ
שׁבָה ְסבִיב ָהעֵץ ,הֵים
שׁ ָפּחָה י ָ ְ
שׁכָּל ַה ִמּ ְ
וּכְ ֶ
מַר שׁוֹלְץ ְ פסָה גּ ְדוֹלָה ו ְ ָאמַר" :כְּי ְסטִינ ָה ,זוֹ
שׁלָֻּ ."ה ְפ ַתּ ְעתִּי .בְּתוַֹ ה ֻקּ ְפסָה ָהיְתָה
ַה ַמּ ָתּנ ָה ֶ
ֻמנַּחַת ֻבּבָּה שֶׁפּוֹחַת ו ְעוֹ ֶצמֶת אֶת עֵינ ֶיהָ,
שׁ ָה ַפכְתִּי אוֹתָהּ הִיא ָאמְה "מָ–מִי"ֲ .אבָל
וּכְ ֶ
בִּימֵי ַה ִמּלְ ָחמָה א יָכֹלְתִּי ֶאלָּא לַחֲם עַל ֻבּבָּה
כָּזוָֹ .א ְמנ ָם ַה ֻבּבָּה א ָהיְתָה ֲח ָדשָׁה  -מַר שׁוֹלְץ
נ ָה אוֹתָהּ מֵרוֹכֶלֶת בָּחוֹב  -אַ בְּאוֹתוֹ חַג מוֹלָד
א ָהיְתָה ְבּכָל ו ַשָׁה יַלְדָּה ְמ ֻאשֶּׁת ִמ ֶמּנּ ִי.
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שׁ ְמעָה דְּפִיה ֲחז ָה ַבּדֶּלֶתַ .בּ ֶפּתַח
וּבְאוֹתָהּ ַה ֻח ְפשָׁה ,כַּ ֲאשֶׁר ָהי ִיתִי ַבּ ַבּי ִת ,נ ִ ְ
שּׁעָה ָהי ִינוּ כֻּלָּנוּ ָ -אנ ָה ו ְיוֹז ֶף
שׁנ ֵי ַחיָּלִים גּ ֶָ מנ ִים ,וּבְתוֹ פָּחוֹת ִמ ָ
ָעמְדוּ ְ
שׁוֹלְץ ,לִיה ,גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ו ַ ֲאנ ִי ַ -בּ ִמּפְדָה שֶׁל ַהגּ ֶ ְסטָפּוֹ ַהגּ ֶָ מנ ִי
שׁלְחַן עֵץ גּ ָדוֹל .לְי ָדוֹ
ָבּעִירֻ .הכְנַסְנוּ לְחֶר שֶׁבּוֹ יָשַׁב צִין גּ ֶָ מנ ִי ֵמאֲחוֹי ֻ
ָעמַד שׁוֹטֵר פּוֹלָנ ִי.
"מַר שׁוֹלְץ"ָ ,אמַר ַה ָקּצִין ,וְהַשּׁוֹטֵר תִּגּ ֵם אֶת דְּבָיו ִמגּ ֶָ מנ ִית לְפוֹלָנ ִית" ,י ֵשׁ
שׁ ַהיַּלְדָּה ַהזֹּאת"ָ ,אמַר ו ְ ִה ְצבִּי ַע ָעלַי" ,הִיא י ְהוּיּ ָה .מָה
לָנוּ י ְסוֹד ָסבִיר לְ ַהנּ ִי ַח ֶ
י ֵשׁ לְ לְ ַהגּ ִיד לַ ֲהגַנָּתְ"?
שׁטֻיּוֹת!" ָאמְה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה בְּקוֹל כּוֹעֵס.
" ְ
"שֶׁט! אִישׁ א ָפּנ ָה ֵאלַי ִָ ,"אמַר הַשּׁוֹטֵר הַפּוֹלָנ ִי ,וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ְ פצָה
שׂ ָפתֶיהָ" .דַּבֵּר!" ָאמַר לְמַר שׁוֹלְץ.
אֶת ְ
שׁלַף תְּעוּדָה ו ְ ָאמַרַ " :היַלְדָּה
שּׁלְחָן ,הוֹצִיא אֶת אַנ ָקוָֹ ,
מַר שׁוֹלְץ נִגּ ַשׁ אֶל ַה ֻ
שׁמָהּ כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ וְהִיא נוֹלְדָה ַבּכְּפָר.
שׁתִּיְ .
ַהזֹּאת הִיא ַא ְחיָנ ִית שֶׁל ִא ְ
שׁכֹּמֶר
שׁ ִקּ ַבּלְנוּ ִמכֹּמֶר ַהכְּפָר .כְּלוּם י ַ ֲעלֶה עַל ַהדַּעַת ֶ
שׁלָּהּ ֶ
זוֹ תְּעוּת ַה ְטּבִילָה ֶ
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יִתֵּן תְּעוּת ְטבִילָה לְיַלְדָּה י ְהוּיּ ָה?"
שּׁאֵלוֹת" ,גָּעַר הַשּׁוֹטֵר ְבּמַר שׁוֹלְץ וְתִגּ ֵם אֶת
" ֲאנַחְנוּ שׁוֹ ֲאלִים פֹּה אֶת ַה ְ
דְּבָיו לַ ָקּצִין.
"ו ְעוֹד ַמשֶּׁהוּ" ,הוֹסִיף מַר שׁוֹלְץָ ,פּנ ָה לְ ִאשְׁתּוֹ ָאנ ָה וּבִקֵּשׁ ִמ ֶמּנּ ָה אֶת תְּעוּת
שׁתִּי
שׁשֵּׁם נ ְעוּי ָה שֶׁל ִא ְ
שׁלָּהִּ " .הנּ ֵהַ ,הבֵּט" ,הוּא ָאמַר" ,כָּאן כָּתוּב ֶ
ַהזּ ֵהוּת ֶ
הוּא גּ ְינְיֵבִיץָ .האָדוֹן ֵמבִין? כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ הִיא ַהבַּת שֶׁל ָהאָח שֶׁל
שׁתִּי".
ִא ְ
שׁנ ֵיהֶם בָּקוּ אֶת ַהתְּעוּדוֹת ו ְבְּרוּ
הַשּׁוֹטֵר שׁוּב תִּגּ ֵם אֶת ַהדְּבָים לַ ָקּצִין ,וּ ְ
שׁהַשּׁוֹטֵר ִהזְדַּקֵּף ו ְ ָאמַרַ " :אתֶּם י ְכוֹלִים לָלֶכֶת ַה ַבּיְתָּה.
בֵּינ ֵיהֶם ְבּג ֶָ מנ ִית עַד ֶ
שׁאֶת פֹּה לַחֲיה נוֹ ֶספֶת".
ַהיַּלְדָּה נ ִ ְ
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָא ֲחז ָה ְבּי ָי ְבּ ָחז ְה ,וְהַשּׁוֹטֵר נִגּ ַשׁ ֵאלַי ו ְ ָאמַר" :בּוֹאִי ִאתִּי!"
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָפּ ְסעָה ְפּסִיעָה כְּי לְ ִה ְצטָף ֵאלַי.
"ק ַהיַּלְדָּה ָבּאָה!" ָאמַר הַשּׁוֹטֵר ְבּ ַתקִּיפוּת ,וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה הְִ פּתָה
ִמיּ ָי.
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שׁ ְבתִּי עַל כִּסֵּא ו ְ ִחכִּיתִי .שׁוֹטֵר ַאחֵר נִכְנ ַס לַחֶר
ֻה ֲעבַתִּי לְחֶר ַאחֵר ,שָׁם י ָ ַ
שׁמֵ "?ו ַ ֲאנ ִי ָענ ִיתִי" :כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ ,ו ַ ֲאנ ִי ָה ַא ְחיָנ ִית שֶׁל
שׁאַל" :מָה ְ
וְ ָ
גְּבֶת שׁוֹלְץ".
" ַא ְתּ בְּטוּחָה? ו ְאוּלַי קוֹאִים לְָ בּשֵׁם ַאחֵר?"
שׁי ָה".
"קוֹאִים לִי י ְ
" ֲאנ ִי א ִמ ְתכַּוּ ֵן לְשֵׁם ִחבָּהֶ ,אלָּא לְשֵׁם ַאחֵר" ,הֵים הַחוֹר אֶת קוֹלוֹ וְנִסָּה
לְ ַה ְבהִיל אוֹתִי.
"אֵיז ֶה שֵׁם?" ִה ַתּ ַמּ ְמתִּי.
"מָה ַא ְתּ ִמ ְת ַפּ ֶלּלֶת ַבּכְּנ ֵ ִסיּ ָה?" הוּא ִה ְפתִּי ַע אוֹתִי.
שׁשָּׁה
" ֲאנ ִי מְאוֹד אוֹ ֶהבֶת לָשִׁיר"ָ ,אמַתִּי ו ְ ִה ְת ַחלְתִּי לָשִׁיר אֶת ַהשִּׁיר ֶ
שׁעַת ַה ְתּ ִפלָּה בִּימֵי אשׁוֹן.
ַהמֵַּ הלָה בִּ ְ
"וְלָמָּה ִהגּ ַ ְע ְתּ לְו ַשָׁה?"
שׁלֵםִ :אמִּי חוֹלָהַ ,אבָּא ְמנַסֶּה לְא הֶף לְ ַהשִּׂיג לָהּ תְּרוּפוֹת,
בָּיתִי סִפּוּר ָ
שׁלִּי כְּלָל אֵינ ָם עוֹז ְים לְ ַאבָּא ֶאלָּא ק מְשׁוֹ ְטטִים בַּחוּץָ ,אחִי ַהגּ ָדוֹל
ָה ַאחִים ֶ
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שׁ ַתּכֵּר לְ ִעתִּים רוֹבוֹת ו ְ ַאבָּא אֵינוֹ י ָכוֹל עוֹד לַ ֲעמֹד ְבּכָ.
שׁוֹתֶה וּ ִמ ְ
וְאָז ָאמַתִּי" :הַדּוֹדָה ָאנ ָה בִּקְּה ֶא ְצלֵנוּ ו ְֲ אתָה מָה קוֹה .הִיא ִהצִּיעָה
שׁ ֶאסַּע ,אָז
לְ ַאבָּא לָחַת אוֹתִי לְו ַשָׁה .א צִיתִיֲ .אבָל ַאבָּא ַממָּשׁ ִה ְת ַחנּ ֵן ֶ
נ ָ ַס ְעתִּי".
הַשּׁוֹטֵר יָצָא ֵמ ַהחֶר ו ְ ָחז ַר ק לְ ָמחֳת לִפְנוֹת עֶבְ .בּי ָדוֹ ָהיְתָה לַ ְח ָמנִיּ ָה
וּבְתוֹכָהּ פְּרוּסַת נ ַנ ִיק ְמ ֻתבָּל.
שׁ ַא ְתּ י ְהוּיּ ָה ו ְ ֶאתֵּן לָ לֶ ֱאכֹל!" הוּא ָאמַר בְּקוֹל ַתּקִּיף.
"תּוֹי ֶ
שׁדָּבָר א בָּא אֶל פִּיָ .הי ִיתִי ֵ עבָה.
ז ֶה יוֹ ַמי ִם ֶ
"אֵין לִי ֵתּאָבוֹן ,ו ַ ֲאנ ִי א אוֹכֶלֶת ָבּשָׂר מִחוּץ לַ ַבּי ִת .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה א
מַשָׁה".
שׁאַל הַשּׁוֹטֵר ְבּכַעַס" ,כָּאן ֲאנ ִי אוֹמֵר מָה לַעֲשׂוֹת!"
"מִיהִי צַ' ְפּלִינְסְה?" ָ
שׁנּ ָה אֶת קוֹלוֹ ו ְ ָאמַר בְּקוֹל עָין וּ ְמג ָה:
שׁ ַלּ ְבתִּי אֶת י ָי ֵמאֲחוֹי גַּבִּי ,וְהַשּׁוֹטֵר ִ
ִ
" ַא ְתּ וַדַּאי ֵ עבָה מְאוֹדַ ,ספְּי לִי מִי ַאתְּ ,ו ְ ֶאתֵּן לָ לֶ ֱאכֹל ַמ ַה ַלּ ְח ָמנִיּ ָה ַהנּ ֶ ְהדֶּת
ַהזֹּאת וּ ֵמ ַהנּ ַנ ִיק ַה ָטּעִים".
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שׁהִיא אוֹמֶת לִי.
שׁלָּנוּ ,ו ַ ֲאנ ִי עוֹשָׂה כָּל מָה ֶ
"גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה הִיא הָאוֹ ֶמנ ֶת ֶ
שׁהִיא ַתּגּ ִיד לִי לֶ ֱאכֹל ִממֶּנּוּ".
ֲאנ ִי א אוֹכַל אֶת ַה ָבּשָׂר עַד ֶ
שׁלִיְ בּכַעַס אֶת ַה ַלּ ְח ָמנִּיּ ָה עַל הְָ צפָּה וְיָצָאָ .הי ִיתִי ֵ עבָה מְאוֹד,
הַשּׁוֹטֵר ִה ְ
שׁ ֲאנ ִי כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ .מֵב
שׁיּ ַ ֲאמִינוּ ֶ
ֲאבָל א ֵה ַעזְתִּי לָגַעַת בָּהּ .צִיתִי ֶ
שׁנְתִּי עַד ַהבֹּר.
ֶמתַח ו ַ ֲעי ֵפוּת נ ִדַּ ְמתִּי עַל הְָ צפָּה וְי ָ ַ
שׁלַּח אוֹתִי לְכִּי .יָצָאתִי לָחוֹב.
שׁחְת ו ְ ִ
שׁ ֲאנ ִי ְמ ֻ
ַבּבֹּר ָאמַר לִי הַשּׁוֹטֵר ֶ
שׁנִּכְנ ַ ְסתִּי
שׁ ָמלִית וְנ ָ ַס ְעתִּי ַה ַבּיְתָּה .וּכְ ֶ
א ָהי ָה לִי כֶּסֶף ,וּ ְבכָל זֹאת ָעלִיתִי לַ ַח ְ
ַבּדֶּלֶת צָה ֵאלַי גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ו ְ ִחבְּה וְנִשְּׁה אוֹתִי ,וּמַר שׁוֹלְץ בֵּל אֶת
שׁ ֶא ְפשָׁר לִ ְסמָֹ עלַי ֲִ .אנ ִי גֵּאֶה בָּ מְאוֹד!"
ָפּנ ַי ְבּחִיּוּ חָב ו ְ ָאמַר" :י ְָ עתִּי ֶ
שׂ ַמ ְחתִּי
שׁ ְבתִּי לְ ַע ְצמִי שֶׁלּוּ י ָעָה זֹאת ִאמָּא ,גּ ַם הִיא ָהיְתָה גֵּאָה בִּי .וּלְג ַע ָ
ָח ַ
שׁהִיא ִמ ְת ַעכֶּבֶת וַעֲי ִן א ִהגּ ִיעָה לְו ַשָׁה  -הֲי לוּ ָעצְרוּ גּ ַם אוֹתָהּ ַהגּ ֶָ מנ ִים,
ֶ
א ָהיְתָה נ ִ ֶצּלֶת.
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גְּבֶת צַ' ְפּל ִינְסְה ַמצִּיל ָה אֶת ַחיּ ַי
ַה ַקּי ִץ ִהגּ ִיעִַ ,אמָּא עֲי ִן א ִהגּ ִיעָה ,וּ ְ ַב ַבּי ִת ָהי ָה ְמעַט מְאוֹד אֹכֶל .גְּבֶת ָאנ ָה
שׁאַתִּי ַבּ ַבּי ִת עִם
וְלִיה שׁוּב נָסְעוּ לַ ִמּז ְח לְ ָהבִיא י ְקוֹת וּפֵרוֹת ,ו ַ ֲאנ ִי נ ִ ְ
שׂחַתִּי עִם ֲחבֵי ֶבּ ָחצֵר ,ו ְ ָאכַלְתִּי אֶת מָה
מַר שׁוֹלְץ וְעִם גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְהִ .
שׁהָיוּ ַבּ ַבּי ִת.
שּׁאֵיּוֹת ַה ִמּצְכִים ֶ
שׁגְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ֵהכִינ ָה ִמ ְ
ֶ
שׁ ָהי ִיתִי ְבּמֶחָק
ַאחַר ָצהֳי ִם ֶאחָד ָחז ַתִּי ִמבִּקּוּר ְבּבֵיתָהּ שֶׁל ֲחבֶתִּי ַחנ ְה ,וּכְ ֶ
שׁ ַמ ְעתִּי י ְיּוֹת ,וּשְׁיקוֹת חַדּוֹת שֶׁל ְמטָח טְיוּשׁוֹת
שׁלָּנוָּ ,
כַּמָּה ָבּתִּים ֵמ ַה ַבּי ִת ֶ
שׁמְעוּ ֵמ ֵעבֶר לַנָּהָר שֶׁעוֹבֵר לְי ַד ָהעִירְ  .צתִּי ְבּ ֶב ָהלָה ַה ַבּיְתָּה ,וּ ְב ֶפתַח ַהדִּיה
נִ ְ
שׁתִּי אֶת מַר שׁוֹלְץ בְּכּוֹ הַחוּצָה.
ָפּג ַ ְ
שׁ ַאלְתִּי אוֹתוֹ ַחסְת נְשִׁימָה.
"מָה ה?" ָ
"פָּץ מֶד ,הַפּוֹלָנ ִים מוֹים בַּכּוֹבֵשׁ ַהגּ ֶָ מנ ִי" ,הוּא ָענ ָה ְבּ ִהתְגּ ְשׁוּת וְיָצָא
לָחוֹבֵ .מאָז א ָחז ַר ,וְאִישׁ אֵינוֹ יוַֹ ע מָה ָעלָה בְּגוֹלוֹ.
בְּאוֹתוֹ ָהעֶב ֻה ְפ ְצצָה ָהעִיר ֵמ ָה ֲאו ִיר ,וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ו ַ ֲאנ ִי צְנוּ לַמִּלָט.
שּׁתֵּינוּ ִהגַּעְנוּ לַמִּלָט
שׁ ְ
הִיא א הְִ פּתָה ִמיּ ָי ו ְ ָד ֲחפָה ְבּכֹ ַח אֶת ָה ֲאנָשִׁים עַד ְ
שׁ ֵמּאֲחוֹי דֶּלֶת ַהמִּלָט .כַּמָּה דַּקּוֹת ַאחַר כָּ פָּץ כֹּ ַח גּ ֶָ מנ ִי
וְנ ִ ְצמַנוּ לַקִּיר ֶ
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שׁלִי מּוֹן אֶל תּוָֹ ה ֲאנָשִׁים
אֶת דֶּלֶת ַהמִּלָט וְהִיא ָח ְבטָה בָּנוַּ .חיּ ָל גּ ֶָ מנ ִי ִה ְ
שׁכְּבָה
שׁ ָעמְדוּ שָׁם ,ו ְג ַע לִ ְפנ ֵי ַהפִּצּוּץ ִהפִּילָה אוֹתִי גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה וְנ ִ ְ
ֶ
ָעלַי כְּי שֶׁא ֶא ָפּג ַע .כְּשֲֶׁ אתָה שֶׁא נ ִ ְפגּ ַ ְעתִּי ,שׁוּב ָא ֲחז ָה ְבּי ָי ,דִּלְּג ָה ֵמעַל
ָה ֲאנָשִׁים ו ְצָה ִאתִּי ַה ַבּיְתָּה.
שׁ ַחיָּלִים גּ ֶָ מנ ִים פָּצוּ לַדִּיה
ְבּ ֶמשֶׁ כַּמָּה לֵילוֹת יָשַׁנּוּ ִמ ַתּחַת לַמִּטּוֹת עַד ֶ
וּ ְבאִיּוּמֵי רוֹבֶה גּ ֵשׁוּ אוֹתָנוּ לָחוֹב .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ִה ְספִּיה לָחַת אֶת
שׁתֵּינוּ יָצָאנוּ .בָּחוֹב ָעמְדוּ הֲמוֹן
שׁלָּהּ ,וְהִיא ָא ֲחז ָה ְבּי ָי וּ ְ
שּׁחֹר ֶ
ַה ְמּעִיל ַה ָ
שׁמְעוּ קוֹלוֹת נֶפֶץ.
שׁכָּמוֹנוּ גֹּשׁוּ ִמ ָבּתֵּיהֶם ,וּ ִמ ָסבִיב נ ִ ְ
ֲאנָשִׁים ,נָשִׁים ו ִילָים ֶ
נ ִ ְצ ַטוּ ֵינוּ לָלֶכֶת.
ָהלַכְנוּ שְׁלוֹשָׁה יָמִים ,וּכְמוֹ שֶׁקּוֹה ְבּאֵירוֹפָּה ַבּ ַקּי ִץ ,גֶּשֶׁם ֵהחֵל לָת,
ו ְ ָה ֲא ָדמָה נ ִ ְהיְתָה בּוֹצִיתִ .אבַּתִּי ַסנְדָּל ֶאחָדִ .התְשֵּׁיתִי לָלֶכֶת ,וּגְבֶת
שׂאָה אוֹתִי עַל גַּבָּהּ.
צַ' ְפּלִינְסְה נ ָ ְ
שׁ ִהתְצֵּר הַתּוֹר ,כָּ
שּׁעַר .כְּכָל ֶ
ִהגַּעְנוּ לְ ַמ ֲחנ ֶה ְמגֻדָּר ,וְכֻלָּנוּ נ ֶ ֱעמַנוּ לִ ְפנ ֵי ַה ַ
שׁ ַמּפְיים בֵּין
שׁ ַמעְנוּ יוֹתֵר ְצעָקוֹת וּ ֶבכִי .שְׁמוּעָה ָעבְה בֵּין ַה ַמּ ְמתִּינ ִים ֶ
ָ
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שׁכָה אוֹתִי לְסוֹף הַתּוֹר.
ַה ְמּ ֻבגּ ָים לַיְּלָים .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָמ ְ
"עוֹד ְמעַט י ֵד ָהעֶב"ָ ,אמְה לִי" ,עָיף לְ ִהכָּנ ֵס ַבּחֹשֶׁ."
שׁ ָהלַ ו ְ ִהתְצֵּר.
ָהעֶב י ָד ,וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה עָבָה בִּיכוּת ַאחֲי הַתּוֹר ֶ
" ִהתְבִי ֵאלַי" ,הִיא ָאמְהִ " ,עמְי כְּאִלּוּ ַא ְתּ רוֹצָה לְ ַחבֵּק אוֹתִי".
ִהתְְ בתִּי.
"שִׂימִי אֶת י ָי ְִ סבִיב ַצוּ ָאי ,ו ַ ֲאנ ִי אָים אוֹתְָ בּי ָי".
שׁ ַלּ ְבתִּי אֶת גְלַי ְסבִיב
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה כּוֹ ְפפָה ֵאלַי אֶת ַצוּ ָאה ,ו ַ ֲאנ ִי ִ
שּׁחֹר
ָמ ְתנ ֶי ָה ו ְ ִחבַּתִּי אוֹתָהּ ְבּ ָחז ְה .הִיא כְסָה ֵמ ָעלַי אֶת כַּפְתּוֹי ַה ְמּעִיל ַה ָ
שׁ ָלּ ְבשָׁה ,דָּ ֲחפָה אֶת אשִׁי כְּלַפֵּי ַמטָּה וְלָ ֲחשָׁה ְבּ ָאזְנ ִיַ " :ה ֲחז ִיי ָחז ָק .אוֹתָנוּ
ֶ
א יַפְידוֲּ .אנַחְנוּ יַחַד לַ ַחיּ ִים וְלַ ָמּו ֶת!"
שּׁעַר כְּבָר הָיוּ ֲעיֵפִים ו ְא
שׁ ֶהעֱיכָה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ,הַשּׁוֹמְים ַבּ ַ
וּכְמוֹ ֶ
שׁחְר אוֹתָ,"
שּׁעַר" .עוֹד ְמעַט ֲא ַ
שׁנִּכְנְסָה ַבּ ַ
שּׁ ֵמנ ָה ֶ
טָחוּ לִ ְבדֹּק אֶת ָה ִאשָּׁה ַה ְ
שׂאָה אוֹתִי ִאתָּה עוֹד מֶחָק ב.
לָ ֲחשָׁה וְנ ָ ְ
" ִהגַּעְנוַּ .א ְתּ י ְכוֹלָה לָצֵאת"ָ ,אמְה וּ ָפ ְתחָה אֶת ַה ְמּעִיל.
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י ָתִּי ו ְ ִה ְס ַתּכַּלְ ִתִּי ָסבִיבָ .עמַנוּ ְבּ ִפנּ ָה שֶׁל צְיף גּ ָדוֹל ,וּבוֹ ִמז ְנ ִים פְּזוּים
עַל ַמצַּע שׁ .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה עָה אֶת ַה ְתּפָים ַבּ ִמּז ְן ו ְהוֹתָה לִי לְ ִהכָּנ ֵס
שׁכְּבָה לְי ָי ו ְ ָאמְהַ " :עכְשָׁו לִישֹׁן".
ְפּנ ִימָה לְתוֹ מִלּוּי ַה ִמּז ְן .אָז נ ִ ְ
ַבּ ַלּיְלָה הִיא ֵהעִיה אוֹתִי ו ְהוֹתָה לִי לָבוֹא ַאחֲיהָָ .הלַכְתִּי ִאתָּהִּ .התְשֵּׁיתִי
לְ ִהתְגּ ֵל לַחֹשֶׁ .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָאמְהֶ " :אקַּח אוֹתָ לַעֲשׂוֹת אֶת צְכַי ִך
ַעכְשָׁוַ .אחַר כִָּ תּ ְת ַאפְּי עַד ָמחָר ַבּ ַלּיְלָה .אָסוּר לָ לִהְיוֹת כָּאןַ .בּצְּיף ַהזּ ֶה
י ֵשׁ ק נָשִׁים ,וְכַנּ ִאֶה ָמחָר ַבּבֹּר יִקְּחוּ אוֹתָנוּ לַעֲבוֹדָהַ .א ְתּ ְתּ ַחכִּי לִי ַבּ ִמּז ְן,
שׁאָשׁוּב ָאבִיא לָ אֹכֶל".
שׁלִּי .כְּ ֶ
וְאֶת אשֵַׁ תּנּ ִיחִי עַל ַה ְמּעִיל ֶ
שׁיַּפְידוּ אוֹתִי
שׁ ֲאנ ִי ְבּ ַסכָּנ ָה גּ ְדוֹלָה ,ו ְ ַה ַפּחַד ֶ
שׁאֵלוֹת .י ְָ עתִּי ֶ
שׁ ַאלְתִּי ְ
א ָ
שׁ ָהי ִיתִי מוּכָנ ָה לַעֲשׂוֹת ַהכֹּל.
ִמגְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָהי ָה גּ ָדוֹל כָּל כֶָּ ,
כָָּ עבְרוּ כַּמָּה יָמִיםְ .בּ ֶמשֶׁ הַיּוֹם א ֵה ַעזְתִּי לָצֵאת ֵמ ַה ִמּז ְן ,וְלִפְנוֹת עֶב
שׁ ֵהעִיה אוֹתִי
ָחז ְה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ו ְ ֵהבִיאָה לִי פְּרוּסַת לֶחֶם .וְלַיְלָה ֶאחָד כְּ ֶ
שּׁעַר
שׁ ִהתְבְנוּ לַ ַ
שּׁעַר .כְּ ֶ
וְיָצָאנוּ ֵמ ַהצְּיף ,לָחָה אוֹתִי גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה לַ ַ
שׁתֵּי ַמ ְטבְּעוֹת זָהָב.
הִיא ָעצְה ,עָה אֶת ַהבִּ ְטנ ָה שֶׁל ַה ְמּעִיל ו ְהוֹצִיאָה ְ
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" ַחכִּי פֹּה!" הִיא הוֹתָה לִי וְנִגְּשָׁה לְבַד אֶל הַשּׁוֹמֵר .אִיתִי אֶת הַשּׁוֹמֵר לוַֹ ח
שּׁעַר .עוֹד ג ַע ָעבַר
אֶת ַה ַמּ ְטבְּעוֹת ִמיָּדָהּ שֶׁל גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה וּפוֹ ֵת ַח אֶת ַה ַ
שׁתֵּינוּ ָהי ִינוּ בַּחוּץ.
וּ ְ
שׁנּ ָ ְסעָה לָעִיר קוֹב ,וּ ִמשָּׁם ִהגַּעְנוּ
כָּל ַה ַלּיְלָה ָהלַכְנוַּ .בּבֹּר ָעלִינוּ עַל כֶּבֶת ֶ
שׁ ָפּחָה ֲענִיּ ָה ו ְ ַחסְת
שׁגּ ָרוּ בּוֹ ַמכָּים שֶׁל גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְהִ ,מ ְ
לִכְפָר טָן ֶ
שׁכֵּן אוֹתָנוּ ְבּמַתֵּף ַה ַבּי ִתָ .ה ֲאו ִיר
שׂמְחוּ לְבוֹאֵנוּ אִַ ה ְסכִּימוּ לְ ַ
כֹּל .הֵם א ָ
שָׁם ָהי ָה חַם וּ ַמסְיחֲַ .אנ ִי ָחלִיתִי ,ו ְגוּפִי ִה ְת ַמלֵּא ְבּכִנּ ִים וּבִ ְפ ָצעִים .א יָכֹלְתִּי
שּׁמִיכָהָ .הי ִיתִי
שׁכַ ְבתִּי ְבּלִי ְבּג ָים ַתּחַת ַה ְ
עוֹד לִלְבֹּשׁ אֶת ְבּג ָי ַה ְמּ ֻטנָּפִים ,ו ְ ָ
ְמ ֻפחֶת ,וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה א ָמשָׁה ִמ ֶמּנּ ִי.
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הַ ִמּל ְ ָחמָה נִגְמְה
שׁ ַהגּ ֶָ מנ ִים נ ְסוֹג ִים,
שׁ ַה ִמּלְ ָחמָה נִגְמְה ו ְ ֶ
וּ ִפתְאוֹם ָאמְה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ֶ
ֲאבָל עֲי ִן ְמ ֻסכָּן לָצֵאת ֵמ ַהמַּתֵּף.
" ֲאנ ִי רוֹצָה לִנְסֹ ַע לְו ַשָׁה לִאוֹת מָה קוֹה שָׁםֲ .אנַסֶּה לְ ַהשִּׂיג אֹכֶל ו ְ ָאבִיא לָ
ְבּג ָים" ,הִיא ִה ְבטִיחָה.
"לְכַמָּה זְמַן ִתּ ְסּעִי?"
שׁשָּׁה שָׁבוּעוֹת".
"לְ ִ
ז ֶה ָהי ָה זְמַן בֲ ,אבָל א ָהי ָה ְבּכֹחִי לְ ִה ְתנַגּ ֵד .הִיא ָהיְתָה ַהיְּחִידָה בָּעוֹלָם
שׁכַ ְבתִּי
שׁשָּׁה שָׁבוּעוֹת ָ
שׁשָּׁה שָׁבוּעוֹתִ .
שׁיָּכֹלְתִּי לִ ְסמָֹ עלֶיהָ .לָכֵן ִחכִּיתִי לָהּ ִ
ֶ
שּׂמִיכָה .מִישֶׁהוּ ִמ ְבּנ ֵי ַה ַבּי ִת הוֹיד לִי ְבּכָל יוֹם ְמעַט אֹכֶל,
ַבּמַּתֵּף ַתּחַת ַה ְ
שׁ ַתּדַּלְתִּי לִישֹׁן כְּכָל ָה ֶא ְפשָׁר.
ו ַ ֲאנ ִי ָאכַלְתִּי ו ְ ִה ְ
שׁשָּׁה שָׁבוּעוֹת ָחז ְה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה וּ ְבי ָי ָה ְבּג ָים
וּבְיּוּק ַאחֲי ִ
שׂ ְמלָה ,גּ ַַ בּי ִם וְנ ַ ֲעלַי ִם .הִיא ֶה ֶעלְתָה אוֹתִי לְ ַמ ְעלָהֲ  ,חצָה אוֹתִי,
 ַתּחְתּוֹנ ִיםִ ,ִספְּה אוֹתִי ,וּ ַב ַפּעַם הָאשׁוֹנ ָה ז ֶה זְמַן ב נ ִאֵיתִי אֱנוֹשִׁית.
יָצָאנוּ לְו ַשָׁה.

‰JŸÒŸÈœ Ït
Ÿ ßÃˆ ˙WŒ·Ÿb
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ָבּעֶב ָעצַנוּ ְבּ ַאכְ ַסנְי ָה .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה נ ָ ְתנ ָה לִי פְּרוּסַת לֶחֶם וּ ְמעַט ַמי ִם,
שׁבְנוּ ַבּ ִמּטָּה הִיא ָאמְה" :י ֵשׁ לִי ַמשֶּׁהוּ נוֹא לְ ַספֵּר לָֻ .מתָּר לָ לִבְכּוֹת,
שׁיּ ָ ַ
וּכְ ֶ
שׁמָה נְשִׁימָה ֲע ֻמקָּה ,נ ֶ ֶאנְחָה וּבִשְּׂה לִי
שׁתְה לְג ַע ,נ ָ ְ
לִ ְצעֹק וְלִצְחַ" .הִיא ָ
שׁלָּ אֵינֶנּ ָה .הִיא א ַתּ ֲחזֹר
שׁתִּי כָּל כִָּ " :אמָּא ֶ
שׁ ְ
שׁ ִמּ ֶמּנּ ָה ָח ַ
אֶת ַהבְּשׂוֹה ֶ
עוֹד".
א ָצעַתִּי ו ְא ָבּכִיתִיָ .הי ִיתִי ֲעיֵפָה.
"לְו ַשָׁה ִהגּ ִיעוּ י ְהוּים "...הִיא נ ִ ְסּתָה לוֹמַר ,ו ַ ֲאנ ִי ִה ְתפְָּ צתִּי לְתוֹ דְּבָיהָ:
שּׁנ ָ ַתי ִם שֶׁא אִיתִי י ְהוּי ,א ֶה ֱא ַמנְתִּי
שׁאֲרוּ י ְהוּים?" ַאחֲי יוֹתֵר ִמ ְ
"נ ִ ְ
שׁאֲרוּ י ְהוּים בְּפּוֹלִין.
שׁנּ ִ ְ
ֶ
שׁאֲרוּ י ְהוּים ,ו ְ ֵחלֶק ֵמהֶם ִמתְכְּז ִים ְבּו ַשָׁה".
"נ ִ ְ
שׁכַּ ְבתִּי עַל ַה ִמּטָּה,
שׁאֶת ִאתָָּ "!אמַתִּי ְבּ ֶה ְחלֵטִיּוּת ,נ ִ ְ
"א ִאכְפַּת לִיֲ .אנ ִי נ ִ ְ
ו ְסוֹ ַב ְבתִּי אֶת אשִׁי אֶל ַהקִּיר.
שׁ ְבתִּי עַל ִאמָּא :מָה ה לָהּ? לָמָּה הִיא ִה ְבטִיחָה לָבוֹא ו ְא
כָּל ַה ַלּיְלָה ָח ַ
שׁ ְבתִּי לְחַכּוֹת לְ ַאבָּאִ .מזְּמַן
שׁלְחוּ ַהגּ ֶָ מנ ִים? א ָח ַ
ָבּאָה? ַהאִם גּ ַם אוֹתָהּ ָ
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שׁ ָאמְה שֶׁהוּא
שׁ ִאמָּא בִּ ְקּשָׁה לְהָל ָעלַי כְּ ֶ
שׁאֶת ַאבָּא הָגוּ ַהגּ ֶָ מנ ִים ו ְ ֶ
ֵה ַבנְתִּי ֶ
נָסַע אֶל ֵמ ֵעבֶר לֶהָים.
שׁאֲרוּ
שׁ ַאלְתִּי אֶת גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה" :מָה עַל ָאנ ָה וְלִיהַ ,האִם הֵן נ ִ ְ
ַבּבֹּר ָ
ַבּ ַחיּ ִים?"
שׁכֵּן".
שׁ ַמ ְעתִּי ֵמהֶןֲ ,אבָל ֲאנ ִי ַמעֲיכָה ֶ
"א ָ
"אָז אֵיַ א ְתּ יוֹעַת עַל ִאמָּא?"
שׁעֲי ִן ָהי ִינוּ כֻּלָּנוּ ְבּו ַשָׁהִ .אמֵּ בָּחָה מִצּ'וֹטְקוֹב לַכְּפָר
שׁ ַמעְנוּ כְּ ֶ
"עַל ִאמֵָּ 
שׁ ָפּחָה א ִה ְצלִיחוּ לְ ַהשִּׂיג לָהּ
שֶׁל כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ ָה ֲא ִמתִּית ,אְַ בּנ ֵי ַה ִמּ ְ
תְּעוּדָה ַמ ְתאִימָה ,וְהִיא ָעבְה לִכְפָר ַאחֵרַ .בּכְּפָר ַהזּ ֶה הִיא ִה ְס ַתּתְּה ֵאצֶל
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ ,אַ מִישֶׁהוּ ִהלְשִׁין ָעלֶיהָ ,וְהִיא נ ָ ְפלָה
שׁ ָפּחָה שֶׁל ִמ ְ
רוֹבֵי ִמ ְ
לִיי ַהגּ ֶָ מנ ִים".
שׁ ִאמָּא
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ י ָעוּ ֶ
שׁגְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה וְג ַם ְבּנ ֵי ִמ ְ
ִפּתְאוֹם ֵה ַבנְתִּי ֶ
אֵינֶנּ ָה ,י ָעוּ מַדּוּ ַע א ִהגּ ִיעוּ ֵאלַי ִמכְ ָתּבִים וּ ְ ְבכָל זֹאת ֶה ְחלִיטוּ לְ ָהג ֵן ָעלַי
וּלְ ַה ְמשִׁי לְ ַה ֲעמִיד ָפּנ ִים...
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ַבּחֲז ָה לְו ַשָׁה
ו ַשָׁה ָהיְתָה ֻמ ְפ ֶצצֶת ,ו ְ ִעיּ ֵי חֳבוֹת הָיוּ ְבּכָל חוֹב .הִיא א דָּ ְמתָה לָעִיר
שׁ ָהי ָה בָּהּ
שׁגּ ַנוּ בָּהּ נ ִ ְפגְּעָה ַבּ ַה ְפ ָצצָה ֵמ ָה ֲאו ִיר ,וְכָל מָה ֶ
שׁ ָעזַבְנוּ .גּ ַם ַהדִּיה ֶ
ֶ
שׁאַנוּ ק גְּבֶת
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ א ָחז ַר ,וּ ַבדִּיה ַההֲרוּסָה נ ִ ְ
שׁדַּד .אִישׁ ִמ ְבּנ ֵי ִמ ְ
נִ ְ
צַ' ְפּלִינְסְה ו ַ ֲאנ ִי.
א ָהי ָה לָנוּ אֹכֶל ,א הָיוּ לָנוּ ְבּג ָיםָ .הי ִינוּ ַחסְרוֹת כֹּל .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה
שׁגּ ַנוּ בּוֹ
ָע ְבדָה ַבּעֲבוֹדוֹת ִמזְדַּמְּנוֹת ,ו ַ ֲאנ ִי ֶה ְחלַ ְטתִּי לַ ֲעזֹר ַבּפַּנָסָה .בָּחוֹב ֶ
שׁכָּאן
שׁבִים ,וְכֻלָּם חִכּוּ בְּתוֹר אָ וּלָי ִים בִּייהֶםֵ .ה ַבנְתִּי ֶ
ֻחלְּקוֹ ַמי ִם לַתּוֹ ָ
שׁ ֲאנ ִי סוֹ ֶפג ֶת מַכּוֹת
ֶא ְפשָׁר לַעֲשׂוֹת ִמ ְסחָר טוֹב .נ ִחַתִּי בֵּין ָה ֲאנָשִׁים תּוֶֹ 
שׁנ ֵי דְּלָי ִים ְבּ ַמי ִם.
וּלָלוֹת נִמְצוֹת ,וּבְתוֹך ג ַע ִהגּ ַ ְעתִּי לְאשׁ הַתּוֹר וּ ִמלֵּאתִי ְ
אֶת ַהדְּלָי ִים ַה ְמּלֵאִים לְָ חתִּי לְסוֹף הַתּוֹר וּכְמוֹ מוֹכֶת בַּשּׁוּק ָצעַתִּי בְּקוֹל:
" ַמי ִם לִ ְמכִיהַ .מי ִם לִ ְמכִיה .אַל ַתּ ֲעמֹד בַּתּוֹר .ח דְּלִי ַמי ִם ,וְתֵן לִי תַּפּוּחֵי
ֲא ָדמָה"ָ .תּמִיד ָהי ָה בַּתּוֹר מִישֶׁהוּ ֲחסַר ַס ְבלָנוּת ,ו ְהוּא נָתַן לִי אֶת ַהדְּלִי הָיק
שׁאַתִּי אֶת ַהדְּלִי ַה ָמּלֵא
שׁלָּנוִּ ,ה ְ
שֶׁלּוֹ ו ְעוֹד כַּמָּה תַּפּוּחֵי ֲא ָדמָהְ  .צתִּי לַדִּיה ֶ
ְבּ ַמי ִם וְאֶת תַּפּוּחֵי ָה ֲא ָדמָה ,לְָ חתִּי אֶת ַהדְּלִי הָיק וְיָצָאתִי לָחוֹב .שׁוּב
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נ ִחַתִּי בַּתּוֹר ,שׁוּב ָח ַט ְפתִּי מַכּוֹת וּלָלוֹתֲ ,אבָל א וִתַּתִּיַ  .בּלְתִּי ַמי ִם
ו ְ ָחז ַתִּי לְסוֹף הַתּוֹר.
"מִי רוֹצֶה ַמי ִם? מִי רוֹצֶה ַמי ִם? ַמי ִם תְּמוּת ְבּ ָצלִיםַ ,מי ִם תְּמוּת לֶחֶם".
שׁ ִה ְסכִּים לְ ַה ֲחלִיף אֶת דְּלִי ַה ַמּי ִם ַה ָמּלֵא בִּלִי יק וּ ְבכַמָּה
ו ְשׁוּב נ ִ ְמצָא מִי ֶ
ְבּ ָצלִים אוֹ בִּלִי יק וּ ַב ֲחצִי כִּכַּר לֶחֶם.
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָהיְתָה מְצָּה מְאוֹד.
שׁלְּעוֹלָם א ֶא ְהי ֶה
שׁאֵינֶנּ ִי י ְהוּיּ ָה ו ְ ֶ
שׁמֵּעוֹלָם א ָהי ִיתִי י ְהוּיּ ָהֶ ,
ֶה ְחלַ ְטתִּי ֶ
שׁ ָעבַר בָּחוֹב וְנ ִאָה
שׂחַתִּי עִם יַלְי ֶה ָחצֵר ,ו ְַ לּלְתִּי כָּל מִי ֶ
י ְהוּיּ ָהִ .
שׁכְתִּי לָלֶכֶת לַכְּנ ֵ ִסיּ ָה ו ְ ִה ְת ַפּ ַלּלְתִּי בִּבֵקוּת .א צִיתִי שׁוּם שֶׁר
י ְהוּיִ .ה ְמ ַ
שּׁנ ַת ַהלִּמּוּים ִתּ ָפּתַח .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה
שׁ ְ
לָעַם ַהיּ ְהוּיִ .חכִּיתִי בְּצֶר רוּ ַח ֶ
שׁ ֶא ְחזֹר לִלְמֹד ְבּבֵית ַה ֵסּפֶר.
שׁ ַתּ ֲעשֶׂה ַהכֹּל כְּי ֶ
ִה ְבטִיחָה ֶ
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סַבָּא רוֹצֶה אוֹתִי
שׁ ְמעָה דְּפִיה
שׁ ְבתִּי עִם גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ַבּדִּיה ,נ ִ ְ
שׁיּ ָ ַ
ַאחַר ָצהֳי ִם ֶאחָד ,כְּ ֶ
שׁנ ֵי גְּבָים ָ -ה ֶאחָד ְמ ֻבגּ ָר ,כִּ ְמעַט
ַבּדֶּלֶתָ .פּ ַת ְחתִּי אֶת ַהדֶּלֶת ,וּ ַב ֶפּתַח ָעמְדוּ ְ
ז ָן ,ו ְ ָה ַאחֵר ָצעִיר ִממֶּנּוִּ .מיּ ָד זִהִיתִי אוֹתָם ַ -סבָּא י ִ ְצחָק ו ְדוֹי לֵאוֹןָ ,האָח
שֶׁל ָאבִי .עֵינ ָיו שֶׁל ַסבָּא הָיוּ כְּבוּיוֹתַ ,מבָּטוֹ עָצוּב וְג ַבּוֹ שָׁחוּחַַ .סבָּא ִהבִּיט
שׂ ְמחָה אוֹ לְחִבּוּק ,אֲַ אנ ִי פְָּ צתִּי בִּ ְצעָקוֹת" :י ְהוּים
בִּי ו ְ ִצפָּה לִיאַת ִ
ְמלֻכְלָכִים .לְכוּ ִמפֹּה .לָמָּה בָּאתֶם? כְּי לְ ַהסְי ַח לָנוּ אֶת ַהדִּיה? ֵתּלְכוּ לְאָן
שׁכָּל ַהיּ ְהוּים ָהלְכוּ .א צָיֶ א ְתכֶם פֹּה "...ו ְלוּלֵי ִהגּ ִיעָה גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה
ֶ
שׁתִּיה אוֹתִיָ ,הי ִיתִי ַמ ְמשִׁיכָה לִ ְצעֹק עוֹד ו ְעוֹד.
בִּ ְמהִירוּת ו ְ ִה ְ
שּׁנַי ִם ַבּאֲיבוּת ו ְ ִהזְמִינ ָה אוֹתָם לְ ִהכָּנ ֵס.
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָפּנְתָה אֶל ַה ְ
ַהשְּׁלוֹשָׁה שׂוֹחֲחוּ בֵּינ ֵיהֶם ,וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָאמְהַ " :א ְתּ זוֹכֶת אֶת ַסבָּא
שׁלַָּ ,אבָּא שֶׁל ִאמָּא?"
ֶ
ַסבָּא ִהבִּיט בִּי ְבּעֵינַי ִם ִמ ְת ַחנּ ְנוֹת ,ו ַ ֲאנ ִי נ ִ ְמ ַתּ ְחתִּי ,יִשַּׁתִּי ֵאלָיו ַמבָּט ו ְ ָאמַתִּי:
"א! לִכְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ אֵין ַסבָּא".
שׂתָּה ,ו ְ ַסבָּא ִספֵּר לִגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה בִּכְאֵבִ " :מיּ ְהוּי
דְּ ָממָה ֵמעִיה ִה ְ
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שׁלְחוּ אֶת כָּל
שׁאֲרוּ כַּמָּה י ְהוּים בִּלְבַדִ ...חסְּלוּ אֶת ַהגּ ֵטוֹ ו ְ ָ
צ'וֹטְקוֹב נ ִ ְ
ַהיּ ְהוּיםַ ...א ְתּ יוֹעַת לְאָן "...גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ִהנ ְ ֲהנ ָה בְּאשָׁהּ לְאוֹת
שׁתִּי מוּנְי ָה ו ַ ֲאנ ִי ִה ְת ַחבֵּאנוּ בְּמַתֵּף בֵּית ַהמִּחַתֲ ,אבָל
שּ ַתּתְּפוּת ְבּ ַצעֲרוִֹ " .א ְ
ִה ְ
שׁכְתִּי
שׁלִּי נֶהֶג ָה ִמיּ ְיּוֹת ו ַ ֲאנ ִי ִה ְמ ַ
מִישֶׁהוּ ִהלְשִׁין ָעלֵינוּ וּבָחְנוּ לָחוֹב .מוּנְי ָה ֶ
שׁ ַמעְנוּ ִמ ֶמּנּ ָה ֵמאָז
לְבַד .אֵינֶנּ ִי יוַֹ ע מָה ָעלָה בְּגוֹלָהּ שֶׁל בִּתִּי י ְהוּית ,א ָ
שׁאַר אִישׁ ,ו ַ ֲאנ ִי ק רוֹצֶה אֶת נֶכְדָּתִי ַבּ ֲחז ָה"...
שׁ ַפּ ְחתִּי א נ ִ ְ
נ ָ ְסעָהִ ...מ ִמּ ְ
שׁלְָּ "...צעַתִּי ְבּלִי לְ ִה ְת ַחשֵּׁב בִּכְאֵבוֹ שֶׁל ַסבָּא" ,ו ְ ַאתְּ,
" ֲאנ ִי א ַהנֶּכְדָּה ֶ
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ,אַל ַתּ ֲאמִינ ִי לַיּ ְהוּי ַהזּ ֶהַ .א ְתּ ְבּ ַע ְצמֵך יוֹעַת ֵמאֵיפֹה
בָּאתִיֵ ...תּלְכוּ ִמפֹּה! ֵתּלְכוּ ִמפֹּה! ֵתּלְכוּ ִמפֹּה!"
הֵם ָהלְכוּ ,וּגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה א ָאמְה ִמלָּה.
שׁנ ַת ַהלִּמּוּים ִהתְבָה .כְּבָר דִּ ְמיַנְתִּי הֵיכָן
ָעבְרוּ עוֹד שְׁלוֹשָׁה שָׁבוּעוֹת וּ ְ
שּׁ ְבתִּי ֵמ ֶה ָחצֵר
שׁ ַ
שׁ ֲחבֶתִּי ַחנ ְה ִתּ ְהי ֶה שָׁם .יוֹם ֶאחָד כְּ ֶ
ֵאשֵׁב ַבּכִּתָּה ,ו ְוּ ִיתִי ֶ
ָאמְה לִי גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְהָ " :מחָר ַבּבֹּר נִסַּע לִכְפָר לְי ַד ָהעִיר לוֹז'ַ  .בּלְתִּי
שׁ ָאנ ָה שׁוֹלְץ וְלִיה חַיּוֹת וְנ ִ ְמצָאוֹת ַבּכְּפָר ַהזּ ֶה .הֵן צוּ לָבוֹא לְו ַשָׁה,
הוֹ ָדעָה ֶ
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ֲאבָל ֲאנ ִי ַמעֲיפָה לִנְסֹ ַע ֲאלֵיהֶןַ .בּכְּפָר י ֵשׁ הַבֵּה אֹכֶל ,ו ְ ַא ְתּ עֲי ִן יַלְדָּה ַ טנּ ָה
וּז ְקוּה לִיקוֹת וּלְפֵרוֹת כְּי לְ ִה ְת ַפּ ֵתּחַ".
שׁ ֶא ְצטָ לַ ֲעזֹב אֶת ֲחבֵי ְבּו ַשָׁהֲ ,אבָל ִחכִּיתִי בְּצֶר רוּ ַח לַ ְפּג ִישָׁה
ִה ְצ ַטעַתִּי ֶ
שׁבְתִּי שֶׁי ְהי ֶה ְמ ֻציּ ֻן לִנְסֹ ַע חוֹק כִּי כַָּ סבָּא
עִם לִיה וְעִם גְּבֶת שׁוֹלְץ ,ו ְ ָח ַ
א י ִ ְמצָא אוֹתִי.
נ ָ ַסעְנוּ בָּכֶּבֶת ,י ָנוּ ִמ ֶמּנּ ָה וּ ַבזְּמַן שֶׁנּוֹתַר עַד צֵאת הָכֶּבֶת ַה ָבּאָה ,יָצָאנוּ
ֵמ ַה ַתּ ֲחנ ָה אֶל הָחוֹב כְּי לִנוֹת גְּלִידָהַ .בּדֶָּ עצַנוּ לִ ְפנ ֵי חֲנוּת הִיטִים כִּי
שׁ ִהזְכִּיר
שׁלְחָן טָןַ ,עתִּיק וּ ְמ ֻסגְנ ָן ֶ
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ֲ אתָה ְבּחַלּוֹן הֲָ או ָה ֻ
שׁנּ ֶ ֶעצְה לְי ַד ַהמִּכָה,
שּׁחֹה ֶ
לָהּ אֶת בֵּית הוֹיהָ .א אִיתִי אֶת ַהמְּכוֹנ ִית ַה ְ
שׁנּ ֶ ֱעמַד לְי ָנוִּ .פּתְאוֹם הוּא
שׁחֹה ֶ
שׂ ְמתִּי לֵב לָאִישׁ ַה ְמּזֻקָּן ַבּ ֲחלִיפָה ְ
אַַ 
שּׁחֹהָ .צעַתִּי" :גְּבֶת
ָתּפַס אוֹתִי ֵמאָחוֹר וְג ָר אוֹתִי לְתוַֹ המְּכוֹנ ִית ַה ְ
צַ' ְפּלִינְסְה! ַהצִּילוּ!" ֲאבָל ַהמְּכוֹנ ִית ֵה ֵחלָּה לִנְסֹעַ ,וּ ִמ ַבּעַד לַחַלּוֹן אִיתִי אֶת
שׁכְתִּי אֶת י ָדוֹ שֶׁל
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה עוֹמֶת וּבוֹכָהָ .בּ ַע ְטתִּי לְכָל ַהכִּוּוּנ ִים ,נ ָ ַ
ָהאִישׁ ,צְָ חתִּיַ  ,לּלְתִּי וְג ַם י ָתִּיַ .המְּכוֹנ ִית נ ָ ְסעָה ,ו ַ ֲאנ ִי א אִיתִי לְאָן.
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ֲאנ ִי רוֹצָה לִגְבֶת צַ' ְפּל ִינְסְה
א נ ִגּ ַ ְעתִּי ,וּ ְב ֶמשֶׁ כָּל ַהנְּסִיעָה ִהשְׁתּוֹלַלְתִּיַ .פּ ֲע ַמי ִם ִהכֵּיתִי בְּאשׁוֹ שֶׁל
שׁיָּשַׁב לְ ָפנ ַי ,וְכַמָּה ְפּ ָעמִים נִסִּיתִי לִ ְפתֹּ ַח אֶת דֶּלֶת ַהמְּכוֹנ ִית כְּי לִפֹּץ
ַהנַּהָג ֶ
שׁיָּשַׁב לְ ִצדִּי נִסָּה לִ ְתפֹּס אֶת י ָי וְאֶת גְלַי ו ְ ִאיּ ֵם ָעלַי ,אֲַ אנ ִי
ִמ ֶמּנּ ָהָ .האִישׁ ֶ
א וִתַּתִּי.
שׁתִּי שֶׁהוּא ִמ ְתכַּוּ ֵן
שׁ ְ
ִפּתְאוֹם נ ֶ ֶעצְה ַהמְּכוֹנ ִיתַ .הנַּהָג יָצָא ִמ ֶמּנּ ָה ,ו ַ ֲאנ ִי ָח ַ
לְהַבִּיץ לִי .הוּא ָפּתַח אֶת דֶּלֶת ַהמְּכוֹנ ִית וּ ָמשַׁ אוֹתִי הַחוּצָהֲ .חבֵרוֹ ַה ְמּזֻקָּן
שׁ ָמּ ַעכְתִּי וְאֶת ַה ֲחלִיפָה
יָצָא ֵמ ַהדֶּלֶת ָה ַאחֶת וְנִסָּה לְ ַה ֲחלִיק אֶת הַכּוֹבַע ֶ
שׁתֵּף
שׁלִּי .הֵם כְּבָר ֵהבִינוּ שֶׁא ֲא ַ
שׁ ָהיְתָה ֻמכְ ֶתּמֶת בִּ ְטבִיעוֹת ֻסלְיוֹת ַהנּ ַ ֲעלַי ִם ֶ
ֶ
שׁ ֲאנ ִי צוֹעֶת
ִאתָּם ְפּ ֻעלָּה וּלְא ִמלָּה ָתּפְסוּ אוֹתִי בִּז ְרוֹעוֹתַי ,גּ ָרוּ אוֹתִי  -תּוֶֹ 
 אֶל תּוֹ חֲר מַגוֹת ,עָלוּ קוֹמָה ַאחַת ,נ ֶ ֶעצְרוּ לִ ְפנ ֵי ַאחַת ַהדִּירוּת ו ְ ָדפְקוַּבּדֶּלֶת.
ַסבָּא ָפּתַח אֶת ַהדֶּלֶת.
שּׁנַי ִם ִהכְנ ִיסוּ אוֹתִי ְפּנ ִימָה ,הִפּוּ ִמ ֶמּנּ ִי ו ְ ָחז ְרוּ ִמיּ ָד לַ ֶפּתַח כְּאִלּוּ ָפּחֲדוּ
ַה ְ
שׁכַּ ְבתִּי עַל הְָ צפָּה ו ְ ִהכֵּיתִי בָּהּ.
שׁאֶדֹּף ַאחֲיהֶם .נ ִ ְ
ֶ
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שּׁנ ֵיהֶם כְּבָר הָיוּ ַבּחֲר ַהמַּגוֹתֲ " ,אנ ִי
שׁ ְ
שׁטֵנ ְשׁוּס"ָ ,אמַר ַהנַּהָג לְ ָסבִי כְּ ֶ
"מַר ְ
שׁיּ ִ ְהי ֶה לְ ל הַבֵּה יוֹתֵר ֵמ ִאתָּנוּ לְ ִה ְס ַתּדֵּר ִאתָּהּ".
ְמ ַאחֵל ֶ
לְ ַסבָּא כְּלָל א ָהי ָה ל .שׁוּב ו ָשׁוּב ָחז ַתִּי ו ְ ָאמַתִּיֲ " :אנ ִי רוֹצָה לִגְבֶת
שׁ ָהי ָה ִאתִּי
צַ' ְפּלִינְסְה! ֲאנ ִי רוֹצָה לִגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה!" מִתּוַֹ התִּיק ַה ָקּטָן ֶ
שׁ ָהי ָה ַבּקִּיר ו ְ ִה ְת ַפּ ַלּלְתִּי לְ ֶעז ְהַ .סבָּא
הוֹצֵאתִי ְצלָבָ ,תּלִיתִי אוֹתוֹ ְבּ ַמ ְסמֵר ֶ
שׁלִי אֶת ַה ְצּלָב עַל הְָ צפָּה ו ְ ָצעַקַ " :א ְתּ י ְהוּיּ ָה! ֲאנַחְנוּ י ְהוּים! י ְהוּים
ִה ְ
שּׁבָים וּ ָבכִיתִי.
שׁבַּר ,ו ַ ֲאנ ִי ָא ַס ְפתִּי אֶת ַה ְ
א ִמ ְת ַפּלְּלִים לִ ְצלָב!" ַה ְצּלָב נ ִ ְ
שׁבִיתַת עָב ,ו ְ ַאחֲי כַּמָּה יָמִים ִהכְי ַח אוֹתִי ַסבָּא לֶ ֱאכֹלָ .אכַלְתִּי
שׁ ַב ְתתִּי ְ
ָ
ְמעַט ו ְא דִּבַּתִּיַ .הנֶּתֶק בֵּינ ֵינוּ ָהי ָה ֻמ ְחלָטָ .מצָאתִי נְי ָרוֹת ו ְ ִעפָּרוֹן ,וְכָ ַת ְבתִּי
לִגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ִמכְתָּב" :בּוֹאִי ו ְ ַהצִּילִי אוֹתִיַ .ה ַסּבָּא ַהזּ ֶה מַבִּיץ לִי ו ְא
שׁטָהַ .הצִּילוּ! ַהצִּילוּ!" עַל ַהנְּי ָר ֵמאָחוֹר כָּ ַת ְבתִּי
נוֹתֵן לִי לֶ ֱאכֹל .תִּאִי לַ ִמּ ְ
שׁ ַפּחַת שׁוֹלְץ ְבּו ַשָׁה ,וְז ָתִּי אוֹתוֹ דֶַּ החַלּוֹן .וּ ִיתִי
אֶת ַהכְּתֹבֶת שֶׁל ִמ ְ
שׁלַח אוֹתוֹ.
שׁמִּישֶׁהוּ י ִ ְמצָא אֶת ַה ִמּכְתָּב וְי ִ ְ
ֶ
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ְבּ ֶמשֶׁ שְׁבוּ ַעי ִם נִסָּה ַסבָּא לְ ִהתְב ֵאלַי ו ַ ֲאנ ִי ִהתְחַתִּי .אִיתִי אֶת עֵינ ָיו
שׁ ֶא ָמּאֵס ָעלָיו
ָהעֲצוּבוֹת ו ְא וִתַּתִּי .א ִהתְַ ח ְצתִּי ו ְא ִה ְסתָּתִּי .וּ ִיתִי ֶ
ו ְהוּא י ַ ֲחז ִיר אוֹתִי לִגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה .א ָהי ָה לִי שׁוּם צוֹן לְ ַה ְתחִיל שׁוּב
ַחיּ ִים ֲח ָדשִׁים עִם ַסבָּא ז ָן וְעָצוּב.
ו ְיוֹם ֶאחָד ָאמַר ַסבָּא" :הוֹלְכִים".
"לִגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה?"
ַסבָּא א ָענ ָה .הוּא ָאחַז ְבּי ָי וְיַחַד יָצָאנוּ .נ ָ ַסעְנוּ בָּאוֹטוֹבּוּס לְעִיר שֶׁא
ִהכַּתִּי ,י ָנוּ ֵמהָאוֹטוֹבּוּסָ ,הלַכְנוּ מֶחָק שֶׁל אַָ בּעָה חוֹבוֹת ,ו ְ ִהגַּעְנוּ לְ ַבי ִת
גּ ָדוֹל ו ְ ָאפֹר ֻמקָּף בְּחוֹמָהָ .עלִינוּ שָׁלוֹשׁ מַגוֹת ,וְלִ ְפנ ֵי ַהדֶּלֶת ַהגּ ְדוֹלָה ָאמַר
שׁבִי!"
ַסבָּאְ " :
שׁתֵּי דְּפִיקוֹת ַבּדֶּלֶתִ ...הסְתּוֹבֵב ו ְ ָהלַ
שּׁ ְבתִּי ֲעיֵפָה וּ ֻמ ֶתּשֶׁתַ ,סבָּא דָּפַק ְ
ִה ְתי ַ ַ
בִּ ְמהִירוּת ֵמ ַהמָּקוֹם.
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מַטָה אוֹ ישְׁ י ָה
שׁ ַסּבָּא י ַ ֲחז ִיר אוֹתִי לִגְבֶת צַ' ְפּלִינְסְה,
לְזֹאת א ִצפִּיתִיָ .עשִׂיתִי ַהכֹּל כְּי ֶ
ו ְ ִהנּ ֵה הוּא נוֹטֵשׁ אוֹתִי ְבּמָקוֹם ז ָר ו ְא ֻמכָּר .פְָּ צתִּי ְבּ ֶבכִי.
שׂ ְמלָה ו ְ ָעלֶי ָה סִינ ָר לָבָן ִהתְכּוֹ ְפפָה ֵאלַי,
ַהדֶּלֶת נ ִ ְפ ְתּחָה ,ו ְ ִאשָּׁה לְבוּשָׁה ְבּ ִ
לִ ְטּפָה אֶת אשִׁי וְנ ָ ְתנ ָה לִי י ָדְ  .מתִּי ו ְ ָהלַכְתִּי ַאחֲיהָ .נִכְנַסְנוּ לַ ַבּי ִתָ .הי ָה
בּוֹ אוּלַם כְּנ ִיסָה גּ ָדוֹל וּ ְסבִיבוֹ הָיוּ ֲחדָים .יְלָים ְבּנ ֵי גּ ִילִי בְּעִֵ התְרוֹצְצוּ
שׁכְתִּי לָלֶכֶת ַאחֲי ָה ִאשָּׁה עַד דֶּלֶת ז ְכוּכִית גּ ְדוֹלָה
ַבּ ַבּי ִת וְנ ִאוּ מְצִּיםִ .ה ְמ ַ
וּשְׁקוּפָה .נִכְנַסְנוּ לַחֶר ,ו ְ ַהדֶּלֶת נ ִ ְסגּ ְה ַאחֲינוָּ .ה ִאשָּׁה ִהגּ ִישָׁה לִי כִּסֵּא ו ְכוֹס
שׁמֵ"?
שׁ ֲאלָה" :מָה ְ
ַמי ִם ו ְ ָ
שׁ ֲאנ ִי כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ אוֹ
א י ְָ עתִּי מָה לַעֲנוֹת .א י ְָ עתִּי אִם לוֹמַר ֶ
שׁ ַאלְתִּי" :מָה ַהמָּקוֹם ַהזּ ֶה?"
מַטָה ו ִינְטֶר .לָכֵן לָג ַ ְמתִּי עוֹד לְג ִימָה ֵמ ַה ַמּי ִם ו ְ ָ
שׁאֲרוּ לְבַד".
"ז ֶה ַבּי ִת לִילָים י ְהוּים שֶׁהוֹיהֶם א ָחז ְרוּ וְהֵם נ ִ ְ
שׁמֵּעוֹי אִיתִי כָּל כָּ הַבֵּה יְלָים
שׁ ַאלְתִּי .א זָכַתִּי ֶ
"כֻּלָּם י ְהוּים?" ָ
י ְהוּים ְבּמָקוֹם ֶאחָד.
"כֻּלָּם י ְהוּים .וּ ֵמהֵיכָן ַאתְּ?"
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" ֲאנ ִי?" לְג ַע שׁוּב ִה ְת ַבּלְ ַבּלְתִּיֲ " .אנ ִי ִמוּ ַשָׁהֲ ...אנ ִי מִצּ'וֹטְקוֹב ...אֲ ,אנ ִי
ִמוּ ַשָׁה".
שּׁ ֵאלָה ַה ַמּכְשִׁילָה.
שׁ ֲאלָה אֶת ַה ְ
שׁמֵ "?הִיא שׁוּב ָ
"וּ ְ
שׁי ָהֲ .אנ ִי ָה ַא ְחיָנ ִית שֶׁל גְּבֶת
" ֲאנ ִי כְּי ְסטִינ ָה גּ ְינְיֵבִיץ ,וְכֻלָּם קוֹאִים לִי י ְ
ָאנ ָה שׁוֹלְץ .בָּאתִי ֵמ ַהכְּפָר אֶל דּוֹ ָדתִי כִּי ִאמִּי חוֹלָה"ִ ,הזְדַּ ַקּ ְפתִּי ו ְ ָאמַתִּי אֶת
ַהנּ ְאוּם הָג ִיל.
" ָאהָה"ָ ,אמְה ָה ִאשָּׁה בְּקוֹל ְמהֻהָר" .אָז לָמָּה בָּאת ֵאלֵינוּ לְבֵית ַהיְּלָים
שׁתָה.
ַהיּ ְהוּים?" הִיא הְִ 
שׁ ֵהבִיא אוֹתִי לְכָאן".
"ז ֶה ַסבָּא .הוּא ֶ
" ַסבָּא"...
שׁ ֶא ְהי ֶה
"כֵּן .הוּא נָתַן הוֹאָה לַ ֲחטֹף אוֹתִי ִמגְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה .הוּא רוֹצֶה ֶ
שׁ ִאמָּא ֵמתָה
י ְהוּיּ ָהֲ .אבָל ֲאנ ִי א רוֹצָה .לָמָּה לִי? גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ָאמְה ֶ
שּׁאֵר ִאתָּה וְלַ ֲחזֹר לְבֵית ַה ֵסּפֶר".
וְג ַם ַאבָּא מֵת ו ַ ֲאנ ִי י ְכוֹלָה לְ ִה ָ
" ַא ְתּ אוֹ ֶהבֶת לִלְמֹד?"
"מְאוֹד".
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"וּמָה שֵׁם ִאמֵּ"?
שׁתָּבוֹא ַאחֲי ו ְא ָבּאָהִ .אמָּא אָה לִי מַטוּשׁ.
"לְ ִאמָּא אוּ נֵטִי .הִיא ִה ְבטִיחָה ֶ
ו ְ ַאבָּא א לִי מַטָהלֶ'ה"ָ ,אמַתִּי ו ְ ִחיַּכְתִּי ַבּ ַפּעַם הָאשׁוֹנ ָה ז ֶה זְמַן ב.
"בַּת כַּמָּה ַאתְּ?"
"בַּת ֶעשֶׂר".
"וְכַמָּה זְמַן ָהי ִית ְבּו ַשָׁה?"
שּׁנ ָ ַתי ִם".
"יוֹתֵר ִמ ְ
שׁ ַא ְתּ לְבַד וְלָנוּ
"י ֵשׁ לִי ַה ָצּעָה"ִ ,ה ְפסִיה ָה ִאשָּׁה אֶת ַהשִּׂיחָה ַהנְּעִימָהִ " ,מכֵּיו ָן ֶ
שׁ ַתּ ֲחלִיטִי אִם ַא ְתּ רוֹצָה
שּׁאֲי ִאתָּנוּ כַּמָּה יָמִים עַד ֶ
שׁבִילִֵ ,ה ָ
י ֵשׁ פֹּה מָקוֹם בִּ ְ
שׁי ָה אוֹ מַטָהַ .מ ְסכִּימָה?"
שׁיּ ִאוּ לָ י ְ
ֶ
"ו ְאוּכַל לְ ִה ְת ַפּלֵּל?"
"כֵּן" ,הִיא ָענְתָה ְבּ ַפשְׁטוּת.
שׁ ַאלְתִּי כִּי ָהי ִיתִי ֵ עבָה מְאוֹד.
"וַאֲבֵּל פֹּה אֹכֶל?" ָ
שׁ ִתּתְֲ חצִי נֹאכַל כֻּלָּנוּ אֲרוּחַת ָצהֳי ִם"ָ ,אמְה
"י ֵשׁ לָנוּ פֹּה אֹכֶל ,ו ְ ַאחֲי ֶ
ָה ִאשָּׁה הַטּוֹבָה וְלָחָה אוֹתִי לְ ֶאחָד ֶמחַי ַה ַבּי ִת.
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ְבּבֵית הַיְּל ָים
ַבּ ְתּ ִחלָּה הִפַּתִּי ְבּכָל יוֹם לְ ִה ְת ַפּלֵּל וּלְ ִה ְצ ַטלֵּב ,אַ לְאַט–לְאַט ִה ְפסַתִּי.
שׁתְּפוּ אוֹתִי ִמיּ ָד ְבּכָל ַה ְפּעִילֻיּוֹת.
שׁתִּי נ ִ ְפלָא עִם ַחבְרוֹתַי ַהיּ ְהוּיּוֹת ,וְהֵן ִ
הִגּ ַ ְ
שּׁנ ָה
גּ ַתִּי ְבּחֶר עִם עוֹד ֶעשְׁים וְאַבַּע בָּנוֹת י ְתוֹמוֹת ,וּ ְבכָל עֶב לִ ְפנ ֵי ַה ֵ
ִספְּה ַאחַת ֵמהֶן מָה ָעבַר ָעלֶי ָה בִּתְקוּפַת הַשּׁוֹאָה וְאֵי הִיא נ ִ ְצּלָה .ג ִינ ָה
שׁהִיא בָּחָה ֵמ ַהגּ ֵטוֹ ָבּעִיר לְבוֹב וּ ָמ ְצאָה עֲבוֹדָה  -רוֹעַת ַאוָּז ִים בִּכְפָר
ִספְּה ֶ
שׁנּ ָ ְסעָה
שׁהִיא נ ֶ ֶאלְצָה לַעֲלוֹת עִם הוֹי ָה עַל כֶּבֶת ֶ
שׁלְּ ַאחַר ֶ
טָןְ .ס ֵטלָה ִספְּה ֶ
שׁלִי אוֹתָהּ ָאבִי ָה ֵמהָכֶּבֶת בִּזְמַן ַהנְּסִיעָה.
שׁ ָמדָה טְְ בּלִינ ְהִ ,ה ְ
לְ ַמ ֲחנ ֵה ַה ַה ְ
שׂקִּית
שׁ ָהי ָה בְּתוַֹ 
שׁ ָעבְרוּ לְי ַד ַה ְמּ ִסלָּה ָמצְאוּ אוֹתָהּ ,לָחוּ אֶת ַהכֶּסֶף ֶ
כַּפְיּ ִים ֶ
שׁ ָהיְתָה שׁוּה לְ ַצוּ ָאהּ ו ְ ֵהבִיאוּ אוֹתָהּ אֶל ַהכֹּמֶר ַהמְּקוֹמִיַ .הכֹּמֶר ִהצִּי ַע לָהּ
ֶ
לְ ִה ְתנַהֵג כְּנוֹצְיּ ָה וּלְ ִה ְת ַחבֵּא ַבּ ִמּנְז ָר ַהקָּרוֹבֲ ,אבָל הִיא סֵבָה ְבּכָל תֹּף .לָכֵן
שׁ ָמּ ְצאָה בוּצָה שֶׁל פַּטִיזָנ ִים וְהֵם
נ ֶ ֶאלְצָה לִנְדֹּד ַבּלֵּילוֹת ִמכְּפָר לִכְפָר עַד ֶ
ִאמְּצוּ אוֹתָהּ.
ְס ֵטלָה ָמ ְצאָה חֵן ְבּעֵינ ַי מְאוֹד ,וּ ָבחַתִּי בָּהּ לַ ֲחבֶתִּי הַטּוֹבָהֶ .העְֱ צתִּי אֶת
ַהבָּנוֹת ַהגּ ִבּוֹרוֹת ָה ֵאלֶּה ,וְעַל ַע ְצמִי א ִה ְסכַּ ְמתִּי לְ ַספֵּר .מָה ָהי ָה ַהסִּפּוּר
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שׁלִּי לְ ֻעמַּת סִפּוּר ִה ִהשָּׂדוּת ַה ֻמ ְפלָא שֶׁל ַהבָּנוֹת ָה ֵאלֶּה? מָה יָכֹלְתִּי לְ ַספֵּר?
ֶ
שׁנּ ָ ַס ְעתִּי שְׁלוֹשָׁה
ש ִה ְת ַחבֵּאתִי ְבּמַתֵּף? ֶ
שׁ ְבּו ַשָׁה ָהלַכְתִּי ְבּכָל יוֹם לְבֵית ֵספֶר? ֶ
ֶ
ש ִה ְת ַחבֵּאתִי בְּתוֹ
שׁ ֶהעְֱ מתִּי עַל שׁוֹטְי ַהגּ ֶ ְסטָפּוֹ? ֶ
יָמִים בְּכֶּבֶת ְבּלִי לָזוּז? ֶ
שׁכָּל הַקּוֹרוֹת אוֹתִי א חֲשׁוּבוֹת דַּיּ ָן כְּי לְ ַספְּן.
שׁ ְבתִּי ֶ
ִמז ְן שׁ? ָח ַ
ש ִה ְתגּ ַ ְעגּ ְעוּ לַהוֹים וְלִ ְבנ ֵי
שׁמֹ ַע ַבּחֶר ֶבּכִי שֶׁל בָּנוֹת ֶ
ַבּלֵּילוֹת ָהי ָה ֶא ְפשָׁר לִ ְ
שׁנ ָה לְי ָי וְהִטִיבָה ַבּ ַלּיְלָה אֶת ַה ִמּז ְן .הִיא
שׁ ָלּהֶןַ .אחַת ֵמהֵן י ָ ְ
שׁפָּחוֹת ֶ
ַה ִמּ ְ
שׁזּ ֶה א נוֹא ו ְא ַמפְי ַע
ִה ְת ַבּיְּשָׁה מְאוֹד וּבִ ְקּשָׁה ִמ ֶמּנּ ִי ְסלִיחָהָ .אמַתִּי לָהּ ֶ
לִי ,וְשֶׁא תִּאַג כִּי ז ֶה י ַ ֲעבֹר.
שׁתֵּי ֲחבֵרוֹת אֶת ַמ ְפתְּחוֹת ַמ ְחסַן
ָהי ִיתִי שׁוֹ ֵבבָה מְאוֹד .לַיְלָה ֶאחָד ָס ַח ְבתִּי עִם ְ
שׁ ִקּ ְבּלָה אוֹתִי לְבֵית ַהיְּלָיםָ ,עלִיתִי אֶל ַה ַמּדָּף ָה ֶעלְיוֹן
ָהאֹכֶל ֵמ ָה ִאשָּׁה הַטּוֹבָה ֶ
ַבּאֲרוֹן ַה ִמּצְכִים ו ְהוֹצֵאתִי ְ פסַת אוֹ ו ְְ פסָה ְמלֵאָה ְבּ ֻסכָּרִ .חלַּנוּ לַבָּנוֹת
שׁתֵּי כַּפִּיּוֹת אוֹ וְאַבַּע כַּפִּיּוֹת
שׂמְנוּ ְ
ַבּחֶר כּוֹסוֹת וְכַפִּיּוֹת ,וּ ְבכָל כּוֹס ַ
ֻסכָּרַ .אחַר כָָּ מזַג ְנוּ לְכָל כּוֹס ְמעַט ַמי ִם ו ְאנוּ לְכָל ַהבָּנוֹת לְעַבֵּב יַחַד
וּבְצֶב ָאחִיד אֶת הַ"שּׁוֹקוֹלָד" .כָּ עִַ בּבְנוּ ְבּכַפִּית  -סִיבוּב ו ְעוֹד סִיבוּב,
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שׁ ַה ֻסּכָּר ו ְ ַהקָּאוֹ נָמַסּוּ
שׁנ ֵי סִיבוּבִים ְמהִיים ,ו ְשׁוּב סִיבוּב ו ְעוֹד סִיבוּב  -עַד ֶ
ְ
הֵיטֵב .אוֹתִי ִהגְעִיל ַמשְׁה הַשּׁוֹקוֹלָד ַהזּ ֶהֲ ,אבָל ַהבָּנוֹת ָה ֲאחֵרוֹת שָׁתוּ אוֹתוֹ,
וּלְ ָמחֳת ִה ְת ַפּתְּלוּ כֻּלָּן ִמכְּ ֵאבֵי ֶבּטֶן ֲחז ָים ...כֻּלָּן חוּץ ִמ ֶמּנּ ִי.
שׁהֵן
שׁהָיוּ לָהֶן ִאמָּהוֹת .הִגּ ִיז אוֹתָנוּ ֶ
שׁתֵּי ַהבָּנוֹת ֶ
ַחבְרוֹתַי ו ַ ֲאנ ִי נּ ֵאנוּ מְאוֹד בִּ ְ
שׁ ָלּהֶן ָהי ָה לְמִי לְחַכּוֹת וְאֶת מִי לְ ַחבֵּק .וּ ְבחַג ַה ֲחנֻכָּה,
שׁ ַלּבָּנוֹת ֶ
בָּאוּ לְ ַבקֵּרֶ ,
שׁ ָלּהֶן בָּאוּ לְ ַבקֵּר אוֹתָן ו ְ ֵהבִיאוּ לָהֶן ְמעַט ַמ ְמ ַתּקִּים" ,דְּמֵי ֲחנֻכָּה",
שׁ ָה ִאמָּהוֹת ֶ
כְּ ֶ
ִה ְתנ ַ ַפּלְנוּ ֲעלֵיהֶן וְלָחְנוּ ֵמהֶן אֶת ַה ֻסּכָּיוֹת.
שׁ ַמ ְעתִּי ַבּ ַפּעַם הָאשׁוֹנ ָה עַל אֶץ יִשְׂאֵל וְלָמַתִּי עַל גּ ִבּוֹי
ְבּבֵית ַהיְּלָים ָ
שׁמְשׁוֹן.
יִשְׂאֵל כְּמוֹ י ְהוּדָה ַה ַמּכַּבִּי ו ְ ַה ַחשְׁמוֹנָאִים ,דָּו ִד ַה ֶמּלֶ ,גּ ִעוֹן ו ְ ִ
שׁ ָעז ְבוּ אֶת פּוֹלִין וְאֶת רוּ ְסי ָה לִ ְפנ ֵי ַה ִמּלְ ָחמָה
ַהמַּיכִים ִספְּרוּ לָנוּ עַל י ְהוּים ֶ
שׁ ַמ ְעתִּי עַל ַהקִּבּוּץ וְעַל ַהחֲלוֹם ַהגּ ָדוֹל לְהָים מְינ ָה
וְעָלוּ לְאֶץ יִשְׂאֵל .שָׁם ָ
שׁ ֲאנ ִי י ְהוּיּ ָה וְג ַם
י ְהוּית ְבּאֶץ יִשְׂאֵל .עִם ַהזְּמַן ִהתְגַּלְתִּי גּ ַם לָעְיוֹן ֶ
שׁי ָה.
שׁמִי י ְ
שׁ ֲאנ ִי ו ְ ַחבְרוֹתַי נַגּ ִי ַע לְאֶץ יִשְׂאֵלֲ .אבָל עֲי ִן ָהי ָה ְ
לָעְיוֹן ֶ
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ַבּדֶּ לְאֶץ י ִשְׂ אֵל
שׁנ ַת ֵ 1946העִיה אוֹתָנוּ ָה ִאשָּׁה הַטּוֹבָה ו ְהוֹתָה לָנוּ לָצֵאת
ְבּלֵיל חֹף בִּ ְ
שּׁעַר ֶה ָחצֵרֶ ,אלָּא ִט ַפּסְנוּ עַל הַחוֹמָה ו ְַ פצְנוּ
ְבּשֶׁט ֵמ ַה ַבּי ִת .א יָצָאנוּ ִמ ַ
שׁתַנוּ .כָּל
שּׂאִית וְנ ִ ְצ ַטוּ ֵינוּ לִהְיוֹת ְבּשֶׁט .כֻּלָּנוּ ָ
ֵמ ֶעבְהּ ָה ַאחֵרֻ .ה ֲעלֵינוּ לְ ַמ ָ
שׁעַת ַסכָּנ ָהֲ ,אבָל א י ָעְנוּ מָה ַה ַסּכָּנ ָה.
שׁתֹּק בִּ ְ
ַאחַת ו ְ ַאחַת ֵמ ִאתָּנוּ י ָעָה לִ ְ
שּׂאִית בְּתוֹך
שּׁמֶשָׁ ,עצְה ַה ַמּ ָ
שׁ ֵהאִיה ַה ֶ
נ ָ ַסעְנוּ ְבּ ֶמשֶׁ כָּל ַה ַלּיְלָה ,וּ ַבבֹּר כְּ ֶ
יַעַר ,ו ְ ִה ְצ ַטוּ ֵינוּ לָת וּלְ ִה ְתיַשֵּׁב יַחַד ְבּ ַמ ְעגּ ָל .לְ ָפנ ֵינוּ נ ֶ ֱעמַד בָּחוּר ָצעִיר ,וּכְמוֹ
ְבּפֶץ שֶׁל ז ֶם ַמי ִם ָחז ָקֵ ,החֵלּוּ כָּל ַהבָּנוֹת לְבֵּר בְּקוֹל ם" :אֵיפֹה ֲאנַחְנוּ?"
"לְאָן לָחוּ אוֹתָנוּ?" "לָמָּה א ִספְּרוּ לָנוּ?" ַהמַּיָ צעַק "שֶׁט" וּ ִמיּ ָד
שׁ ַתּתַּנוּ.
ִה ְ
" ֲאנַחְנוּ ַבּדֶּ לְג ֶָ מנְי ָה" ,הוּא ִה ְסבִּירֲ " ,אבָל כָּג ַע ֲאנַחְנוּ בִּסְלוֹבָי ָה ,וְאָנוּ
צְיכִים לַ ֲעבֹר עוֹד גּ ְבוּל .הוֹצֵאנוּ ֶא ְתכֶן ַבּ ַלּיְלָה" ,הוּא הוֹסִיף" ,כִּי בְּפּוֹלִין ם
שׁשְׁנוּ שֶׁא יִתְּנוּ לָכֶן
שׁ ְמּ ַעכֵּב אֶת יְצִיאַת ַהיּ ְהוּים ֵמ ַהמְּינ ָה ,ו ְ ָח ַ
שׁטָר ָחדָשׁ ֶ
ִמ ְ
לָצֵאת לְאֶץ יִשְׂאֵל" .חַשׁ שֶׁל דִּבּוּים וּלְחִישׁוֹת שׁוּב ָעלָה בֵּין ַהבָּנוֹת.
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שׁ ְמּ ַאיּ ֵם
שׁטָר ָחדָשׁ ֶ
" ֲאבָל!!!" הֵים ַהבָּחוּר אֶת קוֹלוֹ" ,גּ ַם בִּסְלוֹבָי ָה ם ִמ ְ
עַל חֹפֶשׁ ַהתְּנוּעָה שֶׁל ַהיּ ְהוּים ,לָכֵן ֲאנַחְנוּ נ ְ ַחכֶּה פֹּה עַד ָהעֶב ,נִתֵּן לָכֶן
שּׂאִית וְנ ַ ְמשִׁי."
אֹכֶל ,וְכַ ֲאשֶׁר י ַ ְחשִׁי נ ַ ֲעלֶה שׁוּב עַל ַה ַמּ ָ
שׁ ִהטְידָה אֶת
שּׁ ֵאלָה ֶ
שׁ ֲאלָה ַאחַת ַהבָּנוֹת בְּקוֹל אֶת ַה ְ
"וְאִם י ִ ְתפְּסוּ אוֹתָנוּ?" ָ
כֻּלָּנוּ.
" ַתּעֲשׂוּ מָה שֶׁאוֹמְים לָכֶן ,וּ ְב ֶעז ְת ַהשֵּׁם נַגּ ִי ַע ְבּשָׁלוֹם".
שּׁאִית וְנ ָ ַסעְנוּ ְבּשֶׁט מָתוּחַַ .אחֲי נְסִיעָה אֲכָּה,
ַבּ ַלּיְלָה שׁוּב ָעלִינוּ עַל ַה ַמּ ָ
שּׂאִית .י ָנוּ ִמיּ ָדְ .בּשֶׁט ָעבְה הוֹאָה
שּׁחַר ,נ ֶ ֶעצְה ַה ַמּ ָ
לִ ְפנ ֵי עֲלוֹת ַה ַ
שׁהֵם לוֹ ְבשִׁים
 לְ ִה ְת ַחלֵּק לְזוּגוֹתְ .סבִיבֵינוּ נ ֶ ֶעמְדוּ ְצעִיים ,ו ְ ָהי ָה נ ִמֶה לִי ֶשׁהֵם בָּאוּ
ַמדִּיםֵ .חלֶק ֵמהֶם דִּבְּרוּ פּוֹלָנ ִית ,ו ְ ֵחלֶק ֵמהֶם דִּבְּרוּ אִיישֵׁ .ה ַבנְתִּי ֶ
לַ ֲעזֹר לָנוּ וְנ ִגּ ַ ְעתִּי.
ָצעַנוּ בְּתוֲֹ אפִיק נַחַל ,בְּתוַֹ מי ִם זוֹמִים ,ו ְ ַהדֶָּ היְתָה אֲכָּה וּ ְמ ַעיֶּפֶת.
נ ִַ ט ְבתִּי ,נ ָ ַפלְתִּי וְנ ִ ְפ ַצ ְעתִּי ,וּכְשֶׁא ָהי ָה לִי עוֹד כֹּ ַח לָלֶכֶת ,הֵים אוֹתִי ַאחַד
ַה ְצּעִיים וְנָשָׂא אוֹתִי עַל גּ ַבּוֹ .לִפְנוֹת בֹּר כְּבָר ָהי ִינוּ ְבּג ֶָ מנְי ָהָ .עלִינוּ

76

שׁ ָע ַתי ִם ָעצַנוּ ְבּבֵית יְלָים ְבּ ַמ ֲחנ ֵה עֲקוּים.
שּׂאִית ַאחֶת ,ו ְ ַאחֲי ְ
לְ ַמ ָ
שׁ ָעבְרוּ אֶת
שּׁחְרוּר י ְהוּים ֶ
ְבּ ַמ ֲחנ ֵה ָהעֲקוּים ְבּג ֶָ מנְי ָה ִהתְבְּצוּ ַאחֲי ַה ִ
הַשּׁוֹאָה ו ְ ִה ְמתִּינוּ לְאִשּׁוּר לַעֲלוֹת לְאֶץ יִשְׂאֵלְ .בּג ֶָ מנְי ָהְ ,בּצָפַת וּ ְבאִי ָטלְי ָה
הָיוּ כַמָּה ַמחֲנוֹת כָּ ֵאלֶּה ,וּמֵאוֹת ַאלְפֵי י ְהוּים ִהתְבְּצוּ ָבּהֶם .בְּאוֹתָם ַהיָּמִים
שׁ ַחיּ ָה ָבּאָץ
שׁלְטוּ ַהבְּיטִים ְבּאֶץ יִשְׂאֵל וּ ְבלַחַץ ָה ֻאכְלוּ ִסיּ ָה ָהעַבִית ֶ
ָ
לִ ְמעַט י ְהוּים בִּלְבַד ֻהתַּר לַעֲלוֹת .לָכֵן י ְהוּים ִה ְמתִּינוּ ְבּ ַמחֲנוֹת ָהעֲקוּים
שּׁנ ָ ַתי ִםֲ .אחֵים עָלוּ עַל ֳאנ ִיּוֹת ַמ ְעפִּילִים וְנ ִסּוּ לְ ִהכָּנ ֵס לָאָץ בִּגְנֵבָה,
יוֹתֵר ִמ ְ
שׁי ֵי ַה ַחיּ ִים ַבּ ַמּ ֲחנ ֶה וּבִקְּשׁוּ ַאשְׁת כְּנ ִיסָה לְאַצוֹת
ו ַ ֲאחֵים א ָעמְדוּ בִָּ 
שׁאֲרוּ ְבּאֵירוֹפָּה.
ַהבְּית אוֹ נ ִ ְ
שׁתִּי ַבּ ַמּ ֲחנ ֶה ַאחֲי כַּמָּה שָׁבוּעוֹת? אֶת ַסבָּא וְאֶת דּוֹ ָדתִי י ְהוּית
וְאֶת מִי ָפּג ַ ְ
שׁ ִהגּ ִיעוּ יַחַד לַ ַמּ ֲחנ ֶה.
ֶ
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שׁאַל לִשְׁלוֹמִי ו ְ ִה ְת ַענְי ֵן כֵּיצַד ֲאנ ִי ִמ ְס ַתּדֶּת
ַסבָּא נ ִאָה הַבֵּה יוֹתֵר טוֹב .הוּא ָ
שׁ ְבתִּי עַל ִאמָּא ,עַל ַהיָּזְמָה
עִם ַחבְרוֹתַי .וּכְשֶׁדּוֹ ָדתִי י ְהוּית ִחבְּה אוֹתִיָ ,ח ַ
שׁ ִהצִּילוּ אֶת י ְהוּיתִ .טיַּלְנוּ ו ְ ִה ְצ ַט ַלּמְנוּ ,וּ ָבעֶב נִפְתִּי ֵמהֶם
שׁלָּהּ ֶ
שׁיּ ָה ֶ
וְהַתּוּ ִ
שׁ ְבתִּי אֶל ַחבְרוֹתַי ְבּבֵית ַהיְּלָים.
וְ ַ
ִמגּ ֶָ מנְי ָה נִלְחְנוּ ,יַלְי בֵּית ַהיְּלָים ,לְ ַמ ֲחנ ֶה ְבּצָפַת ,וְשָׁם ְבּעִיר ַהנָּמֵל מַסֵיי
שׁאֲרוּ
שׁמְפּוֹלְיוֹן"ִ .ה ְפלַג ְנוּ לְאֶץ יִשְׂאֵלַ .סבָּא ו ִיהוּית נ ִ ְ
ָעלִינוּ עַל ָה ֳאנִיּ ָה " ַ
שׁ ַהבְּיטִים
עוֹד כַּמָּה ֳח ָדשִׁים ַבּ ַמּ ֲחנ ֶה ְבּג ֶָ מנְי ָה וּ ִמשָּׁם ָעבְרוּ לְצָפַת .וּ ִמכֵּיו ָן ֶ
ִעכְּבוּ אֶת ַמתַּן ָה ֲאשָׁרוֹת ,עָלוּ ַסבָּא ו ִיהוּית עִם עוֹד מֵאוֹת ֲאנָשִׁים עַל ֳאנִיּ ַת
ַה ַמּ ְעפִּילִים "לַטְרוּן" ו ְ ִה ְפלִיגוּ לְאֶץ יִשְׂאֵל .לְי ַד חוֹפֵי ָהאָץ גִּלְּתָה אוֹתָם
ֳאנִיּ ַת ִמלְ ָחמָה בְּיטִית ,וְכָל הַנּוֹ ְסעִים ֻהג ְלוּ לְ ַמ ֲחנ ֵה ַמ ֲעצָר בְְּ פִיסִין.
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לְבַד עִם ֻכּלָּם
שׁ ִהגּ ַ ְעתִּי לִכְפַר ַהיְּלָים ַהחַלָאִי ְבּ ַמגְדִּיאֵלַ .בּכְּפָר
ָהי ִיתִי בַּת ַאחַת ֶעשְׂה כְּ ֶ
הָיוּ יְלָים מִפּוֹלִין וּ ִמצֵּ'כְי ָה ו ִילָים ִמיָּו ָן וּמִבּוּלְג ָי ָה .הָיוּ לָנוּ מַיכִים
וּמַיכוֹת ,ו ְ ַה ָבּנ ִים ו ְ ַהבָּנוֹת גּ ָרוּ בִּמְגוּים נִפְים.
ָהי ָה לִי שֶׁהַ .החֹם ִהכְבִּיד ָעלַי .דִּבַּתִּי פּוֹלָנ ִית ,א ֵה ַבנְתִּי ִעבְית ,ו ְא
שׁלִּי.
ִה ְס ַתּדַּתִּי עִם ַהמַּיכָה ֶ
שׁ ָפּחָה
שׁתִי .נ ִשַׁתִּי לַ ָבּנ ִים וְלַבָּנוֹת ,ו ְ ָהי ִינוּ כְּמוֹ ִמ ְ
שׁ ַתּפְּה הַגּ ָ ָ
לְאַט–לְאַט ִה ְ
שּׁנ ַת ַהלִּמּוּים נ ִ ְפ ַתּחַת ,א ָהיְתָה ְמ ֻאשֶּׁת ִמ ֶמּנּ ִי.
שׁ ְ
גּ ְדוֹלָה .וּכְשֶׁהוֹיעוּ ֶ
שׁמִיָ ,ענ ִיתִי ַבּ ַפּעַם הָאשׁוֹנ ָה" :מַטָה ו ִינְטֶר".
ש ַאלְתִּי לִ ְ
שׁנּ ִ ְ
וּ ְבבֵית ַה ֵסּפֶר ,כְּ ֶ
שׁעָה ָחמֵשׁ,
שׂ ַמ ְחתִּי ְבּכָל ִמלָּה שֶׁהוֹצִיאָה הַמּוֹה ִמפִּיהְָ .בּכָל בֹּר ְ מתִּי ְבּ ָ
ָ
שׁתִּי,
ִהתְַ לּ ְחתִּי ְבּ ַמי ִם ים ַ -מי ִם ַחמִּים הָיוּ ק ַפּ ֲע ַמי ִם ְבּשָׁבוּ ַע ִ -ה ְתלַ ַבּ ְ
שׁלִּ ְמּדָה הַמּוֹה ַבּכִּתָּהַ .אחֲי אֲרוּחַת ַהבֹּר ַבּחֲר
ו ְ ָעבַתִּי שׁוּב עַל כָּל מָה ֶ
ָהאֹכֶל ְ צתִּי לְבֵית ַה ֵסּפֶר ,לָמַתִּי עַד ַה ָצּהֳי ִם ,ו ְ ַאחַר ַה ָצּהֳי ִם ָעבַתִּי
ַבּ ֶמּשֶׁק.
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שׁ ַתּפְּה ,כִָּ ה ְס ַתּדַּתִּי פָּחוֹת וּפָחוֹת
שׁלִּי ִה ְ
שׁ ָלּמַתִּי יוֹתֵר ו ְ ָה ִעבְית ֶ
וּכְכָל ֶ
שׁתִּי ִמ ֶמּנּ ָה ַמ ְחבָּרוֹת ו ְ ֶעפְרוֹנוֹת לְבֵית ַה ֵסּפֶר ,הִיא
שבִּ ַקּ ְ
שׁלִּי .וּכְ ֶ
עִם ַהמַּיכָה ֶ
שׁבִיל מָה? א יֵצֵא ִממֵּ שׁוּם דָּבָר".
ָאמְה" :בִּ ְ
שׁ ֶא ְהי ֶה ְמלֻמֶּת"ָ ,ענ ִיתִי ְבּבִטָּחוֹן .וּבִמְקוֹם לִכְתֹּב
"יֵצֵא גּ ַם יֵצֵא .וְתִאִי ֶ
ְבּ ַמ ְחבֶּת לָמַתִּי אֶת ַהשִּׁעוּים ְבּעַל פֶּה.
לְכָל ֶאחָד ֵמ ֲחבֵי ו ַ ַחבְרוֹתַי ַבּכְּפָר ָהי ָה רוֹב אוֹ ַמכָּר ,וְהֵם נָסְעוּ ֲאלֵיהֶם
שׁבָּתוֹת וּ ַב ֻחפְשׁוֹת ,וְאִלּוּ לִי א ָהי ָה לְאָן לִנְסֹ ַע כִּי ַסבָּא ו ִיהוּית עֲי ִן א
ְבּ ַ
ִהגּ ִיעוּ לָאָץָ .א ְמנ ָם ַפּעַם לָחוּ אוֹתִי וְכַמָּה ֵמ ֲחבֵי לְכִכַּר " ַהבִּימָה" ְבּתֵל
שׁ ַתּ ְפתִּי ְפּ ֻעלָּה.
שׁ ָפּחָה אוֹ ֶמנ ֶתֲ ,אבָל ֲאנ ִי א ִ
שׁדֵּ לִי ִמ ְ
ָאבִיב וְנ ִסּוּ לְ ַ
ו ְ ַהמַּיכָה  -הִיא ָהיְתָה גְזָנ ִית ו ְ ֵהטִילָה ֳענָשִׁיםָ :אסְה לִאוֹת סְטִים אוֹ
שּׂנ ֵאתִי סְטִים ו ְא יָצָאתִי אַף א
שׁ ָ
ָמנְעָה יְצִיאָה לְבִקּוּר רוֹבִים .וּ ִמ ְפּנ ֵי ֶ
שׁלִּי ָהי ָה א לָלֶכֶת לְבֵית ַה ֵסּפֶר.
ַפּעַם ַאחַת לְבִקּוּר רוֹבִיםָ ,העֹנ ֶשׁ ֶ

80

שׁ ֲאנ ִי "עוֹשָׂה צָרוֹת" ,הוּא צָה לִשְַׁ ח אוֹתִי
שׁהִיא ִספְּה לִ ְמנַהֵל ַהמָּקוֹם ֶ
כְּ ֶ
שׁ ִמּ ַמּגְדִּיאֵל ֲאנ ִי נוֹ ַסעַת ק לְפּוֹלִין.
לְמוֹסָד ַאחֵרֲ ,אבָל ֲאנ ִי ָאמַתִּי לוֹ ֶ
וְאָז ִהגּ ִי ַע לַכְּפָר מַי נ ֶ ְהדָּר  -י ִ ְצחָק מוֹן .בַּיּוֹם הָאשׁוֹן הוּא ָאסַף אֶת
שׁ ֶתּפֶת
שׂפָה ְמ ֻ
שׁהִיאָ .מצָאתִי ָ
כֻּלָנוּ ו ְ ִהזְמִין אוֹתָנוּ לִפְנוֹת ֵאלָיו ְבּכָל ְבּ ָעי ָה ֶ
שׁנ ָ ַתי ִם,
אִתּוֹ .הוּא ִה ְת ַענְי ֵן בְּג ְשׁוֹתַי ,ו ְ ַהשִּׂיחוֹת אִתּוֹ ִחזּ ְקוּ אוֹתִי מְאוֹדַ .אחֲי ְ
שׁ ָהי ִיתִי בַּת אַבַּע ֶעשְׂה ,הוּא נִפְד ֵמ ִאתָּנוּ וְכָך כָּתַב לִי ְבּ ֵספֶר ַהזִּכְרוֹנוֹת:
כְּ ֶ
שׁ ַא ְתּ ַתּ ְצלִיחִי
"מַטָה ,פָּשׁוּט אֵינ ִי יוַֹ ע מִשּׁוּם מָהֲ ,אבָל י ֵשׁ לִי בִּטָּחוֹן ֻמפְז ֶ
ַבּ ַחיּ ִיםַ .האִם ֲאנ ִי צוֹק? אִיצִיק מוֹן".
שׁבֶת שֶׁהוּא צָק.
ֲאנ ִי חוֹ ֶ
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מִיכָאֵל
עוֹד זִכָּרוֹן ֲאנ ִי נוֹשֵׂאת ִאתִּי ֵמ ַהתְּקוּפָה ְבּ ַמגְדִּיאֵל .זִכָּרוֹן מָתוֹק ו ְכוֹאֵב.
שׁנ ִים .בִתְקוּפַת
שׁ ָהי ָה ְמ ֻבגּ ָר ִמ ֶמּנּ ִי ְבּאַבַּע ָ
שׁתִּי ְבּמִיכָאֵל לַיין ֶ
ְבּ ַמגְדִּיאֵל ָפּג ַ ְ
שׁלַח לְ ַמחֲנוֹת לַעֲבוֹדוֹת כְּ ִפיּ ָה ,שָׁם ִאבֵּד אֶת ָאבִיוָ ,עלָה לְבַד
הַשּׁוֹאָה הוּא נ ִ ְ
לָאָץ ו ְ ִחכָּה לְאִמּוֹ וְלַאֲחוֹתוֹ .מִיכָאֵל ָהי ָה בָּחוּר גּ ָבוֹ ַהּ וְנָאֶה ,ו ְלוֹ בְּלוֹית
שׁחֹרוֹת ו ְצוֹחֲקוֹתָ .היְתָה לוֹ ֲחבֵה ,בְּרוֹנְי ָה ,וְלִי הוּא ָהי ָה
שׁחֹה וְעֵינַי ִם ְ
ְ
שׁ ַתּ ְפתִּי אוֹתוֹ
כְּמוֹ אָח גּ ָדוֹל .הוּא ָהי ָה ַס ְבלָן ו ְשׁוּב ו ְ ָתמִיד נָתַן ֵעצָה טוֹבָהִ .
שׁלִּי ַבּכְּפָרִ .ספַּתִּי לוֹ עַל ַהלִּמּוּים וְעַל
שּׂ ְמחָה ֶ
שׁלִּי וְג ַם בְּגְעֵי ַה ִ
ַבּכְּ ָעסִים ֶ
שׁבֶת לְי ָדוְֹ ,סתָם כָּ.
ָהעֲבוֹדָה ,וּבִ ְמיֻחָד ָא ַה ְבתִּי לָ ֶ
שּׁחְרוּר פָּצָה ,ו ַ ֲאנ ִי כִּ ְמעַט בַּת שְׁלוֹש ֶעשְׂהַ .תלְמִיי ַהכְּפָר
ִמלְ ֶחמֶת ַה ִ
הַבּוֹג ְים ָעז ְבוּ אֶת ַהכְּפָר ו ְ ִה ְצטָפוּ לְשׁוּרוֹת ַה ַפּלְמָ"חִ .אתָּם יָצָא גּ ַם מִיכָאֵל.
ְבּעֶב ֶפּסַח תש"ח ,שְׁלוֹשָׁה שָׁבוּעוֹת לִ ְפנ ֵי יוֹם ַהכְז ַת ַהמְּינ ָהַ  ,בּלְתִּי אֶת
שׁלַי ִם .הַהוֹ ָדעָה עַל מוֹתוֹ
ַהבְּשׂוֹה ַה ָקּשָׁה .מִיכָאֵל נָפַל ַבּקְּב ַבּדֶּ לִירוּ ָ
שׁ ָבּאָץ י ֵשׁ ִמלְ ָחמָהֲ ,אבָל
ז ִ ְעזְעָה אוֹתִי ו ְ ִהכְאִיבָה לִי מְאוֹדָ .א ְמנ ָם י ְָ עתִּי ֶ
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שׁ ִהכַּתִּי בְּפּוֹלִין .בִּכְפַר ַהנֹּעַר
ַה ִמּלְ ָחמָה ַהזֹּאת א ָהיְתָה דּוֹמָה לַ ִמּלְ ָחמָה ֶ
שׁמְעוּ י ְיּוֹת ,א צְנוּ לַמִּלָטִים ו ְא ָפּחַנוּ ֵמאִישׁ .ו ְק
ְבּ ַמגְדִּיאֵל א נ ִ ְ
שׁהִיא גּוֹבָה אֶת ַחיּ ֵיהֶם שֶׁל
שׁ ַה ִמּלְ ָחמָה רוֹבָה ֵאלֵינוּ ו ְ ֶ
שׁנָּפַל מִיכָאֵל ֵה ַבנְתִּי ֶ
כְּ ֶ
ֲאנָשִׁים י ְים.
שׁלַי ִם וְאָנוּ שׁוֹ ְמעִים
שׁ ַפּ ְחתִּי בִּמְבוֹאוֹת י ְרוּ ָ
כַּ ֲאשֶׁר ֲאנ ִי ְמ ַטיֶּלֶת עִם ְבּנ ֵי ִמ ְ
שׁלַי ִםֲ ,אנ ִי ְמ ַספֶּרת עַל י ְיי הַטּוֹב מִיכָאֵל
סִפּוּים עַל ַהקְּבוֹת ַבּדֶּ לִירוּ ָ
שׁנִּפְנוּ" :מ ַטָה .מַי ִם בִּים א יְכ ַבּוּ
שׁכָּתַב לִי לִ ְפנ ֵי ֶ
וּ ְמ ַצ ֶטּטֶת ֵמ ַהדְּבָים ֶ
אֶת ַה ֲחבֵרוּת ,וּנְהָרוֹת א יְכ ַבּוּהַ .ו ַ ֲאנַחְנוּ ל ְעוֹל ָם ֲחבֵים נ ִשְׁ אָים" .אֶת ַהטִּיּוּל
אָנוּ ְמ ַסיְּמִים ַבּ ֲעלִיּ ָה לְבְרוֹ ְבּבֵית ַה ְקּבָרוֹת ַה ְצּ ָבאִי בְּי ַת ֲענָבִים.
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לֵי ְז ֶר וּ ֵפּסְי ָה
שׁאַתִּי ַבּכְּפָר .א ָהי ָה לְאָן
שּׁבָּתוֹת וּ ַב ַחגּ ִים נָסְעוּ ֲחבֵי לִרוֹבֵיהֶם ו ַ ֲאנ ִי נ ִ ְ
ַבּ ַ
שׁנּ ִסּוּ
שׁ ַתּ ְפתִּי ְפּ ֻעלָּה כְּ ֶ
לִנְסֹ ַע כִּי ַסבָּא ו ִיהוּית עֲי ִן א ִהגּ ִיעוּ לָאָץ ,וא ִ
שׁשִּׁיֲ ,אבָל
שׁ ָפּחָה אוֹ ֶמנ ֶתִ .התְשֵּׁיתִי ְמעַט לְ ִהפָּד ִמכֻּלָּם בְּיוֹם ִ
שׁדֵּ לִי ִמ ְ
לְ ַ
כַּ ֲאשֶׁר הֵם שָׁבוּ ֵמ ַה ֻח ְפשָׁה ו ְ ֵחלֶק ֵמהֶם ִספְּרוּ עַל ָה ַאכְזָבָה ֵמ ַהבִּקּוּר ֵאצֶל
שׁ ֶתּפֶת ִאתָּםִ ,ה ְתנ ַ ַח ְמתִּי.
שׂפָה ְמ ֻ
הַדּוֹים הָחוֹים מִשּׁוּם שֶׁא ָמצְאוּ ָ
שׁאַתִּי לְבַד,
שׁ ַהיְּלָים נָסְעוּ ו ַ ֲאנ ִי נ ִ ְ
שׁשִּׁי ֶאחָדַ ,אחַר ַה ָצּהֳי ִם ,לְ ַאחַר ֶ
וּבְיוֹם ִ
שׁ ָהי ָה כְּבֶן גּ ִילִי.
נ ֶ ֶעצְה לְי ָי ֲעגָלָה תוּמָה לַחֲמוֹר ,וּבָהּ יָשְׁבוּ אָב וּבֵן ֶ
שׁאַל ָהאָב.
"שָׁלוֹםַ .א ְתּ מַטָה?" ָ
"כֵּן .וּמִי ַאתֶּם?"
שׁבָּת .אוּלַי ַא ְתּ
שׁ ַא ְתּ א רוֹצָה לָבוֹא לְאִישׁ לְ ַ
שׁ ַמעְנוּ ֶ
" ֲאנַחְנוּ לֵיְז ֶר ו ְ ַעמְםָ .
רוֹצָה לָבוֹא ֵאלֵינוּ לַאֲרוּחַת עֶב? ֲאנַחְנוּ גּ ָים רוֹב ,בְּמוֹשַׁב י ַקוֹנ ָהֲ .אנ ִי
שׁ ַאחֲי ָהאֲרוּחָה נ ַ ֲחז ִיר אוֹתָ לְכָאןַ .מ ְסכִּימָה?"
ַמ ְבטִי ַח ֶ
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שׁיּ ֵשׁ עוֹד מָקוֹם
שּׁנַי ִם ָה ֵאלֶּה נ ִאִים לִי הֲגוּנ ִיםֲ ,אנ ִי רוֹאָה ֶ
שׁ ְבתִּי לְ ַע ְצמִיַ :ה ְ
ָח ַ
ָבּ ֲעגָלָה ,לָמָּה שֶׁא ֶא ְצטָף ֲאלֵיהֶם? אוֹכַל אֲרוּחָה טוֹבָה וְאָשׁוּב .ז ֶה א
ְמ ַחיּ ֵב.
ִה ְסכַּ ְמתִּי.
ִהגַּעְנוּ לְ ַבי ִת טָן ֻמקָּף ַבּעֲרוּגוֹת פִּחֵי ַאמְנוֹן ו ְ ָתמָר וְשִׂיחֵי ו ְים ,וְאֶת ָפּנ ַי
ְ בּלָה ֵפּ ְסי ָהִ ,אשָּׁה ַחיְכָנ ִית ,וְלָהּ עֵינַי ִם כְּחֻלּוֹת גּ ְדוֹלוֹת .הִיא כִּ ְבּדָה אוֹתִי
בְּכוֹס לִימוֹנָדָה גּ ְדוֹלָהָ .הי ָה נָעִיםָ .אכַלְתִּי אֲרוּחָה טוֹבָה עִם ֵפּ ְסי ָה ,עִם לֵיְז ֶר
שׁעָה ַמ ְתאִימָה
שׁ ָאמַר לֵיְז ֶר שְׁזוֹ ָ
שׁבַע ,וּלְבַסּוֹף כְּ ֶ
וְעִם יַלְיהֶם ַעמְם וּבַת ֶ
שּׁאֵר לִישֹׁן פֹּה".
לַ ֲחזֹר לַכְּפָרָ ,אמַתִּיֲ " :אנ ִי מוּכָנ ָה לְ ִה ָ
שׁ ְבתִּי
שׁנְתִּי בְּבֵיתָם וְלִ ְפ ָעמִים ַ
ֵמאָז בִּקַּתִּי אוֹתָם ִמ ַפּעַם לְ ַפעַם .לִ ְפ ָעמִים י ָ ַ
שׁ ָהי ָה ְמ ֻמנּ ֶה
שׁמְעוֹן מֵלֶרֶ ,
שּׁכֵנ ָםִ ,
שׁ ְ
לַכְּפָרַ .ה ֶקּשֶׁר ָהלַ ו ְ ִה ְת ַחזּ ֵקִ .ה ְתבָּר לִי ֶ
שאֶת לְבַד ַבּכְּפָר ו ְ ִספֵּר לְלֵיְז ֶר.
שׁ ֲאנ ִי נ ִ ְ
שׁמַע ֶ
שׁלָּנוּ ַבּשָּׂהָ ,
עַל ָהעֲבוֹדָה ֶ
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שׁנָּכִין לִי ֲחג ִיג ָה ַ טנּ ָה עִם עוּג ָה
שׁלִּי ,וּ ֵפּ ְסי ָה ִהצִּיעָה ֶ
ו ְ ִהנּ ֵה ִהגּ ִי ַע יוֹם ַה ֻהלֶּת ֶ
וְנ ֵרוֹת.
שׁ ֶא ְחגֹּג יוֹם ֻהלֶּת"ִ ,ה ְסבַּתִּי.
שׁלִּי אֵינֶנּ ָה ,וְאֵין ַטעַם ֶ
סְֵ בתִּי ִמיּ ָדִ " .אמָּא ֶ
"אָז י ֵשׁ לִי ַה ָצּעָה ַאחֶת"ָ ,אמְה ֵפּ ְסי ָהַ " ,א ְתּ ו ַ ֲאנ ִי נִסַּע לְתֵל ָאבִיב ,נ ְ ַטיּ ֵל
וְנֹאכַל גְּלִידָה" .וְכָָ עשִׂינוּ.
שׁתֵּינוּ ְבּכָל יוֹם ֻהלֶּת
שׁ ֵפּ ְסי ָה ז ָנ ָה וְנ ֶ ְחלְשָׁה ,נ ָ ַסעְנוּ ְ
שׁנ ִים ,עַד ֶ
וּ ֵמאָזְ ,בּ ֶמשֶָׁ 
שׁ ָבּג ַתִּי וְלָמַתִּי ְבּבֵית ֵספֶר לַ ֲאחָיוֹתָ ,בּחַתִּי
לְתֵל ָאבִיב ו ְ ָאכַלְנוּ גְּלִידָה .וּכְ ֶ
שׁ ָעבַתִּי אֶת הַשּׁוֹאָה בְּפּוֹלִין.
שׁ ֲאנ ִי י ְתוֹמָה ו ְ ֶ
שֶׁא לְ ַספֵּר לְ ַחבְרוֹתַי לַלִּמּוּים ֶ
שׁיּ ֵש לִי אָח
בִּמְקוֹם ז ֶה ִספַּתִּי שֶׁהוֹי ֵפּ ְסי ָה ולֵיְז ֶר גּ ָים בְּמוֹשַׁב י ַקוֹנ ָה ו ְ ֶ
שׁמַּטָה ִהגּ ִיעָה דַּו ְא ֲאלֵיכֶם?" הוּא
שׁאַל לֵיְז ֶר" :אֵי ז ֶה ֶ
שׁ ַפּעַם נ ִ ְ
וְאָחוֹת .וּכְ ֶ
ָענ ָה ְבּ ִהתְגּ ְשׁוּת" :כִּי בְּיּוּק בַּת כָּזֹאת צִינוּ".
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וּ ֵמאָז וְעַד הַיּוֹם
שׁמַר
לְ ַאחַר הֲמַת ַהמְּינ ָה עָלוּ ַסבָּא ו ִיהוּית לָאָץ ו ְ ִה ְתיַשְּׁבוּ בְּבּוּץ ִמ ְ
ָה ֵעמֶקָ .א ְמנ ָם ִמ ַפּעַם לְ ַפעַם נ ָ ַס ְעתִּי לְ ַבקֵּר אוֹתָם ַבּקִּבּוּץ וְהֵם בָּאוּ לְ ַבקֵּר
אוֹתִיֲ ,אבָל מְקוֹמִי ָהי ָה עִם ֲחבֵי ְבּ ַמגְדִּיאֵל .אֶת כְּפַר ַהנֹּעַר ְבּ ַמגְדִּיאֵל ָעז ַ ְבתִּי
שׁ ָהי ִיתִי בַּת ֲחמֵשׁ ֶעשְׂה .מֹשֶׁה קוֹל ,אשׁ ַמ ְחלֶת " ֲעלִיּ ַת ַהנֹּעַר" בַּסּוֹכְנוּת
כְּ ֶ
שׁנ ָ ַתי ִם י ָפוֹת
שׁלַח אוֹתִי לְבּוּץ נֵצֶר סִינ ִי ,שָׁם הָיוּ לִי ְ
ַהיּ ְהוּית ,דָּאַג לִי ו ְ ָ
שׁבַע ֶעשְׂה ,יָצָאתִי לְשָׁלוֹש שְׁנוֹת לִמּוּד ְבּבֵית
שׁ ָהי ִיתִי בַּת ְ
וּ ְמ ֻאשָּׁרוֹת .כְּ ֶ
ַה ֵסּפֶר לַ ֲאחָיוֹת ְבּבֵית הַחוֹלִים תֵּל הַשּׁוֹמֵר.
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שּׁנ ָה
שׁתִּי ְבּעָמוֹס גּוֹן ,יְלִיד ָהאָץ ,אָז צִין ְבּ ַצהַ"ל ,וּ ַב ָ
בִּתְקוּפַת ַהלִּמּוּים ָפּג ַ ְ
ָה ַאחֲרוֹנ ָה לְלִמּוּי נִשֵּׁאנוּ.
לְבִתֵּנוּ ַהבְּכוֹה אנוּ נֶטַע עַל שֵׁם ִאמִּיַ .אחֲי ָה נוֹלְדוּ לָנוּ שַׁי וּמוֹטִי .גּ ַנוּ
שׁלַי ִם ,ו ְ ִא ַמּצְנוּ לָנוּ לְ ַס ְבתָּא אֶת מִי ָם
בְּית שִׁכּוּן בִּשְׁכוּנ ַת טָּמוֹן בִּירוּ ָ
שׁ ַפּ ְחתָּהּ בַּשּׁוֹאָה וְג ָה לְבַד .עָמוֹס
שׁ ִא ְבּדָה אֶת כָּל ִמ ְ
שׁ ְפנ ֶרִ ,אשָּׁה שִׁישָׁה ֶ
ֵ
לָמַד פִיז ִיה בָּאוּנ ִיבֶסִיטָה ָה ִעבְית ו ַ ֲאנ ִי ָהי ִיתִי אָחוֹת.
ַאחַר כָּך ָעבַנוּ לָגוּר בִּחוֹבוֹת ,וְשָׁם ָבּנ ִינוּ אֶת בֵּיתֵנוּ .א זָנ ַ ְחתִּי אֶת ַא ֲה ָבתִי
שּׁכְתִּי לִלְמֹד בָּאוּנ ִיבֶסִיטָה.
לַלִּמּוּים ו ְ ִה ְמ ַ
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שׁ ֲאנ ִי
שׁתִּי ֶ
שׁנ ָה הִגּ ַ ְ
ק לִ ְפנ ֵי ֲחמֵשׁ ֶעשְׂה ָ
מוּכָנ ָה וּ ְמ ֻסגֶּלֶת לָצֵאת לְפּוֹלִין ,אַ לְ ַצעֲי
שׁתִּי אֶת לִיהֲ ,אבָל
ָהי ָה ְמ ֻאחָר ִמדַּיָ .פּג ַ ְ
שׁתִּי .הִיא
אֶת גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה א ָפּג ַ ְ
שׁנ ִים ם לָכֵן .לִיה ָאמְה
נ ִ ְפטְה כַּמָּה ָ
שׁגְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה ִה ְת ַא ְבּלָה ָעלַי עַד יוֹם
ֶ
מוֹתָהּ" .גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְה מְאוֹד ְ צתָה
שׁ ִקּ ַבּלְ ְתּ ַבּעַל
לָעַת לְמִי נִשֵּׂאת .הִיא וְּתָה ֶ
טוֹב"ִ ,ספְּה לִי לִיהֲ " ,אנ ִי בְּטוּחָה שֶׁלּוּ
ִהכִּיה אֶת עָמוֹסָ ,היְתָה מוֹצֵאת נ ֶ ָחמָה".
גְּבֶת צַ' ְפּלִינְסְהְ ,בּנ ֵי הַזּוּג ָאנ ָה ויוֹז ֶף
שׁוֹלְץ וְלִיה ֻהכְּרוּ ֲחסִיי אֻמּוֹת הָעוֹלָם,
שׁמָם חָקוּק ְבּג ַן ֲחסִיי אֻמּוֹת הָעוֹלָם ְבּי ָד
וּ ְ
שׁלַי ִם.
וָשֵׁם בִּירוּ ָ
שׁ ֲאנ ִי מַיכָה בוּצוֹת בְּפּוֹלִין
שׁנ ִים ֶ
ז ֶה כַּמָּה ָ
שׁנּ ִ ְמצֵאת
וּ ְמ ַבקֶּת ְבּעִיר ֻהלַּתִּי צ'וֹטְקוֹב ֶ
הַיּוֹם בְּאוּאִינ ָה .עָמוֹס נוֹ ֵס ַע
ִאתִּי ָתּמִיד ,וּ ַב ַמּסָּע ָה ַאחֲרוֹן
ִה ְצטָפָה ֵאלֵינוּ גּ ַם דּוֹ ָדתִי
י ְהוּית.
שׁ ָאבִי נ ִצַח
שּׁחֹר ֶ
ָהי ִיתִי ַבּיַּעַר ַה ָ
בּוִֹ ,אתַּתִּי כַּמָּה ֵמ ַהבִּנְיָנ ִים
וּבִקַּתִּי
זוֹכֶת,
שׁ ֲאנ ִי
ֶ
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ָבּהֶם ַ -ה ַבּי ִת בִּחוֹב ינ ֶק ,בֵּית ַהכְּנֶסֶת,
שׁ ִאמָּא ָע ְבדָה בּוַֹ ,המַּתֵּף
בֵּית ַהמִּחַת ֶ
שׁגּ ַתִּי בּוֹ
שׁ ִה ְס ַתּתַּתִּי בּוֹ וְג ַם ַה ַבּי ִת ָה ַאחֲרוֹן ֶ
ֶ
עִם ִאמָּא ו ְ ַאבָּאַ .בּ ַבּי ִת עֲי ִן עוֹמְים הָהִיטִים
שׁ ְמּ ַמלְּאוֹת אֶת
שֶׁל הוֹי ַ -המִּטּוֹת ַהגּ ְדוֹלוֹת ֶ
שׁדַּת ָהאִפּוּר שֶׁל ִאמָּא ,כּוֹנָנ ִית
ַהחֶר ַה ָקּטָןִ ,
שׁגּ ָים ַבּ ַבּי ִת
שׁלְחַן ָהאֹכֶלָ .ה ֲאנָשִׁים ֶ
ַה ְסּפָים ו ְ ֻ
שׁהֵם נוּ אֶת הָהִיטִים ַבּחֲנוּת.
טוֹ ֲענ ִים ֶ
ק ז ִנ ֵי צ'וֹטְקוֹב זוֹכְים מָה עָשׂוּ ַהגּ ֶָ מנ ִים
וְהָאוּאִינ ִים ַהמְּקוֹ ִמיּ ִים לַיּ ְהוּים ,וְלָכֵן
שּׁחֹר ַמ ֵצּבָה גּ ְדוֹלָה
עָמוֹס ו ַ ֲאנ ִי הֵמְנוּ ַבּיַּעַר ַה ָ
שׁיּ ַ ֲעבֹר עַל ָפּנ ֶי ָה יִזָּכֵר וְיַזְכִּיר
שׁמִּי ֶ
כְּי ֶ
שׁבְּצ'וֹטְקוֹב ָהיְתָה ִ הלָּה
שׁבֵי ָהעִיר ֶ
לְתוֹ ָ
שׁנִּכְ ֲחדָה ו ְבִּים ִמ ָבּנ ֶי ָה
י ְהוּית ְמפֹאֶת ֶ
נ ִצְחוּ ַבּיַּעַר.
בְּב י ְהוּי ָהעִיר ָחיְתָה
שׁ ַפּחַת ו ִינְטֶר
שׁ ָפּחָה ַ טנּ ָהִ ,מ ְ
ִמ ְ
 ִאמָּא נֵטִיַ ,אבָּא יִשְׂאֵל ו ַ ֲאנ ִי,בִּתָּם ַה ְקּ ַטנּ ָה מַטָה.
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