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ֶעְׂשֵרה -ָהָיה ֶּבן ְּתַׁשע, הּוא ָעַבד ָאז ְּכִמְתַלֵּמד ֵאֶצל ַָּגר. ִצי ָהָיה ֶרַגע ָּבִהיר ֶאָחד ְוָיִחיד ְּבַחָּייוַ ִאיגְ  ָלָאדֹון

סֹוֵלד , ְוָהיּו ָלּה ֵעיִַים ְׁשחֹורֹות ְמֵלאֹות ַהָּבָעה ְוַאף ׁשֹוָבב, ְּתִפיָרהֶׁשָּלְמָדה , ְוָהָיה ְמֹאָהב ְּבַעְלָמה ַוְָדּה

ַּגם , ֵּכן, ָּכ9 ַעד ֶׁשָּכל ֵּבית ַהְּמָלאָכה ָהָיה ְמֹאָהב ָּבּה ַעד ְקצֹות ָהָאְזִַים-ִחּיּוָכּה ָהָיה ׁשֹוֶבה ֵלב ָּכל; ְוָקָטן

  .ָהֲאֵחִרים

ְוָהַעְלָמה ַוְָדה ִהְתלֹוְצָצה ַעל ֶחְׁשּבֹוֹו ֹּפה , ִציָיה ָקֶׁשה ְלַהְבִחין ְּבִאיְגַ ל ַמֲעִריֶציָה הָ ַּבֲחבּוָרה ַהְּגדֹוָלה ׁשֶ 

ְּבָכל זֹאת ָהָיה , ְוַגם ִאם לֹא ִאֵּבד ֶאת ֵּתֲאבֹוֹו ְולֹא ָסַבל ִמְּנדּוֵדי ֵׁשָה, ַהַּנַער ַהִּמְסֵּכן ָסַבל ְמאֹוד. ָוָׁשם

  .  אֹודָעצּוב ְמ , ָעצּוב

  , ָקרּוֵסלֹות, ָהיּו ָׁשם ְַדֵדֹות. ְּבִכַּכר אֹוְיָאָזדֹוְבְסִקי ֶֶעְרכּו ְּבַחג ַהַּפְסָחא ַׁשֲעׁשּוִעים ְִפָלִאים

  . ְוַכּמּוָבן ַעּמּוד, ּדּוְכֵי ְקִליָעה ְלַמָּטָרה, "ַּבָּמקֹום"ִצּלּוִמים , מֹוְפֵעי ְקָסִמים, ַּבֲעֵלי ַחִּיים

, ֲחִמָּׁשה רּוָּבִלים, ָׁשעֹון, ְיַקֵּבל ֲחִליָפה, ַהָּמׁשּוַח ְּבַסּבֹון, ִליַח ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוד ָהֵעץ ַהָּגבֹוּהַ ִמי ֶׁשִהצְ 

  .ִציִליְֵּדר ּוַבְקּבּוק ַיִין

  ְוָהְלָכה ִעָּמם ַּגם ָהַעְלָמה ַוְָדּה ַיַחד ִעם ִאָּמה , ָּכל עֹוְבֵדי ֵּבית ַהְּמָלאָכה ָיְצאּו ְלאֹוְיַאְזדֹוב

  ֶׁשָאִחיָה ְוָהֵאם ְִפְרדּו ִמֶּמָּנה ְוִהיא ְִׁשֲאָרה ְלַבָּדּה ִעם , ְוֵאיְכֶׁשהּו ָקָרה. ְוִעם ָאִחיָה ַהָּקָטן

, ָאְכלּו ָׁשלֹוׁש ְמֹות ְּגִליָדה, ּוְבִקְרָקסְּקרּו ִּבְׁשֵּתי ָּפֹוָרמֹות ֵהם ּבִ . ִהְׁשַּתַעְׁשָעה ְּבָכל ִלָּבּהוְ , ֲחבּוַרת ַהְּנָעִרים

  . ְוַהִּׂשְמָחה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה. ָירּו ַלַּמָּטָרה

 ַים ֲעצּובֹותַרק ִאיְגְִגַרר ַאֲחֵריֶהם ְּבָפִ ִצי .  

  . ְקבּוַצת ַּבָּנִאים ִהְתַאְּסָפה ְלַרְגֵלי ָהַעּמּוד. ֹות ַלִּטּפּוס ַעל ָהַעּמּודְּבָׁשָעה ָחֵמׁש ִַּתן ָהא

ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהְּמַטֵּפס ָהִראׁשֹון ָהָיה  –. ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּפָרס –ְזכּוָתם , ַהָּכבֹוד ֶׁשָּלֶהם, ֶזה ָהָיה ָהֵעֶסק ֶׁשָּלֶהם

  . ָהָיה ָהַעּמּוד ָעֶבה יֹוֵתר ְוָקֶׁשה ָהָיה ְלַהִּקיפֹו ַּבָּיַדִים ִמְּפֵי ֶׁשִּבְבִסיסֹו, ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר

ֵׁשִי . הּוא ָעָלה ַעד ֶרַבע ָהַעּמּוד ְוֶהֱחִליק. ַוֲהֵרי ָצִרי9 ָהָיה ְלַפֵּזר ֵאֶפר ַעל ַהַּסּבֹון ֶׁשּלֹא ְלַהֲחִליק ְלַמָּטה

  .ָהַהֶּדֶר9 ְלַמְעָלה ָהְיָתה מּוכָ . ָעָלה ַעד ָהֶאְמַצע

  .ָאְמָרה ָהַעְלָמה ַוְָדה –ֵאיֶזה ְָעִרים ַאִּמיִצים , ִּתְראּו  -

  .ָאַמר ִמיֶׁשהּו –ִעְָין ָּגדֹול ! ֶאְפָׁשר ַלֲחֹׁשב  -

  .ְִרֶאה אֹוְת ,Iּו  -

  .לֹא ָׁשֶוה ִלי ְלַלְכֵל9 ֶאת ַהְּבָגִדים  -

  .ַתְרֹעֶמתָאְמָרה ָהַעְלָמה ַוְָדּה ּבְ  –ַאָּתה ְסָתם ִמְתָּפֵאר   -

  .ֶאֱעֶלה ְלַמְעָלה –ִצי ְּבָפִים ְסמּוקֹות ָאַמר ִּפְתאֹום ִאיְגַ  –יָקה ִאם ִּתֵּתן ִלי ָהַעְלָמה ְִׁש   -

  .ִהיא ֵהִציָצה ּבֹו ּוָפְרָצה ִּבְצחֹוק

  .ִאם ַּתֲעֶלה ֶאֵּתן ְִׁשיָקה  -

 ְַדַחק ְּבתֹו9, ְּכִאּלּו ָּדַחף אֹותֹו ִמיֶׁשהּו, ִציִאיְגִ יםֱִעַמד ְלַרְגֵלי ָהַעּמּוד , ָּפַרץ לֹו ֶּדֶר9, ָהמֹון ַהַּסְקָרֶ

  :ְוָאַמר

  .ֲאִי ֲאֶַּסה  -

  .ָרצֹון-ִעיר ִמיֶׁשהּו ְּבִאיהֵ  –? ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ֹּפה, הְוַאּתָ   -

  .ְִׁשָמע קֹול ַאֵחר –ֶׁשְּיֶַּסה , ֵּתן לֹו, ֵאין ָּדָבר  -



 

     כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

  . ֶעְׂשֵרה ַּבְּכָפר ְוִטֵּפס ָׁשם ַעל ֵעִצים- ִָצי ַעד ִּגיל ַאְרַּבעלֹא ַלָּׁשְוא ָּגַדל ִאיגְ 

  .ֵאי9 ּבֹוֵער לֹו –. ְִׁשְמעּו קֹולֹות  –! הֹו! הֹו  -

  .ַהֲחמֹור ַמִּביט ְלַמָּטה, ִּתְרֶאה, ִהֵּנה...  ַרק ַיִּגיַע ְלַסּבֹון. הּוא ְמַמֵהר ִמַּדי, ַאל ִּתְדַאג  -

  .ד ִּתְׁשֹּבר ֶאת ַהִּמְפֶרֶקתעֹו, ֵרד, ֵרד ְּכָבר

ֲאִפּלּו , ֲאָבל ְִזַּכר ֶׁשִהיא ְִמֵצאת ָׁשם. ֶּבֱאֶמת ִאיְגִָצי ֵהִציץ ְלַמָּטה ְוִקֵּבל ְסַחְרֹחֶרת ִּבְגַלל ַהֹּגַבּה ְוֶהָהמֹון

  . ֲעלֹותְוׁשּוב ִהְתִחיל ְלַטֵּפס ְולַ , )אֹו אּוַלי ְִדֶמה ָהָיה לֹו ֶׁשָרָאה(ָרָאה ֶאת ֵעיֶיָה 

  ָּדם הֹוִפיַע , ֵעיָיו ָחְׁשכּו, ִּפיו ָהָיה ָיֵבׁש, ְּכָבר ִאֵּבד ָּבֶהן ְּתחּוָׁשה, ִּפְרֵקי ְזרֹועֹוָתיו ָחְרקּו

  . ּוַמְמִׁשי9 ַלֲעלֹות, עֹוֶלה, ְוהּוא ְּבֶׁשּלֹו. ַּתַחת ִצָּפְרָיו

  , לֹא הֹוִרים ֶׁשִהּכּו אֹותֹו: זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָה ְּבַחָּייו לֹא ֵהִטיל ָעָליו ִאיׁש ֶאת ָמרּותֹו

  !...ָהָיה ָּכל ָּכ9 ָּגבֹוּהַ . ֶׁשל ַאף ֶאָחד, לֹא ָהָיה ָצִרי9 ִלְׁשֹמַע ְּבקֹולֹו ֶׁשל ַאף ֶאָחד, לֹא ְמֵַהל ָהֲעבֹוָדה

  .הֹוֵל9 ְוְִׁשַמט ִמיֵדיֶהם" ָּכבֹוד"ָצֲעקּו ַהַּבָּנִאים ַּבֲחָרָדה ֶׂשה! ֵרד ְּכָבר ְלַמָּטה, ָאדֹון ְִכָּבד –ֵהי   -

 ַּוֵמֶרַגע ְלֶרַגע ָּגַדל ָהֹאֶׁשר . ִצי לֹא ָׁשַמע ֶאת ְקִריאֹוֵתיֶהם ְוָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ְויֹוֵתרֲאָבל ִאיְג

  .ֶאָּלא ִמְּפֵי ֶׁשָהָיה ָּגבֹוַּה ָּכל ָּכ9, ִמְּפֵי ֶׁשָהָיה ָעֵיף ְמאֹוד ַלֲחֹׁשב ַעל ָּכ9, ל ַהְּפָרסְּכָבר לֹא ִּבְגלַ , ְּבִלּבֹו

ִּפְתאֹום ֶהֱחִליקּו ַרְגָליו ְוהּוא ְִׁשַאר ָּתלּוי . ַעְכָׁשו ָּתַפס ַּבֶחֶבל ְּכֵדי ַלֲעֹבר ֶּדֶר9 ַהֶּפַתח ְלִמְׁשַטח ַהְּקָרִׁשים

- ָעָלה ְלַמְעָלה ְּבַמֲאָמץ ַעל, ֱֶאָחז ְּבִפַּנת ַהִּמְׁשָטח. ִצי ָהָיה ָחָזקֲאָבל ִאיְגַ . ָקָפא ַּבֲחָרָדה ֶהָהמֹון. ָּבֲאִויר

  .ֵעיָיו ָחְׁשכּו. ֱאֹוִׁשי

ּוק ְוֶהֱחִליק לֹא ָלַקח ֶאת ַהֶּכֶסף ְוַרק ָלַגם ַיִין ִמן ַהַּבְקּב, הּוא לֹא ָלַקח ֶאת ַהְּבָגִדים ְולֹא ֶאת ַהָּׁשעֹון

  . ָסרּוט ּוְמֻפָּיח, ְלַמָּטה

  .ׁשֹוֲאִלים ְלַמָּטה ְורֹוְׁשִמים ֶאת ְׁשמֹו –? ָלָּמה לֹא ָלַקַחת ֶאת ַהְּפָרס  -

  .ִמְּפֵי ֶׁשל ָרִציִתי  -

  ?ְוָלָּמה לֹא ָרִציתָ   -

  .ָמה ִאְכַּפת ָלֶכם  -

ִלּבֹו ַּפַעם . ֶהֱחִליף ְּבָגִדים ְוִהְמִּתין ַלֲחָזָרָתּה ֶׁשל ָהַעְלָמה ָוְָדה, ִהְתַרֵחץ, ָרץ ַהַּבְיָתה, ֶּבָהמֹון" ָצַלל"הּוא 

  . ַהַהְמָּתָה ַהּזֹאת ָהְיָתה ָּכל אֹוְׁשרֹו .ְּבָחְזָקה

  ...ַהַּנֲעָרה ִהְתַּגְּלָתה ְּבַאְכָזִרּיּוָתּה ְולֹא ִקְּיָמה ֶאת ַהְבָטָחָתּה

: ָּדָבר לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְמחֹות -ֲאָבל ֶאת ַהִּזָּכרֹון ָהֶאָחד ְוַהָּיִחיד ַהֶּזה , יּו ַחָּייוָרִעים הָ , ָּכל ַחָּייו ִרּמּו אֹותֹו

  .ְלַמֲעָּה... ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ָּכל ָּכ9 ָּגבֹוַּה ּו

  .ִצי ְּבַחָּייוד ְוָיִחיד ָזָכה ָאדֹון ִאיְגַ ְלֶרַגע ָּבִהיר ֶאחָ 

 


