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 .ָאַמר ַהַכְרִטיָסן –ָאסּור ְלִהָכֵנס ַלַחְשַמִלית ִעם ָסִלים  -

ה ִלי -  .ָלֲחָשה ְבַבְיָשנּות –ֲאדֹוִני , ַתְרשֶׁ

ת ַהְקָנס ִבְמקֹוִמי -  ?ּוִמי ְיַשֵלם אֶׁ

ל ָהִאָשהַהַכְרִטיָסן ֵהִציץ  יָה ַהִחְּוִרים ְוָהֲעֵיִפים שֶׁ ל ַסל ַהְכִביָסה , ְבָפנֶׁ ת ָגְדלֹו שֶׁ שּוב ָמַדד ְבַמָבטֹו אֶׁ

הּו ִמַתַחת ְלַאּפֹו ְוָקָרא, ַהָמֵלא ְלָבִנים  :ִמְלֵמל ַמשֶׁ

 ...ֲאִני ְמַבֵקש -ּוַבַּפַעם ַהָבָאה ! ְשִבי, ְשִבי ְכָבר -

 .הּוא לֹא ִסֵים

ת זֹומַ  ה אֶׁ ם ִנְפְגשּו ְוֵהם ֵהִבינּו ֵהיֵטב זֶׁ עֹוֵמד ְלָפָניו ְיצּור ֱאנֹוִשי, הּוא ָיַדע ֵהיֵטב. ְבֵטיהֶׁ ת , שֶׁ דֶׁ ִאָשה ָהעֹובֶׁ

ת ְבֵני ֵביָתּה  יָה ְכֵדי ְלַהֲאִכיל ַבֲעבֹוַדת ַכַּפִים אֶׁ ת ִמְשַּפְחָתּה ְמֻרַבת ַהְיָלִדים –ֵמַעל ְלכֹוחֹותֶׁ ִהיא   ;אֶׁ

ַהַכְרִטיָסן ַהִמְסֵכן יָה ְוָהָיה מּוָכן ְלִהְסַתֵכן ִבְנִזיַפת ַהְמַבֵקר, ָהעֹוֵבד ָקָשה, ֵהִביָנה שֶׁ ְולֹא ִלְמֹנַע , ִרֵחם ָעלֶׁ

ם שֹוֵטף ִעם ַסל ָכֵבד בְ  שֶׁ ְך ֲאֻרָכה ְבגֶׁ רֶׁ ת ִּפַסת ַהָמקֹום ּוְלַהְכִריָחּה ַלֲעׂשֹות דֶׁ ָנה אֶׁ ְוִהיא ִמֲהָרה . ָיָדּהִממֶׁ

 .ַלְיָלִדים, ְמאֹוד ַהַבְיָתה

ַגע  .ִהיא ִהְסָסה ְלרֶׁ

ת, ְשִבי ְכָבר, נּו - רֶׁ  .ְשִבי, ְגבֶׁ

ל, לֹא - גֶׁ  . ֵאֵלְך ִלי ָברֶׁ

ת - בֶׁ  .ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ָלשֶׁ

 .ֲאִני לֹא רֹוָצה, לֹא -

 . ָעְלָתה ְבַדְעָתּה ָתְכִנית ְגדֹוָלה ְוַאִמיָצה

ה ַאף ַּפַעם ִאי –ָקָרא ַהַכְרִטיָסן  –! ַסע - ְפָשר ְלִהְסַתֵדר-ִעם ַהָנִשים ָהֵאלֶׁ  . אֶׁ

ה - ל לֹא ַתִגיַע ִעם ַהַמָשא ַהזֶׁ גֶׁ ה ִאְכַּפת ִלי... ַוֲהֵרי מֹוִנית ִהיא לֹא ִתַקח, ָברֶׁ  .ֲאָבל ָמה זֶׁ

ה ִנָסה ְלַהֲחִריש קֹול    .ְּפִניִמי ַמְכִאיבַבִּפְטּפּוט ַהזֶׁ

ל ָדָבר. ָהִאָשה ָהְלָכה ַהַבְיָתה ְבַצַעד ִאִטי ְבַוַדאי , ֵכן. ְוָהֲעִׂשיִרָיה ִתָשֵאר ְבִכיָסּה, ֲהֵרי ַתִגיַע ְבסֹופֹו שֶׁ

הֲהֵרי ְכָבר ָעְבָרה בְ . אּוַלי ַרק ֲחִמָשה ְרחֹובֹות, ַהַבִית ָקרֹוב ָכל ָכְך, ַתִגיעַ  ְרַחִקים ְגדֹוִלים ִמזֶׁ ל מֶׁ גֶׁ יֹוֵרד . רֶׁ

ם שֶׁ ִנְכָנִסים ַמִים . ַהִמְטַּפַחת ַהזֹאת ִהיא ְכמֹו ִמְטִרָיה; ֲאָבל רֹאָשּה ָקשּור ְבִמְטַּפַחת, ְקָצת גֶׁ ָנכֹון שֶׁ

הֹוְלִכים ְיֵחִפים -ֲאָבל , ְלַנֲעַלִים ת ַהַסל , ִליםַהְלָבִנים לֹא ַק ? ַהִאם ֵאין ֲאָנִשים שֶׁ ְפָשר ְלַהֲעִביר אֶׁ ֲאָבל אֶׁ

ר ַלֲעׂשֹות ְכִביָסה. ְוָתִמיד ָיד ַאַחת ְיכֹוָלה ָלנּוַח ָלּה, ִמָיד ְלָיד ָקָמה ְבַאְרַבע ִלְפנֹות ֹבקֶׁ , ִהיא ֲעֵיָפה ִמְּפֵני שֶׁ

ַבְכָפר  . ְקָדםָנֲהגּו ָלקּום עֹוד יֹוֵתר מֻ , ִביֵמי ַהָקִציר, ַוֲהֵרי ָקָרה שֶׁ

ה, אֹוי ה... ַבְכָפר ַהזֶׁ ק ָהָיה ַהַקִיץ ַבַקְיָטָנה... ַבְכָפר ַהזֶׁ לֶׁ ַבע, ַּפוֶׁ ְברֹוְנָיה . ָחַזר ָכל ָכְך ְמֻאָשר ּוָפָניו ִקְבלּו צֶׁ

 . ַהָשָנה ָהְיָתה ֲעַדִין ְקַטָנה ִמַדי; ְכָבר תּוַכל ִלְנֹסַע ַבָשָנה ַהָבָאה

ַרח, הֹו. ין ַקְיָטנֹות ְלִאָמהֹותֵא ! ֵכן ה ַקר ַכקֶׁ ם ַהזֶׁ שֶׁ ַאְך ְלֻעַמת זֹאת ִהיא ָתקּום ָמָחר , ַהַסל ָכֵבד. ַהגֶׁ

ָחִמים. ְמֻאָחר ֲעַדִין ֵאין ָלּה ּפֶׁ ְך . ִמֵמיָלא לֹא תּוַכל ְלַכֵבס ִמְּפֵני שֶׁ ת ַהְלָבִנים ְתַקֵבל ְבֵערֶׁ ִאם ְתַכֵבס אֶׁ

 . ה ְזלֹוִטיַאְרָבעָ 

לֹא ַלֲחֹשב ַעל ַעְצָמּה ד ַהַמָשא, ִהיא ִהְשַתְדָלה שֶׁ ַאְך ִהְתַקְשָתה ְבָכְך יֹוֵתר , ְכֵדי לֹא ָלחּוש ְבֹקר ּוְבֹכבֶׁ

לֹא ָנְסָעה. ַהַסל ָכל ָכְך ָכֵבד, אֹוי. ְויֹוֵתר תַהְבִריאּות ֲחשּוָבה יֹוֵתר ִמַמְטֵבַע הַ , ֲחָבל שֶׁ  .ְנֹחשֶׁ



 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

ת עֹוד ַדקֹות ֲאָחדֹות כֶׁ יָה ֲעָזבּוהָ , ַעְכָשו ְכָבר לֹא ָרחֹוק. ִהיא ִהְמִשיָכה ָללֶׁ ְצָרה . ַאְך כֹוחֹותֶׁ עֶׁ ִהיא נֶׁ

 :ְוָלֲחָשה ִבְכֵאב

 .ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה -

ת כֹוָחּה  .ַאְך ִּפְתאֹום ִחְזָקה ַמְחָשָבה ַאַחת אֶׁ

ה עּוִגיֹות ִליָלִדיםְתמּוַרת ַהַמְטֵבַע ַאְק " -  ".נֶׁ

ַהַסל ָהָיה ַקל ת ַהַסל ְוִהְתַמְלָאה ְּפִליָאה ִמְּפֵני שֶׁ יהָ . ִהיא ָחְזָרה ְוֵהִריָמה אֶׁ ת ְצָעדֶׁ  - .ִהְרִחיָבה אֶׁ

ִלי" ִלי, ְיָקִרים שֶׁ ם, אֹוָצרֹות שֶׁ ְתכֶׁ ה ְיַׂשֵמַח אֶׁ זֶׁ  ". ַכָמה שֶׁ

ב יִה  צֶׁ ת קֶׁ ת ָהֲעִׂשיִרָיה, לֹא. ִכְמַעט ָרָצה, ֲהִליָכָתּהא ִהְגִביָרה אֶׁ ִמֵמיָלא ָהְיָתה מֹוִציָאה . לֹא ַתְחִביא אֶׁ

 .ּוְכָבר ָהָיה ָקרֹוב. לֹא ָחָשה ֲעֵיפּות ְולֹא ֹקר. ִהיא ִנְכְנָסה ַלֲחנּות ְוָקְנָתה ַמְמַתִקים. אֹוָתּה

ַהשֹוֵער ָחֵצר ַעד שֶׁ ץ לֶׁ רֶׁ ר . ִהְתעֹוֵרר ְבַהְפָתָעה ִמִנְמנּומֹו ִהיא ִנְכְנָסה ְבמֶׁ דֶׁ ִהיא ִנְכְנָסה ְבִריָצה ְלִדיַרת ַהחֶׁ

יָה ַהְקַטִנים יָה ְוַאְחיֹותֶׁ ת ַאחֶׁ בֹו ִשְעְשָעה ַיְלָדָתּה ַהְבִכיָרה אֶׁ ַתח ְסמּוָקה ֵמאֹוֵשר, שֶׁ ְכִאלּו , ְוָקְרָאה ֵמַהּפֶׁ

יהָ   :ָחְזָרה ִליֵמי ְנעּורֶׁ

ם רֹו - ם, ְיָלִדים, ִצים ָלַדַעתַאתֶׁ  ?ָמה ִאָמא ֵהִביָאה ָלכֶׁ

ל ִאָמהֹות ם ַמֲעֵׂשי ְגבּוָרה שֶׁ ְתכֶׁ ְלעֹוָלם לֹא ַיְפִליאּו אֶׁ ת , שֶׁ נּו ֵהן שֹוֲאבֹות אֶׁ ִממֶׁ ֱעָלם שֶׁ ן ָמקֹור נֶׁ ֵיש ָלהֶׁ

ת ֹעז רּוָחן  . כֹוָחן ְואֶׁ

 .אֹותֹו ַהָמקֹור הּוא ַאֲהַבת ֵאם


