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ִציִני  ד רְּ ֵקִטים ֶשל מֹוסָׁ יו ַהשְּ דָׁ ד ֵמעֹובְּ ִייִתי ֶאחָׁ ה הָׁ נָׁ ֵרה שָׁ ֶמֶשְך ֲחֵמש ֶעשְּ ִעים -בְּ בָׁ כֶֹּרת ֶשל ַארְּ , ִעם ַמשְּ

חֶֹּדש ִלים לְּ ְך ֲחִמִשים רּובָׁ ַאַחר כָׁ ֶכה . וְּ ִייִתי נָׁ ה יִמלֵ הָׁ ה -דָׁ בָׁ שָׁ בּולֹות ּוַבַעל ַמחְּ ַתחְּ ר בְּ שָׁ ִייִתי ֻמכְּ ֹּא הָׁ  ל

ה ִריזָׁ כֶ . זְּ נָׁ ִתי ֶשלְּ ֵבה ִמן ַהַחִייםֵהַבנְּ ֹּא ַמִגיַע ַהרְּ ִתי ֶאת חֲ ּוִמש, ה ל ְך ִנַהלְּ ִניעּותיַ ּום כָׁ ִתי : י ִבצְּ ַכרְּ ה שָׁ ִדירָׁ

ה ִדים ַדִלים, ֲעלּובָׁ גָׁ ִתי בְּ ַבשְּ ה ַאנֶ תְּ ִה , לָׁ ִתי ִעם ַנֲערָׁ כֶֹּעֶרת, תִמיַחַתנְּ יָׁה, מְּ דּונְּ ֹּא נְּ ל ִמי , לְּ ִתי ֶאת ַעצְּ ַקעְּ ִהשְּ

ה חֹות , ַבֲעבֹודָׁ רָׁ יֹות ֻמבְּ ִתי ִסיַגרְּ ה -ִעַשנְּ ֵמאָׁ קֹות לְּ ֵמש קֹוֶפיְּ חָׁ לֹוִשים וְּ ד, שְּ יָׁה ִלי ֶיֶלד ֶאחָׁ הָׁ  .וְּ

ה רָׁ ז קָׁ אָׁ נּו ִקֵבל מְּ , וְּ ד ֶשלָׁ רָׁ שֶשַהִמשְּ דָׁ  .ַנֵהל חָׁ

ף  ֶלה ִנדָׁ עָׁ ִתי כְּ ַעדְּ ִקיִדי -רָׁ ֹּא ַיֲעִביר אֹוִתי ִמַתפְּ ִרים : ֶשל דָׁ ִליט סְּ ַהשְּ ִחיל לְּ ש ִהתְּ דָׁ ַנֵהל ֶהחָׁ ֵני ֶשַהמְּ ִמפְּ

ִשים ִה . ֲחדָׁ ַכֲאֶשר ִהִגיַע תֹוִרי לְּ דֹו ֻכּסּו פָׁ וְּ רָׁ ִמשְּ ֵנס לְּ רֹון ֶשל נַ כָׁ מֹו ַהִחּוָׁ רֹון כְּ ַפֵקַח ַעל י ִחּוָׁ ִעיַלת ַהַּוַעד ַהמְּ פְּ

ם ִחיֵרי ַהֶפחָׁ  .מְּ

ַנֵהל  -ֲאדֹוִני  - ַמר ַהמְּ אן -אָׁ ָך כָׁ לּו אֹותְּ ה ֶשִנצְּ נָׁ קָׁ ַמסְּ ִתי לְּ ד ִהַגעְּ רָׁ ִרי ַהִמשְּ ִתי ֶאת ִסדְּ ַחנְּ ּוֵמַהיֹום , ַאֲחֵרי ֶשבָׁ

חֶֹּדש ִלים לְּ ִרים רּובָׁ ֶעשְּ ה וְּ ַקֵבל ֵמאָׁ ְךזֹו ַהַהעֲ . תְּ ה ֶשלָׁ אָׁ  .ֲאדֹוִני, לָׁ

יָׁה ִמתְּ  צָׁ ִאם הָׁ אֹום ֶשֶמלְּ ֵרר ִלי ִפתְּ ַמןבָׁ עֹות אֹוֵרַח בַ  ר ֻהזְּ שּוַרת הֹופָׁ מֹוִניתלְּ ַהרְּ מֶֹּרת ַהִפילְּ אֹו , ִתזְּ

ה"שֶ  ִליל " ֲאגַֻדת ַהמּוִסיקָׁ חָׁ ה בְּ ִגינָׁ ש ַלנְּ דָׁ הֹוִציא יֹומֹון ַהֻמקְּ ה לְּ ִחילָׁ ִייִתי ִנבְּ  -ִהתְּ ֹּא הָׁ לל ם כָׁ הָׁ ִנדְּ ל וְּ ְך-הָׁ  .כָׁ

ה  - ַר  -תֹודָׁ אִתי ִמִמשְּ יָׁצָׁ ִתי ֶחֶרש וְּ ַחשְּ ֹּא יַ לָׁ ִדים ל עָׁ ַנֵהל ִבצְּ רֹוֶפֶפת ֶשל , ִציִביםד ַהמְּ ם הָׁ ַיִציבּותָׁ דֹוֶמה לְּ בְּ

נּו ִעִיים ֶשלָׁ סּוִמים ַהַמדָׁ  .ַהִפרְּ

ד ם ֶאחָׁ דָׁ צִ , ַרק אָׁ ִקי'ַהּסֹוֵפר נֹובְּ סְּ ִאי ַהקֹוִפים"ֶאת ֶשִחֵבר , ינְּ ֶשהּו ַעל " רְּ לְּ ג כָׁ ַקֵבל ֻמשָׁ יָׁכֹול לְּ

בֹוַתי שְּ ַמחְּ יו בְּ רָׁ בָׁ רּו דְּ יָׁה ֶשעֹורְּ מּוסְּ לָׁ ַדרְּ ַאנְּ  .הָׁ

ַתֵתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַצַעד ַהֶזה - ִהסְּ ה יָׁכֹול לְּ ִת  -? מָׁ ַזרְּ חָׁ ִתי וְּ ַאלְּ ִמי בָׁ שָׁ ִתי ֶאת ַעצְּ ַאלְּ שָׁ ה פַ י וְּ ה מָׁ  -ַעם ַהֵמאָׁ

 ?הּוא רֹוֶצה ַלֲעשֹות ִאִתי

ִתי ַכרְּ ִלי ִנזְּ ַמזָׁ ן ִעם , לְּ ַקֵים רֹומָׁ ִדים ֶשהּוא מְּ עֹובְּ ה ֶאת ַאַחד הָׁ טֹובָׁ ֶלה לְּ ַנֵהל ַמפְּ ִנים ַהמְּ רֹומָׁ ד הָׁ ֶאחָׁ ֶשבְּ

תֹו ִתי. ִאשְּ ִתי ַלֲעקֹּב ַאֲחֵרי ִאשְּ ַלטְּ ְך ֶהחְּ נּועֹו: ִמשּום כָׁ ַחֵקיִתי ַאֲחֵרי תְּ ִשיקֹוֶתיהָׁ , ִחיּוֶכיהָׁ , ֶתיהָׁ ִהתְּ . נְּ

ֵאלֹות דּו ּה שְּ ִתי אֹותָׁ ַאלְּ ִעיֹות-שָׁ מָׁ ַנֵהל. ַמשְּ ִתי ַעִין ֵמֲאדֹון ַהמְּ ַרעְּ ֹּא גָׁ ַלֲחקֹּר ִאם . ַגם ל ַהֲעִמיק וְּ ִנִּסיִתי לְּ

ֵכן ֶרה ֵמאֹותֹו ֵאזֹור, ֵהם ִהִכירּו קֶֹּדם לָׁ ִמקְּ ם ֵאינֹו בְּ אָׁ ִאם מֹוצָׁ הָׁ  .וְּ

הַכֲעבֹּ  נָׁ קָׁ ַמסְּ ִתי לְּ אֹות ִהַגעְּ שּום תֹוצָׁ ֹּא ֵהִביאּו לְּ בּור ַהֶכֶלב"שֶ , ר חֶֹּדש ֶשל ֲחִקירֹות ֶשל אן קָׁ ֹּא כָׁ מֹו ". ל כְּ

ִנים מָׁ ִרים ַהֶגרְּ  ... ֶשאֹומְּ

ה, ִאם ֵכן ַתֶתֶרת ַהַתֲעלּומָׁ ן ִמסְּ  ?ֵהיכָׁ

יֹונֹות שַ תֹוְך כְּ  ִדמְּ ה בְּ ִקיעָׁ ִתי א ֶהֱחַלפְּ וְּ ֵדי שְּ ַנֵהל נֹוֵאף ִעם ִאשְּ ִרי ֶשַהמְּ שָׁ ִתי ֶאפְּ ד ַהִבלְּ ִתי ֶאת ַהֲחשָׁ

כֶֹּעֶרת  ִביר -ַהמְּ ִתי סָׁ ד ִבלְּ ִייִתי דֹומֶ . יֹוֵתר ַבֲחשָׁ ְך הָׁ כָׁ יֹוִניֹות ה לַ בְּ נֹות ִדמְּ קָׁ ל ַפַעם ַמסְּ כָׁ ִצבּור ַהַמִּסיק בְּ

ה ֵינָׁ חּום ַהִהיגְּ שֹות ִבתְּ ְך , ֶשַכיָׁדּוַע ִהיא ֻגַלת ַהכֹוֶתֶרת, ֲחדָׁ ֹּאת כָׁ ר לֹוַמר ז שָׁ ַלת  -ִאם ֶאפְּ כָׁ ֶשל ִקיּום ַכלְּ

ה ֻאמָׁ  .הָׁ

ִתי ַמרְּ  :אָׁ

ֵתק - יֹוֵנר הֹוִריש ִלי הֹון עָׁ ה ִמילְּ חָׁ פָׁ רֹוב ִמשְּ ֶאה ֶשֵאיֶזה קְּ כֹּש ֶאת . ַכִנרְּ ַבֵקש ִלרְּ ְך ּומְּ ַנֵהל יֹוֵדַע ַעל כָׁ ַהמְּ

 .ִלִבי

ד  רָׁ ִתי ַבִמשְּ נּויֹות ֵמֲעבֹודָׁ עֹות ַהפְּ ִתי ֶאת ַהשָׁ ַדשְּ ו ִהקְּ שָׁ דֹוֵרי ַהמֹוַעכְּ ִחּטּוִטים ִבמְּ עֹובְּ ֻרשֹותדָׁ , ת ַעל יְּ

יֹוִנים נֹוַטרְּ ֵכי ִדין וְּ ֵלי ֵבין עֹורְּ ִתי ֶאת ַרגְּ ִכַתתְּ ֶרץ וְּ אָׁ חּוץ לָׁ ִדים בְּ רָׁ ע ַבִמשְּ ִתי ֵמידָׁ  .ִחַפשְּ

אן ִתי ַגם כָׁ ַזבְּ ַאכְּ  .ִהתְּ
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ִתי ַדעְּ ה בְּ לָׁ ז עָׁ אָׁ ה, וְּ דֹולָׁ ִמית גְּ ֵאיזֹו ַתרְּ ף לְּ ֻשתָׁ ַבֵקש ַלֲהפְֹּך אֹוִתי לְּ ַנֵהל מְּ יֹוֵתר . ֶשַהמְּ שּוט בְּ יֹון ַהפָׁ ַרעְּ הָׁ

ם דָׁ תֹו ֶשל אָׁ ַדעְּ ִמיד ַאֲחרֹון בְּ ִהיגּו . עֹוֶלה תָׁ ְך ִהנְּ ֻקִביֹות ֵעץאּוַלי ִמשּום כָׁ לּוִלים בְּ ִביִשים סְּ ה כְּ שָׁ ַורְּ ֵתי , בְּ בָׁ

ֶפה ֵא  נֹוקָׁ ִשים סֹוכְּ נָׁ ֵתי ַהֵּסֶפר , ֶחֶרש-תירֹוִפִיים וְּ ִביל בָׁ ִלים ַעל ַהַדַעת ִבשְּ ַקבְּ ִנים ִמתְּ ֲאגּו ַלִמבְּ ֵני ֶשדָׁ ִלפְּ

סֹוִדִיים  .ַהיְּ

ִמי  -ֶזהּו ֶזה  - ַעצְּ ִתי לְּ ַמרְּ ַנֵהל ֶאת ֲאדֹו -אָׁ יו יּוַכל לְּ גֹוד נֹוַח ֶשֵמֲאחֹורָׁ ַשֵמש לֹו ַפרְּ ַחר ִבי לְּ ַנֵהל בָׁ ן ַהמְּ

ִקים פָׁ ֻפקְּ יו ַהמְּ קָׁ ֵבית ַהּסַֹּהר. ֲעסָׁ ְך ַיֲאִשים אֹוִתי ַבכֹּל ַוֲאִני ֵאֵשב בְּ יָׁדֹו... ַאַחר כָׁ ִליַח בְּ ֹּא ַיצְּ ל ֶזה ל . ֲאבָׁ

ד כָׁ -ִאי ַשֵדל ֶאחָׁ ר לְּ שָׁ ֵקן, מֹוִניֶאפְּ רּוטֹות, סּוס זָׁ מּוַרת פְּ ֵבה ֶכֶסף ַלֲאֵחִרים תְּ סּוִמים ֶשעֹוִלים ַהרְּ ֵתת ִפרְּ , לָׁ

ם ִחנָׁ ַעט בְּ ַמן. ִכמְּ ן ַבזְּ יָׁ ִענְּ ִתי ֶאת הָׁ ַפסְּ  . תָׁ

ִשים ֲעֵליֶהם יָׁד ִתי לָׁ לְּ כֹּ ִרים ֶשיָׁ פָׁ ל ַהּסְּ ִתי ֶאת כָׁ ַדקְּ ִתי ֶאת ַהִּסכּוִמי. בָׁ ַחנְּ ִתי ֶאת ַהּטּוִרים , םבָׁ ִחַברְּ

ֵהֶפְך ה ּולְּ ַמּטָׁ ה לְּ לָׁ ַמעְּ ה, ִמלְּ לָׁ ל ַקבָׁ אִתי כָׁ רָׁ ִרים, קָׁ חָׁ ִכים ִנבְּ מָׁ ִתי ַבֲחַשאי ִמסְּ ַתקְּ  .ֶהעְּ

ַנֵהל ֵראִתי ֵשִנית ֶאל ַהמְּ  .ִנקְּ

אֶֹּמץ ֵלב ִתי בְּ ַנסְּ םבְּ , ַהַפַעם ִנכְּ ן לַ . רֹּאש מּורָׁ ִייִתי מּוכָׁ ֶותב ַלַחִיירָׁ קְּ הָׁ ַלמָׁ  .ם וְּ

ֵעית  - ה ֻמטְּ תָׁ יְּ ֹּא הָׁ ה ֶשִלי ל חּושָׁ ַתֵבר ֶשַהתְּ קֹול ַרְך -ִמסְּ ַנֵהל בְּ ַמר ַהמְּ ה ִדי -. אָׁ אָׁ ה ֶאת ֲאדֹוִני בֶ רְּ ַהַהֲעלָׁ נָׁ

ה ִפים ַבֲעבֹודָׁ ִקיַע ַמֲאַמִצים נֹוסָׁ ַהשְּ ָך. לְּ ִסירּותְּ ִתי ִבמְּ סֵ , ֲאדֹוִני, נֹוַכחְּ ָך ּובְּ נּותְּ קָׁ ַדיְּ ִתי בְּ ֶדר ַהמֹופְּ

ָך תְּ ִלים. ֶשַבֲעבֹודָׁ ה ַוֲחִמִשים רּובָׁ ֵמאָׁ ֵתְך לְּ ֻכרְּ ַהֲעלֹות ֶאת ַמשְּ ִתי לְּ ַלטְּ ְך ֶהחְּ ִפיכָׁ  .לְּ

דֹות ֶשִלי כֹונּות ַהֲחשָׁ ֵפק ִבנְּ ִלִבי ֵצל ֶשל סָׁ יָׁה בְּ ֹּא הָׁ ה שּוב ל מּון ַהּסֹוד. ַעתָׁ ן טָׁ ל ֵהיכָׁ ַבֶּסֶסת , ֲאבָׁ ה ִמתְּ ַעל מָׁ

ה ִעילָׁ דֹול? ַהמְּ ה גָׁ ֵנה ִמדָׁ יָׁה ִבקְּ נּונְּ ֵאית ֶשל קְּ ֹּא ִנרְּ ֶרֶשת ל ִתי בְּ ַתַבכְּ ִתי ֶשִהסְּ ַשדְּ  .חָׁ

ִייִתי ַחף ִמֶפַשע רֹות ֶשהָׁ ה, ַלמְּ שָׁ ִבים ֶשל ַורְּ מֹו ַהַקצָׁ ֹּא ַיֲאִמין ִלי, כְּ אֹוִמיּות : ִאיש ל אֹות ַהִפתְּ ֵתי ַהַהֲעלָׁ שְּ

ֵאֶלה ִבזְּ  ר הָׁ צָׁ ְך קָׁ ל כָׁ ִדי -ַמן כָׁ שּו ֵעדּות חֹוֶתֶכת ֶנגְּ ַשמְּ  .יְּ

ְך דָׁ ֻדכְּ ה מְּ תָׁ ִתי ַהַביְּ ַזרְּ  .חָׁ

ִהיא ִתי שַ  -? וְּ המְּ ִאשְּ דֹולָׁ ה גְּ חָׁ ה ִשמְּ ה ֶאת ֵיאּוִשי, חָׁ ֹּא ֵהִבינָׁ ל רֹון . וְּ ִכשָׁ ם בְּ נּו ֵמעֹולָׁ ַטיְּ ֹּא ִהצְּ ִשים ל ֲהֵרי ַהנָׁ

ִאַית ַהנֹולָׁ   ...דֶשל רְּ

 

ה חֹּרָׁ ה שְּ רָׁ ִתי ַבמָׁ ַקעְּ  .שָׁ

נֹּ  - ֵדי ִלמְּ ה אּוַכל ַלֲעשֹות כְּ סֹוןמָׁ ִד , ַע אָׁ ַהִציל ֶאת ַילְּ הלְּ פָׁ ֵגן ֵמֶחרְּ ַרת ַהמָׁ ִתי ַחסְּ ֶאת ִאשְּ ִמים וְּ  ?י ַהתָׁ

ַנֵהל שֹוֵחַח ִעם ַהמְּ ִתי לְּ ַלטְּ עֵ . ֶהחְּ ֱאֶמת הָׁ ִתיַע אֹותֹו ַוֲאַחֵלץ ִמֶמנּו ֶאת הָׁ הַאפְּ   .יֻרמָׁ

ִשיִתי ְך עָׁ כָׁ  .וְּ

ַנֵהל  - קֹול ַיִציב -ֲאדֹוִני ַהמְּ ִתי בְּ ַמרְּ קַמדּו -. אָׁ א ִבי לְּ קָׁ תָׁ ַדוְּ ַחרְּ ןֹוַע בָׁ בָׁ נּועַ ? רְּ ִייִתי צָׁ ֹּא , ַהִאם ִמשּום ֶשהָׁ ל

ִתי ַרעְּ ד ִהפְּ ַאף ֶאחָׁ פָׁ , לְּ ִתי בְּ ַבדְּ עָׁ לּובוְּ לּום עָׁ מּוַרת ַתשְּ ֹּא? ֶרְך תְּ ַנֵהל, ל ִייִתי יֹוֵדַע , ֲאדֹוִני ַהמְּ ֲאִפלּו ִאם הָׁ

ַגֶלה ֹּא ִיתְּ ר ל בָׁ אֹו, ֶששּום דָׁ ִאם ִפתְּ ִדיל עֹוד יֹוֵתר ֶאת שְּ וְּ ְך -י ִר כָׁ ם ַתגְּ כָׁ ִכים לְּ ֹּא ַאסְּ ם... ל עֹולָׁ  !ַאף ַפַעם, לְּ

ה מְּ  ִליאָׁ ַעת פְּ ַהבָׁ תֹו בְּ בּוכָׁ ִתיר ֶאת מְּ ַהסְּ ל ִבֵקש לְּ נֻּוָׁ הַהמְּ  . ֻעשָׁ

ָך - ַמר -ֲאדֹוִני , ֵאיֶנִני ֵמִבין אֹותְּ ה חֹוֵשד ִבי -. אָׁ  ?ַאתָׁ

ְך - כָׁ ֵפק בְּ  .ֵאין ִלי סָׁ

ה... ֵכיַצד... ֵאיְך - ַמְך מָׁ  ?ַעל סְּ

ִני טָׁ חֹוק שְּ ִתי ִבצְּ ַרצְּ  .פָׁ

ה - ַמְך מָׁ כֶֹּרת ֶשֶהֱעֵליתָׁ ִלי ֵמֲחִמִשים רּובָׁ ? ַעל סְּ ַמְך ַהַמשְּ ה ַוֲחִמִשיםַעל סְּ ֵמאָׁ רֹות ֶשֵאין ִלי , ִלים לְּ ַלמְּ

יָׁה צְּ רֹוֶטקְּ  .שּום פְּ



 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

שָׁ  חֹּקַעכְּ ִחיל ִלצְּ אֹוםרְּ ַאְך ִה , ו הּוא ִהתְּ  .ִצין ִפתְּ

ָך - לְּ לָׁ ַטֵער ִבגְּ ל ִלִבי, ֲאדֹוִני, ֲאִני ִמצְּ כָׁ ְך. בְּ ל כָׁ ן כָׁ דָׁ ם ַחשְּ דָׁ אָׁ ָך לְּ כּו אֹותְּ פְּ  ? ַהַחִיים הָׁ

ל ֻסגָׁ ָך מְּ ן ֵאינְּ ָך ַהֶנֱאמָׁ ָך ַעל ֵשרּותְּ מֹּל לְּ ַבֵקש ִלגְּ ַהֲאִמין ֶשִמיֶשהּו מְּ  ?לְּ

ֵנַע אֹוִתי ֹּא ?ַהִאם הּוא ִשכְּ ֵכנּות -! ל ִאלּו בְּ ִנים, ִדֵבר כְּ ַהֲעִמיד פָׁ ִכיל ֵאינֹו יֹוֵדַע לְּ ם ַמשְּ דָׁ  ? ַאְך ַהִאם אָׁ

ֵפקֹוַת  ִפיג ֶאת סְּ הָׁ ֶדֶרְך זֹו ִבֵקש לְּ  ?יאּוַלי בְּ

ַנֵהל ִעילּותֹו ֶשל ַהמְּ שּוד ִבפְּ ר חָׁ בָׁ שּום דָׁ ִתי בְּ ַחנְּ ֹּא ִהבְּ ִאים ל ִשים ַהבָׁ ֶמֶשְך ֶהֳחדָׁ ל , בְּ פָׁ ֻערְּ ם ַהמְּ דָׁ אָׁ ַאְך הָׁ

נַ  ִחיָׁה גֹוֶבֶרת ּובְּ שּוד ַהֶזה עֹוֵרר ִבי דְּ ֶהחָׁ לִ וְּ דצְּ רָׁ ִתי ַלִמשְּ ַברְּ ה עָׁ ִראשֹונָׁ נּות הָׁ ַדמְּ ִעם , ַאֵחר י ֶאת ַהִהזְּ

חֶֹּדש ִלים לְּ כֶֹּרת ֶשל ִשִשים רּובָׁ  .ַמשְּ

רּו ֵאלַ  זְּ חֹות חָׁ פָׁ ו לְּ שָׁ ה ַבֵלילֹות, ת רּוִחיוַ לְּ י שַ ַעכְּ דָׁ דְּ ֹּא נָׁ ִתי שּוב ל נָׁ בֹון ּושְּ  .ַהֵתאָׁ


