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ְשָרד  .ְולֹא ָהַלְך ַלמִּ

ְשָרד יְסָלב לֹא ָהַלְך ַלמִּ  .ָאדֹון ְסָטנִּ

ָחד, הּוא יר ַאף יֹום אֶׁ ֱחסִּ ים לֹא הֶׁ ְסָפר ֳחָדשִּ ים ּומִּ ש ָשנִּ ים ְושֵׁ ְשרִּ ְך עֶׁ שֶׁ ְבמֶׁ ְשָרדלֹא ָהַלְך , שֶׁ ָלא , ַלמִּ אֶׁ

 .ָהַלְך ְלַטיֵׁל

ים ינִּ ם ְמבִּ  !ְלַטיֵׁל? ַאתֶׁ

ש –הּוא  ַאף ַפַעם לֹא ָלַקח ֹחפֶׁ ים ַאף ַפַעם, שֶׁ יָנם ָנחִּ ים ְכמֹותֹו אֵׁ ֲאָנשִּ י שֶׁ ְפנֵׁ לֹא ָחָלה  –הּוא ; מִּ שֶׁ

עֹוָלם ים, מֵׁ ים ְכמֹותֹו לֹא חֹולִּ ֲאָנשִּ י שֶׁ ְפנֵׁ חֱ  –הּוא ; מִּ לֹא הֶׁ יֹותשֶׁ ְשַפְחתִּ ְגַלל ְבָעיֹות מִּ ָחד בִּ יר ַאף יֹום אֶׁ , סִּ

יֹות ְשַפְחתִּ ְך ְכָלל ְבָעיֹות מִּ רֶׁ ין ְבדֶׁ ים ְכמֹותֹו אֵׁ ַלֲאָנשִּ י שֶׁ ְפנֵׁ ן ַהְכָלל, מִּ א מִּ ן יֹוצֵׁ ה ְבֹאפֶׁ י זֶׁ ם ֲהרֵׁ ם יֵׁש ָלהֶׁ , ְואִּ

ים  אשֹון ּוַבַחגִּ י רִּ ימֵׁ יאֹותֹו בֹ  –ְוַאְך ְוַרק בִּ יְנקִּ ָלא ָהַלְך ְלַלאזִּ ְשָרד אֶׁ ש ַמאי הּוא לֹא ָבא ַלמִּ ר ְבֹחדֶׁ  .קֶׁ

יְסָלב ְשָרד, ָאדֹון ְסָטנִּ ד ַהמִּ ט, עֹובֵׁ ש ְולֹא ָאַחז ְבָידֹו עֵׁ מֶׁ ן ַבשֶׁ ְתבֹונֵׁ ָלא הִּ ים אֶׁ ְסָפרִּ ל בִּ ְסַתכֵׁ ָלא , לֹא הִּ אֶׁ

ה ָיֹרק ה ָקָרה לֹו, ָעלֶׁ ד ְלֻדְגמָ , ְוזֶׁ ְבָיכֹולְלעֹובֵׁ ּקּוי, ה כִּ יד ְלֻדְגָמה ּוְלחִּ ֱעמִּ ל ַעְצמֹו הֶׁ ַהְמַנהֵׁ ל ; שֶׁ בֵׁ ּקִּ הּוא שֶׁ

ת ם ַהְכֹתבֶׁ י ָשָנה ָשעֹון עִּ ְפנֵׁ ֱאָמָנה 22ַעל : "לִּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָהָיה פֹוְגשֹו , הּוא, "ְשנֹות ֲעבֹוָדה נֶׁ ל בִּ ַהְמַנהֵׁ שֶׁ

ָלה ר ַבְשאֵׁ יָךּו, נּו: "ָכל ֹבקֶׁ ל סּוָסה טֹוָבה " ?ָמה ָחָדש ְבפִּ ים ַעל ַגָבּה שֶׁ ּטֹוְפחִּ ַח ַעל ַגבֹו ְכמֹו שֶׁ ְוטֹופֵׁ

ָטה ים, ּוְשקֵׁ רֹוצִּ ָאְמָנם ַאף ַפַעם לֹא ָעְלָתה ַעל ַמְסלּול ַהמֵׁ ת , שֶׁ ָאה ָמְשָכה אֶׁ ַבע ַהמֵׁ ְך רֶׁ שֶׁ ֲאָבל ְבמֶׁ

יָה ַהמַ  ְך ְרחֹובֹותֶׁ רֶׁ ְרָכָרה דֶׁ ירַהכִּ ל ָהעִּ ים שֶׁ יחִּ ְמֻזָמן 22, ְסרִּ יָעה בִּ יקֹות ַלְנסִּ  .קֹופִּ

ְצַטיֵׁן ד ַהמִּ ת ָהעֹובֵׁ ים אֶׁ ל ָפנִּ ים אֶׁ יב ָפְגָשה ָפנִּ ש ָהָאבִּ מֶׁ ה שֶׁ נֵׁ  .ְוהִּ

ש מֶׁ יטֹו ַבשֶׁ  ?ַעל ָמה הּוא ָחַשב ְבַהבִּ

עַ  י יֹודֵׁ נִּ ינֶׁ  .אֵׁ

יש ְרגִּ  ?ָמה הִּ

עַ  י יֹודֵׁ נִּ ינֶׁ  .אֵׁ

י יָנהָהֲאָנשִּ י ְלַיד וִּ ְיְסקִּ ְך סֹובֶׁ לֶׁ ה ָלַדַעת ַעל ָמה ָחְשבּו ַהמֶׁ ָּקשֶׁ ים שֶׁ י , ם חֹוְשבִּ יאֹון ַעל ָהאִּ ְנט "ַנפֹולֵׁ סֵׁ

ָנה לֵׁ ינֹו ְמֹאָהב, "הֵׁ אֵׁ ל ְבתֹוְך , ָאָמן ְמֹאָהב אֹו שֶׁ ְתַפתֵׁ יֹצר ּומִּ ן לִּ ְתַכּוֵׁ מִּ י שֶׁ יָרה ְגדֹוָלה אֹו ַרק מִּ ר ְיצִּ יֹוצֵׁ

י לֹו ַעְצמֹו קּורֵׁ ים שֶׁ ר ָהאֹונִּ  . ֹחסֶׁ

 !ְבלֹוף

ים ְמאֹוד ים ְפשּוטִּ ה ְדָברִּ לֶׁ ב! אֵׁ ים ְקָצת ְכאֵׁ ְתַלְבטּות, ְקָצת ַעְצָבנּות, לֹוְקחִּ ְקָצת , ְקָצת ַגְדלּות, ְקָצת הִּ

יֻרָמה ש עֵׁ פֶׁ ש ְלבּוָשה, נֶׁ פֶׁ ירֹוְנָיה, ְקָצת נֶׁ ים, ְקָצת אִּ ְרהּורִּ ּסּורִּ , הִּ ים ְקָצת יִּ ְך מּוָכן –ים ּוְשָקרִּ רֶׁ ה ַהכֶׁ נֵׁ , ְוהִּ

ים י ְכָרכִּ ים, ְשנֵׁ  .ַאְרָבָעה, ְשלֹוָשה ְכָרכִּ

ל ם ְשעֹון ַהיֹובֵׁ ד ַהַשְקָדן עִּ ש, ַאְך ָמה ָחַשב ָהעֹובֵׁ מֶׁ ל ַבשֶׁ ְסַתכֵׁ הִּ ם, ְוָיַשב ָשם ָשָעה? ְכשֶׁ ַעד  -ָשלֹוש , ְשָעַתיִּ

ְמקֹום ְלַיד ֻשְלַחן ֲעבֹוָדתֹו –ם ֲארּוַחת ַהָצֳהַריִּ  י בִּ יְנקִּ  ...ְבָלזִּ

ם, ָחַזר ַהַבְיָתה ם, ָאַכל ֲארּוַחת ָצֳהַריִּ ְתנּוַמת ַאַחר ַהָצֳהַריִּ ילֹו ְושּוב , ַאַחר ָכְך ָקם, ָשַכב לִּ ת ְמעִּ ָלַבש אֶׁ

י  יְנקִּ ב ַעל אֹותֹו ַהַּסְפָסל –ָהַלְך ְלָלאזִּ רֶׁ ה, ְוָחַזר ַהַבְיָתה ,ְוָיַשב ָשם ַעד ָהעֶׁ ְוַית , ָשָתה תֶׁ ים ְבלִּ תֹונִּ ָקָרא עִּ

יֹשן יַגְרָיה ְוָשַכב לִּ  .סִּ

יְנְקס  !...ְספִּ

ְשָרד ם ַגם ְלָמֳחָרת לֹא ָהַלְך ַלמִּ  ?ַהאִּ

ְך פֶׁ יָלה: ְלהֶׁ ת ַבָשָעה ָהְרגִּ ַהַביִּ ר ְמֻאָחר, הּוא ָיָצא מֵׁ ַגע יֹותֵׁ ְשָרד, לֹא רֶׁ ְלַיד ֻשְלַחן ָהֲעבֹוָדה  ָיַשב, ָבא ַלמִּ

ְכֹתב יל לִּ ְתחִּ לֹו ְוהִּ ל. שֶׁ ְכָנס ַהְמַנהֵׁ  .נִּ

יָך-  ְכמֹו –? ּוָמה ָחָדש ְבפִּ  ָשַאל ְוָטַפח ַעל שִּ
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אשֹוָנה  :ְוזֹאת ָהֻעְבָדה ָהרִּ

יב  שִּ יְֵׁך ְולֹא הֵׁ יְסָלב לֹא חִּ ל, שּום ָדָבר'ֲאדֹון ְסָטנִּ י ַהְמַנהֵׁ ָלא ', ֲאדֹונִּ ת ָהאּוָלם . ָשַתקאֶׁ ל ָסַקר אֶׁ ַהְמַנהֵׁ

ר יָגר ַהֹבקֶׁ ת סִּ ן אֶׁ ל ַחְדרֹו ְלַעשֵׁ ְצֹעד אֶׁ ל לִּ חֵׁ  .ְוהֵׁ

 

ָיה  :ְוזֹאת ָהֻעְבָדה ַהְשנִּ

ְתאֹום ְוָקָרא ְבקֹול ָרם ְבצּוָרה מּוָזָרה ף פִּ ְזַדּקֵׁ יְסָלב הִּ  :ָאדֹון ְסָטנִּ

ל-  י ַהְמַנהֵׁ  !ֲאדֹונִּ

י-  ּזּור ַדַעת ְמֻסָים ְבקֹולֹו –? ָךּוָמה ָחָדש ְבפִּ ל פִּ יָמה שֶׁ ל ְונִּ  . ָשַאל ַהְמַנהֵׁ

ְשָרד -  ְתמֹול ַבמִּ י אֶׁ יתִּ יְסָלב ְבנְֻקשּות –לֹא ָהיִּ יַע ָאדֹון ְסָטנִּ  .הֹודִּ

ת... ָנכֹון-  ֱאמֶׁ  .ָנכֹון... בֶׁ

ת ְלַחְדרֹו כֶׁ יְך ָללֶׁ ְמשִּ  .ְוהִּ

ל-  י ַהְמַנהֵׁ יתָקָרא  –! ֲאדֹונִּ נִּ יְסָלב שֵׁ  .ָאדֹון ְסָטנִּ

ם יהֶׁ ת ָראשֵׁ ימּו אֶׁ רִּ ים הֵׁ יָאה. ָהעֹוְבדִּ ְפלִּ ֱעַצר בִּ ל נֶׁ  .ַהְמַנהֵׁ

ְנָין-   ?ָמה ָהעִּ

יְסָלב –! שּום ָדָבר-   .ָאַמר ָאדֹון ְסָטנִּ

ְשָרדֹו ֱעַלם ְבמִּ ָפיו ְונֶׁ ְכתֵׁ ל ָמַשְך בִּ  .ַהְמַנהֵׁ

ים ְרְש -ַעד ְלָשָעה ְשתֵׁ  .ָמה ֻעְבָדה ֲחָדָשהֲעָשָרה לֹא נִּ

ים ָנה -ְבָשָעה ְשתֵׁ ת ַהְשכֵׁ ְסָעָדה ַהְמֻציֶׁנֶׁ ר ַבמִּ ֱאֹכל ֲארּוַחת ֹבקֶׁ ת לֶׁ כֶׁ ל ָללֶׁ ְוזֹאת ָהֻעְבָדה  –ֲעָשָרה ָנַהג ַהְמַנהֵׁ

ית ישִּ  .ַהְשלִּ

ל ְוָשַאל ל ַהְמַנהֵׁ ֱעַמד ְבַדְרכֹו שֶׁ יְסָלב נֶׁ  :ָאדֹון ְסָטנִּ

ם ַאָת -  עַ ַהאִּ ל, ה יֹודֵׁ י ַהְמַנהֵׁ ְשָרד, ֲאדֹונִּ ְתמֹול ַבמִּ י אֶׁ יתִּ  ?ַמדּוַע לֹא ָהיִּ

י ָיכֹול ָלַדַעת-  יְך ֲאנִּ  ?ְואֵׁ

ש ְבַבָּקָשה -  יְסָלב –ַנחֵׁ ש ָאדֹון ְסָטנִּ ְתַעּקֵׁ  .הִּ

ר ַסְבָלנּות ל ֹחסֶׁ ְצַטְיָרה ַהָבָעה שֶׁ ה הִּ י ַהְמֻמנֶׁ י. ַעל ְפנֵׁ רִּ ים ָהֲאחֵׁ םָהעֹוְבדִּ יהֶׁ ת ָראשֵׁ ימּו אֶׁ רִּ  .ם הֵׁ

ים? אּוַלי ֻחְלָשה, נּו-  ְסַפר ָימִּ ה מִּ יש לֹא טֹוב... אּוַלי ַאָתה רֹוצֶׁ  ?אּוַלי ַאָתה ַמְרגִּ

י , לֹא-  יא ְלַגְמרֵׁ י ָברִּ ְתמֹול ְוַגם ַהיֹום ֲאנִּ יְסָלב –ַגם אֶׁ יַע ָאדֹון ְסָטנִּ  .הֹודִּ

ֱחֹזר-  אֶׁ י ְכשֶׁ ן תֹאַמר לִּ ם כֵׁ הּו ...אִּ ם ַאָתה רֹוָצה ַמשֶׁ י ְבצּוָרה ְברּוָרה, ְואִּ לֹא , ְבַבָּקָשה לֹוַמר לִּ י שֶׁ ְפנֵׁ מִּ

ידֹות ְתָך ְבחִּ ק אִּ י, ֲאַשחֵׁ ד... ֲאדֹונִּ ם ַאָתה... אּוַלי נֹוַלד ְלָך יֶׁלֶׁ ְך ַאַגב... אִּ רֶׁ  ?ָנשּוי, דֶׁ

פֹו ְוָיָצא ְבַצַעד גָ  ָבה ַעל ְכתֵׁ ישהּוא ָטַפח ְבחִּ ן, מִּ  . ְמַחיְֵׁך ְוקֹורֵׁ

ר ֱאֹכל ֲארּוַחת ֹבקֶׁ ל לֶׁ חֵׁ ָרתֹו ְוהֵׁ ְמגֵׁ ָיה מִּ יְסָלב ָשַלף ַלְחָמנִּ  .ָאדֹון ְסָטנִּ

ְרְשָמה שּום ֻעְבָדה ֲחָדָשה ר, ַעד ְלָשָעה ַאְרַבע לֹא נִּ יְסָלב , ְבָשָעה ַאְרַבע, ַעד ֲאשֶׁ ם ֲאדֹון ְסָטנִּ ְתרֹומֵׁ הִּ

י ָכנִּ ל ּוְבַצַעד מֵׁ ל ַהְמַנהֵׁ ּוּון ַחְדרֹו שֶׁ ת ָהאּוָלם ְבכִּ  .ָחָצה אֶׁ

ת לֶׁ יש ַבדֶׁ ּקִּ  .הִּ

 .ְבַבָּקָשה- 

ְכַנס  .נִּ

ה ַאָתה, ָאה-  ה סֹוף סֹוף? זֶׁ  ?ָמה ַאָתה רֹוצֶׁ

י-  י ְלַטיֵׁל ְבָלאזִּ ָהַלְכתִּ י שֶׁ ְפנֵׁ ְשָרד מִּ ְתמֹול ַבמִּ י אֶׁ יתִּ לֹא ָהיִּ ה לֹוַמר ְלָך שֶׁ י רֹוצֶׁ יֲאנִּ  .ְנקִּ



 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

ן-   ?ָמה ְבָכְך, ּוְבכֵׁ

ְשָרד... שּום ָדָבר, נּו-  י ַבמִּ יתִּ לֹא ָהיִּ ים שֶׁ ש ָשנִּ ים ְושֵׁ ְשרִּ ָאז עֶׁ אשֹוָנה מֵׁ  .זֹו ַהַפַעם ָהרִּ

ה ְמאֹוד, טֹוב-  יָך שּום ַטֲענֹות... ָיפֶׁ לֶׁ י אֵׁ ין לִּ  .אֵׁ

עַ -  י יֹודֵׁ ְבַחְנָת , ֲאנִּ לּו לֹא הִּ י, ֲאפִּ ְתמֹולבְ , ֲאדֹונִּ י אֶׁ ָעְדרִּ  .הֵׁ

ם זֹאת ֻעְבָדה ֲחשּוָבה ָכל ָכְך-  יָך שּום ַטֲענֹות... ? ַהאִּ לֶׁ י אֵׁ ין לִּ אֵׁ ר ְלָך שֶׁ ר ְואֹומֵׁ י חֹוזֵׁ י, ֲאנִּ ... ֲאדֹונִּ

יב ש ַמאי... ָאבִּ ם... ֹחדֶׁ ָלהֶׁ ת ַהְּזכּויֹות שֶׁ ם אֶׁ  .יֵׁש ָלהֶׁ

 .ְוזֹאת ָהֻעְבָדה ָהַאֲחרֹוָנה

יְסלָ  ר ָאדֹון ְסָטנִּ ים ְביֹותֵׁ ים מּוָזרִּ ְפֹלט ְדָברִּ יל לִּ ְתחִּ יר ְוהִּ ֱחוִּ א –ב הֶׁ לֶׁ א ָופֶׁ לֶׁ י, ְוַהפֶׁ ירֹונִּ  :ְבטֹון אִּ

י שּום ַטֲענֹות-  ין לִּ י, אֵׁ ד. ֲאדֹונִּ סֶׁ ה חֶׁ יזֶׁ ים ָעַבד ! אֵׁ ש ָשנִּ ים ְושֵׁ ְשרִּ ר עֶׁ יד ֲאשֶׁ ָפקִּ ין ְלָך שּום ַטֲענֹות שֶׁ אֵׁ

ְשָרד ְזבֵׁ , ְלַמַען ַהמִּ יאּותֹובִּ ת ְברִּ ת ְנעּוָריו, ז ָכאן ַלָשְוא אֶׁ ת ָכל כֹוחֹו, אֶׁ ים , אֶׁ ים ָהֲאֻרכִּ ת ָכל ַהַחיִּ אֶׁ

ָחד יר יֹום אֶׁ ֱחסִּ י ָנשּוי... ְוהֶׁ ם ֲאנִּ ַע אִּ לּו לֹא יֹודֵׁ י... ַאָתה ֲאפִּ י ַעל ַגבִּ תֹוְך , ְסָתם ָכְך, ַרק ָטַפְחָת לִּ מִּ

ל גֶׁ י לֹא ְמַעְניֵׁ ... ָהרֶׁ ה–ן אֹוְתָך ְכהּוא ֲאנִּ ָאמּות... זֶׁ יף שֶׁ יָת ַמֲעדִּ לּו ָהיִּ י ְמיָֻתר ְכָבר, ֲאפִּ ֲאנִּ י שֶׁ ְפנֵׁ , מִּ

ֱעָדר ְמָצא אֹו נֶׁ י נִּ ם ֲאנִּ ַע אִּ לּו לֹא יֹודֵׁ י, ַאָתה... ַאָתה ֲאפִּ ְקטֹור, ֲאדֹונִּ ירֶׁ ל, ֲאדֹון דִּ י, ַהְמַנהֵׁ  ?ּוָמה ֲאנִּ

ן-  ם כֵׁ ה, אִּ  ?ָכל ָהרּוחֹותלְ , ָמה ַאָתה רֹוצֶׁ

ה יְסָלב ָיַדע ָמה הּוא רֹוצֶׁ ם ָאדֹון ְסָטנִּ עַ ?  ַהאִּ י יֹודֵׁ נִּ ינֶׁ  .אֵׁ

ן-   ?ּוְבכֵׁ

 .שּום ָדָבר- 

ה ַהֲעָלָאה-   ?ַאָתה רֹוצֶׁ

 .לֹא- 

 ?ֻחְפָשה- 

 .לֹא- 

ְשָרד-  ַהמִּ יְסָלב ָיָצא מֵׁ  .ַוֲאדֹון ְסָטנִּ

ת ַעְצמֹו  .ַבַלְיָלה ָתָלה אֶׁ

טַכֲעֹבר ְשלֹו רֶׁ ם סֶׁ ר עִּ ת ַהַהְלָוָיה זֵׁ רֶׁ ְרכֶׁ ים ָנַסע ַעל כִּ ד ַהַשְקָדן: "ָשה ָימִּ  ". ָלעֹובֵׁ

ְשָרד ָריו ַלמִּ ֲחבֵׁ ר מֵׁ  .לֹא ָהָיה זֵׁ


