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ְרַפת ל צָּ ּה שֶׁ תָּ ִריס ִהיא ִבירָּ  .פָּ

ִריס ה ְבפָּ רָּ ה גָּ ת ְסְקלֹודֹוְבְסקָּ רֶׁ  .ְגבֶׁ

ה ל ַבת ַאְרִצי ַהְגדֹולָּ ת תֹּם עֹוַנת ַהַחִגים ִבַקְרִתי ֵאצֶׁ ִראשֹונֹות, ְבַנְצִלי אֶׁ יהָּ הָּ ה ִעם ַתְגִלּיֹותֶׁ ה ְבֵאירֹופָּ ה ִלְתִהלָּ ְכתָּ זָּ ה , שֶׁ ּוְבַוְרשָּ
דֹול – ס ַהגָּ ת ַהְפרָּ ה אֶׁ ר ִקְבלָּ  . ַכֲאשֶׁ

ְרַפת ל צָּ ּה שֶׁ תָּ ִריס ִהיא ִבירָּ  .פָּ

ִטים ֵמַחֵּיי ַבת ַאְרֵצנּוִהנֵ  ה ְפרָּ  :ה ַכמָּ

ה ַאף ַפַעם ַבִפיְלַהְרמֹוְניָּה ֹּא הֹוִפיעָּ ה ל ת ְסְקלֹודֹוְבְסקָּ רֶׁ ּה, ְגבֶׁ ה ְבִמְשַפְחתָּ ת ְבִכירָּ שֶׁ ּה ְכיֹורֶׁ ֹּא ִעְרֵער ַעל ְזכּותָּ ֹּא , ִאיש ל ִהיא ל
יהָּ  ת ֵגרּון ַאף ַפַעם ְבַחּיֶׁ ה אֶׁ ֲאתָּ ֹּ , רָּ נּוִהיא ל לָּ ִעיר שֶׁ ה בָּ קָּ ק ִביִריֵדי ַהְצדָּ ה ֵחלֶׁ ְקחָּ ֹּא ִספּוִרים , א לָּ טֹות ְול ה סֹונָּ ְתבָּ ֹּא כָּ ל

ֹּא ִפילִ , ְלַתֲחרּויֹות ה ַעל בִ , יטֹוִניםַגם ל ֹּא הֹוִפיעָּ הל הּו ַבְפרֹוִביְנִצּיָּה אֹו ְבַוְרשָּ ְלשֶׁ ּה , ְבִקצּור, ַמת ֵתַאְטרֹון כָּ ס ִמְלַבד ְזִכּיָּתָּ ַבְפרָּ
ה ְגיֹות ִלְתִהלָּ דֹות אֹו ְפִריִבילֶׁ ּה שּום ְזכּויֹות ְמיֻחָּ ִדיב ֵאין לָּ ל סֹוֵחר ֵנְפט נָּ תֹו שֶׁ אָּ דֹול ִמַצּוָּ  .ַהגָּ

ִלית ה ְכלָּ נָּ ת: ַמְסקָּ פֶׁ ה חֹולֶׁ ה ִהיא ְתִהלָּ ה ְבַוְרשָּ ת ְסקֹולֹוְדְבְסקָּ רֶׁ ל ַהְגבֶׁ ּה שֶׁ תָּ ַכח , ְתִהלָּ ר ְבִיחּוד ְלנֹּ ל ַהַמְתִחיל ְכבָּ בָּ ַהַקְרנָּ
ן ִעְניָּ רֹות ְלַמַען הָּ ִפים ִעם ִתְלבֹושֹות ְמֻהדָּ  ...ִבְנשָּ

ה ה ִהיא ִאשָּ ת ְסְקלֹודֹוְבְסקָּ רֶׁ ם: ַהְגבֶׁ פָּ ּה שָּ ה, ֵאין לָּ ת ִשְמלָּ שֶׁ ת ִנְקִבית , ִהיא לֹובֶׁ ּה ִסּיֹּמֶׁ ּה' –ְלֵשם ִמְשַפְחתָּ ֹּא ַגְבִרית , 'ְסקָּ  –ְול
ִנּיָּה. 'ְסִקי' ֹּאת ִהיא פֹולָּ ֹּאת.  ִמְלַבד ז ה ַהז ֻעְבדָּ ת הָּ ְך אֶׁ ל כָּ ִייִתי ַמְדִגיש כָּ ֹּא הָּ ם ְושּום , ל עֹולָּ ִשים ַרבֹות ְמאֹוד בָּ ֲהֵרי ֵיש נָּ שֶׁ

ְבֵדל ַדְרַגת ִהְתַפְתחּות ֹּא הֶׁ ִשים ְלל ה ְלִהְתַקֵּים ְבִלי נָּ ּה ְיכֹולָּ ִפי, ְלֻאִמּיֹות ֵאינָּ ִלי ּוִמקּום ֵגאֹוְגרָּ ב ַכְלכָּ ּה . ַמצָּ ַאְך ִמְלַבד ֱהיֹותָּ
ה ת ִקיִרי ִהיא ִכיַמאי ,ִאשָּ רֶׁ  .ְגבֶׁ

ה ת-ִאם ִאשָּ ה ְמֻסּיֶׁמֶׁ ה ְבִמדָּ ֹּאת ְבִרּיָּה ְמֻשנָּ ה ז ה, רֹוְפאָּ ִריג בֹוֵלט-ִאם ִאשָּ א חָּ לָּ ה אֶׁ נָּ ת ֵאינֶׁ רֶׁ ִאית , סֹופֶׁ ֲהֵרי ִכיַמאי ַבֲחצָּ
ה בַ  טּורָּ ִריקָּ ֵפק ְלַשֵמש נֹוֵשא ְלקָּ ֹּא סָּ רֹו"ַמְתִאים ְלל  ".קּוְרֵיר"אֹו בַ " ִפגָּ

ה אֹותֹו ִכיַמאי ְנשּואָּ ה ַהקֹוִמית אֹוִסיף עֹוד שֶׁ ת ַהְתמּונָּ ֹּאת ַגם  ,ְכֵדי ְלַהְשִלים אֶׁ  .ֵאם –ּוִמְלַבד ז

ם ֲארּו ְלַעְצְמכֶׁ ה ְלִמינֵ  :תָּ םַמְכִשיֵרי ְשִקילָּ נֹות, ֲאִביִקים, יהֶׁ טֹוִמים, ִצנֹוִרּיֹות, ַמְבֵחנֹות, ִצְנצָּ ה  –ְפרּודֹות ּומֹוֵלקּולֹות , אָּ ל זֶׁ ְוכָּ
ר  ַיַחד ִעם ִחתּוִלים דֶׁ ל ַהחֶׁ ר ְבכָּ ְך, ְמֻפזָּ וֶׁ ד זֹוֵחל ַבתָּ ּה ְויֶׁלֶׁ ל ַבֲעלָּ ְלֵקי ְלבּוש שֹוִנים שֶׁ  .חֶׁ

ה ד בֹוכֶׁ עֵ , ַהּיֶׁלֶׁ הַהַבַעל חֹוֵזר רָּ  :ב ַהַבְיתָּ

ֳהַרִים-  ֳהַרִים –הּוא זֹוֵעק  –! ֲארּוַחת צָּ  ?ֵאיפֹּה ַהצָּ

ה ִאְשתֹו  -ֵאין-  ִלי –ְמִשיבָּ ש שֶׁ דָּ חָּ ִּיְתַבֵשל ַהִנּסּוי הֶׁ  .ַחֵכה ַעד שֶׁ

ן ִמין ֵמימָּ ה ְבקָּ ִאשָּ ת הָּ לֶׁ ִשים ְמַבשֶׁ ק ֲעדָּ רָּ טֹוִמִּיים, ּוִבְמקֹום מָּ ל ִמיֵני ְיסֹודֹות אָּ ן ְוכָּ ם ַבִמיְקרֹוְסקֹופ , ַחְמצָּ הֶׁ ת בָּ נֶׁ ִמְתבֹונֶׁ
נֹות ְוַלֲאִביִקים ת ִבְזִהירּות ַלִצְנצָּ כֶׁ  [איזָּ ִמ ְר א בִ ימַ כִ חַ י לְ דַ וְ ]! 1Sapienti sat. ְושֹופֶׁ

ֹּאת אֹותֹו ִכיַמאי ַעז ִתית ּוְבִהְתַלֲהבּות ִמְלַבד ז ה ִשיטָּ ת ְבצּורָּ דֶׁ ר עֹוד . רּוַח נֹוַסַעת ַעל אֹוַפַנִים ְועֹובֶׁ ְפשָּ ְבַיַחס ְלאֹוַפַנִים אֶׁ
ת לֶׁ ה ַהְמֻהלֶׁ ְרַפת ,ִלְסֹלַח ַלְמַגלָּ ִמים ְבצָּ ִגים ַהשֹוִנים ַהַקּיָּ ף לְ , ְבִהְתַחֵשב ְבִמְנהָּ ה ְועֹוד נֹוסָּ ֲעבֹודָּ ְךְבַיַחס לָּ ה  .ַהִהְתַלֲהבּות – כָּ ֵאלֶׁ

נּות ל ַשְחצָּ ד ְושֶׁ ל ִעּוּות בֹוֵלט ִבְמיֻחָּ עֹות שֶׁ ִלים  ,תֹופָּ ל ִמחּוץ ִלְגבּולֹות ַהְכלָּ ְרגּו אֶׁ ְך ְוחָּ רֶׁ טּו ֵמַהדֶׁ ּסָּ ִשים שֶׁ ִנית ְלנָּ ְפיָּ אָּ הָּ
ִמי עֹולָּ ִבים ַעל ְיֵדי ַהקֹוֵדְקס הָּ  .ַהֻמְכתָּ

ּה שֶׁ  תָּ ּה  ְוִשְמלָּ תָּ דִדירָּ הּו ְמיֻחָּ ם ִמְצַטְּיִנים ְבַמשֶׁ ל . ל ַבת ַאְרֵצנּו ֵאינָּ מֹות שֶׁ ֹּא ִבְדרָּ ֹּא ִהְבַחְנִתי ל ן ַבְטַרְקִלין ל ַעל ַהֻשְלחָּ
ְפרֹודּוְקִצּי, ִויְסִפיְנְסִקי ֹּא ְברֶׁ ל בּוְקִלין עַ ְול ֹּא ְבַתְצלּוִמים, רֹותִקיל הַ ֹות שֶׁ ֹּא אֹו, ְול ר ל ִריםַוֲאִני ְכבָּ ל ַזמָּ ל , ֵמר שֶׁ ֹּא שֶׁ ל ַגם ל ֲאבָּ

רֹות ֹּא ִבְגלּויֹות , ַזמָּ ר, ְבִקצּור –ְול בָּ  .שּום דָּ

ה בָּ  .ֵאיזֹו ַאְכזָּ

                                                           
1
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ה ַתְחנּו ַבִשיחָּ  :פָּ

ל ַרְדיּום ּופֹולֹוְניּום ְבַוְרשָּ -  ת שֶׁ ַמת ֵבית ֲחרֹּשֶׁ ֲהקָּ ה שֶׁ ּה ְסבּורָּ ה ֵאינָּ דָּ נּו , הַהִאם ְגִבְרִתי ַהִנְכבָּ ִביא לָּ ה ְלהָּ ְיכֹולָּ
חֹוק רָּ ח הָּ ִקים ַהְפתּוִחים ַלִמְזרָּ ת ְבִהְתַחֵשב ַבְשוָּ לֶׁ  ?תֹועֶׁ

ל ְניָּר ִקי שֶׁ יֹון נָּ ש ְוִגלָּ דָּ ד ֵמחָּ רֹון ְמֻחדָּ ַלְפִתי ִעפָּ ְוא שָּ ה: ַלשָּ ֹּא ַמֲענֶׁ ה ְלל ִלי נֹוְתרָּ ה שֶׁ  .ַהְשֵאלָּ

ת ִתְהיֶׁה מּוכָּ -  רֶׁ ְצֵלנּוַהִאם ַהְגבֶׁ בֹוא ְלַבֵקר אֶׁ ה לָּ לֹות ִתְפְרִעי חֹוב , נָּ אֹוַתִיְך ַעל ַתְגִלּיֹוַתִיְך ַהְמֻהלָּ ְבַהְרצָּ ְכֵדי שֶׁ
ְך ֵּיש לָּ ֹּאת , שֶׁ ה, נּו –ֵאיְך אֹוֵמר ז ִעתֹונּות ְבַוְרשָּ  ?ְכַלֵפי הָּ

ה ֹּא ֵהִשיבָּ ה ִחּיּוְך ִחֵּור ְול  . ִהיא ִחְּיכָּ

נּואֹו אּוַלי ִת ... -  ֹּ , ְגִבְרִתי, ְכְתִבי לָּ ה שּורֹות אנ ה ֵמאָּ ִעבּוד ַהִּסְפרּוִתי ֲאִני לֹוֵקַח ַעל ַעְצִמי)ַמר ֵאיזֶׁ ת הָּ ֹּ ְנַפְרֵסם (. אֶׁ ת ַיַחד אז
ת ַהֵתַאְטרֹון ִפיַח אֹו ִבְמדֹור ִבקֹּרֶׁ ת ְבסָּ רֶׁ ל ַהְגבֶׁ ה שֶׁ  ...?ִעם ְתמּונָּ

ת ְק  נּות אֶׁ רֹוןִכְרַסְמִתי ְבַעְצבָּ ִעפָּ  .ֵצה הָּ

ע ְמֻסּיָּם-  ה יָּכֹול ְלַשֵמש ְבַתֲעִשַּית ַתְכִשיִטים? ַהִאם תֹוִאיל ְגִבְרִתי ִלְמסֹּר ִלי ֵמידָּ ֲעִגיִלים ַמְקִריִנים ? ַהִאם ַהפֹולֹוְניּום ַהזֶׁ
ה זֶׁ הּו כָּ ם אֹו ַמשֶׁ ְרִטי. ֵמַעְצמָּ ה קֹוְנצֶׁ ְצֵלנּו ְביִָּמים ֵאלֶׁ ִכים אֶׁ ֱערָּ ֵאר ְלַעְצְמָך. ם ִמיְסִטִּייםנֶׁ ה ִיְהיֶׁה ְבִדּיּוק ? ַהִאם תּוְכִלי ְלתָּ זֶׁ

ה... ַבְזַמן ַרְדיּום ַהזֶׁ ר ְמאֹוד, ִאם ִכי הָּ  ?ַהִאם הּוא יָּקָּ

ה ַהְמַגלָּ  –ר ְמאֹוד יָּקָּ -   .הֵהִשיבָּ

ר ְלַחְשַמל-  שֶׁ ה קֶׁ ּה ֵאיזֶׁ ֹּאת ֵיש לָּ ת ַהז כֶׁ ה עֹוְמִדים ְלַהְתִקין ְקרֹונֹות נֹוְסִעים ַחְשַמִלִּיים ִמְפֵני שֶׁ ? ַהִאם ַהַמתֶׁ ְצֵלנּו ְבַוְרשָּ אֶׁ
ה  .ּוְתאּורָּ

רּור ּוְמַעְצֵבן  .שּוב ִחּיּוְך ִבְלִתי בָּ

ר ְלִהְשַתֵמש בַ -ַהִאם ִאי-  ְפשָּ האֶׁ ְלָך ִבְרפּואָּ ה ֵמִפיץ? ַתְגִלית שֶׁ ש ַהזֶׁ דָּ חָּ טֹום הֶׁ אָּ הָּ ַמְעִתי שֶׁ ר ? אֹור ְוחֹּם שָּ ְפשָּ אּוַלי אֶׁ
ה ד ִלְפֵני ַהֵלדָּ לָּ ת ִמין ַהּוָּ ַדַעת אֶׁ קֹום ְכלֹורֹופֹוְרם, Xאֹו ִבְמקֹום ַקְרֵני , ְלִהְשַתֵמש בֹו ְכֵדי לָּ אֹו ִבְמקֹום ַגז ַהְצחֹוק , אֹו ַבמָּ

עֹוְקִרים ִשַנִים ה שֶׁ עָּ ה ְבֵני ַהנֹּעַ ? ְבשָּ ְצֵלנּו ְבַוְרשָּ ר סֹוְבִלים ְמאֹוד ִמְכֵאֵבי-ר ְבִגיל ֵביתאֶׁ ת ; ִשַנִים-ַהֵּספֶׁ כֶׁ ֱערֶׁ ו נֶׁ ְבִדּיּוק ַעְכשָּ
ה ַבִנדֹון ִטיְסִטיקָּ ְצֵלנּו ְסטָּ ה ְמאֹוד. אֶׁ אּות ְנפֹוצָּ הּו. ַגם ַהַּסִכינָּ ֵגן אֹו ַמשֶׁ ת מָּ נֶׁ ה ֻכתֹּ  ...אּוַלי ֵאיזֶׁ

ת ּה ִבְתשּומֶׁ זֹות. ֵלב ִהְתבֹוַנְנִתי בָּ יּו נֹועָּ ִהַצְעִתי הָּ ְכִנּיֹות שֶׁ ה, ַהתָּ ְברָּ ע ְוַהחֶׁ ְרגּו ִמְתחּוֵמי ַהַמדָּ ֹּא חָּ  . ַאְך ל

ה ְתקָּ עֶׁ ִתי נֶׁ  .ִזַנְקִתי ִמְמקֹוִמי ְבַזַעם. ְנִשימָּ

ר -  בָּ ְשַמע ִמִפיְך דָּ ֹּא אֶׁ ל ה שֶׁ  .ִסַנְנִתי –ֲאִני רֹואֶׁ

ה -  ַבע-יֹוְצִאים ִכְתֵביַהִאם ְבַוְרשָּ ה ִפְתאֹום? ֵעת ִבְתחּום ַמְדֵעי ַהטֶׁ ֲאלָּ  .שָּ

ַמְרִתי –יֹוְצִאים -   .אָּ

ם-  הֶׁ ה קֹוֵרא בָּ  ?ַהִאם ַאתָּ

ֹּא-   .ל

ל -  ט –ֲחבָּ קֶׁ ה ְבשֶׁ ְמרָּ ה , ְלַאט, אָּ ה ֲעצּובָּ ִקים ַעל  –ּוְבִנימָּ ִטים ְמֻדּיָּ ֵרר ְפרָּ ה ְמַבֵקש ְלבָּ בֹו ִתְחַקְרתָּ ַאְך ִאם ַאתָּ ן שֶׁ ִעְניָּ הָּ
ה, אֹוִתי שָּ נּוְלַאַחת ַהִּסְפִרּי, ֲאדֹוִני, ַגש ְבַבקָּ לָּ ם כִ , ֹות שֶׁ א שָּ ִשים -יבֵ ְת ִתְמצָּ ִרים ֲחדָּ ת  –ֵעת ּוְספָּ לֶׁ ה ַהְמַטפֶׁ ִסְפרּות ְשֵלמָּ

ת. ַבנֹוֵשא ִריְך ְלִהְתכֹוֵנן ְקצָּ ם צָּ  ...ַאְך קֹּדֶׁ

ְריֹות, ֵאין ִלי ְזַמן-  לֶׁ ַלי ְלַבֵקר ַבגָּ ה , עָּ ר ֲאִני חֹוֵזר ְלַוְרשָּ חָּ רֹות –ַבֵתַאְטרֹון ּומָּ  . ֵהַשְבִתי ְקצָּ

ה -  ְך ְצֵלחָּ רֶׁ ִבּיּות -דֶׁ ה ִבְלבָּ ְמרָּ  .אָּ

ֹּאת-  ת ַהז כֶׁ ה ֵמַהַמתֶׁ ֵתת ִלי ֲחִתיכָּ ת? ְגִבְרִתי, אּוַלי תּוְכִלי לָּ כֶׁ ּה ְבַחלֹון ַמֲערֶׁ ִציג אֹותָּ  .נָּ

ה  .ִהיא שּוב ִחְּיכָּ

ֲעַצִבים ה ִלי ַעל הָּ לָּ ה עָּ  .ַהִבקּור ַהזֶׁ

ֵרד אִתי ִמְבִלי ְלִהפָּ  ...יָּצָּ



 

  כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

ן ֲעַדִין  נֹות ַדּיָּ ן מּוכָּ ִשים ֵאינָּ ַהנָּ ה ֵעִדים שֶׁ ה ֵאינֹו מֹוִכיַח ְכֵמאָּ יֹון ַהזֶׁ ֵראָּ ִעי ְיסֹוִדי ּוַהִאם הָּ ר ַמדָּ ְחקָּ ֵהן , ְמֻדּיָּקְלמֶׁ שֶׁ
ֹּא צְ  ן ִמחּוץ ִלְתחּוֵמי ַהִמְסתֹוִריןל ְרִטים , ִריכֹות ְלַהְרִחיק ְבַמְחְשבֹוֵתיהֶׁ רּוַע ְביֹוֵתר ְלַבֵקר ְבקֹוְנצֶׁ ה ַהגָּ ְבִמְקרֶׁ

ְרִניְסִטים, ִמיְסִטִּיים ל ַהמֹודֶׁ שֹות ְביֹוֵתר שֶׁ ִרים ִאיַטְלִקִּיים ּו, ַלֲחזֹות ִביִצירֹות ַהֲחדָּ ְלַבֵקר ְבַתֲערּוַכת ְלַהֲאִזין ְלַזמָּ
ל ְקִריַוֵלט ה ֵאצֶׁ  ?ַהִקְדמָּ


