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ג לֶׁ ר ְיַטְשֵטש, יֹוֵרד שֶׁ ת ִעְקבֹוָתיו ַעד ַהבֹּקֶׁ ֹּא ֲחָשש. אֶׁ ת ְלל כֶׁ  .ַהַלְיָלה ָחשּוְך. הּוא ָיכֹול ְלַהְמִשיְך ְוָללֶׁ

ג ַרְך, ֵהי, ַלְיָלה ָחשּוְך, ֵהי לֶׁ  !...ֵהי, ִשיֵחי ָהַעְרָער, ֵהי, ֵעִצים ְמֻסָקִסים, ֵהי, שֶׁ

ֹּאָשּה ַעל ָחֵזהּו ת ר ה, ַהַיַער הֹוָמה. הֹוֵלְך, הּוא ָתָלה אֶׁ ג ַהַדק יֹוֵרד ְויֹוֵרד, ִמְדָבר, הֹוגֶׁ לֶׁ ֹּא ַחָיה, ֵאין ִאיש. ְוַהשֶׁ , ל
ֹּא ִצּפֹור  .ל

ר ֵבין ְבֵני ָהָאָדם, ַקר ַבַיַער ָלִאיש ַהבֹוֵדד ַאְך ָבִהיר לֹו יֹוֵתר , ר ָלִאיש ַהבֹוֵדדָחשּוְך ַבַיעַ . ַאְך ַחם לֹו יֹוֵתר ֵמֲאשֶׁ
ר ֵבין ְבֵני ָהָאָדם ר ֵבין ְבֵני ָהָאָדם, ָעצּוב ַבַיַער ָלִאיש ַהבֹוֵדד. ֵמֲאשֶׁ  .ַאְך ָשֵמַח לֹו יֹוֵתר ֵמֲאשֶׁ

 .ַלְיָלה ָשחֹּר –ִאָמא , ֵהי, ַאַחי –ֵעִצים , ֵהי, ָאִחי –ַיַער , ֵהי

ב, י ָלחּוש קֹּר אֹו ָרָעבהּוא הֹוֵלְך ְבלִ  שֶׁ ֻכלֹו קֶׁ  .ִמְּפֵני שֶׁ

הּו ְמַדֵבר ּוְמַדֵבר ְבתֹוְך ָחֵזהּו ֹּא ִמִלים? ַהִאם ָהֵעִצים ְמַדְבִרים אֹו ַמשֶׁ ֹּא מּוָבן: ִדבּור מּוָזר. הּוא שֹוֵמַע קֹול ְלל , ל
ן זֶׁ ה .ַעִליז ַאְך ָעצּוב, ָרם ַאְך ֲחִריִשי, ַאְך ָנִעים ְלאֹּ  ?ָמה ַהקֹול ַהזֶׁ

ֱעַצר ת ְסִביָבתֹו ְוִהְקִשיב, הּוא נֶׁ ה לֹו. ָסַקר אֶׁ ַרק ִנְדמֶׁ ה שֶׁ ֹּא. ַרַעש מּוָזר ְמַצְלֵצל ְבָאְזָניו. ַכִנְראֶׁ הּוא ֵאינֹו שֹוֵמַע , ל
ה ְבָאְזָניו ת ַהקֹול ַהזֶׁ ָר . אֶׁ ה ָהָיה לֹו שֶׁ ִנְדמֶׁ ַזע ֵעץ ִמְּפֵני שֶׁ ג , ַחש ְצָעָדיוָיַשב ְלַיד גֶׁ לֶׁ ַמְפִריִעים לֹו ִלְשמַֹּע  –ֲחִריַקת ַהשֶׁ

ת ַהקֹול ַהָיָקר  .אֶׁ

ה ָחזֶׁ הּו ָשר לֹו ַעְכָשו בֶׁ ל עּוָגב, ְמַפֵזם ְבקֹול ִצּפֹוִרים, ְמַנֵגן ּוְמַנֵגן, ַמשֶׁ ל ְיָלִדים, אֹו ְבקֹול שֶׁ  .אֹו ְבקֹוָלם שֶׁ

ֹּא ל צִ , ל נּו קֹול שֶׁ ה ֵאינֶׁ ְחָמדֹות. ּפֹוִריםזֶׁ ן ַמֲעֵטה ּפּוְך, ַהִצּפֹוִרים נֶׁ ן, ֵיש ָלהֶׁ רֶׁ ֵהן ְשֵבעֹות, ַאִּפים ֲעשּוִיים קֶׁ , ּוְכשֶׁ
ן ְקִפיץ, ַהִצּפֹוִרים ַהָללּו ג! ְקפֹּץ! ֵהן ְמַקְּפצֹות ָלהֶׁ לֶׁ ֹּא. ּוַמְשִאירֹות ִסיָמֵני ִצָּפְרַנִים ַבשֶׁ ְמזַ , ל ֹּאת ֵאיָנּה ִצּפֹור שֶׁ ת ז רֶׁ מֶׁ

ֹּא, לֹו  .ל

ל עּוָגב ה קֹולֹו שֶׁ ר ָהעּוָגב רֹוֵעם. ְוַגם ֵאין זֶׁ ר ָשר, ַכֲאשֶׁ ֲהֵרי , ַאָתה ִמְתַמֵלא ִחיל ּוְרָעָדה, ְוַהֵנרֹות דֹוְלִקים, ְוַהכֹּמֶׁ שֶׁ
יָך ֲחָטִאים ְלֵאין ְספֹור ת ַבַעל ַהֻּפְנָדק. "רֹוְבִצים ָעלֶׁ ת ְמ , ָרַצְחָת אֶׁ ת ָהָאָסם, ַנֵהל ָהֲאֻחָזהָּפַצְעָת אֶׁ ֱעֵליָת ָבֵאש אֶׁ , הֶׁ

ָנַפל ְלִמְשָכב ן ָאִחיָך ַעד שֶׁ טֶׁ ה ַרק ָשלֹוש ָשבּועֹות ָוֵמת, ָבַעְטָת ְבבֶׁ ַאָתה ִמְתַמֵלא ֲחָרָדה ; אֹוֵמר ָהעּוָגב –" ָהָיה חֹולֶׁ
 .ּובֹוֵרַח ַלַיַער ְורֹוֵעד ְבָכל גּוְפָך

ה קֹו דאֹו אּוַלי זֶׁ ל יֶׁלֶׁ ד? לֹו שֶׁ יָך ַעְכָשו ּוַמִטיף, ָמה ִּפְתאֹום  יֶׁלֶׁ ְלָך ַהְמַדֵבר ֵאלֶׁ ה שֶׁ ָחזֶׁ ד בֶׁ לֶׁ  ?ַהִאם ֵיש ְלָך יֶׁ

ד ד. ָאֵכן, יֶׁלֶׁ ה ָקָטן. הּוא ָהָיה ַּפַעם יֶׁלֶׁ ַמכֹות ִקֵבל , ָרָעה ָּפרֹות, ָרץ, ִהְתרֹוֵצץ. ָהָיה, ֵכן. ָהַאפֹורֹון –ְכמֹו ָהַאְרָנב , ָכזֶׁ
 .ֵמַאָבא

ת ֵעיָניו ת קֹולֹו ְבָחֵזהּו. הּוא ָעַצם אֶׁ הּו אֶׁ ת ִבְקַתת ָאִביו. ַעְכָשו ֵהִרים ַמשֶׁ ת ֵעיָניו ְוָרָאה אֶׁ ת ִאמֹו, הּוא ָעַצם אֶׁ , אֶׁ
לֹו ת ָהַאְדמֹוִנית שֶׁ ִנְפְטָרה, אֶׁ ת ַמִריְנָקה שֶׁ לֹו, אֶׁ ֱאָמן שֶׁ ק ַהנֶׁ ת בּורֶׁ ֹּא ָהָיה ּפֹוֵשעַ . ָחֵזהּו ָגַבר שּובַהקֹול בְ . אֶׁ . ָאז ל

ד לֹו. ָהָיה יֶׁלֶׁ ת זֹוְשָקּה שֶׁ ֹּא ִהְסִכימּו ָלֵתת לֹו אֹוָתּה ְלִאָשה, ְוָאַהב אֶׁ  ?ָלָמה ל

ה אֹותֹו ִבְשִמיָכה ָעָבה ג יֹוֵרד ּוְמַכסֶׁ לֶׁ  .ַחִמים ַעְכָשו, ָאה. ַהשֶׁ

ל ָגַרם לֹו ָאִחיו ת ַהִבְקָתהָלַקח ְלעַ , ָעוֶׁ ַבֲחנָֻּפה ְוַרָמאּות הֹוִציא . ָהָיה ְמֻבָגר יֹוֵתר ּוִמשּום ָכְך ִּפֵקַח יֹוֵתר. ְצמֹו אֶׁ
ה ת ַהָשדֶׁ ת ַהִבְקָתה ְואֶׁ ק, ִמְיֵדי ָאִביו אֶׁ ת בּורֶׁ ת ָהַאְדמֹוִנית ְואֶׁ ת ַהָזֵקן ְואֹותֹו ִבֵקש ְלָגֵרש-ַאַחר, אֶׁ . ָכְך ִהְרִעיב אֶׁ

 ?ּוִמי ָאֵשם. ַעְכָשו ֵהם ְיתֹוִמים ְקַטִנים. ְשֵני ָבִנים ָיִפים ּוְשֵתי ָבנֹות, ָהיּו לֹו ְיָלִדים, ָהָאח ִהְתַחֵתן

 .ְושּוב ָגַבר ַהקֹול ְבָחֵזהּו

ם ִאָמם ָאב חֹוֵרג ַהַבְיָתה, ַהְקַטִנים ְיתֹוִמים  .ּוְבַוַדאי ָתִביא ָלהֶׁ

 .ַהקֹול ְבָחֵזהּו ְושּוב ָגַבר

ת ַהְיָלִדים ֹּאַהב אֶׁ ה אֹוָתם, ִמי יֹוֵדַע ִאם ָהָאב ַהחֹוֵרג י ֹּא ַיכֶׁ ם, ַהִאם ל ֹּא ִיְפַגע ָבהֶׁ  ?ל

 .ָקְפאּו... ֵעיָניו ִהְתַלְחְלחּו ּוְשֵתי ְדָמעֹות ָצצּו ְבָזִויֹות ָהֵעיַנִים ו



 

  כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

ם ִמְּפֵני, ֵעִצים ַאַחי, ֵהי ְתכֶׁ ם טֹוִבים ֵאַלי ֲאִני אֹוֵהב אֶׁ ַאתֶׁ  . שֶׁ

* 

ֹּא ַיְמִשיכּו ְלַחֵּפש , הֹוִדיעּו ְלרֹּאש ַהמֹוָעָצה. יֹוֵשב ַתַחת ֵעץ, ָקפּוא, ַכֲעבֹּר ָשבּוַע ָמְצאּו אֹותֹו ל ְכֵדי שֶׁ
ָבַרח ִמֵבית ַהסַֹּהר. ַאֲחָריו ל ַהּפֹוֵשַע שֶׁ יָה , ַעל ַהָבָעָתן ָהרֹוַגַעת ,ְוַהכֹּל ִהְתַּפְלאּו ַעל ַשְלַות ָּפָניו שֶׁ ֵהִעיב ָעלֶׁ שֶׁ

ב צֶׁ ל עֶׁ  .ַרק דֹוק ַקל שֶׁ


