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נֹות, ֲאדֹוִני א ֵאַלי ִבְטעָּ  .הּוא ׁשּוב בָּ

 :ִׁשְפטּו ְבַעְצְמֶכם

ה וְ  נָּ ִפים ְלׁשָּ ם ֶׁשִמְלַבד ַמְשכֶֹּרת ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ֲאלָּ דָּ נּו הּוא אָּ ד ֶׁשלָּ ַמַצב רּוַח : ְכלֹוַמר. ַמְצֵבי רּוחַ ... ַגםֵיׁש לֹו  –" ַגב"ְמַנֵהל ַהִמְשרָּ
 .טֹוב אֹו ַמַצב רּוַח ַרע

יו. ְמַגֶנה –ְוַכֲאֶׁשר ַמַצב רּוחֹו ַרע , ְמַׁשֵבחַ  –ַכֲאֶׁשר ַמַצב רּוחֹו טֹוב  ן ֵמֵאלָּ ר ֶזה מּובָּ בָּ ר ִמן ַהַנֲעֶשה , דָּ בָּ ן ֶׁשֵאיֶננּו ֵמִבין דָּ ֵכיוָּ
ד הְואֵ , ַבִמְשרָּ ֲעבֹודָּ ִגיב. ינֹו יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ֶאת ִטיב הָּ יו ְלהָּ לָּ ה עָּ ז ַעל ְסַמְך מָּ ְך : ֲהֵרי הּוא ַחיָּב ְלַׁשֵבַח אֹו ְלַגנֹות? ְואָּ ְלֵׁשם כָּ

 .הּוא ַהְמַנֵהל ּוְמַקֵבל ֶאת ַמְשכְֻּרּתֹו

ְך הּוא ִמְסַּתֵמְך ַעל ַמְצֵבי רּוחֹו  .ִמּׁשּום כָּ

כֹון אֹו: נּו כֹון נָּ ֹּא נָּ  ?ל

ה ְלאָּ ל ִּתְׁשְמעּו הָּ  :ֲאבָּ

ד ְבַמַצב רּוַח ַרע א ַלִמְשרָּ ד הּוא בָּ ד. יֹום ֶאחָּ ַער ְבֶאחָּ ַער ַבֵּׁשִני , גָּ א ֵאַלי –גָּ  .בָּ

גּון ם הָּ דָּ ְך. ֲאִני אָּ ִעיד ַעל כָּ ד יָּכֹול ְלהָּ ל ֶאחָּ ֵרב ְבִעְניָּנֹו ֶׁשל ִאיׁש, ֲאִני עֹוֶשה ֶאת ֶׁשִלי. כָּ ֹּא ִמְתעָּ ד, ל ֹּא ַמִזיק ְלַאף ֶאחָּ  .ל

א ֵאַלי ִרים: הּוא בָּ ד, ֵהִציץ ַבְספָּ ן, ְוִהְתִחיל –ַבֵּׁשִני , ְבֶאחָּ  :ְבִגדּוִפים, ַכמּובָּ

ֹּא יֹוֵדַע ִלְכּתֹּב , ֲאדֹוִני, הַאּתָּ  - ֹּא יְֻּצַלח  –הּוא אֹוֵמר  –ל ה ל אּוי  –הּוא אֹוֵמר  –ַאּתָּ רָּ ר כָּ בָּ ִשיתָּ ׁשּום דָּ ֹּא עָּ הּוא  –ַאף ַפַעם ל
ֶליָך ַמְשכֶֹּרת –אֹוֵמר   . ְוַרק ְמַבְזְבִזים עָּ

ל - ַמְרִּתי –ֲאדֹוִני ַהְמַנֵהל , ֲאבָּ  .אָּ

ַרי –. הּוא אֹוֵמר –ַדֵבר ֵאֶליָך ְׁשתֹּק ְכֶׁשֲאִני ְמ  - ֵנס ְלתֹוְך ְדבָּ ֶליָך –. ֶאל ִּתכָּ ִנים עָּ  .ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֲאִפלּו ְלִהְתַנֵהג ִעם ַהְממֻּ

ְלִּתי ַלֲעשֹות ה יָּכֹּ  ?ּומָּ

ם, ִאם ִּתְסְלחּו ִלי, הּוא ִגֵדף אֹוִתי ְמטָּ א ִלי ְמטֻּ רָּ ֶרץ , מּוְקיֹון, קָּ אָּ ֹּא ִעּתֹוןְוהָּ  –בּור ְוַעם הָּ ר ְוִלְקר דֹו ְלַעֵּׁשן ִסיגָּ  .ַלְך ְלִמְשרָּ

ְזַני ה ְלאָּ ֹּא צֹוֶדֶקת ֶׁשל ִכּׁשּוֵרי ְוֶׁשל ִאיִׁשיּוִתי ַנֲעמָּ ְך ל ל כָּ ה כָּ כָּ ֶׁשה לֹוַמר ֶׁשַהֲערָּ ם . קָּ ה ֶׁשֲאִני עֹוֵבד ׁשָּ ִראׁשֹונָּ ה הָּ נָּ ֹּא ַהּׁשָּ ֹּאת ל ז
ר לְ  ֹּא ֵאיֶזה פֹוֵחַח ֶׁשֶאְפׁשָּ הַוֲאִני ל ל ְּתגּובָּ ֹּא כָּ  .ַבזֹות אֹותֹו ְלל

ַעְסִּתי ְמאֹוד ַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי, כָּ ל חָּ  :ֲאבָּ

ה ֲאִני ַאְתִחיל ִאּתֹו" ִריְך ְלהֹוִציא ַעל ִמיֶׁשהּו ֶאת ַזְעמֹו? מָּ יָּה צָּ א ַהיֹום ְבַמַצב רּוַח ַרע ְוהָּ ז , ְבִדיּוק ִנְקֵריִתי ְבַדְרכֹו. הּוא בָּ אָּ
ב. ַליִנְטַפל אֵ  גּון". ֶזה ַהַמצָּ ם הָּ דָּ ל אָּ  . ֲאִני ְבֶדֶרְך ְכלָּ

ֹּא: נּו  ?ֲאִני צֹוֵדק אֹו ל

נּו ד ֶׁשלָּ ל ַבִמְשרָּ ד, ַרבֹוַתי, ֲאבָּ ִעיר ֶאחָּ ר ְלַהִגיד עֹוֵבד, עֹוֵבד. עֹוֵבד צָּ ֵרב ְבִעְניָּנֹו ֶׁשל ִאיׁש. ֶאְפׁשָּ ֹּא ִמְתעָּ ֹּא ְמַעְנֵין אֹוִתי , ֲאִני ל ל
ֹּא עֹוֵבדִמי עֹו ֹּאׁש. ֵבד ּוִמי ל ר ם ְלִהְתַהֵלְך ַעל הָּ ַני, ִבְׁשִביִלי ְיכֹוִלים כֻּלָּ ַאף ְבִעְניָּ ֹּא ִיְדֲחפּו ֶאת הָּ ר ֶׁשל ִעקָּ  . הָּ

ם ִפְתאֹום ְואֹוֵמר, ַהַזֲאטּוט ַהֶזה, ַרבֹוַתי, ְוהּוא  :קָּ

ה ׁשֶ  - ה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַהקֹוֵלגָּ נּומָּ  ?לָּ

ִדי רֹוב ְליָּ ן ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב קָּ ַאְלִּתי ִכְבֶדֶרְך ַאַגב, ִמֵכיוָּ  :ׁשָּ

ה -  ?ֵאיֶזה קֹוֵלגָּ

נּו ַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ִמְתַכֵּון ַלְמַנֵהל ֶׁשלָּ ֹּאת, ִמְפֵני ֶׁשחָּ  .ְוִהְתַפֵלאִתי ַעל ַהְיִדידּות ַהִפְתאֹוִמית ַהז

ה עֹוד ׁשֹוֵאל ֵאיֶזה  - הַאּתָּ ל ֶזה ַיְסִכים  –הּוא ׁשֹוֵאל  –? ֲאדֹוִני, קֹוֵלגָּ אן ְבִמְשַרד ִמיֶׁשהּו ֶׁשַאֲחֵרי כָּ ֵצא כָּ ַוֲאִני ׁשֹוֵאל ַהִאם ִימָּ
 .ְלהֹוִׁשיט ְלָך יָּד

ִשיִתי - ה עָּ ה -?  מָּ  ֲאִני ׁשֹוֵאל ְבַתְדֵהמָּ

ַׁשְבִּתי ַבַהְתחָּ  ְך ִהְפִּתיַע אֹוִתי ַעד ֶׁשחָּ ל כָּ ַמְרִּתי ַמֶּׁשהּו ַמֲעִליבהּוא כָּ ה ֶׁשאּוַלי ֶבֱאֶמת אָּ  .לָּ
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ַמְרִּתי - אֵזל אָּ ה ַלֲעזָּ  ?מָּ

ר - בָּ ַמְרּתָּ ׁשּום דָּ ֹּא אָּ ִשיתָּ  ְול ֹּא עָּ ה ֶׁשַרע הּוא ֶׁשל  .מָּ

ִריְך ַלֲעשֹות - ִייִתי צָּ ה הָּ  ?ּומָּ

ֶעְלבֹונֹות - ִגיב ַעל הָּ  ...ַעל ַהִגדּוִפים, ְלהָּ

ִגיב... ְבַוַדאי.. .ְבַוַדאי, ֵכן - יָּה ְמַגֵדף אֹוִתי עֹוד יֹוֵתר!... ְלהָּ ֹּא יֹוֵדַע ֵאיְך ... הָּ ַמר ִלי ֶׁשֲאִני ל ז הּוא אָּ ֲהֵרי ִבַקְׁשִּתי ַלֲענֹות ְואָּ
ַלי ִנים עָּ ם אֹוֵמר, ְוַהצּוִציק ַהֶזה. ִמְתַנֲהִגים ִעם ַהְממֻּ פָּ  :ֶׁשעֹוד ֵאין לֹו ֲחִתיַמת שָּ

ֹּא ְמ  -  .ֲאדֹוִני, ַדֵבר ֵאֶליָךֲאִני ל

ַמר עֹוְבִדים ְואָּ ד הָּ ם ֶאחָּ  :ַעד ֶׁשקָּ

ֹּאת, ֲאדֹוִני, ִנְדֶמה ְלָך - ז ה כָּ ר ְבצּורָּ ֶׁשה ְלַפֵטר. ֶׁשֶאְפׁשָּ ֹּא קָּ ה , ֶאְצֵלנּו ל ׁשָּ ה ַהֲחדָּ ֹּאת ְלַהִשיג ִמְשרָּ ֶׁשה –ְלעַֻּמת ז ֶׁשה ַגם קָּ  .קָּ

ִגיב ְכֶׁשיֹוְרִקים ְלָך ַבַפְרצּוף, ְלִפי ַדְעְּתָך, ִאם ֵכן - ִריְך ְלהָּ ֹּא צָּ  ?ל

ֹּא יֹוְרִקים, יֹוְרִקים - ִדים, ל ה ִוילָּ ל ְכֶׁשֵיׁש ְלָך ִאּׁשָּ  ...ֲאבָּ

ִדים  - א ִאם ֵיׁש ְלִמיֶׁשהּו ְילָּ  .אֹוֵמר ַהְצִעירֹון –ַדְוקָּ

 ?ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים

ֹּאת אֹו - ה ז א: ֶמֶרתמָּ בֹון –? ַדְוקָּ ה ַהנָּ ב –. ׁשֹוֵאל ַהקֹוֵלגָּ עָּ ְך ְלִהְתַפֵגר ֵמרָּ ִדים ְצִריִכים ַאַחר כָּ  ?ַהִאם ַהְילָּ

 .הּוא אֹוֵמר –ֶׁשִיְתַפְגרּו  -

ֶכם  ע לָּ ד –ֲאִני ִנְׁשבָּ ַאף ְבִעְניָּנֹו ֶׁשל ַאף ֶאחָּ ֹּא דֹוֵחף ֶאת הָּ גּון ְול ם הָּ דָּ ל ִהְת , ֲאִני אָּ ִביוֲאבָּ ֵתת לֹו ַבֲאִבי אָּ  .ַחֵּׁשק ִלי לָּ

ב עָּ ִדים ֶׁשִלי ִיְתַפְגרּו ֵמרָּ ִקי ֶׁשְלָך? ֶׁשַהְילָּ ג ַמהּו ֶיֶלד חֻּ שָּ ח ַהֶזה ֶׁשֵאין לֹו מֻּ ה ִיְתַפְגרּו אֹו , ַהִפְרחָּ ַהפֹוֵחַח ַהֶזה ֵמֵעז לֹוַמר ִלי ִממָּ
ִדים ֶׁשִלי ֹּא ִיְתַפְגרּו ַהְילָּ ִריְך. הּוא ֶׁשְיַלֵמד אֹוִתיִמי .  ל ַזף ִבי ֲאִני צָּ ֹּא ְכַדאי ֲאִפלּו ְלַדֵבר ַעל ֶזה... ִבְגַלל ֶׁשִמיֶׁשהּו נָּ  . ל

ְתָך –ֲאִני אֹוֵמר לֹו  –ֲאדֹוִני  ִדים ַבֲעבֹודָּ ֹּא ִפְרַנְסּתָּ ְילָּ ה עֹוד ל  .ַאּתָּ

 :ְוהּוא

ֲעבֹו - ֹּא ַרק בָּ ם ל ה ְמַפְרֵנס אֹותָּ ל ַאּתָּ הֲאבָּ ה, דָּ לָּ א ַגם ְבַהְׁשפָּ ַתת ֲאִביֶהם ִיְגְדלּו נֹוְכִלים . ֶאלָּ ִדים ֶׁשִהְתַחְנכּו ַבְמִחיר ַהְׁשְפלָּ ִוילָּ
ֹּא ְּתִהיָּה ַנַחת ֵמֶהם ה. ּוְלָך ַעְצְמָך ל עָּ  .ֵהם ֵיְצאּו ְלַתְרבּות רָּ

ֹּא ֶהֱחַטְפִּתי לֹו ְבַפְרצ ֶכם ֶׁשִאם ל גּוןַוֲאִני רֹוֶצה ְלַהִגיד לָּ ם הָּ דָּ  .ּוף ֲאִני ַכִנְרֶאה ֶבֱאֶמת אָּ

כֹון ֹּא נָּ כֹון אֹו ל  ?נָּ

ר  - ְך ַמְסִכים ִאּתֹו, ִאם ַהְמַנֵהל ֶׁשִלי אֹוֵמר ִלי ַמֶּׁשהּו –ֲאִני אֹוֵמר לֹו  –ֲאדֹוִני ַהיָּקָּ ל כָּ ֹּא כָּ ְוַגם ִאם ֵדעֹוַתי , ַגם ִאם ֲאִני ל
ִדים ִנים ֲאחָּ ַע בְ , ׁשֹונֹות ְבמּובָּ ַלי ִלְׁשמֹּ ֹּאת עָּ ל ז ַמְרנּו –כָּ ְך ֵיׁש ְמַנֵהל   -! ְוגָּ ל  ְלָך ֵאין ׁשּום ְזכּות ! ְוֶזהּו –ִמְפֵני ֶׁשְלֵׁשם כָּ ֲאבָּ

רּוְתָך, ְלַהֲעִליב אֹוִתי תּון ְלמָּ ֹּא נָּ ֵתת ִלי ֵעצֹות , ִמְפֵני ֶׁשֲאִני ל ִעיר ִמְכֵדי לָּ ה ֲעַדִין צָּ  .ֶזה ַהכֹּל –ְוַאּתָּ

 .ַּׁשְבִּתי ַעל ִכְסִאיְוִהְתיַ 

ֵאֶלה הּוא ִוֵּתר ִרים הָּ  ?ֶאת חֹוְׁשִבים ֶׁשַאֲחֵרי ַהְדבָּ

ד  –ֲאִני ׁשֹוֵאל עֹוד ַפַעם ַאַחת  - גּום ַהֶזה –הּוא חֹוֵזר ּופֹוֶנה ְלַאְנֵׁשי ַהִמְשרָּ ן ֶהעָּ ִעְניָּ ה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ַלֲעשֹות בָּ  ?מָּ

ר - ז , ֵאיֶנִני ַמְלִׁשין -ֹוֵמר ֲאִני א –ֲאדֹוִני ַהיָּקָּ ְזֵני ַהְמַנֵהל ְואָּ ֵאֶלה ֲעלּוִלים ְלַהִגיַע ְלאָּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ל ֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך ֶׁשכָּ ֲאבָּ
אן עּוף ִמכָּ ה ּתָּ  .ַאּתָּ

אֵ  - ֶזה ֶׁשֵיׁש בֹו ַיֲחֵסי ֲחִזירּות כָּ ד כָּ ה חֹוֵׁשב ֶׁשַאְמִׁשיְך ַלֲעבֹּד ְבִמְשרָּ אן... ֶלהְוַאּתָּ ֵאר כָּ ֹּא ֶאּׁשָּ  .ַאף ֶרַגע ל

ה - ַמְרִּתי  –ֲאִני ֵמִבין . ֵכן, אָּ ל –אָּ ִדיקָּ ה ְבַוַדאי רָּ  .ַאּתָּ

ל. ֵכן - ִדיקָּ  .רָּ

ה - לָּ ֹּאת ִמיָּד ַבַהְתחָּ ִריְך לֹוַמר ז ִייתָּ צָּ  .הָּ

ֶזה ד כָּ ֵנס ְלִוכּוַח ִעם ֶאחָּ ִריְך ְלִהכָּ ִייִתי צָּ ה הָּ  ?ְלֵׁשם מָּ

כֹון: נּו כֹון נָּ ֹּא נָּ  ?אֹו ל



 

  כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

ֲארּו ְלַעְצְמֶכם ִנים, ַרבֹוַתי, ְותָּ יָּ ִסים ֵביֵנינּו ְמצֻּ ו ַהְיחָּ ֵרב ְבִעְניָּנֹו ֶׁשל ִאיׁש. ַעְכׁשָּ ֹּא ִמְתעָּ ל ַגם ֵאיֶנִני , ִמְפֵני ֶׁשֲאִני ל ֲאבָּ
ִנים ֶׁשִלי ִעְניָּ ַאף לָּ  ...אֹוֵהב ְכֶׁשִמיֶׁשהּו דֹוֵחף ֶאת הָּ

ד ר ֶאחָּ בָּ ר ְבֵעיַני ַרק דָּ  :מּוזָּ

א ִאִּתי  ?ַאף ַפַעם –ְוִאּתֹו , ַמדּוַע ְכֶׁשַלְמַנֵהל ֵיׁש ַמַצב רּוַח ַרע הּוא ַמֲעִדיף ְלַדֵבר ַדְוקָּ


