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קראו לו הילדים, ושמחו לקראתו כל אימת שהיה מגיע  , כךסבא של יוסי""

הוריו של יוסי. הם גם עזרו לו לסחוב את הסלים שהיה מביא אתו,  להתארח בבית
, והגיעו אתו בתפוחים אדמדמים רעננים שנקטפו זה עתה מכבדם והוא היה

   .מהמושב החרדי שבו גר
טובות, חייכניות, היו לו, וזקן לבן ורחב. הוא אהב את נכדיו ואת  םעיניי   

הכנסת - גם באי בית שהגיע אתו.אהבו אותו, ואת ריח השדה והכפר  חבריהם, והם
עטוף בטליתו שכיסתה את פניו, כמו , למרות פשטותו. הוא עמד בפינה אותו אהבו
ו כיצד הוא מתרפק על סידור ל. אולם הקרובים אליו ראומעין כ להצטנע רצה

 יובחמימות. כשסיים את תפילתו, היו עיניו תמיד לחות. גם אחר התפילה בלהט
פותח את ספר ה"תהילים",  הכנסת,- בבית המתפללים, היה נשאר שיצאו אחרוני

ים'", היה יהודי של תהיל', אני יהודי פשוט"בהתרגשות מרובה.  את מזמוריו ומפזם

 . "בילדותי, לפחות אתפללרבות וד לא הספקתי ללמ" ,אומר
 ונהרה ,תלמודםלכשראה את נכדיו יושבים ולומדים, היה מצטנע בפינה ומקשיב    

 היה אומר להםו ,מוחה את הדמעות בחשאי, לבל יראוהיה הוא . על פניו שפוכה
לפחות לא אתבייש  מה מאושר הוא סבא שיש לו נכדים כאלו." :של גאווה בשמץ

 אבלאני לא יכולתי ללמוד, " :ותמיד היה מוסיףועשרים". אחרי מאה  בשמים
  !"גם בשבילי השארתי נכדים הלומדים

הם תהו: מה  .ללמוד בילדותוהיה תמיד רצו הנכדים לדעת, מדוע סבא לא יכול 

 .הפריע לסבא? הם כבר חקרו את סבתא, אולם גם היא התחמקה מתשובה
המולה. יוסי וחבריו  ההיית פורים. בביתסמוך לחג ההגיע סבא  באחת הפעמים

והנה, בא סבא לעזרתם.  רצו להרכיב רעשן גדול במיוחד, אולם הדבר לא עלה בידם.
לשונו והתאים את גלגל השיניים. חידד מעט את  הרכיב מחדש את חלקי הרעשן,

היה ראוי  ,כןא – יוסי סובב אותו, והרעש שהוא השמיע הרעשן מוכן. עתה היה

 שמחה מילאה את ליבם בעודם מסובבים את הרעשן. !עמלק למחות בו את זכר
ובדבקות את "שושנת יעקב", וכשהגיע למילים:  בהתלהבותסבא שר עם נכדיו    

פרצו הדמעות וחנקו את גרונו, עד כי לא יכול היה  –בדי" "ארור המן אשר בקש לא
  להמשיך, והתיישב על השרפרף. 

! אותו ניצח ואףלחם בעמלק סבא נשהשתררה. הילדים הרגישו בעליל  דומייה
אתה  נראה כי אתה נרגש כל כך?מדוע , סבא: "לה הקטן הפר את הדממה'יענק

 !"למחות את זכר עמלק מאוד מתאמץ
ו! אכן נלחם בעמלק וגם רוצה להתנקם ב ילדים, אני ,כןענה סבא לאטו: "  

בכל  שהוא וכל צאצאיו רוצים להשמיד ולאבד את היהודים, זה ןבהמ להתנקם

 !"מידם הצילני דוש ברוך הואתקופות! גם אותי רצו להשמיד, ורק הקה
האם אתם יודעים, ילדים, כמה טוב "דבר בשטף: לם התחיל סבא וואז פתא      

, באין מפריע. האם יודעים אתם כמה ובמנוחהיכולים ללמוד בשקט  לכם, שאתם
ים? רק משמים יהוד רלהישאכמוני, שהתגלגלו בין הגויים,  לילדים קשה היה לנו,

  ..."י בילדותיישאספר לכם את אשר עבר על שמרו עלינו. אולי כדאי



דרוכים לשמוע את היו הם . האיצו בו יוסי וחבריו", סבא, ספר, ספר ,כן" 

הארוך כמו רצה לרענן את  טף לאט את זקנויל סבא עצם את עיניו, .פור המיוחדיהס
 והתחיל לספר: ,כרונו ואת הרגשותיויז

מורתי. עוד אח קטן -קטן הייתי, כבן ארבע או חמש, כשנפטרה עלי אמיילד "   
אולם לא אבי טיפל בנו באהבה ובמסירות נפש, ושנינו נשארנו יתומים. , היה לי

אין ": דיבוריםשמעתי באחד הימים . ההשנייארכו הימים, ופרצה מלחמת העולם 
אמרו המבוגרים  כךאבד כולנו!" נ אם לא, לברוח אל היערות! כיםצרי !ברירה
  .   "בלחש

 .מדוע היא פרצהואני עדיין לא הבנתי מה זאת מלחמה סבא נאנח והמשיך: "
הבטיחו לשמור עלינו ש הגויים אותנו לשכנים למסורשאבא מוכרח  :זאת הבנתי רק

  .לחזור לקחת אותנו בתום המלחמהאבא חיבק אותנו חזק, והבטיח  היטב.
לאסוף את ביצי התרנגולות,  עמהיצאנו  כך גדלנו בביתה של האיכרה הגויה.

הבטיח לחזור, וגם לא  כמעט שכחנו שאבא האכלנו את הפרות ועזרנו במשק הבית.
 זכרנו שאנו יהודים. 

לאחר תקופה קצרה, באו , לקחה אותנו הגויה הטובה אל המנזר. באחד הימים
הרגו או שהוריהם נ ילדים נוספים. הבנו משיחות הכמרים שאלו הם ילדים יהודיים

אמר ", טובים נוצרים האלו יהיו 'םה'ז'ידיכל " ד:וברחו. הכומר הראשי שמח מא
 םהעיניי לנו. הוא לא ידע כי אחי ואני, דווקא אהבנו את הילדים האלו בעלי

 להם על פחדנותם., לעגו םהאמיתייהשחורות, המפוחדות. הילדים האחרים, הגויים 
אוכל  המסכנים. הבאנו להם עוד 'דיםיז''בלא שהבנו מדוע, רחמנו אחי ואני על ה

 ודברנו על לבם שלא יבכו. הם גם לא הבינו מדוע "סטפק" ו"יאנק" הגויים, (כך
  .בינינו שותפות גורל בלתי מוסברת ההייתנקראנו אנחנו) מרחמים עליהם. 

אל ", כך המשיך סבא שלמה לספר. "שאותו לא אשכח כל ימי חיי והנה הגיע יום
הכומר הראשי וית שוטרים. הם הציגו תעודות, יוובל ם מזוקניםהמנזר באו אנשי

והשוטרים  ,'דיםיז''המזוקנים באו לקחת את כל ה האנשים חרק בשיניו. התברר כי
שוטרים היו, או שרק התחזו לשוטרים כדי  להם. אינני יודע עד היום אם אמנם עזרו

 .        המנזר"את הילדים המסכנים מן  להציל
 '.ידים'ז'להחזיר את הילדים ה והכומר חוייב ,ההסתיימהמלחמה  התברר כי   

אינם יודעים מה מחכה  ,חלקם שמחים וחלקם נבוכים חפציהם,את הילדים ארזו 
 אל אחד האנשים יניגשתי רמז הכומר לעמוד מן הצד. בשקט . ללהם בחוץ

 ייעינהוא בחן אותי, הסתכל ב". גם אני רוצה ללכת אתכם"המזוקנים, ואמרתי לו: 
   "של נער יהודי? םעיניי ההאם אין אל"המתחננות, ואמר אל הכומר: 

הוא " אמר בכעס.", נוצרי טהור וזה: "נזעמות םבעיניי הכומר הסתכל בו 
ונמסרו  יוהנה ולאביהם הנוצרי ג'וזף לאמם הנוצריה נולדו – סטפק, ואחיו יאנק
 כך!"לנו גם תעודה המעידה על  לידינו על ידיהם. יש

נצמדתי אל האיש המזוקן ולא  ר פנה להביא את ההוכחות, אולם אניהכומ

  לפתע התפרצתי: .הרפיתי ממנו
!" בתוך הדממה המעיקה אמא שלי מתה, ואבא ברח ליער !אמי ההייתזו לא "

  "אביך? זוכר מבית הנךמה " השוטר בפולנית ושאל אותי: י, פנה אליששררה בחדר

 ,םו. גם לא את הפנים של אבא. ופתאאמצתי את מוחי וכמעט לא זכרתי כלום 
אני זוכר " ואז אמרתי בשטף: ,י תמונת ילדותי, עלתה לנגד עינההנשיימו מתהום כ

והתפללה. גם אבא לקח אז  אמא הדליקה נרות, כיסתה את פניה שיום אחד בשבוע,

 ."לשתות נתן לנו ואחר כךלתוכה יין, התפלל,  מזגכוס מיוחדת, 



 קח את חפציך"אמר לי:  השוטררעד בכל גופו מפחד. פני הכומר הוריקו. הוא 
 . נצמדתי לאיש המזוקן, החזקתי חזקו"ואת חפצי אחיך, ובואו עם הילדים האל

 - הגענו בעזר ה' לארץ כךהחזקתי,  הקטןלבל יברח ממני. גם בידו של אחי  בידו,

 .ישראל
 הוא דוש ברוך. אך אני מודה בכל יום לקזכיתילא  חכם כבר- תלמידלהיות   

דוש ברוך הוא בעיקר אני שמח על שזיכני הק .שזיכני להיות איכר שומר מצוות

  ".בנכדים לומדי תורה
הצמידו ו קם סבא שלמה, מחה את הזיעה מעל פניו, לקח את הרעשן הגדול   

עמד באמצע החדר  עצם שוב את עיניו,. הוא חפץ חשוב ביותר זהוכאילו  ,אל לבו
 במעגל סביבו. הפעם, שרו כולם בהתרגשות קדוהילדים ר כל .ורקד. רקד ושר

  י!"  אשר בקש לאבד "ארור המן: צחוןיובשמחת נ
  

 


