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   – ַּבּׁשֹוָאה ָקָרה ָמה

   ָּדָגן ֶׁשַבע תּבַ  / ָלַדַעת ָהרֹוִצים ִליָלִדים ַּבֲחרּוִזים ִסּפּור

  

  ִאִּתי ָּכאן ִלְהיֹות רֹוֶצה ִמי

  ֲאִמִּתי ִסּפּור ִמִּפי ִלְׁשֹמעַ 

  ִלְזֹּכר ֶׁשָעֵלינּו ִסּפּור ֶזה

  .דֹורוָ  ּדֹור ְּבָכל ּוְלַסֵּפר

  

  .ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִלְפֵני ָהָיה ֶזה

  ,ְקַטִּנים ָאז ָהיּו ְוָסְבָתא ַסָּבא

  ִהְתִחילּו ַרק לֶׁשִּלְגּדֹ , ִּתינֹוקֹות אּוַלי

  .ֲאִפּלּו עֹוד נֹוְלדּו לֹא ֶׁשאּוַלי אֹו

  

  ַהָּדָבר ָקָרה ַהָּנאִצית ְּבֶגְרַמְנָיה

  .ְיֻסַּפר עֹוד ָּכ ַעל ְוַהְרֵּבה

  צֹוֵרר, ָרָׁשע ִאיׁש ֵׁשם ָהָיה

  .ַאֵחר אֹוֵיב ִמָּכל יֹוֵתר

  -  ִנְקָרא ָּכ - ִהיְטֶלר ָאדֹוְלף

  .ֹוָראנ, ַאְכָזר, ָאֹים ִאיׁש

  ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ִלְכֹּבׁש ָרָצה הּוא

  .ֻּכָּלם ֶאת אָׂשנָ  ִּכי, ַהְּזרֹועַ  ְּבֹכחַ 

  

  ,יםנִ לָ ֹוּפ אָׂשנָ  הּוא

  ,יםנִ עָ צֹו, רּוִסים

  ְיהּוִדים אָׂשנָ  הּוא ִמָּכל יֹוֵתר ַא

  .ְיָלִדים ֲאִפּלּו, ְצִעיִרים, ְזֵקִנים

  ַרב ְוֶנֶׁשק ָצָבא לֹו ָהיּו

  .ַלָּקֵרב ַחָּיִלים ִעם ָלֵצאת

  ?ִלֵּמד ַחָּיָליו ֶאת ּוָמה

  ְלַהְׁשִמיד

  ַלֲהֹרג

  .ּוְלַאֵּבד

  

  ְּבִמְלָחָמה ָּפַתח ּפֹוִלין ְּבֶאֶרץ

  .ִלְׁשָמָמה ַרּבֹות ֲאָרצֹות ָהַפ

  ֵמַהְּיהּוִדים ִלְׁשֹּדד ְצָבאֹו ֶאת ִצָּוה

  .ּוְבָגִדים ֵחן ַאְבֵני, ָזָהב, ֶּכֶסף ְּכֵלי

  

  ַרֲחִמים ְללֹא, ִפּלּואֲ  ִצָּוה

  .ַהְּכָלִבים ֶאת ֵמֶהם ִלְגֹזל

  ִריםעָ הֶ  ּוִמן ָערֹותַהּיְ  ִמן

  ,ַהְּיהּוִדים ֹּגְרׁשּו טֹוְלגֵ 

  ,ַאֵחר ְלָמקֹום ְּבַרָּכבֹות ּוִמָּׁשם

  .ַהּצֹוֵרר ִצָּוה ָּכ -ִרּכּוז הְלַמֲחנֵ 

  ַּבֶּדֶר יֹום יֹום ָצֲעדּו ּוְגָבִרים ָנִׁשים

  .ֶּפֶר ֲעבֹוַדת - ְקֵׁשה הַלֲעבֹודָ 
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  ,ּוַבֹּקר ַּבֶּגֶׁשם, ַמִים ְּבִלי, ֹאֶכל ְּבִלי

  ,ִלְגֹּבר ַהֶּסֶבל ַעל דֹוְמא ָקֶׁשה ָהָיה

  ָהָאָדם ְּבֵני ָהיּו ַרִּבים, ְוַרִּבים

  .ְלמֹוָתם ָּגְרמּו ְוֹחִלי ִריֶׁשּיֶ 

  

  ִּבְגבּוָרה ֶׁשָּלֲחמּו ַּבחּוִרים ָהיּו

  .ַהּנֹוָרא, ָהָאֹים עָהָרׁשָ  ֶנֶגד

  ץֶר ּפֶ  ַסָּבא ַּגם ֵּביֵניֶהם ָהָיה

  ,ֶמֶרץ ּוַבַעל ָצִעיר לֹוֵחם ָאז

  ַהֶּגְרָמִני ֵמֵעיֵני ִּבְזִריזּות ֶׁשָחַמק

  ַהֵּׁשִני ַלַּצד ָלֵצאת ְוִהְצִליחַ 

  ַלַּׁשַער ֵמֵעֶבר ַהְרֵחק, ַהְרֵחק

  .ֶׁשְּבַיַער ַהַּפְרִטיָזִנים ֶאל

  ָּבאֹוֵיב ֲחֵבָריו ִעם ָלַחם הּוא

  .ֵלב-ּוְבֹאֶמץ ַהֹּכחַ  ְּבָכל

  

  ?ִלְלֹחם ִאָּתם ָיָצא ִמי

  ,ָהָאֹדם ַהָּצָבא ֵליּיָ חַ 

  ַהַּמֲעָרב תילֹוחֵ  ַּגם

  .ַהָּקֵרב ִּבְׂשֵדה ָלֲחמּו

  

  

  - ּוָבא ָקַרב ַהִּנָּצחֹון ָאז

  .ַלִּמְלָחָמה ֵקץ ִהִּגיעַ 

  יםִר ַהְּׁשעָ  ִנְפְּתחּו ָהִרּכּוז ְּבַמֲחנֹות

  ָהֲאִסיִרים ִׁשְחרּור יֹום ִהִּגיעַ 

  ַהִּנָּצחֹון ְוִׂשְמַחת

  .ָמקֹום ְּבָכל ָּפְׁשָטה

  

  ,דְוִנְפחָ  ִנְרָּדף, ָהָרָׁשע ִהיְטֶלר

  ,ִמְקָלט ְּבתֹו מֹותֹו ֶאת ָמָצא

  -  ַהִּביָרה ִעיר ִהיא, ֶּבְרִלין ָּבִעיר

  .ַהּנֹוָרא ָהִאיׁש ֶׁשל סֹופֹו ָהָיה ֶזה

  

  ַהַּסָּכָנה ְבָרהעָ  ָחְלָפה

  .ָּפָנה ְלֵביתֹו ַעם ָּכל

  ָאַבד ֶׁשֵּביתֹו, ץֶר ּפֶ  ַסָּבא ַא

  ,ָלַעד ִמֶּׁשּלֹו ַּבִית ָרָצה

  דוִ ְודָ  ָיִניב ֶׁשל ָסָבם הּוזֶ 

  .ְלָתִמיד ַאֵחר ַּבִית ָאז ֶׁשִחֵּפׂש

  אֹותֹו ָׁשֲאלּו ֲחֵבָריו ַּכֲאֶׁשר

  ,ֵּביתֹו ֶאת הּוא ִיְבֶנה ֵהיָכן

  :ִנְרָּגׁש ְּבקֹול ַהָּבחּור ָעָנה

  ".ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ְּבֶאֶרץ"

  - ׁשֹוֵאל ְלָכל ַהְּתׁשּוָבה זֹו

  .ְּבִיְׂשָרֵאל ָחָדׁש ַּבִית

  

 


