שּׁוֹאה –
ָמה ָק ָרה בַּ ָ
ל ַדעַ ת  /בַּ ת ֶשׁבַ ע דָּ גָן
ִספּוּר בַּ חֲ רוּזִ ים לִיל ִָדים הָ רוֹצִ ים ָ
לִהיוֹת כָּאן ִא ִתּי
ִמי רוֹצֶ ה ְ
לִ ְשׁמֹעַ ִמפִּ י ִספּוּר אֲ ִמ ִתּי
זֶה ִספּוּר ֶשׁעָ לֵי וּ לִ זְ כֹּר
וּלְסַ פֵּר בְּ כָל דּוֹר ָודוֹר.
זֶה הָ יָה לִפְ ֵי הַ ְרבֵּ ה שָׁ ִים.
סַ בָּ א וְ סָ בְ ָתא ָהיוּ ָאז ְקטַ נִּים,
אוּלַי ִתּי וֹקוֹת ,שֶׁ לִּגְ ֹדּל ַרק ִה ְת ִחילוּ
אוֹ שֶׁ אוּלַי ל ֹא וֹלְדוּ עוֹד אֲ פִ לּוּ.
בְּ ג ְֶרמַ ְ יָה הַ נָּאצִ ית ָק ָרה הַ ָדּבָ ר
וְ הַ ְרבֵּ ה עַ ל כָּ עוֹד יְסֻ פַּר.
צוֹרר
הָ יָה שֵׁ ם ִאישׁ ָרשָׁ עֵ ,
יוֹתר ִמכָּל אוֹיֵב ַאחֵ ר.
ֵ
יטלֶר  -כָּ ְִק ָרא -
ָאדוֹלְף ִה ְ
וֹרא.
ִאישׁ ָאיֹםַ ,אכְ זָרָ ,
הוּא ָרצָ ה לִכְ בֹּשׁ ֶאת כָּל הָ עוֹ ָלם
ְבּכֹחַ הַ זְּ רוֹעַ  ,כִּ י שָׂ ָ א ֶאת ֻכּלָּם.
הוּא שָׂ ָ א פּוֹלָ ִ ים,
רוּסים ,צוֹעָ ִ ים,
ִ
ְהוּדים
יוֹתר ִמכָּל הוּא שָׂ ָ א י ִ
ֵ
ַא
זְ ֵק ִים ,צְ עִ ִירים ,אֲ פִ לּוּ יְ ָל ִדים.

ָהיוּ לוֹ צָ בָ א וְ ֶשֶׁ ק ַרב
לָצֵ את עִ ם חַ יָּלִים ל ַָקּ ֵרב.
וּמָ ה ֶאת חַ יָּלָיו לִמֵּ ד?
לְהַ ְשׁ ִמיד
לַהֲ רֹג
וּל ְַאבֵּ ד.
בְּ ֶא ֶרץ פּוֹלִין פּ ַָתח בְּ ִמלְחָ מָ ה
הָ פַ אֲ ָרצוֹת ַרבּוֹת ל ְִשׁמָ מָ ה.
ְהוּדים
צִ וָּה ֶאת צְ בָ אוֹ לִ ְשׁדֹּד מֵ הַ יּ ִ
כְּ לֵי כֶּסֶ ף ,זָהָ בַ ,אבְ ֵי חֵ ן וּבְ ג ִָדים.
צִ וָּה אֲ פִ לּוּ ,לְל ֹא ַרחֲ ִמים
לִגְ זֹל מֵ הֶ ם ֶאת הַ כְּ ָל ִבים.
וּמן הֶ עָ ִרים
ִמן ַהיְּ עָ רוֹת ִ
ְהוּדים,
ְל ֵגטוֹ גּ ְֹרשׁוּ הַ יּ ִ
וּמשָּׁ ם בְּ ַרכָּבוֹת ל ְָמקוֹם ַאחֵ ר,
ִ
צּוֹרר.
לְמַ חֲ ֵ ה ִרכּוּזָ -כּ צִ וָּה הַ ֵ
ִָשׁים וּגְ בָ ִרים צָ עֲדוּ יוֹם יוֹם בַּ דֶּ ֶר
פֶּר .
ַלעֲבוֹדָ ה ְקשֵׁ ה  -עֲבוֹדַ ת ֶ
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ְבּלִי אֹכֶלְ ,בּלִי מַ יִם ,בַּ גֶּשֶׁ ם וּבַ קֹּר,
הָ יָה ָקשֶׁ ה ְמאוֹד עַ ל הַ סֶּ בֶ ל לִ גְ בֹּר,
וְ ַר ִבּיםַ ,ר ִבּים ָהיוּ בְּ ֵי הָ ָאדָ ם
לְמוֹתם.
ָ
ֶשׁ ֶיּ ִרי וְ חֹלִי גּ ְָרמוּ
בוּרה
חוּרים שֶׁ לָּחֲ מוּ בִּ גְ ָ
ָהיוּ בַּ ִ
נּוֹרא.
ֶ גֶד הָ ָרשָׁ ע הָ ָאיֹם ,הַ ָ
הָ יָה בֵּ י ֵיהֶ ם גַּם סַ בָּ א ֶפּ ֶרץ
ָאז לוֹחֵ ם צָ עִ יר וּבַ עַ ל ֶמ ֶרץ,
שֶׁ חָ מַ ק בִּ זְ ִריזוּת ֵמעֵ י ֵי הַ גּ ְֶרמָ ִי
וְ ִהצְ לִיחַ לָצֵ את לַצַּ ד הַ ֵשּׁ ִי
הַ ְרחֵ ק ,הַ ְרחֵ ק מֵ עֵ בֶ ר לַשַּׁ עַ ר
פַּר ִטיזָ ִים שֶׁ בְּ יַעַ ר.
ֶאל ַה ְ
הוּא לָחַ ם עִ ם חֲ בֵ ָריו בָּ אוֹיֵב
בְּ כָל ַהכֹּחַ וּבְ אֹמֶ ץ-לֵב.
ִמי יָצָ א ִא ָתּם לִ לְ חֹם?
חַ ָיּלֵי הַ צָּ בָ א ָה ָאדֹם,
גַּם חֵ ילוֹת הַ מַּ ע ֲָרב
לָחֲ מוּ בִּ ְשׂדֵ ה הַ ָקּ ֵרב.

ָאז הַ נִּצָּ חוֹן ָק ַרב וּבָ א-
לַמּלְחָ מָ ה.
ִהגִּ יעַ ֵקץ ִ
בְּ מַ חֲ וֹת הָ ִרכּוּז ִפְ ְתּחוּ הַ ְשּׁעָ ִרים
ִהגִּ יעַ יוֹם ִשׁ ְחרוּר הָ אֲ ִס ִירים
וְ ִשׂ ְמחַ ת הַ נִּצָּ חוֹן
פָּשׁטָ ה בְּ כָל מָ קוֹם.
ְ
יטלֶר הָ ָרשָׁ עְִ ,רדָּ ף וְ ִפְ חָ ד,
ִה ְ
מָ צָ א ֶאת מוֹתוֹ בְּ תוֹ ִמ ְקלָט,
ירה -
בָּ עִ יר בֶּ ְרלִיןִ ,היא עִ יר הַ בִּ ָ
נּוֹרא.
זֶה הָ יָה סוֹפוֹ שֶׁ ל הָ ִאישׁ הַ ָ
חָ לְ פָה עָ ְב ָרה הַ סַּ כָּ ָה
כָּל עַ ם לְבֵ יתוֹ פָּ ָה.
ַא סַ בָּ א פֶּ ֶרץ ,שֶׁ בֵּ יתוֹ ָאבַ ד
ָרצָ ה בַּ יִת ִמשֶּׁ לּוֹ לָעַ ד,
זֶ הוּ סָ בָ ם שֶׁ ל ָי ִיב וְ דָ וִ ד
שֶׁ ִחפֵּשׂ ָאז בַּ יִת ַאחֵ ר ל ְָת ִמיד.
כַּאֲ שֶׁ ר חֲ בֵ ָריו ָשׁאֲ לוּ אוֹתוֹ
הֵ יכָן יִ בְ ֶה הוּא ֶאת בֵּ יתוֹ,
עָ ָה הַ בָּ חוּר בְּ קוֹל ְִרגָּשׁ:
וּדבַ שׁ".
"בְּ ֶא ֶרץ ָזבַ ת חָ לָב ְ
שׁוֹאל -
זוֹ הַ ְתּשׁוּבָ ה לְ כָל ֵ
בַּ יִת חָ דָ שׁ בְּ י ְִשׂ ָר ֵאל.
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