
 

  רפֶ חֵ  ַחִּיים / ָהעֹוָלם ֻאּמֹות יֲחִסידֵ 

  (השיר נכתב לכבוד ערב הוקרה לחסידי אומות העולם 

  )1987 שנתב "הבימה"שנערך בתאטרון 

  

  

 ,ֵמַע ֶאת ַהִּכּנּוי "ֲחִסיֵדי ָהֻאּמֹות" ַוֲאִני ְמַנֶּסהֲאִני ׁשֹו

  ,ֲאִני ְמַנֶּסה ַלְחֹׁשב ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּנְתנּו ִלי ִמְסּתֹור ּוַמֲחֶסה

 ?ֲאִני ְמַנֶּסה ַלְחֹׁשב, ְוׁשֹוֵמַע, ְוׁשֹוֵאל: לּו ֲאִני ִּבְמקֹוָמם ָמה ָהִייִתי עֹוֶׂשה

 ,ֹוס ֶׁשל ִׂשְנָאה, מּול עֹוָלם ִמְתמֹוֵטט ּובֹוֵערִאם ֲאִני, ְּבתֹו אֹוְקָינ

 ִאם ֲאִני ָהִייִתי נֹוֵתן ִמְסּתֹור ְלֶבן ַעם ַאֵחר?

  ִאם ֲאִני ָהִייִתי מּוָכן, ִאם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי היּו מּוָכִנים

  ,ָּתִמיד ָּכֶזה ְּבתֹו ָהְרחֹוב, ֵּבין ַהְּׁשֵכִנים-ִלְחיֹות ְּבַפַחד

 ֵּלילֹות ֶאת ַצֲעָדם ַהָּכֵבד ְוַהְּמַאֵּים ֶׁשל ַהַּתְלָיִנים,ַלֲחלֹום ּבַ 

  מּוָכן ְלַהְמִׁשי ּוְלַהֵּל ֵּבין ַמְטֵחי ַהְּיִרּיֹות ְוַלֲהֵבי ַהַּסִּכיִנים,

  ְּבתֹו ַלֲחֵׁשי ָהְרִכילּות ּוִמְלמּול ַהְּׁשמּועֹות ְוִתְקַות ַהַּמְלִׁשיִנים,

  ָחד, לֹא ֹחֶדׁש ָׁשֵלם, ֶאָּלא ָׁשִנים!ְוָכל זֹאת, לֹא ַלְיָלה אֶ 

  .ְוָכל זֹאת ְּבִלי ְלַבֵּקׁש ָׂשָכר ִמן ַהָּקְרָּבנֹות, ַרק ֶאת ְלִחיַצת ָיָדם

  .ְוָכל זֹאת, ַרק ִמְּפֵני ֶׁשָאָדם ָלָאָדם, ַחָּיב ִלְהיֹות ָאָדם

  .ה ֶׁשל ִמְבָחןְוָכל זֹאת, ִּכי ֶּבן ֱאנֹוׁש ִמְתַּגֶּלה ְּב ַרק ְּבָׁשעֹות ָּכֵאּלֶ 

  ?ַהִאם ֲאִני, ַהִאם ֲאִני ָהִייִתי מּוָכן

 ",ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם, ֶאת ֵאֶּלה ַהְּמֻכִּנים "ֲחִסיֵדי ָהֻאּמֹות

 .ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם ְּבֶאֶרץ ַהְּקָבִרים, ַחִּיים ֶאת ְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות

 ,ה, ֶׁשל ָהרֹוְצִחים ְוַהּׂשֹוְרִפיםּלָ ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשל ָהֲאִדיִׁשים, ֶׁשל ְמַׁשְּתֵפי ַהְּפעֻ 

  .ְוַהִּנְרָּדִפיםַחִּיים ּבֹו ַּבְּזַמן ֶאת ָהעֹוָלם ֶהָחשּו ֶׁשל ַחְסֵרי ָהאֹוִנים 

  ,ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם ַחִּיים ֶאת ְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות ָהֵאֶּלה, ַּתַחת ֻעָּלם ֶׁשל ַהּכֹוְבִׁשים

  .ַהַּפַחד, ֵהם ּבֹוֲחִרים ִלְהיֹות ַּדְוָקא ְּבַעד ַהַחָּלִׁשיםְוָׁשם, ְוָאז, ֵּבין ַהְּגבּוָרה וְ 

 .ּבֹוֲחִרים ִלְחיֹות ָּבֵאיָמה ַהְּמַרֶחֶפת ֶׁשל ָּכל ַהִּמיתֹות ְוָהֳעָנִׁשים

  ,ִּכי ִאם ַּגם ֶאת ַחֵּיי ַהְּיָלִדים ְוַהָּנִׁשים ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְמַסְּכִנים לֹא ַרק ֶאת ַעְצָמם,

ִהים ֶׁשְּבתֹו ֵלב ָהֲאָנִׁשיםּבֹוֲחִרים ִלְה    ,יֹות ֶצֶלם ֱא

  .ִלְהיֹות ַהִּתְקָוה ָהַאֲחרֹוָנה ַהְּמַלֶּטֶפת ֶאת ַהְּמֹיָאִׁשים



 

 ,יֹום ַּבְּקָרב-ְּבתֹו ַהִּמְלָחָמה ַהּנֹוָרָאה ֵהם ֵהם ֶׁשָעְמדּו יֹום

 ,בְוֵהם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּבְסדֹום, ֶׁשִּבְזכּוָתם ָהעֹוָלם לֹא ָחַר 

 ֵהם ְּבתֹוְלדֹוָתיו ֶׁשל ַעִּמי ָהָרצּוַח, ַהָּירּוי ְוַהֵּמת

 .ָהיּו ַעּמּוֵדי ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ֶׁשֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד

 בּוָרָתם, ֶׁשִהיא ֲעַדִין לָנּו ִחיָדהּוִּבְפֵניֶהם ּוִבְפֵני ּגְ 

  .ֹוָדהֲאַנְחנּו, ַהְּיהּוִדים, ַמְרִּכיִנים ֶאת ָראֵׁשינּו ְּבת

  

  

  

  

" ניתן בימינו למי שנמנה עם המעטים שפעלו למען חסיד אומות העולםהתואר "

ושם -הצלת היהודים באירופה בתקופת השואה. התואר ניתן בהתאם לחוק יד

  .1953משנת 

מקור הביטוי "חסיד אומות העולם" הוא בהלכה, שבה ניתן תואר זה לגוי 

א למי שהציל יהודים. ההערכה של "יד המקיים את שבע מצוות בני נח, ולאו דווק

  ַמצילים. 50,000ושם" היא שהיו לפחות 

  


