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סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך
אָäנוּ מַñמשִûיכִîים לְïפַöרסֵòם ְקטָíעִôים מִñתוֹך סִòפרוֹ
שֶûל עָôמוֹס עוֹז "סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך"
)הוֹצָõאַäת כֶּîתֶüר(

אִäמָñא
דוָֹדה סוֹניָìה ,אֲäחוֹתָüהּ שֶûל אִäמָñא פַöניָìה ,סִòיפְָּöרה לְïעָôמוֹס:

)מְñמַñלֵïאת( אוֹתִüי לְïשֵûמַñע מִñלִïים אֵäלֶïה .וְèיֵìש שֶûגָåאוּ )עָôלוּ( בִּãי גַåם

)ו(

ַרחֲëמִñים גְåדוֹלִïים פִּöתאוֹם.

אֵäל ָé
ֶïיה גַåם נְóדוֵּדי הַéשֵûינָóה )הָéיָìה לָïהּ ָקשֶûה לִïישוֹן( .שוּב יָìשְûבָãה כֹּל

ֶïיה כְּîלָïל ֹלא ִריחַëמתִüי בְּãאוֹתָüם
עָôלָïיוֹ .לא עַôל אִäמָñא .עָôל ָé

הַéיָìמִñים בַּãכִּîיסֵòא לְïיַìד הַéחַëלוֹן וְèסָòפְָöרה אֶäת הַéצִõיפּוִֹרים אוֹ אֶäת

הַéיָìמִñים :הִéיא הָéיְìתָüה ַרק שוָּרה אֲäרוּכָּîה שֶûל חוֹבוֹת וְèאִäילוּצִõים

ֶóיה
הָéעֲôנָóנִóים .גַåם בַּãלֵïילוֹת הָéיְìתָüה יוֹשֶûבֶãת בַּãכִּîיסֵòא הַéהוּא ,וְèעֵôינ ָé

)ְדבִָãרים שֶûמוּכָרחִëים לַïעֲôשׂוֹת( יוֹםײַיוֹם .וּמְñבוּכָîה וּבוּשָûה וְèעוֹגמַñת

הָéיוּ פְּöקוּחוֹת )פְּöתוּחוֹת( .אָäבִãי וַèאֲäנִóי חִëילַïקנוּ בֵּãינֵóינוּ אֶäת

נֶóפֶöש )צַõעַôר( :כִּîי צִָõריך הָéיָìה לְïהַéסבִּãיר אֵäיײַכָּîך לַïחֲëבִֵãרים לָïמָñה אַäף

מְñלָïאכוֹת הַéבַּãיִìת.

פַּöעַôם אִäיײַאֶäפשָûר לָïבוֹא אֵäלַïי ,וְèצִָõריך הָéיָìה לְïהָéשִûיב לַïשְûכֵîנִóים

"אַäחַëרײַכָּîך פַöניָìה כָּîתְüבָãה לִïי מִñכתָüב פִöילוֹסוֹפִöי מִñפַּראג .אֲäנִóי

ְ...קרוֹבִãים הָéיִìינוּ מְñאוֹד זֶêה לָïזֶêה

בַּãמַñכּוֹלֶïת שֶûחְָëקרוּ אוֹתִüי בִּãמְñתִüיקוּת

הָéיִìיתִüי אוּלַïי בַּãת שֵûשײַעֶôשֵׂרה וְèהִéיא כְּîבָãר הָéיְìתָüה סטוֶּדנטִíית

בְּãאוֹתָüם הַéיָìמִñים ,אַäבָּãא וַèאֲäנִóי :כְּîמוֹ שְûנֵóי

לָïמָñה ֹלא רוֹאִäים אוֹתָüהּ בִּãכלָïל? מַñה

בַּãת תְüשַûעײַעֶôשֵׂרה .אוּלַïי ְקצָõת יוֹתֵüר מִַñדי מִñלְïמַñעלָïה לְïמַñטָíה

אֲäלוּנָקאִäים )אֲäלוּנָקה – "מִñיטָíה" שֶûל

ָקָרה לָïהּ? אֲäפִöילוּ לַïדוִֹדים וְèלַïדוֹדוֹת,

הִéיא הָéיְìתָüה כּוֹתֶüבֶãת אֵäלַïי בַּãמִñכתָüבִãים שֶûלָïהּ ,כִּîי אֲäנִóי תָüמִñיד

פָּöצוּעַ (ôהַéנוֹשְׂûאִäים יַìחָדיו בְּãמַñעֲôלֵïה

אֲäפִöילוּ לְïסַòבָּãא וְèסַòבתָüאֹ ,לא אָäמַñרנוּ

נֶóחשַûבתִüי לְַïקטַíנטוֹנֶóתײַהַéטִíיפְּöשוֹנֶóת ,אֲäבָãל אֲäנִóי עוֹד זוֹכֶֶîרת

מִñדרוֹן תָüלוּל )בָּãעֲôלִïייָìה לָïהָéר( אֶäת

אַäבָּãא וַèאֲäנִóי אֶäת כֹּל הָéאֱäמֶñתִ :ריכַּîכנוּ

שֶûזֶêה הָéיָìה מִñכתָüב ֵדי אָäרוֹך וּמְñפוָֹרט בְֶּãקשֶûר לְïתוָֹרשָûה )גֶåנֶóטִíיָקה(

הַéפְּöצוּעָôה שֶûלָïהֶéם...

)מִñלְïשוֹן ַרך( .תֵüיאַäרנוּ שַûפַּöעַôת ָקשָûה גַåם

מִֵñדי עֶֶôרב ,בִּãשְûעַôת אֲäרוּחַëת הָéעֶֶôרב,

כַּîאֲäשֶûר כְּîבָãר ֹלא הָéיְìתָüה לָïהּ שַûפַּöעַôת.

עַôכשָûיו אֲäנִóי אֲäנַóסֶòה אוּלַïי לְïסַòפֵּöר לְָïך ,אֲäבָãל זֶêה יִìהיֶìה כַּîמוּבָãן

הָéיִìינוּ אַäבָּãא וַèאֲäנִóי מְַñקייְìמִñים בַּãמִñטבָּãח

הָéיִìינוּ אוֹמְִñרים :מִñיגֶרנוֹת ,וְèעוֹד

בַּãמִñלִïים שֶûלִïיֹ ,לא שֶûל פַöניָìה :מַñה שֶûאֲäחוֹתִüי פַöניָìה הָéיְìתָüה

מֵñעֵôין יְìשִûיבַãת מַñטֶíה )מִñשָׂרד שֶûל

הָéיִìינוּ אוֹמְִñריםְ :רגִåישוּת מְñיוּחֶֶëדת

מְñסוּגֶåלֶïת )יְìכוֹלָïה( לְïבַãטֵíא בְּãמִñלִïים ,אֲäנִóי ֹלא מַñכִּîיָרה הַéרבֵּãה

מְñפְַöקִדים בַּãצָõבָãא ,בַּãמִñשטָָíרה( יוֹמִñית,

לְïאוֹר הַéיוֹם .וְèלִïפעָôמִñים אָäמַñרנוּ :הִéיא

הַéיוֹם

גַåם עֲôייֵìפָöה מְñאוֹד .אַäבָּãא וַèאֲäנִóי

פַöניָìה כָּîתְüבָãה לִïי בְּãעֵֶôרך כָּîכָîה :שֶûהַéתוָֹרשָûה וְèגַåם הַéסְòבִãיבָãה

וּמְñתַüכנְóנִóים אֶäת יוֹם הַéמָñחֳָëרת .הָéיִìיתִüי

הִéשתַַüדלנוּ לְַïדבֵּãר אֱäמֶñת אַäך ֹלא אֶäת

שֶûחִëינְóכָîה אוֹתָüנוּ וְèגַåם הַéמַñעֲôמָñד )סטָíטוּס( הַéחֶëבָרתִüי ,כֹּל אֵäלֶïה הֵéם

מְñסַòפֵּöר לוֹ בְִּãקצָָõרה עַôל מַñה שֶûהָéיָìה

כֹּל הָéאֱäמֶñת.

כְּîמוֹ ְקלָïפִöים שֶûאוֹתָüם מְñחַëלְִïקים לְָïך בְּãאוֹפֶöן עִôיווֵèר )בְּãלִïי לִïראוֹת(

בְּãבֵãיתײַהַéסֵòפֶöר ,וְèהוּא הָéיָìה מְñסַòפֵּöר לִïי

לִïפנֵóי הַéתחָëלַïת הַéמִñשׂחָëק .בָּãזֶêה אֵäין שוּם חוֹפֶöש :הָéעוֹלָïם נוֹתֵüן

מַñשֶûהוּ עַôל הַéמִñתַרחֵëש )קוֶֹרה( בַּãעֲôבוָֹדתוֹ ,בַּãסִòפִרייָìה הַéלְïאוּמִñית,

יַָìדענוּ ,בְּãלִïי לְïהִéיָדבֵãר וּבְãלִïי לְïתָüאֵäם גִåרסָòאוֹת )וֶèרסיוֹת(,

לוֵֹקח מַñה שֶûנָóתְüנוּ לְָïך ,בְּãלִïי שוּם אֶäפשָûרוּת
ַë
וְèאַäתָüה פָּöשוּט

אוֹ מְñתָüאֵäר בְּãאוֹזנַóי מַñאֲäמָñר מֶñחָקִרי חָָëדש שֶûהוּא מְñנַóסֶòה לְïסַòייֵìם

ָìדוּע לִïשְûנֵóינוּ ,אֶäלָïא
שֶûאֵäינֶóנוּ אוֹמְִñרים לְïשוּם אִäיש אֶäת כֹּל הַéי ַô

לִïבחוֹר .אֲäבָãל ,כָּîכָîה אִäמָñא שֶûלְָïך כָּîתְüבָãה לִïי מִñפַּראג ,הַéשְûאֵäלָïה

אֶäת כְּîתִüיבָãתוֹ בְּãעוֹד מוֹעֵôד )בַּãזְêמַñן( עֲôבוּר הַéחוֹבֶֶãרת הַéבָּãאָäה שֶûל

מְñגַåלִïים לָïעוֹלָïם הַéחִëיצוֹן ַרק עוּבָדה אַäחַëת אוֹ שְûתַüיִìים .אַäף

הִéיא מַñה כֹּל אֶäחָëד עוֹשֶׂûה בְַּãקלָïפִöים שֶûחִëילְïקוּ לוֹ .הֲéלוֹא יֵìש מִñי

"תַüרבִּãיץ" אוֹ שֶûל "מְñצוָּדה".

פַּöעַôם ֹלא ִדיבַּãרנוּ בֵּãינֵóינוּ ,אַäבָּãא וַèאֲäנִóי ,עַôל מַñצָõבָãהּ שֶûל אִäמָñא.

לְïעוּמַñת הַéסְòבִãיבָãה וּלְïעוּמַñת חוֹפֶöש הָָéרצוֹן.

אֲäחִֵëרים שֶûמְñסוּגָåלִïים.

מְñסַòכְּîמִñים

אֶäת

אֵäירוּעֵôי

הָéאֵäם ,פַöניָìה קלוֹזנֶóר

אֶäת כֹּל הָéאֱäמֶñת ֹלא יַָìדענוּ .אֲäבָãל

שֶûמְñשַׂûחֵëק בְּãאוֹפֶöן יוֹצֵõא מִñן הַéכְּîלָïל בְִּãקלָïפִöים ֹלא כֹּלײַכָּîך

הָéיִìינוּ מְñשׂוֹחֲëחִëים בֵּãינֵóינוּ עַôל פּוֹלִïיטִíיָקה ,עַôל ֶרצַõח הַéמֶñלֶïך

הָéיִìינוּ מְַñדבְִּãרים בֵּãינֵóינוּ ַרק עַôל מְñשִׂûימוֹת לְïמָñחָëר ,עַôל חֲëלוַּקת

טוֹבִãים ,וְèיֵìש מִñי שֶûבְִּãדיוּק לְïהֵéפֶöך – מְñבַãזבֵּãז וּמַñפסִòיד הַéכֹּל

עַôבַּדאללָïה ,עַôל בֶּãגִåין וְèעַôל בֶּãןײַגוּריוֹן .כְּîשָûווֶèה עִôם שָûווֶèה

הָéעֲôבוָֹדה בְּãאַäחזַָêקת חַëיֵìי הַéיוֹםײַיוֹם וְèעַôל צוֹרכֵîי מֶñשֶûק הַéבַּãיִìת.

אֲäפִöילוּ בְִּãקלָïפִöים נִóפלָïאִäים! וְèזֶêהוּ כֹּל הַéחוֹפֶöש שֶûלָïנוּ :הַéחוֹפֶöש

שׂוֹחַëחנוּ .לִïבִּãי נִóמלָïא אַäהֲéבָãה אֶäל הָéאִäיש הֶéעָôייֵìף הַéזֶêה ,כְּîשֶûהָéיָìה

אַäף פַּöעַôם אַäחַëת ֹלא ִדיבַּãרנוּ זֶêה עִôם זֶêה מַñה יֵìש לָïהּ ,מִñלְïבַãד

אֵäיך לְïשַׂûחֵëק בְַּãקלָïפִöים שֶûחִëילְïקוּ לָïנוּ .אֲäבָãל גַåם הַéחוֹפֶöש אֵäיך

מְñסַòכֵּîם וְèאוֹמֵñר בְּãכוֹבֶãד ֹראש )בִּãרצִõינוּת ַרבָּãה(" :וּבְãכֵîן ,בֵּãינִóי

אַäנחָëתוֹ הַéחוֹזֶֶêרת וְèנִóשנֵóית שֶûל אַäבָּãא בְּãאוֹמרוֹ" :הָéרוֹפְöאִäים

לְïשַׂûחֵëק ,כָּîתְüבָãה פַöניָìה ,תָüלוּי בְּãאוֹפֶöן אִäירוֹנִóי בַּãמַñזָêל שֶûל כֹּל

וּבֵãינְָóך נוֹתְüרוּ עֲַôדיִìין חִëילוֵּקי ֵדעוֹת נִóיכִָּîרים )ֹלא ְקטַíנִóים( .לְïפִöי

הָéאֵäלֶïה ,שוּם ָדבָãר הֵéם ֹלא יוְֹדעִôיםֹ .לא כְîלוּם".

אֶäחָëד ,בַּãסַòבלָïנוּת ,בַּãתְüבוּנָóה ,בָּãאִäינטוּאִäיציָìה ,בַּãהֶéעָôזָêה .וַèהֲֵéרי כֹּל

שָûעָôה )בֵּãינַóתַüיִìים( נִóצטֵָíרך אֵäפוֹא לְïהִéישָûאֵäר אִäישײַאִäיש בְַּãדעתוֹ".

גַåם אַäחֲֵëרי מוֹתָüהּ ֹלא ִדיבַּãרנוּ .מִñיוֹם מוֹת אִäמִñי עַôד יוֹם

אֵäלֶïה הֵéם גַåם כֵּîן בְּãסַòך ַéהכֹּל ַרק ְקלָïפִöים שֶûמְñחַëלְִïקים אוֹ ֹלא

אַäחַëרײַכָּîך הָéיִìינוּ ָדנִóים ְקצָõת בְּãעִôנייְìנֵóי הַéבַּãיִìת ,רוֹשְûמִñים עַôל

מוֹתוֹ שֶûל אָäבִãי ,כִּîמעַôט עֶôשִׂרים שָûנָóה אַäחֲֶëריהָ ,éהוּא וַèאֲäנִóי ֹלא

מְñחַëלְִïקים לָïנוּ לִïפנֵóי הַéמִñשׂחָëק בְּãלִïי לִïשאוֹל אוֹתָüנוּ .וְèאִäם כָּîכָîה,

גַåבֵּãי אַäחַëת מִñכַּîרטִíיסִòיוֹתָüיו שֶûל אַäבָּãא מָñה עוֹד עָôלֵïינוּ לְïסֵַòדר,

ֶïיה אַäף פַּöעַôם אַäחַëת .אַäף מִñלָïה .כְּîאִäילוּ מֵñעוֹלָïם ֹלא
שׂוֹחַëחנוּ עָôל ָé

אָäז מַñה סוֹףײַסוֹף כֵּîן נִóשאָäר לָïנוּ בְּãתוֹר חוֹפֶöש הַéבְּãחִëיָרה?

וּמוֹחֲִëקים אֶäת מַñה שֶûסוַּדר כְּîבָãר .אֲäפִöילוּ בְּãעִôנייְìנֵóי הוֹצָõאוֹת

ֶìיה ַרק ַדף מְñצוּנזָêר שֶûנִóתלַïש )נִóקַרע,
חָëיְìתָüה .כְּîאִäילוּ הָéיוּ חַëי ָé

ֹלא הַéרבֵּãה ,כָּîתְüבָãה אִäמָñא שֶûלְָïךֹ ,לא הַéרבֵּãה ,אוּלַïי נִóשאַäר לָïנוּ

כַּîספִּöיוֹת הָéיָìה אַäבָּãא נוֹעָôץ )מִñתייָìעֵôץ( בִּãי לִïפעָôמִñים :עוֹד

לְָïקחוּ אוֹתוֹ( מִñתוֹך אֶäנצִõיקלוֹפֶּöדיָìה סוֹבייֶìטִíית.

בְּãסַòך ַéהכֹּל ַרק הַéחוֹפֶöש לִïצחוֹק מִñמַñצָõבֵãנוּ אוֹ לְïהִéתאַäבֵּãל )לִïבכּוֹת(

שְûבוּעַôיִìים עַôד לַïמַñשׂכּוֶֹרת וְèכָîך וְèכָîך כְּîבָãר הוֹצֵõאנוּ .עֶֶôרבײַעֶֶôרב

עָôלָïיו ,לְïהִéשתַüתֵüף בַּãמִñשׂחָëק אוֹ לְïהִéסתַüלֵïק )לַïעֲôזוֹב( ,לְïנַóסוֹת פָּöחוֹת

הָéיָìה שוֹאֵäל אוֹתִüי מָñה עִôם שִûיעוֵּרי הַéבַּãיִìת שֶûלִïי ,וַèאֲäנִóי הָéיִìיתִüי

צַõר הָéיָìה לִïי עַôל אָäבִãי בְּãאוֹתָüם הַéיָìמִñים .כְּîאִäילוּ נָóפַöל קוֹרבָּãן,

אוֹ יוֹתֵüר לְïהָéבִãין מַñה יֵìש וּמָñה אֵäין אוֹ לְïווַèתֵüר וְèלא לְïנַóסוֹת

מוֹשִûיט לוֹ ,לְïהַéשווָèאָäה וּלְïבִãיקוֶֹרת ,אֶäת ְרשִûימַñת הַéמַñטָíלוֹת

עַôל ֹלא עָôווֶèל בְּãכַîפּוֹ )הוּא ֹלא אָäשֵûם( ,לְïאֵäיזֶêה מַñעֲôשֵׂûה הִéתעַôלְïלוּת

לְïהָéבִãין ,וּבְִãקיצוּר – הַéבְּãחִëיָרה הִéיא בֵּãין לַïעֲôבוֹר אֶäת הַéחַëיִìים

)תַüפִקיִדים ,חוֹבוֹת( מִñבֵּãיתײַהַéסֵòפֶöר וְèאֶäת מַñחבְּãרוֹתַüי ,שֶûבָּãהֶéן כְּîבָãר

)מַñעֲôשֶׂûה ָרע( מִñתמַñשֵûך .כְּîאִäילוּ הָéיְìתָüה אִäמִñי מִñתאַäכזֶֶêרת )ָרעָôה(

הָéאֵäלֶïה בְּãעֵָôרנוּת )הַéהֵéפֶöך מִñשֵûינָóה( אוֹ בְּãמִñין נִóמנוּם )שֵûינָóה( .אֵäלֶïה

מִñימַñשתִüי )בִּãיצַõעתִüי ,עָôשִׂûיתִüי( אֶäת הַéמַñטָíלוֹת הָéאֵäלֶïה .לִïפעָôמִñים

אֵäלָïיו בְּãזָêדוֹן )בְּãכַîווָèנָóה( .עָôייֵìף הָéיָìה מְñאוֹד ,וְèעָôצוּב ,אַäף כִּîי

הֵéם ,בְּãעֵֶôרךְ ,דבִָãרים שֶûל פַöניָìה אִäמְָñך ,אֲäבָãל בַּãמִñלִïים שֶûלִïיֹ .לא

הָéיָìה מֵñצִõיץ וּמֵñעִôיר הֶéעָôרוֹת קוֹלְïעוֹת ,מִñפְּöנֵóי שֶûכִּîמעַôט בְּãכֹל

כְּîמִñנהָéגוֹ הָéיָìה מִñתאַäמֵñץ ְãבּכֹל עֵôת לְïהָéפִöיק )לְïהוֹצִõיא( מֵñעַôצמוֹ

בַּãמִñלִïים שֶûלָïהּ .בַּãמִñלִïים שֶûלָïהּ אֲäנִóי ֹלא מְñסוּגֶåלֶïת".

נוֹשֵׂûא הָéיוּ יְִìדיעוֹתָüיו ְרחָëבוֹת וַèעֲôמוּקוֹת הַéרבֵּãה יוֹתֵüר מֵñאֵäלוּ

עֲôלִïיצוּת )שִׂûמחָëה( ַדבְָּãרנִóית ֹלא נִóפסֶֶòקת .כֹּל יְìמֵñי חַëיָìיו שָׂûנָóא

בַּãסְòתָüיו שוּב הוָּרע מַñצָõבָãהּ שֶûל אִäמִñי

שֶûל הַéמוִֹריםְ ,רחָëבוֹת וַèעֲôמוּקוֹת אֲäפִöילוּ מֵñאֵäלוּ שֶûל מְñחַëבְֵּãרי

שְûתִüיקוֹת וְָèראָäה עַôצמוֹ אָäשֵûם ְãבּכֹל שְûתִüיָקה שֶûהִéשׂתְָüרָרה.

סִòפֵרי הַéלִïימוּד .עַôלײַפִּöיײַרוֹב הָéיָìה אוֹמֵñר" :אֵäין כֹּל צוֶֹרך

סְòבִãיב עֵôינָóיו ,כְּîמוֹ סְòבִãיב עֵôינֵóי אִäמָñא ,הוֹפִöיעוּ שַׂûהֲéרוֹנִóים

בַּãסְòתָüיו ,בְּãסוֹף שְûנַóת  ,1951שוּב הוָּרע )נַóעֲôשָׂûה ָרע יוֹתֵüר(

ֵíח בְָּãך לְïגַåמֵרי".
לִïבדוֹק אַäחֲֶëריָך .אֲäנִóי בְּãהֶéחלֵïט סוֹמֵñך עָôלֶïיָך וּבוֹט ַë

)עִôיגוּלִïים( שְûחוִֹרים.

מַñצָõבָãהּ שֶûל אִäמִñי .הַéמִñיגֶרנוֹת )כְּîאֵäבֵãיײַֹראש( חָëזְêרוּ ,וְèעִôמָñן שָûבוּ

גַåאֲäווָèה חֲִëרישִûית )שְֵûקטָíה( עִôם הַéכָָּîרת טוֹבָãה הָéיְìתָüה מְñצִõיפָöה
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