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בוקר אחד, כאשר הלכתי אל בית-הספר, רציתי פתאום להיכנס 
אל הגן הציב ּורי. בגן זה, הייתי מרגיש כמו בגן-עדן; לפעמים 

הייתי בורח לשם במקום ללכת לבית-הספר.
תלמידים רבים היו בורחים לפעמים אל הגן הזה. היו שוכבים 

תחת העצים, מקשיבים לציפורים וחולמים חלומות.
רק נכנסתי בבוקר אל הגן, מייד הרגשתי בליבי שימחה על 
המחכה לי. והנה כשחיפ ׂשתי לי מקום שקט לשכב ב ֹו ולחלום, 
ראיתי נער שוכב על העשב ופניו בתוך שתי כפות ידיו. ִנגשתי 
אליו. הוא הרגיש בי, הוריד את ידיו מפניו והביט בי. ראיתי מיד 
שלפניי נער פולני-נוצרי. גוי! הוא היה בערך בן גילי; עיניו היו 
כח ּולות ושערו בלונדיני; פניו ִנרא ּו לי מ ּוכרות ונעימות מאוד; 

והרגשתי שהוא ילד טוב.
הבטנו שנינו זה בזה ושתקנו. אחר כך שאלתי - ''מה שמך?'' הוא 

ענה - ''ַוֶצק''.
ֶ ּבִני ואיפה אתה לומד?'' נתתי לו את ידי ואמרתי לו - ''שמי 

ְ ׁשִויט'' - אמר לי. - בבית־ספר ''
עכשיו הבנתי מאין הכרתי את פניו. בית-ספר ''שויט'' (השחר) 

היה בית-ספר פולני ליד בית-הספר שלנו.
כל יום כשִנגמרו אצלנו הלימודים, ראינו גם קבוצות ילדים 
מבית־ספר ''שויט'' חוזרות הביתה. לעיתים קרובות היו ילדי 
הג ֹויים האלה מתנפלים עלינו ומכים אותנו. עכשיו כשישבתי מ ּול 
וצק, היה בר ּור לי, שבוודאי ראיתי אותו הרבה פעמים כשעבר 
מולי, אלא שלא ידעתי מי הוא. ובכלל, מי חלם שאשב יום אחד 
בגן ציב ּורי ואדבר עם ילד גוי פולני. אנחנו ילדי היהודים, לא 
דיברנו אף פעם עם ילדים גויים ולא ִהכרנו אותם. ילדי הגויים היו 
עושים כ ּולם צר ֹות ליהודים: מתנפלים עליהם, מכים אותם, 
ומאיימים עליהם. אם ראו אותנו מ ׂשחקים, מיד היו מתנפלים 
עלינו, מכים אותנו וזורקים עלינו אבנים. לא הבנתי למה היו 
תלמידי ''שויט'' תמיד מתנפלים עלינו. גם הם וגם אנחנו היינו 
תלמידים, היינו באותו גיל, למדנו אותם מקצועות, קראנו אותם 
ָ ׂשֵנאנו את המורים את המורים ואת  ספרים, וגם הם וגם אנחנו 



השיעורים. אבל - הם היו גויים ואנחנו היינו יהודים, ופולין, 
שנולדנו בה וחיינו בה - הייתה רק ארצם ולא ארצנו. אנו היינו 

בגלות.
בני פולין שנאו את היהודים שחיו בתוכם והילדים שלהם למדו 

ִשנאה מילד ּותם.
ברגע שהכרתי את וצק, ידעתי שזהו רגע גדול בחיי. הנה אני 
מדבר עם ילד גוי פולני ושנינו חברים. אף פעם לא היה לי חבר 

גוי.
וצק קם פתאום ושאל - ''אתה ְיה ּוד ֹון?''

נעלבתי. פניי נעשו אד ּומים. כעסתי. מה עשיתי לילד הזה שהוא 
מעליב אותי? קמתי ורציתי ללכת. אבל הוא אמר לי:

ֶ ּבִני, סלח לי, לא רציתי לַהֲעִליב אותך, המילים פש ּוט יצאו  - ''שב 
מהפה - הרי אתה יודע שאנחנו קוראים לכם ''יה ּוד ֹוִנים''.

כל אותו בוקר נשארתי עם וצק. שיחקנו, דיברנו וסיפרנו זה לזה 
על עצמנו. כאשר הגיע הזמן לחזור הביתה הרגשתי עצ ּוב. בשער 

של הגן שאל אותי ַוצק - ''לאן אתה הולך?''
- ''ָימינה'' - אמרתי לו - ''ואתה ?''

ֹמאלה'' אמר וצק. - ''ש
הוא נתן לי את ידו ואמר:

- ''שלום, בני. שמחתי מאוד להכיר אותך. אני בט ּוח שנהיה 
חברים''. באותו רגע חשבתי בליבי על חבריו של וצק מבית-ספר 
''שביט'', שתמיד היו מכים אותנו  ּומתעללים בנו. פתאום עלה על 

דעתי רעי ֹון ואמרתי לו:
- ''שמע, וצק, מחר, אחרי הלימודים, חכה עד שיתפזרו כל 
התלמידים, שלנו ושלכם. תיגש לשער בית-הִמשפט. אפגוש אותך 

שם ונדבר.
                                                                 

(על-פי קורות כיתה אחת, ב. טנא)
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Commentaire

(1
ְ ּב ּפ ֹוִלין. ֶזה ּו  ְ ׁשִנַיה  ַ ּכִנְרֵאה ע ֹוד ִלְפֵני ִמְלֵחֶמת ָחע ֹוַלם ַה ַהִסי ּפ ּור ַהֶזה ִמְתַרֵח ׂש 
ֵ ׁשִני ֵיה ּוִדי. ִמת ֹוְך ַהֶטְקסט ַאנ ּו ל ֹוְמִדים  ִסי ּפ ּוַרם ַעל ְשֵני ְיָלִדים: ֵאַחד ג ֹוי ְוַה
ְ ׁשֵתי  ֵ ׁשִלְפָעִמים ֵי ׁש ָאִלימ ּות.  ֵ ּבין ֵיה ּוִדים ְוג ֹוִִיים ֵאיַנם ט ֹוִבים ְוק ֹוֵרה  ֶ ׁשַהָיַחִסים 
ַ ׁשר,  ְ ׁשֵאֶלת ִהיא: ֵכיַצד ֶאפ ֵ ׁשֶאָלה ַהִנ ְ ׁשִנָיה ְוַה ַהְקִהיל ֹות  ׂש ֹוְנא ֹות ַאָחת ֵאת ַה

ְ ׁשֵרי ְיִדיד ּות? ֶ ׁשַ ּכֵזה, ְלַפֵתַח ִק ְ ּבע ֹוַלם 

ָ ׂשר ְל ׂש ֹוֵחַח ִעם ג ֹוי ְוַאף ַלְח ׁש ֹוב  ֶ ׁשא ֹוְמָנם ֵאפ ִ ּפְתא ֹום  ֶ ּבִני, ַהיה ּוִדי, ְמָגֶלה  ְוִהֶנה 
ְ ּבא ֹוֶפן  ֶ ּבן־ַאָדם ג ֹוי ֵאינ ֹו  ְ ׁשֵרי ְידיד ּות. ַהִסי ּפ ּור ַהֶזה ְמַלֶמד א ֹוַתנ ּו ֵלַקח:  ַעל ִק
ְ ּבַעְצמ ֹו ַחיָיב  ֵ ׁשה ּוא  מ ּוְחַלט א ֹוֵיב. ָעֵלינ ּו ְל ׂש ֹוֵחַח ִאית ֹו  ּוְלָנס ֹות ַלָהִבין א ֹות ֹו ְכִפי 

ְ ּבא ֹוָתה ֵדֶרך. ִלְפע ֹול 

ְ ּבַיָחד  ֵ ׁשֶבת  ְ ׁשֶהם ְיכ ֹוִלים ַל ִ ׂשְמָחה  ְ ּב ֶ ּבִני ְמָגִלים  ֵ ׁשַלנ ּו, ַוֶצ'ק  ּו ְ ׁשֵני ַהֵיָלִדים 
ִ ׂשְנָאה ַלז ּוָלת. ֵדֶרְך  ֶ ׁשלֹא ַע ׂש ּו ֵמע ֹוָלם ֶהי ֹות ְוה ֹוֵריֶהם ִליְמד ּו א ֹוָתם  ֵ ּבר, ַדָבר   ּוְלַד
ֹכל  ְ ּבֵני ַהָאַדם. ְב ִ ׂשְנָאה ְלה ֹוִביל ֵאת  ַהֶטְקסט ַהֶזה ַאנ ּו ֵמִבינים ְלַאן ְיכ ֹוָלה ַה

ֵ ׁשָצִריך. ְ ּכִפי  ֶ ּבל ֵאת ַהג ֹוי  א ֹוֶפן, ַעֵלינ ּו ִלהי ֹות ס ֹוְבַלִניים  ּוְלַק

(2

ְ ּבסי ּפ ּור ֹו  ִ ּכיָתה ַאַחת.  ֵ ּטֶנא; ק ֹור ֹות  ִ ּבנָימין  ְלַפֵנינ ּו ֵקיָטע ֵמנ ֹוֶבָלה של 
ָ ׁשה, ְזַמן ָמה ִלְפֵני  ְ ּבוָוְר ֵ ּבר ִמתַיֵחס ְלִזְכר ֹונ ֹות ַיְלד ּות ֹו  ַהא ֹוט ֹוְבי ֹוְגַרִפי, ַהְמַח
ָ ׁשִִיים  ְ ּבוָורשה , ֵאת ַהְק ַה ׁש ֹוָאה. הוא ְמַתֵאר ֵאת ַחיֵיֶהם של ַהְיַלִדים ַהיה ּוִדים 
ֵ ׁשָחי ּו. ַהנ ֹוֶבָלה  ְ ׂשֵמִחים  ַ ּבֶהם הי ּו ְצִריִכים ַלָעמ ֹוד, ַאְך ַגם ֵאת ַהְרָגִעים ַה ֵ ׁש
ָ ּבם  ֶ ׁשת ְלַחֵבַריו ְמַהִכיַתה, ַתְלמיֵדי ֵבית ַהֵסֶפר ַהיה ּוִדי ''ְדִויר'', ַאֶשר ר ּו ְמק ּוֵד
ְ ׂשַרֶאל.  ְ ּבזכ ּות ַעליָיַתם ֵלֶאֵרץ ִי ַ ּפְחת ֹו ִנְצל ּו  ְ ׁש ֵ ּבר  ּוִמ ַ ּב ׁש ֹוַאה. ַהְמַח ְ ּכ ּכ ּוָלם ִנְס ּפ ּו 
ְ ּכַבר  סי ּפ ּור ֶזה ֵהינ ֹו ֵעד ּות ַמָענִייֶנת ַעל ַהְקִהיָלה ַה ּפ ֹוַרָחת של וורשא, ֵשַהי ֹום 

אינה ַקיֵיֶמת.

  

Verbes ÌÈÏÚÙ
s'enfuir ַ ּבַרח,  ּב ֹוֵרַח, ִלברוח (פעל)



écouter הקשיב, מקשיב, להקשיב (הפעיל)

rêver חלם, חולם, לחלום (פעל)

regarder ִהביט, ַמביט, לַהביט (הפעיל)

enlever הוריד, מ ֹוריד, ְלה ֹוִריד (הפעיל)

se ruer ֵ ּפל, ִמתנפל, להיתנפל (התפעל) ִהתַנ

frapper ֶ ּכה, ְלַה ּכ ֹות (הפעיל) ָ ּכה, ַמ ִה

menacer ִאיים, ְמאיים, לאיים (פיעל)

détester ְ ׂשנ ֹוא (פעל)  ׂשֵנא,  ׂש ֹוֵנא, ִל

naître נ ֹוַלד, נ ֹוָלד, לִהיָ ּוֵלד (נפעל)

vivre ָחָיה, ַחי, ִלְחי ֹות (פעל)

être vexé ֶנֱעַלב, ֶנֱעָלב, ְלֵהָעֵלב (נפעל)

être en colère  ּכעס, כועס, ִלְכע ֹוס (פעל)

pardonner סלח, סולח, ִלסלוח (פעל)

vexer, humilier העליב, ַמֲעִליב, ְלַהֲעִליב (הפעיל)

importuner, maltraiter ִהתעלל, ִמתעלל, ְלִהתעלל (התפעל)

se disperser ִהתפזר, ִמתפזר, להתפזר (התפעל)

Noms ÌˆÚ ˙…ÂÓ˘
jardin public גן צי ּב ּורי

paradis גן ֵעֶדן

rêve חלום, חלומות

joie ִ ׂשמחה

jeune homme נער

herbe ֶ ׂשב ע

paume (de la main) ַ ּכפ ֹות ַ ּכף, 

groupe ְקב ּוצה

misère, ennui ָצָרה

pierre ֶאֶבן, ֲאָבִנים

matière (scolaire) ִמְקצ ֹוַע

haine ִ ׂשְנָאה

enfance ַיְלד ּות

mot (fém) ָ ּלה, ִמִלים ִמ

idée ַרְעי ֹון



tribunal ַ ּפט ְ ׁש ֵ ּבית ִמ

Adjectifs ¯‡…Â˙ ˙ÂÓ˘
tranquille ִ ׁשֵקָטה ָ ׁשֵקט, 

polonais-chrétien  ּפ ֹוָלִני־נ ֹוְצִרי

connu ָ ּכר ֻמ

clair ָ ּבר ּור

triste ָעצ ּוב

Mots-outils ˙ÂÏÈÓ
au lieu de ִ ּבְמק ֹום

sous ַתַחת

à l'intérieur, dans ְ ּבת ֹוְך

environ ְ ּבֵעֶרְך

nous deux ְ ׁשֵנינ ּו

à côté ְלַיד, ַעל־ַיד

en face de מ ּול

ne jamais (litt. pas une fois) ַ ּפַעם לֹא...אף 

à droite ָימיָנה

à gauche ֹמאָלה ְ ׂש

jusqu'à ce que ֶ ׁש־ ַעד 

 ˜'ˆÂ
L'ami Vaczek



Commentaire LV1 ou LV2  renforcée

לפנינו קטע מהסיפור האוטוביוגרפי ''קורות כיתה אחת'' מאת בנימין טנא סופר בן זמננו. בסיפור 
הזה המחבר מספר זיכרונות ילד ּות בוורשה: עיר הבירה של פולין. הזמן הוא הימים האחרונים 
לפני מלחמת העולם השנייה. הוא מעלה לפנינו את חיי הקהילה היהודית בוורשה עם הקשיים 

שלה ועם ה ׂשמחות שלה, קהילה שהייתה בתק ּופה הֹזאת חייה ופורחת.
קהילה זאת ה ּושמדה על ידי הנאצים בימי השואה. לכן בנימין טנא מקדיש את הסיפור הזה לזכר 
החברים שלו שלמדו אתו בבית הספר היהודי: דוויר. רובם ככולם מתו בשואה ואיל ּו הוא ִנצל, כי 

עלה עם משפחתו לארץ ישראל.

הקטע שלנו מספר על פגישה בין המספר לבין ילד נוצרי. הסיפ ּור הזה ִמתרחש בגן ציב ּורי. באותו 
יום שני הילדים החליטו ללכת לגן ִבמקום ללכת לבית הספר.

בחלק הראשון המחבר מציג לנו את שתי דמויות הסיפור ואת הִמסגרת שבה העלילה מתרחשת. 
המספר הוא ילד יהודי שמו  ּבני, הוא בערך בן 12.

הדמות השנייה היא ילד נוצרי פולני שמו וצ'ק, והוא בערך בן גילו של בני.
המסגרת היא גן ציבורי, המקום הזה אה ּוב על הילדים, רבים מהם הולכים לגן הזה ִבמקום ללכת 

לבית הספר. שני הילדים נפגשים בו מפני שלא הלכו לבית הספר.
הנו ׂשא העיקרי בחלק הראשון הוא הגן הציבורי, ובמיוחד הקשר של הילדים אל הגן הזה. פרטים 
רבים מראים לנו שהמקום הזה משמש כִמקלט לכל הילדים. הוא מופיע בעיניהם כמקום שלא 
שייך למציא ּות, למשל המספר משווה אותו לגן־עדן כמו שכת ּוב בשורה 2. יתר על כן אולי הילדים 

לא היו מדברים אחד אל השני במקום אחר.

בחלק השני המספר מתאר לנו את היחסים בין היהודים לבין הפולנים הנוצרים החיים בוורשה:
שני מצבים קיימים. הראשון הוא בעצם חוסר היחסים ביניהם: כולם חיים באותה עיר אבל לא 
מכירים אלה את אלה. בִמקרה השני הנוצרים עושים כל מיני צרות ליהודים, המספר נותן לנו כמה 
דוגמות המבטאים את האנטישמיות הקשה של הפולנים. ִמקרים אלה הם יום יומים. ברור 
שהדוגמות האלה ֶמִעידות על האנטישמיות, לא של הילדים בלבד אלא גם על הרגשות 

האנטישמי ֹות של הציבור הפולני כ ּולו.
התג ּובה של בני להתנהגות זאת מעניינת מאוד. מצד אחד הוא לא מבין אותה משום שהוא חושב 
שאין הבדל בין הילדים היהודים לבין הילדים הנוצרים. בכל זאת הוא מנסה להסביר אותה: פולין 

היא לא הארץ של היהודים, שנית האנטישמיות שייכת לחינוך הילדים הפולנים.

בחלק האחרון אנחנו רואים איך שני הילדים נעשים חברים; למרות שאחד מהם יהודי והשני 
נוצרי. 

אף על פי כן שאלה אחת של וצ'ק: ''אתה יהוד ֹון?'' מראה לנו שאי אפשר להתפטר מחינוך 
האנטישמיות בקלות. לוצ'ק לא הייתה כוונה רעה כשהוא השתמש במילה יהודון. רואים שאין 
לוצ'ק משהו נגד בני היהודי כי הוא מסכים להיפגש אתו. הוא מקבל את הצעתו של בני להיפגש 

למחרת אחרי השיעורים.
אנו מודעים לעובדה  שבחברה שלהם הילדים הנוצרים והילדים היהודים אינם יכולים להיות 
חברים. אנחנו רואים את זה במשפט של בני: חכה עד שהתפזרו... זאת אומרת שבכל אופן הם 

צריכים להיות חברים בסתר כדי לא להראות לאחרים שהם חברים.
כל הקטע מראה לנו דעות קדומות כלפי היהודים כי עצם המקור של האנטישמיות הוא החינוך 

שההורים נותנים.

 ˜'ˆÂ
L'ami Vaczek
Commentaire

ַהסי ּפ ּור ''ָוֶצק'' ִנכַתב ַעל־ֵיֶדי ַהס ֹוֵפר: ִבנימין ֵטֶנא. ֵזה ּו סי ּפ ּור א ֹוט ֹו ּבי ֹוְגַרִפי. ה ּוא 



ָ ׁשה ִלְפֵני ַהִמְלָחַמה. ה ּוא ְמַתֵאר ֶאת ָהַחִיים ֵשל  ְ ּבַווְר כ ֹוֶתב ֵאת ִזְכר ֹונ ֹות ָיְלד ּות ֹו 
ִ ׁשים: ַהְיָלִדים ַהג ֹוִיים,  ְ ׂשֵמִחים ְוַגם ְרַגִעים ַק ַהְיָלִדים ַהְיה ּוִדיים ַשם. ַהי ּו ְרַגִעים 
ֵ ּבין ֵיֶלד ְיה ּוִדי  ָ ׁשה  ְ ּפִגי ַ ּבסי ּפ ּור ַהֵזה ֵי ׁש  ַה ּפ ֹוָלִנים ַאִליִמים ְו ׂש ֹוְנִאים ֶאת ַהֵיה ּוִדים. 
ֶ ּבִני לֹא  ָ ׁשִרים. ַהֵיֶלד  ֶ ּבִני'' ְוֵיֶלד  ּפ ֹוָלִני ''ָוֵצ'ק''. ֵהם ְמ ׂש ֹוָחִחים ְבַיָחד  ּוְמָפְתִחים ְק ''
ְ ּבא ֹות ֹו ִגיל,  ְ ּכִפי ְשה ּוא א ֹוֵמר: ֵהם ְיָלִדים   ִ ּכי  ֵ ּפיֶהם  ְ ּכָל ִ ׂשְנָאה ֶשל ַה ּפ ֹוָלִנים  ֵמִבין ֶאת ַה
ֵ ּביֵניֶהם: ַהְיה ּוִדים ָזִרים  ַתְלִמיִדים ַהל ֹוְמִדים ֶאת א ֹוַתם ַהְדָבִרים, ַאָבל ַהַדת ַמְפִריד 

ְ ּבֵני  ּפ ֹוִלין  ׂש ֹוְנִאים א ֹוָתם. ְ ּבֶאֵרץ לֹא ֶשַלֶהם  ּו
ֹ ּכל  ֶ ׁשר ִעם  ָ ׁשר ִליצ ֹור ֵק ַ ּכָמה ַח ׁש ּוָבה ַהס ֹוְבַלנ ּות; ֵאְפ ַאָנְחנ ּו ל ֹוְמְדים ֵמָהסי ּפ ּור ַעד 
ִ ׂשְנָאה ה ֹוִביָלה ֶאל ַה ׁש ֹוָאה:  ִ ּכי ַה ִ ׂשְנָאה  ְ ּבִלי  ְ ׁשה ּוא   ְ ּכִפי  ֶ ׁשִני  ֶ ּבל ֶאת ַה ֶאָחד  ּוְלָק
ַ ּפְחת ֹו ִנְצל ּו ְוַעל ּו ְלֵאֶרץ  ְ ׁש ֵ ּבר  ּוִמ ַ ּב ׁש ֹוָאה, ַהְמָח ֵ ּבית ַהֵסֶפר ִנְס ּפ ּו  ֹ ּכל ַתְלִמיֵדי  ִ ּכְמָעט 
ֹ ּפה  ִ ׂשיְנָאה ַלְיה ּוִדים, ַהְיָלִדים  ְ ׂשַרֶאל. ַהה ֹוִרים ְמַחְנִכים ֶאת ַהְיָלִדים ַה ּפ ֹוָלִנים ִעם  ְי

ְ ּבַיָחד. ְ ּכֵדי ְלַחֶלק ְיְדיד ּות  ֹ ּכל  ִ ׁשים ְוֶהם  ׁש ֹוָכִחים ְלֵרָגע ֶאת ַה ַ ּבְסי ּפ ּור ְתִמיִמים ְוְרִגי

Le récit "Vaczek" a été écrit par l'auteur: Benyamin Tènè. C'est une histoire 
autobiographique. Il écrit ses souvenirs de jeunesse à Varsovie avant la guerre. Il 
décrit la vie des enfants juifs en ce lieu. Il y avait des moments heureux et d'autres 
difficiles : les enfants non-juifs, les polonais sont violents et détestent les juifs. Dans ce 
récit il y a une rencontre entre un enfant juif "Beni" et un enfant polonais "Vaczek". Ils 
discutent entre-eux et développent des relations. Beni ne comprend pas la haine des 
polonais contre eux car comme il le dit : les enfants sont du même âge, les élèves 
étudient les mêmes choses, mais la religion les sépare, les juifs sont étrangers dans 
une terre qui n'est pas la leur et les polonais les détestent.
Nous apprenons à partir de cette histoire combien la tolérance est importante; on peut 
créer des liens avec n'importe qui et accepter l'autre tel qui l'est sans haine car c'est la 
haine qui a conduit à la Shoa. Presque tous les élèves de son école sont morts 
pendant la Shoa, l'auteur et sa famille ont échappés à la mort et sont montés en Israël. 
Les parents éduquent les enfants polonais dans la haine des juifs mais les enfants de 
notre récit sont naïfs et sensibles et ils oublient  tout pour un instant afin de partager un 
moment d'amitié.

ְ ּבָ ּגן ֶזה,  ָ ּגן הציבורי.  ָ ּכֵנס ֶאל ַה ִ ּפְתא ֹום ְלִה ֵ ּסֶפר, ָרִציִתי  ִ ּתי ֶאל ֵבית-ַה ֶ ׁשר ָהַלְכ ַ ּכֲא ֹ ּבֶקר ֶאָחד, 
ֵ ּסֶפר. ִ ּבְמק ֹום ָלֶלֶכת ְלֵבית-ַה ָ ׁשם   ְ ּפָעִמים ָהִייִתי  ּב ֹוֵרַח ְל ְ ּבַגן־ֵעֶדן; ל ְ ּכמ ֹו  ִ ּגי ׁש  ָהִייִתי ַמְר

ַ ּתַחת ָהֵעִצים, מקשיבים  ָ ּגן ַהֶ ּזה. ָהי ּו שוכבים  ְ ּפָעִמים ֶאל ַה ִ ּבים ָהי ּו  ּב ֹוְרִחים ל ַתְלִמיִדים ַר
לציפורים וחולמים חלומות.

ֶ ּכה ִלי. ְוִהֵ ּנה כשחיפ ׂשתי ִלי  ִ ּבי שימחה ַעל ַהְמַח ָ ּגן, ִמָ ּיד הרגשתי ְבִל ֹבֶקר ֶאל ַה ְ ּב ַרק נכנסתי 
ַ ּכ ּפ ֹות ָיָדיו. ִנגשתי  ֵ ּתי  ְ ׁש ְ ּבת ֹוְך  ֶ ׂשב  ּוָפָניו  ְ ׁשַ ּכב ב ֹו ולֲחל ֹום, ָרִאיִתי ַנַער  ׁש ֹוֵכב ַעל הֵע ָ ׁשֵקט ִל ָמק ֹום 



ִ ּבי. ָרִאיִתי ִמַ ּיד שלפניי ַנַער  ּפ ֹוָלִני־נ ֹוְצִרי.  ִ ּביט  ָ ּפָניו ְוִה ִ ּגי ׁש ִבי, ה ֹוִריד ֶאת ָיָדיו ִמ ֵאָליו. ה ּוא ִהְר
ָ ּכר ֹות   ָ ּפָניו ִנרא ּו ִלי ֻמ ְ ּבֶעֶרְך ֶבן גילי; ֵעיָניו ָהי ּו  ּכח ּול ֹות ְו ׂשער ֹו בלונדיני;   ּג ֹוי! ה ּוא ָהָיה 

ֶ ׁשה ּוא ֶיֶלד ט ֹוב. ֹאד; והרגשתי  ונעימות ְמ
ְ ּמָך?'' ִ ׁש ִ ּתי - ''ָמה  ָ ׁשַאְל ָ ּכְך  ָ ׁשַתְקנ ּו. ַאַחר  ָ ּבֶזה ו ְ ׁשֵנינ ּו ֶזה  ַ ּבְטנ ּו  ִה

 ה ּוא ָעָנה - ''ַוֶצק''.
ָ ּתה ל ֹוֵמד?'' ֹפה ָא ֶ ּבִני ְוֵאי ְ ׁשִמי  ִ ּתי  ּל ֹו - '' ִ ּתי  ּל ֹו ֶאת ָיִדי וָאַמְר ָנַת

ְ ׁשִויט'' - ָאַמר ִלי. ְ ּבֵבית־ֵסֶפר ''  -
ַ  ּׁשַחר) ָהָיה ֵבית־ֵסֶפר  ּפ ֹוָלִני ְלָיד  ָ ּפָניו. ֵבית־ֵסֶפר ''שויט'' (ַה ַ ּכְרִתי ֶאת  ִ ּתי ֵמַאִין ִה ָ ׁשיו ֵהַבְנ ַעְכ
ֵ ּבית־ֵסֶפר  ֹ ּות ְיָלִדים ִמ ַ ּגם ְקב ּוצ ֶ ׁשָ ּלנ ּו. ָכל י ֹום כשִנגמרו ֶאְצֵלנ ּו הלימודים, ָרִאינ ּו  ֵ ּסֶפר  ֵבית־ַה
ִ ּכים  ֶ ּלה  ִמתנ ּפלים ָעֵלינ ּו וַמ ִ ּתים קרובות ָהי ּו ַיְלֵדי הג ֹויים ָהֵא ָ ּבְיָתה. ְלִע ''שויט'' חוזרות ַה
ֶ ׁשָעַבר  ְ ּכ ְ ּפָעִמים  ֵ ּבה  ְ ּבַוַ ּדאי ָרִאיִתי א ֹות ֹו ַהְר ֶ  ּׁש ִ ּתי מ ּול וצק, ָהָיה בר ּור ִלי,  ַ ׁשְב ָ ׁשיו כשָי א ֹוָתנ ּו. ַעְכ
ֵ ּבר ִעם ֶיֶלד  ְ ּבַגן ִצ ּב ּוִרי וֲאַד ֵ ׁשב י ֹום ֶאָחד  ֶ ׁשֵא ִ ּתי ִמי ה ּוא.  ּוִבְכָלל, ִמי ָחַלם  ֶ ׁש ּלֹא ָיַדְע ָ ּלא  מ ּוִלי, ֶא
ַ ּפַעם ִעם ְיָלִדים  ּג ֹוִים ְוָלא ִהכרנו א ֹוָתם. ַיְלֵדי  ַ ּבְרנ ּו ָאף  ִ ּד ְ ּיה ּוִדים, לֹא   ּג ֹוי  ּפ ֹוָלִני. ֲאַנְחנ ּו ַיְלֵדי ַה
ִ ּכים א ֹוָתם, ומאיימים ֲעֵליֶהם. ִאם  ְ ּיה ּוִדים: ִמתנפלים ֲעֵליֶהם, ַמ ִ ׂשים כּ ּולם צר ֹות ַל ַה ּג ֹוים ָהי ּו ע ֹו
ִ ּתי  ִ ּכים א ֹוָתנ ּו וזורקים ָעֵלינ ּו ֲאָבִנים. לֹא ֵהַבְנ ְרא ּו א ֹוָתנ ּו מ ׂשחִ ּקים, ִמָ ּיד ָהי ּו מתנפלים ָעֵלינ ּו, ַמ
ַ ּגם ֵהם ְוַגם ֲאַנְחנ ּו ָהִיינ ּו ַתְלִמיִדים, ָהִיינ ּו  ָ ּתִמיד מתנפלים ָעֵלינ ּו.  ַ ּתְלִמיֵדי ''שויט''  ָלָמה ָהי ּו 
ָ ׂשֵנאנו ֶאת  ִ ּגיל, ָלַמְדנ ּו א ֹוָתם מקצועות, ָקְרֵאנ ּו א ֹוָתם ְסָפִרים, ְוַגם ֵהם ְוַגם ֲאַנְחנ ּו  ְבא ֹות ֹו 
ַה ּמ ֹוִרים ְוֶאת השיעורים. ֲאָבל - ֵהם ָהי ּו  ּג ֹוִים וֲאַנְחנ ּו ָהִיינ ּו יהודים, ו ּפ ֹוִלין, שנולדנו ָב ּה וַחֵ ּיינ ּו 

ְ ּבָגל ּות. ָב ּה - ָהְיָתה ַרק ַאְרָצם ְולֹא ַאְרֵצנ ּו. ָאנ ּו ָהִיינ ּו 
ִ ׂשְנָאה מילד ּותם. ֶ ׁשָ ּלֶהם ָלְמד ּו  ְ ּבת ֹוָכם והְיָלִדים  ֶ ׁשָחי ֹו  ְ ּיה ּוִדים  ָ ׂשְנא ּו ֶאת ַה ְ ּבֵני  ּפ ֹוִלין 

ְ ׁשֵנינ ּו  ֵ ּבר ִעם ֶיֶלד  ּג ֹוי  ּפ ֹוָלִני ו ְ ּבַחַ ּיי. ִהֵ ּנה ֲאִני ְמַד ָ ּגד ֹול  ֶ ׁשֶ ּזה ּו ֶרַגע  ִ ּתי  ַ ּכְרִתי ֶאת וצק, ָיַדְע ָ ּבֶרַגע שִה
ֵ ּבר  ּג ֹוי. ַ ּפַעם לֹא ָהָיה ִלי ַח ֲחֵבִרים. ָאף 

ָ ּתה ְיה ּוד ֹון?'' ָ ׁשַאל - ''ָא ִ ּפְתא ֹום ְו וצק ָקם 
ִ ּתי וָרִציִתי  ֶ ׁשה ּוא ַמֲעִליב א ֹוִתי? ַקְמ ִ ׂשיִתי ַלֶ ּיֶלד ַהֶ ּזה  ָ ּפַני ַנֲע ׂש ּו אד ּומים. כעסתי. ֶמה ָע נעלבתי. 

ָלֶלֶכת. ֲאָבל ה ּוא ֲאַמר ִלי:
ָ ּתה ֹיֵדַע  ֶ ּפה - ֲהֵרי ָא ָ ּפ ׁש ּוט ָיְצא ּו ֵמַה ִ ּלים  ִ ּמ ֹאְתָך, ַה ֶ ּבִני, ְסַלח ִלי, לֹא ָרִציִתי לַהֲעִליב  ֵ ׁשב  '' -

ֶ ׁשֲאַנְחנ ּו קוראים ָלֶכם ''יה ּוד ֹוִנים''.
ְ ּזַמן  ִ ּגיַע ַה ֶ ׁשר ִה ַ ּכֲא ַ ּבְרנ ּו וסיפרנו ֶזה ָלֶזה ַעל ַעְצֵמנ ּו.  ִ ּד ִ ּתי ִעם וצק. שיחקנו,  ְ ׁשַאְר ָ ּכל א ֹות ֹו בוֶקר ִנ

ָ ּתה ה ֹוֵלְך?'' ָ ׁשַאל א ֹוִתי ַוצק - ''ְלָאן ָא ָ ּגן  ֶ ׁשל ַה ַ  ּׁשַער  ַ ּב ָ ּבְיָתה הרגשתי עצ ּוב.  ַלֲחֹזר ַה
ָ ּתה ?'' ִ ּתי ל ֹו - ''ְוַא - ''ָימינה'' - ָאַמְר

ֹמאלה'' ֲאַמר וצק. ה ּוא ָנַתן ִלי ֶאת ָיד ֹו ְוָאַמר: - ''ש
ִ ּבי  ִ ּתי ְבִל ַ ׁשְב ֶ ׁשִ ּנְהֶיה ֲחֵבִרים. ְבא ֹות ֹו ֶרַגע ָח ְ ּבט ּוח  ֹאְתָך. ֲאִני  ִ ּכיר  ֹאד ְלַה ִ ּתי ְמ ָ ׂשַמְח ָ ׁשל ֹום, בני.  '' -
ִ ּפְתא ֹום ָעָלה  ָ ּבנ ּו.  ִ ּכים א ֹוָתנ ּו  ּומתעללים  ָ ּתִמיד ָהי ּו ַמ ֶ ׁש ֵ ּבית-ֵסֶפר ''שביט'',  ֶ ׁשל וצק ִמ ַעל ֲחֵבָריו 

ִ ּתי ל ֹו: ִ ּתי רעי ֹון וָאַמְר ַעל ַדְע
ִ ּתַ ּג ׁש  ֶ ׁשָלֶכם.  ֶ ׁשָ ּלנ ּו ו ַ ּתְלִמיִדים,  ָ ּכל ַה ֵ ּכה ַעד שיתפזרו  ֵ ׁשַמע, וצק, ָמָחר, ַאֲחֵרי הלימודים, ַח '' -

ֵ ּבר. ָ ׁשם וְנַד ֹאְתָך  ְ ׁשפט. אפגוש  ַ ׁשַער ֵבית־הִמ ְל

(על־פי קורות כיתה אחת, ב. טנא)
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