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בוקר אחד ,כאשר הלכתי אל בית-הספר ,רציתי פתאום להיכנס
אל הגן הציבוּרי .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 כשחיפשׂתי לי מקום שקט לשכב בוֹ ולחלום,
ראיתי נער שוכב על העשב ופניו בתוך שתי כפות ידיוִ .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
כחוּלות ושערו בלונדיני; פניו ִנראוּ לי מוּכרות ונעימות מאוד;
והרגשתי שהוא ילד טוב.
הבטנו שנינו זה בזה ושתקנו .אחר כך שאלתי '' -מה שמך?'' הוא
ענה ַ'' -וֶצק''.
נתתי לו את ידי ואמרתי לו '' -שמי ֶבִּני ואיפה אתה לומד?''
 בבית־ספר '' ְשִׁויט''  -אמר לי.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
הגוֹיים האלה מתנפלים עלינו ומכים אותנו .עכשיו כשישבתי מוּל
וצק ,היה ברוּר לי ,שבוודאי ראיתי אותו הרבה פעמים כשעבר
מולי ,אלא שלא ידעתי מי הוא .ובכלל ,מי חלם שאשב יום אחד
בגן ציבוּרי ואדבר עם ילד גוי פולני .אנחנו ילדי היהודים ,לא
דיברנו אף פעם עם ילדים גויים ולא ִהכרנו אותם .ילדי הגויים היו
עושים כוּלם צרוֹת ליהודים :מתנפלים עליהם ,מכים אותם,
ומאיימים עליהם .אם ראו אותנו משׂחקים ,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
ספרים ,וגם הם וגם אנחנו ָשֵׂנאנו את המורים את המורים ואת

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 מילדוּתם.
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 ְיהוּדוֹן?''
נעלבתי .פניי נעשו אדוּמים .כעסתי .מה עשיתי לילד הזה שהוא
מעליב אותי? קמתי ורציתי ללכת .אבל הוא אמר לי:
 ''שב ֶבִּני ,סלח לי ,לא רציתי לַהֲעִליב אותך ,המילים פשוּט יצאומהפה  -הרי אתה יודע שאנחנו קוראים לכם ''יהוּדוִֹנים''.
כל אותו בוקר נשארתי עם וצק .שיחקנו ,דיברנו וסיפרנו זה לזה
על עצמנו .כאשר הגיע הזמן לחזור הביתה הרגשתי עצוּב .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 בטוּח שנהיהחברים'' .באותו רגע חשבתי בליבי על חבריו של וצק מבית-ספר
''שביט'' ,שתמיד היו מכים אותנו וּמתעללים בנו .פתאום עלה על
דעתי רעיוֹן ואמרתי לו:
 ''שמע ,וצק ,מחר ,אחרי הלימודים ,חכה עד שיתפזרו כלהתלמידים ,שלנו ושלכם .תיגש לשער בית-הִמשפט .אפגוש אותך
שם ונדבר.
)על-פי קורות כיתה אחת ,ב .טנא(
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(1
ַהִסיפּוּר ַהֶזה ִמְתַרֵחשׂ ַכִּנְרֵאה עוֹד ִלְפֵני ִמְלֵחֶמת ָחעוַֹלם ַה ְשִׁנַיה ְבּפּוִֹליןֶ .זהוּ
ִסיפּוַּרם ַעל ְשֵני ְיָלִדיםֵ :אַחד גוֹי ְוַה ֵשִׁני ֵיהוִּדיִ .מתוְֹך ַהֶטְקסט ַאנוּ לוְֹמִדים
ֶשַׁהָיַחִסים ֵבּין ֵיהוִּדים ְוגוִֹיים ֵאיַנם טוִֹבים ְוקוֵֹרה ֵשִׁלְפָעִמים ֵישׁ ָאִלימוּתְ .שֵׁתי
ַהְקִהילוֹת שׂוְֹנאוֹת ַאָחת ֵאת ַה ְשִׁנָיה ְוַה ֵשֶׁאָלה ַהִנ ְשֵׁאֶלת ִהיאֵ :כיַצד ֶאפ ַשׁר,
ְבּעוַֹלם ֶשׁ ַכֵּזהְ ,לַפֵתַח ִק ְשֵׁרי ְיִדידוּת?
ְוִהֶנה ֶבִּניַ ,היהוִּדיְ ,מָגֶלה ִפְּתאוֹם ֶשׁאוְֹמָנם ֵאפ ָשׂר ְלשׂוֵֹחַח ִעם גוֹי ְוַאף ַלְחשׁוֹב
ַעל ִק ְשֵׁרי ְידידוּתַ .הִסיפּוּר ַהֶזה ְמַלֶמד אוַֹתנוּ ֵלַקחֶ :בּן־ַאָדם גוֹי ֵאינוֹ ְבּאוֶֹפן
מוְּחַלט אוֵֹיבָ .עֵלינוּ ְלשׂוֵֹחַח ִאיתוֹ וְּלָנסוֹת ַלָהִבין אוֹתוֹ ְכִפי ֵשׁהוּא ְבַּעְצמוֹ ַחיָיב
ִלְפעוֹל ְבּאוָֹתה ֵדֶרך.
ְשֵׁני ַהֵיָלִדים ֵשַׁלנוַּ ,וֶצ'ק וּ ֶבִּני ְמָגִלים ְבּ ִשְׂמָחה ְשֶׁהם ְיכוִֹלים ַל ֵשֶׁבת ְבַּיָחד
וְּלַד ֵבּרַ ,דָבר ֶשׁלֹא ַעשׂוּ ֵמעוָֹלם ֶהיוֹת ְוהוֵֹריֶהם ִליְמדוּ אוָֹתם ִשְׂנָאה ַלזוָּלתֵ .דֶרְך
ַהֶטְקסט ַהֶזה ַאנוּ ֵמִבינים ְלַאן ְיכוָֹלה ַה ִשְׂנָאה ְלהוִֹביל ֵאת ְבֵּני ַהָאַדםְ .בֹכל
אוֶֹפןַ ,עֵלינוּ ִלהיוֹת סוְֹבַלִניים וְּלַק ֶבּל ֵאת ַהגוֹי ְכִּפי ֵשָׁצִריך.
(2
ְלַפֵנינוּ ֵקיָטע ֵמנוֶֹבָלה של ִבּנָימין ֵטֶּנא; קוֹרוֹת ִכּיָתה ַאַחתְ .בּסיפּוּרוֹ
ַהאוֹטוְֹביוְֹגַרִפיַ ,הְמַח ֵבּר ִמתַיֵחס ְלִזְכרוֹנוֹת ַיְלדוּתוֹ ְבּוָוְר ָשׁהְ ,זַמן ָמה ִלְפֵני
ַהשׁוָֹאה .הוא ְמַתֵאר ֵאת ַחיֵיֶהם של ַהְיַלִדים ַהיהוִּדים ְבּוָורשה ֵ ,את ַהְק ָשִׁיים
ֵשׁ ַבֶּהם היוּ ְצִריִכים ַלָעמוֹדַ ,אְך ַגם ֵאת ַהְרָגִעים ַה ְשֵׂמִחים ֵשָׁחיוַּ .הנוֶֹבָלה
ְמקוֵּד ֶשׁת ְלַחֵבַריו ְמַהִכיַתהַ ,תְלמיֵדי ֵבית ַהֵסֶפר ַהיהוִּדי ''ְדִויר''ַ ,אֶשר רוּ ָבּם
ְכּכּוָּלם ִנְספּוּ ַבּשׁוַֹאהַ .הְמַח ֵבּר וִּמ ְשׁ ַפְּחתוֹ ִנְצלוּ ְבּזכוּת ַעליָיַתם ֵלֶאֵרץ ִי ְשַׂרֶאל.
סיפּוּר ֶזה ֵהינוֹ ֵעדוּת ַמָענִייֶנת ַעל ַהְקִהיָלה ַהפּוַֹרָחת של וורשאֵ ,שַהיוֹם ְכַּבר
אינה ַקיֵיֶמת.

ÌÈÏÚÙ
ַבַּרח ,בּוֵֹרַחִ ,לברוח )פעל(

Verbes
s'enfuir

הקשיב ,מקשיב ,להקשיב )הפעיל(
חלם ,חולם ,לחלום )פעל(
ִהביטַ ,מביט ,לַהביט )הפעיל(
הוריד ,מוֹרידְ ,להוִֹריד )הפעיל(
ִהתַנ ֵפּלִ ,מתנפל ,להיתנפל )התפעל(
ִה ָכּהַ ,מ ֶכּהְ ,לַהכּוֹת )הפעיל(
ִאייםְ ,מאיים ,לאיים )פיעל(
שֵׂנא ,שׂוֵֹנאִ ,ל ְשׂנוֹא )פעל(
נוַֹלד ,נוָֹלד ,לִהיָוֵּלד )נפעל(
ָחָיהַ ,חיִ ,לְחיוֹת )פעל(
ֶנֱעַלבֶ ,נֱעָלבְ ,לֵהָעֵלב )נפעל(
כּעס ,כועסִ ,לְכעוֹס )פעל(
סלח ,סולחִ ,לסלוח )פעל(
העליבַ ,מֲעִליבְ ,לַהֲעִליב )הפעיל(
ִהתעללִ ,מתעללְ ,לִהתעלל )התפעל(
ִהתפזרִ ,מתפזר ,להתפזר )התפעל(

écouter
rêver
regarder
enlever
se ruer
frapper
menacer
détester
naître
vivre
être vexé
être en colère
pardonner
vexer, humilier
importuner, maltraiter
se disperser

˘ÌˆÚ ˙…ÂÓ

Noms

גן ציבּוּרי
גן ֵעֶדן
חלום ,חלומות
ִשׂמחה
נער
ע ֶשׂב
ַכּףַ ,כּפוֹת
ְקבוּצה
ָצָרה
ֶאֶבןֲ ,אָבִנים
ִמְקצוַֹע
ִשְׂנָאה
ַיְלדוּת
ִמ ָלּהִ ,מִלים
ַרְעיוֹן

jardin public
paradis
rêve
joie
jeune homme
herbe
)paume (de la main
groupe
misère, ennui
pierre
)matière (scolaire
haine
enfance
)mot (fém
idée

tribunal

ֵבּית ִמ ְשׁ ַפּט

¯‡…Â˙ ˙ÂÓ˘

Adjectifs
tranquille

 ִשֵׁקָטה,ָשֵׁקט
פּוָֹלִני־נוְֹצִרי
ֻמ ָכּר
ָבּרוּר
ָעצוּב

polonais-chrétien
connu
clair
triste

˙ÂÏÈÓ

Mots-outils
au lieu de

ִבְּמקוֹם
ַתַחת
ְבּתוְֹך
ְבֵּעֶרְך
ְשֵׁנינוּ
 ַעל־ַיד,ְלַיד
מוּל
אף ַפַּעם...לֹא
ָימיָנה
מאָלה
ֹ ְשׂ
ַעד ֶשׁ־

sous
à l'intérieur, dans
environ
nous deux
à côté
en face de
ne jamais (litt. pas une fois)
à droite
à gauche
jusqu'à ce que

˜'ˆÂ
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Commentaire LV1 ou LV2 renforcée

לפנינו קטע מהסיפור האוטוביוגרפי ''קורות כיתה אחת'' מאת בנימין טנא סופר בן זמננו .בסיפור
הזה המחבר מספר זיכרונות ילדוּת 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 השׂמחות שלה ,קהילה שהייתה בתקוּפה הֹזאת חייה ופורחת.
קהילה זאת הוּשמדה 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 ואילוּ הוא ִנצל ,כי
עלה עם משפחתו לארץ ישראל.
הקטע שלנו מספר על פגישה בין המספר לבין ילד נוצרי .הסיפוּר הזה ִמתרחש בגן ציבוּרי .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 בּני ,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 אהוּב על הילדים ,רבים מהם הולכים לגן הזה ִבמקום ללכת
לבית הספר .שני הילדים נפגשים בו מפני שלא הלכו לבית הספר.
הנושׂא 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 למציאוּת ,למשל המספר משווה אותו לגן־עדן כמו שכתוּב בשורה  .2יתר 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 הפולניםִ .מקרים אלה הם יום יומים .ברור
שהדוגמות האלה ֶמִעידות על האנטישמיות ,לא של הילדים בלבד אלא גם על הרגשות
האנטישמיוֹת של הציבור הפולני כוּלו.
התגוּבה 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 יהודוֹן?'' 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

ַהסיפּוּר ''ָוֶצק'' ִנכַתב ַעל־ֵיֶדי ַהסוֵֹפרִ :בנימין ֵטֶנאֵ .זהוּ סיפּוּר אוֹטוֹבּיוְֹגַרִפי .הוּא

 הוּא ְמַתֵאר ֶאת ָהַחִיים ֵשל.כוֶֹתב ֵאת ִזְכרוֹנוֹת ָיְלדוּתוֹ ְבַּווְר ָשׁה ִלְפֵני ַהִמְלָחַמה
, ַהְיָלִדים ַהגוִֹיים: ַהיוּ ְרַגִעים ְשֵׂמִחים ְוַגם ְרַגִעים ַק ִשׁים.ַהְיָלִדים ַהְיהוִּדיים ַשם
 ַבּסיפּוּר ַהֵזה ֵישׁ ְפִּגי ָשׁה ֵבּין ֵיֶלד ְיהוִּדי.ַהפּוָֹלִנים ַאִליִמים ְושׂוְֹנִאים ֶאת ַהֵיהוִּדים
 ַהֵיֶלד ֶבִּני לֹא. ֵהם ְמשׂוָֹחִחים ְבַיָחד וְּמָפְתִחים ְק ָשִׁרים.'''' ֶבִּני'' ְוֵיֶלד פּוָֹלִני ''ָוֵצ'ק
, ֵהם ְיָלִדים ְבּאוֹתוֹ ִגיל:ֵמִבין ֶאת ַה ִשְׂנָאה ֶשל ַהפּוָֹלִנים ְכָּל ֵפּיֶהם ִכּי ְכִּפי ְשהוּא אוֵֹמר
 ַהְיהוִּדים ָזִרים: ַאָבל ַהַדת ַמְפִריד ֵבּיֵניֶהם,ַתְלִמיִדים ַהלוְֹמִדים ֶאת אוַֹתם ַהְדָבִרים
.ְבֶּאֵרץ לֹא ֶשַלֶהם וּ ְבֵּני פּוִֹלין שׂוְֹנִאים אוָֹתם
ַאָנְחנוּ לוְֹמְדים ֵמָהסיפּוּר ַעד ַכָּמה ַחשׁוָּבה ַהסוְֹבַלנוּת; ֵאְפ ָשׁר ִליצוֹר ֵק ֶשׁר ִעם ֹכּל
:ֶאָחד וְּלָק ֶבּל ֶאת ַה ֶשִׁני ְכִּפי ְשׁהוּא ְבִּלי ִשְׂנָאה ִכּי ַה ִשְׂנָאה הוִֹביָלה ֶאל ַהשׁוָֹאה
 ַהְמָח ֵבּר וִּמ ְשׁ ַפְּחתוֹ ִנְצלוּ ְוַעלוּ ְלֵאֶרץ,ִכְּמָעט ֹכּל ַתְלִמיֵדי ֵבּית ַהֵסֶפר ִנְספּוּ ַבּשׁוָֹאה
 ַהְיָלִדים ֹפּה, ַההוִֹרים ְמַחְנִכים ֶאת ַהְיָלִדים ַהפּוָֹלִנים ִעם ִשׂיְנָאה ַלְיהוִּדים.ְי ְשַׂרֶאל
.ַבְּסיפּוּר ְתִמיִמים ְוְרִגי ִשׁים ְוֶהם שׁוָֹכִחים ְלֵרָגע ֶאת ַה ֹכּל ְכֵּדי ְלַחֶלק ְיְדידוּת ְבַּיָחד
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.

, ְבָּגּן ֶזה. ָרִציִתי ִפְּתאוֹם ְלִה ָכֵּנס ֶאל ַהָגּן הציבורי,ַה ֵסֶּפר- ַכֲּא ֶשׁר ָהַלְכ ִתּי ֶאל ֵבית,ֹבֶּקר ֶאָחד
.ַה ֵסֶּפר-ָהִייִתי ַמְר ִגּישׁ ְכּמוֹ ְבַּגן־ֵעֶדן; ל ְפָּעִמים ָהִייִתי בּוֵֹרַח ְל ָשׁם ִבְּמקוֹם ָלֶלֶכת ְלֵבית
 מקשיבים, ָהיוּ שוכבים ַתַּחת ָהֵעִצים.ַתְלִמיִדים ַר ִבּים ָהיוּ בּוְֹרִחים ל ְפָּעִמים ֶאל ַהָגּן ַהֶזּה
.לציפורים וחולמים חלומות
 ְוִהֵנּה כשחיפשׂתי ִלי. ִמָיּד הרגשתי ְבִל ִבּי שימחה ַעל ַהְמַח ֶכּה ִלי,ַרק נכנסתי ְבֹּבֶקר ֶאל ַהָגּן
 ִנגשתי. ָרִאיִתי ַנַער שׁוֵֹכב ַעל הֵע ֶשׂב וָּפָניו ְבּתוְֹך ְשׁ ֵתּי ַכּפּוֹת ָיָדיו,ָמקוֹם ָשֵׁקט ִל ְשׁ ַכּב בוֹ ולֲחלוֹם

ֵאָליו .הוּא ִהְר ִגּישׁ ִבי ,הוִֹריד ֶאת ָיָדיו ִמ ָפָּניו ְוִה ִבּיט ִבּיָ .רִאיִתי ִמַיּד שלפניי ַנַער פּוָֹלִני־נוְֹצִרי.
גּוֹי! הוּא ָהָיה ְבֶּעֶרְך ֶבן גילי; ֵעיָניו ָהיוּ כּחוּלוֹת ְושׂערוֹ בלונדיני; ָפָּניו ִנראוּ ִלי ֻמ ָכּרוֹת
ונעימות ְמֹאד; והרגשתי ֶשׁהוּא ֶיֶלד טוֹב.
ִה ַבְּטנוּ ְשֵׁנינוּ ֶזה ָבֶּזה ו ָשַׁתְקנוַּ .אַחר ָכְּך ָשַׁאְל ִתּי ָ'' -מה ִשׁ ְמָּך?''
הוּא ָעָנה ַ'' -וֶצק''.
ָנַת ִתּי לּוֹ ֶאת ָיִדי וָאַמְר ִתּי לּוֹ ְ '' -שִׁמי ֶבִּני ְוֵאיֹפה ָא ָתּה לוֵֹמד?''
 ְבֵּבית־ֵסֶפר '' ְשִׁויט'' ָ -אַמר ִלי.ַעְכ ָשׁיו ֵהַבְנ ִתּי ֵמַאִין ִה ַכְּרִתי ֶאת ָפָּניוֵ .בית־ֵסֶפר ''שויט'' )ַה ַשַּׁחר( ָהָיה ֵבית־ֵסֶפר פּוָֹלִני ְלָיד
ֵבית־ַה ֵסֶּפר ֶשׁ ָלּנוָּ .כל יוֹם כשִנגמרו ֶאְצֵלנוּ הלימודיםָ ,רִאינוּ ַגּם ְקבוּצ ֹוּת ְיָלִדים ִמ ֵבּית־ֵסֶפר
''שויט'' חוזרות ַה ָבְּיָתהְ .לִע ִתּים קרובות ָהיוּ ַיְלֵדי הגוֹיים ָהֵא ֶלּה ִמתנפּלים ָעֵלינוּ וַמ ִכּים
אוָֹתנוַּ .עְכ ָשׁיו כשָי ַשְׁב ִתּי מוּל וצקָ ,הָיה ברוּר ִליֶ ,שּׁ ְבַּוַדּאי ָרִאיִתי אוֹתוֹ ַהְר ֵבּה ְפָּעִמים ְכּ ֶשָׁעַבר
מוִּליֶ ,א ָלּא ֶשׁלֹּא ָיַדְע ִתּי ִמי הוּא .וִּבְכָללִ ,מי ָחַלם ֶשֵׁא ֵשׁב יוֹם ֶאָחד ְבַּגן ִצבּוִּרי וֲאַד ֵבּר ִעם ֶיֶלד
גּוֹי פּוָֹלִניֲ .אַנְחנוּ ַיְלֵדי ַהְיּהוִּדים ,לֹא ִדּ ַבְּרנוּ ָאף ַפַּעם ִעם ְיָלִדים גּוִֹים ְוָלא ִהכרנו אוָֹתםַ .יְלֵדי
ַהגּוֹים ָהיוּ עוֹ ִשׂים כּוּלם צרוֹת ַלְיּהוִּדיםִ :מתנפלים ֲעֵליֶהםַ ,מ ִכּים אוָֹתם ,ומאיימים ֲעֵליֶהםִ .אם
ְראוּ אוָֹתנוּ משׂחִקּיםִ ,מָיּד ָהיוּ מתנפלים ָעֵלינוַּ ,מ ִכּים אוָֹתנוּ וזורקים ָעֵלינוּ ֲאָבִנים .לֹא ֵהַבְנ ִתּי
ָלָמה ָהיוּ ַתְּלִמיֵדי ''שויט'' ָתִּמיד מתנפלים ָעֵלינוַּ .גּם ֵהם ְוַגם ֲאַנְחנוּ ָהִיינוּ ַתְלִמיִדיםָ ,הִיינוּ
ְבאוֹתוֹ ִגּילָ ,לַמְדנוּ אוָֹתם מקצועותָ ,קְרֵאנוּ אוָֹתם ְסָפִריםְ ,וַגם ֵהם ְוַגם ֲאַנְחנוּ ָשֵׂנאנו ֶאת
ַהמּוִֹרים ְוֶאת השיעוריםֲ .אָבל ֵ -הם ָהיוּ גּוִֹים וֲאַנְחנוּ ָהִיינוּ יהודים ,ופּוִֹלין ,שנולדנו ָבהּ וַחֵיּינוּ
ָבהּ ָ -הְיָתה ַרק ַאְרָצם ְולֹא ַאְרֵצנוָּ .אנוּ ָהִיינוּ ְבָּגלוּת.
ְבֵּני פּוִֹלין ָשְׂנאוּ ֶאת ַהְיּהוִּדים ֶשָׁחיוֹ ְבּתוָֹכם והְיָלִדים ֶשׁ ָלֶּהם ָלְמדוּ ִשְׂנָאה מילדוּתם.
ָבֶּרַגע שִה ַכְּרִתי ֶאת וצקָ ,יַדְע ִתּי ֶשֶׁזּהוּ ֶרַגע ָגּדוֹל ְבַּחַיּיִ .הֵנּה ֲאִני ְמַד ֵבּר ִעם ֶיֶלד גּוֹי פּוָֹלִני ו ְשֵׁנינוּ
ֲחֵבִריםָ .אף ַפַּעם לֹא ָהָיה ִלי ַח ֵבּר גּוֹי.
וצק ָקם ִפְּתאוֹם ְו ָשַׁאל ָ'' -א ָתּה ְיהוּדוֹן?''
נעלבתיָ .פַּני ַנֲעשׂוּ אדוּמים .כעסתיֶ .מה ָע ִשׂיִתי ַלֶיֶּלד ַהֶזּה ֶשׁהוּא ַמֲעִליב אוִֹתי? ַקְמ ִתּי וָרִציִתי
ָלֶלֶכתֲ .אָבל הוּא ֲאַמר ִלי:
ָ
 '' ֵשׁב ֶבִּניְ ,סַלח ִלי ,לֹא ָרִציִתי לַהֲעִליב אְֹתךַ ,ה ִמּ ִלּים ָפּשׁוּט ָיְצאוּ ֵמַה ֶפּה ֲ -הֵרי ָא ָתּה ֹיֵדַעֶשֲׁאַנְחנוּ קוראים ָלֶכם ''יהוּדוִֹנים''.
ָכּל אוֹתוֹ בוֶקר ִנ ְשַׁאְר ִתּי ִעם וצק .שיחקנוִ ,דּ ַבְּרנוּ וסיפרנו ֶזה ָלֶזה ַעל ַעְצֵמנוַּ .כֲּא ֶשׁר ִה ִגּיַע ַהְזַּמן
ַלֲחֹזר ַה ָבְּיָתה הרגשתי עצוּבַ .בּ ַשַּׁער ֶשׁל ַהָגּן ָשַׁאל אוִֹתי ַוצק ְ'' -לָאן ָא ָתּה הוֵֹלְך?''
 ''ָימינה'' ָ -אַמְר ִתּי לוֹ ְ'' -וַא ָתּה ?''מאלה'' ֲאַמר וצק .הוּא ָנַתן ִלי ֶאת ָידוֹ ְוָאַמר:
 ''ש ֹ '' ָשׁלוֹם ,בניָ .שַׂמְח ִתּי ְמֹאד ְלַה ִכּיר אְֹתָךֲ .אִני ְבּטוּח ֶשִׁנְּהֶיה ֲחֵבִריםְ .באוֹתוֹ ֶרַגע ָח ַשְׁב ִתּי ְבִל ִבּיַעל ֲחֵבָריו ֶשׁל וצק ִמ ֵבּיתֵ-סֶפר ''שביט''ֶ ,שׁ ָתִּמיד ָהיוּ ַמ ִכּים אוָֹתנוּ וּמתעללים ָבּנוִּ .פְּתאוֹם ָעָלה
ַעל ַדְע ִתּי רעיוֹן וָאַמְר ִתּי לוֹ:
 '' ֵשַׁמע ,וצקָ ,מָחרַ ,אֲחֵרי הלימודיםַ ,ח ֵכּה ַעד שיתפזרו ָכּל ַה ַתְּלִמיִדיםֶ ,שׁ ָלּנוּ ו ֶשָׁלֶכםִ .תַּגּשְׁל ַשַׁער ֵבית־הִמ ְשׁפט .אפגוש אְֹתָך ָשׁם וְנַד ֵבּר.
)על־פי קורות כיתה אחת ,ב .טנא(

