ָאןָ-מִרי -

עברית מ -א' עד תיו' )חלק ג'(

את הסיפור הבא שמע פרופסור יהודה באואר מפי יהודייה מבוגרת משוויץ .היא
ביקשה את עזרתו במציאת אישה אלמונית מגרמניה .וזה סיפורה של הגברת
ברונשטיין:
ב 1938-התחילו להגיע לביתנו פליטים יהודיים מאוסטריה ,שעברו את הגבול
השוויצרי באופן בלתי לגלי .בעלי הצליח להשיג להם ויזות פיקטיביות של מדינות
דרום אמריקניות ,כדי שיוכלו לשהות בשוויץ ואחר-כך לצאת למדינה אחרת.
כאשר פרצה המלחמה החלו להגיע אלינו פליטים גם מגרמניה .לא במספרים גדולים.
אחד ,שניים ,משפחה ,ברווחים של שבועות ,חודשים .כולם סיפרו שעברו את הגבול
באותו מקום ,ושאישה צעירה עזרה להם ,ונתנה להם את שמי וכתובתי .הפליטים לא
ידעו מי הייתה האישה ובמה עסקה ,אבל הם חשבו שהיא הייתה חלק מרשת שטיפלה
בבורחים.
באחד הימים דפקה על דלתנו אישה צעירה ויפה ,בידה מזוודה קטנה.
 תקראי לי אן-מרי ,היא אמרה .אני גרמנייה ,ואני זאת ששולחת לך את האנשיםשעוברים את הגבול .באתי לבדוק את הדרך מן הגבול אל ביתך ולראות אם הכל
בסדר.
 מה שמך האמיתי ? מי את ? שאלתי.אן-מרי סירבה להזדהות .רק סיפרה שהיא ממינכן ,שאביה מורה ,שהם נוצרים.
 אנחנו מאמינים שצריך לעזור לאנשים בצרה .אבי אמר לי ולאחי שאנחנו חייביםלהציל יהודים .הוא השביע אותנו לא לגלות את שמנו ,כי אנחנו עובדים למען
האנשים ,לא כדי לקבל פרס.
לשאלה איך הם עושים זאת ,סיפרה הצעירה :
 יש לי אח ,קצין בצבא הגרמני .יש לו מכונית צבאית ואנחנו מסיעים את האנשים אלהגבול .שם אנחנו משלמים לאיכר שוויצרי והוא מבריח את האנשים לתוך שוויץ.
למחרת נסעה אן-מרי לדרכה .פליטים המשיכו להגיע עד סוף  1942וגם הצעירה
הופיעה עוד פעם ,פעמיים.
בסוף אותה שנה נעלמה אן-מרי וגם היהודים הפסיקו לבוא .הבנתי שקרה משהו.
במאי  ,1945ממש עם תום המלחמה ,הופיעה בפתח ביתנו אישה .שיער ראשה לבן,
פיה חסר-שיניים ,כולה מכוסה פצעים .אן-מרי!
הם נתפסו בגבול בסוף  .1942את אחיה הרגו במקום בירייה ,ואותה שלחו למחנה
ריכוז .מה מצבו של אביה ואם הוא חי לא ידעה אן-מרי .היא פחדה לנסוע למינכן
במצבה זה.
 מה אני יכולה לעשות בשבילך ,שאלתי. רק שתעמידי אותי על הרגליים.הכנסתי את אן-מרי לביתי .טיפלתי בה ודאגתי לה .כשהבריאה  -דאגתי שיסדרו לה
שיניים ויצביעו את שיערה.
אן-מרי נחה ,עלתה קצת במשקל ,אך אחרי חודש ימים לקחה את הבגדים שלה
החדשים ,את המזוודה החדשה ,ונפרדה ממני.
 לפחות עכשיו אחרי המלחמה הגידי לי מי את ,ביקשתי.אן-מרי לא הייתה מוכנה לגלות ,כך היא נשבעה לאביה .היא נעלמה ואיתה סודה.
ואני לא מצאתי אותה עד היום.
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ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ָבּא ָשַׁמע ְפּרוֶֹפסוֹר ְיהוָּדה באואר ִמ ִפּי ְיהוִּדָיּה
ְמֻבֶגֶּרת ִמ ְשַּׁוְיץִ .היא ִבְּקּ ָשׁה ֶאת ֶעְזָרתוֹ ִבְּמִציַאת ִא ָשּׁה
ַאְלמוִֹנית ִמֶגְּרָמִנָיּהְ .וֶזה ִספּוָּרהּ ֶשׁל ַה ְגֶּבֶרת ברונשטיין:
בִ 1938-הְתִחילוּ ְלַה ִגּיַע ְלֵביֵתנוּ ְפִּליִטים ְיהוִּדִיּים
ֵמאוְֹסְטִרָיּהֶ ,שָׁעְברוּ ֶאת ַה ְגּבוּל ַה ְשֵּׁויָצִרי ְבּאֶֹפן ִבְּל ִתּי ְלַג ִלּי.
ַבֲּעִלי ִהְצִליַח ְלַה ִשּׂיג ָלֶהם ִויזוֹת ִפיְקִטיִביּוֹת ֶשׁל ְמִדינוֹת
ְדּרוֹם ָאֶמִריָקִניּוֹתְ ,כֵּדי ֶשׁיּוְּכלוּ ִל ְשׁהוֹת ִבּ ְשַׁוְיץ ְוַאַחרָ -כְּך
ָלֵצאת ִלְמִדיָנה ַאֶחֶרת.
ַכֲּא ֶשׁר ָפְּרָצה ַה ִמְּלָחָמה ֵהֵחלּוּ ְלַה ִגּיַע ֵאֵלינוּ ְפִּליִטים ַגּם
ִמֶגְּרַמְנָיה .לֹא ְבִּמְס ָפִּרים ְגּדוִֹליםֶ .אָחדְ ,שַׁנִיםִ ,מ ְשׁ ָפָּחה,
ִבְּרָוִחים ֶשׁל ָשׁבוּעוֹתֳ ,חָד ִשׁיםֻ .כּ ָלּם ִס ְפּרוּ ֶשָׁעְברוּ ֶאת
ַה ְגּבוּל ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹםְ ,ו ֶשִׁא ָשּׁה ְצִעיָרה ָעְזָרה ָלֶהםְ ,וָנְתָנה
ָלֶהם ֶאת ְשִׁמי וְּכתוְֹב ִתּיַ .ה ְפִּליִטים לֹא ָיְדעוּ ִמי ָהְיָתה
ָהִא ָשּׁה וְּבַמה ָעְסָקהֲ ,אָבל ֵהם ָח ְשׁבוּ ֶשִׁהיא ָהְיָתה ֵחֶלק
ֵמֶר ֶשׁת ֶשׁ ִטּ ְפָּלה ַבּבּוְֹרִחים.
ְבֶּאָחד ַהָיִּמים ָדְּפָקה ַעל ַדְּל ֵתּנוּ ִא ָשּׁה ְצִעיָרה ְוָיָפהְ ,בָּיָדהּ
ִמְזָוָדה ְקַטָנּה.
 ִתְּקְרִאי ִלי ָאןָ-מִריִ ,היא ָאְמָרהֲ .אִני ֶגְּרָמִנָיּהַ ,וֲאִני ֹזאתֶשׁשּׁוַֹלַחת ָלְך ֶאת ָהֲאָנ ִשׁים ֶשׁעוְֹבִרים ֶאת ַה ְגּבוּלָ .בּאִתי
ִלְב ֹדּק ֶאת ַהֶדֶּרְך ִמן ַה ְגּבוּל ֶאל ֵבּיֵתְך ְוִלְראוֹת ִאם ַה ֹכּל
ְבֵּסֶדר.
 ַמה ְשֵׁמְך ָהֲאִמ ִתּי ? ִמי ַא ְתּ ? ָשַׁאְל ִתּי.ָאןָ-מִרי ֵסְרָבה ְלִהְזַדּהוֹתַ .רק ִס ְפָּרה ֶשִׁהיא ִמ ִמּיְנֶכןֶ ,שָׁאִביָה
מוֶֹרהֶ ,שֵׁהם נוְֹצִרים.
 ֲאַנְחנוּ ַמֲאִמיִנים ֶשׁ ָצִּריְך ַלֲעֹזר ָלֲאָנ ִשׁים ְבָּצָרהֲ .אִבי ָאַמרִלי וְּלָאִחי ֶשֲׁאַנְחנוּ ַחָיִּבים ְלַה ִצּיל ְיהוִּדים .הוּא ִה ְשׁ ִבּיַע

אוָֹתנוּ לֹא ְלַגלּוֹת ֶאת ְשֵׁמנוִּ ,כּי ֲאַנְחנוּ עוְֹבִדים ְלַמַען
ָהֲאָנ ִשׁים ,לֹא ְכֵּדי ְלַק ֵבּל ְפָּרס.
ַל ְשֵּׁאָלה ֵאיְך ֵהם עוֹ ִשׂים ֹזאתִ ,ס ְפָּרה ַה ְצִּעיָרה :
 ֵישׁ ִלי ַאחָ ,קִצין ַבּ ָצָּבא ַהֶגְּרָמִניֵ .ישׁ לוֹ ְמכוִֹנית ְצָבִאיתַוֲאַנְחנוּ ַמ ִסּיִעים ֶאת ָהֲאָנ ִשׁים ֶאל ַה ְגּבוּלָ .שׁם ֲאַנְחנוּ
ְמ ַשׁ ְלִּמים ְלִא ָכּר ְשֵׁויָצִרי ְוהוּא ַמְבִריַח ֶאת ָהֲאָנ ִשׁים ְלתוְֹך
שוויץ.
ְלָמֳחָרת ָנְסָעה ָאןָ-מִרי ְלַדְר ָכּהְּ .פִּליִטים ִהְמ ִשׁיכוּ ְלַה ִגּיַע ַעד
סוֹף ְ 1942וַגם ַה ְצִּעיָרה הוִֹפיָעה עוֹד ַפַּעםַ ,פֲּעַמִים.
ְבּסוֹף אוָֹתהּ ָשָׁנה ֶנֶעְלָמה ָאןָ-מִרי ְוַגם ַהְיּהוִּדים ִהְפִסיקוּ
ָלבוֹאֵ .הַבְנ ִתּי ֶשָׁקָּרה ַמ ֶשּׁהוְּ .בַּמאי ַ ,1945מ ָמּשׁ ִעם תּוֹם
ַה ִמְּלָחָמה ,הוִֹפיָעה ְבֶּפַתח ֵבּיֵתנוּ ִא ָשּׁהֵ .שָׂער ֹרא ָשׁהּ ָלָבן,
ִפּיָה ָחֵסרִ -שַׁנִּיםֻ ,כּ ָלּהּ ְמֻכ ָסּה ְפָּצִעיםָ .אןָ-מִרי!
ֵהם ִנְת ְפּסוּ ַבּ ְגּבוּל ְבּסוֹף ֶ .1942את ָאִחיָה ָהְרגוּ ַבּ ָמּקוֹם
ִבּיִרָיּהְ ,ואוָֹתהּ ָשְׁלחוּ ְלַמֲחֵנה ִרכּוּזַ .מה ַמ ָצּבוֹ ֶשׁל ָאִביָה
ְוִאם הוּא ַחי לֹא ָיְדָעה ָאןָ-מִריִ .היא ָפֲּחָדה ִלְנסַֹע ְלִמיְנֶכן
ְבַּמ ָצָּבהּ ֶזה.
 ַמה ֲאִני ְיכוָֹלה ַלֲעשׂוֹת ִבּ ְשִׁביֵלְךָ ,שַׁאְל ִתּי. ַרק ֶשׁ ַתֲּעִמיִדי אוִֹתי ַעל ָהַרְגַלִים.ִהְכַנְס ִתּי ֶאת ָאןָ-מִרי ְלֵביִתיִ .ט ַפְּל ִתּי ָבּהּ ְוָדַאְג ִתּי ָלהּ.
ְכּ ֶשִׁהְבִריָאה ָ -דַּאְג ִתּי ֶשְׁיַּסְדּרוּ ָלהּ ִשַׁנִּים ְוַיְצ ִבּיעוּ ֶאת ְשָׂעָרהּ.
חֶדשׁ ָיִמים
ָאןָ-מִרי ָנָחהָ ,עְלָתה ְקָצת ְבִּמ ְשָׁקלַ ,אְך ַאֲחֵרי ֹ
ָלְקָחה ֶאת ַה ְבָּגִדים ֶשׁ ָלּהּ ַהֲחָד ִשׁיםֶ ,את ַה ִמְּזָוָדה ַהֲחָד ָשׁה,
ְוִנְפְרָדה ִמ ֶמִּנּי.
 ְלָפחוֹת ַעְכ ָשׁו ַאֲחֵרי ַה ִמְּלָחָמה ַה ִגּיִדי ִלי ִמי ַא ְתִּ ,בַּקּ ְשׁ ִתּי.ָאןָ-מִרי לֹא ָהְיָתה מוָּכָנה ְלַגלּוֹתָ ,כְּך ִהיא ִנ ְשׁ ְבָּעה ְלָאִביָה.
ִהיא ֶנֶעְלָמה ְוִא ָתּהּ סוָֹדהַ .וֲאִני לֹא ָמָצאִתי אוָֹתהּ ַעד ַהיּוֹם.

VOCABULAIRE DU TEXTE : "ANNE -MARIE"
âgé
anonyme
réfugiés
frontière
de manière illégale
obtenir
rester, séjourner
éclater
espaces
oeuvrer, agir
réseau
fuyards
taper (à la porte)
valise
refuser
se présenter
dans la difficulté
faire jurer
sauver
transporter
faire fuire
paysan
se présenter
cheveux

recouvert
plaies
être attrapé

 ְמֻבֶגֶּרת,ְמֻבָגּר
 ַאְלמוִֹנית,ַאְלמוִֹני
ְפִּליִטים
ְגּבוּל
ָבּאֶֹפן ִבְּל ִתּי ְלַג ֵלּי
-ְלַה ִשּׂיג ל
ִל ְשׁהוֹת
 ִלְפֹרץ,ָפְּרָצה
 ְרָוִחים,ֶרַוח
- ַלֲעֹסק ב,ָעְסָקה
ֶר ֶשׁת
בּוְֹרִחים
 ִלְד ֹפּק,ָדְּפָקה
ִמְזָוָדה
 ְלָסֵרב,ֵסְרָבה
ְלִהְזַדּהוֹת
ַבּ ָצָּרה
 ְלַה ְשׂ ִבּיַע,ִה ְשׂ ִבּיַע
ְלַה ִצּיל
 ְלַה ִסּיַע,ַמ ִסּיִעים
 ְלַהְבִריַח,ַמְבִריַח
ִא ָכּר
 ְלהוִֹפיַע,הוִֹפיָעה
ִשֵׁער
ְמֻכ ֶסּה
ְפָּצִעים
 ְלִה ָתֵּפס,ִנְת ְפּסוּ

par des tirs
camp concentration
mettre sur pieds
soigner
s'occuper de
guérir
teindre
se séparer de
dévoiler
disparaître

ַבְּיִּרָיּה
ַמְחֶנה ִרכּוּז
ְלַהֲעִמיד ַעל ָהַר ְגַלִים
- ְלַט ֵפּל ב,ִט ַפְּל ִתּי
- ִלְדֹאג ל,ָדַּא ְג ִתּי
 ְלַהְבִריא,ִהְבִריָאה
ִלְצבַֹּע
- ְלִה ָפֵּרד מ,ִנְפְרָדה
ְלַגלּוֹת
 ְלֵהָעֵלם,ֶנֶעְלָמה

שאלות :

ִ .1מי ָהְיָתה ָאןָ-מִרי ? ִהיא ָהְיָתה ְצִעיָרה ֶגְּרָמִנָיּה נוֹ ְצִרָיּה ֶשַׁה ְבִּריָחה
ְיהוִּדים ִל ְשַׁוְיץ ִבּיֵמי ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַה ְשִּׁנָיּה.
ָ .2לָמּה ִהיא ָע ְשָׂתה ֹזאת ? ִכּי ָא ִביָה ִה ְשׂ ִבּיַע אוָֹתהּ ַלֲעשׂוֹת ֶאת ֶזה.
ִ .3מי ִמְס ָפּר ֶאת ַה ִסּפּוּר ֶשׁל ָאןָ-מִרי ? ִאָשּׁה ְיהוִּדָיּה ִמ ְשַּׁוְיץְ ,גֶּבֶרת
ברונשטיין ֶשִׁקּ ְבָּלה ִעם ַבֲּעָלהּ ֶאת ַה ְפִּלי ִטים ֶשָׁשְּׁלָחה ָאןָ-מִרי.
ַ .4הִאם ָאןָ-מִרי ֶזה ְשָׁמהּ ָהֲא ִמ ִתּי ֶשׁל ָהִאָשּׁה ? לֹא ַאְך ִהיא ֵסְרָבה
ָתּ ִמיד ְל ִה ְזַדּהוֹתֲ .אַנְחנוּ לֹא יוְֹדִעים ַמה ְשָׁמהּ ָהֲא ִמ ִתּי.
ָ .5מַתי ֶנֶעְלמוּ ִעְקּבוֶֹתיָה ֶשׁל ָאןָ-מִרי ? ַבּסּוֹף ְ ,1942בֶּרַגע ֶזהְ ,גֶּבֶרת
ברונשטייןֵ ,ה ִביָנה ֶשָׁקָּרה ָלהּ ַמֶשּׁהוּ.
ַ .6מה ָקָרה ְלָאןָ-מִרי וְּלָאִחיָה ? ֵהם ִנְת ְפּסוּ ַבּ ְגּבוּל  ,הוּא ִנְרַצח ַבָּמּקוֹם
ְוָאןָ-מִרי ִנ ְשְׁלָחה ְלַמְחֶנה ִרכּוּז.
ַ .7מה ָקָרה ְלָאןָ-מִרי ְבֹּתם ַה ִמְּלָחָמה ? ִהיא ִה ִגּיָעה ְלֵביָתהּ ֶשׁל ְגֶּבֶרת
ברונשטיין ְבַּמָצּב ָקֶשׁה ִ ,עם ְשַׂער ָלָבןְ ,בִּלי ִשַׁנִּים ְוִעם ְפָּצִעים ְבָּכל ַהגּוּף.
ַ .8מה ָע ְשָׂתה ְגֶּבֶרת ברונשטיין ? ִהיא ִט ְפָּלה ָבּהּ ְוָע ְזָרה ָלהּ ְלַה ְבִריא.
ַ .9הִאם ָאןָ-מִרי ִגְּלָּתה ֶאת סוָֹדה ַאֲחֵרי ַה ִמְּלָחָמה ? לֹאִ ,היא לֹא ִגְּלָּתה
ֶאת סוָֹדה ִכּי ִהיא ָר ְצָתה ְל ִהָשֵּׁאר ַאְלמוִֹנית.

Commentaire

אן-מרי
ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַה ְשִּׁנָיּה ַמְתִחיָלה ִבּ ְשַׁנת ַ 1939כֲּא ֶשׁר ֶגְּרַמְנָיה כּוֶֹב ֶשׁת
ֶאת ) (conquérirפּוִֹליןַ .הגּוֵֹרם ֶשׁל ַהשּׁוָֹאה הוּא היטלר.
היטלר נוַֹלד ִבּ ְשַׁנת ְ 1889בּאוְֹסְטִרָיּה ְוהוּא ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף )ְ (participerבִּמְלֶחֶמת
ח (par la
ָהעוָֹלם ָהִראשׁוָֹנה .הוּא ָרָצה ִלְת ֹפּס ֶאת ַה ִשְּׁלטוֹן )ְ (prendre le pouvoirבּכֹ ַ
)ְ forceוִאְרֵגּן ֲהִפיָכה )ֶ (coup d'étatשִׁנְּכ ְשָׁלה ב . 1923-הוּא ִנְכָלא ב 1924-וַּבְזַּמן
ַמֲאָסרוֹ ) (emprisonnementהוּא ָכַּתב ֶאת ''ָמֵיּן ָקְמפ'' ֶשׁבּוֹ הוּא ְמָתֵאר ֶאת
ַה ֵתּאוְֹרָיה ֶשׁלּוֹ ְלַג ֵבּי ָהָעם ַהְיּהוִּדי.
ַכֲּא ֶשׁר הוּא ָרָאה ֶשֵׁאינוֹ ָיֹכל ַלֲעלוֹת ַל ִשְּׁלטוֹן ְבּכַֹח הוּא ֵהִקים ֶאת ַה ִמְּפָלָגה
ַהָנּאִצית וְּלַאֵחר ַכּ ָמּה ָשִׁנים ִק ֵבּל ַמְס ִפּיק קוֹלוֹת ַעל ְמַנת ַלֲעלוֹת ַל ִשְּׁלטוֹן ִבּ ְשַׁנת
.1933
ֵמאוָֹתהּ ָשָׁנה ְרִדיַפת )ַ (persécutionהְיּהוִּדים ִהְתִחיָלה .ב 1935-היטלר ִהְכִריז ַעל
ֻחֵקּי נוְּרנ ֵבְּרג ַ :הְיּהוִּדים ִא ְבּדוּ ֶאת ַהְזֻּכיּוֹת ֶשׁ ָלֶּהם ְוֻס ְלּקוּ )ִ (ont été virésמ ָכּל
ֶעְמָדּה )ִ (position, posteצבּוִּריתַ ,תְּרבּוִּתית ְוֶחְבָרִתית.
ִבּ ְשַׁנת ָ 1938עְרכוּ ַהָנּאִצים פּוֹ ְגרוִֹמים ַבְּיּהוִּדים .ב''ֵליל ַה ְבּדַֹלח'' (Nuit de
)ֵ Cristalבּין ה 9-לְ 10-בּנוֶֹבְמ ֶבּר ָ ,1938שְׁברוּ ַהָנּאִצים ַחלּוֹנוֹת ַבּ ָבּ ִתּים ֶשׁל
ְיהוִּדיםָ ,שְׂרפוּ ֵמאוֹת ָבּ ֵתּי ְכֶּנֶסתָ ,רְצחוּ ְיהוִּדים ְו ָשְׁלחוּ ִכּ ְשׁלוֹ ִשׁים ֶאֶלף ְיהוִּדים
ַל ַמֲּחנוֹת ִרכּוּז.
ִבּ ְשַׁנת ְ ,1939לַאַחר ֶשׁ ִפְּרָצה ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַה ְשִּׁנָיּהִ ,ר ְכּזוּ ַהֶגְּרָמִנים ֶאת
ַהְיּהוִּדים ַבֶּגָּטאוֹת וְּבַמֲחנוֹת ִרכּוּז ְבָּכל ָהֲאָרצוֹת ֶשׁ ָכְּבשׁוּ ְכֵּדי ְלַב ֵצַּע ֶאת
''ַה ִפּ ָתּרוֹן ַהסּוִֹפי'' )ַ ,(solution finaleהִחסּוּל ַה ֻמְּחָלט )ֶ (liquidation définitiveשׁל ָכּל
ָהָעם ַהְיּהוִּדיִ .בּ ְשַׁנת ִ 1945הְס ַתְּיָּמה ִמְלֶחֶמת העוֹלם ַה ְשִּׁנָיּה.
ַהתַֹּאר )ָ'' (titreחִסיד ֻאמּוֹת ָהעוָֹלם'' ִנ ַתּן )ְ (est donnéלִמי ֶשׁ ָפַּעל ְלַמַען ַה ָצַּלת
חק ''ָיד
ַהְיּהוִּדים ְבֵּאירוֹ ָפּה ִבְּתקוַּפת ַהשּׁוָֹאהַ .התַֹּאר ִנ ַתּן ַבֶּהְתֵאם )ַ (en fonctionל ֹ
ָו ֵשׁם'' ִמ ְשַּׁנת ְ .1953מקוֹר ַה ִבּטּוּי )ָ'' (l'origine de l'expressionחִסיד ֻאמּוֹת
ָהעוָֹלם'' הוּא ַבֲּהָלָכהֶ ,שׁ ָבּהּ ִנ ַתּן תַֹּאר ֶזה ְלגוֹי ֶשׁ ְמַּקֵיּם ֶאת ֶשַׁבע ִמְצווֹת ְבֵּני
נוַֹח.
ַבּ ֶטְּקְסט ַהֶזּה ִמְד ָבִּרים ַעל ָאןָ-מִריָ .אִביָה ִחֵיּב אוָֹתהּ ְוֶאת ַאֶחיָהֶ ,גְּרָמִנים
נוְֹצִרִיּיםְ ,לַה ִצּיל ְיהוִּדים ִמְזָּוַעת ַהשּׁוָֹאהִ .בּ ְגַלל ֶזה ֵהם ָהיוּ ַאְלמוִֹנים ְוָאןָ-מִרי
ַאף ַפַּעם לֹא ִגּ ְלָּתה ֶאת ַה ֵשּׁם ֶשׁ ָלּה.
ֶאְזָרִחים ַר ִבּים ְבֵּאירוֹ ָפּה ִס ְכּנוּ ֶאת ַנְפ ָשׁם ְלַמַען ַה ָצַּלת ְיהוִּדיםַ .מֲע ֵשׂי ַהַה ָצָּלה

ֶנְחָלִקים ְלַכ ָמּה ְקבוּצוֹת  :גּוִֹיים ֶשִׁהְס ִתּירוּ ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ְיהוִּדיּוֹת ְבֵּביָתםֶ ,אְזָרִחים
ֶשָׁעְזרוּ ְלַהְבִריַח ְיהוִּדים ֶאל ֵמֵעֶבר ַל ְגּבוּל ְ ) :שַׁוְיץ וְּסָפַרד ְלָמ ָשׁל( וְּכֵנִסיּוֹת
וִּמְנָזִרים ֶשִׁהְס ִתּירוּ ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ְיהוִּדיּוֹת.
ַהֲחִסיִדים ֶשֻׁה ְכּרוּ ַעל ְיֵדי ָיד ושם ַמ ִגּיִעים מְ 44-מִדינוֹתֵ .הם נוְֹצִרים ִמ ֹכּל
מִּדים )(érudits
ַהְזָּרִמים ) (courantsוֻּמְסְלִמיםָ ,דִּתִיּים ְוִחלּוִֹנִיּיםְ ,גָּבִרים ְוָנ ִשׁיםְ ,מֻל ָ
ְוַחְסֵרי ַה ְשׂ ָכָּלהַ .ה ְמַּכֶנּה ַה ְמּ ֻשׁ ָתּף )ַ (point comunהָיִּחיד ַה ְמַּק ֵשּׁר ֵבּיֵניֶהם הוּא
מד ַעל
ָהֱאנוֹ ִשׁיּוּת )ְ (l'humanitéוָהאֶֹמץ )ֶ (courageשֵׁהם ִגּלּוּ ַכֲּא ֶשׁר ָבֲּחרוּ ַלֲע ֹ
ֶעְקרוֹנוֹת ַהמּוָּסר ֶשׁ ָלֶּהם.

