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המורה  , הוביל את הילדים העיוורים אל תחנת הרכבת מנהל הפנימיהאצלנו 

הוא נודע בשיטת  . וזריז מאוד, בגובה הילדים, הוא  היה נמוך. גוסטב גוטסמן
מהפנימייה לילדים עיוורים נישאו תמיד . הכל הוא לימד בניגון: הלימוד שלו

הוא האמין כי הנגינה היא לא רק כלי טוב לשינון אלא גם מפתחת יחס . מנגינות
גם כשפנו איש אל , כל ילדי הפנימייה דיברו בנימה מלודית. רגיש לבני אדם

בשעות אחר הצהרים היו . השבריריות של גופם נמזגה עם נועם דיבורם. רעהו
היו  . הם שרו שירים קלאסיים ושירי עם ביידיש. יושבים על המדרגות ושרים
ועוברי אורח היו עומדים ליד הגדרות שעות  , בקולותיהם תואם ומתיקות

 .ומאזינים להם
 

גם , בימי מעצרו היה סגנו. גוסטב גוטסמן היה קומוניסט נודע ולא פעם נעצר
אלמלא מסירותו היה הוועד המנהל . ממלא את מקומו, הוא איש נמוך וקומוניסט

והללו טענו כי , בוועד המנהל ישבו סוחרים מכובדים. של המוסד מפטר אותו
ובהתבגרם יפיצו את הרעל  , השפעתו רבה, גוסטב מלמד את הילדים קומוניזם

הם טענו כי אין זה חשוב מה ; הסוחרים הממולחים של הוועד לא חששו. הזה
,  אדרבא, קומוניסט עיוור מלידה אין בו שום סכנה. חשובה מסירותו, הוא מלמד

 .המְשָנה בפיו תישמע מגוחכת
 

שתרומתו היתה מחצית תקציב  , אחד הסוחרים. הוויכוחים בוועד לא פסקו
. לימודי דת ושמירת שבת במוסד: הוא העמיד שני תנאים. היה אדם דתי, המוסד

לימודי דת פעמיים בשבוע  : לבסוף נמצאה הפשרה. הוויכוח נמשך ימים רבים
 .ותפילה בערב שבת

 
הוא היה בא פעמיים . אדוב'המורה לדת שהובא למוסד היה בנו של הרבי מז

הילדים  . בשבוע ללמד את הילדים עברית וחומש וביום ששי ניהל את התפילה
לא עבר זמן רב והתפילה של יום ששי נודעה  . אהבו את לימודו ואת התפילות

 .  האנשים היו נאספים ליד הגדרות ומאזינים בהשתאות. בכל העיר
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.  הוא טען שתפילתם של הילדים אינה תפילה אלא שירה. גוסטב גוטסמן לא נכנע
האמונה הדתית שבקה חיים לכל  . ולא האמונה הדתית, השירה מנחה את חייהם

ביכולת שלו לבנות חברה , ביכולת שלו להשתנות, ומאז יש רק אמונה באדם, חי
את האמונה הזאת היה משנן לילדים יומם . צודקת ולהקריב עצמו למעו זולתו

ובו נתבע  , "אדם, שמע"בלילה חיבר שיר שנקרא " קריאת שמע"ובמקום , ולילה
את . כמו כל מאמין היה גם גוטסמן קנאי. האדם לתת משלו לנצרכים באשר הם

 דבר אחד בכל זאת נאסר. אדוב ניהל בכל האמצעים'מלחמתו בבנו של הרבי מז
, והוא אכן נמנע מלהכריז זאת בפומבי; להטיף שהדת היא אופיום להמונים: עליו

 .אבל בסתר היה לוחש מה שלחש
 

הפך בן , ששכן בחלק העני של העיר, המוסד לעיוורים. 1941-הסתיים בהמאבק 
מחלונותיו בקעו כל הזמן שירים והם פלשו אל הגטו הצפוף  . יום למרכז הגטו

 .וריחפו על החיים הרדופים עד חשכה
 

אבל הילדים העיוורים כנראה ידעו יותר  , לא ידע מה יביא יום המחראיש 
,  שיר אחד משלהם חזר ונשמע כל ערב. הם ניחשו שהעתיד אינו מזהיר. מאתנו

זה היה . זה הפך במרוצת הימים להמנון של המוסד". המוות למוות"והוא כונה 
 .שיר קצוב שנשמע כקינה תקיפה

 
בהפסקות היה . רוב שיעוריו היו מוזיקה. עבד עם הילדים יום ולילהגוטסמן 

התנאים הקשים שבהם אנו נתונים לא יכחידו בנו את : משנן להם את משנתו
.  אנו נעזור לחלשים גם אם נצטרך לחלוק עמם את פרוסת הלחם. האמונה באדם

 .אלא גם נתינה מכל הלב, צודקתקומוניזם אמיתי אינו רק חלוקה 
 
-נצטווה מנהל המוסד לעיוורים להוביל את הילדים לתחנת 1942באוקטובר  13-ב

,  צלחת, שמו בתרמיל הגב ספר בכתב ברייל, הילדים התלבשו בבגדי חג. הרכבת
גוטסמן הסביר להם כי הדרך אל תחנת הרכבת  . כף ומזלג ובגדים להחלפה, ספל

בחניות ישירו שירים קלאסיים ושירים  . והם יעשו חמש חניות בדרך, אינה ארוכה
אבל לא , הילדים היו נרגשים. כשיגיעו לתחנת הרכבת ישירו את ההמנון. ביידיש

הם הבינו כי מעתה יידרשו מהם דברים  . עיניהם פלבלו בהתרגשות. מבוהלים
 .שעד עתה לא נדרשו מהם
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.  היא נודעה בעיר בשל מימיה הטובים. הראשונה היתה ַהְבֵאר הקיסריתהחניה 
ובעל בית , שכן עמדה ברשות הרבים, יהודים שומרי מסורת לא השתמשו בה

בחניה הראשונה שרו הילדים שירים  . המרזח והקצב הנוכרי היו שואבים ממנה
.  והילדים התאמצו להגביה את קולותיהם, רוחות נשבו ליד הבאר. מאת שוברט

גוטסמן נזהר שלא להעיר  . ושירתם נשמעה כתפילה, איש מלבדם לא היה שם
ויש  , השירה היא קדושה: "הפעם יצא מגדרו ואמר. לילדים מחוץ לכותלי המוסד

 ."להקפיד עליה גם בתנאים קשים
 

הילדים שרו שיר משל . לא המתין להם איש, בכיכר העמלים, בחניה השנייהגם 
בכיכר העמלים היו מתאספים באחד במאי  . וגוטסמן היה מרוצה משירתם, באך

שכן השוטרים היו  , האספה נמשכה לרוב כמה דקות בלבד. קומוניסטים יהודים
. הפעם היתה הכיכר ריקה מאדם. מכים את המפגינים ומפזרים אותם, מגיחים

וזרקו  , "יהודים לקרונות: "כמה נערים אוקראינים שעמדו על העצים צעקו
 .אבנים

 
. בחניה השלישית הביאו הנשים לילדים מים ופרוסות לחם מרוחות בשמן

משתמה שירתם לא . הילדים שמחו בקבלת פנים חמה זו ושרו שירים ביידיש
גוטסמן  ." לא ניתן לכם את הילדים שלנו: "הן צעקו. נתנו להם הנשים ללכת

מה שיהיה על כלל האדם  . אנחנו לא שונים. אנחנו נלך עם כולם: "התערב ואמר
 ".קומוניסט: "אישה אחת לא התאפקה וצעקה לעומתו". יהיה גם עלינו

ציפו להם הרבה אנשים נרגשים והשפיעו  , ליד גדרות הגטו, בחניה הרביעית
אנחנו  : "אדם אחד שעמד על המרפסת קרא בקול. עליהם שפע של מתנות

.  אנחנו את שירתכם לא נשכח לעולם. ובקרוב נתראה, ילדים, אוהבים אתכם
 ".אתם הייתם פרחי הכהונה של הגטו שלנו

 
אפילו קטע מאופרה של ורדי  . הילדים שרו שירים קלאסיים ושירי עם לסירוגין

אך כאן כבר לא היו  . גם כאן הקיפו אותם הנשים ולא נתנו להם ללכת. שרו
 .והשירה דממה באחת, הקלגסים שליד הגדרות הלמו בהם. ברשות עצמם

,  השומרים הופתעו. אבל בדרך הצרה לתחנת הרכבת עמדו הילדים ופצחו בשירה
,  מיד הניפו עליהם את פרגוליהם. אבל לא לאורך זמן, והניחו להם לשיר, כנראה

,  לחש גוטסמן, "ילדים, לא לפחד. "נרעדו כגוף אחד, שאחזו יד ביד, והילדים
בתחנת הרכבת הספיקו לשיר את ההמנון  . והילדים אכן איפקו את כאביהם

 .בשלמותו ומיד נדחקו אל הקרונות
 
 


