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"בזכירה – סוד הגאולה" (הבעש"ט)
ספר זה נכתב ביוזמת "מועצה אזורית נחל שורק" ובמימונה.

ׂר ָך
ֵבּין ֲח ַר ִּכים או ְ

הספר הינו חלק מפרויקט תיעוד זיכרונותיהם של ניצולי השואה,
הגרים בתחומי המועצה ,למען לא ישכחו בדורות הבאים.
מעבר לחשיבות הרבה של הספרים לבני משפחות הניצולים ולכלל
התושבים ,ספרי זיכרונות אלו מהווים מצד אחד מעין אנדרטה ומצבה
לששת מיליוני הנספים הי"ד ,ומצד שני הם מחיים מחדש את יהדות
אירופה המפוארת ,של טרום השואה.
אלי אסקוזידו

		

חיה הרשקוביץ

ראש המועצה

		

מנהלת הפרויקט

"...א-ל מסתתר  -ומאד נראה  -לעין כל מציץ,
בין חרכים אורך האר נא  -אך לא באש -
והחיה כל דורות המחכים.
יקיצו -
ולנו תן הזכות  -להחזיר להם ירושתם
ולא נכלם ביום הדין -
ולא נבוש ,ביום תחיתם"...
(מתוך הקינה על השואה ,מאת הרב וויסמאנדל זצ"ל)
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הדיל םרט לש תונומת

תמונות של טרם לידה
תמונות מעטות ,סיפורים קטנים מבית אבא וסבא עוד הולכים עמדי את
מרחק שנותיי.
ברדיוב .עיר בסלובקיה .על גבול הונגריה סלובקיה .ואני עדיין לא נולדתי.
“אבא” סבתי פונה לבעלה “אבא ,מה יהיה עם חיה -רבקה ,צריך לחתן
אותה בקרוב .ונדוניה ,מה יהא על הנדוניה”?..
סבי מרים את ראשו מעל הספר .מביט אל אשתו ,סבתי ,אך המבט הזה...
המבט הזה ,שלא ניתק לרגע מהתורה .הוא משיב את פניו אל הספר
ושוקע בו.
השולחן הארוך עמוס בספרים .אנשים נכנסים ,יוצאים .מתקבצים להחיות
עצמם מזיווה של תורה ,מאורו של צדיק.
דפיקה בדלת .אחותי התאומה טובי נכנסת .מניחה על השולחן את הספר
שהשאלתי לה.
“נו ,אז אהבת את הספר?” אני שואלת אותה.
“אה ...בסדר ...הוא ישראל ,שנזכר כאן ,זה הישראל שפגשנו אז?”
“כן .וגם את אסתר הם מזכירים .את זוכרת אותה?”
אחותי מהנהנת בשתיקה .מבטינו נפגשים .זה העולם הסודי שלנו ,העולם

בלילה נרדם סבא על המיטה שבחדרו ,ליד ספריו ,ובבוקר נוטל ידיו
בגיגית קטנה ופונה שוב אל האותיות הקדושות ,להרוות צימאונו.
הימים עוברים ,שנים נוקפות .חיה – רבקה אינה אומרת מילה .אינה
מתלוננת .חברות מתארסות ,מתחתנות ,יולדות .לכולן היא עוזרת ,מגישה
עצה ,מנחמת .אך היכן הוא המיועד לה? מדוע הוא מתמהמה?

שהותרנו מאחור .עולם הגוויות והמתים החרוכים עמוק בתוכינו.

“משפחת ארליך” עולה השם לראשונה “משפחת ארליך .דורי דורות של

וגם היום כשאני בת שמונים הם אתי .מוחרשים בתוכי .אני לא אומרת

רבנים ,גדולים בתורה ,שם ,בהונגריה הרחוקה .אך ,אפס ,הכסף שם אינו

דבר .לא סיפרתי מעולם ,לא לילדיי ,לא לבעלי ,לאף אחד .מפחדת שאם

העיקר ...וגם אינו בשפע ...אך בן יש להם ,תלמיד חכם .לא מש מאוהלה

אפתח את הפה אולי יעלו מתוכו קולותיהם הנשכחים ,מבטיהם האילמים.

של תורה".

ואני ,אנה אפנה? איך אוכל שאת?!

ככה מספרים לה והיא ,סבתא ,שומעת ,מהנהנת“ .כן ,כן” היא אומרת
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“חייבים .הגיע הזמן".

סלובקיה1930 - 1935 :

היא ,חיה -רבקה ,בת עשרים ושש והוא בן עשרים ואחת ובכל זאת...

זכרונות של בית

התבונה שלה ,החוכמה ,חוברת אל הקדושה שלו .הוא יושב ולומד ללא
הפסקה והיא מנהלת את משק הבית .את ביתם קובעים הם בברדיוב,

אנחנו בבית .כאן לא הולכים לגן .אנחנו עוזרות לאמא ,מסדרות ,משחקות.

סמוך להוריה.

בכל יום רביעי אנו יורדות עם אמא לככר הגדולה ,לשוק .ריחות הבשר

געגועים פושטים בו לעירו הרחוקה .לאביו ואמו ולחבריו מהישיבה .אל

הטרי מעבירים בי חלחלה .אני מסתכלת על הפירות הבשלים ,על הכפריות

ריח ילדותו .הוא נוסע להונגריה ,לביקור מולדת קצר .היא מחייכת אליו,

השמנות שמוכרות את מרכולתן ,הירקות הריחניים .כשאנו שבות הביתה

חובקת ידיה .אביה ואימה כאן אתה.

מתמלא המזווה בשקים קטנים עמוסי פירות טעימים :אגסים ,תפוחים,

“זה לא נורא” מנחמת עצמה “בקרוב .בקרוב יחזור".

אגוזים .אני מתבוננת בכיליון עיניים על השקים המנופחים ומצפה לאגס

מספר שבועות אחר כך חוצה מברק בהול את גבול סלובקיה  -הונגריה:

כזה גדול ויפה .אימא רואה את עיניי המצפות ,ידיה אוחזות באגס עגלגל

“מזל  -טוב .שתי בנות בלידה אחת”.

ומושיטות לי אותו בחיוך .במחסור השורר דרך קבע בביתינו נדמה לי

כך נולדתי אני .אני ואחותי התאומה .השנה תר”צ  .1930יש עוד זמן עד

האגס כאוצר של ממש .אני מקרבת אותו אל פי ,מברכת ונוגסת .מממ...

המלחמה .תשע שנים לחיות ,לצחוק .אבל המלחמה משלחת אלינו אותות

מתוק ועסיסי.

עדינים ,חיה עימנו עוד לפני בואה.

בוקר סגרירי .צליל פעמונים עמוק מזכיר לי כי היום יום ראשון .טובי ואני
רצות אל החלון ,מסיטות את הוילון ומציצות.
למטה ,ברחוב הראשי ,הולכים הגויים לכנסיה עכשיו .הבנות בשמלות
חגיגיות ,נעליים מבריקות ,סרט קשור בקפידה בשערן .האבות בבגדים
מסודרים .אמא מזיזה את הוילון חזרה למקומו ,אבל אנחנו לא מתאפקות
ושוב מציצות משני עבריו .התינוק מתחיל לבכות פתאום ,אמא חיוורת
וחרדה ,מרימה אותו על ידיה ,מרגיעה .גם אנחנו נבהלות ,מתרחקות
מהחלון .רק שלא ישמעו אותנו כאן .רק שלא יחליטו פתאום לעלות,
להשתעשע בנו קצת ,להכות ,לשבור חפצים .אנחנו יושבות ,שותקות.

אימי

אבי

רציניות.
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אני בת חמש .מונית גדולה עוצרת אל מול הבית של סבתא וסבא .אבא
ואמא מעמיסים כמה מזוודות כבדות ,מושיבים בספסל שמאחור את
אחותי בת השלוש ואת אחי התינוק .יש לה ביד ,לאחותי ,בובה יפה כל כך.
עם עיניים ובגד ושערות .אני רוצה לאחוז בבובה ,להחזיק אותה בידיי .אף
פעם ,אף פעם לא ראיתי בובה שכזו .העיניים שלי מתמלאות בדמעות .רק
לרגע אחד ...רק לרגע אחד להחזיק בבובה...

פולניה1935 - 1940 :
כמה זמן עבר? ארבעה חודשים? חצי שנה? אני כבר לא זוכרת .בסוף גם
אנחנו מגיעות.
ריגליצה ,עיר קטנה בגליציה שבפולניה .הדלות כאן רבה עוד יותר
מבסלובקיה .קהילה קטנה ועניה ,הרב עני עוד יותר .הפתעה קטנה מחכה
לנו כאן  -תינוק חדש נוסף למשפחה .גם כאן אין בי”ס או גן .הגויים גם הם

אמא מחבקת אותנו חזק ,מתרחקת מאיתנו ,נכנסת למונית .אבא ,אמא,

עניים מאוד ,חיים מיום ליום ,מפרוטה לפרוטה .הבית קטן ,ורק המטבח

אחותי ואחי מנופפים לנו בידם .המונית מתרחקת במורד הכביש והם

גדול .אמא תמיד במטבח .הכל עושים בו :מבשלים ,אופים ,מכבסים .ריח

נעלמים .טובי ואני נשארות מאחור ,עומדות ,מסתכלות לעבר הכביש

העצים שמסיקים את התנור עומד באויר .אני עוזרת בכל מה שנדרש:

הריק .נסעו .אינם .אני מנסה לעצור את הדמעות ,טובי בוכה בלי הפוגה.

לטפל בילדים הקטנים ,לסדר את הבית ,להגיש לשולחן.

“אבא יהיה עכשיו רב בפולניה .הם רק ימצאו לעצמם מקום לגור ואתן
תוכלו לבוא גם" .סבתא מניחה את שתינו על ברכיה ומנגבת את הדמעות.
אבל התמונה שלהם נוסעים תקועה לי כמו אבן בלב .מונית ,בובה ,ושני
הורים המנסים להעלות חיוך על פניהם הרציניות ,ידיים מנופפות לשלום,
ו...
כאב גדול.

בכל רגע נכנסים אנשים ,יוצאים ...אבא מקבל את פניהם תמיד בחיוך
ובברכה חמה .גם את מי שאינו מקפיד על תורה ומצוות הוא מקרב
אליו כאח .איתנו הוא מחמיר .עיניו הטובות תמיד מלוות אותנו ,דואגות
לחינוכינו .גרבינו מורמות עד לקצה הירכיים ,שלא יציצו מהן רגלינו
הקטנות ..בפינו כבר שגורות הברכות .אבא מאזין לנו ברוב קשב ועונה
“אמן” בשמחה.
כל מי שמגיע אל אבא עוצר גם במטבח אצל אמא לקבל עצה טובה או כוס

בברדיוב -מעט לפני
הנסיעה לפולין של
אמא ואבא .אני
משמאל ,אחותי טובי
מימין ,לידה חנל'ה
ובינינו חיים -משה
התינוק.

תה חמה .לפעמים השהות במטבח ארוכה יותר מהשהות בחדרו של הרב.
כדבורים לדבש נמשכים האנשים אל מילותיה החכמות של אמי ,אל רוחב
ידה ,אל ליבה הרחום.
אלי ואל טובי הם פונים“ :שש כפול ארבע .מי יודעת את התשובה?”
אני מנסה לחשב מהר .מוחי עובד בקדחתנות“ .עשרים וארבע” אני קוראת.
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אך טובי היא חריפה לא פחות .בין שתינו תחרות :מי תדע ראשונה את

מהצד ,לא מוזמנות .מבויישות.

התשובה? מי?

ילדה אחת מהכיתה חרוטה בזיכרוני .גם היא גויה כמו כולם .יתומה .וכל
פעם שאני רואה אותה אני נהיית עצובה .מי סרק את שערה בבוקר? מי
יגיד לה שלום כאשר תשוב לביתה? מי ישכיב אותה לעת ערב לישון?
ולא תיארתי לעצמי .לא ידעתי אז ,שגם אצלי לא ירחק היום וגם אני
אהיה יתומה .אני זוכרת ,אחר כך ,כשהיינו במחנות ,בימים שעוד היה לנו
מעט כוח ,היינו יושבות ומדברות .יושבות זו ליד זו ,כמה נערות ומעלות
זיכרונות .כל אחת הייתה מספרת על הבית שלה ,על אמא ,על אבא ,על
העולם שנעלם .אני תמיד שתקתי.

אמא והתינוק ישראל -מנדל בזרועותיה.
לידם חנל'ה וחיים-משה.

אני משמאל עם טובי אחותי.

סוף סוף .סוף סוף אנחנו מתחילות ללמוד .אנחנו כבר בנות שבע .האחים
הקטנים שלנו נשארים בבית ורק אנחנו מתחילות ללמוד .אמא קולעת את
שערותינו בצמות ,מכינה לנו תיק קטן עם מחברות .אני מקפצצת בשמחה
עד הכתה ,נרגשת ,אחותי לצדי .אך השמחה קצרה .אנחנו רק ארבעה
יהודים בכיתה .הילדים שאיתם אנו לומדות עדיין קטנים אך כבר יודעים
על מי כדאי לצחוק ,למדו היטב את המלאכה.
“יהודונת ,יהודונת” הם קוראים אחרי כאשר הם רואים אותי “יהודונת”...
הד קולם רודף אחרי בכל אשר אפנה.
כל הילדות מתקבצות בהפסקה סביב המורה ,מספרות לה סיפורים:
“אתמול” מספרת אחת מהן בהתרגשות “אתמול לקחה אותי אמא לשוק”...
עיני הילדות בורקות ,מעריצות את המורה .רק אנו ,היהודיות ,צופות

איך אפשר? איך אפשר בכמה מילים לתאר את הבית שהיה? איך יוכלו
המילים להכיל את אבא ואמא שלי? העדינות שלהם ,התורה שקרנה
מהם ...האם יש מילים שיוכלו להאיר את אורם?

לומר רק אמת...
בערב שבת תמיד היה הבית הומה אורחים .יש אוכל ,אין אוכל ...איכשהו
תמיד מסתדרים .יש מספיק לכולם .אחותי התאומה טובי ואני ,יושבות זו
ליד זו בבגדי שבת זהים ,נהנות לבלבל את האורחים שאינם מבחינים מי
היא טובי ומי פייגי .חנל’ה הקטנה יושבת מצדי השני .היא יפה ובלונדינית
ואני מביטה בה בהחבא .למה לי אין אף קטן ויפה כמו שלה? בכל מקום
ישר מזהים אותי כיהודיה ,עם האף הארוך שלי והשער החום .כמה נעים
יותר להיות יפה ובהירה.
אחד מהאורחים שואל אותי על החברות שלי ,על בית הספר ,ואני מפליגה
בתיאוריי ,מדברת ומדברת ,מספרת על מקרה מצחיק שקרה.
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“באמת?” הוא צוחק אלי “זה באמת קרה?”

“נשאל את הרבי" .הוא עונה בקצרה .לאחר כמה ימים שוב היא שואלת

אבי מעיף בו מבט חודר“ :אצלנו מדברים תמיד אמת" .הוא אומר בשקט.

אותו ,מצפה לתשובה“ .עדיין לא .עדיין לא הספקתי להתייעץ עם הרבי".

אני יודעת את זה .אצלנו מדברים תמיד אמת .לא סרים ממנה לימין או

כך ,עוד יום ועוד יום .זו הפעם אבא אינו מדייק בלשונו ,בכדי לשמור על

לשמאל .משפט אחד לא מדויק והמבט של אבא משתיק אותי במהירות.

אשתו ,שלא תמוטט אותה הבשורה המרה .התינוקת חסרת השם נקראת

על האמת אין פשרות.

בפינו רק “התינוקת” .כבר התרגלנו לשם הזה ,חסר הזהות ,והנה מש

פעם אחת בלבד שמעתי את אבא כשאינו מדייק בלשונו.

החיוורון מלחייה של אמא ,קולה הסמכותי שוב נשמע בבית.

היינו ששה ילדים בבית באותה תקופה :אחותי טובי ואני ,בנות שבע ,חנל’ה

אבא נכנס לחדר הקטן .מילותיו

היפה ,חיים – משה ,ישראל -מנדל בן השלוש וגיטל’ה ,בת יותר משנה.

קצרות“ :שרה ,נקרא לה שרה,

השנה  1937ואמא זה עתה ילדה בת נוספת .אנחנו ,הגדולות ,מטפלות

על שם אמך זכרונה לברכה".

בקטנים ,מסרקות ,מאכילות ,אמא עדיין חלשה ושוכבת במיטה.

אמא מביטה בו כלא מבינה.

אבא מקבל מברק מסלובקיה ,קורא אותו בשקט בחדרו .פניו מרצינות,
עיניו מתמלאות דוק של עצבות .אך כהרף עין הוא עוטה עליו את מבטו
הרגיל וממשיך לתפקד ,לקבל את האנשים הפוקדים את הבית ,שואלים
לעצתו.

המילים לא מתיישבות על
דעתה.
“קיבלנו

מברק

מסלובקיה.

סיבת המוות אינה ידועה".
אמא לבה נקרע בקרבה .אמא,

בלילה ,על משכבו ,יש לו זמן להרהר רגע על כל מה שארע ועוד עומד

אמא ...אמא שלה...

לפניו :בבצ’ה סורצ’ה ,סבתי ,אמה האהובה של אמי ,נפטרה באופן

אבל כבד יורד על ביתנו .בבצ’ה

פתאומי .מה לעשות? האם לומר לה ,לבתה ,אשתו? והרי זה עתה ילדה

סורצ’ה שלנו .כולם קראו לה

ועדיין היא רגישה כל כך ,חלשה? ואיך יקראו לילדה? מן הראוי שתקרא

כך .בגלל טוב לבה הרגישו כולם

כסבתה ,שרה .ואיך ניתן לסדר זאת בלי לגלות לאשתו את האמת המרה?

שהיא סבתא של כל העולם,

בבוקר הוא שומר לעצמו את סודו וממשיך את סדר יומו כאילו לא קרה

תמיד ששה לעזרה ,מחייכת .אני

דבר.

עוד זוכרת את עצמי יושבת על ברכיה ,מלטפת בידיי את פניה הרכים

“איך נקרא לילדה?” פונה אליו אשתו בשאלה המטרידה אותה.

והקמוטים .והנה ,שרה הקטנה שלנו נכנסה לעולם במקומה.

אמא בתקופה שדרנו בריגליצה
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1939
מלחמה

האחרונים עוברות במוחי“ .ראשי הקהילה יילקחו" .אבא שלי ,מה יהיה
עם אבא שלי...
הסוסים מתקשים לרוץ ,צועדים להם בהילוך מתון .לצידינו עוד יהודים

 – 1939הבהלה אוחזת בנו .המלחמה פרצה .היטלר בדרכו אלינו .מה

הנמלטים בעגלות .רעש לא מוכר מרעים את הדרך“ .זה הם .הם מגיעים.

לעשות? לאן לפנות? מאיזה כיוון תופיע הישועה?

בטנקים שלהם" .נשמעים קולות מבוהלים .אני מפנה את ראשי להתבונן

כל העולם משנה פניו .הכל נדמה כעומד להתמוטט .שמועות עוברות

לאחור .ענן אבק ובתוכו מתכות גדולות -קומה מתנועעות לעברינו.

מפה לאוזן :ראשי הקהילה יוצאו להורג .העסקים יועברו לגויים .היהודים

הסוסים כבר עייפים .עברנו מרחק קצר כל כך אך הם כה איטיים .תרוצו,

יגורשו.

תרוצו ,אני צועקת בתוכי ללא קול ,רואה את הטנקים הכבדים מתקדמים

חנותו של הסנדלר נפתחת לרווחה לכל התושבים היהודים.

לעברינו.

“קחו ,קחו לכם" .הוא אומר בקול שבור ,מחלק חינם את הסחורה “שלא

באדישות מנסה בעל העגלה לזרז את סוסיו אך כל צעד קטן שלהם נדמה

ייהנו מזה הרשעים".

חסר משמעות אל מול הטנקים הקרבים ובאים .רעשם הכבד הולך ומנהם,

הנעליים הדהויות והמרופטות שלי מוחלפות בנעליים חדשות ומבריקות.

מגביר זעמו .קרב ובא.

אני מתבוננת בהן .כמו חלום שהתגשם .אבל זהו אינו חלום טוב .אני מבינה

אבא נוטל צרור קטן ביד .הוא מביט בנו מבט אחרון וקופץ מהעגלה .אני

את שקורה ,נעליים אלו ישמשו אותי לבריחה ...לא להליכה לביה”ס כפי

רואה אותו רץ ומתרחק אל עבר היערות הסמוכים.

שהייתי הוזה פעם בדמיוני.

“איפה אבא? איפה אבא? לאן הוא הולך?” בוכים אחיי הקטנים .אני כבר

“הם כאן .הם בדרך .הגרמנים מתקרבים” נשמעים קולות צועקים,
מבולבלים בעירינו הקטנה .הרחוב כולו כמרקחה .אנשים מרימים רגליהם

גדולה ,מבינה .אסור שיתפסו את אבא .אבא הוא הרב .הראשון שיהרגו
כשיתפסו .תפילה חרישית נישאת בתוכי למענו.

ונמלטים .אבא מארגן מהר עגלה עם סוסים .כמה טוב שאין לנו כל רכוש

העגלה נעצרת וסובבת על צירה .אין מה לברוח .הם כבר כאן לידינו ממש.

לקחת עמנו .אנו עולים בזריזות ,מעלים את הילדים הקטנים ומפצירים

אנחנו חוזרים באותה הדרך שבה נמלטנו ,חזרה אל ביתנו .בלי אבא.

בבעל העגלה הגוי להאיץ בסוסים.

“ילדים” אומרת אמא בשקט “אם שואלים אותכם ,תגידו שאבא אינו איתנו

“דיו ,דיו” הוא מצליף בהם .הם מדלגים בצעדים קלילים.

כבר מזמן".

יותר מהר ,יותר מהר .אני מתחננת בלבי .כל השמועות שהגיעו אלי בימים

אני משננת את זה היטב היטב בראשי .שלא אשכח“ .אבא נסע כבר מזמן".
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המלחמה אינה זמן להקפיד על האמת שתמיד הייתה כה חשובה .אני רק

מדי פעם מגיעות ידיעות מאבא .פעם מכאן ופעם משם .נמלט בדרכים,

בת תשע ,אך נדמה לי שאני כבר מבינה כה הרבה.

מוצא מחסה ביערות העבותים.

העיר מתמלאת שוב ביהודים .רובם שבו לביתם .שבו ,כי אין לאן לנוס.

סוף סוף מגיעה הבשורה :אבא הגיע בשלום לביתו של סבא בסלובקיה.
אימא נאנחת אנחת רווחה.

בלי אבא

אולי גם לנו תפתח משם הישועה? אולי גם אנו נצליח להימלט ולעבור

תקופת החגים ,לבד ,בלי אבא .ראש השנה ,יום הכיפורים .אמא יוצאת לבד

את הגבול?

לתפילה בבית אחד השכנים .אנו נשארים לבד .אחותי ואני אחראיות על

תוכנית נרקמת גם עבורינו ,אך צריך להשיג בשביל כך כסף רב ,אנשי קשר

הקטנים.

אמינים ,הרבה פרטים סבוכים.

דפיקה קלה בדלת .מי זה יכול להיות? הדלת נפתחת .אמא נכנסת אל תוך

חצי שנה עברה .כבר פסח .שרה הקטנה כבר כמעט שכחה את אבא .אבל

הבית ,מבוהלת כולה .נועלת מיד את הדלת מבתוכו ,עוצרת רגע להסדיר

אנחנו ,הגדולים ,זוכרים היטב .הזיכרון של אבא בליל הסדר שעבר ,עטוף

את נשימתה .אף פעם לא ראיתי אותה כך ,מפוחדת עד אימה .חיוורת,

בקיטל לבן ,עורך את הסדר לשולחן מלא באורחים ,בקולו המתנגן ,מעורר

רועדת“ .הם תפסו אותנו” היא לוחשת לנו “הם הגיעו לדירה בה התפללנו.

בנו געגועים .כעת אמא יושבת בראש השולחן ,מקריאה את ההגדה .היא

בשנייה האחרונה נמלטתי ,הצלחתי להגיע לכאן" .נשימתה מסרבת

משתדלת בכל כוחה שאוירה חגיגית תשרה בבית ,אך דמותו החסרה של

להרגע .ליבה דופק בעוז.

אבא אינה משה מעינינו .אנחנו ,הגדולות ,לא מתאפקות ומתחילות לבכות.

הימים עוברים .אחותי ואני כמעט ולא יוצאות .מפחיד לצאת מהבית .יש
לנו מספיק עבודה גם כאן .החיים שתמיד היו קשים הופכים קשים מנשוא.
האוכל הולך ואוזל ,השגתו כרוכה בסכנה .כסף אינו בנמצא .הקהילה כולה
במצוקה ,כל משפחה מתמודדת על קיומה ,שורדת מיום ליום.

הבכי מדבק .במהרה הופך השולחן כולו לחבורת ילדים בוכייה .הרבה
ימים אצור הבכי הזה בתוכינו וכעת הוא מוצא לו מוצא .לא תמיד מותר
לנו לבכות .הימים
העמוסים,
אינם

הכאב,

מאפשרים

לאף אחד אין פנאי או אפשרות לתמוך כעת במשפחתו של הרב שנשארה

זאת .והנה כעת הכל

בלעדיו ,ללא המשכורת הקטנה שהיתה מנת חלקינו עד עתה .אמא

יוצא...

מוצאת דרכים מסתוריות לאפשר לנו את הקיום ,להמציא לנו מעט אוכל
על מנת שלא נרעב.

אמא עומדת
רביעית מימין
בכנס רבניות בפולניה
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חזרה לסלובקיה 1940 - 1942
שוב לבית סבא

יום רודף יום .גזירה רודפת גזירה .גם כאן הלך החבל והתהדק .חנויות
יהודיות נמסרו לגויים .עוצר הוכרז השכם וערב .הכסף ,הפרוות וכל דברי
הערך שעדיין היו בידי היהודים נמסרו לגרמנים .עד אנה? עד אנה יוכל

הכל כבר מוכן .אנחנו יוצאים למסע .אל עבר אבא ,סבא ,לעבר סלובקיה

המצב להחריף?

הרחוקה.

אבא מונה כדיין של העיר .בחדרו של סבא נערכו דיונים כבדי משקל.

מה זכור לי מהמסע? לא הרבה .עגלה עם סוסים הסוחבת בתוכה שבעה

אנשים יצאו ונכנסו ללא הרף אל תוך הבית הקטן .אני נדחקת לחדר

ילדים ואמא יחידה .עדיין בתוך פולין ,בתוך היערות ,בשבילים .בלילה.

הצפוף ,משימה עצמי כמשחקת או עושה שיעורים ,ובסתר ,בלי שאף

ביום .מסתתרים בכל מקום ,נזהרים שלא להתגלות .לפנות ערב אנו מגיעים

אחד ישים לב ,מאזינה לדיונים .כל כך הרבה דיני ממונות .כל כך הרבה

לקרובי משפחתה של אמא באחת מהערים בפולין .אמא דופקת .הדלת

מחלוקות על ירושות ,על כספים .כמה ויכוחים ,מריבות .הדבר נראה לי

נפתחת .הם מביטים בנו בפליאה ,פליאה המהולה בחשש מה .משפחה

כה מוזר .אצלינו כסף אף פעם לא היה עניין .פעם יש ופעם אין .התפלאתי

יהודיה עם שבעה ילדים? הרי זו סכנה גדולה להלין אותנו .למרות זאת

על האנשים שמעסיקים עצמם בכאלו עניינים פעוטים.

הדלת נפתחת לרווחה .הלב עדיין חם על אף הפחדים .אנו נכנסים .זהו

פליטים רבים מפולין החלו להגיע לעיר .חסרי כל ,רעבים ומבולבלים .לנו

הלילה היחידי בו אנו ישנים בתוך בית אמיתי ,מוגנים מרחשי היער ומן

היה היכן לגור .משפחה .להם לא היה דבר.

הזאבים הרעבים .אנו חוצים את הגבול .ביום? בלילה? כבר איני זוכרת .אני
רק זוכרת את מראה פניו של אבא המחייך המצפה לנו ליד ביתו המוכר של
סבא .הביתה .הנה שבתי הביתה.

אבא זימן את אנשי העיר לביתו .לכולם היה קשה אך הוא לא ויתר.
“אתה” פנה לאיש שישב מולו “אתה נותן מאה קורונה למען הפליטים
שהגיעו לעיר".

חסרונה של סבתא מורגש בכל פינה .מי מנקה? מי מבשל? סבא עדיין

“אבל ,הרב ”...גמגם האיש “אין .המצב קשה מאוד".

ספון בחדרו ,בין ספריו .בחדר גם מיטה ,ארון בגדים וארון ספרים קטן.

אבא הביט בו במבט חודר ולא יסף .והוא נתן .מהכסף הזעום שעוד נותר

פרט לחדר זה יש רק עוד חדר קטן .עוד דוד נשוי מתגורר כאן עם אשתו

להם נתנו כל אנשי העיר לאחיהם היהודים שגם להם יהיה מעט.

וילדיו ,גם כמה מאחיה של אמא שאינם נשואים ,אבא ואנחנו .למה לספור

עוד קבע אבא שכל משפחה תתרום חדר אחד בביתה לפליטים .בת דודתי

כמה אנשים? העובדה היא שלעת ערב כל אחד מוצא פינה לישון ודי בכך.

הגיעה לביתינו ,מצרה“ :איך אפשר? איך אפשר? בקושי יש מקום להניח

אין על מה להתלונן .מצבינו שפר יותר ממצבם של רבים אחרים.

את הראש בבית ,וכעת -משפחה נוספת בבית?!” אך מילותיה לא עזרו לה.
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גם היא ,ככולם ,השפילה מבטה בפני אבי ותרמה חדר לאחיה הפליטים.

מטריה או מסיבה?

לעיתים הייתי מצטרפת לאמא ועוברת בין האנשים :אוספת בגדים,

 – 1941הכל כבר מוכן .מחנה השמדה אושוויץ מוכן ומחכה לאיכלוסו.

נעליים ,וחפצים חיוניים אותם העברנו לפליטים.

מישלוחים ראשונים עמדו להישלח לגיא צלמוות“ .אושוויץ”.

יום אחד נקרעו נעליי ורציתי ללכת לסנדלר המקומי לתקן אותם.

עתה גם אנו לא היינו בטוחים .מפחדים מתי יגיע הרגע ,מתי תבוא השעה.

“לא" .אבא אמר “לא מזמן הגיע לכאן פליט מפולניה ,סנדלר .לכי אליו .גם

הראשון שהיה בסכנה היה אבא ,עדיין צעיר .רב העיר .בעל מעמד.

הוא צריך פרנסה".
הלכתי לסנדלר שהגיע מפולניה ,כפי שהורה לי אבי.

דפיקות רמות בדלת .מה עלינו לעשות? היכן נסתתר? והכי חשוב -כיצד
נציל את אבא? מחוץ למזווה ארון גדול .אבא נכנס דרכו אל תוך המזווה

אבי לימד אותי כיצד להיות רגישה לכאבו של הזולת ,לבחור בזהירות

ומתחבא בתוכו .כשרק היינו מריחים חיפוש היה נכנס בזריזות אל תוך

ובמחשבה להיכן ברצוני להעביר את כספי .שתהיה בו תועלת אמיתית,

המחבוא ומחכה עד שהסכנה תעבור .הלב שלי היה הולם בפראות .מנסה

לא רק לעצמי .לימוד חשוב שאני נושאת עמי עד עצם היום הזה .גם היום,

לחייך אל החיילים בשלווה כדי לא להסגיר את הפחד הנורא .אך בתוכי

כאשר אני קונה דבר מה ,לא תמיד המחיר הוא הקובע .מאחורי החנות

הרגשתי שעוד מעט אקרוס .עוד מעט יימחה החיוך המדומה על פניי

ישנו איש .מיהו האיש הזה? האם אני רוצה להעניק לו את כספי? או שמא

ואזעק מרה.

אדם אחר זקוק לו יותר?

החיפושים התרבו .צעירים רבים נלקחו .כל יהודי שנלקח כואב לי מאוד,
מפחיד .מה ילד עמו יום?
חייבים לעשות משהו! אבא ישב עם ראש הקהל ,האיש שהיה ממונה על
העיניינים הציבוריים ,ועם ד”ר אטלס ,הרופא היהודי וביחד ניסו לטכס
עצה.
יש .יש רעיון .נפרסם שיש טיפוס בעיר.
אור גדול זרח על פני כולם .אולי יהיה זה פתח להצלה ,אפילו למעטים...
ראשונות נפלנו אנו ,אחותי ואני ,לטיפוס המדומה.

מימין עומדת טובי ,לידה חנל'ה ,אמא במרכז ,אני,
לידי חיים-משה .מימינו מנדל'ה ואחריו שרל'ה וגיטל'ה.
יושבת :חנה-אלקה בת דודתינו מפולניה.

“שיכבו בשקט" .היתה אמא מסבירה לנו .אבל אנו רצינו לקום ולהסתובב
כרגיל ,לשחק ולקפוץ .לא עזרו תחנונינו .רותקנו למיטה .הרופא ,ד”ר
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אטלס ,היה בא לבקרינו מספר פעמים ביום .שיבינו השכנים שפה חולים.

מתחת לביתנו יש מרתף .אבא ועוד מספר אנשים מסתתרים בתוכו .אנחנו

שלט גדול נתלה בכניסה לבית“ :מחלה מדבקת .סכנה".

הולכים בלעדיו .אמא נסחבת עם כל הילדים .גם סבא נמצא עימנו .כמה

הטיפוס הלך והתפשט בעיר .בכל הבתים היהודים ניתלו שלטים מזרי

מהדודים הרווקים ,אחיה של אמי ,מתחבאים גם הם למטה ,במרתף ,עם

אימה .החיפושים הלכו ופחתו .החיילים פחדו להיכנס לבתים .רק דפקו

אבא .אנו הולכים לאט לאט ,כמבקשים להשיב צעדינו לאחור .ביה”ס אליו

וקראו מעם הפתח“ :יש כאן מישהו?” נזהרים שלא להידבק במחלה

נצטוינו להגיע הומה כבר אדם .אנשים יושבים על מזוודות .שקט מוזר.

המאיימת ,שומרים על מרחק ונעלמים במהרה.

אנו מכירים כמעט את כולם .השלום בו אנו מברכים זה את זה חלוש מאוד,

השיטה עבדה ,אך לא לאורך זמן.

רווי חששות.

בקרוב תהיה לנו בת מצווה .לכל הבנות מכיתתינו עושים מסיבה קטנה

כמה ימים מחזיקים אותנו שם .אלפי יהודים בתוך מבנה קטן .קטעי

בבית עם החברות .מעט כיבוד ומתנות קטנטנות .גם אנחנו רוצות .אנחנו

תמונות זכורים לי :סבא שלי ,הזקן וההדור ,נגרר להופעה חיה .שם ,אל

מתכננות בהתרגשות והולכות מהר לדבר עם אמא.

קול צחוקם של החיילים ,נגזר זקנו הארוך .אני שונאת אותם .שונאת

“הלא רציתן מטריה“ ?...אמא אומרת“ .או מטריה או מסיבה".

אותם .איך אפשר להיות כה אכזריים? איך אפשר להתאכזר לסבא זקן

אנחנו עומדות נבוכות .נכון .כבר מזמן שאנו חולמות על מטריה .מטריה

וחלש? יש דברים שאני עדיין לא מבינה .לא רוצה להבין.

החסרה כל כך במזג אויר החורפי הזה .אז מה כדאי? מטריה? מסיבה?

איכשהו פותח הקב”ה גם כאן פתח להצלה .השילטונות נותנים אישורים

היום אני מבינה שהמסיבות הללו לא היו לרוחם של אבי ואמי .נשבה בהן

לבעלי מלאכה חשובים :רופאים ,אנשי תעשיה ,אנשי עסקים .בערך

מן הרוח של הגויים .של העולם שמסביב .אבא ואמא היו עדינים מספיק

חמישים איש שוחררו .והלא אנשים אלו צריכים גם רב ...סבא ,שהיה

כדי להבחין בכך בעוד שאר היהודים שלידינו לא עמדו על כך .אז מטריה?

מנכבדי העיר ,הוצג בתור רב וככזה הותר לו לבחור עוזרת .העוזרת הייתה

מסיבה?

אמי .ואנו ,ילדיה ,שוחררנו יחד אתה .סבי ,אמי ואנחנו ,הילדים ,שבים

כח’ באייר .יום הולדתינו .אין כבר מה להחליט.
הגורל נקבע – באותו יום בדיוק בו נולדתי מצטווים כל היהודים להתכנס

הביתה ,לעיר רפאים .עיר שהתרוקנה ביום אחד מאלפי תושביה .עיר
אוכלת יושביה.

בביה”ס המקומי .יעד ההמשך ידוע מראש– אושוויץ .כולם .נשים ,גברים

אבי מקבל אותנו בשתיקה .אנחנו אמנם כאן אך כל השאר כבר אינם .עיר

וטף.

שלמה עומדת דומם .עיר שלמה שהיתה ואינה.
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מבין ההריסות

אבי .שם עדיין לא התחילו המשלוחים .אך איך? איך? איך יעברו לשם

לאט לאט יצאו מהמחבואים כל מיני אנשים .קהילה קטנה ניסתה לבנות

שבעה ילדים?

עצמה מבין ההריסות .הפחד היה עצום .ידענו שכל רגע הוא רגע שאול,
וכך חיינו אותו ,מפוחדים .אולי לא כולם ידעו ,לא כולם הבינו מהם
פני הדברים ,אבל אבא ידע .היה לו חבר מעיר אחרת :הרב מיכאל-דוב
וייסמנדל .הרב וייסמנדל ידע הכל .לפני שאחרים ידעו הוא כבר הבין את
גודל האסון .היה הולך ומזהיר את כולם :תתחבאו! תברחו! עשו הכל כדי
להנצל .הקול שלו היה מכה בנו ,מתריע ,מתחנן .הוא ידע על המחנות ועל

מיטה שהתייתמה
תשעה באב .טובי ואני כבר בנות שתים עשרה .זוהי הפעם הראשונה
שעלינו לצום .על אף יום האבל העומד בפתח אנו קצת נרגשות .אנחנו
ננוח כל היום על הספה ,אנחנו מתכננות .היום לא נעזור עם הילדים .ודאי
נהיה חלשות.

הרציחות ההמוניות ,על הכל ...הכל .בלב רוטט פנה לועדי הצלה בכל

בוקר תשעה באב .דפיקות רמות בדלת .אימא פותחת .חיילים במדים

העולם ,ליהודי אמריקה ,לתורכיה ,ישראל:

פורצים אל הבית ,נעמדים על יד סבא:

“אנו נרצחים כאן" .כתב להם “בקרוב לא ישאר מיהדות אירופה דבר.

“בוא!” הם מצווים עליו.

גברים ,זקנים ,ילדים ואמהות .כולם נרצחים .אנא חושו מהר להצילינו .אם

הלב שלי דופק בפראות .לא סבא! לא הוא! לא .לא! סבא מביט עליהם

תוכלו לשלוח לנו כסף נוכל להציל מיליוני נפשות .אל נא תעמדו מנגד.
הצילו!”

בעיניים הזכות שלו ,חלש ועדין .אמא ניגשת אליהם בשקט ,מושיטה להם
צרור שטרות גדול מבלי שאף אחד יראה .בלי לומר מילה הם סובבים על
עקביהם ויוצאים .סבא נשאר לשכב במיטתו .אני נושמת לרווחה .הוא

את מכתביו שלח לכל העולם .מעטים שלחו כסף ורבים אחרים נשארו

ניצל! הוא ניצל! טובי ואני שוכחות לגמרי שהיום תשעה באב .שמחה

דוממים .בכסף שאסף נמנעו משלוחים רבים .אך אנו ידענו שלא ירחק

עצומה ממלאה את ליבנו .סבא ניצל! סבא ניצל!

היום ויגיעו גם אלינו.

כל העיר כמרקחה .כה הרבה אנשים נלקחו היום .קרובי משפחה מתרוצצים

מצחו של אבא חרוש קמטים .מחשבה אחת טרדה אותו יומם ולילה.

בעיר כאחוזי תזזית ,אולי יש עדיין סיכוי לשחרר מישהו מיקיריהם .אולי

יש להציל את הילדים .לפחות הילדים .בעיניים כלות היה מתבונן בנו

עדיין לא אבדה תקווה.

משחקים ,צוחקים .ולבו קרוע בקרבו :מה ניתן לעשות?

לשווא.

היינו כמו עכבר כלוא המחפש פתח מילוט .אך שום פתח לא נמצא.

אחר – הצהריים .הרכבות כבר נסגרו .הדלתות ננעלו .ראשים דחוקים

המקום היחידי שעדיין היה אפשרי היה הונגריה ,מקום מגוריהם של הורי

מבצבצים מבעד לחלון הקטן של הרכבת ,רוצים לומר מילה אחרונה.
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למרות הכאב ,טובי ואני עליזות .העיקר שסבא ניצל .אנחנו הולכות ברגל

הונגריה 1942 - 1945

להביא חלב .יוצאות מהעיר לעבר המדרונות הירוקים שם גרה הגויה

לבד בארץ רחוקה

המוכרת לנו חלב .אני דופקת בדלת העץ החומה ,היא פותחת לנו .מחייכת
לעברינו בראותה את שתי התאומות הזהות .אנחנו פוסעות אתה לעבר

הבהילות לצאת מכאן הולכת וגדלה .כל יום נוסף הוא סכנה.

הרפת ובזמן שהיא חולבת את הפרה אנו מספרות לה בהתרגשות שסבא

אף אחד מהילדים לא מוכן לנסוע לבד .אבל אני מוכנה .בראשי תמונות

כמעט נלקח ובסוף שוחרר .ברוך ה’ .איזה מזל .היא מושיטה לנו בקבוק
מלא בחלב חם וטרי ואנו משלמות לה ומדלגות חזרה בשביל לעבר העיר.
אני פותחת את דלת הבית .משהו אינו כשורה .אני מסתכלת סביבי ולא
מבינה מה קרה .אבל רגע – מיטתו של סבא ריקה .זעקת שבר פורצת מפי,
אמי ואחותי גם הן מתחילות לבכות.
“הם לא הסכימו לנסוע בלעדיו .הרשעים האלו" .אמא אינה מצליחה
לעצור בכייה “באו וגררו אותו מהמטה".

נופים מרהיבות שאני ממציאה על הונגריה הרחוקה .אני מדמיינת את
הבית של סבא וסבתא נעים ומרווח .רחובות רחבים ומסבירי פנים המצפים
לי .אני משתוקקת כבר לצאת מכאן ולהתחיל במסע.
אמא זה עתה ילדה את אטה ,בתה השמינית .היא שוכבת במיטתה.
אני יוצאת למסע הגדול ,בידי מזוודה קטנה .אבא מחזיק בידי ולוקח אותי
למקום המפגש של הקבוצה .פתאום הוא נעמד.
“אמרת שלום לאימא?”

אי אפשר לתאר את השבר שבתוכי .סבא הוא הכל .אי אפשר לתאר מי

אני לא עונה .מתביישת .מרוב התרגשות שכחתי לגמרי לגשת לאמא.

היה הסבא הזה .עד כמה

אנחנו חוזרים הביתה .אמא נותנת לי נשיקה במיטתה ומברכת אותי

הערצתי אותו ,אהבתי

בהצלחה .קולה רועד קמעה.

אותו .איך אפשר לדמיין
בלעדיו?

חבורת יהודים מפוחדים כבר מחכה לנו .אני הילדה היחידה .כולם

כולנו בוכות .כמה אנחנו

מבוגרים .אנו עולים על עגלה .הגוי שקיבל מאבא כסף מנהיג את העגלה.

בוכות .כמה...

הסוסים פוסעים בתוך היערות ,בשבילים נסתרים ,שלא יתפסו אותנו,

את

החיים

חומקים בדרכים עקלקלות ,נחבאות .אחרי נסיעה ארוכה אנו חוצים את

מאז נשאר הכאב הזה
בתוכי .מכמה אנשים

סבא וסבתא

הגבול ,מגיעים לעיר קטנה בהונגריה .השפה פתאום כבר לא מוכרת לי.

נפרדתי עוד אחר כך בחיי? מאמא ,מאבא ,מאחיי ,מאחיותי .אבל אותו רגע

האנשים לבושים שונה ,נראים שונה .אני מרגישה זרה .הרכבת נושאת

של כאב נשאר נעוץ בי לעולם ,תקוע בי כסכין חדה .עד עתה .כן ,עד עתה.

אותי הרחק הרחק מבית ילדותי .דודתי ,אחותו של אבי ,כבר ממתינה לי.

31

32

אורך
ָ
בין חרכים

הקוחר ץראב דבל

אני מברכת אותה לשלום בביישנות .מעולם לא ראיתי אותה .אני בוחנת

מאוד רוצה לחזור .האם אפשר? אנא כיתבו לי מהר ואימרו לי מתי אוכל

את פניה בחשאי .האם היא באמת דודתי? ואולי זוהי טעות? אני עולה

לשוב חזרה.

עמה על הרכבת .בשקט ,בשקט ,בלי שאף אחד ישמע ,היא מסבירה לי

באהבה

באידיש שגם כאן מסוכן .גם כאן אסור להלין יהודים זרים ,וגם כאן עלולים

פייגי”

לתפוס אותי .אסור לי לדבר מילה עד שנגיע לבית של סבא וסבתא .אני

זה היה המכתב הראשון

שותקת ומתבוננת בחלון ,בנופים הזרים .הנסיעה ארוכה .השתיקה קשה

שלי .אך גם אחרי שנה

לי .אפילו מילה אחת אני מפחדת להגיד שמא יזהו שאני יהודיה.

ושנתיים הייתי כותבת

סוף סוף אנו מגיעות לעיר נירדג’האז .מקום מגוריהם של סבא וסבתא.

את

דודתי מוליכה אותי אחריה עד לדלת קטנה .דופקת ופותחת את הדלת.

מתייסרת בגעגועים.

שני אנשים זרים מתבוננים בי .סבא וסבתא .מעולם לא ראיתי אותם בעבר.
סבתא קרבה אלי ונותנת לי נשיקה ,ממלמלת מילות חיבה באידיש .סבא
עומד מולי ולא נע .דודתי לוחשת לי מאחור שעלי לתת לסבא נשיקה על
היד .מה פתאום נשיקה על היד? לא רוצה .היא דוחפת אותי דחיפה קלה
לעברו אבל אני עומדת במקומי ,נטועה.לא .לא .לא רוצה.
בלילה חנוק לי בגרון .הכל פה זר כל כך ואני בודדה .איך הסכמתי לבוא
לפה? אני מרגישה כלואה.
“אבא ואמא היקרים”
אני כותבת להם לאחר מספר ימים.

לאט

אותם
לאט

המילים.
התחילו

להגיע גם האחים שלי.
אחד אחד הם הגיעו,

אני מימין ובת דודתי טובי מסעליש.
בתקופה שבה גרתי בהונגריה.

בזה אחרי זה .אחרי
כל החודשים האלו הרגשתי קצת יותר בית ,רואה את הפנים המוכרות,
האהובות .מחבקת.
אבל בבת אחת נהייתי פתאום גם אמא .הייתי רק בת שתים עשרה וכבר
תיפקדתי כאם לחמישה .טובי ,אחותי התאומה ,נשארה בבית ,לא הסכימה
להפרד מאבא ואמא ,ואטה הקטנה הייתה צעירה מדי בשביל לערוך מסע
כזה לבד .חמשת האחים האחרים הגיעו בזה אחרי זה ואני טיפלתי בכולם.

“ברוך ה’ ,הגעתי בשלום .אך הכל שונה פה מאוד ממה שחשבתי .האם
אוכל לחזור להיות איתכם? אני מתגעגעת כל כך .אין לי פה שום חברות

סבתא הייתה מבשלת ואני עשיתי את כל השאר .ערימות של כלים חיכו

ואני לבד כל כך .אין לי עם מי לדבר .מדי פעם מגיעה הדודה ואז היא

לי לאחר כל ארוחה .לא היה כיור ולא היה סבון .גם לא מים .שתי גיגיות

מחליפה עמי מספר מילים ,אבל חוץ מזה אני כה בודדה .מה אעשה? אני

גדולות היו לי .בחצר הייתה באר .לבד הייתי מעלה את דליי המים הכבדים
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מן הבאר וממלאה את הגיגיות .אחת מהן יועדה לכלים המלוכלכים.

ביום שני אכלנו מרק שעועית – גושים קטנים התערבבו בתוך פי .מהו

עם מעט אפר מהאדמה הייתי מקרצפת אותם ומניחה בגיגית עם המים

הטעם המשונה הזה?

הנקיים ,ואז מוציאה ומייבשת .כך לאחר כל ארוחה .בקוצר רוח הייתי

וביום שלישי – דייסה מקמח תירס .מה זה? עצמתי עיניים ובלעתי בלי

מחכה כבר לשעת ההשכבה ,מצפה לסיום היום הארוך והמתיש .מלבישה

לומר מילה .משתדלת שלא להריח את הקדירה.

אותם בפיז’מות ,מאכילה ושמה אותם במיטה ,לישון .כשהיה כבר שקט

וביום רביעי ...חזרנו לתפריט של יום ראשון וחוזר חלילה.

בבית רציתי גם אני ללכת לישון ,אבל עבודה רבה עוד ציפתה לי .את

נרתעתי מהאוכל ומטעמו המוזר .אך אכלתי בנימוס ,בלי לומר מילה,

הבגדים המלוכלכים הייתי מכבסת מיד על מנת שיהיו מוכנים למחר ואז

ואמרתי תודה לסבתא שעמלה קשה כל כך על מנת להכין אוכל לששה

הייתי מתיישבת לתפור את הגרביים הקרועות ,את הכפתורים שנפלו .ואז,

ילדים רעבים.

בסיום כל העבודה ,באו הרגעים הקשים באמת.

בליל שבת התבוננתי על סבא בתמיהה .טובל את החלה שלו בליפתן.

בלילה ,על המיטה ,הגיעו כל המחשבות ,הגעגועים .האחים שלי היו לידי

"מדוע הוא עושה זאת"? חשבתי לעצמי .זה נראה לי מוזר כל כך .חלה

אבל אבא ואמא רחוקים .כמה התגעגעתי אליהם .כמה הייתי עצובה.

וליפתן? הדבר חזר על עצמו בכל ליל שבת ובכל פעם הפליא אותי מחדש.

חלמתי לשוב אליהם ולחזור להיות ילדה .הייתי רק בת שתים עשרה

היום אני מבינה שכדי שלא יהיה לו ספק אם לליפתן דרושה ברכה הוא

וכמהתי למשחקים ,לחברות ,ללטיפה...

ליפת אותה בפת .אבל אז ,השאלה הזו ניקרה לי כל הזמן בראש ולא היה

אבל למחרת שוב הייתי קמה אל תוך אותה מציאות :להלביש ,להאכיל,

את מי לשאול .שאלות רבות היו בראשי ,חסרות תשובה ,אך נשארתי עמן

לנקות .המציאות שלא הרפתה.

בבדידותי .ללא מענה.

העצב שלי היה רב .רב מאוד.
כלום לא אהבתי בהונגריה .כלום .השפה הייתה זרה לי .המנהגים ,האנשים.
נדמה היה לי שאף אחד אינו מחייך אלי .רק סבא וסבתא היו מוכרים לי.
משתדלים להמתיק את יומי האפל בחיוך קטן או במילת עידוד קצרה.
גם האוכל היה שונה ולא מוכר.

דבר אחד נסך בי תחושה של בית .כאשר הייתי קמה בבוקר נשמע כבר
קולו של סבא לומד תורה .הניגון הזה של הגמרא ליווה אותי כל ימי חיי,
אצל אבי ,סבי בסלובקיה ,וסבי ההונגרי .כך היה מאז ומעולם .תמיד היה
סביבי בקומי ,מזכיר לי שהנה ,יש לי בית .אני בביתי.
הניגון הזה נסך בי כוח .לא רק בגלל התורה שבו ,אלא מתוך שהכיל בתוכו

יום ראשון אכלנו מרק תפוחי אדמה – בקושי הייתי מחליקה את הטעם

את כל החום של ילדותי .החום של אבי ,אמי וסבי .החום שהיה ועתה לא

המוזר אל תוך גרוני.

היה עוד עמי .הניגון של התורה הרטיט בגוי את הזיכרונות ,את הימים,
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אליהם כמהתי כל כך .האם ישובו עוד אלי?

לכמה ימים לדודה אטה?”

ויום אחד גווע גם הניגון הזה .התעוררתי ושקט מוזר אפף את מיטתי.

התבוננתי על סבתא ,תוהה מה לומר .לנסוע אל ביתה של דודה אטה?...

היכן סבא? מה קרה?

סבתא הביטה אלי ,כמבינה“ :סעי ,בתי ,סעי מעט ,נוחי לך".

סבא שכב דומם במיטתו ,חולה .אחרי ימים מועטים עבר לבית החולים

בלילה ,עת ישנו כבר הילדים ,שכבתי במיטתי .יראה מילאה את לבי :דודה

ומאז לא ראיתי אותו עוד .סבתא חזרה לבדה .סבא הלך לעולמו .נותרנו

אטה .דודה אטה נשואה לרב זושיא ,נכדו של הצאנזער רבי ,בעל ה”דברי

אני ,סבתא וחמשת אחיי.

חיים” ,ואביו הקדוש ,ר’ שלום אליעזר ,הלא חי אתם בביתם ...חשש מהול

עצב ודאגה כיסו את פניה של סבתא .הבית היה אפוף קדרות .באים

בהתרגשות הרטיט את גופי .ואם אראה אותו פתאום ,את הצדיק? האם
אדע איך להתנהג? ומה

והולכים יצאו מהשבעה .אבל אני לא הרגשתי מאומה .לא היו בי שום

אומר?...

דמעות .ואז הבנתי שפסק הניגון ולא אוסיף לשמוע אותו עוד ,וזכרו של
סבי השני ,הסלובקי ,שנלקח מאתנו עלה בי .שוב הציף אותי הכאב הנורא

למחרת

על מיטתו שפתאום התרוקנה .רק אז ,עלו בי דמעות .ובכיתי ובכיתי.

רכבת

בכיתי על ניגון שאיננו עוד .על ניגונו של ילדותי שהלך לעולמו.

סיפורים על קדושתו של

עתה נותרנו בבית סבתי ואני ,חמשת אחיי ואחיותי הקטנים ושני אחים של

הצאנזער רבי עלו בראשי
עת

אבי ,עדיין לא נשואים.
השנה  ,1943פליטים הגיעו מדי פעם בפעם מפולניה ומסלובקיה ,בפיהם
תיאורי אימים על מחנות ההשמדה .עיניהם נראו כשייכות לעולם אחר,
רדופות ,נוגות .ההונגרים האזינו להם בפנים שלוות“ :כאן זה לא יקרה” היו
אומרים בנחת “לא בהונגריה .לא כאן".
אני נסיתי לנטוע בי אמונה במילים שלהם ,בתחושה הבטוחה כל כך,

עליתי
לעיר

הרכבת

על

רצפרד.

התרחקה

מהתחנה .בביתינו היה
משמאל דודתי אטה ובנה ,לידה דודתי
מסעליש ובתה .אמי ,ודודה נוספת שעומדת.

השם

“הצאנזער

נלחש

בחרדת

רבי”
קודש.

הייתי דור ששי לצאנזער רבי והנה עומדת אני לפגוש את בנו .הרכבת
המשיכה בדרכה ,ואני ישבתי במקומי מתוחה ונרגשת“ .אל הצדיק ,אל
הצדיק ”...כמו לחשו לי גלגלי הרכבת המתקרבים ליעדם.

אך לא יכולתי .תחושת בעירה התלוותה אלי עוד מימי בריחתי מפולין.
השלווה היתה ממני והלאה .פחד .פחד ליווה אותי בכל מקום בו הייתי.

דודה אטה פגשה אותי בתחנת הרכבת ולקחה אותי לביתם .הבית המה
בילדים קטנים .צחוק ודיבורים היו בכל מקום ורק חדר אחד נותר שקט.

“מה את אומרת” ניגשה אלי סבתא ,כממתיקה סוד “מה דעתך לנסוע
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“זהו חדרו של ר’ שלום אליעזר

חתונה של כאב

הצדיק" .לחשה לי דודה אטה .מחוץ

“מזל טוב ,מזל טוב” חיוך מאיר את פניה של סבתי “הרשל התארס".

לחדר חיכו אנשים לרב ,אך דודה

דודי התארס .למרות השמחה ,יש גם תחושת בהילות .העולם כולו

אטה פנתה לפתע אל עבר הדלת

בתוהו ובוהו ,המלחמה בעיצומה ,תחושת אי הודאות חודרת אפילו לכאן,

והכניסה אותי .מופתעת מצאתי

להונגריה השלווה .בזריזות מארגנים חתונה.

עצמי פנים אל פנים מול הצדיק.

סבתי מחליקה יד על שערותי החומות“ :את תבואי עמנו” היא לוחשת לי

הוא ישב מולי ואני לא ידעתי

“תבואי עמנו לחתונה" .אני עולצת .אותי ,רק אותי לוקחים .הרחק מכל

מה לומר .לשוני כמו דבקה לחכי

המטלות שאני נושאת על גבי כל יום .אסע לחתונה.

והמילים נעלמו להן .האם לבקש
ברכה? חלפה המחשבה בראשי .אך

בגד של שבת מושם במזוודה יחד עם בגדה של סבתי המקופל בקפידה

מה אבקש? מבולבלת וחסרת מילים

גם הוא .גם דודי השני ,הרווק ,נוסע עמנו ודודתי הנשואה גם היא מגיעה.

עמדתי מול הרב .נדמה היה לי שחייך אלי ואף נתן לי ברכה ,אך אפילו

ארבעתינו נוסעים לתחנת הרכבת .לא הרבה אני יוצאת מהרחוב הקטן

אזניי לא נענו לי .נדמה היה לי שאני עומדת בקודש הקודשים ,בהיכל

שלנו .תמיד יש פחד שמא מישהו יפנה אלי לבקש תעודות .צריך להזהר

המלכות .עמדתי מולו כולי חיל ורעדה .לא

לא להתגלות .אך הפעם אני עם סבתי ודודיי ,נרגשת ,כמעט ושוכחת

נעה ולא זעה.

מהפחד המתמיד שחי עמדי בכל דקה.

הצדיק ר' שלום אליעזר זצ"ל

מששבתי הביתה ברכבת מביקורי אצל

אנו עולים אל הרכבת הנוסעת אל עירה של הכלה ,העיר ברגסס.

דודה אטה נדמה היה לי שהרכבת

ביום חמישי אחר הצהריים אנו מגיעים אל העיר .מחר החתונה ויש לנו

מלחשת נגינתה “ :אני זכיתי לעמוד מול

זמן להתארגן .הכלה ובני ביתה מקבלים את פנינו בחיוך ,מארחים אותנו

הרב הקדוש .אני זכיתי לעמוד מול הרב

ומכינים לנו מקום לישון .בהחבא אני מביטה בכלה ,מדמיינת גם אותי כלה

הקדוש.

ביום מן הימים...

אני זכיתי“ ...

יום ששי בבוקר .קולות רמים מהרחוב מעירים אותי .אני פוקחת את עיני.
הבית כולו כמרקחה .האם בגלל החתונה? אבל כולם נראים עצובים כל
אחותי אטה

כך ,מודאגים...
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לאט אני מבינה .הנאצים .הנאצים כאן .הם נכנסו השכם בבוקר ולקחו

אוירה כבדה ממלאה את חלל הבית הקטן בו מתקיימת הסעודה .כל

עשרה מחשובי היהודים בעיר ,ביניהם אביה של הכלה ,רבה של העיר.

דמיונותי על החתונה השמחה נגוזים .מתח ופחד הופכים את האנשים

באחת אני נזכרת בימי בסלובקיה ,בסבא שנלקח .אימה ממלאה את לבי.

לשקטים מן הרגיל .פרצופים מודאגים ניבטים מכל עבר ,האוכל עליו

לאן נברח הפעם? מפולין ,לסלובקיה ,להונגריה ,הם מגיעים לכל מקום.

טרחו כה הרבה אינו ערב לאף אחד .מה ילד יום? חשש מתגנב ללבבות,

לאן כבר נותר לנו לברוח?

האם היה אמת בסיפורי הפליטים? ואם כן...

שאננותם של ההונגרים מתנדפת .גם כאן .גם לכאן הם הגיעו .אך כאן

הלבבות בלים.

הם

לא

הורגים

למחרת כבר גזרות חדשות“ :אסור ליהודים ללכת החוצה בלילה .אסור

ישר “ .אם תשלמו

ליהודים לנסוע ברכבת" .אסור ,אסור ,אסור .עוד ועוד.

לנו כופר עבורם,

איך נחזור הביתה? סבתי ואני נחרדות .והלא הילדים שם ,מצפים לנו .אחיי

אותם”

ואחיותיי .ואיך אפשר לחזור אם לא ברכבת? גם דודתי ממהרת כבר לחזור

נשחרר

מבטיחים הגרמנים.

לילדיה שהשאירה עם בעלה.

“ואם לא”...

בלית ברירה אנו מחליטים לנסות את מזלינו ברכבת .שום פתרון אחר אינו

דמי הכופר גבוהים

נראה באופק.

מאוד .מהיכן נגייס
סכום כזה? ראשי
הקהילה

כולם

דודי שהתחתן זה עתה נשאר לגור בעיר הזו .אני נפרדת ממנו לשלום.
דודי הרשל'ה שהתחתן עומד במרכז.
מימינו דודי הרווק אייזיק (ולידם חבר).

אסורים והבנים מתרוצצים ממקום למקום ,מנסים להשיג כסף אצל עשירי
הקהילה ,עוברים בהולים בין האנשים .שעון החול הולך ואוזל.

ממנו ומכלתו הצעירה .זו היתה הפעם האחרונה שראיתי אותו .ימים
מועטים אחר כך נלקח לאושוויץ .חתן צעיר כל כך .מלא ציפיות לחייו
החדשים עם אשתו...

ומה עם החתונה? איך אפשר בשעת סכנה שכזאת להתחתן? אבל לבטל

על הרכבת אנחנו שותקים .משתדלים לא להתבלט .אך לא קשה לזהות

הכל? ...הכלה יושבת בצד מבולבלת ומודאגת.

אותנו :אני עם אפי היהודי וגווניי הכהים ודודי עם פיאותיו הארוכות.

בשעות אחרי הצהריים ,כמה שעות לפני שבת ,מצליחים לגייס את הסכום

הרכבת נעצרת .הלב שלי מחיש פעימותיו .שוטרים במדים עוברים מקרון

הנדרש .רב העיר ,אבי הכלה מגיע הביתה עייף וחוור .חופה בהולה

לקרון .אני מצטמקת במושבי .מבטם ננעץ בנו “ :החוצה!” הם מצוים

מתקיימת ואחריה סעודת שבת .סעודת החתונה.

עלינו “החוצה!”
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בדומיה אנו יורדים .איש מיושבי הרכבת לא פוצה פיו .מתבוננים בנו

באנו להוציא אותכם מהגטו".

מושלכים בתחנה לא מוכרת.

אנו ממשיכים לבהות בהם .מתקשים להאמין.

בקושי אנו מצליחים לשכור עגלה שתקח אותנו .אנו מתקדמים מעט
בדרך .אך גם כאן מורידים אותנו שוטרים .אסור .גם בעגלה אסור לנסוע.
אנחנו ממשיכים ברגל .בלילות אנו משתדלים למצוא יהודים שילינו אותנו
אצלם .סבתי משרכת רגליה .פגעי הזמן והכאב ניכרים עליה .בתום שבוע
מפרך ומלא בפחדים אנו שבים לביתה של סבתא.

אל בית שהוא כלא
שום דבר אינו כרגיל .בשובינו מקבל את פנינו הגטו .כל היהודים מקובצים
לאזור קטן .למזלינו שוכן ביתינו בתחום הגטו ואנו יכולים להמשיך
להתגורר בו .מאות יהודים מובאים לגטו ,חסרי בית .מהר אנו מוציאים

הם מספרים לנו מי הם :קבוצה של נוער יהודי שנמלטה מפולין ומסלובקיה.
עתה ,בעזרת ניירות מזוייפים הם מסתתרים בעיר שלנו מחופשים לגויים.
מתברר שאחיה של אמי ,דודי ,הגיע לבודפשט ,עיר הבירה של הונגריה.
הוא איבד את כל מה שהיה לו :אשתו ,ילדיו וביתו .עתה הוא מסתתר
בבודפשט .שם ,בעיר הגדולה ,קל יותר לשרוד ,יש יותר מקומות מחבוא.
לאחר שאיבד את כל עולמו היו כל מעייניו נתונים לנו :אחייניו .הוא יצר
קשר עם קבוצת נוער כזו בבודפשט ושילם להם כסף על מנת שיצרו קשר
עם הקבוצה שבעירינו ויעזרו לו להציל את אחייניו .בבודפשט יהיה קל
יותר להנצל ,קווה.

לחצר שלנו כסאות ושולחנות כדי שיוכלו האנשים לשבת שם.

“הביאו את אחייניי אלי” ביקש מהם “כאן ,בבודפשט ,אני כבר אדאג להם".

לא רק בחוץ המולה וחוסר שקט .גם בתוכינו .זו הפעם לא אמרו ההונגרים:

פתח להצלה נפתח לנו .אך כיצד נעשה זאת? איך נצא מהגטו? הלא אסור.

“כאן זה לא יקרה” .המציאות אחזה בהם בשתי ידיים .והם לא היו מוכנים.

הגטו סגור ומסוגר.

בארצות אחרות ניסו יהודים להתחבא ,להכין ניירות מזוייפים ואילו כאן

אנו מגבשים ביחד תוכנית פעולה :נעביר כל פעם ילד אחר .ראשונות ילכו

נותרו האנשים המומים .לא ערוכים .טרף קל.

שתי אחיותי הקטנות ,הן בהירות והמראה שלהן אינו יהודי כל כך .אנו

הגטו עומד להתרוקן ,חולפת השמועה .בקרוב יפונה לאושוויץ .המילה

מסכימים על השעה והיום בה ילכו לעבר אזור בגדר בו השמירה אינה

הזו ,אושוויץ ,קיפלה בתוכה כה הרבה לחישות ,פחדים ,חששות .כצל

הדוקה כל כך .הבחור והבחורה יטיילו מהצד השני ,החופשי ,וברגע שאף

מאיים נרקמה סביבינו.

אחד לא יראה יעברו אחיותי מתחת לגדר ויצטוותו לבחור ולבחורה .כיצד

נקישות בדלת ביתינו .סבתי פותחת .בחור ובחורה גויים עומדים בפתח.

להעביר אותן לדודי בבודפשט אח”כ? לכך תדאג החבורה יותר מאוחר.

סבתי נרתעת לאחור ,הילדים ואני בוהים בהם בעיניים גדולות ,מפוחדות.
“אל תדאגו" .הם פונים אלינו בשקט ,שאף אחד לא ישמע “אנחנו יהודים.
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אל מחוץ לגטו

בגדר אבן .אנו פונים לפינה נסתרת .סבתי ודודתי אוחזות בנו בזריזות

יום שלישי הגיע .ההעברה מתבצעת בשלום .אחיותי הקטנות נעלמות

ודוחפות אותנו אל מעבר לגדר .הן נעלמות מעינינו ואנו נוחתים ברחוב

אל מעבר לגדר .תחושת רווחה נמהלת בפחד :האם יצליחו להגיע בשלום

שאינו מוכר לי .גם השפה זרה לי .רק מילים בודדות מהשפה ההונגרית

לבודפשט? ומה יהיה אתנו כאן? האם יבואו לקחת גם אותנו?

נקלטו בראשי .בבית דיברנו אידיש.

בשורה קשה מכה בנו :חנל’ה ,אחותי הקטנה והיפה ,בת השתים עשרה,
נלקחה לאושוויץ .דודתי מהעיר סעליש ,שלה הייתה רק בת אחת ,לקחה
אותה אליה לפני מספר חודשים כדי להקל קצת את הצפיפות בביתינו
הקטן .כל משפחתם ,יחד עם חנל’ה ,נלקחה לאושוויץ.
הבשורה כואבת .אך אין זמן להיות עם הכאב ,לחוש בו .הפחד הקיומי
סוגר על הכול ,מחניק את הרגשות .כמו חיה במלכודת אנו חיים .מיום
ליום ,מרגע לרגע .בכל רגע מתכננים איך לעבור את הרגע הבא.

אני אוחזת בחוזקה בידו הקטנה של אחי .לאן אני הולכת? הרחוב אינו
מוכר לי .ולאן יש ללכת? הגטו מוקף גדר .בכל מקום מזהים אותנו כיהודים.
לאחי עיניים שחורות ,פיאות ארוכות מסתלסלות לצידי פניו וראשו
מגולח .אני ממשיכה לפסוע ,בולשת בעיני למצוא איזו פירצה ,הזדמנות
להמלט .שום הזדמנות כזו אינה צצה“ .אין מה להפסיד ,תמשיכי ”,חולפת
מחשבה במוחי .אני ממשיכה ללכת לכוון השער .חייל במדים עומד שם
ושומר ,בחורה הונגריה צצה פתאום לידו .הוא מפנה אליה מבט .שיחה

יום ששי בבוקר .עוד מעט שבת .האם יהיה מה לאכול בשבת? האם נשיג

מתפתחת ביניהם ,גבו פונה לשער .אנו פוסעים .אחי ואני .עוברים דרך

לחם ,משהו לבשל? נשארנו רק סבתא ,אני ושני אחיי הקטנים .ואיך תעבור

השער .הלב שלי הולם בפראות .צעדיי מדודים ,שלא למשוך תשומת לב.

השבת על אחיותי שעזבו :היכן?

אני מביטה אחורה לרגע קט .הוא עדיין שקוע בשיחה .אנו מחישים את

השמועה מתפשטת כאש ,נלחשת מאיש לאיש :מחר יחוסל הגטו.

הצעדים .להתרחק ...להתרחק...

אם כן ,מחר .מחר יהיה היום האחרון .היום שממנו אין חזרה .נעלה על

הגטו כבר מאחורינו .לאן עכשיו? היכן נסתתר? המקום היחידי שעולה

הרכבת שנוסעת לכוון אחד.

בדעתי הוא קבוצת הנוער שאספה את אחיותי .אני זוכרת את שם הרחוב.

“לכי!” אומרת לי סבתא “לכי מפה! נסי לברוח! אין מה להפסיד".

אך היכן הוא? איך אמצא אותו?

האם לברוח? ולאן?

אנו עוברים מרחוב לרחוב .כבר מאוחר .ערב שבת .האזור הזה אינו מוכר

אני אוחזת בידו של אחי הקטן ויוצאת לחצר שלנו .בבית שלידינו גרים

לי .הפחד אינו מאפשר לי לשאול .כבאורח פלא פתאום נגלה לעיני הרחוב.

גויים ,הונגרים .שמא יחשדו בנו שאנו בורחים וילשינו?

שמו צץ אל מול עיניי .עכשיו רק צריך למצוא את הבניין ,אך כיצד? הרחוב

סבתי ודודתי יוצאות עמנו .החצר המשותפת לכמה משפחות מוקפת

ארוך ומלא בניינים ואיני זוכרת את המספר .אנו הולכים הלוך ושוב לאורך
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הרחוב ,מחפשים בעינינו איזה רמז ,מישהו מוכר .כל רגע שעובר הריהו

“באנו לקחת את הילד האחרון" .הם מדברים עמה בשקט ,מילותיהם

סכנה .מישהו יכול להלשין עלינו.

קצרות “שאר הילדים כבר איתנו".

בחור נשען על הגדר ברחוב .המראה שלו אינו מוצא חן בעיני .נער רחוב

בזריזות דוחקת סבתא באחי שיבוא עמם .שפתיה לוחשות תפילה .בתוך

שכזה .הוא מביט בנו .אנו ממשיכים ללכת ,משתוקקים לנוח ,להעצר ,אך

ההמולה הם מצליחים לצאת בשלום מהגטו ולהגיע אלינו .סבתא קיבלה

היכן? אנו הולכים הלוך ושוב .שוב אנו עוברים לידו .הוא מסתכל עלינו

מאיתנו דרישת שלום אחרונה ועתה היא עולה על הרכבת שעוד מעט

במבט מוזר .מה הוא רוצה מאיתנו?

תצא לדרכה .היי שלום סבתא יקרה.

“בואו" .הוא פונה אלינו בהונגרית ,מסמן לנו באצבעו.
אני נרתעת לאחור.

בבודפשט

“בואו".

לאט לאט אנו מועברים לבודפשט .בכל פעם ילד אחר .רק הבזקי תמונות

אנו פוסעים אחריו .הוא מוביל אותנו אל תוך בניין .אנו עולים אחריו.

קצרים אנו רואים מהעיר היפה .גם כאן אנו יהודים .גם כאן יש להתחבא.

הדלת נפתחת .פנים מוכרות ניבטות אלי :שתי אחיותי .בהתרגשות אני

דודי מקבל את פנינו .כה עצוב לראות אותו לבד ,ללא אשתו וילדיו .הוא

מחבקת אותן אלי .גם הבחור והבחורה נמצאים שם .הבחור שהעלה אותנו

מחזיק בידינו ועובר איתנו ממשפחה למשפחה ,מחפש משפחות שיסכימו

הוא חלק מהחבורה.

להלין אותנו .מתחנן על נפשינו .כל אחד משתכן במשפחה אחרת .מדי

ערב שבת .הבחורים מוציאים מספר סידורים מתוך שק ישן שהיה חבוי אי

כמה ימים אני נאלצת לעבור בית ,לעבור משפחה.

שם .הם מתפללים בשקט .בפינה נסתרת מודלקים נרות שבת.

לילה .אני ישנה .פתאום מעיר אותי קול“ :קומי ,קומי .עושים חיפושים

הגעתי לחוף מבטחים ,לעת עתה .מקום שאפשר להניח בו את הראש .אך

בבתים .תברחי מהר" .אני פוקחת את עיניי .אבי המשפחה עומד מולי.

מה יהא על אחי? אח אחד שלי נשאר בגטו.

הפחד נשקף מעיניו .הוא חומל עלי ,אך הדאגה לשלום ילדיו חזקה יותר.

“אחי ,אחי” אני אומרת שוב ושוב לאנשים שבדירה“ .אחי שנשאר בגטו.

“קומי ,צאי ”...מזרז אותי קולו הבהול.

מה יהא עליו?” נשלחים אליהם מבטיי הכאובים.

אני קמה ויוצאת אל תוך החשיכה .לילה שליו מלווה אותי אך לבי פועם

בבוקר יוצאים שוב הבחור והבחורה לעבר הגטו .אלו הם רגעיו האחרונים

בחוזקה .אני שמה פעמיי אל גינה קטנה שהכרתי ,שם הייתי פוגשת לעתים

של הגטו .בעוד מספר שעות לא ישאר דבר .עולם שלם יימחה כהרף עין.

את שתי אחיותיי שישנו אצל משפחה אחרת.

מאות הונגרים צובאים על הבתים המתרוקנים .ששים לבזוז ,לחמוס.

אני יושבת בגינה ,שפופה ,נחבאת ,מחכה לאור שיבוא .ואז ,ואז מה

סבתא פותחת את הדלת.

אעשה? ...לבי דופק בקול :בום .בום .בום .כרעם בוקע מתוכי .שלא
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ששש...שלא ישמעו.

חזרה לסלובקיה

בית אחד היה תמיד פתוח
לכל מי שבא .ביתו של הרב

עליתי עם קבוצת יהודים על הרכבת .כולנו רצינו להגיע לסלובקיה.

טייטלבאום .הרב ,אשתו

בכדי לא לבלוט התפזרנו ברכבת .נאמר לנו לרדת בעיירה כלשהי ליד

וילדיהם אף פעם לא אמרו

הגבול ,שם יחכה לנו הגוי שיבריח אותנו .הנסיעה עברה בשלום .העצירות

לא .דלתם היתה תמיד

הקצרות חלפו גם הן .חיילים עולים ויורדים אך אני עדיין כאן .סוף סוף

פתוחה .על השולחן מונחות

הגענו .נשמתי לרווחה וירדתי בעיירה הקטנה .כולנו מתקבצים ביחד

כיכרות לחם לבן וצנצנות
ריבה בשבילינו ,הפליטים
הרעבים ,חסרי הבית .וגם

סושא טייטלבאום ,בתו של הרב
טייטלבאום שנתן לי מחסה בביתו
בבודפשט .גרה היום בפאריז.

מזרונים להניח לעת ערב בפינה ריקה על הריצפה.

במקום מיסתור .אך מה זה? איך לא שמתי לב? במהלך הנסיעה נתפסו
חלק מחברי הקבוצה .לאן נלקחו? איני יודעת.
חיים ,בן דוד שני שלי ,היה צריך להפגש עמי במעבר הגבול .הוא לא הגיע.
עקבותיו נעלמו .כולם שאלו אותי“ :איפה חיים? איפה חיים?” .שאלה

אבל יום אחד הלשינו גם עליהם .ברגע האחרון ברחו ליערות והסתתרו.
כל בני המשפחה ניצלו .כולם .האם יש עוד משפחות כאלו שכולם ניצלו?
ואני לא יכולה לשכוח את החסד הזה ,את התחושה שנתנו :ביתם הוא
ביתי .בתוך עולם מאיים ואכזר הצליחו לשמור על לבם החם והאוהב.
ברחנו מפולין לסלובקיה ,מסלובקיה להונגריה ,האם לא כדאי כעת לשוב
לסלובקיה? לאבא ואמא?
דודי החליט להשיב אותנו לסלובקיה .בסלובקיה היו אבי ,אמי ,טובי
אחותי ,אטה ושני תאומים :בן ובת שנולדו לאמי זה עתה.
לאט לאט הבריח אותנו חזרה ,בכל פעם ילד אחד.

חסרת מענה .ללא תשובה“ .איפה חיים?” שואלת גם אני“ .איפה חיים?”
הברחנו את הגבול .שוב אני בסלובקיה ,ארץ הולדתי .הגוי לקח אותי לבית
בעיר שבו אבי היה צריך לחכות לי .פתחנו את הדלת .מולי עמד אדם זר.
אני מתבוננת בו.
“פייגי” הוא אומר לי “פייגל’ה”
קולו מוכר כל כך .אני מתבוננת בו ,עינינו נפגשות.
“אבא ,אבא” אני בוכה .אבא שלי בלי זקן .איזה מראה נורא.
שנינו בוכים .בוכים ,בוכים...
אבא בלי זקן .אבא בלי זקן.
כמה מר .אייי...
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אחריי הגיעו גם שאר הילדים .כל פעם אחד .עתה כבר לא גרנו בעיר

שהרוסים מתקרבים .השנה היתה  1944והם התקדמו במהירות לעברינו.

הקודמת שלנו .את כל היהודים שנשארו בסלובקיה צמצמו לעיר אחת.

היה איזשהו הסכם שהשיג הרב וייסמנדל עם הגרמנים שלא יפגעו עוד

אנו קיבלנו חדר אחד בדירה .היינו אבא ,אמא ותשעה ילדים בחדר קטן.

לרעה ביהודי הקהילה הקטנה הזו שהוקמה .חשבנו שאנו בטוחים בעיר

תשעה ,ללא חנל’ה שכבר לא היתה עימנו .אמא היתה בוכה“ :חנל’ה,

הזו .הרעב היה נורא .הדבר היחיד שהעסיק אותנו היה אוכל .אך הידיעה

חנל’ה” ...מבכה את ילדתה שאינה .אני הייתי מביטה בה וחושבת לעצמי:

שהרוסים מתקדמים לעברינו והגרמנים מאפשרים לנו להשאר בחיים

“למה לחשוב על חנל’ה? אנחנו כאן .הלא אנחנו כאן .למה היא לא שמחה

עודדה אותנו.

בנו?” אבל היא היתה בוכה ובוכה .ואני לא הבנתי .לא הבנתי אותה.

ואז ,בעיר לא רחוקה מאיתנו החליטו למרוד בגרמנים .ניחוח הניצחון

התאומים היו בני כמה חודשים ואמא היתה חלשה מכדי להניק אותם,

הרוסי כבר פעפע באויר והעניק לאנשים תחושת עוצמה .סלובקים,

הרעב היה בלתי נסבל .איכשהו ,בעזרת קשרים ופרוטקציות הצלחנו

פרטיזנים ויהודים התאגדו יחדיו ופתחו במרד נגד הגרמנים .המרד נכשל

להשיג גוי שימכור לנו חלב למענם .הייתי מסתכלת על החלב בשקיקה,

ודוכא באחת .כל מי שהשתתף בו הוצא להורג.

בעיניים כלות .אשה אחת ,אלמנה ,היתה מגיעה לחדר שלנו לעתים
קרובות .היו לה שני ילדים גדולים ,בני שמונה ועשר .היא היתה בוכה
לאמא על כך שאין לה מה לתת להם לאכול ,מדי כמה ימים היתה מגיעה

באותו יום יצאה גזירה
חדשה:

כל

יהודי

סלובקיה – להשמדה.

לחדרינו הצפוף ומצרה בפני אמא על מר גורלה .בכל פעם שאמא היתה
משיגה חלב היתה מביאה לה במתנה צנצנת מלאה בחלב .לא יכולתי
להבין זאת.
“אמא” אמרתי לה “אמא .הלא אנו רעבים כל כך .למה לה את נותנת ולנו
לא?”
אמא הביטה בי” :היא אלמנה .צריך לעזור לה" .ענתה ולא יספה.
הייתי רגילה לזה .כך גדלתי .תמיד לתת .גם כשאין .גם כשקשה .אבל
הפעם משהו צבט את לבי.
העיר בה גרנו נקראה “ניטרה” .היא שכנה לא רחוק מהגבול הרוסי .ידענו

אמי ,אחותי טובי ואטה.
התמונה צולמה בברדיוב
לפני עוזבם את העיר.
אימא מעולם לא ראתה
את התמונה .כשפסעתי
ברחובות ברדיוב ,לאחר
ששבתי מן המחנות ,קראה
לי אישה גויה ,צלמת ,ונתנה
לי את התמונה .הייתה זו
מזכרת אחרונה מאימא.
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רגעים של לפני החושך

לנו בגדים לחג הממשמש ובא .על אף העוני והדחק רצתה אמא להעניק
לנו בגד חדש לחג ,איזו קרן אור באפילה שסובבת אותנו .אך התופרת

שוב כחיות נרדפות .שוב הפחד הזה :האם יבואו היום החיילים לקחת

התמהמהה .מדי כמה ימים היינו באים לביתה לראות כיצד התקדמה ,אך

אותנו? הקשב הדרוך לרעשים הנשמעים בחוץ :האם הם מגיעים? האם

היא היתה מחייכת חיוך מתנצל ואומרת שעדיין לא תפרה .בעיניה מבט

הגיעה העת?

צופן סוד .האם ידעה שעוד מעט נלקח כולנו? שאין למי לתפור? שהבד

הרב וייסמנדל כינס אסיפה .אבא ואמא לא רצו שנלך .חששו מהמילים

יוכל להישאר שלה?

שלו ,מהמילים הכנות והמרתיעות .הם כבר ידעו הכל ,אך עלינו עוד רצו
לגונן .אבל אנחנו הלכנו.

עתה הגיעה אליה אמא עם סכום כסף גדול בידה ,נכנסה לביתה ודיברה
עמה בלחש“ :האם תסכימי לקחת אלייך את אטה שלי?” שאלה אותה,

בחדר הגדול התקבצנו כולנו ,כל היהודים שעוד נותרו .אני מסתכלת

מחפשת את מבטה ,את רחמיה “אטה שלי ,בת השנתיים ,בדיוק בגילו של

סביבי :יהודים רדופים ,מזי רעב ,אחוזי חרדה .הרב וייסמנדל ניצב מולינו.

בנך ,יוכלו להיות חברים .היא אינה נראית יהודיה ”...היא לוחשת ומגלה את

בקול בהיר אמר את שלא רצינו לשמוע:

צרור הכסף שבידה .הגויה מסתכלת על הכסף ,מביטה אל אמא ומחייכת:

“השעה קרובה .בעוד מספר שעות ,ימים ,מי יודע? יקחו את כולנו

“תני לי לדבר עם בעלי .אודיע לך".

לאושוויץ .אושוויץ היא התחנה האחרונה .דרך ללא מוצא .מקום ללא
תקווה .לכן ,אני אומר לכם” הישיר אלינו מבט ,קולו מתגבר כגל המאיים
לשוטפינו“ :נוסו .תכננו דרכי בריחה ,מקום מחבוא .הצילו עצמכם! הצילו.
הצילו את מה שעוד אפשר .את גופכם העייף ,את הילדים הרכים ,את מי
שנותר .רק אל תלכו לשם .אל תלכו ,כי משם ,משם אין חזרה".

למחרת אמא מגיעה שוב עם אטה הקטנה שאוחזת בידה ,שקית קטנה עם
בגדים צרורה בידה השניה:
“ נו ”?...היא לוחשת לגויה.
“בסדר” מחייכת הגויה אל אטה" .נקח אותה בשמחה .תהיה חברה לבני".
אמא נאנחת אנחת רווחה .בעיניים כאובות נושקת לאטל הקטנה שלנו,

דממה בחדר .עיניו הנואשות של הרב עדיין מתחננות אלינו על אף שקולו

מחניקה את הדמעות המאיימות לפרוץ ופוסעת חזרה לביתינו .הכאב

נדם .בלי לומר מילה אנו קמים ויוצאים ,אחד אחד ,אל האין – בית שלנו,

שבפרידה מהסה עצמו במילים מנחמות :שם יש לה סיכוי .שם אולי תזכה

אל עוד תחנה שאולי בעוד רגעים אחדים תהפוך למלכודת מוות עבורינו.

לחיות .שם יותר טוב.

המוח עובד בקדחתנות .מחפש פתרונות.

אבא מתרוצץ בינתיים לאתר מקומות מחבוא .ביער? בעיר? היכן? היכן

שבועות מספר קודם לכן לקחה אותנו אמא לתופרת גויה על מנת שתתפור

נמצא מקום?
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בבניין שבו אנו גרים יש חלל נסתר בגג .אבא מדבר עם בעל הבית .הם

במחבוא

מסכמים על מחיר .אבא מבשר לנו שמצא מקום.

אנו מתארגנים בזריזות .מבט אחרון לאמא .במהירות היא מגיפה את

“אמא לא תוכל לבוא איתנו" .הוא אומר בשקט.

התריסים והחלונות ואנחנו נותנים בה מבט פרידה ועולים למעלה .אני

אני נושאת אליו מבט.

מקפלת את עצמי ונכנסת אל תוך החלל החנוק .רק חלון קטן מאיר את

“אמא תישאר כאן עם התאומים .הם לא יכולים להתחבא .הם זקוקים

הכוך האפל .אנו שכובים זה ליד זה בין הרצפה לגג .אי אפשר לעמוד כאן.

למרחב ומקום לנוע בו .המחבוא שלנו אינו מתאים להם" .הוא משתדל

רק לשכב .החלל קטן כל כך שאנו חייבים לשכב צמודים .אנו כאן :אבי,

לחייך חיוך רפה.

אני ,וחמשת אחיי ואחיותיי ובן ובת דודתי .תשעה אנשים .אני שוכבת

דממה חנוקה עומדת באוויר.

ובוהה בתקרה שמעלי .גם אחיי הקטנים שוכבים בשקט .יודעים שאין

אנו מסכמים עם בעל הבית שרק כשלא תהיה ברירה נעלה לחלל הצר.
בינתיים מגיעים לבקר אצלינו שני בני דודים ,אח ואחות גדולים ממני

להוציא מילה .אני שומעת את נשימותיי הכבדות .האוויר הצפוף נשאף
בקושי אל גופי.

במעט ,ההורים שלהם מחפשים מקום מסתור למשפחתם והם נשארים

“הקשיבו ,הקשיבו” נשמע קול מהדהד מעלינו “כל מי שיסתיר יהודים –

עמנו.

יוצא להורג .תושבים יקרים :הקשיבו ,הקשיבו :כל המסתיר בביתו יהודים

הדקות עוברות עלינו אחת לאחת .כל רגע מביא עמו עוד פחד ,עוד

– יוצא להורג מיד" .הרמקולים ברחבי העיר רועמים ,הולמים בגופי.

חרדה :האם זה יקרה עכשיו? האם יבואו היום ,הנאצים? האם צעדיהם

קולות החיילים מתקרבים לכאן .אני שומעת אותם עולים במדרגות .קתות

כבר מתקדמים במורד הרחוב?

הרובים מכות בכותלי הבית ,תרות אחר מקומות מחבוא .כפור איום ונורא

לא רחוק מאיתנו גר רבה של ניטרה  -הרב שמואל-דוד אונגר .השלטון

פושט בבשרי .קולותיהם החדים נשמעים בברור .קרובים עד כדי מרחק

הסלובקי עדיין שומר לו חיבה .חיילים סלובקים שומרים על ביתו למען

נגיעה .אט אט מתרחקים מעט הקולות .לא מצאו אותנו .לא הפעם .עדיין

לא יאונה לו רע.

לא.

רעש לא מוכר עולה מהרחוב .קול מתכתי מכה באוזניי .אני מציצה בזהירות

“ה’ .תעשה שאמות .בבקשה ,בבקשה ,שאמות” אני חושבת את המילים.

אל הרחוב דרך החלון ,משקיפה מלמעלה על בתי העיר .מרחוק אני רואה

כמה טוב היה יכול להיות למות .הרחק ,הרחק מכאן“ .בבקשה ,ה’,

את ביתו של הרב ,המולה סביבו .הלב שלי דופק .זהו .הגיע הרגע .ביתו של

בבקשה ...למות עכשיו ,בבקשה ”...אני מדמיינת את עצמי מתה .מתה

הרב מוקף בנאצים חמושים .זהו הסוף .בקרוב יבואו גם אלינו.

והופכת לציפור .ציפור קלה וזריזה .עפה הרחק הרחק מכאן.
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ימים ולילות .רגעים ושעות .ללא תזוזה .שכובים זה ליד זה .דחוסים,

קפוא מהשכיבה חסרת התנועה ,מתקשה להניע עצמו שוב .בזהירות אנו

חנוקים .בעל הבית מביא אוכל פעם ביום ,וגם מים .הרמקולים לא

פוסעות ברחובות הארוכים .נדמה שהחיים ממשיכים כרגיל ורק לנו אין

מפסיקים לרעום .כל מילה שלהם מרעידה אותי מחדש .כל אות חונקת.

חלק בהם .אנשים ,חנויות.עולם שלם.

הגוף כואב ורצוץ .משולל תקווה.
בעל הבית מזדחל פנימה“ .הבאתי עוד שני יהודים" .איש מבוגר ,מגודל גוף
ובנו נדחקים אל בינותינו .גופם נצמד אל גופם של אחיי“ .מצאתי אותם
בשדות" .מוסיף בעל הבית כמתנצל.

איפה נחפש? אני בת ארבע עשרה אבל רזה וצנומה .מתביישת לשאול.
ומה אשאל? האם מישהו מוכן להחביא אותנו? ואם ילשין עלינו? ואם
פתאום נראה מולינו חיילים? אנו ממשיכות ללכת ברחוב .מצניעות עצמינו
אל תוך גופינו השחוח .מילה אינה יוצאת מפינו .איננו מעיזות לשאול דבר.

אנחנו מקבלים את פניהם בשתיקה .אין

כמו מאליהן נושאות אותי רגליי אל ביתה של התופרת שלקחה את אטה.

פה מקום .לא לנו ובודאי לא לאדם נוסף.

אם יצאתי מהמחבוא ,לפחות אראה אותה .היא קטנה כל כך ,בודאי

אבל הם כאן .יהודים ,כמונו .חסרי בית,

מתגעגעת אלינו וגם אני כבר משתוקקת לחוש אותה בין זרועותי.

כמונו .עכשיו אי אפשר בקושי להניע

מרחוק אני רואה את בגדיה תלויים על החבל .הלב שלי מחיש פעימותיו.

את היד .האויר מהול בנשימותיהם של

ריחה המתוק כבר ממשמש ובא .אני קרבה לבית מחכה לראות שמא

אנשים זרים .האם היו פעם ימים יפים?

פתאום תצא .אולי תפתח הדלת וחיוך יאיר את פניה כשתראה שהנה באתי

אני מנסה להזכר .האם יהיו פעם ימים

אליה .אני פוסעת בשביל ,דופקת על הדלת במבוכה ,נרגשת מהציפייה.

יפים? המציאות טורפת הכל .לא משאירה
מקום להיה ויהיה .לא נותנת לדבר לחדור
אל בין כתליה הקודרים.

בעלת הבית ,התופרת ,ניצבת מולי.
בן דודי מוישל'ה
שהיה עימנו במחבוא

“באתי לבקר את אחותי" .אני אומרת חרש.
“היא לא כאן עכשיו" .לבי נופל בקרבי.

“ילדים “ אני שומעת את קולו של אבא “לא נוכל להמשיך כאן זמן רב.

“היכן היא?” אני שואלת.

כדאי לחפש מקום מיסתור אחר".

“איננה .נסעה לאחותי ,בכפר .שם ייטב לה יותר".

“אני אלך" .אני אומרת לאבא.

אני מביטה בפניה של התופרת הגויה .עיניה אינן מישירות מבט .דיבורה

“אני אבוא אתה" .אומרת גם בת דודתי.

קצר מהרגיל.

אנחנו מזדחלות החוצה .אויר נקי ושמים מקבלים את פנינו .הגוף שלנו

“תודה" .אני אומרת ופונה ללכת עם בת דודתי.
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שוב אני רואה את הכביסה התלויה .למה לא שלחה אתה את בגדיה? עולה

נותר בעולם דבר אותו אני יכולה להפסיד .דמו ניגר על הריצפה .אני

בי מחשבה מטרידה .ומה תלבש שם?

פוסעת אל מול הנאצי הסלובקי שנמצא איתם“ :למה? למה אתם מרביצים

אנו שבות למחבוא .לא הועלנו במאומה .עננה מעיקה נוספה אלי לגבי

ככה לאבא שלי?” אני מסתכלת בפניו ,עיני אינן יכולות עוד להסתיר את

גורלה של אטה .היכן היא? האם באמת בכפר? ולמה נשארו הבגדים?

כאבי ,את תמיהתי .מכה עזה הולמת בלחיי .אין לי עוד מה לומר .אני

ואולי יש להם שם בגדים נוספים עבורה?

משתתקת .הם ממשיכים להכות בו .בוערים בשנאתם ,כזאב טרוף  -דעת

שוב לשכיבה הבלתי נגמרת .לדקות שעוברות ללא מעש .לפחד .לצעדים

העט על טרפו.

המאיימים ההולכים ובאים .ליאוש השחור העוטף אותי .האם זה יכול

פתאום אני רואה פתח קטן שמוביל למחסן .אף אחד לא שם לב .אפשר

להיות? האם ייתכן שזוהי המציאות? האם ייתכן שכל זה אכן קיים? אנו

לברוח .אני תופסת את ידו של אחי הקטן ,מושכת אותו אחריי ויורדת אתו

רק עכברונים קטנים ,מסתתרים? והלא פעם היינו אנשים .אנשים.

בפתח הקטן .הנה .אנחנו כבר מתרחקים .עוד צעד ועוד צעד .אף אחד

שוב הם כאן .נעליהם הכבדות דופקות .נעות אנה אנה .בולשות אחר

אינו שם לב .אבל פחד פתאומי מקפיא את צעדיי .אני נעצרת .לאן? לאן

יהודים“ .איפה הם?” אני שומעת את קריאותיהם “איפה היהודונים הללו?

אלך? מי יקבל אותי?

איפה הם מתחבאים?” שוב ושוב .עולים ויורדים .ואין כבר מקום לאימה

אני סבה על עקביי וחוזרת בשקט אל בני משפחתי .אל הנאצים המכים.

שבגופי .הגוף שכבר מזמן שכח שהוא גוף.

חוזרת ,כי אין לי מקום אחר ללכת אליו.

כאחוזי טירוף .עולים ויורדים .טפיפות רגליים מעלינו .עקבים בועטים

הם לוקחים אותנו .אנו יורדים למטה.

בריצפה ,דפיקות אלה בקורות העץ שמעלינו.

בעל הבית שלנו ,הגוי ,מושיט לאבי

“יש כאן משהו" .אני שומעת קול גבר צועק “יש כאן משהו".
קרש מורם מעלינו .הנה הם ,הנה אנחנו .מוות קפוא כובש את בשרי.
פרצופיהם רוכנים על פרצופינו .הם מעמידים אותנו מולם .יריה חדה

קערה עם מים .אבי שוטף את הדם
מפניו .אני מביטה בו .האם זה אבי?
כולו נפוח וכחול .חסר צורה .אבי
ההדור והיפה ...אוי ,אבאל’ה.

מפלחת את האויר .האיש שהיה עמנו ,מהשדות ,נופל ,מתבוסס בדמו.
“ואתה ...אתה ...עכשיו תורך" .הם פונים לאבי .מכה נוראית ניתחת בראשו.
עוד אחת ועוד אחת .בכל כוחם הם מרסקים אותו .בידיהם ,בכליהם ,בכל
מה שניתן .דם נוזל מפניו .אבא ...אבא ...אני בוכה בתוכי .אבא שלי ...לא

הרב דוד אונגאר זצ"ל
רב וראש ישיבת ניטרא ,ידיד של אבי.
כאשר היינו בניטרא ,הרב עזר לנו מאד.
נפטר בסוף המלחמה,
במהלך בריחתו ליערות מפני הנאצים
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במחנות1944 - 1945 .
בתוך החושך

בנות דודותי וחברות אחרות.
תמיד הייתי תולעת ספרים .כל ספר שהיה מגיע לידי הייתי קוראת מספר
פעמים .אצל אבא ואמא תמיד היו סיפורי צדיקים ,סיפורים על חסידים,

אנו מובאים לאולם גדול בו מרוכזים כל היהודים .היהודים שנתפסו .מאות

על ניסים .מזה חודשים שלא היה לי מה לקרוא .חברה שפגשתי כאן

יהודים .אשה עם עגלת תינוקות פוסעת למולינו ,אמא ...אמא ...ולידה גם

השאילה לי ספר .התחלתי לקרוא בו .לא יכולתי להפסיק .ידעתי שהורי

אטה הקטנה .אמא מחבקת אותנו ,מחליקה בידה הדקיקה על שערותי.

לא היו שמחים שאני קוראת ספר כזה ,אך הם היו טרודים מכדי לבדוק

אני מחבקת אותה ,אותה ואת אט’ל הקטנה .גם דודים שלנו מובאים ובני
דודים .עוד אחד ועוד אחד .הם לא השאירו דבר ...הנאצים.

מה אני קוראת .ואילו אני נשאבתי אל תוך עולם אחר .אל הנערה היפה
שהיתה בספר ,אל ניחוחות האביב שהנצו שם ,אל הבית השליו ליד הנהר.

אמא מספרת לנו ולאבא שהיא ישבה בבית .הגיפה את החלונות והתריסים

לא יכולתי להניח את הספר מידי .בתוך כל המציאות המפוררת שסביבי

והשתדלה להסות את התאומים ,שלא יוציאו קולות“ .אבל הם באו ודפקו.

גלשתי אל תוך עולם נהדר ,רווי הבטחות ושמחה.

בכוח .שברו את הדלת ולקחו אותי אתם .אותי ואת התאומים .וכשהגעתי
לכאן ראיתי באחת מהפינות ילדה קטנטונת עומדת לבדה .והתקרבתי
אליה וחיבקתי אותה ,כי זאת היתה אט’ל שלנו ,אטל’ה הקטנה .היא מסרה
אותה לגסטפו .התופרת .מסרה אותה כך ,ילדה קטנה לבדה ,ולפחות
עכשיו אנחנו ביחד ”...היא מחבקת את אטה .דמעות בעיניה.
מניטרה העבירו אותנו למחנה ריכוז בעיר אחרת בסלובקיה .שם קיבצו את
כל יהודי סלובקיה .היינו שם אולי שבוע .אך כל יום נדמה כחודש ,כשנה.
מוכי הלם נחתנו אל עולם חדש ,כמוהו לא יכולנו לדמיין בחלומותינו
הרעים ביותר .מיפקדים וריצות .רבנים נרצחים בזה אחר זה .אנשים נורים
על לא כלום .מוות ,מכות .שבוע של זוועות.

קרונות בקר מסריחים עוצרים לידינו“ .לעלות ,לעלות" .דוחסים אותנו
החיילים .אמי עולה עם עגלת התאומים שלה ,אבא והילדים .אנו תשעה
ילדים ,עתה ללא חנל’ה .אבל הנה גם אנחנו הולכים עכשיו למקום אליו
נלקחה חנל’ה .למה אף אחד לא מדבר על חנל’ה יותר? ואולי היא שם,
מצפה לנו?
הקרון אפל ודחוס ביותר .עגלת התאומים תופסת מקום רב .אנחנו
הגדולים עומדים דחוקים ורק כמה קטנים מצליחים לשבת .חלון קטנטן
מכניס קצת אור אל תוך האפילה .אני לוקחת את ספרי ,מפלסת לי דרך
לכיוון החלון ומתחילה לקרוא .דמיוני הולך שבי אחרי המראות שבספר:
הברווזים השטים בנהר הגדול ,עץ הצפצפה המשיט חרש עלעליו ברוח

המבוגרים רצו לעודד קצת את הילדים .אחרי הצהריים כינסו אותנו ,בני

הקרירה .נערה יפה מגיחה מרחוק ,קרבה .האם אני היא אותה נערה יפה

נוער וילדים לשחק יחדיו .היו לי שם בנות רבות שהכרתי עוד מהעבר,

המתוארת שם? עם שמלתה המתנפנפת ושערה המסורק בקפידה? אני
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גומעת בשקיקה את הספר .גלגלי הרכבת משקשקים ,ממשיכים בדרכם

הקאפו מגיעים“ :לא לקחת עגלות!” מרעימים קולותיהם .הם נוטלים

לשם .אך אני בעולם משלי.

מאמי את עגלת התאומים שלה ,מניחים אותה בצד .התאומים שלנו

ידה של אמי סוגרת את הספר בחבטה“ .זה מה שמעניין אותך עכשיו?!”

בתוכה .הקטנים .עדיין לא בני שנה.

ידה אוחזת בספר ומשליכה אותו הרחק .אני תרה אחריו בעיני .אך הוא

“לא לקחת ילדים!” מצביעים אל אטה שנמצאת בזרועותיה של אמי.

נעלם כלא היה ,בין האנשים הדחוסים ,ואני שבה לכאן .שבה לראות

“תני אותה למישהי זקנה” הם מורים .אמא ניגשת לשכנה מבוגרת שהיא

את הרכבת המחניקה ,את אחיי היושבים לידי ושבה לפחד“ .לאושוויץ,

מכירה .מוסרת לידיה את אטה הקטנה .אטה שולחת אליה מבט מתחנן,

לאושוויץ” .מרננים הגלגלים בקולם החד גוני .מותירים מאחוריהם את

נאחזת בה .אך אמא מנתקת את ידה ממנה ,מסבירה לזקנה מה עליה לתת

הנהר הנהדר ,את הנערה היפה שיכולתי להיות“ .לאושוויץ ,לאושוויץ”,

לאטה לאכול ,איך להרדימה .השכנה מקשיבה בשתיקה .אמא פונה אלינו.

הם חורקים ואני נותרת אפילה ודוויה כאפלולית הרכבת הנוסעת לדרכה.

מתקדמת לעברינו.

היום ערב סוכות .חג השמחה .כמה משמח כאן הכל ...אבא מארגן מניין.
גברים מדלגים מעל היושבים ,מנסים לפלס דרך לעבר אבי בתוך הצפיפות

פתאום היא מפנה מבטה לאחור .עיניה רואות את אטה מתבוננת בה

הנוראה .תפילה .תפילת חג .צללים של גברים שחוחי גו נעים קדימה

כשהיא מתרחקת .מבטה תר אחר עגלת התאומים שזה עתה עזבה.

ואחור ,שפתיהם מלחשות תפילה .עשה שלא תהיה זו תפילתינו האחרונה,

באיטיות היא סובבת על מקומה וצועדת חזרה ,אוספת את אטה אל בין

ה’ ,עשה שלא תהא זו תפילתינו האחרונה.

זרועותיה ,הולכת אל עגלת התאומים ואוחזת בה.
באה אלינו לומר לנו מילים אחרונות ,בעיניה פרידה“ :אתן” היא אומרת

אושוויץ

לי ולטובי “אתן תלכו איפה שרוחי ופייגי ,בנות דודכם ,הולכות תישארו

ליל סוכות .חריקת בלמים .הרכבת נעצרת .הדלת נפתחת .מה השעה

איתן”.

עכשיו? לילה? לפנות בוקר? עלטה מסביב .צעקות ,מכות ניתחות“ :לרדת.

בתנועות מדודות היא מוציאה מתיקה שתי מטפחות ראש ושמה על

לרדת מהר .לא לקחת דבר" .ערבוביה ,פחד ,צרחות ילדים .תינוקות

ראשינו .אולי כך נראה בוגרות יותר .אולי כך נשאר בחיים.

נאחזים באימותיהם ,ידיהם קפוצות באימה.
מסביב אורות מעומעמים .אני רואה צריפים ארוכים .ריח חרוך נישא

פרידה

באויר .סביב למחנה גדר גבוהה מאוד .מאוד גבוהה .זוהי אושוויץ .איפה

בקבוצה אחת נאספו נשים ,ילדים וזקנים .אמא נשארה איתן .יפה וצעירה

אמא? איפה אבא? אחיי ואחיותי?

יכלה להיות עם הנשים האחרות ,הכשירות לעבודה ,אך בחרה למות עם
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ילדיה ,עם אטה והתאומים ואחיי האחרים .אנו עשינו מה שאמא אמרה.

וציוו עליו ללכת לקבוצת הילדים .קבוצה שגורלה היה אחד :מוות .אבי

עדיין לא הבנו הכל .לא הבנו שאמא בחרה למות ,לא לעזוב את ילדיה .לא

הירפה לרגע מידו של אחי אך אחר חזר בו ,פסע לעבר אחי וכך צעדו

ידענו שהיו אלו רגעיה האחרונים.

שניהם יחד אל המוות.

מרחוק ראינו את רוחי ופיגי ,בנות דודינו ,הן היו בנות שש עשרה אך נראו

נותרתי עם טובי ,אחותי התאומה .באותו זמן עדיין לא הבנו .לא הבנו מהי

מבוגרות בהרבה מאיתנו .שמנות יותר וחסונות .עשינו כפי שהורתה לנו

אושוויץ .או שמא לא רצינו להבין? שאלנו את הנשים הוותיקות במחנה:

אמא ופילסנו דרכינו לכיוונן .מבלי לדעת איך ,פתאום מצאנו עצמינו לידן,

“איפה אמא? איפה האחים שלנו?”

בקבוצת הנשים הכשירות לעבודה.

“אל תדאגו ”.היו מפנות מאיתנו מבט “בקרוב תפגשו אותם".

אבא ניגש אלינו מקבוצת הגברים .הוציא מכיסו מעט פירות יבשים שעוד

כך יום אחרי יום ,המשכנו לקוות ,לצפות להם .אך כשהתרבו הימים

נותרו לו והגיש לנו:

באושוויץ -הבנו .הרחנו את הריח ,ראינו את האנשים שנכנסו למשרפה

“הישארו בחיים” אמר לנו ,מתבונן אל תוך עינינו “הישארו בחיים .גם

ולא יצאו ממנה עוד ,והבנו.

אם תצטרכו לאכול טרף ,לחלל שבת .העיקר -לשרוד .להמשיך את העם
היהודי ,להמשיך את שושלת המשפחה” .המבט שלו נוגה .חודר את בשרי.

שנים ייסרה אותי המחשבה על הורי ואחיי עומדים במקלחות הגזים,
עומדים וגוועים אט אט .שנים חייתי את המחשבה הבלתי נסבלת על

וזה היורצייט של כל המשפחה שלי .א' סוכות .של משפחה עם עשרה

מותם הבזוי והכואב .אח ,אילו יכולתי להותיר את המחשבות מאחור...

ילדים אותם לא ראיתי שוב לעולם .אבי הגבוה והיפה .כמה תרתי אחריו,

אילו אך יכולתי...

בטוחה שישרוד ,חזק ונאה .כל גבר שהלך למולי הייתי נושאת אליו עיניי
בציפיה :אולי זהו אבי? אולי הוא שב ,מחפש אחרי? כשהסתיימה המלחמה
הייתי שואלת ללא הרף האם מישהו ראה אותו ,האם מישהו יודע דבר מה
אודותיו .לבם של האנשים לא הניח להם לומר את האמת “ :הוא בודאי
בדרך לכאן עכשיו” היו אומרים בחיוך ואני הייתי נמלאת ציפייה .ממשיכה
לתור אחריו בעיני.

מספר ללא מספר
כשהגענו לאושוויץ הפשיטו אותנו וגילחו את ראשינו .את המספר כבר
לא חקקו על היד אלא נתנו בעל פה .הפכתי למספר .באמת הייתי למספר.
לא נותר בי כלום .חסרת שער ,בגדים משלי ורגשות .לא יכולתי כבר לחוש
את כל מה שקרה סביבי .הייתי כבובה נעה ,מחפשת עוד רגע של קיום.

לבסוף מצאתי איש אחד שסיפר את אשר קרה :אבי לקח אתו את אחד

זה הכל .רק זה.

מאחיי ,בן העשר ,וקיווה להחביא אותו בין הגברים .החיילים גילו את הילד

לא יכולנו לזהות זו את זו .בגדים חדשים ניתנו לנו .חדשים? חדשים
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לנו .חסרי מידה וצורה .חצאית ישנה וקטנה של מישהי .חולצה קרועה.

הייתי במושב קוממיות .פתאום ראיתי אותה“ :האם את אדית ,מאושוויץ?”

כשעמדתי כך פתאום נבהלתי .לא ראיתי אף אחת מוכרת לידי“ :רוחי,

שאלתי אותה“ .כן" .ענתה “איך זכרת?” שאלה אותי ,המומה .הזמן ,כנראה,

רוחי!” צעקתי בבהלה לבת דודתי“ .רוחי!” כולן נראו לי לא מוכרות .עדר

לא מחק את הזכרונות הכואבים הרשומים בזכרוני ,את הפנים הדוויות

רב של פנים חסרי שיער .פתאום ראיתי אותה עומדת ממש לידי ,מביטה

שראיתי מאז.

בי .היא עמדה לידי כל הזמן אך אני לא ידעתי שזו היא .אפשר היה לחשוב
שזה מצחיק .כן ,מצחיק .אבל אני לא צחקתי .רק התבוננתי בה כך בבגדיה
המגוחכים ובגולגולתה הקרחת ,עליה ועל עשרות הנשים שסביבי.

לרגליים נתנו לנו נעליים הולנדיות .כפכפים העשויות מחתיכת עץ
כסוליה .הבוץ באושוויץ היה עמוק ודביק ובכל צעד היה הכפכף נותר
שקוע בבוץ .יום אחד הבלוק שלנו היה צריך ללכת להתרחץ .צעדנו לשם

אחר כך נתנו לי שמלה שחורה דקיקה שהוצאה מתוך הר הבגדים שנערם.

כל הלילה בכפכפים האלו ,בתוך הבוץ והחושך .צעד אחר צעד .שוקעות

שמלה דקה אך ארוכה למדי ,עם שרוולים ארוכים .איתה עמדתי שעות

בבוץ הדביק ,המגיע עד קרסולינו .כשהגענו לשם ,לפנות בוקר ,לקחו

במפקדים שנערכו לנו .שעות על גבי שעות היו סופרים אותנו לוודא שאף

את בגדינו לחיטוי באדים .מקלחת? מים? אני לא זוכרת אם באמת היתה.

אחד לא חסר .גשם זלעפות ירד עלינו ורוח מקפיאה פילחה את הבגדים

ואחר כך את הדרך חזרה .שוב ,כל הלילה .הרגליים כבדות וכואבות .כגויות

הדקים וחדרה לגוף חסר המגן .שעות על גבי שעות .לפעמים היה עט אחד

מהלכות בתוך הלילה האפל.

השומרים על מישהו ,סתם כך ,ללא סיבה ,ומפליא בו את מכותיו .ואני

בימים הראשונים לא הצלחתי לאכול דבר .מרק דלוח וגרגרי חול בתוכו.

הייתי עומדת שם רועדת מקור ומפחד ומביטה באיש המתעוות וצונח אל

לחם קשה כאבן .ניסיתי .הכנסתי אותם אל פי ,אך תחושת הקבס היתה

מול עיניי.

עזה כל כך עד שלא הייתי מסוגלת לבלוע .כעבור מספר ימים כבר הייתי

נערה אחת היתה שם שתמיד ריחמתי עליה .נערה שעמדה לא רחוק ממני.
ידעתי ששמה אדית אך מעולם לא דברתי אתה .ראיתי את הסבל שלה על

כמו כולם .זקוקה נואשות לאוכל ,תרה אחר עוד פרוסת לחם ,עוד מנה
מרק .הטעם כבר לא משנה .העיקר לשרוד .לשרוד.

הפנים .הוא היה חרוט בתוים ברורים כל כך עד שאפילו כאן ,באושוויץ,

הייתי יחד עם טובי ,אחותי .היינו רק ילדות .בנות ארבע עשרה .בבלוק

היה בולט .השמלה שלה היתה כה קצרה וללא שרוולים שלא יכולתי לשאת

שלנו היתה אשה צעירה ויפה שהכרתי עוד מניטרה .הכאב שלה ,הבכי

את המחשבה על גופה הרזה והקפוא בזמן שעמדה כך ,במיפקדים ,תחת

הבלתי פוסק היו חודרים אל תוך לבי ,מזעזעים אותו“ :איך עשיתי זאת?

הגשם השוטף .הייתי מתבוננת בה במיפקדים ומתפללת בלבי שתהיה לה

איך מסרתי את שלושת ילדיי הקטנים למות לבד ,בלעדיי? בלעדיי הלכו

שמלה ארוכה יותר שתגן על גופה הצנום .יום אחד ,אחרי שנים רבות,

אל המוות שלהם ואני נותרתי חיה .לשם מה? למה לא הלכתי אתם?”
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קינתה לא פסקה .הצער על ילדיה הקטנים לא הותיר ממנה דבר .היתה

שוב אני עומדת מולם .טובי נשארה בצריף .אני חייבת לצאת מפה .לצאת

הולכת עמנו ממקום למקום אך לבה כמת ,חסר נחמה .בוכה בקול שבור,

מאושוויץ .לצאת לעבודה.

חסר גוון.

לידי אני רואה בנות קצת גדולות ממני .עדיין נותר מעט בשר בגופן .אני

לא יכולתי להבין זאת עדיין .עדיין לא הייתי אמא .אבל הצער שלה היה

נדחקת ביניהן ,מנסה להעלים עצמי .ימינה – מורה הקצין בידו ,משלח

קורע את בשרי .בכיה הכבוש היה מלוה אותי ללא הפסקה .מרעיד את

אותן לקבוצת העבודה .אני פוסעת ביניהן כצל ,נחבאת ,ומוצאת עצמי

זכרונם של הוריי ,אחיי ,אחיותי .זכרון שלא יכולתי לשאתו.

איתן ,בדרך לעבודה.

“מיון” היתה המילה נלחשת והלב נבעת .מיון .ומה יהיה אחריו ,מי יוותר?
מיון ראשון .בהינף יד נקבע :מי כשירה לעבודה ומי אינה כשירה .לחסונות

לבד בדרך מאושוויץ

יותר שבינינו נותר עוד סיכוי לשרוד .החלשות נשארות כאן .להשמדה?

לקחו אותנו למקום מרוחק באושוויץ ,להתרחץ .קפואות ללא בגדים

איננו יודעות .שום דבר אינו ידוע כאן.

ומטפטפות מים עמדנו מחכות לבגדינו ה”חדשים" .שוב דלו למעני בגדים
שנלקחו מאיזו ילדה יהודיה אחרת :תחתונים ,גופיה ,שמלה ואפילו מעין

אנו עומדות ללא בגדים .עיני הגרמנים בוחנות אותנו כמסתכלות על עדר

מעיל קיצי של ילדה .את הנעליים ההולנדיות החליפו לי בנעלי קיץ

בקר .ימינה – מניף הקצין את ידו .בנות דודתי הולכות לימין עם שאר

קרועות וקטנות.

הנשים החזקות ,המיועדות לעבודה מחוץ למחנה .שמאלה – אנו פוסעות.
צנומות ורזות.

יצאנו החוצה ,כחמש מאות בנות .בחוץ קר נורא והגשם יורד ויורד .נדמה
שבאושוויץ הגשם מעולם לא הפסיק לרדת .אני עומדת ,מים נוזלים על

אנו חוזרות אל הבלוק ,לצריף .מחכות בשקט למוות שיבוא .אולי יבוא

כל גופי ,עמוק בתוך הבגדים הדקים .לאן יקחו אותנו? האם לעבודה? שום

אולי לא .אדישות קרה בתוכי .למות ,לחיות ...אך למחרת מגיע משלוח

דבר לא ברור .רק הגשם ודאי ,מוסיף לרדת .אנו עומדות כך שעות.

נוסף מסלובקיה .נשים חדשות מגיעות לצריף ואנו מתערבבות בתוכן .גם
אותן יש למיין .שוב מיון.

“לרוץ! לרוץ! מהר!” פתאום עולות קריאות החיילים ,אלות מתנופפות
באויר .בקושי אני מצליחה לרוץ בנעלי הקטנות כל כך ,הנדבקות לבוץ

“טובי” אני אומרת לאחותי “אני חייבת לצאת מפה .הפעם אני אצא מפה".

העמוק“ .לרוץ! לרוץ!” רגלי הרזות בקושי נושאות את גופי החלש .רכבת

היא מסתכלת עלי בעיניים כבויות ,חסרות תקווה.

ממתינה לנו על פסי הרכבת .מתי היה זה שהגעתי לכאן? אמא ,אבא,

“אני לא יוצאת למיון" .היא עונה לי “תלכי לבד".

כל המשפחה ...לרגע אני כמו רואה אותם יורדים עמי מהרכבת שאך זה
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הביאה אותנו לכאן אך צעקות החיילים לא מותירות מקום למחשבות .אנו

אנו עובדות במשמרות :משש עד שש .שתים עשרה שעות .העבודה לא

נדחסות אל תוך קרונות הרכבת המלוכלכים.

נוראית אבל אסור לשבת .במשך כל הזמן הזה אנו עומדות .רגליי נמקות

אני עוזבת את אושוויץ .לבד .טובי ,טובי אחותי .היחידה שנותרה לי .פחד
נוראי אוחז אותי .האם אראה אותה שוב? מתי אפגוש אותה? בבהלה
אני פונה לקאפו היהודיה“ :תודיעי לטובי ,אחותי .תגידי לה שתבוא גם,

בתוך נעליי הצפופות והקרועות .לפני העבודה יש מיפקד שאורך שעות
ואחרי העבודה יש מיפקד שאורך שעות .רגליי כואבות כל כך אך אסור
לשבת ,אפילו לרגע קט .אני נעה עליהן ,מנסה להפיג את הכאב שאוחז.

שתנסה לצאת".

במיפקד הבוקר אנו מקבלות חתיכת לחם קטנה ,חסרת טעם וקשה כאבן.

“בסדר ,בסדר" .נאמרת לי התשובה בפנים חתומות.

כמעט כל אחת השיגה לעצמה בחשאי סכין ששייפה מחתיכות המתכת

הרכבת מתחילה לנסוע .איני מכירה אף אחת מהנשים שסביבי .את

איתן היינו עובדות .עם הסכין היו כאלו שהיו מצליחות לחלק את חתיכת

היחידה שנותרה ממשפחתי אני עוזבת עתה .כמה זמן תצליח להחזיק

הלחם הקטנה לכמה חתיכות :לפעמים לחמש ,לפעמים לשש חתיכות.

מעמד באושוויץ? האם אזכה לראות אותה שוב?

כך יכלו לאכול חתיכה אחת עכשיו ואת השאר במהלך היום .רובינו היינו

אך הרכבת אינה שועה למחשבותי .ממשיכה בדרכה ,אדישה ואימתנית,
מפלסת דרכה ,נכנסת אל תוככי גרמניה ,שעות על גבי שעות .אף אחת
אינה יודעת לאן מובילים אותנו .אין לנו חלון לראות דרכו ורק רחש
הגלגלים הסובבים מספר לנו כי אנו מתקדמים עוד ועוד .חריקת בלמים
צורמנית ,סוף סוף אנו נעצרים.
אנו יורדות .מהו המקום הזה? אף אחת אינה יודעת .אחרי כמה דקות
נלחשות מפה לאוזן התשובות שהחלו מתבררות :הגענו למחנה עבודה.

כה רעבות עד שלא הצלחנו להתאפק ואכלנו הכל בבת אחת .פעם אחת
שמרתי חתיכה ושמתי אותה מתחת לראשי בלילה ,כדי שלא יגנבו אותה.
כשקמתי היא כבר לא הייתה .מישהו גנב אותה .כמה כאב לי הלב על
הגנבה הזו .על פרוסת הלחם היקרה שלי שנלקחה ממני .על כך שמישהו
היה רעב כל כך עד שהיה צריך לשלוח את ידו ולקחת ככה ...מאז כבר לא
שמרתי לחם.
עם הלחם נתנו תמיד כף ממשהו .כף גבינה ,כף ריבה ,חתיכת נקניק .זאת
הייתה תמיד שיחת היום :מה יתנו היום? מי יודע כבר מה תהיה התוספת?

במחנה העבודה

זה הדבר היחיד שהצליח לעורר בנו משהו מן העניין .להוציא אותנו

המחנה ממוקם בעיירה פרייברג ,סמוך לעיר דרזדן שבגרמניה .אנו מובלות

מתרדמת היאוש שאחזה בנו .הנקניק שקיבלנו לא היה סתם נקניק .הוא

למקום עבודתינו בבית חרושת לכנפי מטוסים .העבודה אינה קשה:

נקרא "נקניק דם" .לרגע כבשה אותי תחושת רתיעה מהבשר הלא כשר אך

לשייף חלקי מתכת ,להבריג חלקים זה לזה ועוד כמה דברים פשוטים.

הרעב היה רב מדי .אכלתי את הנקניק ולא הותרתי ממנו דבר .כמה בנות
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מבתים חילונים מסתכלות עלי ,מלגלגות“ :הי ,את בת של רב .לא? ככה את

מלח והרגשתי את הצורך הזה למלח .תמורת חצי מנת לחם יומית היא

אוכלת דברים לא כשרים?”

מכרה לי מעט מלח .מעט שבמעט .הייתי שמה כל פעם כמה גרגרים על

“אבא שלי הרשה לי” עניתי להן.

לשוני ,נותנת לו להתמוסס אט אט אל תוך הגוף המורעב.

עיניו של אבי בפגישתינו האחרונה תמיד עמדו אל מול עיניי .מילותיו היו
כה ברורות :לחיות ,לחיות .העיקר לחיות .הוא התיר לי זאת לפני מותו.

הרעב היה נורא .אי אפשר לתאר מהו רעב עד שלא חשים בו :מפעם בך,
אוחז ,מטריף את דעתך בכל שנייה ושנייה.

פעם אחת ,כשעמדנו ב”צל אפל” ,המיפקד ,חילקו חתיכת לחם לכל אחת.

אך היה דבר נורא מזה :הקור .חורף  1944באירופה היה אחד מהחורפים

זו היתה מנת הלחם היומית שלנו .האחראית על הבלוק הכירה אותי מן

הקשים שנרשמו לאורך התקופות .קור שטני שלא הירפה .שלג ,גשם,

העבר הרחוק ,אולי מסלובקיה .ליד כולן פנתה אלי ושאלה אותי בקול:

אנו עומדות בתוכו ,מבוססות ,רטובות .ואף פעם ,אף פעם אין לנו מקום

“את לא רעבה?” היא רצתה לתת לי עוד חתיכת לחם.

להתחמם בו .אין רגע שבו אפשר להחזיר לגוף אפילו קמצוץ חום ,להרגיע

הייתי בת ארבע עשרה ,כל עצמותי היו בולטות .לא נשאר ממני דבר .והיא
שואלת אותי“ :את לא רעבה?” איזו מין שאלה היא זו? מי לא היה רעב
שם? האם אינה רואה כיצד אני נראית? למה היא שואלת כך?
ואני עניתי“ :לא".

את הקור שצובט בעצמות .הייתי מעין שלד ללא גוף ,מהלכת ללא
תחושה .את הרעב עוד היינו מפייסים בחתיכות הלחם הקטנות ,במרק
הדלוח שניתן בעבודה .אך את הקור אי אפשר היה להפיג .בשום מקום
לא היה חם .גם בלילה הייתה לי רק שמיכה דקיקה .בדרגש שלי ישנה אתי
בחורה נוספת .היינו שמות שמיכה אחת מתחתינו ,להפריד בינינו לבין

והיא הלכה .הלכה עם פרוסת הלחם היקרה שיכלה להיות שלי .אבל אני

דרגש העץ ושמיכה אחת מעלינו ,מכסה את שתינו .בלילה היה מתנהל

שמרתי על הכבוד שלי .על הנקודה הפנימית שלי שלא הסכימה להשפלה

בינינו מאבק דומם .אחת מושכת השמיכה לצד שלה והשניה מושכת לצד

שבשאלה הזו .למרות שנדמה היה שלא נותר בי עוד דבר ממה שהיה בי

שלה .אך גם כשהייתה בצד שלי לא היה בה כדי להועיל .היה לי קר תמיד.

פעם ,מבית אבא ,בכל זאת משהו התגלה ברגע הזה.

קור שאי אפשר לתאר .קור נוראי ומדכא .חודר למקום הכי עמוק ,הכי

מכל עבר עטו עלי בנות“ :אם את לא רעבה ,בקשי ממנה ,תני לי ,תני לנו”...

פנימי .חודר ולא עוזב.

התחננו סביבי עשרות בנות מורעבות .אינן מבינות כיצד סירבתי לפרוסת
לחם ,מדוע אמרתי לא .אך אני לא ביקשתי ממנה .לא.
מישהי הצליחה להשיג מלח .הגוף שלי כמה למלח .האוכל שלנו היה חסר

רגע אחד היה ,שבו הייתי מוצאת מעט נחמה .בבוקר היו נותנים לנו מעט
מים כהים“ :קפה” .הטעם שלהם היה מבחיל ,אך הם היו חמים .ברגעים
האלו הייתי שמה ידי על הכוס החמה ,מצמידה אותה אל גופי ולוגמת
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בלגימות קטנות ,מנסה לשמר מהחום הרגעי שבא אל קרבי וממיס במקצת

“כן" .ענתה לי.

את הצינורות הקפואים שבתוכי.

“הלא לא היתה לך כוס לפני מספר ימים ”?...שאלתי שוב בזהירות.
“עכשיו מצאתי אותה" .ענתה לי בביטחון.

הגונב שנגנב לו...

“הראי לי אותה” ביקשתי

בוקר אחד התעוררתי וראיתי שכוסי נעלמה .כוסי נעלמה! הרגעים

היא הושיטה לי את הכוס .הרמתי אותה והתבוננתי .במקום שבו סימנתי

המעטים האלו של שתיית משהו חם ,הרגעים להם חיכיתי כל היום ,כל

את סימני מישהו מחק עם צבע.

הליל ,לא יהיו מעתה .כיצד אוכל לחיות? הלא זה מה שמחזיק אותי ,מעניק

השבתי לה את כוסה ולא אמרתי דבר.

לי את החום הקטן שעדיין שומר עלי בחיים .איך אמשיך?

מה אעשה עתה? הרגשתי שנפשי תלויה בדבר .לחיות ללא “הקפה” ,המים

הכוס וצלחת המרק היו רכושו היקר ביותר של כל אחד במחנה .תמיד היו
תלויים על מותניי .אך ברגעים מסויימים הייתי חייבת להניח אותם בצד.
לא יכולתי לישון אתם כשהם מיטלטלים על גופי .והנה ,מישהו לקח לי
אותם .על הכוס שלי עשיתי לי סימן היכר .אולי אוכל למצוא אותה?

החומים הללו ,היה לחיות ללא שביב תיקוה .למות.
ידעתי שהבנות הללו לא יחזירו לי את כוסי והחלטתי לגנוב למישהו אחר.
אך למי? לא רציתי לגנוב למישהי כמוני ,בודדה ,שהרי גם היא תחוש ממש
כמוני ,גם עבורה זהו דבר חיוני .אם כן ,למי?

פתאום נזכרתי שלפני כמה ימים שמעתי בנות מדברות שחסרה להן כוס.

כמה ימים הסתובבתי מתחבטת בשאלה .בולשת סביבי וחושבת במי כדאי

היו אלו חמש בנות סלובקיות שהתאגדו ביחד .תמיד הן היו ביחד .דואגות

לבחור .המחשבה שעוד מעט אקח משהו השייך למישהו אחר היתה קשה

זו לזו ,אוכלות ביחד ,ישנות ביחד .אולי אחיות ואולי חברות מהעבר .היה

לי ,אך לא היתה ברירה .לבסוף החלטתי :אם ובת .צפיתי עליהן זה זמו מה.

להן זו את זו וזה היה הדבר החשוב ביותר שיכולת להשיג במחנה .מישהו

הבת היתה בגילי בערך ואמה לא היתה מבוגרת מאוד .הן יוכלו להסתדר

שידאג לך.

ביחד ,חשבתי .כשאחת תסיים לשתות תעביר לשניה את הכוס וכך יוכלו

לי לא היה דבר .באתי לבד לגמרי .חברויות לא נוצרו פה .היינו עסוקות

שתיהן לשתות ,וגם אני.

מדי בלשרוד .לא היה מי שידאג לי ,הייתי חייבת לדאוג לעצמי.

עקבתי אחריהן בדרכן לעבודה וכשהגענו לעבודה ראיתי שהן מחביאות

זכרתי ששמעתי כיצד מדברות הבנות על כך שהן חמש אך יש להן רק

את כיליהן מתחת לארון שעמד לא רחוק .כל היום המתנתי לשעת כושר

ארבע כוסות .לאחת מהן חסרה כוס .אולי הן לקחו לי את הכוס?

ובשבריר שניה שאיש לא ראה הרמתי כוס אחת ,והנה – יש לי כוס.

בהיסוס פניתי לעברן ושאלתי את זו שלא היה לה כוס“ :יש לך כוס?”

קשה לי לספר את הסיפור הזה .אף פעם לא נגעתי בדבר של מישהו אחר.
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בלא לומר דבר נתתי לה את המחט.
מתח אחז בי .רציתי שתחזיר לי כבר את המחט .ראיתי אותה תופרת
ותופרת אך אחר כך לא אמרה לי מאומה על המחט והלכה לישון בלי
להשיב לי אותה.
למחרת התביישתי לשאול .מאוחר יותר שוב ראיתי אותה תופרת .ושוב

הבגדים שלי הלכו והתבלו .כל יום אותם בגדים .לעיתים עוד הייתי מנסה

הולכת לישון והמחט אצלה.

לשטוף אותם עם מים ,אך זה היה כמעט בלתי אפשרי מכיון שהיה לי

כך ימים אחדים.

רק בגד אחד .כדי לתקן אותם הייתי זקוקה בדחיפות למחט .תמורת חצי

“מה עם המחט שלי?” שאלתי אותה לאחר מספר ימים שראיתי שאינה

מנת לחם יומית הצלחתי להשיג מחט .לוותר על חצי מנת לחם היה עינוי

תופרת דבר.

בשבילי ,אך לא היתה לי ברירה ,הייתי חייבת לתפור כמה דברים .אך

“איבדתי אותה" .ענתה לי כלאחר יד ,ממשיכה בעיסוקיה.

מהיכן אשיג חוט? בזהירות פרמתי את הקצה של השמיכה שלי .עונש על

זעם גאה בי .זעם איום וכבד .שחור ושורף .אך אני לא אמרתי דבר .שוב

מעשה כזה היה מוות ,אך זאת היתה הדרך היחידה והזולה ביותר להשגת

לא אמרתי דבר.

חוט .את החוט השחלתי במחט ותפרתי את בגדיי המועטים והקרועים,
ומבטנת המעיל שפרמתי הכנתי לי מטפחת שתגן מעט על ראשי ואוזני
שקפאו כל העת .את המחט שמרתי במחבוא שמור היטב .היא היתה יקרת
ערך .ידעתי שעוד אזדקק לה ואף אוכל למכור אותה ,אם אצטרך ,תמורת
מעט לחם.

לאחר מספר ימים ראיתי אותה פתאום תופרת.
“הלא אמרת שאיבדת אותה ”?...שאלתי.
“עכשיו מצאתי" .ענתה באדישות ,ממשיכה לתפור.
אך היא לא השיבה לי את המחט .עדיין לא.
כשהשתחררנו מהמחנות פגשתי אותה באיזו רכבת .שמחנו לראות זו

שכנתי לדרגש השינה ראתה אותי תופרת.

את זו ושוחחנו .אך אני לא שכחתי .אותו סיפור צץ ועלה בזכרוני בשעה

לאחר מספר ימים ביקשה ממני להשאיל לה את המחט .הסתכלתי עליה.

שישבתי עמה ופטפטתי כחברה ותיקה.

המחט היתה אחד מאוצרותי היקרים ביותר .כאן ,במחנה ,שמרה כל אחת

לא .עדיין לא שכחתי.

על חפציה היטב היטב ,כעל יהלום יקר .אני שילמתי עליה חצי מנת לחם.
חצי מנת לחם .ועתה אשאיל אותה ,כך ,סתם?
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חולה

הדבר הבא שאני זוכרת הוא את הגרמניה סוחבת אותי למרפאה .כנראה

הימים הלכו ונעשו קשים יותר ויותר .הרעב המשיך לאכול בי והחורף הלך

שהתעלפתי .במרפאה היתה רופאה יהודיה צ’כית ואחות יהודיה .המרפאה

ונעשה גרוע יותר ויותר .סוף דצמבר .השלג נערם בערימות .אנו דורכים

היתה מלאה בחולות סופניות שבמהרה ילכו לעולמן .אך אני בקושי ראיתי

בתוכו בדרכינו לעבודה ,רגלינו טובעות בו ,רטובות וקפואות .קור נוראי

את כל זה .החום שלי היה גבוה מאוד והרגשתי נורא .שכבתי על מיטת

בחוץ .כל נשימה היא עינוי מתחדש המכניס לתוכי עוד מהקור הצורב

הקרש ששמו אותי עליה ולא יכולתי לזוז .ימים שלמים התנדנדתי בין

שסביבי .אני פוסעת לעבודה .בדרכינו אנו חולפים על פני עיירה גרמנית

הזיות לרגעי מציאות קטנטנים .לא אכלתי מאומה .הלכתי וקמלתי .לא

קטנה .בתים קטנים ושלווים .אנשים מטופחים ויפים .וכלב במלונה.

נותר עוד זמן רב עד שאלך לעולמי.

הלוואי .הלוואי שהייתי כלב .אני חושבת לעצמי .אם הייתי כלב הייתי
שוכבת פה ,במלונה ,לא הולכת לעבודה .אח ,הלוואי שהייתי כלב.
כך כל בוקר .הוא היה שוכב ומביט בנו ממלונתו ואני הייתי מקנאה בו.
כמה הייתי מקנאה בו...

האחות היהודיה היתה טובה אלי .היא שמרה לי את חתיכות הלחם שלא
אכלתי ,מנסה לשכנע אותי להכניס אותן אל תוך פי ,שאוכל משהו ...אך
אני לא הייתי מסוגלת.
“מה היית רוצה לאכול?” שאלה אותי.

יום אחד כשהגעתי לעבודה כאבה לי כל כך הבטן .כאבים נוראים .לא

אך אני לא רציתי דבר.

יכולתי לעמוד על הרגליים .התפתלתי .אך אסור לשבת .הוספתי לעמוד

“מה היית רוצה לאכול?” היתה שואלת אותי מדי יום ביומו ,מקווה שאוכל

בייסורים קשים ,כמעט מתעלפת.
מנהלת העבודה היהודיה היתה היחידה שהותר לה לשבת .היא ישבה
בראש השולחן וראתה אותי כך .כנראה שנראיתי רע מאוד כי היא קראה
לי לבוא אליה והציעה לי לשבת לידה“ .אבל אסור" .אמרתי לה.
“לא נורא .אם תבוא הגרמניה אומר לה שאני מדריכה אותך במשהו” אמרה
לי .ישבתי .אך אחרי כמה דקות באמת הגיעה הגרמניה.
“למה היא יושבת?” צעקה עלינו.

סוף סוף דבר מה.
“תפוח" .עניתי לה לבסוף “תפוח עץ".
להגיד תפוח זה היה כמו להגיד יהלום .כמו להגיד גן עדן .כמה חודשים
שלא ראיתי תפוח?
אחרי כמה ימים חייכה אלי האחות והגישה לי את ידה .כשפתחה אותה
ראיתי תפוח .תפוח ממש.

“אני מדריכה אותה בעבודה” ענתה לה בשקט.

היא מכרה את הלחם שאספה לי והצליחה להשיג תמורתו תפוח למעני.

“לעמוד! לעמוד!” צעקה עלי.

ניסיתי לאכול אותו קמעה קמעה אך מצבי היה קשה מאוד .שום דבר לא

שבתי לעמוד.

הועיל לי .כמה ימים אחר כך איבדתי שוב את ההכרה .גססתי.
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פתאום אני זוכרת את עצמי מוטלת על הריצפה שוכבת ,פותחת את עיני.

לאט לאט מתברר לי .כבר שמעו שהנה אני מתה ,ופתאום -שבתי לחיים.

מהמיטה כבר פינו אותי כי חשבו שעוד רגע אמות .מישהי במצב חמור

הייתי נס והבנות באו לצפות בי מקרוב .גם בחלוקת האוכל מוסיפים לי

פחות קיבלה אותה.

עוד קצת תפוחי אדמה.

אני פותחת את עיני על הריצפה ורואה את האחות והרופאה היהודיות

הרופאה מבקשת מהאחראית שתתן לי עבודה קלה .עבודה קלה? אני

יושבות ליד שולחן חגיגי ויפה וחוגגות את חג הסילבסטר .שתיהן היו

אחראית על הניקיון בכל המפעל הגדול .בכל יום אני מטאטאת את

מבתים חילוניים מאוד.

מרצפות המפעל מתחילתו ועד סופו .לא קל לי בכלל .שתים עשרה שעות

“מים ,מים” אני מבקשת .אך קולי חלש כל כך והן אינן שומעות .אינן רואות

רצופות אני מטאטאת .אך זו נחשבת ,כנראה ,עבודה קלה.

אותי כלל .אוירת חג שורה סביבן.

הימים עוברים .שמועות מבשרות שבעלות הברית קרבות .מטוסים חגים

“מים ,מים" .אני מנסה שוב .מסביבי חולות נוספות ,והרופאה והאחות

מעלינו בשמים .אוירה מתוחה שוררת בין הגרמנים.

קרובות אלי כל כך אך אינן שומעות אותי.
“מים ”...הגרון שלי יבש כל כך .אם לא אקבל עכשיו מים -אמות .אך אף
אחד אינו שומע את קולי ,ראשי מתערבל עלי ואני מתעלפת שוב.
פקחתי את עיני .אני על המטה .מי שם אותי כאן? מסביבי האחות,
הרופאה ,אני עדיין פה ,אתן ,חיה .עיני נעצמות ואני שוקעת שוב בשינה.
כשאני פוקחת אותן מאוחר יותר ,הן מבחינות בי מתעוררת ומביטות בי
בפליאה .האחות מרימה את ראשי בזהירות ומגישה אל שפתי הסדוקות
מעט מים .אני גומעת בקושי .עדיין אני חלשה מכדי לאכול.
כל יום שעובר מחייה אותי עוד במעט .האחות מחייכת אלי כשאני מצליחה
לאכול משהו .מעודדת אותי במילותיה.
בנות מהבלוק שלי באות לבקר .אני מתבוננת אליהן בתחושה מוזרה .מה
הן עושות כאן? ממתי יש לי חברות?

זימזום מטוסים מתקרב .רעש נוראי מרעים“ .הפצצה! הפצצה!” נישאת
הקריאה ברחבי המיפעל“ .הפצצה!” הגרמנים נסים מבוהלים אל תוך
הבונקרים .רעמים עזים מרעידים את הריצפה .אני לא מפחדת כלל .אפשר
לשבת ,אין מי שמשגיח .כולנו מתישבות על הריצפה ומתפללות שתרד
פה פצצה ותמחוק את המפעל הארור הזה מעל פני האדמה .הרעמים
ממשיכים אך כלום לא קורה .המטוסים מתרחקים ,אני שומעת את רעש
מנועיהם הולך ונעלם ואנו נותרות כאן .הגרמנים שבים כאילו כלום לא
קרה .שוב אנו עובדות ,עובדות ,עובדות...
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מוזלמן

מצעד המוות

אני שוכבת על דרגש העץ שלי .פוקחת את עיני ועוצמת אותן חליפות.

קור נוראי .שיא החורף .שלג מלוכלך מכסה את המחנה.

הדמויות שנעות סביבי נראות כמתוך חלום רחוק .נבלעות אל תוך עיני

“מהר! מהר!” חיילים עטים עלינו מכל צד .מכות מונפות מכל עבר .אני

המעורפלות .מציאות? חלום? הבלחים קצרים של מציאות חודרים אל

פוסעת .לאן? איני יודעת .מדוע? איני יודעת .גופי נושא אותי עמו .מסרב

תוך גופי העומד למות .לא נותר בי כח עוד .איני קמה ,איני הולכת ,לא

למות .עוד צעד ועוד צעד .מאין הכוחות האלו? אנו הולכות והולכות.

לעבודה ,לא לאכול .לא נותר דבר .אני שוכבת כך ,חשופה לקור הצורב.

סוף המסע אינו קרב .מסביבי נופלות נשים ,נותרות בצד הדרך .אך אני

איני זקוקה עוד להגנה .אלו הן מילותיו האחרונות של גופי הרעב והקפוא.

ממשיכה לצעוד .הצעידה ארוכה מאוד“ ,צעדת המוות" .אנו הולכות לאי

ואז ,מקץ ימים ,שבועות ,חודשים ,מי יודע? הצלחתי לקום על רגליי

שם ,בדרך שאינה מראה את סופה .צועדות בינות לגופות הנופלות בזו

ולצעוד .איזה כוח העיר אותי ממצב זה? מה נתן לגופי את העוז לקום

אחר זו .ללא מנוחה ,ללא אוכל .הולכות .הולכות...

ולהתנודד שוב על רגליו? ומדוע? לשם מה? לשם מה לחיות?

מי מאיתנו ששרדה עומדת כעת אל מול רכבת .אנו נדחסות אליה.

אבל הוא קם על רגליו ,גופי הבלה שכבר חשבתי שימות ,כמו כח עליון

הצפיפות איומה .זו דוחפת את זו ,מרפקים מפלסים מעט מקום בחלל

משך אותי מפי הקבר ,מלחש לי את מילותיו האחרונות של אבא“ :לחיות.

הדחוס .אני חסרת משקל ,איני מצליחה לעמוד .כמו בובת סמרטוטים אני

לחיות .העיקר לחיות ...להמשיך את העם היהודי” .ואני המשכתי .כגוויה

נעה ונדה .מכאן לכאן ...מכאן לשם ...דחיפות מפה ומשם“ .זאת אינה אני”

מהלכת ניגשתי להשיג מעט אוכל ,לעבודה ,המשכתי לשרוד .עוד דקה

אני חושבת לעצמי“ .זאת איננה אני .מישהי אחרת היא זו המיטלטלת פה

ועוד דקה...

כבובה חסרת חיים" .סוף סוף נגמרו הדחיפות .אני צונחת במקום כלשהו.

הימים עוברים .חזית השיחרור מתקרבת .חוסר סדר חודר למערכת
ההשמדה הגרמנית .המערכת המדויקת והמאורגנת מראה סימנים
ראשונים של קריסה.

הרכבת חסרת גג והקור צולף בי ללא רחם .הרכבת מפלסת דרכה במהירות
אל עבר אוסטריה .מנסה להמלט מהאויב הקרב .שוב אנו עוצרים“ .לרדת.
לרדת” מאיצים בנו החיילים .מולינו ניצב מחנה מטהאוזן .בפתח המחנה
מאות מדרגות .חלקן עולות למעלה וחלקן יורדות למטה.
“למטה .למטה" .אנו מקבלות את ההוראה .הרגליים מדלגות על המדרגות.
עדיין רבות עוד לפני .אבל אני ממשיכה .מה מניע אותי? מה נותן בי כח?
איני יודעת .כל שאני יודעת הוא שאני עדיין כאן .עדיין בחיים.
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מטהאוזן

מה נעשה כעת? מה עלינו לעשות? במחנה שלמעלה ישנם גברים .אנו

אנו נכנסות לצריף גדול .כאן שוכבים כך ,על הריצפה העירומה .ערימות

מחליטות לעלות אליהם .גרם מדרגות ארוך מתנשא ללמעלה .אני מרימה

ערימות של נשים שוכבות זו לצד זו .כוחותי כלו .אני שוכבת ללא תזוזה.

רגל ,מדרגה אחת .עוד רגל ,מדרגה שניה .נדמה שלעולם לא אגיע למעלה.

מדי פעם מביאים מעט אוכל .תפוחי אדמה .בקושי רב אני מתרוממת

בכל מדרגה אני חושבת שכאן אשאר ,לא אאזור כח לעלות עוד .אך רגליי

ואוכלת מעט .עוד יום ועוד יום .אפילו לקום כבר איני יכולה .סיר שהיה

ממשיכות לשאת אותי .עוד מדרגה ועוד מדרגה .לבסוף אני מגיעה

בו פעם מרק מגיע .רק מעט טיפות דלוחות עדיין נוטפות על כתליו.

למעלה.

שאר הנשים מתנפלות על הסיר ,דוחפות זו את זו ,נאבקות כדי ללקק את
טיפותיו האחרונות .אני שוכבת בצד .לא נותר בי כח .אפילו טיפת מרק אין
בה כדי להזיז אותי עכשיו.

במחנה הגברים אני צונחת .שוכבת .האמריקאים מגיעים .משחררים את
המחנה .שמחה? לא .אין שום שמחה .השמחה איננה דבר שנמצא כבר
בלב .רק אוכל .זה כל מה שאני רוצה .אוכל ,אוכל .העיניים הרעבות תרות

אני מתעוררת אל תוך חלום בלהות .מכות יורדות עלי מכל הכיוונים.

אחריו .סוף סוף נוכל לאכול .הרעב אינו מותיר מקום לשום דבר אחר.

פרצופה של הקאפו ניצב זועם למולי .אני מתכווצת במקומי .המכות
ממשיכות לרדת על גופי המצומק .איני יודעת מה קרה .לאט מתבהרת

בנות אחרות הולכות לכפרים שליד המחנה לתור אחר אוכל .לי אין כוח.

הסיבה .מישהי לא התאפקה ולכלכה את הרצפה ממש כאן ,לידי“ .זאת לא

הן מביאות לי משם בשר .בשר לא כשר? כנראה .ריח הטיגון נישא אלי,

אני .זאת לא אני" .אני ממלמלת חלושות .אך אין כבר תועלת בכך .גופי

מעיר את החושים הנמים .אני מושיטה את ידי הצנומות לאחוז בחתיכת

חבול כולו והקאפו נעלמה לה.

הבשר ,בולעת אותו בשקיקה .הרעב אינו יודע שובע .הבטן המצומקת

“אפל ,אפל" .נשמע קולה של הקאפו .אנו יוצאות מהצריף .מוכנות
למיפקד .נעמדות זו ליד זו .שעה עוברת ,ועוד שעה .אף גרמני אינו מגיע.

מנסה לאכול כמה שאפשר .אי! כאב פתאומי אוחז בי .אני נופלת על
הרצפה ,מחזיקה את גופי .הבטן כואבת נורא .אי! אי! אני זועקת .כמה

מדוע אינם באים לספור אותנו? מה קורה? אנו מסתכלות סביב אך אף

ימים הכאבאינו שוכך .האוכל אינו מתאים לבטני הרזה ,גופי אינו מצליח

אחד אינו מגיע.

לעכל אותו .שוב אני חולה מאוד .לידי מתות נשים רבות מהמאכלים

“הם ברחו" .עוברת השמועה“ .נעלמו .כל הגרמנים נעלמו".

הגסים שטרפו אל תוכן .אבל אני ...שוב אני שורדת.

אנו מתקשות להאמין .ואם הם יגיעו תיכף? אנו ממשיכות לחכות אך אף
אחד אינו מגיע .אנו לבד במחנה .הנאצים ברחו.
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מקץ המלחמה

לפעמים אני מטיילת בעיר .מראות שלא ראיתי חודשים רבים מסנוורים
את עיני .ילדים לבושים היטב ,שבעים ונקיים .דוכני רוכלים מלאים בכל

היכן ביתי?

טוב .חנויות .פתאום רואות עיניי דובדבנים .דובדבנים! עגולים ומבריקים.

לאן נלך מכאן? לאן נפנה? היכן ביתינו?

אני בודקת את המעות שבכיסי ונעמדת בתור הארוך ,בין שאר הגויים

עתה שאנו משוחררות נשאלת השאלה :האם יש לאן לחזור? האם יש

המחכים גם הם לקנות דובדבנים.

בשביל מה?
אנשים חוזרים אט אט לעיר מולדתם ,מחפשים שרידים ,אולי קרוב
משפחה שנשאר.

עיניים מלאות אימה נשלחות אלי .כהרף עין מתרוקן לו התור ואני נותרת
לבד ,מחכה לדובדבנים .גופי הרזה ,עיני הבולטות בתוך פנים שדופות ,כל
אלו מבריחים את הגויים ולי נותרו כל הדובדבנים .רק לי .מבוהלים מרוח

“מאין את?” שואל אותי חייל אמריקאי“ .מסלובקיה" .אני עונה.

הרפאים שהגיעה ,נמלטו הגויים לדרכם.

וכך ,אני עולה לאונייה המשיטה אותי אל עיר הבירה של סלובקיה,
ברטיסלבה .אך איני נראית כאדם .גופי נראה כעומד להיקרע בכל עת.

לאן אחזור? אמי ,אחי ואחיותיי אינם בין החיים עוד .הם נותרו באושוויץ,

חסר יציבות ורזה עד אימה .מהאונייה אני מופנית הישר לבית החולים.

במשרפות .אבי ...התקווה שאולי אשוב עוד לראותו – נגוזה .איש שהכיר

לבד אני שוכבת במטה .בעיר זרה .כאן מוגש לי אוכל ויש לי מטה עם

אותו סיפר איך אבא בחר

מזרון.

במותו ,יחד עם אחי .ואחותי
טובי? אני מפחדת לקוות.

פנים מוכרות צצות לידי:

האם אשוב לראותה? אולי,

“זאת את?” לוחשת לי האשה בהתרגשות" .האם זו את ,בתו של הרב?”

אולי...

אני מהנהנת בראשי והיא רצה לבשר לפליטי ברדיוב שהתגודדו בעיר:
“מצאתי את בתו של הרב .היא כאן .בבי”ח".
“בתו של הרב" .איזה ניגון של בית יש למילים הללו .איזו משיכת מכחול
מן העבר...
הם לוקחים אותי אליהם .נותנים לי מקום לישון ,אוכל לאכול .אנשי עירי.
העיר בה גדלתי .מהם מוכרים לי יותר ומהם פחות .הם סובבים אותי
כאחת מהן.

למעלה דודי חיים  -יוסף
שהתחבא בבונקר אצל גויים.
מימין דודי ישראל-אהרון
שהציל אותנו מהגטו בהונגריה.
משמאל דוד ברוך ששרד עם
משפחתו ברומניה .למטה-
דוד זלמן-לייב שהתחבא בכל
מהלך המלחמה במרתף ביתינו
בברדיוב.
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חזרה הביתה -לברדיוב

מפת נדודים  -מהולדתי עד סוף המלחמה

אנשי עירי מספרים לי שדודי ,אחיה של אמי ,נמצא בברדיוב .אני רוצה
להגיע לשם .שמא אמצא שם עוד מישהו? איש אחד ,גם הוא מניצולי
ברדיוב העומד לשוב הביתה ,לעירינו ,מסכים לקחת אותי עמו .אני רק
ילדה ,בת חמש עשרה .נדמה לי שאני כה גדולה אך גילי מספר לי שאני

רייברג

9פ

12

1

ומתישה .בדרך אנו ישנים אצל אנשים המוכנים להלין אותנו בביתם.

 7סרד
ניטרה
6
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ב
ר
ט
י
ס

 8אושוויץ

 2ריגליץ

רק ילדה .הדרכים משובשות מאוד ,כתוצאה מהמלחמה ,והנסיעה ארוכה

לבה

ב3רדיוב

 10מטהאוזן
 4נירד‘הזה

5

ברדיוב .אני שבה אל עירי .הכול נדמה מוכר מאוד ,אך גם כה שונה .כל מה
שראיתי פעם בעירי ,היופי ,השייכות ,כולם מפנים מקום לתחושת האובדן,
הריקות .בתי העיר צצים למולי ,בדיוק כפי שזכרתי אותם בדמיוני .כמה
זמן הייתי במחנות? אני מחשבת .רק שבעה חודשים??! והלא הכול שונה
כל כך עכשיו .נדמה שעברו לפחות שבע שנים .אני איני אותה ילדה
שהייתי כשעזבתי את עירי .שום דבר לא נותר כשהיה .נדמה שעולם שלם
נמחק .דבר לא יהיה עוד כפי שהיה.
אני מחפשת בעיני את יהודי עירי ,תרה אחר עיניים מוכרות ברחוב .אך
כמעט ולא נותר מהם דבר .כולם גויים ויהודים -אין.

 .1ברדיוב -שם נולדתי | תר”צ

 .7סרד  -מחנה מעבר | חגים תש”ה

 .2ריגליץ | תרצ”ה

 .8אושוויץ | סוכות תש”ה

דודי ,זלמן-לייב ,מקבל את פני .משך כל המלחמה לא עזב את ברדיוב.

 .3בחזרה לברדיוב | ת”ש

 .9מחנה עבודה פרייברג

הוא הסתתר במרתף ביתינו יחד עם עוד זוג חסר ילדים ואשה נוספת.

 .4נירד’הזה  -הונגריה | תש”ב

 .10מטהאוזן  -מצעד המוות ושיחרור

חבר יהודי שהתחזה לגוי זרק להם אוכל מבעד לחלון קטן .וכשהלשינו

 .5בודפשט | תש”ד

 .11ברטיסלבה | אייר תש”ה

על החבר וגם הוא ניתפס ,הצליחו להשיג אוכל עד בוא הרוסים ,זמן לא

 .6ניטרה | תש”ד

 .12חזרה לברדיוב

רב אחר כך.
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לאט לאט מתקבצים לברדיוב כל שרידי משפחתי הגדולה .דודי ,חיים-

אני פונה ללכת אל ביתי .במילים רפות אני מספרת לרוחי ולדודי את מה

יוסל ,ניצל אף הוא .הוא ובתו ליבו .גם רוחי ,בתו השנייה ,שהיתה אתי

שאמרה האשה .אם כן ,נותרתי לבד .לגמרי לבד .ואולי בכל זאת? אולי בכל

באושוויץ ,מגיעה .דוד נוסף ,ישראל -אהרון ,שהציל אותנו מהגטו

זאת ניצלה? התקווה אינה מרפה.

בהונגריה ,ואיבד את אשתו ושלושת ילדיו ,מגיע גם הוא .כולנו מתקבצים

כמה ימים אחר כך מגיעה מעטפה לדואר בברדיוב .המען“ :למי שנותר

ביחד .אך הלב ,הלב נשאר עקר .כמעט ואיני מרגישה דבר .עדיין הלב

בחיים ממשפחת הלברשטאם – אונגר" .כך כתוב על המעטפה .אנו

מסוגר מכדי להרגיש ,מכדי לשמוח במה שנותר .עדיין הכאב והיתמות

פותחים את המכתב בהתרגשות.

ממלאים אותו עד אפס מקום ושרידי משפחתי הם כמו תזכורת כואבת

אחותי .זהו כתב ידה .אחותי ניצלה .היא בשבדיה .כבר כמעט קברו אותה

למה שהיה .היה ותם.

והנה מישהו ראה שהיא עדיין בחיים והוציא אותה מבין המתים .עכשיו

בכל יום אנו בודקים האם מישהו נוסף הגיע .בעיתונים מתפרסמים שמות

היא בבי”ח בשבדיה.

ניצולים .מדי פעם מגיע מכתב מאיש בודד המנסה לברר האם נותר מישהו

מישהו נותר .מישהו נותר ממשפחתי .אחותי ,אחותי התאומה.

ממשפחתו העניפה .בכל יום אנו בודקים אך בכל יום מתחדשת האכזבה.

“גם אני ניצלתי” אני כותבת לה בידיים רועדות “גם אני ניצלתי”.

לא רבים הם הקמים לתחיה .רק מתי מעט שבים.ורק מטובי אחותי עדיין
לא נואשתי .שמא תופיע פתאום? שמא בכל זאת נותר מישהו ממשפחתי

בהתרגשות אנו מחליפות מכתבים זו עם זו ומתכננות להפגש.
אך היכן? מתי?

הקרובה? אני שואלת את כל מי שחוזר ,כל מי שמגיע משם .אולי מישהו
שמע עליה דבר מה? אולי מישהו יודע היכן היתה לאחרונה?
אישה דופקת על דלת ביתנו .אני פותחת:
“גברת שינדורף ביקשה שתגיעי אליה .יש לה דבר מה לומר לך".
כך היא אומרת לי .אולי יש לה איזו ידיעה חשובה בשבילי?
אני מזדרזת והולכת אליה .גברת שינדורף פותחת לי.
“זה בנוגע לאחותך” היא אומרת “הייתי עמה ממש כשהסתיימה המלחמה.
אני חוששת שאין לך מה לחפש אותה" .היא מביטה עלי“ .זה היה בברגן
בלזן .כששיחררו אותנו היא כבר שכבה גוססת .כנראה לא שרדה".

טובי אחותי יושבת ראשונה משמאל על הריצפה בביה"ח בשבדיה.
(מסביב אחיות וניצולות אחרות שקיבלו טיפול באותו בי"ח)
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לבנות חיים חדשים

בודדות לחלוטין .דודי החליט שגם אני צריכה לעבור שם .שם תהיה

היה נדמה שאנו חיים .ניסינו לבנות חיים חדשים .למצוא פרנסה שתקיים

לי מסגרת שתתאים לגילי .הבנתי את ההחלטה ,אך בכל זאת ,כאב לי

אותנו ,אירגנו בית כנסת ,שיעורים .אך היו אלו רק כרעי חיים .על ההריסות

להתרחק מהמשפחה היחידה שעוד נותרה לי.

אי אפשר היה לבנות חיים אמיתיים .כולנו רצינו לברוח מגיא ההריגה הזה.

הגעתי לפנימיה .הייתי הילדה הקטנה ביותר .אנשי המקום ניסו להעניק

לפתוח דף חדש במקום אחר .מקום בו לא יזעקו אלינו פניהם הנעלמים

לנו בית במקום הבית שכבר אינו .ללמד את מה שלא יכולנו ללמוד בשנות

של כל מי שהלך מעימנו.

המלחמה הארוכות .המזון היה מועט .פעם בתקופה הייתי מקבלת סכום

אירופה מלאת תהפוכות .היציבות עדיין ממנה והלאה .יום אחד נכנסו

כסף די גדול .אנשי עירי ,ברדיוב ,אספו למעני כסף ושלחו לי .התקופה

הרוסים לסלובקיה .שוב השתנו הדברים .שוב ניכר מחסור בכל מקום,

היתה קשה וגם להם לא היה הרבה ,אך הם הפרישו למעני .למעני ,בתו של

מחסור במזון ובמוצרים אחרים .הכסף הוחרם וחולק כסף חדש .אך אנו,
היהודים ,היינו למודי סבל כל כך שהשינויים הללו כמעט ולא נגעו בנו .לא
נותר לנו דבר שיכולנו לאבד .ציפינו כבר לעתיד חדש .עתיד חדש ביבשת
אחרת.
אך בינתיים לא היה לאן ללכת .גרתי עם דודי ,חיים-יוסף ,ושתי בנותיו.

הרב .כשהייתי מקבלת את הכסף הייתי הולכת מיד וקונה את כל הדברים
אליהם נכספתי כל כך :חלב ,ביצים ועוד כמה דברים .עדיין הייתי מורעבת.
עדיין האוכל העסיק אותי מאוד .תופש את מחשבתי בימים ,בלילות...
מתכננת בחשאי מה אוכל ומתי ...את הדברים שקניתי בכסף שקיבלתי
חילקתי תמיד עם חברותי .מעין מסיבה קטנה ומשמחת ,עתירת מזון
והתרגשות ,היתה חוזרת על עצמה בכל פעם שהגיע כסף אלי.

דודי השני ,שאיבד את אשתו וילדיו התחתן שוב עם אישה שחזרה אף

למרות

היא משם .חשתי כחלק ממשפחתו של דודי .הייתי כאחת מהם ,ועם זאת...

טוב למדי הרגשתי

רוחי ואחותה היו גדולות ממני בכמה שנים .הן כבר נפגשו לשידוכים.

קצת

ולי כמעט ולא היו חברות בנות גילי .מעטות היו הבנות בגילי שהצליחו

למשפחתי .לי היתה
משפחה .שלא כמו

בפנימיה
התאספו בנות לפנימיה .רבות מהן נותרו ללא אדם אחד קרוב בעולמן.

זנוחה

בפנימיה .התגעגעתי

לשרוד.

בעיר סמוכה ,פרשוב ,פתחו פנימיה לילדות ניצולות שואה .מכל הארץ

שהיה

לי

בנות
בפנימיה בפרשוב .בביקורו של שליח מארה"ב
שהגיע לעידוד שרידי השואה

עדיין

אחרות,
היו

לי

דודים,
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בנות – דודות ,מאנתי לוותר על

רציתי לנסוע לישראל .ישראל ,ארץ הקודש .המקום היחיד שלא היווה

הקשר אתם.

עבורי גלות .בנות נוספות מהפנימיה רצו לנסוע לישראל ואני החלטתי
לנסוע עמן.

פעם אחת המנהל לא הסכים
שאסע לברדיוב לשבת“ .עלייך

דודי ,שהתחתן מחדש ,הגיע לבקר אותי.

להשאר בפנימיה" .אמר לי .הייתי

“בואי אתנו לאמריקה" .אמר לי “אמנם גם לנו אין שם דבר .גם לנו איש

כל כך עצובה .כתבתי לדודי

אינו מחכה .אך כל מה שיהיה לנו ,יהיה גם שלך .ביתינו יהיה ביתך .בואי

ולמשפחתו מכתב עצוב וכועס.

עמנו".

כעסתי שכך הם שוכחים אותי.

אך אני לא רציתי .להם נותר מישהו .מישהו ממשפחתם הקרובה .ורק אני

שאני לבד בעוד כולם שם יחדיו.

הייתי לבד .רציתי להתחיל חיים חדשים ,עצמאית וחזקה .קיויתי שאחותי

שאף אחד אינו חש בחסרוני.

טובי תצטרף אלי בישראל וביחד נהיה משפחה.

הבית האחרון שעוד נותר לי גם

וכך נפרדתי מהם .הם פנו לאמריקה ואני נשארתי בפנימיה.

הוא בגד בי...
בתקופה ששהיתי בפרשוב

זמן קצר אחר כך ערכנו בפנימיה מסיבת פרידה גדולה ולמחרת יצאנו,

כל השבוע התהלכתי קודרת.

אני ועוד מספר בנות ,לעבר פראג ,בירת צ’כיה .מצ’כיה המשכנו ברכבות

כשהמנהל ראה את פני הממורמרים נכמרו רחמיו ואמר לי“ :בסדר ,תסעי".

לעבר צרפת וכך הגענו למחנה מעבר .מחנה בו התרכזו פליטים מרחבי

“לא" .עניתי “לא אסע" .הכבוד העצמי שלי לא נתן לי להסכים עתה.

העולם וחיפשו מקום וארץ בה יסכימו לקבל אותם ויאפשרו להם לבנות

עם תום השבת העצובה ,בבוקר יום ראשון ,הופיעה רוחי ,בת דודתי לבקר

את ביתם.

אותי .מכתבי שהגיע אליהם ,הזעיק אותה אלי .היא באה ובידה כסף
בשבילי .כסף וחיוך לבת דודתה האהובה.

ולאן עתה  -אמריקה? ישראל?
בני משפחתי החליטו לנסוע לאמריקה .הם הצליחו להשיג אישורים
ועמדו לצאת לנסיעה .באופן טבעי חשבו שאבוא אתם .אך אני לא רציתי.

הפנימיה שלי היתה קשורה לפועלי אגודת ישראל .היינו הקבוצה החרדית
היחידה .קבוצה קטנה מאוד של בנות .במקום היו קבוצות חילוניות וגם
קבוצה של הפועל המזרחי .להם תמיד היו מסיבות ,אירועים .העולם
שלהם נראה לעיתים קוסם יותר משלנו .בעיניים סקרניות היינו מסתכלות
עליהם .אך בכל זאת ,דרך אבותינו היתה טבועה בנו .לא יכולנו לוותר על
כל מה שהורישו לנו .על הדבר היחיד שנותר מהורינו.
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יום אחד הגיע גבר לחפש אותי:

והלב מושך אלייך  -ישראל

“את פייגי הלברשטאם?” שאל“ .כן" .עניתי.
“הרב מקלויזנבורג רוצה שתבואי אליו" .אמר לי.

אך איך אגיע לישראל? שערי הארץ סגורים בפנינו ,הפליטים.

הרב מקלויזנבורג היה אחד מאותם צדיקים בודדים ששרדו .ידעתי שהוא

מכתב מגיע אלי מאחותי:

בן דודה של אמי ,אך מעולם לא פגשתי אותו.

“פייגי היקרה,

הלכתי אחרי האיש .הוא הוביל אותי בינות להמון האנשים שחיכו על מנת
להיפגש עם הרב .בלי לחכות ,הכניס אותי מיד .עמדתי פנים אל פנים אל
מול הרב הגדול.

אני מקווה ששלומך טוב .אני עדיין בביה”ח שבשבדיה ,אך מצבי משתפר
ובקרוב בעז”ה אצא מכאן.
אמש קיבלתי מכתב מדודינו שבאמריקה .הם רוצים מאוד שנצטרף אליהם

“לאן את נוסעת?” שאל אותי“ .לישראל" .עניתי.

שם.

“תסעי לאמריקה ,עם כל המשפחה" .נעץ בי את מבטו.

הייתי רוצה לראות אותם שוב ,פייגי .חשבי על כך ,הלא לא נותר איש

הייתי ילדה בת שש עשרה .מחפשת דרך עצמאית משלי בחיים .לא רגילה

ממשפחתינו הקרובה .אם נסע לישראל נהיה לבד .לא יהיה עמנו איש

למרות“ .אני נוסעת לישראל” חייכתי אליו במבוכה.

בחגים ובשבתות .לא יהיה אדם מוכר לנו בכל הארץ .מכל משפחתינו

“תסעי לאמריקה .שם נדאג לך" .אמר ולא יסף.

הגדולה אין שם ולו אדם אחד.

יצאתי משם והמשכתי בדרכי...

הם כולם מצפים לנו באמריקה .נוכל לגור בביתם ,לסעוד אתם בשבת.

לישראל.

משהו מוכר יהיה .משהו שניתן להתחיל ממנו.
ובישראל ,מה מצפה לנו? מאומה.
אנא חשבי על כך והחזירי לי תשובה.
באהבה,
טובי”.
האם אוותר על חלומי להגיע לישראל?
בלב כבד אני מחליטה שכן .אוותר .אשאר עם אחותי.

אני עומדת רביעית מהדגל של פועלי אגודת ישראל .לפני היציאה לכיוון א"י.

“טובי היקרה,
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אני בדרכי כעת לאנטוורפן שבבלגיה .שמעתי שאחד מחבריו הטובים

המחשבות אינן מפסיקות להטריד אותי .על אף שהכול מעיד על כך שעלי

של אבא ,הרב גפן ,ניצל גם הוא מהמלחמה ומתגורר שם .בודאי אוכל

לנסוע לאמריקה נפשי אינה שקטה .אחרי ימים ספורים אני כותבת שוב

ללון אצלו .הייתי רוצה להמשיך משם לישראל ,אך אם תחליטי שהינך

לאחותי:

רוצה לנסוע בעקבות משפחתינו לאמריקה ,אבוא אתך .אני מצרפת את
כתובתה של משפחת גפן .אנא חיברי אלי במהרה ונמשיך משם יחדיו.
באהבה,

באהבה,
הקבוצה איתה הגעתי מהפנימייה עולה
על אונייה המפליגה לישראל .אני נפרדת
מהם ברגשות מעורבים ועולה על רכבת
המביאה אותי לאנטוורפן .מה מושך
אותי בישראל? איזה קול פנימי לוחש לי
שעלי להגיע דוקא לשם? אני משתדלת

פיגי”
ימים מעטים אחר כך היא מגיעה.
בעוד אנו חבוקות זו בזרועותיה של זו ,מתחילות הדמעות לזלוג .מילים
שלא היה למי לומר אותן עד כה ,יכולות להאמר .זיכרונם של אבא ואמא
גואה בקרבי.

להשתיק את מחשבותי ,אך נדמה כי יש

“את זוכרת” עולות בי התמונות “את

להן חיים משל עצמן .הן אינן שוככות.

זוכרת כיצד הייתה אמא סורקת את

הרב גפן ,חברו של אבי מקבל אותי
בחמימות רבה.

“ישראל?! ”...הוא תמה כאשר אני מספרת לו על רצוני להגיע לישראל
“אין לך מה לחפש בישראל .החיים הדתיים בישראל קשים מאוד .הציבור
החילוני נלחם בדתיים מלחמת חורמה .משפחתך כולה נסעה לאמריקה,
גם אתן צריכות לנסוע בעקבותיהם .אנחנו בעצמינו נצא בדרכינו לשם
בקרוב".

החלטתי שעלינו להמשיך לישראל .לבי אומר לי שזהו המעשה הנכון
עבורינו .אנא הגיעי לכאן מהר ונמשיך ביחד לארץ הקודש .האם תסכימי?

פייגי”.

אני במרכז ,משמאלי גב' גפן
ומימיני מדריכתי וחברתי
מקב' הנוער דבורה גרינפלד.

“טובי היקרה,

שערותינו בשתי צמות עבות?”
“וכך הלכנו לבי”ס .את זוכרת את החורף
ההוא שבו צעדנו בשלג ”...ממשיכה
היא אותי .הדמעות ממשיכות לזלוג.
על כל מה שהיה .על מה שיהיה .על
היותינו לבד .על הצער הגדול שמלווה
כל החלטה .על אבא שאיננו כאן כדי
לעזור ,לתת עצה .על אמא שאינה כאן

הרב גפן.
בביתו התארחתי באנטוורפן.
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כדי להניח יד רכה .זכרונות נשכחים מהבית אינם מרפים ואנו מדברות

שוב אנו בנדודים .פנינו לצרפת,

ומדברות .מדברות ובוכות.

משם תפליג האנייה .בתם של

“ראית?!” מניח הרב גפן ,חברו של אבא עיתון פרוש אל מול עייני “ראית?!”
כותרות בעיתון מבשרות שמעתה אין יותר כניסה לישראל .אוניות שיגיעו
לחופי הארץ יוחזרו לארץ ממנה יצאו.
חששות מרעידות את לבי .האם יחזירו אותי לכאן ,לאדמת אירופה
השנואה?

השכנים באנטוורפן ,הגדולה ממני
במספר שנים מצטרפת גם היא
אלינו והופכת לחברתי הטובה.

על האנייה אקסודוס
יוני  .1947מרסיי .באישון לילה

דפיקות הססניות בדלת .בפתח עומד מכר שלנו .בחור בן גילינו מעירינו,

אנו צועדות לעבר אנייה עצומה

ברדיוב .אנו נבוכות מעט .מזמינות אותו להכנס .מי שנותר מהעיר הוא

העוגנת בנמל .שקט מסביב.

כבן משפחה עבורינו .נושא עמו ניחוחות של מראות מוכרים ,של עירינו

אניות נוספות מתנדנדות להן על

שלפני ההפיכה.

פני המים הקרירים .אסור שידעו

“מתארגנת קבוצה לעלות ארצה” הוא מספר לנו באידיש.

עלינו .את חברותיי מהקבוצה

“אנחנו באות גם" .אני משיבה מיידית.

שניסו להגיע לישראל כבר שילחו
לקפריסין .אך אנו ,אם יתפסו

לפני העלייה ל"אקסודוס".
אני מימין עם חברתי הטובה רבקה סגל.

טובי אינה אומרת דבר .היא שותקת .האם היא רוצה לבוא עמי? דאגה

אותנו ,מה יהא עלינו? האם אכן

מכרסמת בי שמא עדיין אינה רוצה .האם אני גוררת אותה עמדי לישראל

זוהי הפעם האחרונה בחיי בה דורכות רגליי באדמת אירופה השנואה?

בעל כורחה?

האם תגיע “אקסודוס” בשלום ליעדה?

לאחר מספר ימים אנו כבר מאורגנות ליציאה לדרך .הרב גפן מברך אותנו

רסיסי מים ניתזים לעברי כשאני עולה בכבש החלקלק לכוון האנייה.

בברכות חמות .למרות התנגדותו הנחרצת לנסיעתינו לארץ ,עומדות כעת

תוך דקות מועטות מתמלאת האנייה עד אפס מקום .מתחת לסיפון

בעיניו דמעות התרגשות .כאב אוהב הוא מברך אותנו שוב ושוב שברכת

ישנו משטח נוסף .אלפי דרגשי עץ המיועדים לשינה תלויים זה מעל זה.

ה’ תהיה עימנו ושתצלח דרכינו .אשתו תופרת לנו כיסים נסתרים בבגדינו

הצפיפות רבה 4500 .איש נדחסים במקום המיועד לאלף .עומדים זה ליד

שם אנו מחביאות את הכסף שהוא נותן לנו כמתנת פרידה.

זה ,נרגשים בצאתם לדרכם החדשה .לעבר אדמת ציון הקדושה.
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אנו מלמטה איננו יודעים דבר על הנעשה בסיפון העליון .האם עזבנו את

בנו בצדדים .האנייה הגדולה בה אנו שטים נעה מצד לצד ,מיטלטלת

הנמל? אך הנה אנו כבר בלב ים .הים שקט .האוויר למטה בבטן האנייה

מהחבטות .האניות ממשיכות לנגח בנו .חיילים אנגלים עומדים למולינו,

דחוס למדי וכל מי שחזק מספיק מפלס דרכו בינות לאנשים אל עבר

מכוונים אלינו רובים .הנשק היחידי שיש בידינו הוא קופסאות שימורים.

הסיפון העליון ,לעבר האוויר הצח והנקי ולעבר שמיים זרועי כוכבים.

כיצד הגעתי דווקא היום ,לסיפון העליון ,איני יודעת ,אך אני רואה את כל

הימים חולפים בעצלתיים .יום דומה למישנהו .הים הכחול מקיף אותנו

המתרחש.

מכל עבר .יש לי כאן חברות .אנו אוכלות את ארוחותינו ביחד ומרבות
לצחוק .כולן כמוני .יתומות ,ניצולות שואה .אנו משאירות את שהיה
מאחורינו ופונות לעבר עתיד חדש.

בתנועות מהירות שופכים מספר בחורים שמן על הסיפון על מנת
שהחיילים האנגלים יחליקו אם ירצו להתקרב אלינו .בחורים נוספים
מניפים קופסאות שימורים מלאות לעבר האנגלים .צמא נוראי אוחז בי.

האונייה גולשת על פני המים הקרים .בקרוב נגיע לישראל .בחרדה אנו

ממש לפני שאחד מהבחורים הולך להשליך קופסא מלאה במיץ עגבניות

מגלים מספר אוניות אנגליות

אני עוצרת בעדו“ :תן לי רגע לשתות .נשליך אותה ריקה" .אני שותה

העומדות מרחוק .הן מגיחות

לרוויה ואז מושיטה אותה לעברו .עוד קופסת שימורים מושלכת אליהם.

מצידינו ,שטות במהירות

“מי שלא נלחם ,שירד למטה" .ניתנת ההוראה .אני יורדת למטה ,לסיפון

וקרבות אלינו .אנו עדיין

התחתון .עכשיו כבר איני יודעת מה קורה .רק הדי קולות עמומים נשמעים

במים טריטוריאלים זרים

במעבה האנייה.

והן שומרות מרחק .חיילים
בריטים עומדים הכן על

כשאני עולה שוב למעלה אנחנו כבר בידיהם .האנגלים שולטים בגשר

הסיפון .האם יתפסו אותנו?

הפיקוד .רב החובל ושאר אנשי הצוות נעלמו בין אלפי האנשים שעל

האם יחזירו אותנו כלעומת

האנייה ואיש אינו יכול לזהותם .שלושה מעפילים נהרגו בקרב וכן קצין

שבאנו? ולאן? לאן נחזור?

אני במרכז עם חברות.
על האנייה אקסודוס.

 -14.7.1947אנו ממשיכים.
הנה ,הנה ,ממש עוד מעט .ארץ הקודש קרובה כל כך .אך האניות האנגליות
נעות אלינו עתה במהירות .בתנועה מתואמת הן מכתרות אותנו וחובטות

מהאנייה .כחמישים פצועים מפונים אל החוף .אנו מקנאים בהם על כך
שהם זוכים להגיע לארץ הקודש בקלות רבה כל כך .ואנו ,אנה פנינו?
חיפה ניצבת מולינו .כה קרובה אך עם זאת כה רחוקה.
שירה חרישית הולכת ומתעצמת על הסיפון:
שירת “התקווה".
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דמעות ניגרות על הסיפון ,מתערבבות בעץ הרטוב ובשאריות הדם שעדיין

“לא לרדת .לא לרדת" .נשמע קול מהים .אונייה קטנה עוברת בין שלוש

לא יבש מהקרב .אלפי אנשים שרים מילים של ערגה וכיסופים שעדיין לא

האניות שהגיעו זה עתה ומזהירה באידיש את הנוסעים שלא ירדו מהאניות.

מצאו את מקומם.

“להישאר על הספינות .לא לרדת לחוף” ממשיך הכרוז גם בעברית.

האנגלים ניצבים לידינו ,מתבוננים בנו בשקט .האם גם להם יורדות דמעות

אף אחד אינו יורד .זוהי המלחמה שלנו .מאבקינו לעצמאות ,ליכולת לומר

או שמא רק נדמה לי? האם יש מישהו שליבו אטום עד כדי כך שיראה

את דברינו.

אלפי פליטים ניצבים כה קרוב לארץ מכורתם והם מופנים שוב אחורה,
חזרה לארץ בה נרצחו אביהם ,אמם ,אחיהם הרכים?

שר הפנים הצרפתי עולה על האנייה .כולנו קשובים לדבריו“ :אנו מקבלים
אותכם בברכה” הוא מחייך לעברינו “אם תחליטו לרדת נדאג לכם לאוכל

אבל אנו נשלחים חזרה .חזרה לשם .בשלוש אוניות מעמיסים אותנו

ולמקום לישון .אל נא תחששו .אך אם ברצונכם להישאר באנייה עליכם

ומשלחים אותנו חזרה לעבר הים הפתוח .הרחק מארץ הקודש.

לדעת שזוהי צרפת .האנגלים אינם יכולים לעשות כאן כרצונם .בכוח לא

אנו ישנים בבטן האנייה .אני וחברותיי ישנות זו ליד זו ,על הריצפה .את

יוכלו להורידכם .היו חזקים .אני מאחל לכם הצלחה ואושר בכל אשר

מרבית היום אנו מבלות בתור הארוך לשירותים ובתור להשגת מי שתייה.

תבחרו לעשות".

זרזיפי מים מלוחים מהים מלחלחים ללא הרף את שמלתי היחידה ובמגע

השר ומלוויו יורדים .מספר אנשים חולים מהאנייה וכמה נשים הרות

יד היא מתפוררת לה .אבל רוחי איתנה .אנו נשוב לכאן .נשוב לישראל.

מחליטים גם הם לרדת .אך מרבית האנשים נותרים איתנים בדעתם :אנו

אני ואחותי וחברותיי .יש לנו זו את זו וזה הרבה .אנו צוחקות ,מדברות,

נשארים כאן.

מתפללות .מגלות יחדיו את ניצני החיים ,את ימי הנעורים שנגדעו ועתה
מוצאים להם שוב מקום בחיינו.

העולם כולו עוצר את נשימתו .עיתונאים מצלמים ללא הפסק את האניות
העמוסות באנשים העומדות כבר ימים רבים בנמל בצרפת .מה יהא על כל

אף על פי שיש פה אי מי שקורא לחיילים האנגלים “ :נאצים” ,הם אינם

אותם פליטים? מה יהא בסופם?

נאצים .הם אנשים .אנשים שמבצעים את תפקידם .בינינו מתחבאים אנשי

נדמה שממשלת אנגליה מתקשה להחליט .דעת הקהל זועמת על גדרות

ההגנה והם מארגנים שיעורי עברית לילדים ופעילויות אחרות .תמיד

התיל שהציבה סביב לסיפון האנייה ועל קשיות הלב של הממשלה

קורה משהו :פליטה מפולניה שהייתה בעבר זמרת ,נעמדת על המדרגות

הבריטית כלפי פליטים חסרי כל.

ושרה לנו שירים באידיש .אנו צוחקות ,בוכות ,שרות...
נמל מרסיי .שלוש האניות המגורשות נעמדות זו ליד זו .עוגנות במפרץ.

לאחר כמעט חודש משולחות האניות לכוון גרמניה .אמצע הקיץ וחם מאוד
באונייה הצפופה .שוב אנו בים הפתוח ,נעים לעבר ארץ שנואה שחשבנו
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שהותרנו מאחורינו .שם ,בנמל בהמבורג ,הנמצא בשליטת האנגלים,

במחנה פפנדורף

מונפים למולינו זרנוקי מים ענקיים ומרטיבים אותנו עד לשד עצמותינו.

למרות שאין לנו כלום גם לא חסר לנו כלום .אנו ביחד .החיילים האנגלים

לאחר מכן אוחזים בנו בכוח החיילים ומורידים אותנו מן האניות.

אינם מציקים לנו ואנו חופשיות לעשות כרצונינו בתוך המחנה .אוכל ניתן

אנו מובלים למחנות אוהלים .חברותי ואני מגיעות למחנה פפנדורף.

לנו ואיננו צריכות לדאוג לשום דבר .אנו נהנות לנצל את הזמן בדיבורים
ובכתיבת מכתבים לקרובינו באמריקה.
“אל תדאגו” אני כותבת להם כתשובה על מכתביהם החרדים “אנו רגועות
ושמחות .דבר לא חסר לנו .מצאנו לנו חברות טובות ואנו מחזקות זו את
רוחה של זו .בקרוב בעז”ה ,אנו מקוות ,ימצא הפיתרון ואנו נוכל לצאת
שוב לדרכינו לישראל”...
בחורף מעבירים אותנו למחנה אחר .זכרונות החורף במחנות ההשמדה
מקפיאים את לבי אך כעת אני מצויידת בבגדים חמים ,בשמיכה ובחברות

תעודה המאשרת את הפלגתי באוניית אקסודוס

המקיפות אותי.
לאחר כמעט שנה נפתח פתח ליציאה .האנגלים כבר בדרכם החוצה
מישראל ועלייה ד’ יוצאת לדרך .אני ,טובי וחברותיי עולות על אונייה
המשיטה אותנו לישראל.

ישראל
אפריל  -1948חיפה .הפעם אני דורכת בנמל .הפעם הגעתי שלא על מנת
לשוב לאחור .ימים רבים של ציפייה ,של נדודים בארצות נכר ,הגיעו אל
קצם .ולמרות שמעולם לא הייתי פה בעבר הרי זו ארצי שלי ,ארץ ישראל.
תמונה של אקסודוס לאחר הקרב

אך למרות זאת ,אנו עומדים נבוכים מעט .הנמל מלא באנשים .זה הולך
לכאן וזה לשם .ואנו -אנה נפנה?
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איש חרדי עם זקן פונה אלינו“:שלום” הוא מחייך “אני כץ מחיפה .באתי

ברמת הדר

לעזור לכם” .פניו נעימות ומסבירות פנים .אנו בוטחים במראה שלו .שאר

אחרי כמה שבועות אנו עוברות ליישוב “רמת הדר" .מבנה ענק הוסב

האנשים הולכים גלויי ראש ואילו הוא ,ראשו מכוסה בכיפה גדולה .אנו

לפנימיה של “עליית הנוער” .כולם כאן פליטים כמונו .בנים ובנות.

הולכות אחריו .גם קבוצת בנים של פא”י שהגיעה עימנו באונייה מצטרפת

הבחורים הלכו לשאול את הרב האם ראוי כך לגור בסמוך לבנות .אמנם

אלינו.

הפעילויות על טהרת הקודש -בנים לחוד ובנות לחוד .אך למרות זאת אנו
דרים סמוך זה לזה .הרב חשב רגע ואחר חייך אליהם והשיב“ :מה יש? זה

כץ מוביל אותנו לשיירת מכוניות משוריינות .מלחמת העצמאות כבר

טוב לשידוכים”...

בעיצומה והדרך לרעננה מסוכנת .ריח הפרדסים מלווה אותנו בנסיעתינו.

ואכן ,הייתי כבר בת

עצים עמוסי תפוזים מעטרים את צידי הכביש ואני שואפת מלוא נחיריי

שמונה עשרה ולא היה אף

מאווירה האביבי של הארץ .שמש נעימה מלטפת שמיים תכולים ,שמיים

אחד שידאג לי לשידוך,

כמותם לא ראיתי באירופה .הערבים עלולים לתקוף בכל דקה אך אני איני

כאן בארץ.

מרגישה כל פחד .ליבי נרגש מהאוויר הצלול ומהניחוח הזר והקסום.

אך משהו חדש תפס

שיירת המכוניות נעצרת .בלב הפרדסים ניצב מחנה אוהלים .המחנה מוקף
גדר ומחוץ לגדר – המון המון תפוזים .אנו נצמדות לגדר ומביטות לעבר
הפירות הכתומים הבוהקים .מהו טעמם? רק בט"ו בשבט ראינו פרי שכזה.
הקוטפות מבחינות בנו ,העולות החדשות ,מפסיקות לרגע את עבודתן
ומשליכות אלינו מעל הגדר מספר תפוזים .אני אוחזת בפרי העגול בכף

את מקומו בתוך ראשי.
הבוקר

בשעות

היינו

לומדות .רק שנתיים למדתי
לפני

המלחמה.

ידעתי

לקרוא ולכתוב .אך חשבון,
אנגלית ,יהדות ...הייתי

ידי ,מברכת בכוונה רבה “בורא פרי העץ” ומכניסה פלח אל תוך פי .טעמה

כבר גדולה אך ידיעותיי

של ארץ ישראל נבלע אל תוכי ואני בוצעת פלח נוסף ומכניסה אף אותו.

נותרו כשל ילדה .מהרגע

מממ ...מתוק...

ברמת הדר ,עובדות בגן הירק.
אני משמאל ואחותי קיצונית מימין

שהתחלתי

ללמוד

לא

מגורי האוהלים ברמת הדר

ידעתי שובע .רציתי עוד ועוד .כל דבר חדש שלמדתי שימח אותי ונדמה
כעולם שלם הנפרש לפני .גמעתי בשקיקה את דבריהם של המורים .עוד
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לומדות ברמת הדר :אני בספסל
הקדמי מצד שמאל ואחותי
ראשונה על הספסל מצד ימין.

ובשתילת ירקות ופירות .גומה אחת של אבטיחים הייתה רחוקה מהשנייה
ואני נאלצתי לרוץ בין גומה לגומה ,מהר לשתול ולרוץ הלאה ...ובאיסוף
המלפפונים היו ידיי מתמלאות תוך זמן קצר בשערותיהם הדוקרניות של
המלפפונים ובגופרית איתה היו מרססים את עליהם.
מאחורי המבנה שלנו הכנו לנו גינת ירק קטנה .שתלנו בה עוד ועוד דברים
ולאט לאט הלכה וגדלה .היבול הלך והתרבה .הכול היה שם :מלפפונים,

אני מימין עם טובי

אות באנגלית ,עוד
תרגיל שהצלחתי
לפתור...

כילדה

קטנה היה לבי

עגבניות ,תפוחי אדמה ,בטטות ...אין סוף גוונים וריחות .אהבתי את
ניחוחם של הירקות המגיעים הישר מהאדמה הלחה ואת קרירותם הטריה.
הגינה הצליחה כל כך שעד מהרה הפכנו לחנות עבור אנשי רמת הדר
שבאו לקנות ירקות טריים .אני הייתי המוכרת ואהבתי תמיד לדחוף
בשקית קצת יותר פירות תמורת אותו המחיר.
בערב אף פעם לא הייתי עייפה .על אף היום הארוך תמיד נותר לי כוח

מתרונן.
אחרי

הצהריים

עבדנו.

העבודה

הייתה

משתנה

לצאת עם חברותיי החוצה לטיול ,לדבר איתן ,או לכתוב בשקט מכתב.
היה זה האביב של חיי.

מזמן לזמן .את העבודה בפרדס אהבתי יותר מכל .רק לשלוח את היד,
לקטוף את התפוזים היפים ולשימם בתיק הענק הנישא על כתפיי .שמש
נעימה בשמיים ואני הרגשתי את החרות להיות שמחה .העולם נראה כה
יפה בתוך הפרדס עד ששכחתי שפעם היו החיים קודרים מנשוא .דיבורן
של חברותיי הקוטפות לידי מילא את לבי תחושה של בית .אהבתי את חיי
וציפיתי בקוצר רוח לבאות.
אחרת הייתה העבודה בשדה .אנשי רמת הדר העבידו אותנו באיסוף

טיול מרמת הדר לבאר שבע המשוחררת ,תש"ח .אני עומדת מקדימה.
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זכרונות מבית אבא

היו אלו הימים בהם ברחנו מפולין לסלובקיה .שבנו לברדיוב ,עירה של
אמי .תחילה אבי ,ואחר כך כולנו ,אמי והילדים .שבנו והתאחדנו בעיר

ספרתי את המעות שלי אחת לאחת .בכל פעם נוספה לי מטבע נוספת.

הולדתינו.

היה זה כסף הכיס שקיבלתי ברמת הדר וממנו אספתי פרוטה לפרוטה .גם
כשנסעתי לבקר את חברתי הטובה ,שעבדה כבר למחייתה ,היתה מעניקה
לי כמה פרוטות עבור הנסיעה .אבל אני נסעתי בטרמפים ...וכך ,יום אחר
יום חסכתי מטבעות עד שהצלחתי לאסוף מספיק כסף על מנת לקנות...
גרביים .גרביים לשבת .גרביים ארוכות.

לר’ חיים מצאנז ,בעל ה”דברי חיים” היה בן אחד גאון עצום שנקרא
“הגרליצער רבי” .ובן אחד של “הגרליצער רבי” היה גם הוא תלמיד חכם
חריף במיוחד .בן זה היה לרב של ברדיוב ,עירי .כל זה היה מזמן ,שנים
רבות לפני הולדתי ,אך אנו נותרנו שם ,כל צאצאיו של הרבי הקדוש ,שבט
רב של לומדי תורה ואוהביה.

את הבגדים שלנו קיבלנו מהסוכנות ובהם היו רק גרביים קצרות ובגדי
חאקי .אבל אני זכרתי שבבית אבא לבשתי גרביים ארוכות .מגיל צעיר
מאוד הייתה אמא גורבת לנו גרביונים ארוכים כך שרגלינו הקטנטנות לא
יבצבצו מתחת לשמלה.

בשנה זו התארס אחיה של אמי ,יענקל ,ועמד להנשא .על אף המלחמה
ומוראותיה היינו אחותי ואני אחוזות בהתרגשות רבה .חתונה! חתונה!
לא בכל יום יש לדוד חתונה .אמא לקחה אותנו לתופרת על מנת לתפור
לנו שמלות חדשות .לא היו אלו שמלות סתם .היו אלו שמלות חגיגיות,

פתאום שמתי לב איך דברים מבית אבא נחרטו עמוק בזכרוני .הדברים

יפהפיות ...ואני לא הפסקתי מלדמיין כיצד אתהלך בשמלתי ההדורה

הקטנים ,הפעוטים ,כמו הצורה בה המליח אבא את הלחם בשבת ,הדרך

בערב החתונה .הימים היו מלאי פחד ואני ברחתי אל דמיונותיי הנרגשים

בה אמר את הברכות ,ידיה של אמא הנעות בשעת הדלקת נרות .כל אלו

של הערב המיוחל.

ניצבו עכשיו לנגד עיניי ,מתווים לי את דרכי.
מתי נטבעו בי כל אותם דברים קטנים? הלא הייתי ילדה כשעזבתי את
בית הוריי.

נדמה שהימים זוחלים וממאנים לעבור .אך הנה ,סוף סוף .הערב החתונה!
למרות העוצר הצלחנו להשיג אישורים על מנת לצאת מהבית בערב אל
החתונה ואחר כך לשוב ממנה .התאספנו כולנו .דודים ודודות ,קרובי

תקופה יפה אחת בה נרשמו בי תמונות רבות עלתה פתאום בזכרוני:

משפחה קרובים ורחוקים ,כולם הגיעו חגיגיים ונרגשים .אהבתי והכרתי

היה זה בשנת  .1941המלחמה כבר פרצה .פחד וחרדה אחזו בכל .למרות

כל אחד מהם .כולם היו חלק ממני ואני חלק מהם .הדודות פערו פיהן

זאת ,חשתי את החום והאהבה ואפילו השמחה ששררו במשפחתי

בהתפעלות אל מול שמלתי החגיגית וליטפו בידיהן את שערותיי החומות.

המורחבת.

הבטתי אל הכלה היפהפיה .זקופה ונרגשת עמדה ליד חתנה תחת החופה,
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מאזינה לברכות .טראח! הכוס נשברה תחת רגלו .מזל טוב! מזל טוב!

החום שעוד נותר לי מבית אבא ,להמשיך את דרכו.

שירה עזה מילאה את האולם בו התכנסנו .נדמה היה לי שאנו גוף אחד,

וזהו מה שרציתי .להקים בית כמו של אבא.

שבט אחד .קולות הגברים נשזרו זה בזה ,נישאים יחד ,גאים ועמוקים.
הרגליים ריקדו להן בפזיזות ,הידיים שלובות זו בזו .על אף הפחד הוקם
עוד בית יהודי.

בנות רבות כבר התארסו .אפילו אחותי טובי התארסה .מדי פעם הציעו לי
בחור זה או אחר מקבוצת הבחורים שלמדו עמנו .הגנבתי אליהם מבטים
סקרניים ותהיתי האם מי מהם יהיה בעלי בעתיד .אך כולם היו לבושים

הערב תם ,רגעים אחרונים של שמחה עוד הדהדו בנו ,ואנו שבנו אל

בבגדי חאקי של הסוכנות ,למרות שהיו חרדים .ואני ,קשה היה לי לראות

שיגרת יומינו האפרורית.

בהם את מי שעתיד להיות בעלי .את בעלי ראיתי בדמיוני כפי שראיתי את

טובי ואני רצינו מאוד להעניק לזוג הצעיר מתנה .אמא קנתה שתי תמונות

אבי ודודיי :עם זקן ופיאות ,שטריימל וגרטעל .ניגון של תורה נישא בפיו.

גובלן זהות ואנו רקמנו אותן בשקידה .מדי כמה ימים היינו אצות אל ביתו

ואז ניגש אלי מנהל הפנימיה ,צבי אוסטר .גם הוא ניצול שואה שאיבד

של הזוג הצעיר על מנת לראות את שתי התמונות תלויות זו ליד זו על גבי

את אשתו ,כעת דאג לנו כאילו היינו ילדיו .בעדינות וברוך פרש עלינו את

הקיר הלבן.

כנפיו הרחומות .בשקט רמז לי שאגש אליו .בקול נמוך ספק אמר ספק

כשהחלו כבר המישלוחים לאושוויץ ,ברח הזוג הצעיר עם ילדתם הקטנה
שזה עתה נולדה ,להונגריה .שם הסתתרו במרתף קטן.וכשנתפסו נשלחו

שאל“ :את מכירה את מנחם בריקמן”...
הנהנתי בראשי במבוכה.

לתחנתם האחרונה ,אושוויץ .כשהגעתי לאושוויץ חיפשתי בתמימותי את

“גם הוא מבית חסידי.

הכלה הצעירה והיפה של דודי ,אך היא ,כמובן ,כבר לא הייתה.

ממשפחה טובה מאוד.
חשבתי ...אולי יתאים

אך הגובלן נשאר .אותה תמונה של בית ליד נהר והרים ,נדדה לאמריקה
ולקנדה ומשם הגיעה ליסודות ,לביתי .דודי הרווק ,שהסתתר במרתף
תחת ביתי ,מצאה ולקח אותה עמו כשעזב את סלובקיה וכך הגיעה ליבשת
אמריקה .אחר כך נשלחה אלי ואל אחותי כאחת מהמזכרות היחידות
שנותרו בידינו מבית אבא .והיא נושאת בחובה את כל מה שהבאתי עמי
מבית אבא .את האהבה ,השירים ,התורה ו ...הגרביים הארוכות .ולכן
אספתי פרוטה לפרוטה על מנת לקנות גרביים ארוכות .על מנת לשמר את

לך ”...הביט בי בהיסוס
בעיניו הטובות.
לא עניתי דבר .אמרתי
לו שאחשוב על כך.
אכן ,למה לא? מנחם
היה שונה .מנחם היה

במסיבת בר המצווה של בני יוסי .מימין המנהל
האהוב עלינו מרמת הדר -צבי אוסטר ורעייתו רות.
אני יושבת ואחותי עומדת לצידי.
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אחד מהבחורים היחידים שהיה

שזה עתה הוקם“ .יסודות" .נסענו מעט דרומה .על גבעה קטנה וטרשית

להם גרטעל וכן חליפה אותה

עמדו מספר צריפים בודדים וכמה אוהלים .ריח אדמה מלא את האויר.

לבש רק בשבת .הכרתי גם את

האנשים היו כולם בני גילינו ,פחות או יותר .היה זה שנה לאחר שהקימו

אחיו ,שהתחתן כבר והקים בית

את היישוב .הכל עדיין עמד בחיתוליו .האנשים כולם התגוררו עדיין

חסידי .לעיתים הגיע לבקר את

באוהלים קטנים ורק מספר צריפים בודדים כבר הוקמו במרומי הגבעה.

מנחם .מממ ...התחלתי לחשוב

למרות זאת ,החלטנו להקים את ביתינו ביסודות .ריח של רעות ואחווה

על העניין .בית אבא .האם גם

עמד באוויר ומשכנו אליו .גם אחותי טובי ועוד מספר חברים הצטרפו

אני אצליח לבנות בית כמותו?

אלינו.

האם בחור זה עתיד להיות
בעלי?

בית מקדש מעט
את מסיבת האירוסין חגגנו ברמת הדר .אחיו של מנחם ,שניצל אף הוא
מהמחנות ,הגיע עם אשתו .אחותי טובי הגיעה גם היא עם ארוסה הטרי.

בן דוד של אבי שנותר בחיים גר בת”א .מדי פעם היינו טובי ואני מבקרות
אצלו .כששמע שאני מתחתנת הגיע אלי ובידו מעטפה .פתחתי את
המעטפה :מאה לירות! מאה לירות! סכום עצום! הודיתי לבן – דודי היקר.
בורה הייתי מדי בענייני כספים על מנת שאוכל להבין עד כמה הייתה
מתנתו נדיבה ורחבת לב.

הם וחברים נוספים הגיעו למסיבה הקטנה .מפה לבנה עיטרה את השולחן
הארוך ,אוכל ושתייה הוגשו והשמחה גאתה באוויר.
לא ידענו היכן להקים את ביתינו .דברים השתנו במהירות באותה תקופה.
מלחמה ניתשה בארץ עם הערבים ובחורים רבים היו מגוייסים .מנחם
גוייס על מנת לעזור ביישובים בהם גוייסו הבחורים .אני עבדתי במוסד
לילדות קטנות ,ניצולות שואה ,בפתח תקווה .מדי פעם נפגשנו ונסענו
בארץ על מנת לבחור את המקום בו נרצה להקים את ביתינו.
בעיר? בכפר? לא ידענו במה לבחור .יום אחד שמענו על יישוב חרדי חדש
אני ובעלי מנחם בתקופת האירוסין
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וכך היה לי כסף על מנת לרכוש מעט דברים :חצאית שחורה וחולצה לבנה

באהבה .לא הייתה זו חתונה סתם .הייתה זו חתונה של שני פליטי שואה

לשבת .מפת כותנה לבנה לשולחן שבת ויום טוב .ותסרוקת לחתונה.

שעתה מקימים את ביתם .בית שהוא תקומה למסורת ארוכה .בית שהוא

החתונה התקיימה ביסודות ביח’ באדר .שכרתי שמלה לבנה בתל אביב,

ניצחון ,ומצבה ,ותקווה.

העיר הגדולה ,ונסעתי עמה למושב .רוח עזה השתוללה ,גשם ובוץ.

האורחים היו כולם במגפיים .בוץ ושמחה הקיפו אותנו מכל עבר.

הסעודה הייתה בצריף של חדר האוכל .אך כיצד אגיע לחופה ,שתערך

למרות תקופת הצנע והמחסור בבשר ,היה הבשר בשפע על השולחנות.

תחת כיפת השמיים? כיצד אהלך עם שמלתי הנאה בשלוליות המקיפות

התרנגולות מהלול הסמוך הוגשו עתה אל השולחנות ,משמשות למאכל

את חדר האוכל?

בסעודת מצווה.

במהירות דחסתי את רגליי אל תוך מגפי גומי שחורים ,וכך ,מהדסת בתוך

בסופו של הערב הלכנו לביתינו החדש .מאז עזבתי את בית אבא לא היה

בוץ טובעני ,פסעתי אל החופה.

לי בית .עתה היה לי בית משלי .שלי ושל בעלי.
נכנסתי לביתי .היה זה צריף קטן של חדר אחד.
במבט אחד ראיתי את כל מה שיש בבית :ארון הפריד בינינו לבין החדר
הצמוד שהיה שייך לזוג אחר .מהסוכנות קיבלנו מיטת ברזל עבור כל אחד
מאיתנו ,מזרון קש ושמיכת צמר צבאית .המשק העניק לנו במתנה ציפה
לבנה וסדין .זו הייתה הנדוניה המפוארת שלנו.
אך  -לי הייתה גם כרית .הבאתי אותה עמי עוד מגרמניה .באחד ממחנות
המעבר קיבלתי מהג’וינט נעליים .את הנעליים מכרתי למשפחה גרמניה
ובכסף קניתי לי כרית .כרית רכה ונעימה שעברה אתי את אוניות המעפילים,
ואת רמת הדר ועתה הגיעה אל ביתה האמיתי ,כאן ביסודות .כעת הייתה
כבר בלופייה ושבעת מעברים ותחנות ,אך בלית ברירה המשיכה לשמש

בחתונתינו

אותי .ואילו בעלי מנחם לא זכה לכרית משלו והסתפק במזרון.
כך ,עם כרית אחת ונדוניה מפוארת שכזו ,הרגשנו ברי מזל באמת.

מכל רחבי הארץ הגיעו חברים .חברים וחברות שהכרנו עוד מאקסודוס,
מרמת הדר ומעוד מקומות .היה לנו שפע של חברים ואנו חשנו מוקפים
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חיים של פשטות

יסודות
דודיי מאמריקה שמרו איתנו על קשר חם והדוק .לכבוד החתונה קיבלנו
חבילה ובה סט מצעים יחיד ומשומש ,אך עדיין במצב טוב ואי אילו פרטים

חיינו בפשטות .מעט מעט נבנה הישוב .בכל פעם צריף נוסף .זוג חדש

קטנים נוספים .את החבילה חילקנו בינינו טובי ואני .היו אלו אותות אהבה

שהצטרף .כולנו היינו כמעט בני אותו גיל .ניצולי שואה ,מיותמים מאב

קטנים אך חמים שנשלחו אלינו מעבר לים.

ומאם .וכך הפכנו למשפחה אחת גדולה .בבוקר הכנתי בזריזות את
הארוחות וניקיתי את הבית .ואחה”צ נפגשתי עם החברות .יחד היינו
מתקנות את הבגדים שנקרעו ,שותות קפה או בוררות אורז .כשמישהי
ילדה היה זה אך טבעי שנבשל לה ,נכבס בגדיה ונדאג לכל צרכיה .אף
פעם לא הרגשתי לבד .חברותיי היו תמיד לצדי .כאשר מישהי קיבלה כסף
מאמריקה וקנתה לעצמה בגד או משהו חדש אחר היה מגיע כל המושב
לצפות בפלא שזה עתה נרכש .שמחנו בשימחתה שימחה שלמה.
הגברים עבדו קשה מאוד .תשע שעות עבודה היו חובה על פי החלטת

הדודים מאמריקה איתם שמרנו על קשר כל השנים.

כאשר הגענו ליסודות עבר הישוב מהפך .מקיבוץ הפך למושב שיתופי.
בית הילדים ננטש והילדים שבו לגור עם הוריהם .חדר האוכל נותר שומם

הישוב .לאחר מכן גויסו פעמים רבות לעזרה בענפים בהם היו דרושות
ידיים נוספות ולאחר מכן – שמירה .השמירה חולקה בין הגברים המעטים
שחיו בישוב .וכך עבדו כמעט עשרים וארבע שעות ביממה .אך איני זוכרת

בזמן הארוחות ואילו אנו אילתרנו לנו מטבח בכניסה לבית .מחוץ לדלת

אי מי מהאנשים מתלונן .כל פרט חשב על טובת הכלל .וכך ,הלך הישוב

היצבנו שני קירות מפח וגג קטן .ברז שחובר למים זורמים ופתיליה .מטבח

והתפתח.

קטנטן שעמד אל מול רוחות וגשמים יקד אל מול שמש צורבת אך סיפק

זוג חדש וצעיר עם ילד קטן הגיע למושב .עד מהרה הפך אבי המשפחה לרב

את צרכינו המעטים.

שלנו .היה זה הרב קליין .פרט לרבנות לקח על עצמו ללמד גם בחיידר .כל
אחד רצה לתרום כמה שיותר לחברה שעדיין עמדה בחיתוליה .גם הרבנית
הייתה כאחת מאיתנו ,חברתינו הטובה.
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מזוג למשפחה

גם שנים מאוחר יותר ,נותרתי עם בני לבד .ללא אביו .היה זה בשנת ,1967

מהר מאוד הפכנו מזוג צעיר למשפחה .כשנה לאחר נישואינו ,בשנת 1952

במלחמת ששת הימים .מנחם שוב גוייס לתקופה ארוכה .הפעם עמד יוסי

נולדה שרה ,בתי הבכורה .שנה וחצי לאחר מכן ,בסוף  ,1953נולד יוסי,

להכנס לישיבה .בחורים רבים הגיעו עם אבותיהם ורק יוסי ואני צעדנו זה

בני השני.

ליד זה ,נבוכים ,אל מול בניין חדש ולא מוכר.

בעלי מנחם הלך למילואים פעם בשנה ,למשך ארבעה – חמישה שבועות.

כפי שהתרגלנו למילואים אליהם נעלם מעת לעת ,כך התרגלנו גם

המכתבים היו איטיים מאוד ,טלפון עדיין לא היה ופלאפון בודאי שלא.

לנסיעותיו לרבי מגור .אמנם חסרו למנחם השטריימל והמעיל החסידי,

מנחם היה נעלם אל שירותו הצבאי ואני נותרתי לבד עם הילדים.

אך כמו בבית אביו באירופה ,נהג גם בעלי לנסוע לרבי בשבועות ,ביום
הכיפורים ולעיתים אף בשבתות.

בשנת  1956גוייס לתקופה ארוכה .מלחמת סיני היתה בעיצומה ולא
ידעתי מתי ישוב .מחלפות שערותיו של יוסי בני כבר היו ארוכות .שעת
החלאקה הגיעה .שלוש שנים עברו מיום הולדתו.
בני הראשון עומד לגזור את שערותיו ,אך בעלי היכן הוא?
עמדתי אובדת עצות אל מול בני הקט .מה אעשה לכבוד החלאקה? או
שמא אחכה לבעלי?

“אם אנו מקבלים את העובדה שאבא הולך למילואים מדי פעם ,בודאי נקבל
בשמחה את נסיעתו לרבי”...
אמרתי לילדי ,מתבוננת אל
תוך עיניהם העצובות לאחר
שאבא נסע מן הבית.
בשנת  1959נולדה גם רבקה,

בסופו של דבר החלטתי לנסוע עם בני לספר ברחובות .בגלל המלחמה
היתה התנועה משובשת מאוד .עמדנו בכביש שליד יסודות ,מצפים
לאוטובוס .מצפים ומצפים ...כשהגיע לבסוף היה עמוס מאוד .אני

בתי השלישית .מרבקה הפך
שמה ל”רבקי” ומרבקי הפך
שמה ל”איקי” .וכך כונתה

הילדים -מימין חיה-רבקה ,שרה ביתנו
הבכורה ,יוסי ואברומי התינוק.

הצלחתי להדחק פנימה ואילו את יוסי דחסנו מתחת לכיסאו של הנהג.

בפינו“ :איקי”.

וכך הגענו לרחובות .שם הפכו מחלפות השיער הארוכות של בני לשיער

ולאחר ארבע שנים נולד בני אברהם מרדכי שהינו כעת ר”מ בישיבה.

קצוץ ולשתי פאות חמודות מצידי הפנים.
כששב אביו מהמלחמה הביט עליו כלא מאמין .כאילו בן לילה הפך לילד
חדש .גדול כל כך.

התברר שבמהלך השנים אספנו לנו חברים רבים :מהמלחמה והמחנות,
מאקסודוס ,מרמת הדר ומשהותו של מנחם בקפריסין .בשעת לילה
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מאוחרת ,לאחר יום סידורים מפרך בעיר הגדולה ,עת אנו מגלים

סיום

שהאוטובוס חזרה ליסודות כבר עזב ,תמיד יש לאן לפנות .אנו מהלכים
ברחובות עד שמוצאים את הבניין הקטן .בהיסוס אני דופקת על הדלת.
עיניים מאירות מקבלות את פני“ .בואו ,בואו ,תיכנסו .יש מספיק מקום
לכולם" .נפתחת הדלת לרווחה .מזרונים מונחים על הריצפה ואנו ישנים
עד למחרת ובבוקר נפרדים עד לפגישה הבאה .בכל מקום יש לנו חברים.

עבודת הלב
מדי פעם עבדתי קצת ביישוב ,לעיתים בניקיון ולעיתים במשהו אחר .בכל
עבודה היתה הזדמנות להעניק משהו לסובבים אותי .בשנת  1958עבדתי
כסייעת לרופאת השיניים במשך שנים ארוכות .בשנת  1970בערך עברתי

ידידי נפש השמחים תמיד לעזור.
גם אלינו מגיעים עשרות אורחים .בשבתות ,בימי חול ,מגיחים אלינו
חברים מן העבר .החדר אמנם צפוף וקטן אך לעולם אינו צר מלהכילם.
חברינו הינם כבני משפחה עבורי ,המשפחה שאינה ,ואני מקבלת תמיד
את פניהם בשמחה .כששרה בתי כבר גדולה יותר יש לה מיטה משלה.
כשבאים אורחים אנו מפנים את מיטתה ומעניקים אותה לאורחים.
ארגז המצעים העשוי מפח ששוכן מתחת למיטה מרוקן מתכולתו ושרה
צונחת בתוכו וישנה .כל תזוזה שלה מלווה בחריקות ובצרימות של הפח
המתנועע והלילה השקט נחרד משלוותו בכל פעם ששרה סבה במיטתה
המאולתרת.
גם ילדי המושב מגיעים אלינו תדיר .משום מה ,תמיד אוהבים להיות
אצלינו .ארוחת צהריים ,ארוחת ערב ...תמיד יש כאן משהו טעים ...ואני
לא יכולה שלא לחשוב שלמרות שהוריי אינם אתי כבר שנים ,הנה משהו
מהם עדיין כאן .תמיד להתחלק ,תמיד לקבל את האורח בסבר פנים יפות.
זוהי אינה בחירה שלי .זוהי מורשת .צוואה .חותם משפחתי.

ימים רבים לאחר השחרור מצאתי תמונה של אבי.
איני זוכרת כיצד הגיעה אלי .מצידה האחורי של התמונה
היה כתוב בכתב ידו של אבי[ :ההערות בסוגריים הן שלי]
"יוסף שמואל שמעלקה
עהרליך האללענדער
משנת תרצ"ה האבד"ק (אב בית דין) ב"ק (בקהילת) ריגליץ בגליציה
ומשנת תרצ"ט בגולה רב ב"ק ברדיוב
ובשנת תש"ד כ"ב לספירה הולך שוב בגולה.
וה' ירחם על שארית עמו בקרוב
כ"ח (כותב וחותם) כב' למטמונים (לספירת העומר)
חתום :יוסף ש"ש (שמואל שמעלקה).
ונדמה היה כי אבא סיכם במילים אלו את קורות חייו
ואת תפילתו על עם ישראל כאילו חש שבקרוב לא יהיה כאן עוד.
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לעבוד במשרד של היישוב כחשבת שכר .עבדתי שנים רבות ורק ב ,2008

ומבלי דעת עובר אורם היקר של אבי ואמי לדור חדש בעם ישראל.

לפני שנים מעטות בלבד ,יצאתי לפנסיה.

וכשחשבתי על כך נמלאתי נחת.

כשאני חושבת על כך ,מה כבר עשיתי? משרד .ארבע קירות וגג ,טפסים

ואכן ,יש לי נחת .כי בניי ובנותיי ממשיכים ללכת בדרך אותה קיבלתי

ומשכורות .מה כבר יכול להיות יותר משעמם ,חד גוני?

מאבי ומאמי .וגם אם לעיתים ,כשאני מתבוננת בנכדיי ובנכדותיי ,נדמה

אבל לא כך .לא כך הרגשתי .גם בינות לטפסים ,גם בין הקירות ,תמיד

לי שהעולם השתנה מאוד ודברים רבים שהיו חשובים בעבר הולכים

אפשר לסייע ,לחייך ,לנסות לעזור .והקירות לא סגרו אלי אלא להפך:

ונעלמים ,למרות זאת ,נחה לה שם ,כחוט השני ,אותה גחלת יוקדת של

איפשרו לי להעניק עזרה .כל מי שנכנס מצא אוזן קשבת ,רצון לסייע .גם

אהבת תורה ,יושר וחסד ,אותם קיבלתי מהוריי.

העובדים הערבים ידעו שבמשרד תמיד אפשר לקבל עצה ,עזרה ,אנושיות.
וכך ,נדמה ,שאף יום לא היה דומה למישנהו .המקום נשאר תמיד כשהיה,
אך האפשרות להאיר אותו בעוד חיוך ,בעוד תמיכה ,הייתה בעבורי מיקסם
שלא דעך.
והיום ,כששוב איני עובדת ,אני מוצאת שטוב לי גם כך .ביתי הקטן עדיין
הומה אורחים :ילדים ,נכדים ,נינים ...ואני מטפחת את הבית ,מכינה אוכל...
ואפילו כעת ,לא רבים הם רגעי הפנאי.
פעמים רבות מבקרים אותי הילדים והנכדים .אך לעיתים אני נוסעת גם
אליהם .לא מזמן נסעתי לבקר אחד מילדיי .בקרן זווית ישבה לה ערימת
מכתבים שעמדו פרושים בפני .היו אלו מכתבי תודה מהורי התלמידים
שבני הוא הרב’ה שלהם .ופתאום הבנתי .החינוך של בית הוריי ממשיך.
הוא מתעצם ומפנה ענפים גם אל מחוץ למשפחה.
ובני שהינו רב’ה ,ולמרות שאף פעם לא פגש את הוריי ,מצליח להנחיל את
הערכים אותם ירש גם למשפחות אחרות ,לבתים נוספים ,בעיר רחוקה.
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על מי שהיו ואינם:

בשנת  1937באופן פתאומי ,כנראה מדום לב ,בהיותה כבת .60

אלו הם בני משפחתי שהיו ואינם ,אהובי לבי .רובם ניספו בשואה ומעטים

שבעת ילדיהם ,דודיי:

שרדו והמשיכו ללוות אותי כל ימי חיי .על אף המרחק הגיאוגרפי מאלו

חיים-יוסף :הבכור .נולד ב  .1899נישא לחנה .ארבעה ילדים נולדו להם.

שפנו לאמריקה ,מעולם לא ניתק חוט הלב.

במהלך המלחמה הצליח להסתתר בין הגויים בסלובקיה וכך ניצל .אשתו
חנה וכן בנו ובתו הגיעו עמנו לאושוויץ ושם הושמדו .שתי בנותיו נותרו
בחיים :ליבו -אשר הסתתרה גם היא במהלך המלחמה .ורוחי -שהיתה
אתי באושוויץ ואחר הגיעה למחנות עבודה וניצלה .שתיהן היגרו יחד עם
אביהן לאמריקה והקימו משפחות.
יצחק :התחתן עם גיטל .לזוג נולדו שני ילדים .הם עברו להתגורר בפולין
אך בהיותינו בסלובקיה הגיעו אלינו כפליטים והתגוררו עמנו בביתו
של סבי .כאשר התחבאנו בעליית הגג בסלובקיה היו עמנו גם ילדיהם:
מוישל’ה וחנה -אלקה .אלו הגיעו עמנו לאושוויץ ושם הושמדו .ההורים
גם הם הגיעו לאושוויץ והושמדו.

בני משפחתי הקרובים :למעלה -סבי וסבתי מצד אימי.
מימין -דודי יעקב אלימלך ,משמאל -דודי יצחק.
למטה -אימי ,אבי ואחות אימי למחצה ,נחמה

אמי :חיה-רבקה .בת יחידה בין ששה בנים.
ישראל-אהרון :נישא ועבר להתגורר בעיר טייץ’ שבסלובקיה .שלושה
ילדים נולדו לו ולאשתו .כאשר לא היה בבית נלקחו אשתו והילדים

סבי :נפתלי צבי אונגר ,אביה של אמי ז”ל ,נולד בפולניה ,בעיר דומברובה.

לאושוויץ ושם מצאו את מותם .במהלך המלחמה ברח מארץ לארץ

נלקח מביתינו שבברדיוב אל מחנה ההשמדה אושוויץ בתשעה באב .1944

וממחבוא למחבוא .דודי זה הוא שהציל אותנו מהגטו בהונגריה ואחר דאג

סבתי שרה” .בבצ’ה סורצ’ה” ,כפי שכונתה בפינו ובפי שאר מכיריה .בת
לבית משפחת הלברשטאם .בתו של ר’ משה מברדיוב שהיה בנו של
הגרליצר רבי ,שהיה בנו של ה”דברי חיים" .נולדה וגדלה בברדיוב .נפטרה

להחזרתינו לסלובקיה .לאחר המלחמה התחתן שוב והיגר לקנדה ,שם
היה לרב .בנישואין אלו נולדו לו שני ילדים .פעמים רבות בא לבקר אותנו
בישראל .נפטר בקנדה לפני מספר שנים.
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ברוך-אברהם :התחתן וגר ברומניה .הוא ,אשתו וילדיו ניצלו והיגרו

אליהו :נישא לאטל .לבתם קראו טובי .התגוררו בעיר סעליש שבהונגריה

לאמריקה.

ומשם נשלחו לאושוויץ ושם ניספו.

יעקב :בחתונתו השתתפתי ב  .1941הוא ,אשתו והתינוקת הקטנה שאך זה
נולדה ,ניספו באושוויץ.

הרשל’ה (צבי) :התחתן עם בתו של הרב מברגסס ביום בו נכנסו הגרמנים
להונגריה .זמן קצר לאחר מכן נשלח הזוג הצעיר לאושוויץ .הרשל’ה מת
באושוויץ ואילו כלתו נשארה בחיים .לאחר המלחמה היגרה לאמריקה

זלמן-לייב :היחיד מבין דודיי שעדיין לא התחתן באותה תקופה .במהלך
המלחמה הסתתר במרתף וחבר יהודי עם תעודות מזוייפות העביר אליו
אוכל .לאחר שנתפס החבר ,הצליח להמשיך ולשרוד עד לסיום המלחמה.
לאחר המלחמה התחתן עם נערה מברדיוב שגם היא התחבאה מהגרמנים.

והקימה משפחה חדשה .לצערי לא ראיתיה שוב לאחר המלחמה.
אייזיק :עדיין לא התחתן .כמו שאר בני משפחתו נספה גם הוא באושוויץ.
ממשפחתו של אבי לא נותר איש לאחר השואה .פרט לי ולטובי.

הם היגרו לאמריקה ונולדו להם שני ילדים :בת החיה בבלגיה ובן החי
באמריקה.

אלו הם שמותיהם של אחיי ואחיותיי שניספו בשואה:
חנה :נולדה ב .1932

משפחתו של אבי:

חיים-משה :נולד ב 1933
ישראל-מנדל :נולד ב .1935

סבי :יהודה לייב ארליך .צאצא של רבנים לאורך דורות רבים .נפטר ,כפי
הנראה ,מסרטן ריאות ,כאשר שהינו בביתו שבעיר נירדג’האז שבהונגריה.
סבתי :רחל שפרה פריידי .נלקחה מהגטו שבנירדג’האז לאושוויץ ,שם
מצאה את מותה.

גיטל’ה :נולדה ב .1936
שרל’ה :נולדה ב .1937
אטה :נולדה ב .1942
התאומים :יהודה-לייב ופסיה נולדו ב .1944

ששת ילדיהם:
אחות שנפטרה כאשר ילדה את לידתה הראשונה .יתכן שקראו לה סושא.

מספר חודשים לאחר לידתם ניספו התאומים יחד עם שאר בני משפחתי

אטה :נישאה לזישא ,שהיה הבן של הרב מרצפרד והנכד של הצאנזער רבי.

באושוויץ .יום הגעתינו לאושוויץ ,א' סוכות  ,1944היה יומינו האחרון

נולדו להם חמישה ילדים .בני הזוג והילדים ניספו באושוויץ.

יחדיו .יותר לא הוספתי לראותם.

אבי :יוסף -שמואל שמעלקא.

טובי ,אחותי התאומה ,ואני גרות זו ליד זו ביסודות.
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אנחנו רוצים להודות מקרב לב להדס שמידע תחי’ .שהצליחה לתאר

תודות

בצורה מוחשית מאוד ומאורגנת את המאורעות שעברה אמנו תחי’.
בשבח לבורא עולם על כל החסדים שעשה אתי מאז ועד היום.

על שהביעה ברגישות את קורותיה בשנות הזעם.

על שנולדתי למשפחה של רבנים ,גדולים בתורה ,בחסידות ובמידות

בכתיבתה איפשרה לנו להבין מקצת חייה של אמא ,הרגשותיה ומחשבותיה

טובות .מבית זה קבלתי צידה לדרך וגם אפשרות להנחיל מידות אלה

וללמוד מהם.

לדורות הבאים.

ולהפנים את העיקר:

על הניסים שבכל יום ,בכל שנות השואה ,כפי שסיפרתי במקצת בקורות

ולזכור! למען הדורות הבאים.

חיי .בעזרת ה' יתברך נשארתי בחיים ,ובחסדו הגדול גם באמונה.
אני מאמינה שתפילותיהם של אבא ואמא בדרכם האחרונה ליוו אותי

הילדים
אדר תשע”א

ושמרו עלי שלא אסטה מהחינוך של הבית.
אנו מודים לקב”ה על שזכינו לעלות לארץ ישראל ,לבנות כאן בית יחד
עם בעלי מנחם שיחי’ ולהקים משפחה -ילדים וצאצאים שהולכים בדרך
התורה וממשיכים שרשרת הדורות.
תפילתי שה' יתברך יצליח דרכיהם גם להבא בכל אשר יעשו.
יזכרו את כל המשפחה המפוארת ,סבים וסבתות ,דודים ודודות ,אחים
ואחיות ,שנרצחו על קידוש השם בידי הנאצים ימ”ש.
פייגי
אדר תשע”א
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חלק מהמשפחה
המורחבת בחתונה
של נכדי יוסף דוד
בנו של אברהם בני,
עם הכלה חני

חלק מהמשפחה
המורחבת בחתונה
של נכדתי שושי בת
רבקה בתי ,עם החתן
חיים שרייבר

תאומים גם בדור שלישי:
למעלה -אחותי מימין ואני.
נכדות אחותי -מאירה ויעל.
נכדותי חגית ושולמית.

מימין  -בת דודתי רוחי ,איתה הגעתי לאושוויץ.
משמאל -אחותה ליבו ,ששרדה במחבוא.
לכל אורך השנים הן גרות באמריקה ותומכות בנו
כלכלית ונפשית.

חלק מהמשפחה
המורחבת בחתונה
של נכדתי יהודית בת
יוסי בני,
עם החתן מאיר גליק
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