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  ;סיפורה של פיראט אדרעי שונק    
  
 שני –נפשות  שש בת במשפחה וגדלתי 1934בשנת  בפריז נולדתי. אדרעי שונק שמי הוא פיארט"

 לה'רוח -ראשל אמי .מפולין במקור הורי שני .נאדיה ואחותי מקסים אחי, אני, ננט הגדולה אחותי, הורי
 העולם מלחמת בעקבות .השנה באות כן גם ',בלודג נולד ישראל ואבי 1907 -ב רשהובו נולדה

 בדוחק בפריז גרנו.  לצרפת מפולין המשפחה את להעביר הוריו החליטו, סבי השתתף בה הראשונה
 של כמודליסט ועסק במשפחה היחידי המפרנס היה אבי.  בלבד חדרים 2בת  בדירה, רבה ובצפיפות

 קומוניסט היה אבי  .שלנו בגידול וזמנה כולה כל את והקדישה בית עקרת הייתה אמי ואילו כובעים
 שקיים קומוניסטי עיתון"  "lumaniteהעיתון את למכור ויוצא הכנסה משלים היה ראשון ובימי מושבע

 והתחנכו גדלנו בביתנו .עימם קשר כל לנו היה לא, אחרים יהודים היו שלנולמרות שבבלוק .  היוםעד 
  ... יהודים שאנחנו ידעתי לא הצהוב הטלאי ענידת של הגזירות עד ולמעשה החילוני החינוך ערכי על

 פוליס דה קומיסריה המשטרה לתחנת אימי עם הלכתי אחד בהיר ביום כאשר ליהדותי התוודעתי
לצורך הצטיידות  טקסטיל של נקודות מאמי דרשו שמה השוטרים .שלנו מגורים לאזורה שייכת שהייתה

 במסגרת פיקוח תחת נתונים היו והמצרכים המוצרים כל התקופה שבאותה מכיוון זאתבטלאים צהובים 
 קניית עבור לשלם נדרשה גם שהיא כמובן .ומצרך מוצר לכל תלושים הקצו והשלטונות הקיצוב מדיניות
 שהייתי מפני היטב זאת זוכרת אני, ראשון ביום התרחש זה אירוע.  המשפחה כל עבור עצמו הטלאי

 שאלתי אם זוכרת אינני .חולצתי תפור על הטלאי עם לרחוב וירדתי הזה" סמל"ה עם לצאת גאה
 המשמעות אודות לי הסבירה שאמי משערת אבל בפרט הטלאי וענידת בכלל הזה הנושא לגבי שאלות

 אמנם .אחר אחד מאף שונים היינו לא אז עד, מבטי מנקודת.  ליהדותנו סמל והיותו דוד המגן של
 אכילת מאחורי העומדת והמשמעות הסיבה את ידעתי לא אך, סבי של בביתו מצות אכלנו בפסח
  .יהודי ומיהו מהו הורי את שאלתי או התעניינתי לא מעולם כן לפני, האמת למען .המצה

  
 ולקבל הכללית ברחוב להשתנות האווירה החלה לערך שמונה או שבע בת כשהייתי, מכן לאחר מעט

 בבית, לדוגמא. יותר מורכבת להיות הפכה ושגרתית פשוטה התנהלות פתאום. לגמרי אחרת תפנית
 שהיא כדי למנהלת אותי לוקחת הייתה המורה, הציבורי בגן לטיול לצאת תוכננה כיתתי כאשר ספרי

 לי יקרה שמא אחריות קחתל חששה המורה כי, האחת:  סיבות משתי וזאת הצהוב הטלאי את לי תוריד
 את לי שהורידה זו היא כי לנאצים ייוודע באם רע לה יאונה פן חששה שהיא משום, השנייה.  משהו

 ובין העובדות בין קישרתי פשוט אני, והטלאי המורה עם העניין את במפורש לי הסביר לא איש.  הטלאי
 את ענדה משפחתי כל.  הדברים פני שאלו בשיחות בין המורה למנהלת והבנתי ושמעתי שראיתי מה

 טלאי לענוד רוצה גם שהוא בכה חמש –ארבע  בן רק אז שהיה מקסים הקטן אחי ואפילו הצהוב הטלאי
 היו כי לציין ברצוני.  כסף לחסוך מנת על מקרטון טלאי לו והכינה נשברה אמי לבסוף.  שלו הבגד על

 פשוט זו... שלהם והמטריות שלהם הכלבים על גם אותו ענדו, הטלאי ענידת גזירת שמרגע יהודים
  .  הזאת ההחלטה על לגרמנים ללעוג דרכם הייתה

 בהריון הייתה שאימי בעת חמישי ביום התרחש הוא .לטלאי וקשור בזיכרוני שחרוט נוסף מקרה ישנו
 -מדו לאל הספר בית תלמידי בו היום קבוע באופן היה בשבוע החמישי היום. נאדיה הקטנה אחותי עם

 פרוסת לנו הגישו ובה האימהות אותה הכינו כל משותפת ארבע ארוחתו לנ הייתה .בנוסף לימי ראשון
בשום  לה שאסור שלי לאימא ואמר אחד גבר הגיח לפתע. מאכלים מתוקים אחרים או קקאו עם עוגה

 כאשר כי לי זכור .הנוכחים כל מול אל מהשולחן אותה והקים יהודייה שהיא כיוון יותר לשם אופן להגיע
 ובושה למבוכה וגרם אחרים אנשים מול אירע הזה המקרה שכן, מאד לי כאב, הנאמר את שמעתי
  .  אימי ועבור עבורי גדולה

  
 –הלא  היהודים כל את לאסוף: ת מהשלטונותנוספ גזירה יצאה, לערך 1941בשנת  יותר מאוחר

 בו לבלוק הגיעו פועלה הוצאה אל ההוראה שכאשר זוכרת אני .עבודה למחנות אותם ולקחת צרפתיים
 מחוץ מהגרים היו באמת הנראה שככל מבוגרים יהודים שכנים לאסוףעל מנת  שוטרים התגוררנו

 שיוכל סיכוי אין, אותם השכנים של המבוגר גילם שמפאת להם ואמרה לשוטרים פנתה אימי. לצרפת
 שעל לה השיבו אך, השתכנעו השוטרים המזל למרבה .להם שיניחו וביקשה עבודה במחנה ולעבוד
 נוספת לביקורת שיגיעו הבאה בפעם לקחתם ייאלצו –כן  לא אםש, מהמקום להתפנות השכנים אותם



 

 להתגורר נשארו והם ללכת לאן היה לא כנראה הללו המסכנים לשכנים, לדאבוני הרב.  בשכונה
. מהמקום אותם ולקחו לבלוק השוטרים שוב הגיעו, היום באותו עוד –מכן  לאחר שעות כמה. בביתם

 חותמת הוטבעה לביתם הכניסה דלת על .ראינו אותם יותרלא  ומאז נעלמו השכנים לעקבותיהם ש
 חותמת באמצעות המקום את סימנו מסוים מקום "טיהרו"ש לאחרהנאצים  של ידוע סימן –שעווה 
 להוסיף"וכמו  הבניין של שומר הגיעה, כעבור מספר לילות. למקום הכניסה איסור את המסמלת שעווה

  .  אותם השכנים של רכושם את מהדירה ובזז וגנב השעווה חותמת את שבר ,"פשע על חטא
  

 של קפוא בבוקר, אחד בהיר עד שביום... כך התנהלה לה במשך תקופה מסוימת שגרתנו הזמנית
מקדימים על ההולך  בסימנים שהבחנתי ובלי נושא עלה איתנו דיברו שהורי מבלי – 1943ינואר 

 –שלי  אימא של הדודן עם אותנו ושלחו המשפחה מיתר מקסים אחי ואת אותי פיצלו הורי ,להתרחש
טרם . בפריז בגארדונר הרכבת מביתנו לתחנת ברגל שלושתנו הלכנו .חיי את ששינה למסע ברנארד

 לא וכלל שקט על לשמור מאתנו ביקש הוא? נוסעים אנחנו לאן ברנארד את ושאלתי מלאו לי תשע
 של המטען לקרון –לרכבת  אותנו הכניס הדודן, למקום הגענו כאשר .יעדנו אל מהר וצעדנו לדבר

 לנסוע החלה והרכבת ירד הדודן בדרך התחנות ובאחת אחרים נוסעים של מטען על ישבנו .הנוסעים
 אלינו פנה הקרון של השומר, כך על לדאוג כיוון שנוסף התחלתי בו ממש זהו שלב .אלינו שב בטרם
 כעבור! גופי את לשתק מתחיל הפחד איך הרגשתי ואז שלא ניתיע ?לרדת היכן יודעים אנחנו אם ושאל
 אז ורק שלנו לקרון מחובר שהיה אחר אחורי מקרוןאלינו  חזר ברנארד ,עצבים מורטות ארוכות דקות

  .יותר אותו נראה שלא חששתי שכבר אחרי, נרגעתי
 לביתה שהגענו זוכרת אני אבל, הבאות שנותיי את ביליתי שבו לכפר מהרכבת הגענו איך לי זכור לא
 רק !יהודייה שאני ידעה לא כלל שמריה לציין חובה. אוליבייה מריה ושמה שהיתי אצלה האישה של

ה אלי שנשלחתי חשבה פשוט היא. כך על עודכנה, המקום את שעזבתי אחרי שנים ולאחר בדיעבד
הכניס אותי  ברנארד .הקיצוב מדיניות ובגלל בפריז לאכול מה היה שלא מפני –עקב השפל הכלכלי 

 לנו ושנתנה נחמדה מאד אישה שמריה להם כתבתי .להורי מכתב ולכתוב לשבת לי אמר אז אליהו
 לקרוא ממנה ביקשתי .מריה אלא –מאדאם  לה לקרוא שלא ושאמרה ,"פודינג"דמוי  מאכל - פלון לאכול

 את מסרתי זה בשלב .בכך צורך ושאין אישי שזה אמרה והיא לדודן אותו שמסרתי לפני המכתב את
  . היום אותו מאירועי דבר שום זוכרת לא אני ויותר לברנארד המכתב
 אבל, יהודים שאנחנו שידעהרישאר  משפחת –שהה  הוא בה למשפחה מקסים אחי את ליווינו בהמשך

ושנהיה  להתראות לנו ואמר נפרד מאיתנו ברנארד מכן לאחר. מהאירוע מדויקים פרטים זוכרת לא אני
 לא –מברנארד  יותר ומאוחר שלי מההורים הפרידה שבשלב לציין חשוב. ילדים טובים והלך לדרכו

עצומה  ריקנות בתחושת מתמלא גופי את הרגשתי, דבר חשתי ולא לבית התגעגעתי לא, בכיתי
  .  וקודרת

  
 על מראש נוצר עימה הקשר. נורמנדי אזור בתוך שזה –קונספסיון  לה פסה בכפר גרה אוליבייה מריה

 חיה מריה. מקסים אחי נשאר אצלה המשפחה של הבת –רישאר  מדלן בשם ברנארד של ידידה ידי
 שלא כיוון, כסף צריכה והייתה ,הנאצים של עבודה יעצור למחנה צרפת כחייל נלקח הוא ,בעלה ללא

יצאו נשכרים מההסדר כך יצא כי שני הצדדים . בשנתיים ממני הגדולה איבון בבתה וטיפלה עבדה
ובה בעת הוקל ול בי ואני זכיתי למקלט ובית חם מריה קיבלה כסף נחוץ למחייתה תמורת הטיפ :שנוצר

 דרך התבצע שזה מניחה אני אבל, מריה לבין הורי בין הכספים העברת בפרטי בקיאה אינני. על הוריי
  . הדואר
 מנוצות מילוי עם מיטה הייתה מאיתנו אחת לכל .אחד בחדר כולנו וישנו קטן היה מריה של הבית

 –כבת  חשתי תמיד אוליבייה משפחת אצל שהיתי בה התקופה במהלך. מהאחרת בנפרד שמוקמה
למחייתם  גידלה אוליבייה משפחת. איבון הבת כמו בדיוק, הבית מטלות בכל רבה עזרה הושטתי .בית

 אזורים של מטעים ועצי הרבה היו בנורמנדי .ואפרסקים שונים ירקות,ביצים מטילות תרנגולות, שפנים
  .סיפק שהטבע מה בסיס על לחיות היה ניתן הזו העוני בתקופת. סיידר להכין נהגו שמהם, תפוחים

 היו בפריז והלימודים היות .המקומי הספר בבית ללמוד נשלחתי, לכפר הגעתי מרגע קצר זמן תוך
 תיבצהו שוב ולכן לימודית מבחינה גבוהה ברמה הייתי ,בכפר הלימודים מאשר יותר מתקדמים



 

 גדול אחד חדר וכלל לבנות" כללי"היה  הלכתי אליו הספר בית .בכיתה ביותר המתקדמים של בהקבצה
   .הרמות וכל הכיתות מכל התלמידים כל למדו שבו
 של הספר ובית בניין העירייה, מלון, כנסייה: ממוקמים היו הכפר בלב... קטן היה הוא -עצמו הכפר לגבי

 שבהן חקלאיות וחוות בתי התושבים ממוקמים היו מסביבם. קטן עבר בקרבו נחל וכן למדתי בו -הבנות
 של בתה עם יחד מוקדם בוקר בכל השכמה כללה שלי היום שגרת. ופירות ובעלי חיים ירקות גידלו
 .הספר לבית הולכות ןמכ ולאחר ולחם מרק של בוקר ארוחת אוכלות היינו ולאחריה איבון ,מריה

בית  אחרי .השעה המדויקת פרחה מזיכרוניהמוקדמות  הצהריים אחר הלימודים היו מסתיימים בשעות
 השפנים עבור גדולים שקים לתוך עשבים לנכשנו היינו מגיעות לשדה שמסביב לבית ונהג הספר

 שהיא שפנים הרבה לה היו - ולהאכיל אותם הביתה נהנינו להגיע מכן לאחר .שלה בגינה מריה שגידלה
הייתה  פעמים רבות. אותם אוכלים ים היינוכשהיו מגיעים לגודל מסו ואכן מאכל ופיטמה לשם גידלה

לאחר ביצוע מטלות אלו וכן אחרי  .מהן חמאה להביא כדי חקלאיות רחוקות לחוות שולחת אותי מריה
מיד . חשמל היה לא ,עששית לאור ערבה ארוחת נסובנו בערב סביב השולחן ואכלנו את, שיעורי הבית

  .לישון לאחר ארוחת הערב הלכנו
 היה זה מנהג .הנזירות של" מועדון"ב ללמוד והלכנו הספר מבית חופשיים היינו חמישי בימי, כאמור

 שעות מספר מקדישים היו ורביםמלימודים  חופשיים ימים היו וראשון חמישי ימי - צרפת רחבי בכל קיים
 .הלאה וכן לישו שקרה ומה החדשה הברית ואת נוצריות תפילות למדתי מקום באותו. הנצרות ללימוד

 הזו העובדה .הכפר ורופא העיר ראש, הכומר היו יהודייה שאני באזור שידעו היחידים לי שידוע ממה
 הזה פועל בשל זכתה ולימים אחי את שגידלהל "ז רישאר ממדלן כך אחר שנים רק -בדיעבד לי נודעה

  . עולם אומות כחסידת להכרה
 באופןבלבד  אחת פעם ל"ז אימי אותי ביקרה ,אוליבייה משפחת אצל שלי כל תקופת השהייה במהלך
 ארבעה,מאי או אפריל חודש בסביבות היה זה. נאדיה התינוקת אחותי עם ביחד ,מראש מתוכנן

. לבקרי הגעתן שאפפה אותי לקראת ההתרגשות את זוכרת אני .לכפר שהגעתי לאחר לערך חודשים
 ולילה יום –בכפר  יומיים שהו הן .מהאוטובוס כשירדו אותן לפגוש מנת על העיירה למרכז לבד יצאתי
 העובדה מעצם עצובה שהייתי לי זכור. מקסים אחי עם רישאר משפחת אצל השני ובלילה איתי אחד

 תשהה היא אחד יום - שתחלוק את זמנה לי השיבה והיא היומיים כל את עימי לשהות יכלה לא שאימי
 וחיפשנו בחוות יחד ביקורן אצלי טיילנו יום במהלך. אחי מקסים עם תשהה היא המחרת וביום איתי
  .לפריז בחזרה עימן תיקח אחרים שאימי ומוצרים חמאה אחר

 לנו ננט הודיעה במכתב. ננט הגדולה מאחותי למריה מכתב הגיע ,ביולי -חודשים לאחר ביקורן מספר
 לביתה שנלקחה סיפרה -אימי לגבי .בגרמניה עבודה למחנה שבוי צרפתי כחייל ונלקח נעצר אבי כי

, על מנת שלא נדאג וכדי שמריה תהיה בטוחה שתמשיך לקבל תשלום עבור שהייתי אצלה .בראה
שנרכשו  ןהמזו וחבילות הכסף את שתשלח זו היא מעתה שבמקום הורי וסיפרה המשיכה אחותי

נת טריותן הן מבחילמריה  טוב במצב הגיעו לא המזון שחבילות מכיוון. תלושי הקיצוב בפריז באמצעות
 בשל העובדה .הקיצוב תלושי את אליה שפשוט תשלח מאחותי ביקשה היא, והן בשל התבלותן בדואר

 ננט את התלושים נאלצהבטרם שלחה אלינו  ,בצרפתית" יהודי: "הכיתוב מודפס היה מזון תלושיה שעל
 שאני העובדה את ולהסתיר הצלחנו להמשיך, כך. ל"הכיתוב הנ על ,העליון בחלקם עליהם דיו לשפוך
  .מריה מפני יהודייה

, למעשה. היהודים שאר עם שאירע כפי -ריכוז למחנות שלי ההורים את שלקחו כבר הבנתי, בשלב זה
 עם ביחד ננט אחותי הגיעו, לאחר ביקורה של אימי דשיםמספר חו !לעולם מהם שמעתי לא, מאותה עת

 יכלה לא בנאדיה לטפל וגם לעבוד גם נאלצה הורי את לקחו שמאז, ננט .נאדיה לביקור התינוקת אחותי
 משנתיים פחות בת תינוקת ולהשאיר היה זה לא הגיוני ולא אנושי להמשיך .לשאת בעול הכפול יותר

וקיבלה , פנתה אחותי הגדולה למריה ,לכן! לבית מחוץ עבודתה שעות כל במשך בחדר לבדה נעולה
 עול כל שלא אציין .במקום ננט בה לטפל שאוכל מנת על אצלנו נאדיה את אישור ממנה להשאיר

:  חיי את לחיות והמשכתי בגידולה למריה למעשה סייעתי אני ,כתפי על מוטל היה בנאדיה הטיפול
אשר שוחררה  בנורמנדי עד נאדיה עם לשהות המשכתי כך .בחווה ולעבוד בארנבות לטפל, ללמוד

  .  פריז
  



 

 כוחות צבא של תזוזות החלו פתאום ".באוויר משהו"שיש  לחוש התחלנו 1944בשנת  מסוים בשלב
 של ענקיות שריפות ראינו ,בנוסף. ממרחקים שהגיעו נפץ וקולות, "בומים"שמענו  אנחנו .במקום גרמני
 מטוסים של קרב ראיתי אחד יום. שמה שניטשו הקרבות בעקבות שבערו נורמנדי של חוף ערי - ערים
 קרב והחלו מעלינו חגו מטוסים שני פתאום .קוםמב עשבים וניכשנו איבון עם בגינה הייתי. מעלי ממש
 במעגלים" עכבר"כמו  לרוץ והתחלתי פחדתי ממש אני. נמוך מאד בגובה יריות עם ביניהם אווירי

 ממני מבוגרת הייתה היאהזה  בזמן עלי צחקה זאת לעומת איבון. מסתור לחפש כדי למקום וממקום
  . בשנתיים

 ממש הותקף תקופה באותה אך, מטוסים באותם מדובר והאם יום באותו היה זה אם בטוחה לא אני
העת  מאות לי עמוק ומוחשי שיש זיכרון עוד .העיר שבה גרתי ראש של לביתו בסמוך ממש שנפל מטוס
אותו ב. הצירים על בכל עבר בשיירות נעו גרמנים באותה תקופה טנקים. אותי דרס שכמעט לטנק קשור

 לא הטנקים ,שגרנו היכן הראשי בפסה הכביש את לחצות וכאשר רציתי יום שגרתי הלכתי לאיטי בכפר
ויר שלו מנער אותי האו אני ממש הרגשתי את משב !אותי למוות רמס כמעט אחד וטנק אלי לב שמו

  .כשעבר על פני
 מחרימים היו והם את האזור" להציף"החלו  גרמנים חיילים. הקיץ האירועים הללו התרחשו בתקופת

 על משתלטים היו הגרמנים, בנוסף. הקרב משדה בנסיגה להם סייע שיכלול פריטים מיני מהאזרחים כל
 יחידה של גרמני קצין הגיע גם אלינו .הצבאיים לצרכיהם בהם השתמש כדיל שונים אנשים של בתים

 של לשהייה יתאים האם לברר בכדי הבית את נכנס ובחן הקצין .לנו סמוכה בנפחייה שהתמקמה
" פשוטים"ה החיילים ולשאר שהתאפשר משופרים על פני אלו נאים שרצות יחידה אותה של הקצינים
.  לשירותם המקום את "להלאים"שלא  והחליט לנוש הגג מעליית התלהב לא הקצין, לשמחתי. בנפחייה

 מהירה נסיגה ותהיה שבמידה לה שבישר כיוון, מריה כלפי סימפטיה חש כנראה קצין אותו, זאת לעומת
 ניפגע שלא על כך כדי מיידית לה יודיע הוא, האמריקאים התקדמות עקב –מהכפר  כוחותיהם של

  .  במנוסתם ואחריהם שיותיר הנשק מהצתת חלילה
  

 ולהתריע להודיע רך כללבד מיועד שהיה מיוחד בצליל העיר של הכנסייה פעמוני צלצלו אחד יום, לפתע
 להם הודיע אשר, הכומר עם ודיברו שהלכו צעירים עם פשר הנושא את ביררנו  .חירום/ אבל  מקרי על

 התארגנו .האמריקאים עם קרבות להיות שהולכים משום הכפר את לפנות מהגרמנים הוראה שיש
  . מהכפר רב במרחק השדות לכיוון נסענו איתם וביחד השכנים של חציר כרכרת על ועלינו במהירות

 צלילי הפעם אך -הכנסייה פעמוני את מרחוק שמענו שוב, עשר לשעה בסמוך בבוקר למחרת
ובירור  הכפר למרכז אחרים צעירים עם איבון את שלחה מריה !משמח משהו על בישרו הפעמונים

 .מהמקום הגרמנים את שהניסו לאחר לכפר להגיע הצליח ראשון בודד אמריקאי מהיר העלה כי טנק
 סנונית מיד לאחר. זו משמחת בשורה כדי לבשר בפעמוני הכנסייה לצלצל כומר החליטה בתגובה
 והם אלפים עשרות על מדובר -ורגלים שריון של אדירים אמריקאיים כוחות הגיחו לפתע זו ראשונה

הודות  לחוואים הפריעו המקומית ולא התחשבו באוכלוסייה הם. שמסביב לנו השדות בכל התמקמו
   .בהם היו גידולים בשדות ולא רעו הפרות בהם במקומות לעובדה שחנו

 ,ממתקים רכביהם מכלי לנו זורקים היו החיילים שכן, נחרטה בזיכרוני באופן מיוחד הזו התקופה
 התחלפו במהלכם ארוכים ימים זו נמשכה תקופה, למיטב זכרוני. ברשותם שהיו ריותוסיג סוכריות

 ואילו קודמיהם בשדות ונחים מגיעים היו נוספים סבב שכזה חיילים בכל. הכוחות בשטח מספר פעמים
האמריקאים לשעוט פנימה לאזורנו  מאד לאחר שהחלו קצר זמן. צרפת לתוך פנימה לנוע ממשיכים היו

 ננט אחותי את הניעה למעשה עובדה זו. פריז הכוחות גם את שיחררו, למעשה זמן פרק באותו
 נאדיה אחותי, מקסים אחי את ולאסוף לקראתנו להגיע, מזויפת זהות תעודת באמצעות שמה ששרדה

 את זוכרת בדיוק לא אני. יותר קצת אולי, וחצי כשנה בנורמנדי שהיתי הכול סך. לפריז בחזרה ואותי
 אחותי עם ולהתאחד לשוב מאד שמחתי, אך לעומת זאת אוליבייה ממשפחת הפרידה של הזה החלק

  .הגדולה
 הרכבת פסי שתשתית מכיוון וזאת ואוטובוסים רכבות תוך שימוש במספר פתלתלה בדרך לפריז חזרנו
 מעשהכך ל. המקוריים הרכבת פסי על ברצף לנוע יכלו לא והרכבות המלחמה מקרבות הרוסה הייתה

 לחצות ואף ברגל וללכת מהרכבת לרדת צורך היה חלק כזה כל ובין מקטע לכל שונה השתמשו ברכבת
 מלון בבית בחדר התגוררנו, יחדיו לפריז כשהגענו לבסוף .בתרכ הייתה שבו הבא לקטע עד שדות



 

 לי שננטזכור  בוודאות אבל, הזאת הביניים מתקופת הרבה זוכרת לא אני. מהעירייה קיבלה שננט
קצרה  יום העברנו את ימינו בשגרת ימים מספר במשך אנחנו ואילו" ויינט'ג"ב בעבודתה המשיכה
 ילדים לבית ואותי מקסים את לקחו, ימים במלון מספר כעבור .שמעט מאד זכור לי ממנה לצעריוחדשה 
 ארגון של יתומים תינוקות לבית יותר מוקדם לקחו נאדיה את, אם אינני טועה .המדינה של יתומים

 ואני מקסים, לאחר תקופה כה ממושכת בנורמנדי". ליהודים הצלה ארגון"בצרפתית  שנקרא יהודי
 התחילו וטרם ילדים מעט היות והיו שיעמם לנו עוד בהתחלה .חדשה חיים תסוף סוף שגר התחלנו

 ילדים כחמישים היינו ולבסוף למסגרת יתומים ילדים ועוד עוד התווספו, במרוצת הזמן אך. הלימודים
  .היתומים בבית

  
היטב  לי זכור .מסודרת כבכל מוסד לימודי ממלכתישמה בצורה  ללמוד והתחלנו חלף הקיץ, אכן

 בהרי להבריא אותי ולכן שלחו "לרינגיטיס"בגרון  בצרידות חליתי הלימודים שנת סוף שלקראת
 - כחודש שמה שהיתי. בהרים עץ לבית ענווהג חולים ילדים עוד עם ביחד לרכבת אותי העלו .האלפים
 צלול הרים ואויר מנוחה בעזרת אך, רפואי קונבנציונלי טיפול כמעט קיבלתי לא במהלכם חודשיים
בערב אחד בלתי  .ולחיוב היטב לי זכורה מופלאה ומיוחדת זו תקופה, כאמור .מהצרידות הבראתי

. היטלר של בדמותו בובה ושרפנו גרמניה נפילת את וחגגנו קטן כלשהו בהרים לכפר אותנו לקחו נשכח
 זה – מהפרה ישר טרי חלב כוס עם יבש לחם קיבלנו במהלכן, הארבע ארוחות זכורה לי שגרת במיוחד

 גדול צלב היה שעליו ענק סלע ראינו אחת פעם... פרחים וראינו בהרים טיילנו יום בכל! מעדן היה
  .  אדם בני כמה והרג שלגים במפולת התדרדר הזה שהסלע לנו וסיפרו
 שונות טכניות בעיות בשל .יתומים לאותו בית שבתי לא כבר ,מתקופת ההחלמה באלפים חזרתי כאשר

 ימים המקום החדש הסתבר כארעי בלבד ושהיתי בו אך שבוע .יהודי לא -אחר יתומים בבית שובצתי
, לי זכור שלא אירוע בעקבות :במקום המטפלות אחת עם לי שהייתה אנטישמית תקרית בשל וזאת

 הפניתי, שהסתובבה לכיווני לאחר. הברכיים על בפינת החדר לשבת מטפלת מאותה עונש קיבלתי
.  על שראו עיניה לאותה עובדת סיפרה –בנעשה  שהבחינה אחרת ילדה .לשון וחרצתי ראשי את אליה

יעד עמקי  נעלבת אני "!לוכלכתמ יהודייה"בצרפתית  כלפי וסיננה לחיי על המטפלת לי סטרה, בתגובה
בהזדמנות הראשונה  ננט לאחותי המקרה על וסיפרתי מהסטירה עצמה פחות נשמתי מהאמרה הזאת

, על המקרה כאשר שמעה אחותי .לעיר עיוורת עובדת ליווי לשם מהמקום עת יצאתי -שנקרתה בדרכי
 מקסים אחי עם ביחד הוכנסתי זהממקום  .המוסדות באישור - מהמקום אותי הוציאה עלתה חמתה וכך

.  הורים אף היו ולחלקם יהודים ילדים רק היו זה במקום .אורוז בפונטנה פריז ליד יהודי ילדים לבית
 כן גם -אחרים ילדים בתי לשני שנינו הועברנו שנה כעבור, עד היום לא ברורה לי הסיבהמה  משום

  .פריז בפרברי
והסיבה  בנות רק היו שבו אנלה רמן'ז בסן אחר ילדים לבית תיאו העבירו ביותר שוב לאחר זמן קצר

 קריטי לציין .במקום הבנות מבין למרות היותי הצעירה עשרה - ארבע בת כבר הייתי -לכך נעוצה בגילי
שמתגוררת , אנין'ג, הטובה חברתי את שמה הכרתי :שובה בחיימהווה נקודת ציון ח הזה המקום כי

 לעלות בקרבי הרעיון נזרע בו המקום היה זה, בנוסף .באופן קבוע פוגשת עדיין אני בתל אביב ואותה
 פלסטינה עדיין אז מישראל שבה, בארץ לחופשה ויצאה רמן אנלה'בסן ז איתנו ששהתה בחורה :לארץ

  . שם נעים וכמה הארץ יפה כמה בהתלהבות לנו וסיפרה
  

 המדינה תיקרא ואיך פלסטינה על הרבה דיברו המדינה הכרזת טרם 1948בשנת , תקופה באותה
 שהתארגנה לקבוצה להצטרף ירצה מאיתנו מי באם ונשאלנו נרתמה כן גם הנהלת המקום .שבדרך
 מאותו בנות שלוש היינו. זו לקבוצה נרשמתי ואכן כבר ציונית נלהבת הייתי זה בשלב. ארצה לעלות

 ,ה'חבר כשלושים של גדולה לקבוצה הפכנו ויחד בורסאי נוספים יהודיים לילדים וצורפנו ילדים בית
 יהודי ילדים בית שניהל מבוגר דתי איש עמד הקבוצה בראש .צרפת רחבי מכל ילדים בתי מהרבה
 לא אני.  פנים אל פנים קרב שיעורי אותנו במהלכם העבירו שבועות מספר בורסאי שהינו .בורסאי
   .משעמם לנו מאד שהיה לי בהחלט זכור אך, שמה אותנו לימדו עוד מה בטוחה

 אמורים היינו וממנו נמל היה שמה - "גבי וילה"למקום שנקרא  למרסיי הועברנו ,משסיימנו את הכשרתנו
 שבה" גדולה"ה האונייה של להגעתה עד במקום שבועות מספר המתנו .ארצה באונייה להפליג



 

 ירדנו לעיתים, לכן! לנו שיעמם וממש במאום אותנו טרחו להעסיק לא כי אציין .להפליג התעתדנו
   .הים במי הרגליים וטבילת נפש בשיחות הזמן את והעברנו בסמוך שהייתה הסלעית לטיילת
 אותנו כאשר העמיסו". גלילה" -מישראל שלנו האונייה של המתנה הגיעה שבועות מספר בתום, כאמור

 משפחות קבוצת, מצרפת הנוער עליית ילדי :קבוצות מורכבים ממספר גילינו שהיינו - האונייה על
 האוכל .איומים היו" גלילה"ב תנאי המחייה .נוספים מקומות מיני מכל שונים אנשים וגם ממרוקו שקיבצו

 אלא, ממש של זורמים מים היו לא .יחדיו לה שחיברו תערובת כמעיין ונראה מוכר ולא מגעיל היה
 המים .לערך מטר כל, הסיפון לאורך בחוץ תלויים שהיו ברזים ומכמה שהגיע מים של קטן זרזיף

 היו והן היות להיכנס כלל היה אפשר אי למקלחות. יום כל קצוב זמן לפרק רק לרשותנו הועמדו
 המקלחות, האוכל חדר בין ממש של הפרדה הייתה לא .ביותר ארוך תורהו מים מאד מעט עם מצחינות

 על ודוחק רבה צפיפות שררו, הצרות האלה לכל בנוסף .החדשים העולים של המשפחות וחדרי
 וסבלתי בחילה תחושת העת כל וחשתי לצד מצד משך ההפלגה כל הטלטל זה כלי שייט ישן.  האונייה

  .ים -ממחלת לתחושתי
  

כולנו מותשים  ירדנו סוף סוף. חיפה לנמל הגענו נשכחים ובלתי מייגעים, ארוכים ימים חמישה כעבור

 וריססו כסאות על בהפתעה ובכוח אותנו הושיבו, הסוכנות או המדינה ניגשו אלינו נציגי ואז המזח אל
 על אותנו העמיסו מכן לאחר !לעולם אשכח שלא ומזעזעת משפילה תחושה הייתה זאת .בדידיטי אותנו

 בשעות לשם הגענו .בכרכור הנוער עליית למחנה הילדים כל את והסיעו מקום בקרבת שחיכו משאיות
 לחדרי מגורים אותנו הפנו מכן לאחר .רפואיות לבדיקות אותנו עבירוה ומידה מעייפות סחוטים הערב
 היות להתקלח יכולנו לא ,הבנות אנחנו. חדר בכל כארבעה אותנו ושיכנו מעץ צריפים היו אלו .שונים

של  למקלחות נהגנו להתרחק, לכך אי .פנימה והציצו המקלחות של בקירות חורים עשו והבנים
   .התקלחנו שמה ורק המדריכות

בשבתות  אותנו הוציאו לעיתים .'וכו עברית למידת, הביתנים הסידור כלל במקום המחנה שגרת
 שביקשנו מבלי פעמיים ואני אנין'ג חברתי יצאנו בכרכור השהות במהלך. כרכור בתוך רגליים לטיולים

 לראות לצאת מנת על נוספת ופעם בארץ השגרה של משפחה קרובת למצוא רצון עקב וזאת רשות
 לגרעין להצטרף שמה ניסיתי מצובה לקיבוץ עברתי לכרכור הגעתי לאחר שלושה -כחודשיים. סרט

  .עבורי אינו הקיבוצי החיים שסגנון החלטתי, ניסיון חודשי כשלושה לאחר אך ,במקום שהתגבש

 שלימים מי את פגשתי זה במקום :לך כהצלחהניתן לסכם את המה, למרות אכזבתי מהניסיון שלא צלח
 לגלידה אותי הזמין הוא אחד ערב .עברית שלנו הקבוצה את לימד אשר ישראל בעלי להיות הפך

בכך למעשה תם ... לצאת והשאר זו היסטוריה התחלנו, נעניתי להצעתו .וחצי 15הייתי אז בת בכרכור 
   .והיציבים יותרוהחלו חיי הבוגרים  שבעקבותיהוהבדידות והנדודים מבחינתי פרק השואה 

      

   אלדד אדרעי, נכדה של הניצולההסיפור נכתב על ידי 

  2011מבר ספט, חיפה כחלק מעבודת סמינריון באוניברסיטת
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  .ואניאוליבייה  מריה, אחי הקטן מקסים, איבון אוליבייה  - מימין לשמאל

  .ושכנה נוספת, אחותינאדיה , שכנה - למטה    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , האחמקסים , ישראל האבא - תמונה עם משפחתי

  .וננט האחות הגדולה, אני ,האחות התינוקתונאדיה  האםה 'רוחל
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