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07/2021 

 

 סיפור על ילדות אבודה

 

 טובה אירנה מולר נולדה בראשון לינואר אלף תשע מאות עשרים ותשע.

 

חוסט השוכנת ליד הנהר חוסטץ בהרי  -מתל זכרונה היא משקיפה על עיר הולדתה 

הקרפטים היום אוקראינה אז צ'כוסלובקיה. לאורך המאות עברה הארץ אדונים 

סגוניים ומגוונים שהפכוה אז למקום שטוב לחיות ותלאות רבות ומלאה תושבים ס

 בו.

 

נושאת החותם,  לא הכל  -בתה עדה, בכורתה, דור שני לשואה 1את סיפורה מביאה 

הוא כפי שסופר לה מהיום בו החלה להבין מילה מהי. במהלך השנים רבו הניסוחים 

 אך כחוט השני נשמרו נינוחות המקום. 

הקליטה את סבתה ערב צאתה למסע   . דקלה בת השבע עשרה,1992בשנת 

 מחנות ריכוז בפולין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות בטקסט הן של עדה   1
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 1929 -ההתחלה 

 דברים טובים יזמנו החיים למי שנולד ביום הראשון בשנה
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 .1928רחל ושמואל  היו יהודים שהכירו זה את זו מתמיד. באהבה הם נישאו בשנת 

 

 חלו לצמוח. זרע פגש ביצית וחיים ה -לא עבר זמן רב ומפתן דלתם נפתחה 

 בשנתה ידיה גוננו  על פרי אהבתה ובערותה שפתיה פיזמנו נעימות לא לה.

סהרורית שוטטה בביתה, אוכלת ומקיאה, סורגת ופורמת, מפטפטת ושותקת וכרסה 

 טופח. 

 

 - 1929כשמלאו תשעה ירחים כרעה ללדת. היה זה היום הראשון של חודש ינואר  

ד ושלג לא נמס,  כשרחל  על מיטת מולידיה יום חורף קר ושמשי, בו שלג לא יר

שטיל שטיל מיי קינד, מיי זיסע" מלמלה 2שכבה אוחזת בבטנה ונושכת את כאבה. "

 אמה בזמן שאת ראשה לטפה ואת שמואל אל המיילדת שילחה. 

עם המיילדת חזר אוחז בידה, והיא נגררת אחריו  -שועט במעלה הרחוב, יורד לאורכו 

נסה לבלום את נפילתה אך לא מרפה מתיק מקצועה. מ –כבדת משקל וכבוד 

 מתנשפת וסמוקה, אל נכנסה. הס השתרר בחלל. 

"קערת מים חמים, מגבות וסדינים נקיים, מספריים ופרחי קמומיל" הורתה בלי 

חתמה וכולם ” הרויס3למעוד בדבריה. "האמא נשארת, דודה עוזרת, הבעל יוצא. "

אזוי. העמידי את רגליך על המזרן. יופי. 5טה, כן מיידלה החלקי אל קצה המי4צייתו. "

 אמא, החזיקי את ראשה על הכרית בין רגלייך. דודה בואי לכאן לידי.

וכך כשכולם מוכנים החלה המלאכה. הצירים נעשו דחופים יותר. רחל בכתה, אמה 

עודדה, והמיילת הורתה "לקחת אוויר, להחזיק ועם כל ציר לנשוף ולדחוף ואז לנוח. 

 

 הס, הס ילדתי, מתוקתי   2
 החוצה   3
 ילדתי   4
 ככה   5
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פרשטייט? רחל זמזמה את כאבה ועשתה 6” מנוחה-דחיפה-מנוחה-פהדחי

 כמצוותה. היא חשה 

 

כיצד ירכייה מתרחבות, מאיימות לקרוע את גופה. מעוצמת הכאב התקפלה לשניים. 

יער עבות ולוע פעור ומים זורמים, הבעית אותה.  -המראה שניבט בין רגליה 

רחל. "אני לא יכולה יותר ספק בשארית  כוחה  נהדפה לאחור אל בין רגליה של 

 זעקה ספק תפילה".

"את יופי" עודדה המיילדת " אני רואה את הראש. עוד טיפל'ה ואת מסיימת.  

תדחפי, כן ככה" ואז ידעה היא כי נס עומד להתרחש. בשארית כוחה דחפה את 

עודדה  7תינוקה מטה עוד ועוד, גרונה ניחר, ראשה סחרחר " דאס איז אונדזער"

ת. גוף זעיר השתלשל מתוכה ובכי מילא את חלל החדר, מסתלסל אל עבר המיילד

 ינקוביץ. השושלת החלה.-הממתינים. בת ראשונה נולדה לבית מולר

 התינוקת הונחה על חזה המיוזע של רחל, החבל  נחתך. הטבע עשה את פלאו! 

 בקבוקי יי"ש מאכלים ועוגות הוגשו.  סביב השולחן נפתחו

 לר נרשם בספרי הקהילה.שמה אירנה טובה מו

 

 שנים הייתה בת יחידה וכשמלאו לה ארבע הגיע אחיה איז'ו. 

"למה הוא נחוץ? רטנה לאימה "מה איתי, לאן אלך" בכתה ובכתה ורחל את ראשה 

ליטפה ואת דמעותיה ספגה במתק שפתיה. אט אט נרגעה. ומשנרגעה הבינה כי לא 

קום ואהבה וטובים השניים מן במקומה בא, כי אם לידה בא ובכלל יש מספיק מ

 האחד.

 

 מבינה?   6
 גמרנו, זה הסוף   7
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ברחוב צר כשאר רחובות העיר, בבית רחב  –כים המרווחת ’הם התגוררו בשכונת הצ

מידות עם חדרים לרוב. מן הרחוב דלת עץ צנועה נפתחה אל סלון רחב ידיים ולו חלון 

 גדול משקיף אל חלקת אדמה פורחת, פרי עמלה של רחל. 

ולחן עבות, שניים עשר כיסאות סביבו, ומזנון חרוץ בהמשכו נמצא חדר האוכל ובו ש

צמוד לקיר, עליו נחו קערות כסף ופמוטי שבת. משמאלו נפתח פרוזדור אל  -דמויות 

 חדרי השינה של 

 

 

שמואל ורחל ושל הילדים. לכולם מיטות עץ כבדות, מצעים צחורים, שמיכות נוצות 

 וכרים תפוחים.

פרחים שכנה בקדמת הבית ולצידה חדר גדול המטבח היה ריבוע גדול. חצר עטורת 

בת הכפר הסמוך, נערה צעירה, טובת חן ומראה  -וגם שירותים עבור העוזרת אנה 

 לחיים טובים יותר. אמרו. -אשר הוריה שילחוה אל היהודים להתחנך כבת עיר 

את הבית רכשו עבורם הוריו של שמואל ואת תכולתו הוריה של רחל. ידידות עמוקה 

אימפורט" קראו לה. חברתם ייצאה \ינם וגם שותפות עסקית, "אקספורטהיתה ב

אל  -תוצרת מולדתם אל ארצות שכנות ולפעמים גם רחוקות ויביאה ממקומות אלו 

עירם, מוצרים בסיסיים ואף מותרות. לאחר חתונתם שמואל הצטרף לחברה תחילה 

 כשכיר ומאוחר יותר כשותף. 

ובות. אורחיהם היו אנשים כמותם שלא הם אהבו לארח ועשו זאת לעתים קר

התכחשו לדתם אך לא נכלאו לתוכה. בעלי עסקים ומקצועות חופשיים שאהבו את 

 עירם ואת צ'כוסלובקיה ארצם.

את הלכות הדת קיימו, את מסיי הקהילה שילמו, את השבת  -יהודים היו בביתם 

 המקום. לבושם ומנהגם כבני  -שמרו ומזונם כשר.  בצאתם כאחד האדם היו 
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 -הם רצו כי בבוא היום בניהם יגדלו להיות כמותם וכהוריהם לפניהם, בני עולם 

רואים אותו מן הקצה אל הקצה ומצליחים לשלב זה בזה את אורחות חייהם 

 הנבדלים.
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 עונות השנה

 

היו אלו ימי אור, נצר העבר נשזר בעתיד אל אופק צלול וברור. שנים עברו. עונות 

 תחלפו. השנה ה
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 קייץ -אביב 

 

הקור העז נסוג, רחל הורידה את בגדי הקיץ מהבוידעם, מדדה בם את ילדיה, איווררה 

 –את המתאימים מריח הנפטלין שדבק בהם, ואת השאר קשרה בחבילות נייר  -

הכי  –חברתה הטובה ובתה אלנה  –לנזקקים. כבכל שנה הלכו היא וילדיה, חייקה 

אירנה, אל חנות הכלבו בעיר הגדולה. זאת עם רצפת המוזאיקה הבוהקת  חברה של

והמדרגות המסתלסות סביב מזרקה, העומדת במרכז החלל. הכל היה שם, בגדים, 

מוצרי טיפוח, כלי מטבח, אוכל ואפילו בית קפה בו אכלו גלידה ראשונה לעונה. ידיהן 

 שקיות ולבם מתפקע.

 

את העצים, השדות הוריקו, השבילים מלאו  שעות האור התארכו, עלווה כיסתה

ללא משא נוסף, רצו וקיפצו כאיילות.  -פרחים, ילדים השילו את שכבות בגדיהם 

 שמחה וציפייה היתה בכל. 

 

השתכשכו במי ערוצי נחל, טיפסו  -הקיץ היה ממלכתן של אירנה ואלנה. בבקרים 

 פסעו  ביער ונלחמואת דודיו,  שכלא המלך מתיאעל גבעה אל חורבות הטירה בו 

 ו הקורבן. ’שלטון ואיג-דם-הרג-במלחמות

רכבו על אופנים בשבילי עפר משתרכים וזללו פירות מן השיחים. כשהיה חם  הן

 מדי, ישבו במרפסת שתו מיץ לימונים והשתטחו פשוטות איברים.

קירותיו  –ל המרתף הקר שמתחת לביתה של אירנה. היה זה "הבור" לפעמים ירדו א

ריחם עז וערב  -טוב, שוטטו לארוך מטעמיה של רחל -עבים ועליהם מדפים עמוסי כל

לחיך, ריבות כיכרות לחם, מלפפון וכרוב חמוץ, חצילים, ועגבניות כבושות. כשנשאו 

אנשי הכפרים הסמוכים.  נקניקים התלויים והגבינות פרי עמלם שלהעיניהן התגלו 

היה זה המחבוא שלהן. שם פטפטנו וטוו חלומות עד שצינת המקום הבהילה אותן 

 החוצה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/מתיאש_הוניאדי
https://he.wikipedia.org/wiki/מתיאש_הוניאדי
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את ארוחת הצהרים אכלה כל ילדה בביתה ולאחר מנוחה נפגשו שוב. רבצו על 

 נדנדת עץ בחצר האחורית הורגות את הזמן בנועם. 

 

לגרמנית על אופניה, שמלתה בשעה ארבע, בדיוק )פעמיים בשבוע(, הגיעה המורה 

תפוחה ברוח, על ראשה כובע קש רחב שוליים וקצוות שער שסרח מתבדר ברוח. 

כולה שמחה וחיים. בפיה השפה הזרה והנוקשה נשמעה  -היא היתה צעירה ויפה 

והן שמחו ללמוד. לאחר השיעור היא שתתה עמן ועם האמהות תה  -כמשחק 

ו בנמליו העמלות. לאחר ’נות בנדנדות ואיגמנחה. המבוגרות שקעו בשיחה ערה, הב

 ארוחת הערב צנחו על מיטותיהן על גופם גופייה, תחתונים ושמיכה. 
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 חורף -סתיו 

 

חום, אדום וצהוב, נשרו וכיסו  -הטמפרטורות ירדו, רוח נשבה והעלים בשלל צבעים 

 את האדמה. הלימודים שבו כמארץ זרה. 

ה מכורבלת מתחת לשמיכה מחכה לחריקת אירנה לא אהבה לקום בבוקר, וחיכת

נעלי אימה על רצפת העץ וקמה. מטה קסמים בידה הוביל את תנועותיה עד שנחתה 

מחברות  -על ארוחת הבוקר שלה בולעת בלי ללעוס. תיק ביה"ס נגרר פתוח אחריה 

עייפה ממסעה המפרך נשפכה לתוך מכונית אביה  -נופלות מחברות נאספות והיא 

 ה אלנה מסודרת נינוחה וצוחקת מן המופע שחזר על עצמו מדי יום.  שם כבר ישב –

 כל אחת לביתה אל ארוחת הצהרים שאנה הגישה.   –מבית הספר חזרו 

אותם בדק אביה בערב. "קליגרפיה  –לאחר מנוחה קצרה עמלה אירנה על שיעוריה 

 ילדה, קליגרפיה" נהג לומר טופח על כתפה. 

הניקו את תינוקותיהן,  -ה. לעתים התחפשו לאימהות את יתרת יומה בילתה עם אלנ

ו,  ’החליפו את בגדיהן והסיעו אותן לטיול ברחבי החצר. אך בעיקר נהנו  לרדות באיג

 שלא נראה כלל מסכן.

 

התנהלו לאטם. כל תזוזה דרשה זמן רב. להלך בזהירות על המדרכות  בחורף החיים

-מזין ולא-שומן-ות, לאכול הרבההקפואות פן תחלקנה. ללבוש שכבות בגדים מרוב

 החוצה. -לצאת

המרחקים נמדדו בזמן שלקח לחצותם. העיר החלה לפעול לאחר שהשלג פונה 

 מפתחי הבתים. 

טרגדיות נכתבו בהשראתם,  -הימים הקצרים היו קרים והלילות ארוכים ואפלים 

דרמות בקעו מאמתחתם. אכזריות ערבה להולך שימעד בדרכו, שירפה מאחיזתו, 

אפילו רצח מסתורי לא ניתן לפענוח  -או אז נעשו מעשים בלתי הגיוניים  –מזהירותו 
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עלול היה להתרחש. לכן רחובותיה של העיר נדמו בשעה מוקדמת וכל הרוצה בהם 

באוטומוביל או במרכבה נסע. פרסות הסוסים הדהדו במדרכות  ובבתים נשמעו 

גוגית החלון, מכסה אותו באדים. קולות גזירים מתפצחים. אפה של אירנה נמחץ אל ז

 נפש האדם מלאה תוגה.
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  1939 -המלחמה 

טוב לרוץ, להשתובב, לתפוס כדור או סתם לשבת על ספסל ולתת לרוח ללטף את 

 פנייך
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כיתה דלת, כשהמורה סיפרה להם שעירן נלקחה, ככה, בן  -אירנה הייתה בת עשר 

 עיניה עננת גשם זהירה. -ולא הוסיפה לילה וכי עליהם להיזהר. אמרה 

שאלה בארוחת ערב את אביה "קשה ” "איך אפשר "לקחת" עיר מחוברת לאדמה?

להסביר" הוא השיב וסירק את שפמו במחשבה יתרה והמשיך. "הנאצים שהם 

גרמנים רעים סבורים כי מגזע עליון באו ויצאו במלחמה לכבוש את ארצות אירופה, 

הונגריה החמדנית, חברת אליהם ופלשה אל ארצנו, כבשה את אולי את העולם כולו. 

אדמתנו והשליחה לבור את ממשלתנו" "כעת הם מושלים בנו, דיקטטורה אמרה 

"קצת ” המורה, מה זה?" "זה להחליט החלטות עבורנו ולהכריח אותנו לקיימן בכוח

 חשבה, פיה גדוש בכרוב הממולא האהוב. ” קשה להבין
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 כרוב ממולא  

 
 את מרימה אותו בידיים שלא יהיה כבד. -וב בינוני כר

בעזרת סכין חדה מוציאים את לב הכרוב. מפרידים את העלים בזהירות כך שיישארו 
 שלמים )מתחילים את הפרדתם מה"למעלה" של הכרוב לכיוון הלב(.

 
בסיר גדול מרתחים מים. כשהם רותחים, מכבים את האש, שמים את העלים במים, 

עד שהם כאלה כמו שקופים )כי אז הם מתקפלים(. חותכים אותם לקצת זמן  
לשניים  ומוצאים את החלק הקשה ושמים בצד.שומרים גם את החלק הקשה וגם 

 את המים של הסיר.
 

במחבת גדולה וכבדה. מטגנים בצל גדול קצוץ,  מניחים בצד. אחר כך לוקחים בשר 
בשמן אווז שלא יישאר אדום. טחון ככה עם שומן, חצי קילו בערך. מטגנים אותו 

 שמים בצד. מוסיפים עגבניות ושום, משהו חמש דקות בערך. שמים בצד. 
 

מבררים חצי כוס אורז ושוטפים. מערבבים אותו עם הבשר )שטגנו, כן?(. מוסיפים 
 שתי עגבניות קצוצות. שמים מלח, פפריקה חריפה, פפריקה מתוקה )הרבה( וזהו.

 
הבצל המטוגן, את העגבניות, והשום. על כל עלה  בסיר גדול ושטוח שמים את

מניחים כף מהמילוי ומקפלים כמו מעטפה, )מבינה?( מניחים בסיר כלפי מטה שלא 
יתפרק, צפוף, צפוף אחד ליד השני מפזרים מעל את הקשה ויש עלים קרועים או בלי 

ה יין מילוי, על זה שופכים את המים שבישלנו, יין לא מתוק )אמא הייתה קוראת לז
רסק עגבניות )אז הרסק היה משהו 8של גויים(. וגם מיץ לימון. על הכל מפזרים 

הכל איך שטעים.  -משהו( קצת סוכר, מלח עבה, פפריקה חריפה, פפריקה מתוקה 
מכסים במכסה. כשהסיר רותח מורידים את האש ומבשלים על אש בינונית במשך 

 יך. משהו, בערך שעתיים עד שרואים רוטב קצת כזה סמ
 

~ * ~ 

 

 

 עץהחם, שוטח מיץ עגבניות מרוכז על גבי לוחות  אוגוסטבשיטה המסורתית שהתבצעה בחודש  8
הלוהטות. הלוחות נשארו בחוץ עד להשגת הסמיכות הרצויה, את  השמש רניקשהיו פרוסים תחת 

 , גירדו מעל הלוחות ואיחסנו בצורת כדורים )ויקיפדיה(בצקהמוצר הסופי, שהיה כמעין 

https://he.wikipedia.org/wiki/אוגוסט
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https://he.wikipedia.org/wiki/עץ_(חומר_גלם)
https://he.wikipedia.org/wiki/עץ_(חומר_גלם)
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
https://he.wikipedia.org/wiki/קרינת_השמש
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לאחר אותה שיחה שגרת החיים שלא הופסקה נמשכה. הבנות הלכו לבית הספר 

המסים כבדו והעסקים נחלשו. ולמרות  -ושמואל למשרדו. האשלייה הייתה קשה 

 שמצבם היה טוב משל רבים אחרים, דבר לא היה עוד כפי שהיה. 

מה “טענו כי אין. הבנות החלו לבלוש סביב הוריהם, מנסות לדלות את היש שאלו 

הם מספרים לך? "שמשהו יקרה או לא יקרה, ועדיף שלא יקרה. הבנתי כלום" 

 התלחשו אלו שלא יכלו האחת בלעדיי השנייה.

 

זה קרה באביב, יום ראשון בצהרים, השמש הייתה באמצע השמיים, הן חגו סביבה 

את כולנו" "אימא, אימא, האדמה רועדת, עוד מעט תבלע   -והיא ליטפה את פניהן 

צעקה אירנה. "זו אינה האדמה ילדתי. אלו טנקים" רעד קולה. היא שילחה את אלנה 

שאלה הבת "אלוהים, ” לביתה ואת בתה הצמידה לגופה. וקפאה. "איפה אבא?

 במשרד, הוא חייב לחזור, לפני שהם יחסמו את הרחובות" הזדעקה רחל. 

מקומטים. פניו מזועזעים  שמואל חזר לפני העלטה. למרות הצינה הזיע. בגדיו

"ברחובות, איום ונורא. חורבן, חורבן" מלמל "מהיום אינך יוצאת לרחוב בלעדינו" 

 אמר לבתו ושתק. 

חרש הם התהלכו נזהרים בצעדיהם פן ישבר האין איזון אליו הצליחו להגיע. 

המבוגרים הקשיבו לרדיו אשר מלא את החלל חוקים מוזרים. את רוב רובם לא ניתן 

אמרו הזוכים המאושרים. בני ” רם "מזל שהספקתי להוציא את הכסף מהבנקלזכ

 העיר העדיפו לא לצאת את ביתם. והיהודים הסתגרו בדלת אמותיהם.

דלתות חזיתם מוסמרה. כחייה פצועה  –כל יום חנות או משרד של יהודים נצלב 

 נדמו.  עד מהרה לא נשארו עסקי יהודים פתוחים.

לנשום את  -. סתיו שותק שרר. מדי פעם יצאו לגינה הימים עברו, הקיץ חלף

שכונתם, את עירם  "טוב לרוץ, להשתובב, לתפוס כדור או סתם לשבת על ספסל 

מצלמת בעיניה את הרגע, מתחננת  -אמרה רחל ”. ולתת לרוח ללטף את פנייך

 להקפיא את הזמן. כל יום  היה גרוע מקודמו. 
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סירק את שפמו, משך את בלוריתו  פעם שמואל הקפיד על מראהו. כל בוקר

בברילינטינה, לבש חליפה שלושה חלקים, חולצה לבנה ועניבה כחולה דקת פסים, 

 חיבק את בנו, נשק לאשתו ואת הבית יצא עם בתו, כובע לראשו וכפפות עור לידיו. 

כיום, ממעיט להתגלח, שיערו מרושל, פיג'מה וחלוק לגופו. גם רחל כך, פניהם 

. את הבית ניהלה אנה. טיפלה בילדים, קנתה את המצרכים שקועים ברצפה

צווחה אירנה, עת הדלת השמיעה דפיקה. שוטר השכונה ” ובישלה. "משעמם לי!!!

מנומס. שומר שלא יהיו גנבים, שאנשים לא יתקוטטו  -איש טוב היה  –עמד בפתח 

אדון אחד עם השני. מאז ההונגרים שולטים בעיר, ארשת פניו עגומה. "ערב טוב 

השיב שמואל מחווה בידו כי יכנס. צר לי ” מיולר" אמר מסיר את כובעו. "ערב טוב

מאוד אך אתם ומשפחת פרנקל ברשימת הגירוש. אבוא לקחת אתכם בבוקר אם 

 עדיין תהיו פה.

 

שתי משפחות. שבעה מזוודות. עזבו את העיר בלילה. שנתיים נדדו מכפר לכפר. 

לו השיבו כי מן העיר הגיעו  לכמה ימים, "קשה בכל מקום שכרו מגורים. ואם נשא

 שם. נוראות המראות". אמרו ואל הדרכים שבו להשיג גבול, לצאת את הארץ.

תהו ” העבר היה געגוע, ההווה אימה, והעתיד כמיהה "אולי המקום הבא טוב יותר

והמשיכו הלאה. הם לא ידעו, ניחשו שבריחתם היא דרכם לחיות עוד יום. בכל ארבו 

 מנים ובני בריתם והם צדו יהודים כחיות.הגר

 באחד הבקרים נעצרו. העמיסו אותם על משאית דוהרה אל גורל שאינו כדרך הטבע.  
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 1941 -טרזין 

 כבת ים, באה ממעמקי חייה. מן הזוועות כי קרו. סיפורה מפתה אל תוך הימצאותו.
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רת דיור מוגן, הקלטת ברשם הקול המונח על שולחן המטבח בדי חרש מסתובבת

שלה מרפסת, סלון וגם חדר שינה. רעש הכלים בוקע מן השתיקה שבין המילים. 

 . דקלה בת השבע עשרה, נכדתה, מקליטה. 1992השנה היא 

לאורך כל הראיון ניכר הקושי האדיר של הנערה והכוח הטמון באישיותה. היא לא 

דור השלישי. נרו נכנעת ולא פורשת, נטעת במקומה, מקבלת על כתפיה את עול ה

 הבוער מאיר את צעדיה.

חייה הם רצף ללא הפוגות,  –אירנה משילה את מכשולי הזמן אל תוך סיפורה -טובה

 חתום במנעדי קולה המשתנים. 

 

 מה הפריד אותך מההורים . -

 .בלי אף אחד. פתאום ראיתי את עצמי לבד( יאוש-נמוך. )לא יודעת( מלמול. )-

 ?ואבא גם? מא שלך לאבהתחלה אבל היית עם א. -

את אבא 9. את אמא אני זוכרת שלקחו( שוכחת -נזכרת )ואחר כך לקחו אותי . בהתחלה. -

 ?ואחיך. -… לקחו ביום הראשון שהגעתי

 … אבא דודים היו לי שמה(  הפסקה. )גם כן. -

 (2)הכניסו אותי לבי צווי . -

 (הפסקה)

 .כים'היינו כולנו צ. כיה'מצ-הלאגר. גרלא-כי'קראו לזה צ... זה היה... בבי שתיים היו. -

יו (ה)כים הם ח'כי צ. והיו מביאים מפעם לפעם את הצלב האדום שיראה כמה טוב לנו שם

 למרות . כיה כאילו זה שייך להם'זה היה כי הם הכשירו את צ. הכי טובים מכל העמים

לנו עוד  נתנו. הטוב שהם כבר היו יכולים לתת( באירוניה מזלזלת. )שעשו לנו צרות

לא שכבנו ... וגם הבלוק הוא היה. אוכל ואוכל. כל מיני דברים כאלה, חתיכת לחם לאכול

 .איש על בלוק אחד 16

 ?אבל בכל זאת איך הצלב האדום לא הבין מה הולך באמת. -

 ?מה. -

 

 לא ברור לאן  9
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 ...הם נכנסו ועברו בכל ה. הצלב האדום. -

 ? את חושבת? את חושבת שהם הסתכלו הרבה( מוכיחה. )-

 ?בשביל מה עשו את זה. -

 !זה מספיק. זה הכל. הם ביקרו. הם עברו? בשביל מה עשו כל מיני? נו בשביל מה. -

 ?לא היה אף אחד שדרש לדעת. -

על הטוסיק שהוא לא ישב חודש ימים על  25מי ששאל קיבל . אי אפשר היה לשאול. -

גם לא היו אנשים (. בוודאות)לא לא עניין אותם ? מה את חושבת שהיה. הטוסיק שלו

מאין היו  (שואלת את עצמה. )מחוץ למחנה רק אלו שבאו למות שם בתוך המחנה

כל אחד ( קובעת-מגבירה את הקול. )לא ראיתי איש שלא שייך למחנה( משיבה? )האנשים

 .מי שהיה שם היה שייך למחנה 

 ?אנשים של בחוץ. -

 .החוץ, הרחוב שייך למחנה. בחוץ בחוץ בחוץ אין חוץ. -

 ?ומחוץ לרחוב. -

 …בכלל לא היה! לא. מחוץ לרחוב אז צריך כבר לעיר( מצחקקת. )-

 ?שם היית בהתחלה. -

( בקול שקט עושה ספירת מלאי של הדברים הטובים. אל תוך דבריה, ממשיכה לדבר. )-

 …עד ליום. היה איזו פרוטקציה. לא הורידו את השערות, נתנו לנו יותר טוב לאכול

 ?מה קורה בתוך כל הרחוב לא רצו לדעת10. -

אנשים בחוץ לא . ם מגע(ה)גם לא היה לכ. לא היה להם מגע ולא עניין אותם ולא כלום. -

זה היה עיר ( מחדדת! )מה פתאום( מאבדת את הביטחון לרגע -שקט . )ם מגע(ה)היה לכ

גם ( הפסקה)כל אחד היה של המחנה ריכוז שם ( הפסקה. )זה הכל. בשביל המחנה ריכוז

אם . זה היה עם גדר חשמלית מגודר הכל. יכולת לצאת אם את חולמת. יכולת לצאתלא 

ולא היה . הכל חשמל. חס וחלילה( בלחש)רק ניסית לנגוע אז נשרפת , ניגשת לחשמל

 .כלבים האלה הם טרפו את האנשים. מספיק חשמל אז היו כלבים

 

 

 האנשים מבחוץ  10
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שמעולם לא  האחת שעד אתמול לא התלבשה לבד, עבדה במתפרה. תופרת שמלות

רוחצת סירים גדולים ממנה. עד מהרה הבינו אלנה ואירנה  -תלבש והשנייה במטבח 

כי מה שהיה לא יהיה עוד. לא חלף זמן רב והן החלו לסחור ברשת המבריחים. 

כי ממולח. מאוכל ועד ’הייתה זו חבורה  של ילדים וילדות שהונהגה על ידי פרחח צ

ירי המקום. בתמורה גבה מעשר. לא בכסף עסקו כי בורג חלוד גנבו והוא מכרם בין די

 אנשים קבלו, אנשים נתנו והימים חלפו והשבועות הפכו לחודשים. –אם בחליפין 

 

הן התרגלו למחנה. לעולם לא חייכו ותמיד רעבו. החיים היו עגומים ודלים והן רצו 

היא הייתה  אימצו אותה אל חיקן ולא הרפו. הן  הגיעה אל חדרן  לחיותם.וכאשר אווה

 ו.’להן איג

 -שנפטרה בלידתה ואב גרמני. שעם עלות השחר החדש  –כבת שלוש. לאם יהודייה 

ויתר על בתו. הניח אותה במחנה, סב על עקביו, ולא הביט לאחור. שערה  שיבולת 

האחת  –ועיניה אגם. שלושתן היו לאחת, עם שריקת הבוקר קמו אכלו והתפזרו 

ה. בתום היום באו לקחתה. לכל הלכה עמן. אהבתן בית. לבית ילדים והאחרות לעבוד

 )בתום המלחמה תדענה כי שרדה ואומצה בידי זוג ניצולים(.

 

לילה אחד התעוררו מרעש מנוע נובח. מן החלון ראו ילדים עולים על משאיות. הן 

הסתכלו אל חדריהם פנימה וספרו את הצללים, היו שמונה. חסרו שניים. מעולם לא 

ילדים עזבו וילדים באו ואז הלילה לקחת אותם. זה  -הלכו. ככה זה היה שאלו לאן 

 היה דרכו של עולם החדש. גם אותן לקחו.
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 1943 -ברגן בלזן 

 . גם היום אני לא יודעת, אני לא יודעת את מה שקרה וגם את מה שלא קרה אני לא יודעת

 

 

מן המזרח קמה שמש יום ללא אוכל וללא מים. וביום השלישי  –יומיים נמשך המסע 

חדש ושילחה את קרניה הזעירות מבעד לקרשי הרכבת. זרקור ראשון בהצגה 

 מבעיתה. 

שומעת את קולות המוות  –שרועה על רצפת הקרון, צחנת הגופות מאיימת להורגה 

אירנה לא קמה. היה לה מקום משלה והיא לא  –ומקשיבה ללחש קינות האבל 

 שהדלתות נפתחו, ויתרה לבל תידרס. התכוונה לוותר עליו. לבסוף כ

נדמה היה שעיניהם מתעכבות על כל אחד מן  -על בטון התחנה עמדו הנאצים 

 -היורדים. מגפייהם השחורים, האלות שבידיהם וכלביהם הנאמנים רובצים לצידם 

 הלכו אימה על המובלים. 

לדים נשמעו יריות, איש לא הסתכל אל עבר הנופלים. סלקציה ראשונה תמה. הי

הלאגר. תופסים בזריזות את הדרגשים 11והילדות הנערים והנערות צעדו אל 

 הפנויים.

נערות על רכבת נוסעים בדרכם לעבודה בבית -כל בוקר עלתה קבוצת אסירות

-חרושת. מבעד לחלונות המלוכלכים נפרשו שדות ירוקים ובהם פרות מלחכות עשב

גג אדום, עשן ארובה ושני ילדים מוקדם. מאחוריהם, באופק, בית קטן עם -בוקר-טל

 משחקים תופסת.

 

 

 ?הצלחת לברוח פעם לא. -

 

 צריף  11
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 ?הא. -

 פעם הצלחת לברוח. -

משמה אי אפשר היה לברוח שמה מיד קבלו . מהמחנה עבודה. זה לא משם לא משם. -

ומהמבורג . וגם שעברנו את גרמניה שהייתי בהרלמבורג ואחר כך הייתי בהמבורג. כדור

( בקול דועך. )לרכבת חשמלית -בהמבורג שנעלה לטרנביה )?( לא ראו לברגן בלזן הם 

. גם היום אני לא יודעת, אני לא יודעת את מה שקרה וגם את מה שלא קרה אני לא יודעת

פתאום הרכבת עפה בצד חצי ואנחנו נשארנו על ( ממחיש את הפתאומיות, הקול עולה)

 ?לא יודעת, כמה הרוגים …בהנהרגו שם הר. בחצי השני היה הגרמנים. הצד הטוב

איך , ואני הייתי כזאת. היא עמדה לידי ואמרה לי שעלינו לברוח. הייתה שם נערה. הרבה

את כל מה שהיה צריך לעשות היא . היא לקחה אותי ביד וחזרנו לקרון. המומה? אומרים

אה . התלבשתי בהם. פשטנו את בגדיה, חזירה12מצאנו . אמרה לי לעשות וגם היא עשתה

. לא ידענו לאן אנחנו הולכות. לא יודעת כמה, צעדנו שעות. לנערה, פייגה קראו לה, ןכ

אז שכבנו על ( יאוש. )הכל. והיינו רעבות, היינו מאוד עייפות והיה לנו קר( בהדגשה)

בקצה הדרך . המשכנו ללכת, וכשהתעוררנו. נרדמנו. צמודות זו לזו, הקרקע בשדה תירס

המון זמן חיכינו וכשיצאו נכנסנו . ות שכולם יצאו מהביתמחכ. התחבאנו. מצאנו חווה

 .אז המשכנו ללכת כי הגוף היה חם והבטן מלאה( שמחה)ויצאנו לבושות 

 

עם רדת היום הן הגיעו אל העיר המבורג. היה זה חודש דצמבר, זרי פרחים עיטרו את העצים, 13

של בהירי שיער ותכולי עיניים דמויות נייר נתלו על שרשראות שנמתחו לאורך הרחובות. ערב רב 

הולדתו של ישו שיחול בצאת כוכב ראשון. הן -אחרונות של חג יוםנכנסו לחנויות לקניות 

נטמעו בהמולה ולא חסרו לאיש. כשקופות הסתובבו. "חשבתי שאין יותר חיים 

 כאלה"לחשה אירנה. "כמו בבית" מלמלה פייגה. 

 

 גרמנייה 12
את המקטע הזה ספרה טובה לבת המספרת. יתכן שהפרק "בין הזמנים" מתייחס לאותה  13

 בריחה.
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רוק אותו שם ולהניחו. כך ידעו כי שני הגעגוע איים לפרוץ והן חיפשו קרן זווית לפ

 יקומים מתקיימים במקביל, באחד יש את האלוהים ובשני הוא איננו.

לאכול ארוחת ערב. אחריה חברו לדיירי רחוב  -עם לילה פרצו לחנות נקניקים 

 ונרדמו.

 בבוקר הסתלקו אל הרחובות השוממים ואל בתי המסחר הנעולים. ואז זה קרה.

אס.אס באו לקראתן. כבס עלה בגרונם עיניהן שוטטו בפראות שני בחורים במדי 

מחפשות מנוס. "מה בחורות צעירות עושות בבוקר זה לבדן ברחוב?" שאל אחד. 

"אימא שלחה אותנו להביא חלב" גמגמה האחת. "נלווה אתכן, מסוכן להסתובב 

 ככה. אומנם יהודונים כבר אין , אך פוחזים לא חסרים" אמר הגבוה מהשניים.

 "תודה" סכרו את פיותיהן. הן נגררו אל רחוב צדדי. 

"מישראל באנו" לחש אחד. "תפקידנו הוא לאתר נערים ונערות שנשארו לבדם, 

 להצילם ולהביאם לארץ ישראל" סיכם שני.  

הם יצאו מן העיר ובאו אל הכפר. ובכפר אסם. ובאסם ילדים. המקום נראה כזה 

 י קש, פתיליה ושולחן. שאפשר לפנותו בן רגע. היו בו מזרנ

הכל נרשם במחברת ליד  -הן נשאלו לשמן, גילן, מקום הולדתן, שפות שהן מדברות 

 מספר דומם. והמספר על פתקית ואת הפתקית הצמידו לדש חולצתן.

 ריח תבשיל הסתלסל באוויר. באור בין ערביים ליקקו כולם את קערתם. 

 ים האחרים בא. גופו זועק שמן החי -"בתאבון לכולם" אמר שני 

"הגענו מישראל, צנחנו בגרמניה לפני כמה ימים. הפקודה שקיבלנו היא להציל 

אתכם. וזה מה שנעשה. כל אחד מכם יקבל זהות חדשה. המחתרת הגרמנית תמצא 

 לכם עבודות בבתים ומוסדות אויב. על כל קבוצה יהיה אחראי מבוגר סיים. 

לדים וגם את אירנה ואת פייגה. למחרת באה גברת מחתרת. לקחה עמה ארבעה י

בכל יום ראשון ניפגש למיסה כל אחד קיבל בגדים, תעודה מזהה וסיפור חיים. "

בהצלחה! אמרה. אירנה הושארה בבית קצין וורמאכט כעוזרת. בכנסיית ניקולאי. 
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הימים חלפו וכך גם השבועות. היה לה טוב. "מחר בצהרים אערוך קבלת פנים 

 הבית.-הודיעה גברתלבעלי השב מן הקרב". 

ביום האירוע אירנה קבלה מדים חדשים מעומלנים וריחניים. אורחים הגיעו, אורחים 

הלכו ובטווח הפגינו את כבודם אל גיבורם הנלחם בשמם עבור גרמניה טהורה, 

גדולה, ומפוארת. האווירה הייתה כה נינוחה עד כי רעם פיצוץ נשמע כחליצת בקבוק 

 שמפניה בבית השכן. 

את יודעת, אין ילדים. הגנרל ואני רוצים לאמץ אותך" אמרה  -ילדה נפלאה, ולנו  "את

הבית, למחרת יום.  תרצי?" "כן!" השיבה בשמחה לא מזויפת. "יפה. לפני כן -גברת

נעשה לך בדיקות דם לוודא כי אינך יהודייה" אמר הגנרל. "איך יודעים לפי בדיקות 

 במטבח. שאלתה נענתה במשיכת כתפיים. דם מי יהודי ומי לא" שאלה לאחר מכן 

 

ביום ראשון בכנסייה אירנה סימנה כי יש לה מה לספר. הקבוצה התכנסה בסמטה. 

 כולם הוחזרו לאסם. 

כעבור יומיים אירנה ופייגה נשלחו אל תחנת הגסטפו כמרכזניות. יום יום בשעה שש 

 -ר גדולה ומאיימת זרה, נכנסו דרך דלת ברזל חורקת, אל חצ-בבוקר חצו רחובות עיר

כמו תלויה  -מרוצפת אבנים שחוקות, ועלו מעליה אל המרכזייה שניצבה בחצי גורן 

באוויר. הן ישבו על כסאות לא נוחות וחבשו אוזניות סרט על ראשן. עשר שעות ביום 

-ענו לטלפונים והעבירו שיחות. לקראת ערב חזרו אל חדרן באכסנית בנות עובדות

 ראש ואוזניים, וממנו לא יצאנו עד ליום המחרת.הרייך, עם כאב -למען

והיה, ביום אחד ככל הימים, הגיעו אל התחנה, לבשו את החלוק האפור, הפעילו את 

לוח הפלגים, ולפני שהספיקו לענות לצלצול הראשון, ראו מבעד לזכוכית המתעכלת 

כדור הן לחשו. ” את אחד. הוא השיא את עיניו הנפוחות אל המרכזיה שמעל, "ברחו

שורק פילח את המרחק. אט אט ממרום גופו נפל. בבטון הקר נחבט ראשו. גופו 

השתרע פרקדן. נשימה אחרונה שחררה את נפשו, שלולית נקבה תחת תלתיו 

 הזהובים. 
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 ממתין שבשמים יתפנה מקום.  -דממה הקפיאה את הזמן והוא נשאר כלוא בו 

. השעות דבקו אחת לשנייה זמזום דבורות עמלות התחדש, היום המשיך במסלולו

וצברו משקל כבד לגרירה. כשהגיע הצלצול הגואל. הן לא חזרו אל הפנסיון. הן הלכו 

נמהל בדמעותיהן.  -והלכו והלכו. ללא כיוון, ללא מילים. גשם זולג על ראשן 

 "אירינקה, מה נעשה?" שאלה פייגה. "נחפש מקום לישון בו ומחר נחשוב השיבה".  

וב בפאתי העיר. עם שחר התעוררו לשמע טרטור מנוע טרקטור הן מצאו אסם עז

מתקרב. הן נמלטו חזרה אל העיר, התערבבו בין העוברים והשבים. הלכו ברחובותיה 

השבורים ובין הריסותיה חיפשנו את האחרים. איש לא הבחין בשתי הילדות בחלוק 

 האפור. כולם פחדו מהחיים. שיקעו עיניהם מטה. 

אחר שאכלו את התקווה כי רעבות כדי עילפון היו, עצרו איש מדים ל -ביום הרביעי 

  ”.גרמני ואמרו לו "אנחנו יהודיות
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   1944 –בין הזמנים 

 הוא נתן לנו המון שוקולד והלך14 

 

 

  

 

 יתכן כי קטע זה של הקלטת מתייחס לאותה בריחה  14
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 ?תפסו אותכם  כשברחתם. -

, לא זוכרת מה זה היה. כיסו לנו את העיניים( משועשעת)ממחנה אין לי מושג . -

… אולם כזה גדול ומכל הצדדים ראינו שלג חשבנו. נוע או משהוכנסייה או קול

 ! 10%אז מה יש  300אמנם היינו ( בגאווה. )אם כבר אז כבר 30אולי ברחנו 

. הגעת אוכל שמה, היה? אבל שמה לפחות אפשר היה להגיע לאוכל את יודעת

הגרמנים נבהלו . למה נכנסו לבתים שהגרמנים יצאו מהם( מסבירה)ברחנו 

אז שום דבר לא היה בכפר הזה . וסים מתקרבים אז הם כבשו את הבתיםשהר

בלי סוף נורא . וחתולים מיאווו מיאווו. כל כך בתים יפים. ראינו אותו כל כך יפה

 .הרבה חתולים

אז מצאנו איזה , אז נכנסנו לבתים לבדוק מה שהגרמנים לא יכלו לקחת והשאירו

. שמה מצאנו גם כן. תפוח אדמה שלושפה מצאנו איזה שתי . קורדיטו15צנצנת עם 

עצים היו הרבה  -אני זוכרת את כל התפוחי האדמה  -עשינו בחוץ מדורה וזרקנו 

 ... למה שזה היה בחורף

אבל היינו עם אחת היא הייתה ? אולי בגלל המדורה. ותפסו אותנו( משתתקת)

א הייתה הי. ינה קראו לה’איג(. מדגישה)במיניסטריום מיניסטר 16עובדת אחר כך 

איפה . -! פוך שם התכסינו בשמיכת( מדגישה( )משתתקת)מארגנת את הבריחה 

מרימה את )באמצע הלילה באו השדים האלו לקחת אותנו ? היו לנו שמיכות כאלה

 (.מתענגת. משתתקת)היה חם במיטה ( הקול

 ...מה עשו לכם החזירו אותכם ל. -

ם והם לא ידעו מה יש להן במקום אחד שתי בנות גרו ש( מתפלאת-בבדיחות. )-

. עד שמאיתנו לא נכנסה אחת עם ראש מלא ובדקה טוב טוב מה שיש שם. שם

אז היו חדרים כאלה , באירופה לא היו מקררים בזמנו. שפק היה17ומצאה שמה 

אז מצאנו שפק . מיוחדים מאבן עשו בשביל המזון שלא יתקלקל את מבינה

 

 כנראה קונפיטורה   15
 בממשלה    16
 מגרמנית -נקניק חזיר שמן במיוחד  –בייקון  17
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היו שמים . ובשפק הזה היו אווזים שיוצאים מזה( השתוממות מול התגלית)

 .נו איך קוראים לזה בשר שלא מבושל( שתיקה... )באירופה את האווזים

 ?חי. - 

 הוא מעושן( מנצחת)… לא לא חי הוא. -

 אה מעושן? מעושן את מתכוונת. -

היו עושים לחם והיו ! ולחמים היו. היו כל כך הרבה. אז היו אחד על יד השני. -

כנראה שהם היו מוכרחים . ואנחנו באנו הנה. רים  וזה הכל היה כמו מוקפאמשאי

( בהשלמה. )לברוח למה שאולי לא לקחו שום דבר הכל היה מוכן בשביל שייקחו

, בשר מעושן היה, לחם היה. ואז אכלנו ארוחת ערב ככה טובה. השאירו לנו

 . אי'צ18עשינו 

והיה את זה לא רחוק ממש קרוב  .זה היה בית של שלוש קומות אני זוכרת את זה

אחרי ארוחת ערב אספו . ברחנו עד לשם( צוחקת. )בית קולנוע איפה שכולם היו

יש ( מנמיכה)תשתקו אנחנו נותנים לכם אוכל ( צועקת)אמרנו לגרמנים . אותנו

 !אבל הלכו לראות( ניצחון. )לא רצו לשמוע( משתוממת)פה הרבה אוכל 

 ?לא הרביצו. -

 .גם הם היו רעבים. אמרנו להם שיש אוכל. רביצולא הם לא ה. -

גילה לנו ששמה ממול עומדת רכבת וורמאכט של החיילים הגרמנים וזה 19ואחר כך 

משתעשעת . )לקחנו כמה שיכולנו. המטבח עם כל הדברים הטובים של החיילים

מה שלקחנו . הדברים. לא יכולנו לשבת היינו צריכים לעמוד. ישבנו ככה( מהסיטואציה

לא . היו שם שאחת עד היום אני חושבת שהיא גילתה ושהיא שתקה. והגרמנים לא גילו

לא , גריטה. מבחינת הגרמנים היא הייתה טובה, היא הייתה טובה כזו. אמרה שום דבר

 .קשה. תראי אחרי כל כך הרבה שנים לזכור את השמות( שתיקה)מריה הייתה זאת -אנה

גרמנים רצו להתחבאות ... בא אחד( הקול מגבירה את. )כל מיני הרפתקאות כאלה

פתאום ( משועשעת)לא רואה אף אחד רק רכבות ריקות . ממפציצים אז פתאום הופיע גבר

בואו נרקוד נעשה . אתם יודעים לרקוד( "מגלמת אותו)והוא אומר ( מגבירה)הופיע גבר 

 

 תה 18
19 )?( 
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 -כה מנמי)אנחנו הלכנו הוא הלך וחזר והביא שני תרמילים עם שוקולד " לנו שמח

. לכל קרון הוא הכניס שוקולד". תתחלקו"אמר " שוקולד טוב, שוקולד( "כממתיק סוד

שתדעו לכם תחזיקו מעמד עוד קצת זה לא ( "העצב שבתקוות שווא -מנמיכה קול )ואומר 

. אנחנו עוד לא ידענו מה שנעשה" הרבה ואתם תהיו חופשיים הגרמנים מאבדים את הכל

הוא נתן לנו המון  (הכרה באדם טוב שנקלע לדרכם, חיוך, צחוק בעל הברה אחת)

 .והלך. שוקולד
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 1944 -בירקנאו -אושוויץ

 

ללא הכחשה ומורא, הגנה על ההווה  -היא ידעה כי מכונת ההשמדה באה להורגה 

שלה זה שאין לו עתיד, וכך צלחה אותו. יום אחד ואחריו עוד יום אחד ואחריו עוד יום 

 רור. אחד עד השח
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אבודה הגיעו. מהרכבת אל האספלט הקר נשפכו, הזרקורים -שורה ארוכה של ילדות

 עיוורו את עיניהן, נביחות הכלבים החרישו את אוזניהן.

שהחזירה טיילה בין השורות, כטייל 20עצים לבלבו ושמיים בהירים נישאו מעל בזמן 

 אדם ביום ראשון בפארק הסמוך לביתו.

 "אכטונג" הן עצרו ליד הלאגר. "אכטונג" הן נכנסו אליו. "אכטונג!" הן צעדו. 21

מתוך החושך הן ראו אחת את השנייה. רזות, וחיוורות, עיניהן יוקדות זעם אך עדיין 

 זקופה מול הרוע הבא.

 

. את כל התאומים שהיו הם לקחו אותם ללאגר ארבע. אותנו לקחו קבוצה אחת. קבוצות. -

הוא היה . לקחו אותו. לא הלך טוב, רזה, קצת חלשזה היה ניסיון אחר כך מי שהיה 

… כן. כן( בלחש. )12ו  8היו שני ביתנים בגיל שלי . 8פרניכטנוך אני הייתי בביתן 22

, הייתה שריפה גדולה אש? אז אמרנו מה האש שאנחנו רואים מכל הצדדים. הגענו לבלוק

רפים את ההורים שם שו"זו שטיפלה , בלי שום דבר, אז אמרו לנו בלי בושה. להבות

ואז הגענו ואז ( מגבירה. )וזה סוף הסיפור, וזהו –ברגע שבאים טרנספורטים ". ם(כ)שלה

, ביום אחד מוקדם בבוקר אולי לילה היו צעקות איומות, כבר היינו במחנה פתאום

ומתברר שבאותו ? מי זה צועק כל כך? שאלו מה זה. צעקו בצורה זוועתית. באושוויץ

 ... אספו אותם והם כבר היו. הצוענים שהיו שם הלילה שרפו את כל

 ?זה היה מחנה עבודה נכון. -

נכנסנו למחנה . המקום הראשון שנכנסים למחנה ריכוז. זה היה כניסה למחנה ריכוז, לא .-

מהכניסה הייתה די , המחנה מאושוויץ. ריכוז וזה היה די רחוק( מושכת את המילה)

, הלכנו. היו לי רגליים חזקות. ברכבות קטנותהלכנו הרבה ברגל והם נסעו . רחוקה

עברנו קבוצה של . הלכנו והלכנו והדרך לא נגמרה( מגבירה את הקול עוד ועוד, )הלכנו

אם הגרמני יגיד לו "לא מתמצאת ואחד אומר , ואני עוד לא יודעת. גרמנים עם כלבים

. וא לא טרף אותנוגרמני לא אמר לו מילה וה, טוב. הכלב, מילה אז הוא בא וטורף אותנו

 

 גרמנייה     20
 הקשב     21
 לא מצאתי תרגום. מתוך הקונטקסט זה "גמור"    22



33 

 

בנוף כזה שקט זאת אומרת ( מלמלת)ה -ה או-ה או-או( מחקה צפירת אזהרה)ופתאום 

( מגבירה. )אני נורא פחדתי. עברו אווירונים 24אלרם-זה היה פרי. 23שהוא רץ כמו שידים

אז התחילו . אז הם לא עברו על ידם הם עברו קצת יותר רחוק אבל כבר נתנו את האות

לוחצים אותנו במקום שהגדר . מנוולת מנוולת, ה פרפלוחטה פרפלוחטהלצעוק הה או בל

אז . אנחנו נכנסים ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו. שק, שהייתה של המקום הייתה משקים

 ".אנחנו נמצאים פה ואנחנו לא באנו בשביל להרוג אתכם"הגרמני אומר 

? שורפים את האנשיםאיך קוראים לזה ש( מנמיכה קול)אבל זה המקום שקוראים לזה 

שם היו הרוב . נורא. לאגרים הרבה לאגרים. בירקנאו היה מחולק. הגענו לבירקנאו

. ושרפו אותם. די הרבה זמן והם כבר ידעו מה זה אומר לאן שלוקחים אותם, היהודים

אין לנו אבא אין לנו אמא אין סבתא אין לנו … ואז נודע לנו שאנחנו כבר( מנמיכה קול)

אולי היינו מתנהגים אחרת . לא התכוננו לזה. בבת אחת נודע לנו. ו שום דבראין לנ. סבא

אבל זה נודע לנו כל המצב בלילה . בסך הכל ילדים? מה היינו עושים. לו היינו יודעים

את . בלי מכירים בלי אף אחד. נשארנו בלי משפחה. בלילה אחד נשארנו יתומים. אחד

הרגו את . את התחושה שאני צריכה למות, םשהיה זה היו -אני זוכרת . כולם סילקו

 -כל הדרך אל הלאגר אמרתי ! אני לא פוחדת! אז אני ימות מה יש, ההורים שלי את כולם

 . והפרידו בינינו גם25ולמחרת לקחו אותנו ( שקט. )אני לא פוחדת, לא, אני לא פוחדת

נורא . ו רעביםהיינ. זה מפחיד. כל הדברים עשו בלילה. כן בלילה זה היה נורא מפחיד

( הקול דועך. )בגלל זה אני אומרת שבן אדם יכול לא לאכול הרבה ימים והוא חי. רעבים

 .כן והוא חי

אז בערב אכלנו חצי מהלחם והחצי השני השארנו למחרת שיהיה לנו עד . מקבלים בערב

לי פעם אחת אכלו את . היה בא השכן לוקח ואוכל את הלחם ואין לה( צוחקת. )הערב

אני קיבלתי את ”. לאאו אתם לא תאכלו את הלחם שלי"אמרתי ( קול מתנגן)הלחם 

! יש לך(: "אסרטיבית)אמרתי . התיישבתי והיא השאירה את חצי והסתכלה לי לפה, הלחם

אז אני אמרתי מה אני "”. זה למחר(: "מתחננת)אז היא אמרה ”. תיקחי מתחת לתחת שלך

 

 שדים ביידיש    23
 בגרמנית, אזעקת שווא    24

25  )?( 
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, זה לבוקר, זה להיום( "בשירה: )ושה ככהאז הייתי ע” ?לי לא מגיע מחר? לא חיה מחר

והיא השאירה לכל פעם ” !זה ארוחת ארבע ואין, זה ארוחת עשר, זה לאחר הצהרים

נעמי , ס"בנות מאותו ביה 5היינו . אז אני חילקתי כמו שהיא חילקה( בשמחה)חתיכה 

אני ו. בחיי ששכחתי את השם. אני ועוד שתיים, ורה, נעמי. ושכחתי את השנייה( שקט)

, אני לא יודעת איך עשיתי את זה 2526אני עוד לא פחדתי שאקבל . עוד הייתי מביאה להן

 כי אני הייתי נכנסת למטבח הייתי לופרית אז, הייתי גונבת זה. הייתי  גונבת תפוח אדמה

משהו כזה זה גם ... לאאבו, אני לא כל כך יודעת לקרוא…  נהיה גם ב( משפטים סתומים)

 .בקרקוב

על יד פראג , היה בקרקוב( מבולבל-ממלמל-בקול נמוך, )בירקנאו קראו לו -המחנה 

בקומה ראשונה עמדו המון והסתכלו איך שאנחנו . אני לא כל כך מתמצאת(. מבולבלת)

גרמנים . לבלקון27זרקנו להם . לקחנו אבנים שמצאנו. הוצאנו להם את הלשון. הולכים

. גרמנים לא אהבו את הפולנים". ותםתהרגו א"גרמנים עמדו בשקט . בכלל לא התערבו

אין מה . כי פולנים זה עם רקוב. יחד עם הכול שפולנים עזרו להם. היה ריב עם הפולנים

ובכל זאת התחתנתי ? מה אפשר לעשות( מכריזה על עובדה -מגבירה קול. )להאמין בהם

 . עם פולני

 50קח כסף ותן לי "אמרו לגרמנים . שכרו אותנו28והנאצים . ידעתי את הכל! זה הסיפור

פעם אחד . לשכור29אנחנו היינו דבר שאפשר . קח, קח, קח - 50נתנו להם ”. בנות

( מושכת את המשפט)ואני לא חשבתי הרבה . הפולנים הראו לי איך הם יתלו אותי

 . ם אותי לאאא(ה)והראיתי לכ

תמיד רצו . עם רע. וגם הפולנים היו רע. פולנים היו רעים גם היהודים הפולנים היו רעים

יום אחד את כל הבלוק שברנו שם את . וזהו. והם גם כן היו, שם בלאגר, להרביץ לנו

הם כבר היו בלי כוח לגמרי ואנחנו בדיוק . הם היו כבר הרבה שנים. במכות הלכנו. הכל

 . באנו ממקום שאכלנו די טוב

 

 מכות    26
 מרפסת    27
 השכירו    28

 להשכיר    29
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. פוחי עץאז אנחנו אכלנו קודם כל ת. בזמן השואה יצאנו לעבודה לאיסוף תפוחי עץ

כשחזרנו האנשים עמדו . לפעמים גם אוכל נתנו לנו -אחר כך קטפנו . כמה שרצינו. הרבה

הגרמנים . לקחנו אבנים שמצאנו וזרקנו עליהם. הוצאנו להם את הלשון. והסתכלו עלינו

 .  גרמנים לא אהבו פולנים". תהרגו אותם"הם עמדו בשקט כלוחשים . בכלל לא התערבו

ישר . וריום לוקחת את הבגדים והדברים של האנשים שנכנסו לתאיםהייתי חלק מהקרמט

לחזירים 30וכל הזמן חושבת מה אעשה . עבדתי גם ביום וגם בלילה. מהרכבת הם באו

 .לאחר שאוכל כריך עם חמאה ושינקן

 ?יש איזה מקום מסוים שאת רוצה שאני אלך לראות. -

היינו , היינו באושוויץ. ינואלו המקומות איפה שהי. אין לי מקום מסוים. מממ. -

היינו מקבלים לחם ובהתחלה . היינו בבירקנאו. לא בטרבלינקה… היינו ב, בטרבלינקה

אבל לא , של חמור, של כלב? אני יודעת איזה נקניק, חתיכת נקניק, היינו מקבלים צורגה

כבר לא נתנו לנו את . ואחר כך קבלנו רק את הלחם היבש. חשוב אכלנו מה שקיבלנו

 .פעם היה לי שדיים פעם לא היו לי שדיים שקבלנו את הלחם שהיינו . ורגההצ

 ?מה זה? לופר? מה היית. -

ובמטבח היו הטבחים היו עושים כך . אז הייתי נכנסת הרבה למטבח. להביא את הדואר. -

אפילו חבילת , אז היה בא תפוח אדמה. היו מודיעים אחד לשני שאני פה( שורקת שמחה)

היה לי … היה בה, אבל היה בה( מושכת את האף כמריחה. )מרגרינה, אהלא חמ. חמאה

אז . פעם הייתי הולכת על סקטים, אז הייתי הולכת, מהבית –בונבון למעלה (פ)כובע עם 

. לכל דבר היה המקום שלו, כל מקום. בונבון למעלה הייתי שמה את המרגרינה(פ)ב

לפעמים היה . מהמטבח ריק לא יצאתי (קובעת עובדה. )תלוי. לפעמים היה גם חתיכת לחם

? מהמטבח מה פתאום. לי שלוש פעמים לצאת מהמטבח אז שלוש פעמים יצאתי עם משהו

ואזוי היא נשארה בחיים 31? את ראית איך שסבתא שלך הסתדרה בחיים?! אני משוגעת

אני רוצה ככה שתסתכלי תתבונני ותסתכלי ותתארי לך איך זה שבן אדם שלוש … אחרת

ובכל זאת יש ! זה הסוף! הסוף( מדגישה)זאת אומרת . גור ומתחתיו תמיד המוותשנים ס

. אין לי תקווה… תמיד חשבתי שזה יהיה הסוף שמשמה כבר אל. וזה לא היה הסוף. שמש

 

 גרמנים    30

 יידיש -כה כ 31
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מצאתי חן בעיניו אז כל פעם שהייתי . לסדר-אחד פולני שהיה בא מבחוץ לתקן… עצוב

הרי שמה אכלו מהפה מהתחת ( רה את הקולמגבי. )עוברת אז הוא היה משאיר לי אוכל

. למדתי איך להסתדר בחיים. מה לא הייתי( ממלמלת)אז זהו . רק שיתנו אוכל. מכל מקום

שתי לחמניות ( קול צוחק, )יש לי שתי שדיים( מחקה קולות תינוקיים. )הייתי ילדה קטנה

הגרמנייה ראתה ופעם אחת הכנסתי נקניק והוא הפריע לי במקום להיות פה הוא היה פה ו

אוי "בחוצפה  -אז אני אומרת ” ?מה"אמרתי ?" מה עשית( "בשקט)אותו אז היא אמרה 

אוי העיניים שלי " אני גנבתי אותו בשבילך"אני אומרת לה " שכחתי למסור לך אותו

אז שהגענו למקום שגרנו . היו גם גרמניות טובות. היא לא היתה טיפשה, היא הבינה. יצאו

היא ( צוחקת, )אז התחילה להוציא את הנקניק, סה אותי אליה לחדרבו אז היא הכני

יהיה חג המולד או לא יהיה ( "חדה חידה)מוציאה אחד ועוד אחד ועוד אחד אז אני אומרת 

, אז היא לקחה מאחד. היא פרצה בצחוק. בדיוק זה היה לקראת חג המולד?" חג המולד

אבל היא אמרה לי . לא רצתה "תיקחי את הכל"אמרה . את היתר השאירה לי, חתכה

 . והכניסה לכלי שלה32" תתני לי אותם"

…. אז פה... זה היה קשור… היה לי פה. לא יודעת איפה שמתי. היה לי המון לחמניות

והיא אכלה אותה בעיניים , לקחה לחמנייה אחת זה הכל -אפשר היה בכל מקום למלא 

ואני באתי עם . עוד איך אכלהזה היה על הגוף שלי ואכלה ו, יש כאלה שנגעלו. שלי

חתיכת  –אה ( המילים נפלטות מפיה)הלחמניות והיינו בחדר אחד שמונה בנות וכל אחת 

 . וכולנו נהנינו. וכמה שהיה פירקתי לבנות. לחמנייה אה-נקניק אה

 ich habe gestohlen es, זה גנבתי בשבילך"אבל זה איך שזה יצא לי ( נזכרת שוב)

für sie .” עשרים וחמש היו כבר בטוחים33! ידעתי פה ידעתי. יצא לישוטף זה. 

 ?חטפת מכות. -

! אוח( נזכרת בכאב)זה עם גומי כזה עור . לא יכולתי לשבת הרבה זמן. פעם אחת .-

אני . הלכתי לשתות מים וצעקו שצריך להיכנס. למה שלא הגיע לי? למה קיבלתי( שקט)

. י ואת מי שתפסו נתנו לו עשרים וחמשלא הספקתי לצאת היו הרבה אנשים אז תפסו אות

. אחר כך נהייתה איתי חברה טובה של זו שנתנה לי עשרים וחמש כנראה זה הפריע לה

 

 לא ברור למה הכוונה  32
 מכות בישבן  33
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סובבתי את , אבל לא רציתי לדבר אתה. היא הבינה שלא היתה צריכה לעשות את זה

 עוד מעט תקבלי עוד עשרים"היא היתה מדברת איתי ואני מסובבת את הראש . הראש

''' פה ושם הביאה לי איזה סנדוויץ. וחמש-לא קיבלתי עשרים, לא. זאת הגרמנייה. ”וחמש

 .היא אהבה פירות. ופירות פירות היא הביאה( בתאווה)

את . ר מנגלה"בוקר אחד בא ללאגר ד. היו לי פרונקלים עם הרבה מוגלה וחום( בלחש)

אולי יותר . זהו נגמר. ידעתי שזה הסוף. אמר" קים מיידלה, מיידלה קים"34? יודעת מי זה

הוא הרים לי את מה שלבשתי וגילה את כו ו ו ול " די הויסט א פיבר“35. חשבתי, טוב

יום יום הוא . הוא ריפא אותי. אחר כך בא כל יום ושם לי משחות. ולא לקח אותי. הפצעים

 . קראו לו למצילי" מלאך המוות. "ריפא אותי עד שכל הפצעים היו יבשים הוא בא

 .ן אדם חזקאת ב. -

הייתה בת . הייתה לי בת דודה אהבתי אותה נורא קראו לה ריבשו. לא יודעת( מנמיכה. )-

מסננת בין )ואני אמרתי ? לקחו אותה למשרפה כן. והרגו אותה( בלחישה)עשרה -שלוש

אני . נורא כאב לי. פעם אחת אני אתפוס את הגרמני הזה אני יוציא לו את העיניים( שיניה

אז בטח . באושוויץ אתם מגיעים. כן. אותנו למחנה אחר והיא נשארה פה זוכרת שלקחו

. בית המרחץ, רום-זה היה המקום המרכזי בשבילנו הווסר, יראו לכם איפה שהיה

( בקול מתנגן. )שמה קבלנו חתיכת סבון קטנה עד הרחצה הבאה? להתרחץ כן( מסבירה)

ו לאושוויץ להתרחץ וראינו את אנחנו הלכנ. והסתבנו וגם קבלנו מנת לחם אחרי הרחצה

. היא ראתה אותי שאני עוברת. איך שהיא הסתכלה עלי. זה נשאר לי עד היום, העיניים

. אני לא יכולתי לעשות שום דבר. איך שהעיניים נעלמים -עם עיניים שחורות גדולות 

הילדה "אז היא אמרה , יצאה משם מהמחנה -אחר כך אני פגשתי אישה שבאה ( שקט)

. כן היו דברים. חורני לפחות היה לה מגן כזה36קודם היא הייתה עם ". נורא סבלההזאת 

 .אני הייתי בבירקנאו שם ביליתי את השנים שלי

 .אותנו אי אפשר היה לשקר. היינו זקנים בני שמונים וכבר ידענו הכול מה שהולך בחיים

 ?את זוכרת, מתי הודיעו לכם שנגמרה המלחמה. -

 

 גרמנית - בואיבואי ילדה   34

 גרמנית -לך חום  יש 35

 מרושל )ויקיפדיה( -מערבית 36
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הודיעו ( בשקט כמשתפת סוד)ליולי  15אני לא זוכרת אני חושבת  זה היה ביום אחד. -

. ברמקול אבל שלא נעשה שום דבר ביקשו שנהיה רגועים( החלטיות)שהמלחמה נגמרה 

פתאום נכנס טנק אחד עם שני חיילים גרמנים קדימה ואחורה . היינו בבלוקים כרגיל

ה נגמרה ואלו הם האנגלים אז ידענו שהמלחמ( מסבירה)מלא אנגלים ( מתפלאת. )אנגלים

לא . תפסנו פעם באוויר, לקחנו? הרבצנו? מה. ואמרו לנו תרביצו. שבאו לכבוש אותנו

ליולי אז המלחמה נגמרה ואז  15ואז המלחמה נגמרה . וזהו. בקיצור. עשינו כלום

בערך בשתיים בצהרים התחילו להוציא אותנו מהמקום כי המקום . מיד לא חיכו( ממהרת)

המצב בשבילנו היה מסוכן אז הוציאו . כל מיני דברים. מצאו שם לחם מורעל. ןהיה מסוכ

בית ספר . אותנו והכניסו אותנו למקום איפה שעשו את הצבא הגרמני עשה שמה קצינים

. מי שהיה חולה אז הוציאו אותו והכניסו אותו לבית חולים. ושמה היינו. של הקצינים

אז . קרנטינה זה כביכול דבר טוב? רנטינהקרנטינה את יודעת מזה ק37שמה זה היה 

המון זמן ? למה. הרבה מתו מהאוכל הטוב. נתנו לנו לאכול טוב. הכניסו אותנו קרנטינה

אוכל לא היה חסר שמה כשאני חליתי ( בקול נמוך. )לא אכלנו ופתאום היה אוכל בשפע

, היום הזה איפה היה הכפר הזה אני לא יודעת עד. החברות מהלאגר הלכו לכפר, הבנות

עשו ! והביאו משמה תרנגולת ושחטו אותה והסירו סיר וירקות ועשו לי מרק עוף משהו

אני לא יודעת אם הוא היה כל כך טעים כמו שהמקום במצבים שלא . ככה שיהיה לכולם

האנגלים סיפקו לנו . שוקולד אכלנו מספיק( שקט. )ראיתי כבר שלוש שנים חתיכת עוף

 .הרבה שוקולד

 .פתאום באו ואמרו לכם שהמלחמה נגמרה. ידעתם מה הולך בחוץ אז לא. -

העלו , בהתחלה עלינו. בהתחלה לא באנו בכלל בחוץ. אנחנו לא באנו בחוץ? בחוץ. -

אותנו על אוטו מסע ולקחו אותנו למחנה אחר למה כמו שאמרתי לך קודם המחנה הזה 

כי זה היה מסוכן . צריפיםשרפו את כל ה. היה מסוכן מלא כינים מלא בעיות ושמה שרפו

במיוחד שמצאו המון לחם ואנחנו כבר לא קיבלנו יותר משלושה . לבן אדם להיות שמה

 .שבועות כבר לחם ושמה פתאום מצאו מקום ענק עם לחם וזה היה מסוכן
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 1945-1946 - בודפשט

 

ילדה עם שיער שחור וסרט לבן כאשר דודתה, אחות אמה  -היא הייתה בת תשע 

 מהונגריה, תשעה הלכו לצלמניה ורק היא נותרה. באה לבקר
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 ?הייתה הבת דודה לא. -

ואת . אני לא פוגשת את אף אחד. אין לי אף אחד. אז לא ידעתי על אף אחד שום דבר. -

אז ( בהחלטיות. )נשארתי לבד. ואת אף אחד שדיבר עם מישהו. אף אחד שראה את מישהו

 !התכוננתי בשביל להיות לבד

נכנסת ( על סף בכי, )כית ששלחו לנו'ברכבת הצ -( מנמיכה קול)רתי מהמחנה אז שחז

בתוך הרכבת אז היא אומרת שגם שתי האחיות ( שמחה)אני פוגשת בת דודה , לרכבת

" חח חח"היא היתה חולה השתעלה ככה . והיא היתה חולה. טוב. שלה נשארו באיזה מקום

טטרי זה בהרים גבוהים שמה עוברים  .בטטרי38אז אמרו לה שלה יהיה מקום הכי טוב  

באנו להונגריה ובהונגריה כבר נודע לנו . שלחו אותה לטטרי, ככה זה היה. מהשיעול הזה

. הלכנו לדודה והדודה גרה ברחוב הונגרילוצונריה. שיש לנו דודה משותפת לה ולי

. טריבתי הבראה בט, והדודה באמת הלכה וסידרה את הכל שהיא תוכל להגיע לבתי חולים

זה עלה הרבה כסף ובגלל שהיא הייתה . רק עשירים הגיעו לשמה. זה היה מקום עולמי

אז ( מתנגן כהליכה. )להיות שמה. אז מיד קבלה הפניה לחצי שנה. במחנה אז שילמו לה

שמה שיצאת מהבית היית מוכרחה שמיכה . אני הלכתי איזה פעמיים לבקר אותה שמה

הייתי . ככה היה קר וזהו. קייץ שאת הולכת לאיבודעבה לשים על עצמך אם לא הרגשת ב

 .כמה פעמים

אצל הדודה גם היה . לא יכולתי להישאר אצל הדודה כל הזמן. אחר כך עזבתי את הונגריה

מי שהכיר אותה , למה כל הזמן כל אחד. בית נורא נורא קשה בשביל הדודה שלי מסכנה

והיא לכל אחד פתחה את . העולם לכל( מותחת את המשפט)כאילו שהיא חייבת . בא אליה

. עשינו שיר בשכיבה שכל בלטה שייכת למישהו, לילה אחד הגענו לזה ששרנו. הדלת

סיר ענק , היה לה סיר ענק אני לא יודעת מאין לקחה את הסיר הזה -הייתה עושה סיר 

שעועית , זה, היא היתה עושה בורשט כזה ועוד תפוחי אדמה -כמו של הבורשט הרוסי 

ועשתה את זה . הוי זה היה טעים( מלקקת את הטעם, )זה היה טעים, מכניסה לזההיתה 

היתה נותנת , שלא יהיה שהיא תגיד שאין, שכל אחד יוכל לאכול כמה שהוא רוצה -מלא 

 …היתה מביאה כמה . ארוחת ערב

 

הוא חלק משרשרת הרי הקרפטים, המהווה גבול טבעי בין פולין לסלובקיה  Tatryהרכס   38
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 ?גם היא הייתה בשואה נכון. -

היא כבר . הלכו הצעירים .לא את כולם. בבודפשט לא הרגו. היא הייתה מבודפשט. לא. -

כי ( מסבירה)? למה ארוחת ערב. והייתה נותנת ארוחת ערב. לא היתה כל כך צעירה

. היו אוכלים גם את הסיר. אז מוכרחים לגשת הביתה. בערב כולם באים לישון הביתה

קרויט “39( מכריזה)” ?דודה מה את עושה"ואני הייתי אומרת לה . ככה זה היה נשאר ריק

היא ידעה . אומרת את זה כל כך יפה הייתההיא ( מחייכת אל הזיכרון)” ךמיט ווינדל

. ואם היה לה חתיכת בשר היתה מכניסה חתיכת בשר .איך שהיא צוחקת. שאהבנו את זה

? דה'את יודעת מה זה ג. כזאת דה'היא היתה ג, אם לא היה אז לא היתה מכניסה אבל היא

( מושכת את המילה)צריכה להאכיל את  היא ידעה שהיא. בן אדם עם הרבה כוח ואופי

ושאת הולכת ריק . היא צריכה לתת ארוחת ערב שאף אחד לא יצא ריק לישון. כווולם

היא טיפלה בבת . היא צדקה( מנמיכה את הקול כמערערת. )לישון אז לא ישנים כל הלילה

ן היא טיפלה בה עד היום האחרו. טוברקולוזיס40הדודה הזו שאחר כך התברר שהיה לה 

והיה לה בן אחד הוא לא גר אתה אבל בא . והיא טיפלה בה. בת הדודה מתה( בעצב)

, איפה שלא הייתי( מדגישה. )ארוחת ערב שלה היתה מפורסמת. לאכול ארוחת ערב

חינוך , אז זה היה משהו כזה. לא בשביל האוכל. איפה שלא הייתי, בערב באתי הביתה

אם לא כל הלילה היתה . זו שתגיד לי לילה טוב היא צריכה להיות. אני צריכה ללכת -כזה 

זה היה בבודפשט . אמאכמו  הייתה. יכולה לשבת מסכנה שבורה על הכיסא ולחכות

אז כבר לא היתה מישהי שתחכה לי במיוחד . אחר כך מבודפשט עברתי לפראג. שהייתי

! אווה( מכריזה? )ומי טיפל בנו. גרנו בבית מלון. בפראג היה בסדר. אבל לא היה רע

היא לא היתה יהודיה אבל היה . רפי היה שגריר בישראל. שהיא אחר כך התחתנה עם רפי

. היא באמת דאגה טוב. דאגה לאוכל דאגה הכל יהיה, לה נפש יהודיה והיא זו שטיפלה בנו

היא היתה . אווה. עם חמש בנות לשוק לקנות, הולכת עם כמה בנות הייתההיא ( מחייכת)

ואו איתי לשוק כי אני לא אוכל לסחוב לבד ואנחנו נקנה מהכל מה ב"אוספת את הבנות ו

 (שקט... )את יודעת באירופה הפירות הם טריים" שיש

 היה לכם בן דוד. -

 

39 )?( 
 שחפת 40
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 שחקן קולנוע( מגביה קול, )איזה בן דוד יפה( מנמיכה קול)היה לי בן דוד יפה . -

 ?הוא היה חייל נכון. -

היה בחור יפה הוי הוא היה יפה כל בחורה הוא ( מבע קולה כאוכלת משהו טעים. )-

 .שראתה אותו אז השתגעה ככה היה יפה

 ?יש לנו תמונה נכון? נכון, הוא בתמונה. -

 זה הדוד שלי זה מהתמונה. -

 …יש לנו תמונה. -

 !זה הדוד( החלטיות. )-

 ?זה הבן דוד נכון. צעיר יותר… יש לנו תמונה בבית. -

 .היה לי עוד אחד. הוא עשה את הצבא אז. שלילא זה הדוד זה האח של סבתא . -

לא הייתה בחורה שלא תסתובב . אוי הוא היה יפה השני( מתפלא, שמח, קולה צלול)

. הקונצים41הוא ידע את כל ( מבע מתלהב)היה לו חן כזה והיה לו צחוק כזה . שהוא עבר

משהו . ציצושהפ. הוא נהרג בזמן שהגרמנים נכנסו. לא הרגו אותו. הוא נהרג( בתרועה)

יותר טוב . אז זרקו פצצה והוא נהרג מהפצצה. אבל כבר לא זוכרת( בצער)כזה סיפרו לי 

העוזר של המפקד ? את יודעת מה זה פוצר. הוא היה פוצר. מאשר היו הורגים אותו

 .אלוף ולאלוף הזה הגיע עוזר והוא היה העוזר של האלוף, היה מפקד( מסבירה. )הגדול

 ?באיזה צבא. -

. הוא היה יפה ואהבו אותו בגלל הצחוק שלו( מתפעל, שמח, קולה צלול. )צבא הונגריב. -

ברוחם  ופתאום בא טרנספורט 42ח שירתי "אני הייתי בפלמ? מאיפה סיפרו לי את כל זה

אמרתי לו איך . מאירופה והבחורים האלה סיפרו לי שהם היו משם ומשם איפה שאני

 ”  ?מה קרה לו“( מזדעק הקול" )זה הבן דוד שלי"קראו לו מיד 

אומנם הם נשארו בחיים אלה .. אולי זה“( הקול יורד)” ..תהיי קצת עצובה ו"אז הם אמרו 

היה ( הקול עולה. )מהרסיסים של הפצצה( הקול יורד. )צעיר. היו גם כן איתו והוא נהרג

רו כי אמ... ואני הרבה שנים. לו כבר אפשרות להישאר בחיים אז באה פצצה והרגה אותו

ראינו אנשים כי זה היה ממש בשנים האחרונים שהוא , לי ראינו אותו פה ראינו אותו שם
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הרבה שנים לא . אני מאמינה. לרוחמה ומספרים לי את הסיפור הזה43אז באים ? כן, נהרג

 .אבל כשהוא לא הופיע התחלתי להאמין. האמנתי

  

 

 כנראה ירוחם 43



44 

 

 1945-1946 -חוסט 

 

האמינה כי עירה חוסט , ונעלי לק לרגלייה סרט לראשה, שמלתה צחורה, פניה אל השמש

  .היא המקום בו חלומות מתגשמים
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 ?וחזרת לאיפה שגרת לפני .-

חזרתי וכולם בתחנת רכבת . זה היה רגע נחמד. חזרתי אחרי המלחמה גם אלנה חזרה. -

כל אחד היה יכול לשתות כמה שהוא . היה יום קר. לחמניות חמות עם חלב פושר חם כזה

חמניות שרוצים עם חתיכות קטנות של חמאה שכל אחד ישים לו זה היה רוצה כמה ל

כיה 'צ. להההשתכר( מושכת את המילה)היית יכולה . בשולחן השני היה בירה. הכניסה

שתינו כוס " אחרי הכל"חשבתי . אז הם קיבלו את האנשים עם בירה. הרי עשירה בבירה

 .בירה וזהו

 

 השיבה הביתה.  שברון המחנה ואתהן לא יכלו לשאת את 

מאיימים היק הדהד את קולות המתים הרלא הייתה שמחה או עצב כאב או מזור. 

 חייהן.לפרוץ את מחסומי 

לתת לזה לקרות. אז הן לקחו אופנים לא להם ודהרו אל תוך חנויות בגדים  יכלוהן לא 

 מנפצות את השמשות והורסות את בובות הראווה הזוהרות.
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  1946 -פלסטינה 

 

אגוז נושמות את האוויר המלוח, ידיהן שלובות על -קליפת-הפליגו על סיפון אוניה הן

 כאןשואלות למה אנחנו  ןהמעקה ומעליהן מונח ראשן, פניהן פונות זו אל זו, עיניה

 והם לא?

 

והם כל אחד שאלו לאן שהוא . מפה, באו מהמשרד הפלסטיני, מיד משמה לקחו אותנו -.

 רומבוט44אני רציתי ל. איזו עיר. ללכת הם העבירו אותורוצה ללכת ולאיפה שרצית 

אנחנו באנו לארץ ישראל אחרי הגיהינום ששרף לנו את ( ואז. )אז הלכתי לרומבוט

אנחנו לא ידענו שפה יש מלחמה אנחנו לא . מלחמה? מה אנחנו מוצאים פה. הרגליים

 .ארץ ישראל זה כמו בפלנטה אחרת אני באתי הנה. ידענו בכלל

 ?כמה היית שבע עשרה שמונה עשרהבת . -

 ...אני עוד לא. -

 ?בת כמה. -

 בת תשע עשרה כבר הייתי נשואה. -

 ?בת כמה היית. -

אחר כך . גייסו אותנו. איך שהגענו גייסו אותנו. נכנסנו מיד לצבא. בת שש עשרה. -

א הכי מה אני אגיד לך אז היה כמו צב, ח זה אז היה"פלמ. ח"תי בפלמואז שיר. עברנו צבא

תי הרבה זמן אגיד לך את האמת למה לא הרבה לא שיר. ושמה גמרתי את הצבא. חשוב

. יצאנו למשלט זה בצפון היה". אז במשלט ישבנו( "שרה. )למה יצאנו למשלט? זמן

 .זה קיבוץ היה? בירעם כן? את שמעת על זה. בירעם

 אה. -

שייכת לבירעם לבירעם לתל  אז אני. ה שהיינו בצבא'זה החבר. והקיבוץ הזה שייך לי. -

 .איפה שאת רוצה( בחדות)עמל 

 

הפסקה הזו לא ברורה. לפי הסיפור שבעל פה באו מפלסטינה תנועות הנוער וכל תנועה   44
הציעה את עצמה לקלוט את הניצולים. לדבריה הצטרפה להכשרה של השומר הצעיר כי שם 

 קיבלה הכי הרבה אוכל )הערת המספרת(.
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( מקשיבה)טוב ( מקשיבה)טוב תכף ( מקשיבה)כן , הלו. דקלה עונה(, הטלפון מצלצל) 

שחר בוכה היא רוצה שאני אבוא כי היא לא רוצה שאני ( מסיימת את השיחה)טוב תכף 

 .אסע לפולין

 מסכנה"( ס"מושכת את ה . )-

 ?תגידי סבתא חזרת לפולין אחר כך. שכח מחרלא נורא היא ת. -

זה היה בשבילי המקום הכי גרוע בעולם . אף פעם לא רציתי לחזור לשם (מדגישה. )-

מי שהזכיר את פולנייה הייתי ! להזכיר? מה עשיתי( שתיהן צוחקות)בפרט בין פולנים 

לא מתה פולנייה עוד ( מתרגמת( )שרה45)אפילו את ההמנון למדתי שם . אומרת תשתוק

 .זה נכון. אבל היא מוכרחה למות

 ?את חושבת עליהם עדיין ככה .-

 ?למה לא( מגבירה את הקול. )-

 ?אוקי. כשאני אחזור אני אבוא אלייך. -

 מאין תחזרי. -

 !מפולין סבתא( צוחקת. )-

 חשבתי מהבית( מבודחת. )-

 (נשיקה)אני נוסעת עוד מעט . לא די. -

 ?אז אמא נוסעת איתך. -

 .רק אני ובית ספר. מה פתאום סבתא? מאאי. -

 ?אז שחר לא נוסעת ללוות אותך. -

 לא. -

 .אז תלכי לשחר ותתני לה הרבה נשיקות. ה קטנה'מאמל. -

 

 

 המילים לא ברורות   45
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דקלה נושקת לסבתה, יוצאת ונועלת את הדלת אחריה. טובה מותשת, קמה 

 מהספה, נשכבת במיטתה וחולמת את כל אשר לא ספרה.

 

במעמקי נשמתה, וכשטובה  הה. את השברים משכנשבור דקלה שבה מן המתים

 מבקשת: ספרי לי נכדתי איך היה. איך נראים מקומות ילדותי האבודה  

 היא משיבה: סלחי לי סבתא, אינני זוכרת.

 

אלף תשע מאות תשעים וארבע  -אלף תשע מאות עשרים ותשע  -אורן -טובה מיולר

(1929-1994  .) 

פה לא צלח לשרוד את נזקי המחנה. בת שישים גו ד"ר מנגלה,למרות מאמציו של 

 וחמש היתה במותה. 

 

 

~ 


