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להעלות על  עוד מעט אהיה בת שבעים ושתיים ואני מרגישה שהגיע הזמן
אני עושה זאת גם . צההגיעי אר  לפחות עדייוזיכרונותהכתב את קורות חיי 

 .ילדי ונכדי עבור עצמי אך בעקר למען
, הנכדים שלי אני גרה בירושלים ולשמחתי גרים בה גם ילדי וחמשת 

 שנים נפרדתי מבעלי 12-כ לפני. המעניקים לי הרבה שעות של נחת רוח
אני נהנית מהאפשרויות הרבות שהעיר . בדידות אך לא חשה, ואני חיה לבדי

. והצגות סרטים, לימודים, הרצאות,  קונצרטים- תרבותית מבחינה מעניקה
בחלק . מקיימת קשר אמיץ יש לי חברות וידידים בארץ ומחוצה לה עמם אני

במסגרת , התנדבותית למען הקשישים מזמני הפנוי אני עוסקת בעבודה
 .הביטוח הלאומי

אחורה  בשנים האחרונות הגעתי להשלמה עם עצמי ואיני מסתכלת 
לא יכולתי , בחיי עתי למסקנה שבמרבית ההתלבטויות שהיו ליהג, בזעם

 .כנראה לנהוג אחרת מכפי שנהגתי
 כאן ישנותי כל. אני דואגת וחרדה לנוכח המצב החברתי והמדיני בארץ

,  באהבה ובמסירותלהכועשיתי  ,עבדתי בעבודה ציבורית ואחר כך בהוראה
והחרדות של כל עברתי את המתחים . יותר  לראות חברה צודקתהבתקוו

שבראשונות השתתף בעלי ואחר כך בני ועוד מעט  ,מלחמות ישראל
 .והשלום עודנו רחוק. גם נכדי לצבא יתגייסו

הדברים   שהמרחק מהמאורעות יאפשר לי לראות אתהמקוואני  
 יבחלומותיהייתי רדופה  עד לפני כמה שנים עדיין. בצורה רגועה יותר

 . הקשות מאזיבחוויותיובהקיץ 
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 )גדינג(הודונין   נולדתי בעיר1917באב ' ב, הערבים-ביום שבת בין
הורי היגרו לשם עם . כוסלובקיה'בצ הונגרית דאז והיום-שבקיסרות האוסטרו
כשנסו על נפשם בפני הפורעים , 1914-הראשונה ב פרוץ מלחמת העולם

ברחו היה  שם הכפר שממנו. ית היהודההאוכלוסיישהטילו אימה על  הקוזקים
 1920-לשם חזרנו ב. גליציה י ירמטשה שבהרי הקרפטים במזרח"יאמנה ע

גם אני , 1941 לדצמבר 18-גדלתי ומשם ב זה היה הכפר שבו. בערך
 .נאלצתי לברוח

דודתי , סבי היה גם, באותה עגלה רתומה לסוס בודד, יחד עם הורי 
הם עברו דרך : סיפרה לי אימי האת הסיפור העצוב הז. ודודי ומטלטליהם

נאלצו ללון תחת כפת השמים כיון שיהודי הונגריה  ובלילות הקרים, הונגריה
ואילו בשנת  .מוכנים להכניס לבתיהם המטופחים את הפליטים העניים לא היו
אל , הונגריה שלא היו אזרחיה כאשר גירשו הנאצים  את יהודי, 1941

ים על אף האיסור החמור מצד הצבא מלא בפליט היה ביתנו, מעבר לגבול
חלק  מצאו, בלילה ערכו החיילים  חיפוש. כיפור-היה בערב יום זה. ההונגרי

 .מהפליטים ואסרו את אבא
אבי גויס  1917-ב. הם הגיעו להודונין ושם קיבלו דיור ועבודה 

 .בת ששה שבועות נפל בשבי איטלקי ושוחרר כשהייתי, לצבא הקיסר
האחרונות  בשבע שנות חייו. אריה ביטמן-שראלסבי מצד אמי היה י 

 הדודה איטה ובעלה -הבכורה  היה נטול ראיה כמעט לחלוטין וגר אצל בתו
 שכה ההאווירשם הרבה מאד וזכורה לי היטב  בילדותי ביליתי. דוד שפיגל

שאחרי הצהרים ובערב ישבו סבי ודודי על ספסל ליד  בשעות. אהבתי
הגדול הזה   של החדרהקדמיבחלקו . אחריםולמדו גמרא וספרי קודש  האח

.  מגישה להם בירה או וודקה ישבו על ספסל פינתי הגויים הכפריים ודודתי
גדול על משטח הבישול שבין הקיר והאח שהיה  אני הייתי מתמקמת עם כר

, הייתי מאזינה לפלפולים של התלמוד, מכורבלת, ושם עוד קצת חם
הם . המיוחדת רק מפנימה את המנגינהו, מבינה לרוב את תוכן הדברים לא

ופעם אחת זכורה לי התרגשות  היו מתווכחים ביניהם על כל מיני פירושים
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וממש באותו רגע התחיל " הנה אני ֹֹרֹוֹאה שכתוב" אבל: גדולה כשדודי אמר
 .סליחה ולא הרפה עד שסבי הרגיעו לבקש

מאוד היה  סבי זה. מלא כבוד וחיבה רבה, היחס ביניהם היה נהדר 
בבית הספר ואני בשמחה   תמיד מה אני לומדתןהתענייהוא , אהוב עלי

למרות שלא . הוא היה נקי מאד. שהטרידוני אז שתפתי אותו בכל הבעיות
 הבניקיונ הכותונת שלו הבהיקה, נמצא כתם או פירור על בגדיו לא, ראה

איני מוצאת הסברים , כך כשאני חושבת על, היום. וריח נעים נדף ממנו
הימים והשעות . הסניטריים לא היו אז מהמתקדמים כי הרי התנאים, הגיוניים
  .למותו זכורים לי כאילו היה זה  רק אתמול שקדמו

ביום . ממיטתו ורק לתפילות קם, ימים ספורים לפני כן נחלש מאד 
חתנו , הגיעו בנו מקולומיה בינתיים. האחרון בבוקר כבר התפלל במיטתו

. שהיו כל הזמן סביב מיטתו ואמרו תהילים, דוד י ודודיאב, מדלאטין וכמובן
נכנסתי . חי מסוים השתנתה מנגינת התפילות ואז הבנתי שהוא כבר לא ברגע

באחד הימים לפני פטירתו . לחדר הסמוך והצטרפתי לבכי של אמי ודודתי
 להחליק את הסדין ואז ברך אותי ימיהרת ,כשהוא ירד מהמיטה להתפלל

לא הבנתי כל כך את פשר . וב שעבורו מקבלים שכרט ואמר שזה מעשה
גופתו על  עם פטירתו הסיעו הגברים את. ואת החגיגיות בה נאמרו הדברים

 .נשים לא השתתפו בקבורה .שם היה בית הקברות, עגלה וסוסים לדלאטין
לא , סבא נשארתי עם דודתי ורציתי לישון במיטה של, באותו ערב 

        .עשר הייתי אז בת. קרק צער עמו, היה בי שום פחד
 
 

לתקופות קצרות  ראיתי אותו פעמיים. שלום שטולצברג היה סבי מצד אבי
אבל הקשר היה , הזמנים ההם במושגים של, הוא גר רחוק. כשביקר אצלנו

ואבא היה מתרגם לנו , באופן סדיר בעברית הוא התכתב עם אבי. חם מאד
בילת פירות יבשים ו בשבט היה שולח לי ח"שנה בט כל. ליידיש
לקראת  ,כל פעם, אני זוכרת את התכונה הרבה וההתרגשות. מהארץ שהגיעו
חום והרגשתי כמה  קרן ממנו, בזמן שהותו היה לי קרוב מאד.  ביקורו

בהזדמנויות שונות היה שולח סכומי כסף  .ששמח בי בהיותי נכדתו היחידה
 .הקשים ההם להורי בזמנים

 ןבכיליו הן ציפו. חיים כאשר נולדתישתי הסבתות כבר לא היו ב 
" נס" להריון והסלהיכנ אולם לדאבון ליבן לא יכלה אמי, עיניים לנכד

בהיותם כבר באוסטריה בזמן , הנישואין התרחש רק תשע שנים אחרי
. הלוינביקרו אצל הרבי שעבר גם הוא מסטניסלבוב  הורי. המלחמה

, מחסידיו כי סבי היה, פרידמן הכיר את אמי-ישראל משושלת האגר הרבי
 וגם כיסה את וינהבהידועים  והוא הפנה אותה לטיפול אצל אחד הגינקולוגים

  .ההוצאות
שמחה  ההייתוזו ,  כבר בת שלושים ושבע כשנולדתיההייתאמי  

אלה כבר החלו  כי בשנים,  כפולהההייתהשמחה . גדולה לכל המשפחה
אמנם . ר שנות נישואיןתום עש תוך הצבת תנאי לילד עד, לחצים לגירושין
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. כי אלה היו נישואים טובים, מסכים לצעד זה איני מאמינה שאבא היה
אחרי : היום לא כל כך מובנת לי עד, שהדרך שהובילה לנישואין אלה למרות

קשה להתרגל ליאמנה  היה לה מאד, שדודתי איטה נישאה לדוד שפיגל
וביקש את , ה לסביהדוד פנ. בודדה והיא הרגישה עצמה מאד, ולחיים בכפר
הוא התחייב גם . תבוא לגור עמם, אז בחורה צעירה השהיית, הסכמתו שאמי

אך  ,הוא  עמד בהתחייבותו זו.  בשבילה חתן מתאיםאולמצו, לה לדאוג
  .  לקח יותר זמן מהמשוערןהעניי

בגליניאני  דודי נסע כל שנה לראש השנה ויום הכפורים לרבי היושב 
, ניהל סבי שלום שטולצברג של הרבי" הממלכה" את (.לבוב)שבמחוז למברג 

הם הסכימו ביניהם שאחד מהם . שלושה בנים שהיה מיודד עם דודי והיו לו
וכך , דודי היה בררן ושם יהבו על הצעיר שבהם. לאמי יהיה מיועד

. בחתונתם  בת עשרים ושמונה ואבי בן עשרים ושלשההייתשאמי  קרה
 סברה שהדוד הייתהישראל  ולסבא, אדבימים ההם היה זה מקרה נדיר מ

סבא .   שאמי תעזוב את ביתםןמעוניי  כי לא היההענייןפשוט סחב את 
שאולי לדודי לא , אני היום חושבת.  נגמר בטובהכול אבל לבסוף, מאד כעס

  .עד אז מספיק אמצעים לנדוניה ולעריכת החתונה היו
לגימנסיה  רשםלהיעל הפרש הגילים בין הורי נודע לי רק כשנסעתי  

. הזהות של שני ההורים בסטניסלבוב והייתי צריכה להביא את תעודות
הפרש הגילים לא בלט לאף . כל הסיפור באותה הזדמנות אמי סיפרה לי את

בגין ההרשמה הזו נאלצנו . הרבה יותר צעירה מאבי אמי אף נראתה, אחד
אז גם התברר ו ,כוסלובקיה'שבצ, להזמין את תעודת הלידה שלי מהודונין גם

אולם , לפני כן קראו לי גניה .מאז זה היה שמי. שאני רשומה בשם גיזה
יתר ". גולדיניו "אימאואצל , "גוגי"אבא  בבית נשארתי כמקודם אצל

 .לי גולדי הקרובים קראו
 

אבל על דודי דוד  ,הרבה מהדברים שסיפרתי עד עכשיו ידועים לי מסיפורים
רוצה לספר דברים שבחלקם הגדול  ניא, שפיגל שהיה לאגדה עוד בחייו

עשרה -הייתי בת שתים. אורח חייו מאז ילדותי הערצתי אותו ואת. חוויתי
הסכימה , בעיר  אלמנה צעירה מאד וגרהשהייתה, דודתי איטה. פטירתו בזמן

מפני שכבר אז הלך שמו , מבוגר  לאלמן הרבה יותרולהינשאלעבור לכפר 
בנכונות לעזור , בטוב לבו,  בלמדנותוהסביבה הוא היה ידוע בכל. לפניו
 .חסיד אמיתי הוא היה. באמונתו הטהורה ובסובלנותו הרבה, ובמעשה בעצה

השבים  נהגתי ללכת בשבתות לקראת אבי ודודי, מגיל חמש לערך 
נכנס הביתה כשאמי  אבי היה. מבית הכנסת שהיה בכפר שכן בשם ירמטשה

כי בשבת תמיד , שכתי עם דודיואני המ ,כבר עמדה ליד החלון מצפה לבואו
. הגביעים ודודי קידושו על היין ודודתי ואני שתינו משני סבי. אכלתי שם

 ההייתואז השמחה , השולחן ברוב השבתות היו גם אורח או שניים ליד
האהובים , ובשבילי הוכנו מאכלים מיוחדים ,השולחן היה מלא כל טוב. שלמה
. לישון רי הזמירות וברכת המזון הלכנואח. אכלנית גרועה מאד כי הייתי, עלי

אחד לא ישן אחרי  ביתר ימי השבוע אף, היה זה חלק של עונג שבת
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אחרי השינה ישבו לסעודה . בבוקר חוץ מסבי שהיה משכים קום, הצהרים
אחר כך אכלו , והתפללו עד להדלקת נרות  הבדלה שלישית ושרו זמירות

דג  דמה אפויים בתנור עםשכללה לרוב תפוחי א, "מלווה מלכה" סעודת
, ולמדו גמרא שוב סבי ודודי ישבו על הספסל שליד האח, בערב. מלוח

 . לפי הזמניםלהכו, ומשניות, פוסקים
נרדמת  שם הייתי, הייתי מתמקמת במקומי הקבוע בין הקיר והאח 
לכן , היה בית ספר בימי ראשון לא.  מעבירה אותי למיטהההייתודודתי 
הורי אף . ולפעמים גם בימי חול, שם בחופשים לנתי.  ללוןרלהישאיכולתי 

ושאני מאד אהבתי , הבנה שלדודים לא היו ילדים תוך, פעם לא התנגדו
 .שם להיות

 
שחיפשו  כבר ביום חמישי היו מגיעים מקבצי נדבות, בדרך כלל 

הולך לפעמים בגשם  היה דודי, אולם כשאף אחד לא הגיע. אכסניה לשבת
 מוכנה לארחם בסבר ההייתתמיד  דודתי. ים השכניםובשלג לאספם מהכפר

היא גם נהגה בחביבות כלפי . לתפור כפתור חסר פנים יפות ובעת צורך גם
. גם לילות וישבו שעות רבות ולפעמים, שבאו לשתות בירה או וודקה הגויים

כשהחלק , רובם עשנו מקטרות ,היו אלה אנשים מבוגרים מיעוטם גם נשים
ואני נהגתי לתת , מתכת בצורה אמנותית ממש ה עשויהמכיל את הטבק הי

  .ואת השמות הללו הדבקתי לבעליהן, לפי צורתה שם לכל מקטרת
משום שרצח את  וזה, "הגזלן"המכונה , היה סטפן, בין יושבי הקבע 
הוא שוחרר מבית הסוהר . קשה וגם אותו פצע,  הראשונה של דודיאשתו

אותו יחס יפה למרות הרגשות הוא קיבל  וגם.  אחרי תקופה מסוימת
- זאת שיחד עם בנה עזרו לי בההייתאחותו , דרך אגב .שנוכחותו עוררה

יוצא  היחס החם שכולם זכו לו בביתם היה פועל. להציל את חיי 1941
דודי . מידה כנגד מידה רוב האנשים גם החזירו להם. מכיבוד ואהבת האדם

. קפא" פרוט"חורף כשהנהר גם ב, בנהר היה הולך בימי שישי בבוקר לטבול
היה עושה פתח עגול בשכבת הקרח ונכנס לתוך  הוא, בעזרת גרזן

השביל   שבסביבה ידעו על מנהגו והיו מפזרים קש לאורךםהאיכרי .המים
 .בכדי למנוע החלקות

 
 

וקיבלה אותו רק  , לממכר משקאות חריפיםןרישיובתקופה ההיא היה צריך 
תמיד היו שם קטטות בין השכורים  . גדולמרזח-בעלת בית, אלמנה, יהודיה

לרוב , ישב סוג שונה של אנשים, אצל הדודים. רצח ולפעמים גם מעשי
מעשיות  שיחה וסיפורי, הבשתייאלה זקנים מכובדים שבילו את זמנם  היו

לא , אלה. הוד מלכותו כאשר שרתו כחיילים בצבא, מתקופת הקיסר האוסטרי
 גם ןרישיולחו משלחות לשלטונות לבקש וש ,היו מוכנים ללכת למקום אחר

הם המשיכו לבוא ולשתות בסתר ואז בעלת . הועיל  אך ללא-לדודי 
אחד  יום. ןרישיוהלשינה לשלטונות על שדודי מוכר משקאות ללא  המסבאה

הם יודיעו לו תמיד , ידאג הגיע פקיד במדים לערוך חיפוש ואמר לדודי שלא



הגיע זמן                                         | ורניק 
                           

8 

 ןהענייוכך . ר את המשקאות החריפיםלהסתי כדי שיספיק, על מועד החיפוש
לא שינה דודי את יחסו אל , למרות ההלשנה. השנים נמשך רוב

המשיך כמקודם לסחוב בשבילה את הבשר לשבת . אלמנה אותה
: תשובתו ההיית, וכאשר נשאל מדוע הוא נוהג כך, מ ברגל"ארבעה ק מרחק

יא תיתן את ה, מעשיה היא היא אלמנה וצריך לעזור לה ועל, אני לא שופט
 .הדין

וקרה  .אשתוכידוע אוסרת הדת מגע יד בין גבר ואישה שאינה  
היו להם : מכובדים מאד אנשים, שביום קיץ אחד הגיע לביקור הזוג ליברמן

והם בנו לפועליהם  בתי , יהודים בתי חרושת שרוב הפועלים בהם היו
 ההיא  בתקופהההייתגישה סוציאלית כזאת . העבודה מגורים סביב למקום

וגם בחגים   להם וילה בירמטשה ובקיץההיית. מאד ואולי יחידה במינה נדירה
לשמוע את אבי מתפלל  ליברמן טען שבחגים הוא אוהב. נהגו לבלות שם

איני זוכרת לרגל מה היה . החגים בירמטשה בפני התיבה ולכן הם מבלים את
זה   והוא היהוגם הדוד, אבל זכור לי שהיו עוד אנשים אצלנו ,הביקור ההוא

כך ידעה את -כל  מודרנית ולאהאישתה שהייליברמן ' הגב. שיצא לקראתם
אחרי שהאורחים . לחץ את ידה הושיטה ידה לדודי והוא, המנהגים הדתיים

והדוד הסביר , לשאול מה פשר התנהגות החריגה העז אחד המסובים, עזבו
דבר  הוא, להפני אישה הנוהגת לפי כללים המקובלים בחוגים ש לו שהלבנת
 .חמור יותר

בסוף הקיץ  וכבר, דודי נהג לנסוע לראש השנה ויום כיפור לרבי 
אבי היה מרגיע . רצינית  הוצאהההייתכי זו , החל דואג מאיפה לקחת כסף

לא , קרו דברים שלולא הייתי עדה להם אבל לרוב, "השם יעזור"-אותו ב
 וכמסופר נהג לקנות לוטו לאורך כל השנים הוא: הייתי מאמינה

, גדולים לא סכומים. מספרו היה זוכה ממש לפני החגים, הנפלאות בסיפורי
, גבוה: עדייו ניצבת לנגד עיני דמותו. אבל מספיקים לצרכי הנסיעה המיוחלת

זקן , עיניים גדולות מחייכות, מצח רחב וגבוה, עור כהה, רחב כתפיים ורזה
לראשו חבש  ,המגפייםלבש בשבתות קפטן משי שחור ומכנסיים בתוך  ,קטן
כך -ואחר, תורה-ספר כשרקד בשמחת תורה בבית הכנסת עם" שטריימל"

מרים את שולי הקפטן על , הארוכים  גדולה קפץ על השולחנותבהתלהבות
תמיד ציפיתי בקוצר רוח לרגעים מרגשים ". וק'קוזצ" הכתפיים ומתחיל לרקוד

 .אלה
רפואי צמוד  פולוהיה זקוק לטי,   חלה במחלה ממארת1929באביב  

שם גרו , לדולינה עיר מולדתו נסעה דודתי עמו, והיות שבכפר לא היה רופא
אבי ביקר שם . הוא זכה שם לטיפול מסור. וילדיהם אחיו, שתי אחיותיו

סבל  והוא, הרופאים לא נתנו שום תקווה, אחת וחזר שבור מאד פעם
. שתיים שניםו-שבעים בסוף הקיץ דודי נפטר כשהוא בן. מכאבים נוראיים

שם עם אביו וחזר רק אחרי השבעה  נפגש, אבא נסע שוב לדולינה ללוויה
מלאת , החלה תקופה קשה מאד. בדרך חזרה הביתה בכדי ללוות את דודתי

בשבתות  .הוא השאיר אחריו חלל גדול והאבל אחריו נמשך שנים ,עצב וכאב
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   .ו כל הערבהסתלקותו בכינ וחגים דודתי אכלה אצלנו ובסדר הראשון אחרי
   
 

ולעתים ביקרתי  עם תחילת שנת הלימודים שוב נסעתי לדלאטין לבית הספר
הנשואה לשוחט שמעון שרייבר שהיה  ,אחותה הצעירה של אמי: אצל קרובים

. גדולים שהצעירה בהם הייתה בשנתיים גדולה ממנה אלמן עם ארבעה ילדים
הרע  לוננה על יחסםדודתי תמיד הת,  נעימה ביותרההייתשם לא  ההאוויר

לפעמים לפשר בין  הבן מנדל השתדל. של הילדים אליה ובעיקר של הבנות
אף פעם יותר ממספר שעות  לא שהיתי שם. הצדדים ולא תמיד בהצלחה
אב , הוא היה איש חכם. שמעון היה בבית והשתדלתי לכוון לזמן שהדוד

יר קרה שאחד משלושת השוחטים נפטר צע. לעניים מסור מאד ודואג
חלק  דודי קיבל על עצמו, אחריו אלמנה עם חמישה ילדים קטנים והשאיר

. האלמנה לא תקופח בכדי שהכנסתה של, גדול מעבודתו במשך כמה שנים
. שבזמן המלחמה היה ברוסיה, מנדל מכל המשפחה הזאת נותר בחיים רק

 .ברק-בבני הוא נמצא בארץ וגר
שמו היה  , אחיותיודודי מצד אמי היה האח היחיד והצעיר בשלוש 

אחרי שחזר מוינה עד שהתחתן  ,הוא גר אצלנו כשנה. זלמן או סלומון ביטמן
הוא . אהבתי אותו מאד. מקולומיה ועבר לגור לשם עם רוזה לבית אוברלנדר

קנה , סוואל הוא היה זה שלימד אותי לרקוד. יותר מודרני מכל משפחתי היה
נולדו להם שני ילדים . לבקר לי בגדים יפים והלך איתי לקולנוע כשבאתי

עם אשתו קיבלו מחסה תמורת הרבה כסף  הדוד. מוצלחים שנספו בשואה
בסוף המלחמה דודי נפטר ממחלת הטיפוס שפרצה אז  אולם, םאיכריאצל 
.    הימקולומי שושנה נישאה שנית ליעקב מרקשייד שאף הוא היה ודודה

ית מצאתי אותה הסוכנות היהוד באמצעות המחלקה לחיפוש קרובים של
".  שלום-תקריי"אביב בשכונת -והתגוררו בתל הם הגיעו ארצה. בגרמניה
היו כמו סבא  ולאורי ורונית הם, לרוב בחגים, ההדדיים היו תכופים הביקורים
עוד התגוררה תקופה בביתה  הדודה, אחרי מותו של הדוד יעקב. וסבתא

ה לבית אבות לשרת את עצמה היא עבר  מסוגלתההייתובסוף כשכבר לא 
 .ושם נפטרה

 
 

שקפצתי כבר  קראתי עכשיו את המשפטים האחרונים שכתבתי ואני רואה
לילדותי ולסביבה בה גדלתי  אבל אני רוצה עוד לחזור. עשרות שנים קדימה

 את הכפר שהיה בעמק ומסביב יבזיכרונלשחזר  אני מנסה. והיכן שחיו הורי
 שמפלי המים שלו בצד אחד עבר נהר הפרוט. ירוקים טבעת הרים

או  במרכז עבר כביש ולצידו מספר בתי עץ בעלי קומה. מרחוק רעשו
התושבים הנוצרים  .שתיים שהיו שייכים ברובם לשבע המשפחות היהודיות

היו בכפר . מפוזרים לרגלי ההרים גרו על הגבעות, "הוצולים"המכונים 
 שהשתקפו  מסביב אורותנצנצו, בלילות החורף. אב  בתי410באותה תקופה 
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צריך לפלס  לפעמים השלג הגיע לגובה של שני מטרים ואז אבא היה  .בשלג
 .לי את הדרך לתחנת הרכבת

ופעמוניות  ,שלגיות :האביב היה מביא עמו שפע של פרחים בשדות 
הלבן והסגול בכל הדרם  לקראת חג השבועות פרחו הלילך. אביב ריחניות

מוקף שיחי לילך גבוהים ומדי המנזר היה  כל שטח; במיוחד אצל הנזירות
 . היו מזמינות אותי לקטוף מפרחי הלילך שנה בשנה הן

אחת הגיעה  פעם. אחרי חג השבועות החלו מגיעים המבריאים הראשונים
, שהחלים מדלקת ריאות , זקנה עם נכדה בן השש בערךהאישבתקופה זו 

( ר חזירבש" )שינקה"ואכילת מאה גרם   ההררירהאוויוהרופאים המליצו על 
 יריחמתומאד , ממקורבי הרבי מבעלז,  דתית מאדההיית האישה. כל יום
שלא ידע  מאכילה את הנכד, כשישבה על אבן בפינה מרוחקת בחורשה עליה

 .ודמעות זולגות מעיניה, מה הוא אוכל
פורל טריים  יום דגי-מנהר הפרוט הדייגים היו מביאים בעונה יום 
גרגירי יער שחורים , תות ים למכירהילדי הכפר היו מביא, ומהיערות
 מכינה ההיית אאימ. גם קטפתי אותם בעצמי פטל ולעתים קרובות, ואדומים

. ושומרת אותם למשך הקיץ במרתף למבריאים את הדגים בתחמיץ
אצל  ירקות קנינו.  מכינה לכל השנהההייתותרכיזים מהפירות  מרקחות

היחידים שהצליחו  ה היואדמ-כרוב ותפוחי, סלק, גזר. השכנים הנוצריים
עמדה במרכז השולחן קערה עם  בכל בית בכפר. לגדל על אדמות אלה

רובם בגודל  ביצה בערך , בקליפתם ומקולפים אדמה מבושלים-תפוחי
מי שנכנס הביתה יכול , אלה היו המאכל העיקרי. מאד וטעימים

ון במוזיא כמו שרואים, הקערות היו עשויות מקרמיקה כפרית. להתכבד היה
 .ישראל

ומשך   הטוברבאווי, במיקומו היפה, הכפר התפרסם יותר ויותר 
, צעירים אחרי הצטננויות בעיקר משפחות עם ילדים ואנשים, מבריאים רבים

התחילה בניה מואצת ונפתחו פנסיונים . ההרים וסתם צעירים שרצו לטפס על
ת מנ הרחיבו את בתיהם על, הכפריים שגרו קרוב למרכז. הבראה ובתי

  .להשכירם לנופשים
רוב , דלה ההייתהאדמה , בדרך כלל לא היו הרבה מקורות פרנסה 

טיפלו במשק שכלל פרה או  הנשים, הגברים עבדו ביערות ובמחצבות האבן
. ובערבי חורף הארוכים רקמו וסרגו, אדמה גינת ירק ושטחי תפוחי, שתיים

חרוצים האנשים היו . עשירים אבל גם לא הורגש עוני לא היו שם
 ווהרוויחעבדו אצל אחרים ,  להם אדמה משלהםההייתשלא  ואלה
עצים  החורף היה ארוך והיה צריך להיערך לקראתו בהכנת. לחמם את

 .האביב לחימום ובישול ומלאי של מצרכים שונים שיספיקו עד
שהיו נשמעות  ,בלילות החורף עלו לא פעם יללות של זאבים רעבים 

מסלולי מעל לנהר -גשר דו כשכבר נבנה, חתפעם א. עד לבתי המגורים
הלכתי בערב לשלשל מכתב לתיבת הדואר  ,המוביל לתחנת הרכבת, הפרוט

התקרבו לעברי שני ,במסלול הנגדי, באמצע הגשר שברכבת ופתאום
, לקראתי  עברה במוחי המחשבה שזאב באהשניירק אחרי . נוצצים אורות



הגיע זמן                                         | ורניק 
                           

11 

אולם הזאב המשיך לדרכו  .ילא יכולתי לזוז ממקומ, הפחד הקפיא את דמי
הם היו טורפים תרנגולות , ארוחת הערב כנראה היה כבר אחרי, בשלווה
 .לרוב

המושכים  הפרוט על מפלי המים, גם הקיץ לא היה נעדר סכנות 
ענן ששטף מההרים -היה שבר פעם. גבה כל שנה קורבנות רבים, והבוגדניים

ואנו יצאנו למרפסת ועמדנו חדרו לתוך הבית  המים. עצים וגושי אבן ענקיים
הוא נסע לעיר להביא סחורה , אבא לא היה בבית  .על שולחנות

 . ואנירלביקוחברתי שבאה , מבריאה צעירה, אאימבבית היו  .לחנות
הפרות  במיוחד זעזעו הקולות של. היה זה מחזה נורא ומפחיד 
עמדנו כולנו על  .עוד חלמתי את הזוועות, שנים אחר כך. הגועות
ניסו שני ,  בשכנותהשהיית, האוקראינית  הנוערתשמאכסנייעד , לחנותהשו

אחד לקח את המבריאה ואת החברה . הבשחיילהגיע אלינו  בחורים חסונים
החזיק ביד אמי  השני, "אני בת יחידה, הצילו אותי"שצעקה כל הזמן  שלי

. לחמניות והשתדלתי לא להרטיבן  החזקתי שתיההשנייכשבידי , והיא בידי
במרפק ידי שהחזיקה ביד אמי ואני נפלתי לתוך  רגע מסוים פגעה אבןב

הלחמניות   החזקתי אתיכוחותישמעתי עוד את צעקת אמי ובכל  .המערבולת
, קשה להגיע אלי אבל היה. מעל פני המים והודות להן מצאו אותי

.  הייתי כבר כמעט ללא רוח חיים ,הבוץ האלה-וכשהצליחו להוציא אותי ממי
השכיבו אותי אצל שכנים שביתם עמד על , להכרה טופלתי והוחזרתיאחרי ש

  .ניזוק גבעה ולא
פסי  אבא נאלץ לרדת מהרכבת בירמטשה וללכת הביתה ברגל כי 

הגיע באפיסת כוחות  הוא. בדרך מישהו בישר לו שטבעתי. הרכבת ניזוקו
 למחרת כבר התחילו בעבודות. התעלף - וכשראה אותי חיה, לבית בו שכבתי

אבל עבודות השיקום בבית עוד , שנאסף וחזרנו הביתה פינוי של כל הסחף
  .זמן רב ארכו

, םהאיכרי מעשה ידי, כמו צלילי חליליות, היה גם פן אחר לכפר 
, ניגנו על כלים שונים: מוזיקליים ההוצולים היו מאד. המרעהשבקעו משדות 

. פחתיותבחגים ובשמחות מש, בימי ראשון, הזדמנות שרו ורקדו בכל
בילדי הכפר  ולא פעם קינאתי, בכל אלה הייתי אני רק צופה מהצד אולם

המקשטים את עץ האשוח לחג  ,הרוקדים בימי ראשון וחג סביב לכנסיה
פעם גם ניסיתי לכתוב פתק עם . קלאוס המולד ומקבלים מתנות מסנטה

דחקתי את הנעל מתחת למיטה כדי . לתוך הנעל בערב משאלה ולהכניס
מבוקשי  בבוקר התאכזבתי מאד כשלא מצאתי את. לא יגלו דבר שהורי

 .והחלטתי שהוא כנראה אוהב רק את ילדי הגויים
 
  

ברשרוש אדיר ומימיו  הבית שלנו עמד ליד הכביש ומאחוריו זרם נחל הררי
, חנות ומחסן, קומתי וכלל דירת מגורים הבית היה דו. היו צוננים וצלולים

התפתח  ,בניהולה של אמי, הפנסיון הקטן הזה. חדרי אורחים ולמעלה שלושה
בעזרת הלוואות . למבריאים יהאימהמהר מאד הודות למזון הטעים והיחס 
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של הנחל עוד בנין של שבעה חדרים ואז  ממשלתיות בנינו מעברו השני
 צמח -שפירושו בעברית לבנבן, "שרוטקה: "לשם הפנסיון זכה כבר

שהיו  ב דתיים או מבתים דתייםהאורחים שלנו היו לרו. האלפים מהרי
במטרה , קשה היום להאמין ,בחורות צעירות היו באות.  באוכל כשרםמעונייני
. הביתה על כל מאתיים גרם שקיבלו במשקל ובשמחה היו מדווחות, להשמין

ששמשה חדר , הרב הוספנו לבית מרפסת גדולה סגורה שהביקובעקבות 
העבודה . לבית ם לאורחים מחוץואז יכולנו להגיש גם ארוחות צהריי אוכל
אבל ההכנות היו , חודשים בקושי שלושה,  קצרהההייתהעונה ,  רבהההיית

שקדי מרק מחמיצה , ומיבשת אטריות  מכינהההיית אאימ. כמעט כל השנה
 .בחביות מלפפונים וכרוב

עבודות כי רוב  כבר בגיל צעיר מאד עזרתי בחופש לאמי בכל מיני 
. כשהעסק התרחב העסקנו גם חדרנית  אחת בלבד ורק לנו עוזרתההייתהזמן 
אבא היה לוקח את העופות לשחיטה לירמטשה . בעצמה  בישלה ואפתהאאימ
היינו  את התרנגולות שלנו לא שחטנו אלא. גם קונה את הבשר שם והיה

. יותר גדולות ומטופחות על אף שאלה שלנו היו לרוב, מחליפים אצל שכנים
, אז.  שונה בצבעהההייתכי כל אחת " אישית כרותה" לנו ההייתאבל איתן 

 .בצבע וצורה אחידים כולן, רבאינקובאטולא גידלו עופות  ,בשונה מהיום
 .ליאמנה היה מגיע השוחט פעמיים בשבוע, בעונה עמוסת מבריאים 

אבא לא  אבל, הציע לאבא ללמדו את המלאכה, דוד שמעון השוחט 
 קצת ההייתאמי . בצידה ווח נאהקיבל את ההצעה על אף העובדה שהיה ר

היו ביניהם לפעמים . מסוגל לכך אבל אבא הסביר לה שאינו, ממורמרת
-בקיץ היו בכפר הרבה בני נוער עירוני. בגללי במיוחד, חילוקי דעות

שערכו לצלילי  שהיו מזמינים אותי לערבי ריקודים, (14-15)בגילי  יהודי
אפשר לסמוך "ואילו אבא טען  אמי לא ראתה את זה בעין יפה.  הגרמופון

כשהייתי כבר כמעט . וניצלתי כל הזדמנות לכך אהבתי מאד לרקוד". עליה
קפה  אפילו הלכתי עם חברה לירמטשה כדי לרקוד בבית, עשרה בת שמונה

עמי בתור  פעם אחת דודה שושנה נשלחה ללכת ."Five o`clock"-ל
 אאימה לשכנע את קשה הי .ואני נורא התביישתי בפני החברה, "משגיחה"

  .למזלי היה אבא לצדי אבל, שאין בבילויים כאלה שום רע
מאשר  וגם בילדותי היה יחסי לאבא יותר קרוב, בתקופה ההיא 

. אפילו עד גיל עשר הוא היה זה שסיפר לי סיפורים לפני השינה. אלאימ
וניהלתי עמו שיחות על נושאים , בשבילי תמיד היה לו פנאי ואוזן קשבת

הבנתי עד כמה היא , בהיותי בת שבע עשרה, חלתה אכשאימרק . שונים
 מכדי להשיב לכל הועייפעמוסה בניהול משק הבית  הייתה

לא  אמנם גם אבא היה עסוק בחנות אבל העומס עליו. יודרישותי ישאלותי
ללימוד גמרא וספרים  ,לתפילות, היה כל כך גדול והיה לו תמיד זמן לעצמו

 בשביל אלאיממעט היה הזמן שנשאר   למודעות מהלאט לאט הגעתי. אחרים
היא השתדלה להשביע את , עשתה את כל שיכלה היא. עצמה וגם בשבילי

, בימי החורף הקשים מאד. ואלה היו רבים, באוכל יישיגיונותכל 
הרכבת   הולכת לפנות בוקר לתחנתההיית ללון בעיר ואז אמי רלהישא נהגתי
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האדמה האהובות -תפוחי  את לביבותובאמצעות אחד הנוסעים שולחת לי
הייתי מחסלת . לבית הספר בעודן חמות שהייתי מקבלת אותן בהגיעי, עלי

  .בלי להעריך את המאמץ הגדול שאמי השקיעה אותן בתיאבון רב
מאד על  הצטערתי, משהבנתי כמה קשים היו חייה, רק כעבור שנים 

ים וציינה שהיא לא גרבי לעתים ביקשה ממני לתקן. עגמת הנפש שגרמתי לה
 באמיתות פקפקתילא . רקמה יפה מאד ושבצעירותה, רואה כל כך טוב

הייתי , עד שלאחר שנים. קשה לתארם בדמיוני דבריה אבל היה לי
בעלה   לפני הגירתה עם)סלי(כדי להיפרד מקרובתי אננה ( לבוב( בלמברג

וכה אמה מפית אר בזמן אריזת החפצים השונים  הוציאה. לדרום אמריקה
 הסירבאננה . ובעבודה אמנותית בצבעים נהדרים, רקומה על קטיפה ירוקה
ואז האם פנתה . מזכרת יקרה מאד שנועדה לאמה לקחת אותה באומרה שזו

.  שלי כמתנת חתונהאאימכי את המפית הזאת רקמה לה  אלי וסיפרה
רגשי  התרגשתי וכשחזרתי הביתה סיפרתי לאמי כמה גרם לי הדבר מאד
, עגלגלה, הייתה נמוכה אמי. היא רק ליטפה את ראשי, ום תשובהבמק. אשם
נראתה ליד אבא . עור פניה חלק כקטיפה, עצובות אבל, יפות,  חומותעיניה
כל פרט  אני זוכרת.  בחמש שנים מבוגרת ממנוהשהייתצעירה על אף  יותר
 .ובכל זאת מתקשה לראות את השלמות, בפניה

, היו בחיים כששניהם כבר לא, ןעוד על אדמת פולי, בזמן מנוסתי 
הייתי . אותי בריצה אחרי רכבת היא מלווה, חלמתי עליה לילה לילה ובחלומי

כשבשניות הראשונות הרגשתי , דפיקות לב חזקות מתעוררת כולי מיוזעת עם
. נוכחותה היא לא הרגיעה אבל הרגשתי את. כדפיקות הלב של אמי אותן

לפני החלטות גורליות . במיוחד קשותבמשך השנים ראיתיה בחלום בתקופות 
אבי היה . רק ראיתי את דמותו, הוא לא דיבר, בחלום בחיי הופיע גם אבא

עיניים גדולות בצבע  ,זקנו היה ארוך ומטופח, דומה לו, אורי בני, נאה איש
מיטתי לפני שנתי מספר לי סיפורי ניסים  אני זוכרת אותו יושב על. תכלת

במיוחד  ,המגיד מקוזניץ, בי לוי יצחק מברדיטשבכמו הר, שונים על צדיקים
הסיפורים הרבים היה סיפור  בין. אהבתי את הסיפורים על הבעל שם טוב

, שהתרחשה סמוך אלינו, שהיה שודד אגדתי ,אחד על פגישתו עם דובוש
בפגישה זו דובוש הבטיח . במערות שנקראה  על שמו  בסביבה המלאה

גם קשר  דרך אגב היה. לעזור לענייםשם טוב לשדוד רק עשירים ו לבעל
(. הבעל שם טוב)ממזבוש  משפחתי מסוים מצד אמו של אבי לרבי ישראל

 הזה רק הוסיף מגבלות סהייחוכל   בכל הפרטים כייהתעניינתאני לא 
 .ומחויבויות

הזאב "  שמו היה. בילדותי אבא שיחק איתי במשחק שהכין בעצמו 
הזאב ( בש-ללוח השש משהו דומה )אבא שירטט את לוח המשחק". והכבשים

במשחק זה שיחקנו בליל חג המולד  .והכבשים שעועית, היה פול גדול
. היה אבא נמנע מלעיין כמנהגו בספרי הקודש, ערב באותו. ודוקסיתהאור

 .שיחקנו בסביבון שגם אותו גילף מעץ בעצמו בחנוכה
 איתי את ובימי חמישי בערב קרא, בחורף החליק איתי על השלג 

את , לי מכה על היד פעם אחת כשהייתי בת שש בערך נתן. פרשת השבוע
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ובמשך , עצמי נענשת שלא בצדק אבל הרגשתי את, הסיבה איני זוכרת
הייתי בורחת כשהוא . מסוגלת לדבר עם אבא שלושה חודשים לא הייתי

בשומעי  .ונפל משם( הבוידם)בוקר אחד הוא עלה למעלה הגג  .דיבר אלי
שכב כמה זמן עם כאבים  אבא". ברוגז"י אליו וכך נגמר האת החבטה רצת

  .אבל לא נגרמו לו נזקים
. הדתיים כשגדלתי היו לי הרבה שאלות הנוגעות לחוקים ולמנהגים 

? משניהם היה לנו יותר מדי מדוע מתפללים בסוכות לגשם ובפסח לטל שהרי
,  הרביםברדת הגשמים, מדוע נאלצנו, הגשם אם האכילה בסוכה אסורה בזמן

ואבא , שאלות היו לי בלי סוף? הקצרות ואז לאכול לחכות להפסקות
מתנהלים  היה אומר שחיינו כאן בגולה. מסביר ועונה בהרבה סבלנות היה

לשאלות . הגעגועים לארץ כאילו אנחנו בארץ ישראל והתפילות מבטאות את
 כל ,ואם מבנין מוציאים כמה לבנים, שלמות אחרות היה עונה שאמונה זאת

 .להתמוטט  עלולןהבניי
 
  
 

זקוק להבראה  שהיה" אברך משי"פעם הגיע אלינו בהמלצת סבי מצד אבא 
של איזשהו רבי " נכד"ובהיותו  אבל לא היו לו אמצעים לשלם, אחרי מחלה

בתקופה ההיא  כבר . ללא תשלום גדול וכמובן נתקבל על ידי אבא בכבוד
בעצם  הווה, ה שהרווחנו בקיץומ, פעילה בעסק ועבדתי די קשה הייתי מאד

התחלתי לבלוש  .לכן גם כעסתי על הטפילות הזאת. את עיקר ההכנסה
בהרבה קשרים את שק הטלית  קשרתי, ויום אחד כשנעדר מחדרו, אחריו

מצאתי את הקשרים כפי שקשרתי , כמה ימים כשבדקתי אחרי. והתפילין שלו
לא הגיב אבל גם לא אבא . תי לו את התגליתילאבא והרא אותם ואז קראתי

שמישהו יוליך  אך לא יכולתי לסבול, לא רציתי להכאיב לאבא. עלי כעס
 דת נראו לי ייבעניינהרבה דברים   .שהיה איש חכם כל כך, שולל את אבי

הוא היה סבלני , אותי מדי פעם לויכוחים עם אבא מנוגדים להגיון ודחפו
שלא  צר לי מאד: ראמ, כלפי וכשהרגיש שלא יכול לשכנע אותי וסובלני

טוב וישר כלפי  אני רק מבקש ממך שתהיי אדם, הצלחתי לטעת בך אמונה
 .אלוהים הוא גדול ויכול לסלוח, אנשים

ידוע . בעיירות לא הכרתי מקרוב את חיי היהודים, היות וגרנו בכפר 
אבי .  תוך ויכוחים והחלפת דעות ,לי שהגברים למדו בבתי מדרש בחברותה

אבל , ודודי היו בחיים היה לפעמים מצטרף אליהם וד סביכל ע, למד לבדו
מסיבה זו  אולי. נאלץ ללמוד לבדו כי בכפר לא היה איש ברמתו אחר כך

 .שלדעתו היו חשובים בשבילי נהניתי מהרבה הסברים ופירושים על נושאים
הוא לא טבל  .אבל נהג בצורה שונה, אבא היה אדם מאמין כמו הדוד דוד

שם היה , למיקוליטשין  מ" הלך כל יום חמישי שבעה קרק, בנהר הקפוא
. ושמר מאד על הופעתו החיצונית" איסטניסט" הוא היה. מקווה וסאונה

 ליברמן הציע לו להתפלל בחגים בבית הכנסת רהמיליונ כאשר
לעזוב את  הוא דחה את ההצעה כי לא רצה, בסטניסלבוב ולקבל שכר שלו
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וליברמן שכה אהב לשמוע את  ,ילההקהילה הקטנה בירמטשה בלי בעל תפ
אבא היה צנוע מאד ויחד עם .  הכפריתובחווילת אבא מתפלל נשאר בחגים

על  אולי בגלל רגישותו הרבה והפחד להיפגע שמר. על כבודו שמר, זאת
 .)הר גאה( ורבים אמרו כי הוא מצדיק את שמו שטולצברג, מרחק

התייחס  ,שהלעומת זאת  היה מוכן לעזור לכל נזקק בעצה ובמע 
כשעבדו . ראשון בשלום מברך אותם, בכבוד ובאהדה רבה לכל אדם עובד

 שהם יקבלו את ההייתדאגתו הראשונה  ,אצלנו בעלי מלאכה בבנין הבית
כשהדוד דוד . שלפעמים זה היה כרוך במאמצים רבים שכרם בזמן על אף

, הכנסת וק על השולחנות הארוכים בבית'בשמחת תורה את רקוד הקזצ רקד
הבנים בסביבה היה מכין  את. אבא היה רוקד עם הילדים שהצטופפו סביבו

הכומר . היה לבורר וכל זה כמובן ללא שכר לכל מיני מתדיינים, מצווה-לבר
בא לעתים קרובות לבקרו והם היו מנהלים שיחות  האוקראיני היה

בדרשות  מה שלא הפריע לו, הוא היה נפרד ממנו בנשיקה על זקנו .ארוכות
זאת הוא היה זה שבזמן  יחד עם. יהודית-ל ימי ראשון לנהל תעמולה אנטיש

שבעזרתה , מריה יבורסקה, שם אוקראיני השואה הכין עבורי תעודת לידה על
 .ניצלתי

 
 

שונים מאלה   היוובינינכבר בגיל צעיר מאד הייתי מודעת לכך שהיחסים 
וגם ,  בת יחידה שהייתיההיית אולי הסיבה לכך. של בנות אחרות עם אביהן

וכך זכיתי אני לכל אהבתו ותשומת ליבו , ולהדריכו שלא היה לו בן ללמדו
 .שגרמתי לו גם הרבה כאב לב למרות

הברית  קבלתי מכתב מארצות, ביאליק-כשגרנו בקרית, 1958-ב 
.  שנודע לו שנותרתי בחיים ,כפר שנמצא בין ירמטשה לדלאטין, מיהודי מדורה

לכבוד : "ולכן היה רשום על המעטפה, הנוכחי חתיהוא לא ידע את שם משפ
אני חייבת , בהקשר זה". של מרדכי שטולצברג מיאמנה הבת, גיזה
מרכוס " בתעודת הזהות של אבי היה כתוב: בנוגע לשם משפחתי הסבר

של ינטה לבית רוזנבלום  בן לא חוקי, פלסה שטולצברג, רוזנבלום( מרדכי)
 שרוב היהודים הסתפקו בנישואים התהיי הסיבה לכך". ושלום שטולצברג

 .אזרחיים דתיים ללא נישואים
 
 

. גרנו באופן זמני בנין בו, בית הספר הכפרי גבל בבית המועצה המקומית
כשהייתי בת  חמש נהגתי . ווהתיידדנ  עורכת אצלנו קניותההייתהמורה 

והמורה הכניסה אותי לכיתה והושיבה , בית הספר לזחול מתחת לגדר חצר
לבוא יום  כך המשכתי. ' כיתה בההייתבטור השני ', בטור של כתה א אותי

יכולה אחרי החופש הגדול  יום עד שבסוף שנת הלימודים המורה אמרה שאני
בגיל תשע סיימתי את מסלול , כך. תעודה ונתנה לי' לעבור לכתה ב
כשהמבוגרים יותר מבין הכפריים גם אותו , ילדי הכפר הלימודים של

לראש   שנבחר40 למשל לימדתי אחרי כמה שנים אדם כבן כך. עברו לא
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מסוגל לבצע  הוא למד את החתימה אבל היה. המועצה לכתוב את שמו
. תוך תנועה סיבובית מהירה ,אותה רק כשביד שמאל החזיק בשרוול יד ימין

 .להתחיל מחדש נאלץ, אם התנועה הזו הופרעה
דרך החלון  ד גנביםנכנסו לילה אח, בתקופה בה גרנו בבנין המועצה 

אני התעוררתי , אלה בדים לרוב היו. וגנבו את כל הסחורה שעל המדפים
הערתי , והסתלקו" מלאכתם"גמרו את  רק כשהם, ושכבתי משותקת מפחד
אולם הורי לא , מי היו הגנבים שאותם זיהיתי את ההורים וסיפרתי

לא היה  באותם זמנים, הנזק היה רב. תלונה מפחד אותם השודדים הגישו
 .אלא רק נגד שריפות, קיים ביטוח נגד גניבות

הראשון  בחודש' בסוף כיתה ב: ועוד חוויה קשה של אותה תקופה 
מתוך השיחות והסיפורים  ידעתי. המורה שלי נסעה לרומא, של חופשת הקיץ

וכידוע חל עליו , הכומר הקתולי שהיא אוהבת את,  שחה לאמיהשהיית
. תקבל אצל האפיפיור ולבקש התרת האיסורלה לכן  רצתה. איסור חיתון
לבוא  אולם הכומר כבר היה שם והיא ביקשתני, מיד עם שובה רצתי אליה
 יהתגעגעתכי מאד , שוב כשראיתי את הכומר מתרחק מיהרתי אליה. אחר כך

סבלנות ושלחה אותי לקנות שתי   עצובה וחסרתההייתאליה אבל היא 
לחצתי על הידית .  לא היה מענהבדלת אולם הקשתי, כשחזרתי. לחמניות

חדר השינה היה פתוח וראיתי את רגליה שמוטות  ,והדלת נפתחה
לעיני  נכנסתי לחדר ואז נתגלה.  תשובהההייתקראתי לה ושוב לא  ,מהמיטה

בידה הימינית , החזה ראשה שמוט על, היא ישבה על המיטה. מחזה מחריד
אבא . תי מה שראיתיהביתה וסיפר בבהלה רצתי. אקדח ומרקתה קולח דם
בכיתי עוד .  השתדלה להרגיע אותיאואימשצריך  הלך מיד להודיע לאן

השאירה  היא. ובשנת הלימודים שאחרי המקרה היה לי קשה מאד ,הרבה זמן
לחייה מאחר שהאפיפיור  בהם הסבירה שאין טעם, מכתבים למשפחתה ולנו

 .מהשבועה סירב לשחרר את אהוב ליבה
 נחמדה מאד וגילתה הרבה הבנה ההייתהמורה החדשה  
התגברתי  היא קירבה אותי ונתנה לי תשומת לב רבה ובעזרתה. הנפשי למצבי

 .עמוק על האסון ההוא אבל עוד הרבה זמן ליווה אותי צער, על הפחדים
צעירה מדי  את המשך הלימודים בדלאטין נאלצתי לדחות כי הייתי 

בדלאטין התחלתי . לחייו וכך הייתי עוד בבית בקרבת סבא בשנה האחרונה
.  הפולניתהוהשניי, בנוסף לראשונה האוקראינית ,גרמנית, ללמוד שפה שלישית

, פולנית ידעתי  .בכפר ולכן לא היו לי קשיים עם השפה האוקראינית גדלתי
 ההייתוגם הגרמנית לא , דיברה  השפה הרשמית שהפקידותההייתכי זאת 

לא תמיד הבנתי . אותם קראתיש, בשפה זו זרה לי כי בבית היו ספרים
ספרים רציניים מדי לגילי ורק אחרי שנים חזרתי  כי היו אלה, להכו

 .אבל לדבר ידעתי .אליהם
הבוקר  המורים היו נחמדים ועל אף המאמץ היומי של נסיעות 
היו לי ,  חליתיההשניי בשנה. נהניתי מהלימודים ומהחברים החדשים, ברכבת

.  בבית למשך ארבעה חודשיםרלהישא אלצתיפצעים זיהומיים על ראשי ונ
שפכו לי על הראש חמאה רותחת : של אז" הרפואי" אני נזכרת בטיפול
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 חמאה ההיית, במשך שנים רבות לאחר מכן. במשך ימים באלכוהול
מרקובסקי  דאגתי פן אפסיד את שנת הלימודים אבל מורה בשם. עלי מאוסה

איתי על החומר הנלמד במשך  עובר, היה בא בקביעות כל יום ראשון בבוקר
הוא היה . לבית הספר ולסיים את שנת הלימודים וכך יכולתי לחזור, השבוע
 השהיית חלה  בשחפת, ולימד לפני כן בבית ספר תיכון בעיר גדולה ערירי

לעבוד בעבודה פחות  ונאלץ לעבור לגור בהרים וגם, אז מאד נפוצה
 טעימה והוא גם נהנה ארוחה  מכינה לקראת בואוההייתאמי . מאומצת

. קשרי הידידות עמו נשארו עוד שנים רבות.  בביתנו לבלות את יום חופשתו
המאמץ . בתיכון גם היה זה שעזר לשכנע את הורי לאפשר לי להמשיך הוא

  .כספי וגם פיזי, היה גדול
שעתיים   במרחקההיית, ס תיכון"סטניסלבוב העיר בה למדתי בבי 

השכמתי . שעות בדרך הייתי מבלה חמש וחצי, להכובסך . נסיעה ברכבת
שלא אצא בלי ארוחת בוקר ואבא   דאגהאאימ. בחמש בבוקר ועמי גם הורי
. היה חושך היה מלווה אותי לתחנת הרכבת ברוב חודשי השנה כשעוד

נסעתי אבל לפני בחינות הייתי נשארת בעיר אצל  בשבתות לא
בחופש  אף.  וד כמוניוהיו ע.  הולכת לבית הספר אבל לא כותבת ,חברה

המעין ליד הבית  והתחלתי  התרחצתי במים הצוננים של, הגדול קמתי מוקדם
הצהרים בכדי לפנות את המטבח להכנת  בהכנת המנות האחרונות לארוחת

שמונה הלכתי לעבוד במועצה המקומית במרשם  בשעה. ארוחת הבוקר
 שבא באותן שנים חייב היה כל אחד. שעה שתים עשרה התושבים עד

הזאת  אהבתי את העבודה.  להירשם במועצה, אפילו רק ללילה אחד לכפר
לערוך את השולחנות  משם הלכתי הביתה. בגלל הקשר עם אנשים שונים
 םהעניינידי צעיר היה עלי לנהל את  בגיל. לארוחת הצהרים ולעזור בהגשה

היה כל כך בטוח בפולנית שלו ולא היה מוכן  אבא לא, עם השלטונות
 .שילעגו לו תכןלהס

איפשר לי  על אף המאמץ הגדול נסעתי ברצון לבית הספר כי הדבר 
, מה שהיה לי קל למדתי: בבררנות ללימודים התייחסתי. קשרים עם בני גילי

אבל לא התאמצתי ,  כיתהרלהישאכדי לא  את היתר השתדלתי לעבור
בהגיעי . השיעורים הכנתי עם חברה בנסיעה ברכבת את רוב. במיוחד
החומר  בקושי הספקתי לקרוא את. בשעה שש בערב הייתי כבר עייפה הביתה

אבל היה לי דחף  .חמש-בשביל יום המחר כששוב הייתי צריכה לקום ב
היחידה מבחינה חברתית לצאת   האפשרותההייתכי זאת , להחזיק מעמד

 . של מעמד ויוקרהןענייוהיה גם  ,ממסגרת הצרה של חיי הכפר
  Numerus" בפולין היה, לא היה לי כל סיכויללימודים גבוהים  

 Clausus" לאוניברסיטאות שהקרובה ביותר אלינו  ורק יחידי סגולה נתקבלו
בנים ממשפחות עשירות . כשבע שעות נסיעה ברכבת מרחק,  בלמברגההיית

מחוץ  למדו, שהתארשו עם בנות עשירות ולמדו על חשבון הוריהן או כאלה
הגדול של המסיימים נאלצו  הרוב. יטאות בכל אירופהלגבולות פולין באוניברס

מכל הבנות . המדיניות האנטישמית בפולין גם לחפש עבודה במרחקים בגלל
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למדה בפראג רוקחות ואחיה שהיה פקיד בבנק ועוד לא  רק אחת, שהכרתי
 .מימן לה את הלימודים נשוי

כאבים  היו לה. א אימי חלתה"בסוף החופש הגדול שלפני כיתה י 
בעיירה הסמוכה דלאטין  והרופאים, בכפר לא היה רופא, והיא נחלשה מאד

ברירה החלטתי לעשות הפסקה בלימודים  באין. לא הצליחו לגלות את הסיבה
הורים של חברה . לסטניסלבוב שם היו רופאים מומחים ונסעתי איתה

הציעו , נסעו שבביתם לנתי בזמן בחינות או בחורף קשה כשהרכבות לא שלי
אמי נאלצה . מכל הבחינות  עזרה גדולהההייתוזאת ,  להתאכסן אצלםלנו

גם אחרי חודשיים . ואני יכולתי לטפל בה, בית לשכב הרופאים באו לביקורי
 אאימרק באביב .  זקוקה לעזרתיההייתעדיין , הביתה כשחזרנו
  .לכוחותיה והתחלנו להתכונן לעונת הקיץ חזרה

שם  אבל לא היו לי, חדשהבספטמבר חזרתי לבית הספר לכיתה  
שהכירו אותי לימדו גם  תי בין הצעירות ורוב המורותיבעיות כי גם כאן הי

בעצם . בבית הספר קראתי המון ספרים בשנה שבה שלא למדתי. בכיתה זו
השתדלתי להשיג ספרים של אותו סופר וכך קראתי  ,קראתי מכל הבא ליד

, הוגו, מן תומס והיינריך, יטולסטו, כל יצירותיהם של דוסטויבסקי כמעט את
  . פולנית ובלטריסטיקההקלאסיק ,מאלר-רומנים קלים של קורטס, בלזק ומופסן

שכתב  מוסטוביטש-באותה תקופה היה באופנה סופר בשם דולנגה 
והרגשתי שגבר  פעם בעת הנסיעה ברכבת קראתי בספרו. רומנים קלים

. ר דיוק בספר שבידיבי ולית מתבונן, מאד אלגנטי, בשנות השלושים בערך
אמרתי לו שזה לי הספר , מוצא חן בעיני בסוף שאל אותי אם הספר

אז הוא . סופר ושאני מצפה לספרו החדש העומד לצאת השלישי של אותו
היה מקרה  זה. לי כרטיס ביקור ונתן לי את ספרו החדש עם חתימתו הגיש

רתי בסך הכול חז   .בעקבותיו התרברבתי בפני החברות, מאד מרגש
לעתים קרובות יותר הייתי נשארת  .לבית הספר אחרי אותה שנה יותר בשלה

צריך להתכונן למבחנים ולזה גם התלוו כל מיני  ללון אצל חברות כשהיה
על  כמו הליכה לקולנוע בלבוש של גברת עם כובע ורשת היורדת תענוגות

 חוץ לראות סרטים כי אסור היה לנו, העיניים במקרה שנפגוש באיזה מורה
 .הלכנו בלווי מורים להצגה יומית מאלה שנבחרו מטעם בית הספר ואליהם

היו מדי  ב הלכנו גם לרקוד בבית קפה וגם בבית הספר"בכתה י 
. שהיו מוזמנים להשתתף מול בית ספרנו היה בית ספר לבנים. פעם נשפיות

הינו קמות אני והחברה שאצלה לנתי , לבחינות באביב כשהיה צריך להתכונן
הפורחות  ישובות תחת עצי אקציות, והולכות ללמוד בגן העיר ,מוקדם מאד
להתרגשות רבה בהזכירו לי  עד היום ריח האקציות מביא אותי. באותה עונה

, הייתי כבר מתגעגעת לשוב הביתה לשבת בסופי שבוע. את אותם הימים
 . בעיר ימים נוספיםרלהישאנאלצתי  בפרט בתקופות בהן
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שהתאכסן  ה ללימודים הכרתי רב צעיר בשם יהודה דרימרבשנה האחרונ
להיבחן אצל רב העיר  הוא היה צריך. בבית קרובי למשך כמה שבועות

הוא היה בן . ולקבל ממנו סמיכה לרבנות ,שנחשב גדול בתורה, סטניסלבוב
על אף ששנינו היינו אז . היה לרשת את כס הרבנות ועליו, רב שנפטר

בעל השכלה  הוא היה. תומעניינו לשיחות ארוכות מצאנו זמן, עסוקים מאד
הופעתו . בשפה הפולנית שוחחנו ואחר כך גם התכתבנו, כללית רחבה

ממנו שמעתי לראשונה את השיר . ומודרנית  מאד מרשימהההייתהחיצונית 
בקיץ הוא . וגם קולו היה ערב מאד" הכניסיני"ביאליק  העברי של

איתו הרבה  אבי מצא, רי שמחו מאדהו.  ושהה אצלנו שבועייםרלביקו בא
בינינו הלכו הרגשות  . הדדית  ביניהם הבנהההייתנושאים לשיחות וניכרת 

אני נבהלתי .  לואלהינשנסיעתו שאל אם אסכים  והתפתחו עד כי לפני
 כלפי חוץ דמות שלא גלייצידעתי את גודל האחריות  ,במעמד זה

מתוך  נה רגשית והן הן מבחי-גם לסרב לא רציתי . שלמה עמה הייתי
עליו לחץ הקהילה  אבל בינתיים גבר, המשכנו להתכתב. התחשבות בהורים

יום אחד הגיע אלינו שליח . רווק כי  לא היה מקובל שרב יהיה, אלהינש
והבטיח לי שהוא ישפיע על " תכלית"לדבר , מכובד איש מאד, מהקהילה

לי אז  היו. ההקהילה לשחרר אותי מחובת גזיזת שערות וחבישת פא וועד
ואז , אותי ללחץ רב יותר הכניסו, כל אותם דיבורים ותנאים. צמות ארוכות

  .הורי לא לחצו עלי אבל מאד הצטערו .בלב כבד סירבתי באופן סופי
מורה  השהייתהוא התארס עם בת דיין , הסיפור לא נגמר בזה 

שנו נפג, עוד זמן רב המשכנו להתכתב. בתיכון ובכך השתחרר מלחץ הקהילה
השד לא כל "ארוכות לשכנע אותי ש גם בלבוב ושם הוא ניסה במשך שעות

תי עוד יותר בטוחה שאיני רוצה יבינתיים בגרתי והי אבל אני, "כך נורא
הוא לא . והפעם בכאב לב נפרדנו סופית, חיים כזאת בצורת
נודע לי  אחרי המלחמה. ובתקופת השלטון הסובייטי הוגלה לסיביר התחתן

הרוח שלא יכלו  זה היה גורלם של רבים מאנשי. ם מרעבשהוא מת ש
 .להישרד בתנאים הקשים ההם

 
 

בתור אחראית למרשם  קיבלתי מינוי קבוע, לאחר בחינת הבגרות, באותו קיץ
עבדתי רק בחופש וקיבלתי שכר  כי עד אז, התושבים במועצה המקומית

שבים היה מרשם התו, שמחוץ לעונת התיירות במשך חודשי השנה. כתלמידה
ימים בשבוע בלבד ובשלושת הימים האחרים עבדתי  פתוח שלושה

שונים  קישטנו בציורים עממיים כלים. במפעל לקרמיקה אמנותית בירמטשה
עוד ארבע בנות לא  עבדו עימי,  נעימהההייתהאווירה בעבודה . ואריחים
 מידי. המפעל שגם הם לא היו יהודים ואחד משלושת האחים מבעלי, יהודיות

  .הלכנו לרקוד ולסרטים, לבקר את החברות פעם נסעתי לעיר
ידענו  .ההשנייכך עברו שלוש השנים שלפני פרוץ מלחמת העולם  

בעיתונים על התוכניות של  קראנו, על הסכנה העלולה להתקרב גם אלינו
ידענו כל מה .  אצל קרוביהםשהתאכסנו פגשנו פליטים מגרמניה, היטלר
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בעצם גם לא היה .  ורגועיםשגרתייםנו בחיים והמשכ שאפשר היה לדעת
בבית לא  הבעיה של ארץ ישראל הועלתה. לעשות בתנאים הקיימים מה
יקרים ורק אנשים עשירים  אבל הסרטיפיקטים היו מאד, גם לפני כן, פעם

שהיו חברים בתנועות נוער ציוניות , גילי צעירים בני. מאד יכלו להשיגם
לא .  בים מצאו את מותם בדרךבלתי לגלית ור הסתכנו בעליה

: םאובייקטיבייבאופן פעיל לשום תנועה בגלל תנאים  השתייכתי
בערבים  בעיר נשארתי רק, המגורים שלי לא היה בכלל נוער יהודי בכפר

היה לי פנאי לפעילות  ואז לא, כשהיה צורך ללמוד לפני בחינה, מעת לעת
קרן הקיימת "לה למען מתרימה בקופסה הכחו בחופש הגדול הייתי. תנועתית
, ערכי בבית הורי היה אליה יחס דו". הציונות שלי"הסתכמה  ובזה" לישראל

שמא אצטרף לאחת  והפחד, בגלל חוסר אפשרות לעליה של כל המשפחה
 .מתנועות הנוער ואעזוב את הבית

הכרתי אז  .חל שיני משמעותי בתקופה זו, בחיי האישיים, בינתיים 
, כוסלובקיה'מבראטיסלבה שבצ חזר עם סיום לימודיורופא צעיר ש, את פויער

 עבודה כרופא לא ןרישיו. הנשואה בסטניסלאבוב הוא התגורר אצל אחותו
לעסוק  הורשו, רק המעטים שלמדו בפולין, לפי החוק הפולני דאז קיבל כי
הממשלתי שירשה לו לעבוד  הוא התחנן בפני מנהל בית החולים. במקצוע

. גם אפשרות זאת ניתנה לו לעתים רחוקות אבל, םבבית החולים ללא תשלו
הולך לבתים לעשות זריקות לחולים במחלות מין  בערבים היה

היה  .הוא היה בעצם אהבתי הגדולה. ללכת למרפאות ציבוריות שהתביישו
לא היה לכך שום  אך, ברור לשנינו שנרצה לקשור את חיינו אחד בשני

  .סיכוי הנראה לעין
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לגרמניה  ולפי הסכם בין רוסיה,  פרצה המלחמה1939 בספטמבר 1-ב

זה היה . הצבא הסובייטי לחלק שלנו נכנס. חולקה פולין בין שתי המעצמות
כל , אבל אז. את זה בפרספקטיבה של זמן אם רואים, כמובן הרע במיעוטו

הפולנים התחילו לסגת באי , אחרי התנגדות קצרה מאד .עולמנו חרב
 להכואת  החלו לחדור וכיסו, םהסובייטיי" המשחררים"הצבאות . גמור סדר

בתי עסק נסגרו אחרי . אחרים מיד הורגש חוסר במזון ובמצרכים. כמו ארבה
על אף ימי ספטמבר . נסגרו מפוחדים בבתיהם התושבים. שהם רוקנו אותם

חמושים  בחוצות נעו טנקים וחיילים. היה כאילו השמש נעלמה היפים נדמה
אחרי ההלם הראשון . אורח יהם היו מלאות בשעונים שהורידו מעוברישזרועות

כי מי שלא עבד נחשב , למצוא עבודה בהקדם נעשה לי ברור שאני מוכרחה
המועצה . אבל לא היה קל להשיג עבודה. לסיביר לטפיל והוגלה

  .נסגרה ובבנין גרו חיילים המקומית
חלונות ראווה  ללא,  עצובה ואפורהההייתהעיר . נסעתי לסטניסלבוב 

 קרן אור ההייתהמצב העגום הזה  אולם בכל. המוארים בערב וללא בתי קפה
". הבורגנות"מיד עבודה בהיותו לא מזוהה עם  והיא שפויער קיבל, יחידה

התעוררה בעיה . גם לי עבודה במזכירות של בית החולים הוא סידר
עוקלה  םאולם גם דירת, גרתי תקופה קצרה אצל קרובים. מגורים של

לכל המשפחה , אחד השאירו להם חדר. י משפחה שהגיעה מקייב"ונתפסה ע
ומפוארות עוקלו בשלמותן ודייריהן הוגלו  דירות גדולות. בת ארבע נפשות

אנשים פחדו לישון בדירותיהם ונדדו , אווירה של פחד ההיית. לסיביר
ה ריצות הרב אחרי. כי ההגליות היו מתבצעות בלילות, לילה למקום אחר כל

מוזנח , בבית מלון קטן ופניות מצד בית החולים קבלתי אישור לחדר
 וייעודועל החלון וילון אדום שהצביע על  חשוך, החדר היה קטן. ומפוקפק
כל  ניקינו. פויער הביא חומרי חיטוי שונים והתחלנו במלאכה בערב. הקודם

  .הלילה ובבוקר הלכנו ישר לעבודה
שלטונם של  אבל עד סוף, אלהינשברצוננו הגשנו בקשה למגורים כי  

פויער התמנה למנהל משרד  אחר תקופה קצרה. הרוסים לא קיבלנו אשור
 רבה ומאד ההייתהעבודה . לעבוד עמו הבריאות המחוזי ואני עברתי

, עלי לנהל את כל המשרד כולל עבודות מזכירות בעצם היה. אחראית
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בנסיעות  יער היה כל הימיםפו. חשבונות וקשר עם המוסדות השונים הנהלת
בערב ואז עבדנו עוד במשרד  היה חוזר. לארגן בתי חולים ומרפאות במחוז

שבאותה עת למשך , נסעתי הביתה ליום השבתון פעם בשבועיים. עד חצות
הייתי נותנת  את מחצית משכורתי. היה כל שבוע ביום אחר, מסוימת תקופה

אמי . סכונות היה גם מסוכןמח  להם שום הכנסה ולחיותההייתלהורי שלא 
  .ותרכיזי פירות וזה שימש לי מזון עיקרי  מכינה לי דברי מאפהההיית

 ההייתזו  למרות שמבחינת הסיפוק מהעבודה ומהחיים האישיים שלי 
וברגע שנוצרה אפשרות   גדולה מדיההייתהשחיקה , התקופה המאושרת בחיי

כירה במינהלה של בתי קבלתי עבודה כמז .לקבל עבודה ביאמנה חזרתי לשם
משרד הבינוי של הצבא האדום שמרכזה היה במוסקווה  הבראה לעובדי

הפקידות  היה הבדל גדול ברמתם לעומת.  היה משםהמנהליהצוות  וכל
קבלנו אספקה ישירות . הסביבה שבאה מהרפובליקה האוקראינית ששלטה בכל

ת מפירות ומרקחו, שימורי בשר, כמו קוויאר מעדנים שונים: ממוסקווה
כי הם לקחו בחשבון שאנשים גונבים , השכר היה נמוך .אקזוטיים

ביניהם מצרכים  המנהלים והעובדים היו מחלקים.  השיטהההייתאומנם  וזאת
ראויים לשימוש או ניזוקו בזמן  שונים וחותמים כאילו שהדברים לא היו

 .להשתתף ברמאות זו וגם אני נאלצתי. הפריקה
. ורוסיה פרצה המלחמה בין גרמניה, פתאומיבאופן , 1941ביוני  

הוא קיבל קרון , רופא צבאי בתור. פויער גויס מיד ובא בבהלה לקחת אותי
לצערי לא יכולתי לעשות כן כי . להצטרף אליו כך שיכולתי, מיוחד ברכבת
ושלוש  נפגשנו אחרי שלושים. הייתי מסוגלת לעזוב את הורי במצב זה לא

זה היה . אורי והרן הקטן ,ן שהותי שם עם אילנהבזמ, שנים בארצות הברית
בינינו כאילו נמחק ולכן החלטנו לא להמשיך  הזמן שעמד. מפגש מרגש מאד

 .שנינו בעלי משפחות בקשר בהיות
רומו  כי הם,  החלו לסגת בבהלה ובאי סדרםהסובייטייהכוחות  

ה מה שלא רצוי הי כל הלילה השמדנו מסמכים וכל. י הנאצים"והופתעו ע
אולם שוב התעוררה , שעמדה לעזוב היה מובטח לי מקום בשיירה. רשיישא

 .הבעיה של ההורים
בוודאי , כל ראשית: אני רוצה עוד לחזור לתקופת השלטון הסובייטי 

אילולא כל כך השניאו , במנוסתם היו יהודים רבים יותר מצטרפים אליהם
 או שגויסו רק אלה שהיו מעורבים פוליטית וכך ברחו עמם. את עצמם

פולנית  משפחה, הוגלתה גם משפחת הנוס מירמטשה, הגירושים בזמן. לצבא
מיודדת עם המשפחה  הייתי מאד. עתירת נכסים וידועה באהדתה ליהודים

היה . שעמה עבדתי במפעל הקרמיקה הבן והנכדה, ובמיוחד עם הבת הצעירה
דרכי שהיה תמיד מצטרף כשהיו מלווים אותי ב להם כלב זאב בשם רקס

נמסר הכלב לבעל מכולת פולני , שהמשפחה הוגלתה אחרי. הביתה
מקור  במכתב הראשון שקבלתי מסיביר כתבו כי הם סובלים. גרמני ממוצא

חמים והתענינו בגורלו  עז ושלא ניתן להם זמן לארוז ולקחת מספיק בגדים
, גרביים: חבילות ממה שיכולתי להשיג התחלתי לשלוח להם. של הכלב
וסיגריות והלכתי לבקר את רקס אחרי שנודע לי איפה  חמיםצעיפים 
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אני . לקראתי הייתי מביאה לו קובית סוכר והוא מאד שמח. נמצא הוא
על . תפקיד חשוב בהצלת חיי מספרת את זה כי לכלב הזה היה יותר מאוחר

ספק אם החזיקו מעמד , אחרי המלחמה משפחת הנוס לא שמעתי דבר
 .בורע בתנאים הקשים של קור

 
 

הספיקה לקיום  המשכורת לא. המלאי נגמר. המחסור הורגש גם אצלנו 
רק לקנות בשוק השחור  את רוב המצרכים אפשר היה. הצנוע ביותר

היו הרוסיות , את מה שלבשתי. פרחה הספסרות. ובמחירים גבוהים מאוד
לבסוף לבשתי כל . להכווכך מכרתי כמעט , לקנות ממששות ומבקשות

היו גם . מההטרדות עלהימנרה וחולצת פלנל אדומה גם כדי חצאית אפו הזמן
חשבו , כותונות לילה ארוכות רקומות הן קנו. כל מיני תופעות מצחיקות

  .והיו הולכות בהן לרקוד ,שאלה שמלות נשף
, העצובים יום-כל יום כמעט היו צצות בדיחות הלקוחות מחיי היום 

 אאימ"-מ. לקנות ככר לחם מהתורים הארוכים שעמדו בהם כל הלילה בכדי
אומנם פה ושם הגיעו . רצה להתייתם הרוב הגדול" רוסיה ואבא סטאלין
אבל לא , בחלק האחר של פולין שבשלטון הנאצים ידיעות על הנעשה

לחיות תחת  הדור המבוגר שהספיק עוד. האמינו או לא רצו להאמין בכל
יותר גרוע : לאמרנהג " יוזף קיסר פרנץ"שלטונה של אוסטריה והוד מעלתו ה

אני חושבת . זה בכל זאת עם תרבותי, יהיה מאשר עם המונגולים האלה לא
 .הדוקטרינה הזאת היו  יהודים רבים יותר ניצלים מהשמדה שלולא

 
 

. אנרכיה איומה ההיית, ולפני בואם של הגרמנים, אחרי שהסובייטים עזבו
בלילות ולשדוד להתנפל , יהודים האוקראינים התחילו לשבור חלונות בבתי

, מגלים קברים המוניים אמיתיים או אולי מדומים פתאום היו. מכל הבא ליד
פוגרומים  מצעדי לוויות לאורך עשרות קילומטרים ובדרך עושים ועורכים
היה בכך קורטוב של . הסובייטים אותם האשימו בשיתוף פעולה עם, ביהודים
השכבה . והם גם ברחו, מהשכבות הנמוכות יותר אך יהודים אלה היו, אמת

בכל . סוציאליסטית וברובה ציונית,  בחלקה הקטן קומוניסטיתההיית המשכילה
 .חלקם הגדול אסרו או היגלו ואת, אלה הסובייטים לא נתנו אמון

בעלי ברית  , התחילו להגיע שיירות צבא הונגריות1941בסוף יולי  
 במרחק שלושים קרובים יותר שמבחינה גיאוגרפית היו, של גרמניה הנאצית

 להם ההייתמהונגריה משלוחים של יהודים שלא  הן הביאו. מ מהגבול"ק
שבינתיים התקרבו  אשר היו מיועדים להשמדה בידי גרמנים, הונגרית אזרחות

לתוך שיירות האספקה שהיו חוזרות  רבים ניסו לחמוק. כמעט עד סטניסלבוב
קבלו תמורה החיילים ההונגריים עצמו עין וגם  ,ריקות להונגריה

  .כבד  לעבור את הלילה כי אז הרכב היה תחת משמרההייתהבעיה  .נאותה
 מחסה ןשיית כל מי: בסביבה הודבקו מודעות אזהרה גדולות לאמור 

קבלו מחסה בבתים יהודיים  למרות זאת הם. לפליטים אלה מתחייב בנפשו
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, פורמספר שבועות עד שהגיע ערב יום כי כל זה נמשך. וכמובן גם אצלנו
פתחנו את הבית השני . פליטים באו לבקש מחבוא וכמה עשרות

בעקבות  כנראה, בלילה. קודם למגורי המבריאים והסתרנו אותם שם ששימש
ויחד עמם גם , את כולם אסרו,  ההואןהבנייבאו חיילים הישר אל , הלשנה

אבל עם בוקר היה צריך לחשוב מה , הלילה  ואני בכינו כלאאימ. את אבא
בתו של מנהל , נזכרתי במכרה טובה. להציל את אבא לעשות כדיניתן 
. מוקפת חורשה , ארמוןדמויתשהתגוררה עם משפחתה בווילה , בדימוס המחוז

מהם גם קבלתי תמיד ספרים  ,בעבר היו  קונים אצלנו והיינו מיודדים
' הגב.  שהיו מקיימים בביתםתקאמרימוסיקה  והייתי מוזמנת לערבי, לקריאה
כלי  הבת מוקה ניגנה על כינור והאורחים על, פרטה על פסנתר יטשמדורוב
מחובקת עם קצין  את מוקה זו ראיתי בראש השנה כשהיא הולכת. נשיפה 
היא נופפה , (מאז ומתמיד אהדה רבה בין הפולנים וההונגרים שררה)הונגרי 
היא מיד נענתה בחיוב . לנסות ולבקש את התערבותה החלטתי. לי בידה
 .אבא היה בבית, מוצאי יום כיפורב ובאמת

איזה זוועות  מי יודע. לא היה עוד ספק כי חיינו מצויים בסכנה 
וק שחזר באותו זמן 'מניקולאי נימצ פרטים רבים שמענו. נוספות מצפות לנו

 היה תחת 1939שנת  החלק של פולין שמ,כלומר "גנרל גוברנמנט"-המ
, שכנתנו האלמנה, ניקולאי היה בנה של יבדוכה .שלטון הגרמנים

חימום  ובחודשי החורף מדליקה תנור, מכבסת ומסיידת אצלנו השהיית
, עזרו לה במצוקתה היינו ביחסים טובים מאוד והורי לא פעם. בשבתות

עצים לחימום כשפירקנו את הבית  אבא סיפק לה. במיוחד בזמן הסובייטים
  .הישן שירשנו מהדוד

להונגריה   בחשאי1938-זבו בע, ניקולאי ואחיו הצעיר, שני בניה 
. כוסלובקיה'שבין הונגריה לצ להלחם למען הקמת אוטונומיה אוקראינית בשטח

. כשאבא היה היחידי שידע על יעדם, מביתנו הם יצאו לדרכם בלילה
לאומית  כרוך בסכנה רבה כי הפולנים התנגדו לכל התארגנות המבצע היה

עם רבים , והוא עצמו ותאחיו של ניקולאי נהרג בקרב. של האוקראינים
. שבויים אלה נמסרו לידי הגרמנים 1939 -ב. אחרים נפל בשבי ההונגרי

-ב. לשמש עוזרים למשטרה בשטח פולין הכבושה הנאצים הכשירו אותם
. את המהומה שנוצרה עם פרוץ המלחמה וברח הביתה  ניצל1941
לבואו  שמחו מאוד, בכפר שכבר קודם התחילו בפרעות נגד יהודים הצעירים

. שיהיה להם למדריך וקבלוהו בהתלהבות גדולה בתקווה" האח הגדול"של 
, הוא פעל להרגעת הרוחות. שציפו הדברים שאמר להם לא היו כפי, אולם

הם מנצלים אותנו , שהגרמנים אוהבים אותנו אל תחשבו: "ואמר להם
".  הכרתי אותם אני, מלוכלכת נגד היהודים ואחר כך יפנו לנו עורף לעבודה

. אס.אס-ה,  באוקטובר16-הראשונה ב לאקציה, לדברים שלו היה הד חיובי
 .עוזרים מירמטשה היה צריך למצוא

הספר   חברה שלי מביתההיית, אננה, הבת הצעירה של יבדוכה 
ובמהלכן באתי לבקרה  חברותנו נמשכה לאורך כל השנים בהן למדתי, בכפר

אבל , אחר כך נשאה. אהספרים לקרי בימי ראשון ומביאה לה מדי פעם
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 ההייתכבר הזכרתי כי יבדוכה . אמה שהיה גדול דיו המשיכה להתגורר בבית
אותו  שרצח את אשתו הראשונה של הדוד ופצע" סטפן הגזלן"של  אחותו
 .קשה

גם מוכן  והיה, ניקולאי השתדל לשכנע אותי לברוח כל עוד אפשר 
לא יכולה ", י בשליואנ . לא היה רוצה שיקרה לי-מה שראה שם . לעזור

יהיו מצבים שלא תוכלי לעשות דבר ", והדגיש הוא חזר". להפקיר את הורי
  .אבל אני לא יכולתי אחרת, והוא לצערי צדק, "לעזור בכדי

, "סדר"להכניס  הם התחילו. בינתיים נסוגו ההונגרים והגיעו הגרמנים 
ד גייסו מי. הסובייטים עם מנוסתם י"לבנות מחדש את הגשרים שפוצצו ע

אני עבדתי כעוזרת , אבא עבר בבנין הגשרים. כפייה את היהודים לעבודת
ניהלו  שהאכיל את המהנדסים והפקידים של משרד התחבורה אשר במטבח

, קטי, חברה שלי  את העבודה קבלתי בעזרת. את עבודות בניית הגשרים
עבורי כי לא היה לנו מה  וזה היה דבר גדול, שנתקבלה שם כמבשלת

 אלא לשם - ןניקיולא לשם , את הרחוב בהתחלה נשלחתי לטאטא. וללאכ
קטי ראתה אותי בדרכה לעבודה ופרצה בבכי , הילדות מימי, חברתי. השפלה

לא ארך  לצערי זה. נחה דעתה עד שקיבלה אישור לקחת אותי לעזרה ולא
  .הרבה זמן

 
 
 
תי פגש, הצהריים  לאוקטובר בדרכי הביתה מהעבודה בשעות אחרי16-ב

רוצי , יש אקציה בכפר, הביתה אל תלכי" מנשות הכפר שהזהירה אותי האיש
דוד והתחלתי לרוץ בכל -מהר את הסרט עם המגן הורדתי". ותסתתרי ביער

. שלי בדרך שמעתי את צעקות הרודפים ונביחות של כלב בכוון  .יכוחותי
וך נשכבתי תחת שיח נמ .פתאום הנביחות פסקו והצעקות הופנו לכוון אחר

עצמתי עיניים ופחדתי . הלב של עצמי ורחב ושמעתי כבר רק את דפיקות
פתחתי עיניים , פתאום הרגשתי משהו חם על הלחי .היה לי קר, לזוז

הוציא  הוא לא. הכלב של משפחת הנוס, הגדולה ראיתי את רקס ולתדהמתי
המיליציה האוקראינית  ידעתי שהוא בידי. נשכב לרגלי וקשקש בזנבו, הגה
אחזה בי התרגשות גדולה . הנביחות ת התחלתי להבין את פשר הפסקתוכע

ומרחוק פתאום שמעתי , חיבקתי אותו ונשקתי לו ,ודמעות זלגו מעיני
, עצוב ,הוא קם. אמרתי לו בשקט שהוא צריך ללכת. שקראו לו שריקות

לילה חשבתי על הכלב  כל אותו. והתרחק בצעדים זהירים שלא להקים רעש
  .תו ומסירותועל תבונ, הזה

והם  הלכתי לקראתם, עם בוקר שמעתי קולות של ילדים יהודים 
. בכיוון העיירה דלאטין סיפרו לי שכל הנשים שהיו בבתיהן נלקחו והובלו

 - ובידיהם אישורים מיוחדים , שהיו בעבודה בגברים.  שליאאימביניהן גם 
אספתי  לאב. ברכיי רעדו בשומעי את הבשורה המרה הזאת. הפעם לא נגעו

. שעוד אפגוש את אבא  והחלטתי לשוב הביתה בתקווהיכוחותיאת שארית 
הוא חיבק . ומתפלל עטוף בטליתו ובוכה עומד, הוא עוד היה בבית, ואכן
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לו  ואחרי שסיפרתי,שאל איך ניצלתי". עכשיו שנינו יתומים" ,אותי ואמר
ולי , שארתבגללנו נ .היו לך כמה הזדמנויות להציל אל עצמך", הוסיף בצער

אחרי יומיים נודע לנו שכל ". ללכת לא היה מספיק כוח לשכנע אותך
, נורו ונקברו בקבר אחד, המקומות הקטנים שבסביבה גם מיתר, הנשים
  .61 בת ההייתאמי . גבעה מחוץ לעירה לרגלי

הייתי  אבא אמר קדיש כל יום ואני. לא יכולנו לשבת שבעה 
פחד , רק זעזוע ,זה לא היה אבל. אפילו לבכות לא יכולתי, מאובנת

. אחד אבא חזר מהעבודה ללא זקנו יום. ומחשבות שגם לי צפוי אותו גורל
העבודה הקשה , מות אמי. רק אז נחשף רזון פניו .הוא נראה כל כך עלוב

, ברגע זה. הזאת ועכשיו נוספה גם ההשפלה, במזון דלדלו את כוחותיו וחוסר
הרגשתי שאין לצפות יותר לעזרה  . ביההייתהתמוטטה שארית האמונה שעוד 

אבא הלך .  אזי ידו קצרה מלהושיע-בשמים  ואם יש מישהו, םמאלוהי
כאשר באתי למחרת  לעבודה . נשארתי אותו יום בבית לעבודה ואני

לעבודות  ואז נשלחתי, הם חשבו שתפסו גם אותי. שם עובדת אחרת מצאתי
  .החברה בדי בבנין המשרדים וחדרי המגורים של עוןניקיו

ילדה , לצאת באמצע נובמבר עם גמר  שעות העבודה כשכבר עמדנו 
עדיין היינו ! יהודים לצאת!" הראוס יודן: "אחת ואני שמענו פתאום צעקות

ופתאום עלה בריצה אדם , איפה שהיו חדרי המגורים ,בקומה העליונה
תנעלו בידרמן   שמי: " בגרמניתואמרזרק לי מפתח , קומה שלא הכרתי נמוך

כי אבא , שמעתי קודם את שמו עשינו כדבריו". עצמכן בחדרי ואל תענו
 מאד יפה אל הפועלים סשמתייח, עבודה בשם זה סיפר לי שיש להם מנהל

על  אחר כך עלו למעלה והחלו לדפוק. המרצחים המשיכו לצעוק .היהודים
זמן מה התרחקו  אחרי. ישבנו מפוחדות ולא זזנו ממקומנו. כל הדלתות

ובכדי , כיצד יוכל לעזור לנו הוא שאל. ואז בידרמן חזר אלינו, קולותה
שהוא עצמו ישב שנה וחצי במחנה ריכוז בגלל  סיפר, לזכות באמון שלנו

להודיע  בקשתי ממנו. דבר שהיה אסור בגרמניה הנאצית, חופשי היותו בונה
. ידוע להם מה עם אבא ולשאול האם, בבית של יבדוכה היכן אני נמצאת

שהביא לי , הוא חזר ועמו ניקולאי כשכבר היה חושך בחוץ, חרי כשעהא
מעכשיו לא קיימת , אחותו ואמר שהם החליטו שאני בגדים כפריים של

   .הם יפיצו שמועה שנתפסתי באקציה הזאת .יותר
לגרמניה אבל  הוא סיפר לבידרמן שלדעתו הכי בטוח להבריח אותי 

כלומר , בידרמן אמר שהם. נוסעת לאוהרכבת עדיין , הסכנות בדרך גדולות
ועד לתחנת , נוסעים לחופשת חג המולד הביתה כל העובדים הגרמנים

יהיה   אצלילכך שאם הכו.  במשאית של המשרדובסטניסלבוב  ייסע הרכבת
נפרדנו בתודה  .בדצמבר הוא יעלה אותי על המשאית-18מוכן עד ל 

 העשרה שהיית-בת הששהילדה  ליווינו את. וקבענו לשמור על קשר עד אז
  .שאביה חי ומחכה לה והבנו, איתי לביתה שהיה מואר

. יותר כף רגלי לא דרכה בו. לא נכנסתי. בבית שלנו היה חושך 
לברוח ומסתתר אצל זקנה  אחרי יומיים יבדוכה הביאה ידיעה שאבא הצליח

קבלתי בבית . שהתגוררה על ההר די רחוק מהכפר מכירה טובה שלנו, אחת
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אננה  .למטה גרו גם שני אנשי גסטאפו. חדרון קטן מתחת לגג דוכהשל יב
אסור היה לדעת  כי לו,  מביאה לי אוכל רק כשבעלה היה בעבודהההיית

היה . לובעצם הם עשו כמעט הכו התחלנו לתכנן הלאה. על הימצאותי שם
ויבדוכה הלכה לכומר שהכיר אותי , אוקראינית צורך בתעודת לידה של

אם  לו שאני נמצאת אצלה ושקיימת אפשרות להציל אותיוסיפרה  היטב
, מריה יבורסקה הוא נתן לה תעודה על שם. תהיה לי תעודת לידה כזו

נזכרתי שיש . זהות עם תמונה עכשיו היה צורך בתעודת. 1917-שנולדה ב
הסברתי ליבדוכה איפה היא , עממית הוצולית לי בבית תמונה בתלבושת

התמצאה היטב בביתנו מצאה את התמונה והיות והיא  אמורה להיות
ואסור , המועצה כיהן באותה עת כראש, הבן הבכור שלה הנסוי. קושי ללא

הזמינה אותו לשתות וודקה  ערב אחד היא. םהיה להכניסו בסוד הענייני
ואז , הוא השתכר. שהיה אז יקר המציאות מה, שכביכול קיבלה מהגרמנים

ושלחה את ניקולאי עם התמונה המפתחות של המשרד  היא סחבה לו את
  .החדש על שמי" כשרה"והוא שם הכין לי תעודת זהות , למשרדו שלי

להתייצב  ועל פי התכנית הייתי אמורה, המועד שנקבע התקרב 
דבר , לעבודה בגרמניה בסטניסלבוב בלשכת העבודה ולהירשם כמתנדבת

 הלכתי ,יומיים לפני התאריך המיועד .ככלל לא פשוט, שאחר כך התגלה
המקשר בינינו היה פועל זקן שביצע בזמנו . מאבא דבלילה להיפר

תמורת  עבודות שונות ועזר גם לאותה אישה זקנה לנהל את המשק בביתנו
הוא . בבקתה עזובה ומושלגת בקור עז, נפגשנו באמצע הדרך. מזון ומגורים

כל ", הוא אמר. דשידע שאין תקווה להישר  הסביר לי מדוע ברח על אף
". לחיות  את ֹֹחֹיֹיֹבת.הוא חייב לשמור על נפשו ואפילו להלחם וד האדם חיע

" חזקים"שנינו ניסינו להיות  .אלה היו רגעים קשים מנשוא ובלתי נשכחים
כל דבר שרציתי לאמר לו נשאר תקוע . רעהו בכדי לא להכביד איש על

לא יכולתי וגם לא , הכאב הפיזי שממש חשתי בלב את, בגרוני
ללא תקווה --והרגע הנורא של הפרידה, הזמן אזל ללא רחמים. לגלות רציתי

. רעדתי מקור ומרגשות עצורים תוך זעקה אילמת התחבקנו. הגיע--להתראות
. הייתי מאובנת. לא בכיתי, ה לא הייתאשאימ מאז. לא יכולתי לבכות

מספר פעמים . בעיניים מושפלות ופנינו כל אחד לדרכו נפרדתי מאבא
עד  ראיתי את הדמות האהובה כל כך מתרחקת,  את ראשיסובבתי עוד

 .התחלתי לרוץ שנעלמה מהאופק ואז ברגליים כושלות בתוך השלג
שמשהו  הרגשתי. הגעתי לחדרי הקטן ועם הבגדים נכנסתי למיטה 

 26-הידיעה על מותו ב את. נשבר בי וכאילו הפכתי להיות מישהי אחרת
 .ללא פרטים כלשהם,  כבר בלבובבהיותי בינואר קבלתי ממשפחת נימטשוק

דבר מפחד  מהבית לא לקחתי. הכנות רבות לא היו לי לפני הנסיעה
 תלבושת --הבגדים של אננה לבשתי את. שהדברים עלולים להסגיר אותי

האחורי , שני סינרים, שמלת כותנה לבנה רקומה :כפרית עממית של הוצולים
טנה ללא והקדמי מבד פרחוני ופרוות כבשים ק ארוג מצמר

ללבוש  ההוצולים לבשו בחורף פרוות עם שרוולים אבל אני רציתי .שרוולים
צווארון גבוה מפרווה  מעיל שחור עם, מעל התלבושת מעיל חורפי של אמי
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וגרבי צמר סרוגות תואמות לרקמה שעל  נעלתי נעליים גבוהות שלי. שחורה
ותם אבל בא, הרכב מוזר קצת. מטפחת צמר פרחונית לראשי. השמלה
שקנו או  הגויים לבשו הרבה בגדים של יהודים. לבשו מכל הבא ליד ימים
מאתיים זלוטי , מעט סוכר יבדוכה נתנה לי לדרך כיכר לחם שחור. בזזו

אם , זה יעזור לך לפתוח איזה דלת" ועשר חפיסות סיגריות באמרה
 דבייחו, את מתן הסיגריות שהיו אז יקרות מציאות מאד הערכתי". תצטרכי

  .תכולתו אני השארתי לה את מפתחות ביתנו על כל. המשפחה עישנה כלכש
בנין   עמדתי מאחורי1941 בדצמבר 18-בחצות הלילה שקדם ל 

הושיב , על המשאית כשכולם כבר עלו. המשרדים של החברה שלא יבחינו בי
שהיה חצי פולני , הנהג, ובאותו רגע אותי בידרמן מאחורי חבית עם דלק

הודיע שהוא לא , כשהבחין בי. לראות מה קורה רדי, וחצי גרמני
ואז הוא  ושהוא ינהג בעצמו, רבידרמן אמר לו שיוכל להישא. לנסוע מוכן

, המאמצים יעלו חרס מאד פחדתי שברגע האחרון כל. כמובן נאלץ לנהוג
הקור היה . דבר לא קרה והתחלנו לנסוע אבל, ושעוד מישהו מהנוסעים יתנגד

 .ני הבלתי ידוע שיתק אותי כוליבפ בלתי נסבל והפחד
הרכבת ואני  האוטו נעצר לפני תחנת. לפנות בוקר הגענו לסטניסלבוב 

נראתה לי זרה ועוינת , כך העיר המוכרת כל. קפצתי והתרחקתי במהירות
. אבל גם להסתובב בחוץ פחדתי, מוקדמת ולא ידעתי לאן לפנות בשעה כה

עבודתי במשרד הבריאות נזכרתי שבזמן . היה סגור  מסביב עודלהכו
ביחסים  לעבודה סטודנט אוקראיני שעבד איתי עד שעזבתי והיינו קיבלתי

החלטתי , הוא התגורר הוא הראה לי פעם את בית הוריו שעמם. טובים מאד
מצאתי את הבית ללא קושי . גר שם למצוא את הבית בתקווה שהוא עדיין

ענתה לי , בנה בבית מבוגרת ולשאלתי אם האיש פתחה לי. וצלצלתי בדלת
 סלהיכנ היא הזמינה אותי. יצא לעבודה כי עליו לנסוע רחוק שהוא כבר

הזמנים עכשיו קשים " ותוך כדי שיחה היא אומרת, הגישה לי קפה, לשבת
הבנתי , עוד כמה דקות ונפרדתי ישבתי". אבל לפחות נתפטר מהיהודים

ונכנסתי לבית , הלכתי לכיוון לשכת העבודה   .שמבית זה לא יבוא עזרי
שם חיכתה לי עוד . לחכות עד שיפתחו את הלשכה קפה קטן

  .המשלוחים של פועלים לגרמניה מתחילים רק באביב: תמייאש אכזבה
 או סלהיכנ באותו זמן סגרו את הגטו בעיר וכבר אי אפשר היה 

 ההיא היית, ברונקה הורוביץ . לי שם ידידה טובה מאדההיית. לצאת משם
-משפטנית מקראקוב שעם החלוקה של פולין ב .גרת ממניבעשר שנים מבו

לצד  ברחה מזרחה, כמו רבים אחרים, הגרמנים והסובייטים היא  בין1939
הכרתי אותה כשבאה . בסטניסלבוב הסובייטי והתיישבה יחד עם כל המשפחה

הבריאות ואני קבלתי אותה לתפקיד הממונה על  לחפש עבודה במשרד
נמשכה   מאד בתקופה ההיא וידידות זאתוהתיידדנ". לאם ולילד המחלקה"

 .על כך עוד אספר, הרבה מעבר לה
עברתי . ץלהיווע גם במילא ידעתי מה לעשות ולא היה לי , כאמור 

 הראשון באותו ןאחרי הניסיו אבל, במחשבה על כל המכרים הלא יהודים
, פתאום נזכרתי ברופא גינקולוג אוקראיני .בוקר כבר פחדתי להסתכן
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והחלטתי   מאד כשעבדתי בבית החוליםישעמו התיידדת, ליהודיה הנשוי
יחד עם .  רוחימאד את הוא קיבל אותי בשמחה גדולה וחיזק. לפנות אליו

את לא יודעת איך ", אחד בסטניסלבוב  אפילו יוםרזה  יעץ לי לא להישא
הידידים הטובים ביותר עלולים להלשין עבור בצע כסף  ;האנשים השתנו

פחות סכנה  ויש בה, זאת עיר גדולה, סעי ללבוב. פשוט מתוך רשעות או
לבוא , מפחידזה היה מאד  אבל, הבינותי שהוא צודק". שמישהו יכיר אותך

 והוא ענה י בפניו את מחשבותייביטאת. אחיזה לעיר גדולה וזרה ללא נקודת
שבעת , והוא מוכן לתת לי מכתב לרופא מסוים, זה לי שחשב על

היה מאד  :נותרה עוד בעיה. זה קצת הרגיע אותי. אוכל לפנות אליו הצורך
ת זה הוא גם א. ולילות בתור אנשים עמדו ימים, קשה להשיג כרטיס לרכבת

לא היו לי . ממשלתי קנה לי כרטיס נסיעה בלי תור ועם תעודת רופא, סידר
יותר  להודות לו ונפרדנו בלחיצת ידיים ובמבטי עיניים שביטאו מילים
כסף שלא ראיתי מתי  גיליתי בתיקי סכום, ביושבי כבר ברכבת. ממילים
ואת בנו הנאצים שבאו לקחת את אשתו  י"האיש הנפלא הזה נורה ע. הוכנס
 .עליהם הגן, בגופו, והוא

 
  
 

אם אני באמת  שאלתי את עצמי. בזמן הנסיעה עברו במוחי מחשבות שונות
אבל בעצם נזרקתי לים  ?האם כל המאמץ כדאי לי. כל כך רוצה לחיות

והיו מוכנים לעשות מאמצים ולסכן את  כי אחרים רצו שאני אחיה, הסוער
נעזרתי גם . תרום את חלקיוזה מחייב אותי גם ל עצמם להצלת חיי

  .האחרונים של אבא בדברים
שלשמחתי  מה,  לידיה מבוגרת והתיישבהבאחת התחנות עלתה איש 

היא ספרה . לשיחה מיד נכנסתי איתה. הפסיק את חוט המחשבות האלה
. ואת אחיה הגר בעיר, כעוזרת בית שהיא נוסעת לבקר את בתה העובדת

אבל , לנו בכפר אין מקומות עבודהעבודה כי אצ ספרתי לה שאני מחפשת
. לגור שאיני מכירה בה איש ואין לי שם איפה, מהעיר הגדולה אני פוחדת

לעזרה לפליטים  היא הציעה לי לקחת אותי לאחיה שהוא פעיל בארגון
כשירדנו מהרכבת היא רצתה . תקווה הדבר נתן לי כבר זיק של. אוקראינים

היא רק זוכרת שיש ,  כתובתאבל התברר שאין לה קודם לבקר אצל בתה
ולא מצאנו  הסתובבנו יותר משעה. ושזה קרוב לרכבת, וילונות בפסים שם
כשהגענו . החלטנו לנסוע לבית אחיה  ואז)כנראה מסרו את הוילונות לכביסה(

אשתו הגישה לנו קפה ואמרה שהוא במקלחת , מוקדם לשם היה עוד די
. השולחן ראשי נשען עלבינתיים נרדמתי מרוב עייפות כש. יכנס ומיד

הלכנו לארגון . חיכה לי האיש כבר היה מוכן לצאת ורק, התעוררתי במבוכה
תלושים לארוחות , קבלתי כרטיס חברות אחרי שהצגתי את התעודות, הזה

 .לקבלת מגורים במעון סטודנטים במחיר סמלי והפניה
בצינורות  המים, ההסקה לא פעלה: בבית ההוא שררה עזובה איומה 

מיטת ברזל ועליה מזרון  הבחדר היית. הקירות היו מכוסים קרח, אוקפ
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 על יהתיישבת. סדינים ולי לא היה דבר ללא שמיכות וללא, ממולא קש
נעמדה בפתח , בעודי ממררת בבכי. התחלתי לבכות המיטה ופתאום

, בראשי סיפרתי לה סיפור שעלה? "מה קרה"בחורה צעירה ושאלה  הדלת
. אין לי במה להתכסות צים שלי בתחנת הרכבת וכעתשגנבו לי את כל החפ
את תשני איתי ומחר אחי יביא מהבית  אין בעיה, היא התבוננה בי ואמרה

הייתי כל כך עייפה , היא ממש הופיעה ברגע הנכון .שמיכות וסדינים
התברר לי שהיא  .נכנסתי למיטה וישנתי עד הבוקר, יכולתי יותר לדבר שלא

שמה היה . רצתה להעיר אותי  שגרה בחדר כי לאהישנה עם החברה השניי
ובסופי שבוע נסעה הביתה לאמה בכפר , בעיר היא למדה עבדה, ניוסיה
היה מגיע כל בוקר העירה ומביא לה , כרטיסן ברכבת אחיה. סמוך
נועצתי  .כך שהיא לא נתנה לי ללכת למסעדה של הפליטים, מבושל אוכל

כנראה (שאנוח כמה ימים  מה למהר עבודה והיא אמרה שאין לי ןבה בעניי
 . אחרי חג המולד המתקרבןלהתעניי  ושאתחיל)שלא נראיתי כל כך טוב

 הזו היית. היא הזמינה אותי לחג אצל משפחתה בכפר 
 מיסה ההיית זאת. בכנסיה" הנוצריי"הראשונה והיחידה שהייתי בתור  הפעם

ים ועשיתי הסתכלתי על אחר של חצות ולא הכרתי את המנהגים וכל הזמן
 ,רווח לי כשיצאנו משם לתוך הלילה הצונן .זה היה מאד מביך, כמותם

נזכרתי בלילות חג . באלפי יהלומים לאור הכוכבים כשהשלג נצץ
כשעמדתי בלילה ליד , בהיותי עוד ילדה קטנה, בכפר המולד
פרצוף  והסתכלתי על שיירות בני האדם כשפנסי דלעת חלולה בדמות החלון

אז , בקעו מכל הגבעות אירים להם את הדרך ושירי חג המולדמ, ונר בפנים
 ...?ועכשיו. נהניתי מהיופי שבדבר

 
 

גרמנית בחנות   שדרושה קופאית דוברתןיום אחד קראתי מודעה בעיתו
בכדי לא להעמיס , ראשית, הגרמנית החלטתי לא להסתיר את ידיעת. םלצילו

, יכול להביא לי תועלתחשבתי שזה גם , הדחקות ושנית על עצמי יותר מדי
למדתי  :היה לי הסבר מתקבל על הדעת. שבאמת הוכיח את עצמו מה

  .גרמנית הבגימנסיה אוקראינית ששפת ההוראה בה היית
הכתובת  .הראיתי את המודעה לניוסיה והיא הסכימה ללוות אותי 

אבל השתדלתי , לב הובילה לתחנת המשטרה וזה גרם לי כמובן לדפיקות
את האדם ששמו הופיע במודעה  בקשתי לראות. סנו פנימהלהתגבר ונכנ

שיער במדים ושאל מי משתינו המועמדת והזמין  ואחרי רגע יצא גבר כסוף
מקום ראיתי  האיש נראה לי מוכר והתחלתי לחפש במוחי באיזה. לחדרו אותי
הלוא זה מנהל . בחולצה קיצית פתאום דמותו צצה לפני ללא מדים. אותו

 נוער בקיץ קרוב ת להם אכסנייהשהיית, מלבוב איניתהגימנסיה האוקר
על קור  בקושי שמרתי. ושתלמידיו הצילו אותי מטביעה לפני שנים לביתנו
שאת , הוא סיפר. המוצע  התפקידןבינתיים שיחתנו התנהלה בעניי. רוחי
עוד בזמן הסובייטים שהחרימו אותו , בנו הוא קנה בשביל" פוטו אטליה"ה

שהיה צלם ידוע ובעל מקצוע מעולה והמשיך , היהודי מבעל העסק
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בנו  הצטרפו אליו גם, כשהגיעו הנאצים. גם תחת הבעלות החדשה לעבוד
המצב . הקופאית שממלאת כעת את תפקיד, ר לפילוסופיה"ד, הכנר וכלתו

רוב הלקוחות הם חיילים גרמנים  כי, הוא אמר, נעשה לאחרונה רגיש במיוחד
הוא , המצב הוא עדין מאד.  הוא מעסיק יהודיםכי והיו כבר שהתלוננו עליו

 .דיבר איתה והיא תמשיך לעבוד אבל במעבדה כבר
עוד לא היה   לבעיה בעדינות כזאת וזהסמצא חן בעיני שהוא התייח 

הזמן יושב ושובר את ראשי מאין  אני כל", ברגע מסוים הוא אומר לי. להכו
המקום , אני מיאמנה: הכבר פתרתי את החיד", עניתי מיד" אני מכיר אותך

פני מוכרות  לכן, בילית את חופשות הקיץ עם תלמידיך באכסניה שלכם בו
 יותר ןשלצעירים יש זיכרו אבל הוא חייך והוסיף, לבי דפק בחוזקה". לך
נעשה עוד יותר לבבי ופתוח ושאל אותי אם  הוא" כרותיהה"בעקבות . טוב

. מראש עליהן יודיע לי, תאת העובדים היהודים לפני אקציו אסכים להזהיר
למחרת . כך בטח בי עד היום איני מבינה מדוע הוא כל. גם לכך הסכמתי
הבנתי מייד שהבוס האמיתי הוא  אבל, הבן היה גועלי. התחלתי בעבודה

כל " שיקסה"נוצר קשר לבבי והם שמחו שבאה  עם העובדים היהודים. האב
 .כך טובה
משפחתו של  זה היה שם, סלסילבסטר הייתי מוזמנת לבית פרודיאו 

אבל . שאלתי בגדים מנוסיה למטרה זאת.  המורה בדימוס-מפקד המשטרה 
כי לא יכולתי להופיע בעבודה בלבוש כפרי  גם ליום יום הצטרכתי בגדים

. כי זה משך תשומת לב, בעיר היה מסוכן וגם להתהלך כך
בכיתי  כשהגיעה החבילה. לנימטשוקים שישלחו לי קצת בגדים שלי כתבתי

חליפה שלא לבשתי   שםההיית, בהתרגשות נשקתי כל פריט, מרוב שמחה
 .מצאתי חייט וביקשתי לשנותה .אותה הרבה זמן וכבר יצאה מהאופנה

קבוצת יהודים  באחד הימים הלכתי עם נוסיה העירה ופגשנו ברחוב 
". הם עוד מסתובבים ברחוב תראי", שכנראה חזרו מעבודתם והיא אומרת

והתחלתי , אוכל יותר לקבל טובות ממנה  אבל הרגשתי שלא,לא הגבתי
. בתירוץ שאני רוצה לגור יותר קרוב למקום העבודה לחפש מקום מגורים

זה . הרחוב ממש בפינת, מצאתי חדר יחד עם קרובה של פרודיאוס ואכן
נעליים טובות ללכת  כי היה חורף ולא היו לי, באמת היה יותר נוח

פעם אחת קבלתי ידיעה לשלוח את .  למישריןלכובעבודה הלך ה. למרחקים
, כך באו גרמנים ואוקראינים במדים לחפש יהודים היהודים הביתה ואחר

בכל  הם הסתכלו. לכן לא באו,  להם עבודה להיוםהלהם שלא היית אמרתי
. הלכו, ולא מצאו אבל היות, כנראה לא כל כך שכנעתי אותם, המקומות

מריקה את ", הוא אומר לי, הלכו נות וכשהםהבן היה באותו הזמן איתי בח
את אוהדת אותם כמו הזקן , בעצמך היית יהודיה כל כך התרגשת כאילו

כי , זאת הסתפקתי בהערה קצרה". אביך מבין יותר ממך", עניתי לו ."שלי
ליהודים לא היה כבר מה . חשבתי שיהיה זה מסוכן להיכנס איתו לוויכוח

אוכל , הצלם האמן בן השמונים, פלּפת אכשראיתי א כאב לי הלב. לאכול
. להם מצאתי דרך לעזור, במשך הזמן. מקליפות של שיבולת שועל מאפה

ואז הם באו לבקש  החיילים היו לעתים מועברים מהמקום באופן פתאומי



הגיע זמן                                         | ורניק 
                           

32 

הייתי אומרת להם שאי אפשר  .לקבל את התמונות לפני הזמן שנקבע
 ואז הם היו מוכנים לתת ,נוספות ללא תמורה להעביד את העובדים שעות

מזון  הם הציעו תלושי.  וזה היה אסור-העדפתי מצרכי מזון  כסף אבל אני
. הצבא ומשפחותיהם שאפשר היה לממש אותם בחנויות המיועדות רק לאנשי

ונתנו לי את , אצל משפחה גרמנית אמרתי שאני עובדת,  פעם אחתיניסית
המצרכים האלה .  ומרגרינהסוכר, להם מדי פעם לחם מאז סיפקתי. המצרכים
לחם   הלא יהודית קיבלה כיכרהיקרי המציאות כי גם האוכלוסיי היו אז

 .סוכר ולילד הוסיפו רבע קילו, שחור ודביק לשבוע למבוגר
את  שלחתי, בתקופה ההיא התכתבתי באופן סדיר עם ברונקה 

ותמורת תשלום היה  בעל הכתובת עבד בגטו, המכתבים לכתובת מחוץ לגטו
. מוטבעת החותמת של הגטו ביא את המכתבים וגם שולח בלי שתהיהמ

 .כשהייתי כבר בגרמניה בצורה זאת המשכנו להתכתב גם
 
 

שהיה , פולני ,פגשתי ברחוב מכר ותיק מהבית, יום אחד בתחילת האביב
ששמו היה מיכאלק היה ידוע  האיש. הממונה על החזקת כבישים בסביבה

הוא . מאד שמחתי לפגוש אותו. יה מתחברה באהדתו ליהודים שעמם בלבד
היסוס  ללא. קורה בסביבה ועל מכרים שנמצאים אצלו במחבוא סיפר לי מה

 לפני שיעזוב את שלהיפג סיפרתי לו היכן אני עובדת כי קבעתי עמו עוד
בו היא כותבת שמיכאלק קיבל סכום , מברונקה למחרת קיבלתי מכתב. העיר

אותם  ואחרי חודש הסגיר, עבור מחבוא, ממשפחה ששתינו הכרנו כסף גדול
. יעשה לי את זה הייתי במתח רב אבל עוד לא האמנתי שהוא. לגסטפו

זמן בו הבוס היה בא לעשות , הצהריים אחרי, הגיעה שבת, עברו כמה ימים
פל הזקן רצה ּפא. הפדיון השבועי ולשלם לעובדים חשבונות ולקבל את

הכיסא  הושיב אותי על, קודםאותי כי לא היה מרוצה מהתצלום ה לצלם
המתחרים שלי יוצאים " : פרודאוס אומרםותוך כדי שיחה על כל מיני ענייני

עכשיו , מעסיק יהודים ולא עוזר להם כל הזמן מלשינים עלי שאני, מדעתם
החזקתי . שאצלי מסתתר מישהו עם ניירות מזויפים המציאו סיפור חדש

להסתיר את   ישבתי והשתדלתיבכדי לא ליפול מהכיסא הגבוה שעליו מעמד
  .סערת רוחי

להיות עם  הרגשתי שאני מוכרחה, המוח התחיל לעבוד בקדחתנות 
אחרי כחצי שעה . הבאים התחלתי לתכנן את צעדי. עצמי ומיהרתי לצאת

רק באמרתי להם שמצאתי בחדר מ. במקום כולם עוד היו, חזרתי לעבודה
זה כעשרה ימים לפני חג והיות ו, ממני לבוא דחוף בו מבקשים, מהבית
להחליף בן  את מקומי יכול היה אז. ביקשתי רשות  לשוב אחרי החג הפסחא
, מסרתי את המפתח של הקופה .שהיה אז בחופשת הפסחא, סטודנט, אחותו

הודיתי ואמרתי שהסכום . יש לי צורך בכסף ונפרדתי לא לפני שנשאלתי אם
  .רר שום חשדנרגעתי מעט כי הרגשתי שלא התעו .שבידי יספיק
עם אותו , מכתב השארתי, ארזתי את מעט החפצים שהיו לי, חזרתי לחדר

ובדרך אל החייט לקבל את  ויצאתי לחשמלית, הלדיירת השניי, הסיפור
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. לגמרי מוכנה אבל הוא הבטיח לגמור ליום שני ההיא עוד לא היית. החליפה
ות אולי היא יודעת על מקום ללון בו כמה ליל, אשתו שאלתי את

היא מיד  .הגיעה משפחה לחג, כי לבעלת החדר שגרתי בו, לנסיעה עד
. ויבוא רק לחג, אחרת כי בנם עובד בעיר,  אצלםראמרה לי שאוכל להישא

יצאתי מהבית וביום שני בבוקר שמתי  ביום ראשון לא. זה היה מזל גדול
אמרתי שברצוני להתנדב , הייתי ראשונה בתור. פעמי ללשכת העבודה

לצאת  הפקיד בדק את התעודות שלי ושאל אם אני מוכנה, בגרמניה לעבודה
כמובן שהבעתי . לדרזדן כי למחרת יוצאת רכבת עם פועלות, עוד היום

חזרתי .  שהיה בבית ספרזוכתובת של מקום ריכו קבלתי מכתב הפניה. נכונות
ויצאתי  לקחתי את החבילה, שילמתי.  מוכנהההחליפה בינתיים היית .לחייט
  .לדרך

. שומרים במדים ראיתי שני שערים שבשניהם עמדו, כשהגעתי למקום 
, הגיעה משאית צבאית גדולה סבעוד אני חושבת לאיזה מהם עלי להיכנ

במכות , להוציא בכוח את היהודים שבתוכה ומתוכה התחילו שוטרים
והרגשתי  קפא דמי. שהתערבבו בקולות בכי וצעקות של הקורבנות וצעקות

 כשפתאום -השער ההוא  התחלתי להתקרב בכוון. יכת לשםשבעצם אני שי
אין , הסתלקי מכאן זונה", המעיל וצרח תפס אותי אחד השומרים בצווארון

לכוון  התחלתי ללכת, כמו חפץ, באופן מכני!". הכניסה שלך שם? לך עיניים
לבדיקה רפואית כי  אחרי רישום קצר אמרו לי לעלות מהר. השער האחר

. התפשטתי במהירות ונעמדתי בתור .איתי נסגרה הרשימההייתי אחרונה ו
: לרופא פתאום נפתח סדק בדלת ומישהו שואל כשכבר הייתי קרובה

לי רק  זכור. קשה לתאר מה הרגשתי באותו רגע". ?יבורסקה כאן מריה"
, חלוש" כן"השמעתי  הרגשתי יובש נורא בפה ובקושי, שלשוני דבקה לחכי

. איבדת שם את כספך, ללשכת העבודה סעי, רואז הקול מאחורי הדלת אומ
או לבכות ובעצם את שניהם לא יכולתי לעשות כלפי  לא ידעתי אם לצחוק

לקבל את  כמובן שלא נסעתי. ובפנים הרגשתי שהמעיים מתהפכות לי חוץ
אבל נאלצנו להשתהות עוד  .כמה שיותר מהר, הכסף ורק קיוויתי שנצא לדרך
. ואלה היו שני הלילות הכי מחרידים בחיי .שני לילות עד שהרכבת הגיעה

לנו  נתנו. ןנשמעו בכי וצעקות קורעי לב מהחלק השני של הבניי כל הלילה
ניסיתי להתכסות מעל לראש  אני. ישנו ונחרו" הגויות", מזרונים ושמיכות

, פתאום באמצע הלילה נשמעו רעש והמולה .אבל ללא הצלחה, ולהירדם
 כי לדבריהם יהודיה אחת ברחה והם לערוך חיפוש נכנסו השומרים

הודיעו  סוף סוף עם בוקר. אני כבר הייתי על סף התמוטטות. אותה מחפשים
, ועצרנו בתחנה של עיר שדה נסענו מספר שעות. לנו שהיום יוצאים לדרך

  .שהגיעה הרכבת שהביאה אותנו לדרזדן עד, שם חכינו עוד יממה
 
  
 

סבר פנים חמור  תנו נשים בעלותקיבלו או. ערב חג הפסחא, הגענו בשבת
גם את .  לחדר חיטויסולהיכנ עם צלבי קרס על הזרוע ואמרו לנו להתפשט



הגיע זמן                                         | ורניק 
                           

34 

אני , לכולן אבקה לבנה מסריחה על הראש שפכו. הבגדים לקחו לחיטוי
מיד . אסכים, להן שאם הן תמצאנה אצלי כינים אמרתי, התנגדתי
זה (המעון  ממונות עלה. ידיעת השפה הגרמנית תהיה לי לעזר, שכאן חשבתי

מיני בקשות תרגום של סדר   התחילו לפנות אלי בכל)עדיין לא היה המחנה
עוד בתחנת הרכבת . בקשות שנתבקשתי להעביר וגם לבנות היו, היום וכולי

.  חרושת חילקו אותנו למספר קבוצות לפי דרישה של כל מיני בתי בדרזדן
ר למכשירים "ביח" איקון יסצי"בקבוצה שלי היינו עשרים בנות המיועדות ל

 .ייצרו בו רימונים אשר בזמן המלחמה, אופטיים
פולניות שרובן  היו שם כעשרים בנות, כאשר הגענו למעון המגורים 

הן יוהאחרות נתפסו כשלא היו ביד, בפולין חלק עסקו בזנות. הובאו נגד רצונן
 זאת חבורה ההיית. הן עבדו כבר אז בבית החרושת .אישורי עבודה

 ההיית .ותוקפנית ולא היה קל למכשפות הנאציות לשמור על הסדר עליזה
אחרי שנים בקרית  שאותה גיליתי, עשרה שקטה מאד-ביניהן ילדה כבת שש

, החג לקחו אותנו לבית החרושת אחרי. לא חשדתי אז שהיא יהודיה. חיים
. פסיכוטכנית ולפי הכישורים חילקו אותנו למחלקות שם עברנו בחינה

התקיימה גם  באותו זמן עדיין. שלחתי למחלקה להרכבת השעוניםנ אני
בהפסקת צהריים פגשתי בנות  .שעסקו באותה מלאכה, מחלקה של יהודים

בחלקו האחד . גרות במחנה גדול בתוך חורשה מארצות שונות ונודע לי שהן
חוץ , המזרחית יוצאות אירופה, בלגיות והולנדיות ובחלקו האחר היו צרפתיות

הפולניות התנכלו לנו בגלל שבתור  .שאליהן היחס היה הכי גרוע, יותמפולנ
  .קבלנו יחס יותר טוב מהן" את גרמניה הנאצית האוהדות"אוקראיניות 

שום סימני  אחרי שבוע היינו חופשיות לצאת העירה ולא היו לנו 
הבגד או ליוצאות הרפובליקות  על דש "P" היכר כמו למשל לפולניות שענדו

פנינו לממונה על העובדים במפעל וביקשנו  . "OST"יות שסומנוהסובייט
בשם  זה היה איש מבוגר ממוצא אוסטרי. אותנו למחנה הגדול להעביר

לפנות אליו בכל מיני  שעם הזמן נוצרו בינינו יחסי אמון ויכולתי, נישאר
ימים ספורים אכן הועברנו למחנה  אחרי. בקשות בשם הבנות וגם בשמי

אני , עם עשר מיטות דו קומתיות, בחדר אחד גדול אותנושיכנו . השני
במשך חדשים רבים לא נרדמתי עד ששמעתי . בעליונה בחרתי
לחשוף  אני עלולה, פחדתי שמתוך שינה. שקועות בתרדמה עמוקה שכולן

 צועקת מתוך ההיית זכרתי שאמי לפעמים. משהו מזהותי שכל כך הדחקתי
 .חלום

שחוץ מימי  כך, עבדנו במשמרות. לאט לאט החיים נכנסו לשגרה 
ובבית , האוכל היה גרוע מאד במחנה. היינו רק עשר בנות בחדר, ראשון

התיידדתי עם כמה נשים גרמניות שהיו , מזה חוץ. החרושת קצת יותר טוב
 מזמינה האוכל מבושל לצהרים וכל יום מישהי היית מביאות מהבית

אותם דרך  שו ממני לדחוףהן גם היו מביאות כריכים וביק. להצטרף אותי
בכלל לא הייתי גיבורה . פחדתי הן פחדו וגם אני. המחיצה למחלקת היהודים

 .פנימית שכך צריך לעשות  לי תחושההאבל היית
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מאוד  אני מגלה הרבה, כשאני חושבת עכשיו על התקופה ההיא 
מצד שני חשתי  ;מצד אחד רציתי ללכת למות עם כולם. סתירות במעשי
. חוסר זהירות הגובל בקלות דעת אבל גיליתי גם, פני גילויפחד איום מ

את שפת היידיש . זהותי רק עד לגבול מסוים כנראה שיכולתי לשנות את
ועוד עכשיו , עד שאחרי המלחמה לא ידעתי להגיד מילה הדחקתי כל כך

שלמדתי  אלא כמו אחת השפות, לא כמו שדיברתי בבית, מדברת יידיש אני
המכתבים הגיעו . בגטו המשכתי להתכתב עם ברונקה, אתיחד עם ז. אחר כך

הכיכר ששמה היה . בזה סיכון רב  הראשי בדרזדן והיהרלמשמרת בדוא
בגלל המוני פועלים " אוסט פלאץ"בפי רבים ל  הפכה להיות" פוסט פלאץ"

" אוסט" המועצות הנפגשים שם שהיו מחויבים לשאת את הסימן יוצאי ברית
יום . חרש למיניהם הזה היה מספר רב של שוטרימובן שבמקום . על הדש

אחותה . הבנתי שהיא על סף הייאוש אחד קבלתי מכתב מברונקה שמתוכנו
אשתו , לאחיה. ובנה הקטן נשאר בהשגחתה של ברונקה זנשלחה למחנה ריכו

ולה לא היה  היו כבר ניירות מזויפים שאפשרו להם לעזוב את הגטו ובתו
הסתובבתי כמו סהרורית , מנוח בר לא נתן ליהד. הכסף הדרוש למטרה זאת

נוכחתי , האבל במחשבה שניי, לגנוב תעודות במלתחות של הפועלות במטרה
בזה שום תועלת ואז החלטתי לעשות את הדבר הכי  לדעת שלא תהיה

  .שרק בזמנים טרופים כאלה אפשר לחשוב עליו, הגיוני פחות
משהו שבעיר  זכרתי( "נובי סונטש"כתבתי מכתב לכומר פולני בעיר  

הסברתי שנגנבו . )עלו באש  על כל מוסדותיהה שריפה והכנסייההזאת היית
לשלוח לי , בכל לשון של בקשה, אני פונה ולכן. ממני כל התעודות שלי

שטר  צירפתי. כי בלעדיה מסוכן מאד לנוע כאן, תעודת הלידה לפחות העתק
ובתוכו תעודת לידה  קבלתי מכתב מהכומר, לא עבר זמן רב.  מרקים5של 

להגיע למחנה של , יחד עם הילד על שמה של ברונקה וזה איפשר לה
אין באפשרותי לתאר את גודל השמחה והסיפוק  .פולנים גולים בהונגריה

 .כשקיבלתי את מכתבה הראשון משם שחשתי
עם , בחדר עם הבנות, מבחינה חברתית הקשרים היו טובים עם כולם 

הגרמניות שהיו גם מזמינות  כולל, יו מכל הלאומיםהעובדות בבית חרושת שה
היו כמה בנות צרפתיות שהיו מזמינות . הממונים וגם עם, אותי לביתן

האהובות  לאכול את כופתאות תפוחי אדמה, בימי ראשון למחנה שלהן אותי
זה אוכל , זאת אומרת "סה פור לה קושון"שהן לא אכלו באמרן , עלי

באוכל וקבלו תנאים יותר טובים מאשר   מפונקותהן היו מאד. בשביל חזירים
  .לחם לבן במקום שלנו שהיה בלתי אכיל  כמו-במחנה שלנו 

ובתוכי הרגשתי  כל הקשרים האלה היו מאד חיצוניים ולמראית עין 
מהחדר היו יוצאות בזמנן החופשי  רוב הבנות. את עצמי כמו במין בועה

 אני לא הצטרפתי אליהן על .שהפכו עם הזמן לחברים לפגישות עם גברים
ולהיות  הגעתי למסקנה שלא רצוי לסרב תמיד, עם הזמן. הפצרותיהן אף

יחד עם כמה מהן לקפה  ללכת, החלטתי לכן ביום ראשון אחד. יוצאת דופן
היה זה בית קפה קטן של שני . הפועלים הזרים שם היו נפגשים עם, "אננה"



הגיע זמן                                         | ורניק 
                           

36 

שלא זכור לי ממה , חםמגישה מרק " הדודה אננה "ההיית חדרים שבו
 .הזמנתי מרק,  ליד שולחן וכמו האחרותיהתיישבת. עשוי היה

בי ואחר  הרגשתי שמישהו מהחדר השני מתבונן, כשהתחלתי לאכול 
הבטיח , לי אחר כך מפיה וכפי שנודע, כך קרא אליו את אחת הבנות שלנו
זה , הָלויחד עם ֵה, הם ישבו שניים. בפני לה חפיסת סיגריות אם תציג אותו

האחד : היא הציגה לי אותם. התקרבו אלי, אותה בחורה היה שמה של
, השני גבוה ;נסקיאאוקראיני ושמו איבן שימ, שחרחר בגובה בינוני היה

היה תחת שלטון הפולני לפני  מרוסיה הלבנה שחלקה(ביילורוסי , בלונדיני
ו על דא שוחחנ. שניהם עבדו באותו מקום עבודה . ושמו רומן ורניק)המלחמה
, וכששמעו שבאתי יחד עם כולן הם חשבו שרק לאחרונה הגעתי. ועל הא

, שהם ליוו אותנו למחנה וביקשו שוב להיפג. כן התפלאו שלא ראו אותי לפני
 .שוכך קבענו להיפג, מוכנה רק עם יתר הבנות הייתי

 
 

כי על , למראית עין לפחות, התחלתי לחשוב שאולי רצוי שגם לי יהיה חבר
נסקי המועמד אנראה לי שימ, למטרה זו .חר לא יכולתי אפילו לחשובקשר א

באחד המפגשים קבעתי . להחזיק במרחק הרצוי לי  אותו אוכל-המתאים 
מאותו יום רומן לא . אבל אחרי כחצי שעה גם רומן הופיע, עמו פגישה רק

שונים  בכל הזדמנות רמז לי רמזים. נסקי להתקרב אליאכמעט לשימ נתן
גם לבנות , שונים היה קונה כרטיסים למופעים.  לא הבנתישאת פשרם

עד . נמשכו אולי חודשיים ימים וכך הדברים, כדי שאני אבוא, האחרות
דיברנו . אותו בעיר בדרכי מהצלם אל התופרת פגשתי, שביום ראשון אחד

את " כשפתאום הוא אומר, שהוא גמר לקראו והבטיח לי אותו על איזה ספר
, השני של הכביש אני גר כאן בבית מעברו, ספר עכשיויכולה לקבל את ה

  .נעים לסרב והסכמתי לא היה לי". בואי תעלי עמי וקחי אותו
. החלון בידה  זקנה שנופפה לנו מפתחהכשתקרבנו הוא הראה לי איש 
אייפר הגישה לנו ' הגב, עלינו לחדר .אייפר' הגב,  בעלת הבית שלוהזו היית

מי , מה את חושבת עלי", רומן שאל אותיזמן מה  אחרי. קפה ויצאה
כי הוא --השבתי לו שבכלל לא חשבתי על זה ושאולי הוא קומוניסט "?אני

לקח נייר , רגע הוא קם באותו. יותר אינטליגנטי מהחברים שלו שהכרתי
אחרי . הייתי בהלם והתעלפתי. ונתן לי לקרוא כתב את שמו בעברית, ועיפרון
שאם לא  הוא היה מאד מבוהל ואמר לי. מיחזרתי אל עצ, ספורות שניות

. הוא ישמח, כן ארצה ארצה יותר לפגוש אותו הוא יקבל זאת בהבנה ואם
. לי למחרת אחרי העבודה ליד המחנה הוא ליווה אותי וקבענו שהוא יחכה

הייתי עוד המומה מעוצמת . סימן שאיני רוצה בקשר זה יהיה, אם לא אבוא
ואני , נפרדנו. לא הייתי מסוגלת בכלל לדברשהגילוי הזה עשה עלי ו הרושם

לתת פורקן לסערת הרגשות  רצתי לחדר בתקווה שאהיה לבדי ושאוכל
כשנרגעתי . עליתי מהר על מיטתי ופרצתי בבכיו היה לי מזל. שקיננה בי

שניסה  התחלתי לשחזר את כל המפגשים הקודמים ואת כל הרמזים קצת
בעצם איך יכולתי לעלות  אבל. םלשדר לי ושרק עכשיו התחלתי להבין אות
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, גבר היה הרבה יותר מסובך להסתתר הרי בתור? על דעתי שהוא יהודי
 .בפרט במחנה שבויים

מהתרגשות   עיניים לרגע המפגש ולבי הלםןציפיתי כבר בכיליו 
התעלפתי מתוך פחד כפי  הסברתי לו מיד שלא. כשראיתי אותו מחכה לי

אני משתדלת (. כך בלתי צפוי ומרגש לאלא בגלל הגילוי הכו, שהוא חשב
תוך התעלמות מהשפעת , כפי שחוויתי אותם אז ילתאר את הרגשותי

 .)על תפיסתי היום, מאוחרות יותר התפתחויות
. יום-יום נפגשנו כמעט. מאותו רגע השתנו החיים שלנו ללא הכר 

הרגיש מי אני " דודה אננה" הוא סיפר לי שמהיום הראשון שראה אותי אצל
מאד . כשראה איך אני אוחזת בכף המרק וההרגשה הזאת התחזקה, מתבא

 .איש לא חשד בי כי עד אז, התפלאתי
 
  
 

הסכנות מבחוץ  האהבה לבלבה והתחזקה בגלל. הקשר שלנו הלך והתהדק
וסיפר לי שפגש סמל מהצבא  פעם ראובן בא מאד נסער. והסוד המשותף

 הדיר שינה מעיני וכל הדבר. של סחיטה הפולני שהכירו והתחילו בעיות
ראובן סיפר לי על כל התלאות . למתח רב וכאבי בטן איחור קטן גרם

סבלותיו  לעומת. עליו בשבי ועל משפחתו שלא ידע מה עלה בגורלם שעברו
לגרום לו שמחה ואושר  היה, כל מה שרציתי.  שלי התגמדו בעיני-אלה 

רצינו לחיות . והסבל הנורא שעבר עלי בכדי למחוק כמה שאפשר את עקבות
בשביל לגור . אבל הדבר לא היה פשוט כלל,  קשהההיית יחד כי כל פרידה

של  יום אחד בהיותי במשרדו, למחנה היה צורך באישור המשטרה מחוץ
את הדופק אם  ניסיתי למשש, לשם תרגום תעודות כלשהן" הפרסונל שף"

ם בית הסכים לפנות למשטרה בש לשמחתי הוא. הוא יהיה מוכן לעזור לי
איתי עבדו בנות . קבלתי את האישור המיוחל ותוך זמן קצר, החרושת
שנסעו , מ" ק14מרחק  ,שהיה בפאתי העיר, הרמסדורף מהכפר
התכנית מצאה  בעיני ראובן. ברכבת והן המליצו לי לעבור לגור שם לעבודה

נאלצנו לשכור שני חדרים , נשואים היות ולא היינו. חן ונסענו לחפש חדרים
. אצל זוג אנשים פשוטים וטובים, בחדר קטן שבחצר למעשה גרנו יחדאבל 
רגועה   זאת תקופהההיית. הרגשתי עצמי יותר מוגנת מאשר בעיר בכפר

 .ומאושרת
להאזין  בתוך גרמניה אסור היה.  בעיצומהההמלחמה היית, בחוץ 

אלינו היו מגיעות ידיעות  אבל היו אנשים שהסתכנו וכך גם, לחדשות חוץ
התמוטטות של הכוחות הנאציים והדבר מילא את  ית הסובייטית מתחילהשבחז

, אחרי כשנה כשההפצצות גברו על ערי גרמניה. חדשות לבנו תקוות
מכך יצאה  וכתוצאה, להגיע פליטים לאזור דרזדן שעדיין היה רגוע החלו

לפנות את החדרים ולחזור  פקודה מהמשטרה לפיה כל הרווקים הזרים חייבים
אחרי התייעצות החלטנו לבקש . ביום בהיר  הדבר הכה בנו כרעם.למחנות

 גוללנו .המועצה שהכיר אותנו והראה יחס מאד ידידותי כלפינו עצה מראש
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הסברנו לו ". אז תתחתנו" ן קצרה ולענייהתשובתו היית. בפניו את הבעיה
, של הורי ההורים הדרושים לפי חוקי הגזע שאין בידינו תעודות על מוצאם

אפילו תעודת לידה כי הוא שוחרר מהשבי וקיבל רק  אובן איןושלר
ואי , המועצות וארצותינו כבר בידי ברית, זיהוי ממקום העבודה תעודת

את כל הפרטים והבטיח לתת  רשם, הוא חשב רגע. אפשר לקבל משם מידע
הוא , כשבאתי לקבל תשובה. הפנים המחוזי לנו תשובה אחרי שיברר במשרד

ושהוא באופן אישי יחתום ויאמת ,  יהיה בסדרלהכוש ענה לי בחיוך
, שמחנו כמובן שמאד. הפרטים שאנו נמסור וישלח את הבקשה לאישור את

אולם . פתרון חיובי כל כך כי בחלומות הוורודים ביותר לא יכולנו לראות
 . מקודמת מדיההשמחה היית

הגזע  אחרי ימים מעטים קבלנו הזמנה להופיע במחלקה לבדיקת 
לא ציפינו כלל  .באנך" אוברשטורמבאהנפיהרר. "אס.ותו של אסבראש

. ביום המיועד הופענו שם. דבר אבל לא ניתן היה לעשות, למלכודת כזאת
בעל עיניים , שחרחר, קיבל אותי גבר נאה. סהייתי הראשונה להיכנ

. להתפשט  שציווה עלי(הגזע הארי" מרשם"לא בדיוק לפי (חודרות  ירוקות
מה , עברה מיד השאלה יובמחשבותי,  בתחתונים הסכיםראכשביקשתי להיש
היקף , והתחיל למדוד את כל חלקי גופי הוא התבונן בי? יהיה עם ראובן

שאל שאלות , תוך כדי המדידה. פרק קטן באצבעות כולל כל, ואורך
הוא . משקלי  לבלבל ולהוציא אותי משיוויהומשונות שמטרתן היית שונות

וכאן התעוררו שאלות , הגולגולת ף הגיע לבדיקתרשם כל פרט ופרט ולבסו
הוא בדק . טהורה" ארית"המחשידה אותי שאינני  ליטהבכי נמצא שיש אצלי 

שעניתי  כמובן? בורגונדים במשפחה-אולי היו צרפתים, אפשרויות כל מיני
אי פעם אצלנו נישואי  לא שמעתי שהיו, עד כמה שזכרוני מגיע, בשלילה
בין רומניה ? ליד איזה גבול גרתם : הגואלתאז באה השאלה. תערובת

והמשיך למלא את , אמר" זה יכול להיות", אורו פניו. והונגריה השבתי
פרצופו  אני בקושי הצלחתי להתאפק שלא לצחוק לתוך. הרבים הטפסים

הבדיקה . המטורפת שלהם על מה הם ביססו את התיאוריה. האינטליגנטי
  .המשפילה הזאת ארכה שעה וחצי

, בלתי נסבלת הפחד גבר אצלי בצורה. שיו הגיע התור של ראובןעכ 
 ובאותה צורה אלא שגולגולת גם הוא נבדק. אבל הוא יצא אחרי חצי שעה

". כתוב"ממש כמו ש, בהירים וקומתו גבוהה עיניו ושערו, נמצאה חלקה
אני לא מסוגלת . אחרי המתח הנורא וציפינו לבאות נשמנו לרווחה

היה  האם. הבודק התעלם מההוכחה המובהקת ליהדותוכיצד קרה ש להסביר
בהרמסדורף האישור  אחרי כשבועיים הגיע למועצה? זה טמטום או שמא נס

השכנים סיפרו . 1944באוגוסט  24- הטקס נקבע ל.לנישואים אזרחיים
קבלנו מתנות ובעלת  .  כל כך מקושטתההיית שהלשכה עוד אף פעם לא

לא  הרגשות שלי היו די מעורבים. ץ ענקיתלנו עוגת תפוחי ע המאפיה שלחה
במצב , אולם. פיללתי ולא לשושבינים כאלה, כזאת חלמתי פעם" חתונה"על 

 .הנתון זה היה הפתרון הטוב ביותר
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, קטיפה אדומה שכרנו דירה קטנה וריהטנו אותה ברהיטים עתיקים מצופים

 הנחוץ את רוב הציוד. סמלי שראש המועצה ירש מאמו ומכרם לנו במחיר
 םמשכנים ומכרים והתחלנו לכאורה בחיים נורמאליי קבלנו, לניהול משק בית

, משמרות ראובן עבד בשתי. שנינו נסענו לעבודה בדרזדן. זוג נשוי כמו כל
לעבוד רק במשמרת יום כמו  הורשיתי, מאז שעברתי לגור בהרמסדורף, ואני

ניה סבלתי מהתחלת שהותי בגרמ. לעיר יתר הנשים שבאו לעבודה מחוץ
קבלתי . כשעזבתי את המחנה התחלתי לטפל בבעיה אולם רק, מכאבי גב

טיפות ואמר  הוא רשם לי, אדם זקן וחביב, לרופא נשים בכפר סמוך הפניה
. כי הרחם לא במצב תקין אצטרך לעבור ניתוח קטן, שאם ארצה להרות

 אקטואלית אולם כנראה שלמידע הזה היה אמרתי לו שבינתיים הבעיה לא
 .התנהגותנו השפעה על

על מנסרה  שהוא נתקף סחרחורת בזמן העבודה, פעם ראובן סיפר לי 
הדבר . של רופא הומאופט נתן לו כתובת, טבעוני, חבר לעבודה. חשמלית

אבל ראובן דחה את הביקור , לפנות לרופא זה הדאיג אותי מאד והפצרתי בו
הלכתי  מי אוקטוברבאחד מי. ובסוף סיכמנו שאני אלך ראשונה מיום ליום

, או השישים המוקדמות היה זה איש בשנות החמישים. אחרי העבודה לביקור
, אותי בהמלצתו של מי אני באה אחרי ששאל. מוצק ובעל חיוך לבבי

: או שאלה החליק את כף ידו מעל מעילי ואמר התקרב אלי וללא כל בדיקה
שלישי   חודשאת בהריון בתחילת, לכי לרופא נשים? מחפשת אצלי מה את"

נתן לי כל מיני , לשבת הוא ביקש ממני, הייתי המומה."  מתפתח כראוילוהכו
להכין , לאכול פירות וירקות, בשר  מאכילתעלהימנ, התנהגות: הוראות

ורשם לי שישה ליטר מיץ טבעי מתפוחי עץ שרוקח  מאכלים שונים מסרפד
וברור היה   רבהתוהוא גילה התעניינ. היה מכין במיוחד לפי הוראותיו מסוים

  .נאצי-בדבריו שהוא אנטי
ורגש של  רק כשיצאתי משם התחלתי לעכל את משמעות היותי הרה 

הכול , טוב שאני חיה", לצעוק רציתי. אושר עילאי החל להתפשט בכל גופי
 ומיד הוציפיתי שראובן ישוב ממשמרת שניי חזרתי הביתה". היה כדאי

 עם גמר החודש השלישי יכולתי .הוא שמח מאד, החדשות בישרתי לו את
בד : כמו להפסיק לעבוד ולקבל את כל התלושים לציוד עבור התינוק כבר

לא היו כבר לקראת סוף  דברים מוכנים, פלנל לבגדים, למצעים, לחיתולים
  .וקיבלתי גם הרבה דברים משומשים, להכו בהדרכת השכנות הכנתי. המלחמה
שהגרמנים לא  היו כבר שמועות, ראובן ואני שוחחנו רבות על העתיד 

לראובן היה . כל מיני תכניות יחזיקו מעמד הרבה זמן ולכן התחלנו לעשות
לבית הוריו בתקווה למצוא שרידים ממשפחתו  ברור שצריך יהיה להגיע

בעיקר , לגבי הדבר לא נראה ריאלי. להצליחו להינצ הענפה שאולי
בהיותו כבר  היה לראובן שלא ןניסיו,  הקודם עם הסובייטיםיניסיונ בגלל

אולם לא יכולתי . שלו ושלי מגוריםהכשהם שלטו על אזורי , בשבי הגרמני
, בינתיים המלחמה עוד נמשכה. חלומות ותקוות להפעיל טענות הגיוניות כנגד

שגבלו עם  התחיל לכבוש חלקים של גרמניה, הסובייטי התקדם ונסוג הצבא



הגיע זמן                                         | ורניק 
                           

40 

מפי אלה שהצליחו להימלט על  ותהחלו להגיע שמוע, הגבול הקודם של פולין
ואני לא חשתי , על ביזה ואונס, החיילים הסובייטים ההתנהגות האכזרית של

  .רק עצב ופחד, רגש של נקמה שום
 
 

ערי מערב  ב ובריטניה הפציצו ללא הרף את"הכוחות המאוחדים של ארה
העיר דרזדן כמעט באופן   הפציצו את1945 בפברואר 13-גרמניה ובליל ה

היינו יחד עם השכנים . במשמרת לילה למזלנו ראובן לא עבד אז. ליטוט
השמים היו אדומים וקולות נפץ . ראינו את הלהבות ודרך האשנב, במרתף
אולם  למחרת בבוקר ראובן נסע לעבודה. הרעידו את כל הסביבה אדירים

. נשאר בבית, לשמחתי וכך גם הוא, לא מצא זכר מבית החרושת בו עבד
היה . כל הסובבים היו מאד מודאגים  . לטייל וציפינו לבאותהלכנו הרבה

. שזו כבר רק שאלה של זמן, הזה יכבשו הסובייטים כבר ברור שאת החלק
 במקום או לנוס ראם להישא, והמכרים בקשו ממני עצה השכנים
 .מפני הסובייטים מערבה

אלא  לא ראיתי בהם נאצים, לא הייתי מסוגלת לשמוח למפלתם 
, זהותי שלי כיהודיה .לים שהיו גם קורבנות של המשטר המטורףאנשים עמ

חייתי כאוקראינית . נגעתי בהם  מודחקת ומוצנעת במעמקים שלאההיית
הוגן ואפילו ידידותי ולא יכולתי להאשים את  בגרמניה וזכיתי ליחס

. אחרים באסון שהמשטר שלהם הביא עלי ועל, שעמם באתי במגע האנשים
שאלתי את עצמי איך  לא פעם. ללית לא ידעתי עודעל מימדי השואה הכ

ידעו את זהותי האמיתית ובהזדמנויות  אותם אנשים היו מתייחסים אלי לו
נוכחתי .  השקפות פוליטיותינושאים המגרים ביטו שונות הייתי מעלה

 .כמובן שהם ביניהם פחדו לדבר. שלרובם השקפות שמאלניות לדעת
                                                  

 
. שוב התרחקו ולאחר מכן, די מקרוב" קטיושות"לעיתים שמענו קולות של 

החולים שהייתי רשומה בו נהרס  בית. בינתיים קרב זמן הלידה המשוער
לא היה לי מושג . והצטרכתי להתכונן ללדת בבית בהפצצה על דרזדן

באפריל  14 - ב.ומה שידעתי היה די מפחיד, שבקלים על התהליך הזה קל
הסתובבו גברים מבוגרים  בכפר. והפעם מקרוב מאד, שוב נשמעו היריות

  .במדים ושמרו על סדר
הסמוך לקרוא  ובלילה ראובן הלך לכפר, בערב התחילו צירי הלידה 

 יסמוך ללידה אפסו כוחותי ממש. בינתיים נשארה איתי שכנהולמיילדת 
 שיסביר לי שזה המאמץ האחרון אמרה לראובן המיילדת.  סכנה לוולדהוהיית

ופתאום הרגשתי הקלה , בשארית הכוחות לחצתי .שעלי לעשות
ונתנה לו מכה  עם ראשו למטה, המיילדת החזיקה את התינוק ברגליו .עצומה

לא היה חסר , היה עוד כחול הוא. ורק אז הוא התחיל לבכות, על הישבן
ד עם האושר הגדול אבל יח, נפשי מרוב אושר לא ידעתי את. קהרבה שיחנו

 .אלה איך להגן על הייצור הקטן הזה בתנאים, להתגנב חרדה התחילה
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עדיין לא  למחרת היום היה צריך לרשום אותו במרשם התושבים ולנו 
אבל רק , שתיולד לי שמאד רציתי, הכנתי שמות לילדה. היה שם עבורו

יוכל התחלנו לחפש שם ש. ושמה רונית אחרי ארבע וחצי שנים זכיתי לבת
הבאנו בחשבון שאפשר יהיה גם להחליף שם בבוא  לא, להיות גם יהודי

 1945   באפריל15-ב. אחרי שיקולים רבים בחרנו בשם אלכסנדר .הזמן
עם ישראל "אולי כסמל ש נולד בגרמניה ילד יהודי, כשהיטלר עדיין בשלטון

 בהיותנו כבר, הוכנס רק בגיל שמונה בבריתו של אברהם אבינו הוא". חי
 ."להיות כמו כולם"המפורש  ולפי רצונו, בארץ

שהרוסים כבר מאד  והודיעו. אס.למחרת הלידה הופיעו שני אנשי אס 
הם , ואם רצוננו לפנות מערבה, הכפר קרובים ואולי צריך יהיה לפנות את

סיפרתי , ראובן לא היה באותו רגע בבית. אמבולנס יעמידו לרשותי
שבע -שש התברר שרק. תושבים עוזבכשחזר והוא הלך לראות מי מה לו

תפקידים ובתור שכאלה גם  ואלה היו בעלי, משפחות בחרו באפשרות זו
 .בתקווה שהרוסים לא יגעו בהם לרעה כל היתר נשארו. חברי המפלגה

לצאת  יצאה פקודה. אחרי כשבועיים  התחילו להפציץ את הכפר 
וצת עצים בשדה בכוון קב הכנסנו את התינוק לעגלה ורצנו, מהבתים לשדה

כאילו שהבחינו , המטוסים לטוס נמוך כשפתאום החלו. ושם מצאנו מחסה
וראובן  באופן אינסטינקטיבי כיסיתי בגופי את התינוק, נורא הפחד היה, בנו
 .עד שהרעש התרחק, אותי

 
 

עץ הדובדבן  מהמיטה הסתכלתי על, היה בוקר אביבי, 1945בשביעי במאי 
כשפתאום לתוך השלווה הזאת  לוא פריחתושהיה במ, של משפחת שטראוס

הייתי באמצע ההנקה ובקשתי . כך חביבים הסתננו קולות מוכרים ולא כל
כובעי  אלו חיילים עם, והוא אמר לי, לחלון ולראות מה קורה מראובן לגשת
, הגבתי ללא התלהבות. רוסיים הוא לפני כן לא פגש חיילים. פרווה משונים

הם נכנסים לחצר של ", ותו רגע ראובן אמרובא "הם כבר הגיעו, זהו"
ושצריך  מאד נבהלתי ואמרתי שהם יכולים לפגוע בפרידל בתם ."שטראוס

  .למנוע את הדבר
הם , רצונם פנה אליהם בשפה הרוסית ושאל מה, ראובן מיד ניגש 

באותו " כאן בחורה צעירה אמרו לנו שיש", הופתעו לשמוע את שפתם וענו
, וראובן אמר להם, מבוהלת, שטראוס הישישה  'הגברגע ניגשה אל החלון 

 .והזמינם אלינו לכוסית, "הבחורה זאת, הנה"
שעברה  מנתה זוג זקנים טובי לב ובתם פרידל, משפחת שטראוס 

שלחם , לצרפת ואחיה לגור עם ההורים אחרי שבעלה נפל בקרב בפלישה
ובפרט , הזוזכיתי מהמשפחה . ואושפז התמוטט מבחינה נפשית, בחזית הרוסית

 מביאה לי ההיא היית. מאז היותי בהריון, להרבה חום מצד האם הזקנה
מהעצים  הדבש הראשון מהכוורת ופירות, חלב עזים שחלבה בעצמה כוס

המחסור כבר היה מאד  כי בתקופה ההיא, הדבר היה מרגש במיוחד. שבחצר
בתור  יהחזקתי את התינוק בזרועותי  היו בביתםכל הזמן שהחיילי. מורגש
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, אחרי שהם עזבו. כל פעם שנתקלתי בהם, כך כך גם נהגתי אחר, מגן
בלילה  .פרידל אלינו ואמרנו לה להסתתר אצלנו עד יעבור זעם הזמנתי את

פחדתי שיכנס לעימות עם  אבל אני, נשמעו זעקות ובקשות לעזרה מראובן
י  אחרהכשהגיע הילד של בעלת המאפיה שהיית רק. החיילים השיכורים לרוב

כל אותם ימים ולילות הם . הלך והציל אותה מידיהם ראובן, ניתוח
 .ושדדו ללא הבחנה אנסו

שהסובייטים  אני קיוויתי. נכים וזקנים, נשים, בכפר היו רק ילדים 
כמושיעים והיום אני  תוהה על סמך  הפעם ירצו להצטייר בעיני העם המובס

. קיוויתי שיתממשו ויאולי אלה היו משאלותי, התבססה מה האמונה הזו
מה  -  אכזרית ואני כאבתי את הדבר והתביישתיההמציאות היית אבל

לדרך מהר ככל  האצתי בראובן שנצא. שהצביע גם על זהותי המבולבלת
צנצנות , קצת מזון, המטלטלים העמסנו את מעט, קנינו סוס ועגלה. האפשר

קטנו במו בקיץ הקודם מכל מיני גרגירי יער שלי פירות משומרים שהכנתי
להשפיע  השכנים ניסו. על כל זה שמנו מזרון והיינו מוכנים לדרך ידינו

 12-ב. והם אמנם צדקו .וטענו שזה טירוף לצאת עם תינוק בתנאים כאלה
בלילה האחרון גילינו לפרידל את  .במאי עם שחר עזבנו את הרמסדורף

 שעבר אחרי כל מה"היא מררה בבכי וכל הזמן חזרה  .האמת אודות זהותנו
ועל  שהיה מטיל חרפה עלי, אתם הצלתם אותי מאונס, באשמת עמי עליכם

אמרנו לה שהיא לא  אבל,  היחידה שסיפרנו להההיא היית". הורי הזקנים
 .שנעזוב צריכה לשמור את הדבר בסוד אחרי
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כבר . הקשיים יצאנו לדרך בבוקר אביבי צונן בלי לצפות מראש את כל
צבא סובייטיים ששמו מחסומים  ו לאורך כל המסלול היו כוחותבתחילת דרכנ

ששמחנו סוף סוף , אנחנו. היה צריך להזדהות ובכל פעם, בצפיפות גדולה
רק שלא  כי האנטישמיות לא, נוכחנו לדעת לדאבון לבנו, זהותנו לגלות את

להיטלר כבר , מה", כמו נתקלנו בשאלות. פסקה בקרבם אלא אפילו גברה
את ", או שקצין אחד אמר לי" ?בחיים  הכדורים שהשאיר אתכםלא הספיקו

בכל פעם שנתקלנו בהם ". ובגלל זה נשארת בחיים בודאי היית מרגלת
. האונס  והכך התגוננתי מפני סכנתימחזיקה את התינוק בזרועותי הייתי

ביום . ופגישות לא רצויות מפני צינת הלילה, בלילות חיפשנו מחסה באסמים
שיבשתי אותם בזמן . לילד ולכבס את חיתוליו לעשות אמבטיהחפשנו מקום 

 .הנסיעה
ושם שוב עמדו  .לאט לאט התקרבנו לגבול הקודם בין פולין וגרמניה 

כי במשך הזמן התחילו , ונשים חיילים סובייטים אשר הפרידו בין גברים
שעבדו בגרמניה עבודת כפייה , פולנים ואחרים רוסים, לזרום אנשים רבים

לשם נלקח גם . המשכילים יותר הופנו מערבה. לבתיהם  לשובבמטרה
מאישה  ביקשתי. ללא התחשבות במצבי הקשה במיוחד בגלל התינוק בעלי

הגעתי לבית אשר . בעלי אחת שתשמור על הסוס והעגלה והלכתי לחפש את
התינוק , סעמד שומר שלא נתן לי להיכנ בחוץ. בו היה אמור להיות המפקד

סיפרתי לו מה , קורעת לב ואז המפקד יצא למרפסת רההתחיל לבכות בצו
כשחזרנו . מצבי והצלחתי לקבל אישור לשחרר את בעלי קרה ומה

לכם דגל  תרכיבו, היות ואתם יודעים פולנית:  נתנה לי עצהההאיש יחד
הודות לעצתה של . כך היה .לבן על העגלה ואז הם ירפו מכם-אדום, פולני
את הדגל . משכנו בדרך ללא התנכלויותה  הפשוטה והחכמה ההיאההאיש

   .אחרי שהוצאתי ממנה את הנוצות תפרתי מכרית קטנה
הדבר היה  באחד הלילות הקרים הרגשתי שהילד מצונן ומסרב לינוק 

מסוים וכך הגענו לחווה  מדאיג מאד והחלטנו למצוא מקום קבע לזמן
הוא . ודיעמד חייל שהתברר שהוא יה בשער. י בידי הצבא הסובייטהשהיית

מהחווה ההיא סיפקו .  שם לעבודרושכנע אותנו להישא מאד שמח לקראתנו
אולם  הסכמנו בלית ברירה.  בעיר ליגניץהלמפקדה הראשית שהיית תוצרת

ברפת של עגלות  גם אני נאלצתי לעבוד. החיים שם היו מאד קשים
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עד שהאכלתי עגלה , לכך  לי שום הכשרההלא היית. ולהאכילן מבקבוק
העיקרי היה בסחיבת כדי החלב  הקושי.  היתר מצצו את שמלתי,אחת

התחילו דימומים חזקים , שבועות אחרי הלידה הייתי אז חמישה. הכבדים
 שם שוחררתי הבהתערבותה של האחות שהיית. מכאבי גב וסבלתי
הם עברו  אחרי כשלושה חודשים. אבל גם מזון לא קיבלתי, מהעבודה אומנם

 .ירו בחווה העזובהלמקום אחר ואותנו השא
על העצים  תקופה מסוימת היינו ניזונים מכל מיני פירות שנותרו 

וכך  הגענו שוב . להתפרנס בו וירקות בשדה ובסוף נאלצנו שוב לחפש מקום
שם . הצבא וגם ממנה סיפקו תוצרת למפקדה  גם היא בידיהלחווה שהיית
כשביקשתי   אבל, קצת יותר טובההיחס הי. משפחות עם ילדים היו עוד כמה

 רהיות ולא יישא, אפשר ענו לי שאי, להקציב לי חצי ליטר חלב ביום
 .מספיק לעגלות

זיהומית  דלקת.  תקועים, בינתיים התקרב החורף ונשארנו שם 
המשכתי להניק תוך כאבי   לי ברירה אחרתהוהיות ולא היית, התפתחה בשדיי

. תפתחותו של הילדשראיתי כי חלה נסיגה בה אבל הגרוע מכל היה. תופת
נודע לי שבכל שבוע נוסע מנהל החשבונות . הייאוש הייתי על סף

העירה לקנות  פניתי אליו שירשה לי לנסוע. מהחווה למפקדה שבעיר בכרכרה
, אחת שעוד הניקה את ילדה אישה. והוא אכן הסכים, מעט מצרכים לילד

 .אותו והניקה )כך קראו לו ברוסית( לקחה באותו יום את סשה הקטן
הבאתי , לי כסף לא היה. הגעתי לליגניץ ולא ידעתי ממה להתחיל 

. לא ידעתי איפה ולמי עמי זוג מגפיים שלי ומעיל בשביל למכור אבל
אבל בתוך , השלטים היו כתובים בפולנית התחלתי להסתכל על החנויות

היה , האיש במקרה. נכנסתי לאחת מהן. ביהודים החנויות הבחנתי
עכשיו נוסע  מי: "סיפרתי לו על מצבנו והוא ממש הזדעזע. הקולומי מסביבת
עושים קצת כסף , מגיעים הנה כולם, הרי מי שרק יכול בורח משם? לרוסיה

". קנדה או אוסטרליה, ואחרים לארצות הברית חלקם לישראל. וממשיכים
במשך  מלה והרגשתי עד כמה אני לא מעודכנת בשינויים שחלו הקשבתי לכל

מה שהיה דרוש לי  קניתי.  היינו מנותקים מדופק החייםהחודשים בהם
כי אנו נמצאים על הדרך , אמרתי מתברר.  לבעלילוכשחזרתי סיפרתי הכו

, זה להשתדל לעבור לעיר, שהיה צריך לעשות הדבר הראשון. הלא נכונה
כל כך פשוט כי היינו כבר ברשימת המועמדים  והדבר לא היה

צעיר  מפקד המחנה והחליף אותו קציןחלה , למזלנו". מולדת"ל לחזרה
 עמה ודרכה גם יהתיידדת אני. שהביא עמו בחורה פולניה צעירה שעמה חי

, להעביר אותנו למפקדה הראשית בעיר עם המפקד החדש וביקשתי ממנו
  .והוא אכן נענה לבקשתי .מסיבה בריאותית

כאן . לעבוד בליגניץ קיבלנו חדר בבנין המפקדה ובעלי התחיל גם 
חזרה לוארשה ועם משפחת  תחלתי להתכתב שוב עם ברונקה שבינתייםה

מה נפטרה וניקולאי נהרג בהפצצה ימאננה שא קבלתי תשובה. וק ביאמנה'נימצ
 .נסע על רכבת בה
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, אחת מהן יהודים ומשפחותיהם ועם, הכרנו שם כמה קצינים גבוהים 
ודיה חמה שעוד  יההסוניה היית .התיידדנו במיוחד, הזוג יאשה וסוניה קרפמן

גדל אצל הורים , יהודיים ויאשה לעומת זאת בבית הוריה ינקה ערכים
נאלצה  היא, בזמן המלחמה כשהיה בחזית. והיה חניך הקומסומול קומוניסטיים

של ברית המועצות במזרח  אחת הרפובליקות(לברוח מפני הנאצים לקירגיזיה 
. מחוסר טיפול רפואיהקטנות חלו בטיפוס ומתו  שתי הבנות,  ובדרך(הרחוק

, מהיהדות הזאת על כל השלכותיה לימדה אותו שאי אפשר לברוח המלחמה
ביקרנו אצלם כמעט כל  . והפתרונות המהפכניים הם אשליהתוכל הניסיונו

 שייכת ההם גרו בדירה שהיית. הקטן "סשה"הוא נהג לשחק עם , יום
ולעודד אותו את סשה אל מול מזנון מלא קריסטלים  לגרמנים ונהג להרים

 יהלווא"  אז בהריון כל הזמן אמרההשהיית, וסוניה. ולשבור אותם לזרוק
כשעזבנו את ליגניץ היא  בערב".  לי ילד כזה ושהוא כך יאהב אותודשייוול

 .ילדה בן
חברתיים עם כל מיני  היו לנו קשרים, החיים בליגניץ היו די נעימים 

התחילו להתארגן קבוצות . עליה ארצה  באפשרותןאנשים והתחלנו להתעניי
יום . אותנו בהיותנו רשומים כאזרחים סובייטיים אבל הם פחדו לצרף

אחרי , הבריאות שר, היה זה ברזילי. הודיעו לנו שהגיע שליח מהארץ אחד
. וראובן זכר אותו עוד מפולין הוא היה חבר השומר הצעיר. קום המדינה

ינו להתכונן קיבלנו הודעה מהמפקדה שעל בדיוק באותם הימים
ברזילי  הייתי במתח רב והפצרתי בראובן שילך לדבר עם". מולדת"ל לנסיעה

עמו וקיבל ממנו הפניה  ראובן אכן נפגש. ויציג בפניו את מצבנו הנואש
סיפרנו על התפתחות . קרוב לים הבלטי, שטטין לגרעין שהתארגן לעליה בעיר

הוא . לי לעורר חשדלקרפמנים ונועצנו בהם איך להגיע לרכבת ב םהענייני
במשך . בתור וטרינר ראשי מיד הציע להסיע אותנו בכרכרה שעמדה לרשותו

ואותו הושבתי , חפצים לתוך עגלת התינוק יומיים כל פעם הכנסתי קצת
כשהמיטות  עזבנו את החדר. העברתי את הדברים הנחוצים ביותר וכך, מעל

ם חשיכה יאשה הסיע ע. לטיול כאילו יצאנו, מסודרות והשולחן מכוסה במפה
היו אלה קרונות , הגיעה הרכבת. לנו כרטיסים אותנו לתחנת הרכבת וקנה

לולא  .התחבקנו עם יאשה והגבר החזק הזה פרץ בבכי, סחורות להובלת
הם היו , להתנכל לה  להם משפחה ברוסיה שהשלטונות היו עלוליםההיית

  .עורקים עמנו
הגענו  למחרת היום. חדלא נוחה ומלווה פ,  ארוכהההנסיעה היית 

. בסוד בפני הסובייטים ליעד תוך שמירה על זהירות מרבית כי המקום נשמר
! פשפשים? הילד על המיטה ומה אני רואה השכבתי את, הקצו לנו חדרון קטן

זה היה הקש ששבר את . והתחלתי לבכות ,להתאפק עוד לא יכולתי
, נצטרך להמתין מןלא ידענו כמה ז. והגמל הזה כבר היה עייף, הגמל גב
האוכל היה . העיק עלי מאד  התנהל בסודיות מחתרתית והמצב הזהלהכו

הולכים לשוק וקונים שם צלופחים מעושנים שהיו  היינו. גרוע וגם לא מספיק
וסופרת  חברת קיבוץ, לשם הגיעה לביקור שליחה מהארץ. במיוחד זולים
 .אורי—ובעזרתה בחרנו לילד את שמו העברי, ילדים
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בעוד חצי שעה  לה אחד העירו אותנו וציוו עלינו להיות מוכניםלי 
, מכוסה יריעות אוהלים צבאיים את כל הקבוצה העלו על משאית. לנסיעה

לשמור  על  שקט  מוחלט  כי  צריך   ואמרו לנו, ממש על ראשנו
האנגלי והצרפתי בכדי להגיע לחלקה , הסובייטי להבריח את הגבול

מאד  והיה קשה, ינו היחידים עם ילד קטן כל כךהי. של ברלין האמריקאי
? מה הוא הבין, הילד אבל, המבוגרים שתקו מפחד. לשמור על דממה מוחלטת

. טמפלהוף-וינט שבברלין'למחנה של הג לקראת שעות הצהריים הגענו בשלום
אבל אחרי תקופה . מכל טוב והתחלנו קצת להתאושש כאן השפיעו עלינו

בשליטת  כי נסענו בשטח, רק שהפעם בגלוי, איתמאד נדדנו שוב במש קצרה
  ).גרמניה(שבמחוז קאססל  האמריקאים והיעד היה מחנה עקורים בציגנהיין

הלכתי . בראונשוויק בדרך אורי קיבל חום גבוה ובקשתי לעצור בעיר 
לא בשעות , מצאתי אחד שקיבל אותנו עם הילד לחפש רופא ואחרי מאמצים

. זרת ונתן לו רק משהו להורדת החוםשזאת ח הוא קבע. המקובלות
אסטוניות  עבדו שם אחיות, פניתי מיד עם הילד למרפאה, למחנה כשהגענו

. ונוצרה בינינו מיד סימפטיה הדדית האסטוניות היו מאד נחמדות. ורופא לטבי
אבל הורשינו לגור , קטן ליד המרפאה לתקופת המחלה הן הציעו לנו חדרון

בגדים  שתפרה לי, תופרת מעולה, גם דודה להן ההיית. אחר כך שם גם
כל האנשים התגוררו  .יפהפיים מדברים משומשים שקיבלנו מהמחסן במחנה

ראובן התחיל . קודם לכן מחנה צבאי כי היה זה, באולמות גדולים משותפים
משק וברגע שנפתח בית ספר לילדים הנמצאים  לעבוד שם בתור מנהל

, חורף הגיע. ים נכנסו לשגרה נעימההחי. התחיל ללמד עברית הוא, במחנה
בימי שמש . מחנה צבאי המחנה כוסה בשלג לבן ונקי ששינה את החומרה של

. כשרק הריסים היו מכוסים כפור, חמות אורי ישן בחוץ בעגלה עטוף שמיכות
החדר היה מתמלא , אותו מבחוץ ופותחת את השמיכות כשהייתי מכניסה

במחנות העקורים פעלו . תפתח יפהשם הוא התחיל ללכת ולה. חמים אדים
הודיעו לי שמישהו מאוסטרליה , יום אחד ,אז יחידות לחיפוש קרובים וכך

ומה , שאודיע לו מה מצבי המשפחתי, אני בחיים ואם, מחפש אותי
. לאוסטרליה כניסה" ויזות"בכדי שיוכל לשלוח , הנפשות ושמותיהם מספר

יה זה מאיר פלמר שעם שה רצתי למשרד נרגשת וסקרנית ושם התברר לי
תי לבקר בביתם יהספר העממי והרב אחיו הצעיר למדתי בדלאטין בבית

 .כשהכנו יחד שיעורים
הוא למד משפטים  פגשתי אז רק פעם או פעמיים כי, האח הגדול, את מאיר

תלמידה בתיכון בשנה שלא למדתי בגלל  נפגשנו שוב כשהייתי. בעיר רחוקה
, חכם ועדין, גבר מאד נאה, דין מתמחהכבר עורך  והוא אז, מחלת אמי

 יבזיכרונ  קשר יפה מאד שהשאירובינינהיה . הראשון שעמו התנשקתי הגבר
הוא היה בן . להימשך שקשר זה לא יוכל, היה ברור מראש. ריח של אביב

רבות בהשכלתו והוא היה חייב למצוא  הוריו השקיעו. הענייבכור ממשפחה 
,  הוא היגר לאוסטרליה1936 בשנת .לתמוך במשפחה  שיאפשר לוךדויש

בהשאירו את כל הנדוניה של אשתו העשירה לשתי  ,מיד אחרי חתונתו
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להתכתב  המשכנו. כתבתי לו שפנינו מועדות לארץ ישראל. הרווקות אחיותיו
 .בעין יפה והקשר נפסק אך ראובן לא ראה את זה, מסוימתעוד תקופה 

 
 

ראובן זכר אותו  .קיבוץ הארציבאחד הימים הגיע מהארץ מרדכי רוזמן מה
היה זה .  לא רחוקההשהייתלשוובדה  והוא הציע לנו לעבור, עוד מפולין

, ושימש למוסד ילדים יהודיים, הגרמניים שהוחרם ארמון של אחד האצילים
בעיקר , הנאצי שנאספו בארצות אירופה המשוחררות מהכיבוש, יתומים לרוב

חלקם היו . ובעלי עבר שונה וניםהילדים היו בגילאים ש. רוסיה ופולין
היה . משפחות נוצריות וחלקם נמצאו בבתי יתומים מוסתרים במנזרים או אצל

שרה  ,שם פגשנו את גניה. ליצור להם בית חם ונענינו ברצון זה אתגר
כל אחד . עמם נותק ורבים אחרים שהקשר, ואסתר שטוק שעוד אדבר עליהן

היו גם באים לבקר אורה ווילי  לשם. תרם שם מיכולתו והסיפוק היה רב
שעבדו אז בחווה שכנה ועד , כ פגשנו בארץ"שאח ,בוגלר עם רותי הקטנה

  .ידידי הטובים היום הם
חורשה  הארמון היה מוקף, הלתחיי מסביב קם להכו, באו ימי אביב 

התפניתי גם לחשוב על  .והופיעו פרחי שלגיות ואחריהם פעמוניות ריחניות
. כי סבלתי מכאבים, לפנות לרופא שיניים  הראשון היההצרכים שלי והדבר
המצב הזה . עקירות וגשרים, זקוקה להרבה סתימות הרופא קבע שאני

מחסור  עשרה וחצי חודשים בתנאי-בגלל ההנקה הממושכת של אחד נגרם
החברתית הזו יכולתי  הפעם התאפשר לי הטיפול כי במסגרת. קשה במזון

ולנסוע לעיר הקרובה לטיפולים כמעט יום  ,ותלהשאיר את אורי בידיים נאמנ
. לעליה לפני גמר הטיפול קבלנו פקודה לארוז ולהיות מוכנים אולם עוד. יום

עלה בידו לגמור את  אבל לא, נסעתי עוד ברגע האחרון לרופא השיניים
 משויפותואני נשארתי עם כמה שיניים  והוא נתן לי את הגשר ביד, העבודה

 .רגישות מאד
 

הבוגרים בגיל  החניכים.  גם משפחת שטוקההייתעמנו בקבוצה יחד  
 להכובמשאיות מכוסות ושוב  שוב נסענו. וחבר מורים ומדריכים, 14-16

באחת מתחנות הגבול הועברנו , וכך. לצרפת ידענו רק שפנינו, עטה חשאיות
יולי  היה זה בימים הראשונים של, דרך ליאון בכוון מרסיי לרכבת שנסעה

ירוקות שאז ראיתים בפעם  איכרים מהסביבה מכרו תאנים, ל ליאוןובתחנה ש
רצה בהן ולנו לא היה כסף צרפתי ואחר  אורי התחיל לבכות כי. הראשונה

ניגש לחלון , אז קם צרפתי אחד שישב עמנו בקרון .הם לא רצו לקבל
 .לאורי קופסת תאנים וקנה

. נה אחרתבתח איני זוכרת אם נסענו עד מרסיי או שירדנו מהרכבת 
אסרו עלינו ". קיול"למחנה  שם חיכו לנו שוב משאיות שהביאו אותנו

נצטווינו לארוז . מוכנים בכל רגע לתזוזה להתרחק משם ונאמר לנו להיות
ואת יתר הדברים , ג לכל נפש"של חמישה ק חפצים במשקל

הבטיחו  "הבריחה"אנשי . ולרשום עליהן כתובת בישראל, למזוודות להכניס
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לנו . ומשם לשלחו לארץ רום'את כל המטען למחנה הראשי בסן גלהעביר 
, און-רשם את הכתובת של קבוץ גל אז ראובן, לא היה אף אחד בארץ

החפצים האלה אף פעם לא הגיעו ארצה . רוזמן קיבוצו של מרדכי
 אחרי למעלה מחצי שנה למחנה ההשנייהביא אותנו בפעם  וכשגורלנו

 . הריקותודותינמזוומצאנו שם את " רום'ג סן"
שלנו , עצבנות בקרב המארגנים שררה,  רוויה מתח רבההייתהאווירה  

באותו שטח היו גם צריפים . מסביב  מובנת כי לא ידענו מה קורהההייתלא 
אבל , רוב הילדים פחדו מהם. ההשנייממלחמת העולם  של שבויים קוריאנים

וכך גם  ם מישמש עמם והם היו מאכילים אותו תבשיל אורז עדהתייד אורי
הילד נעלם , לנמל קרה שברגע שצריך היה לעלות על משאיות בדרך

 .המאכל האהוב עליו ומצאנוהו אצל אחד הקוריאנים אוכל את
להאיץ בנו   כבר המולה גדולה והתחילוההיית" פורט סט"כשהגענו ל 

ואז אמרו לנו , ברזל צרות התחלנו לעלות במדרגות, ההאונילעלות מהר על 
עד , קמה סביבנו המולה. סירבתי בכל תוקף  וכאן אניההאונילבטן לרדת 
, נדמה לי כי שמו היה גיורא, אחד השליחים מהארץ לעזרתנושבא 
ואסתרקה היו  גניה שרה. שאי אפשר להכניס אותנו למטה עם ילד קטן ואמר

אחד מעל שני עם , שני דרגשים היו שם. 'על ידנו וקבלנו יחד תא בקומה ב
הצטופפנו . התמקמה למטה ואנו עלינו למעלה משפחת שטוק. מזרוני קש
 .הדרגש הצר ונרדמנו שלושתנו על

מזון  התעוררתי לקול הרמקולים שהודיעו בכמה שפות על חלוקת 
דבר , והחלוקה מסודרת למופת האוכל היה טוב. ועוד כל מיני הוראות נוהל
שהובילה , זאתהאוניה ה,  עצומהההייתהצפיפות  .שלא היה פשוט כלל וכלל

היו  במעברים הצרים.  עולים4,500הכילה עתה , מטיילים  700 בזמנו כ
גילינו שהשירותים  לשמחתנו. ערימות של תרמילי גב שהקשו על התנועה

, הדבר הפך  למטרד בלתי נסבל אבל במהרה, נמצאים ליד התא שלנו
ת לעומ. שם בתור והרעש והסרחון חדרו לתא במשך כל שעות היממה עמדו

דרך הצוהר העגול ראינו . בתא מים ויכולנו להתרחץ זאת היו לנו
במולדת  השמים והים והייתי מלאת תקווה לקראת החיים החדשים את

 .רבים מהנוסעים למזלנו לא חלינו במחלת ים כמו. ישנה-החדשה
שייט קצר   מהעוגן ואחריההאוניבלילה הרגשנו שמתחילים לנתק את  
האוניה רעדה תוך , כשעה במשך, ושוב. חזקה נעצרה תוך חבטה ההאוני

רק בדיעבד נודע לנו כי . החלה לשוט--מאמץ מוגבר של הקיטור ובסוף
זה (' בצרפת שביתת נווטים ואנשי ההנהגה של עלייה ב ההייתביום הפלגתנו 

 שיחדו )רב בעלי כושר ארגוני ותחבולתי, גוף מורכב ממתנדבים מהארץ היה
 היה צריך לקבל עם ההשניי ציני שאת מחציתואחד הנווטים בסכום כסף ר

. במחצית שקיבל מראש ולא הופיע בכלל אולם הוא הסתפק. גמר המבצע
לחצו על ממשלת צרפת ,  והתנגדו להפלגתהההאוני שידעו על, האנגלים
, עליה כמו דגל הונדורס שהתנוסס, לא הועילו כל הזיופים. אותה לעכב

חקלאיים היוצאים לאחת  ור פועליםבת, ותעודות פיקטיביות של הנוסעים
נאלצנו להשמיד את כל המסמכים האישיים  ,אגב. הארצות בדרום אמריקה
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ידענו שלאורך כל הדרך עוקבת אחרינו משחתת של  כך גם לא. שלנו
והבנה את חוסר  ההפלגה ארכה כשבוע ימים ואנו קבלנו באהבה. הבריטי הצי

 .בהקיץ על סוף הנדודיםחלומות  תוך כדי, הנוחות שבצפיפות האיומה
השמיעו לנו  שעות רבות, הקשר הרדיופוני פעל באופן יוצא מן הכלל 

הודיעו באחד הימים , למשל כך.  שירי ארץ ישראל וכל מיני ידיעות
זה . האוניה ואחרי זה השמיעו את התקווה הראשונים על הולדת תינוק על

אקסודוס ": בפעם אחרת הודיעו את שמה של האוניה .היה מאד מרגש
מפה  ,יום אחד הגיעה אלינו". ז"יציאת אירופה תש", ובעברית ,"1947
שגופתה נקברה  ,ידיעה על מקרה טראגי של מות אחת היולדות, לאוזן

, על גורל העם, עצובים מאד והדבר גרר מחשבות ורגשות, במצולות הים
 .שגם לשרידים המעטים מתאכזר

למים  אוניה נכנסהכשה: אולם האכזבה הקשה לא איחרה לבוא 
אוניות מלחמה אנגליות בכדי  הקיפו אותנו שבע, של הארץ" הטריטוריאליים"

לפי חישובנו היינו כבר קרובים לארץ .  הארץ  לחופיהתקרבותנולמנוע 
עדיין אתם יכולים לשוב : "אימתני קרע את דממת הלילה כשקול

יחו למנהיגים תנ אל. אין אנו רוצים לנהל מלחמה עם פליטים. עקבותיכם על
 ."לגרור אתכם להרפתקה ללא מוצא

. בקולי קולות "התקווה"מהסיפון שלנו נשמעו צריחות ושריקות ושירת  
 הכהשל האוניה ואור מסנוור  לפתע חדרו אורות הזרקורים דרך כל הפתחים

! עצרו את אנייתכם: "עקר את כולם משנתם, זועק ,שואג, רמקול איום. בנו
פולנית , בגרמנית  חזר וצרחםהאוזניי הקול מחריש !"פלסטינהבמימי  אתם

פקודות , ובין כל אלה, בכי ילדים, נשים נשמעו זעקות היסטריות של. ואידיש
הצוות המסור כמו למשל היכן נמצאים דליים עם מי   שלתענייניו
ויירו עלינו גז  במקרה, בשביל לטבול בהם כל אריג מצוי להגנת העיניים בור

בור ימי הבור האלה בין הצ רצתי למצוא את.  קרהמה שבאמת, מדמיע
הגעתי חזרה לתא שלנו כשבידי מגבת קטנה  ובקושי, המבוהל וחסר המשמעת

,  באותו רגע חרטום של אחת המשחתות פגע בתא.טבולה במי בור
לחדור מי  ובו זמנית החלו גם, הרצפה נשטפה. שהיה צינור המים במקום
כי הרגשתי שהאוניה נוטה  יצאתי את התאחטפתי את אורי על הידיים ו. הים

עלו על הסיפון ומשם זרקו קופסאות  רוב הנוער והגברים. קצת הצידה
. זה היה כל הנשק שבידינו. על החיילים האנגלים שימורים ותפוחי אדמה

שאלה  פתאום נשמעו קולות פיצוץ והרמקולים הודיעו. רעש נוראי היה
 עמי השהייתהרטובה   אורי במגבתכיסיתי מהר את עיני, פצצות גז מדמיע

ונדחפתי לפינה מאחורי ערימות של  לחצתי אותו אל החזה, כל הזמן
,  בפני הצעקותםהאוזנייהידיים אטמתי לאורי את  בכפות. קרטונים
 .והתפוצצויות הרעש

בלווי  והאוניה החלה לשוט, הקרב הסתיים אולי אחרי שעתיים 
פצועים אבל לא ידענו  והרבהנודע לנו שהיו אבידות בנפש . המשחתות
 .שהאוניה לא שטה בכוחות עצמה אלא נגררת לא ידענו גם. מדויקיםפרטים 
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עם התקרבות  ההתרגשות גברה. אחרי הצהריים נתגלה לעינינו הכרמל 
את פנינו ומאד התאכזבנו כשלא  ציפינו שהמונים יקבלו. האוניה לנמל חיפה

חר כך נודע לנו שהאנגלים א. פועלי נמל ערבים חוץ מכמה, ראינו איש
הנדודים ונתחיל  את החלום היפה שעוד מעט יסתיימו. עוצר על העיר הטילו

היינו בטוחים . מטרידות על עתידנו דחקו מחשבות, בחיים חדשים בארצנו
לא  עוד. לקפריסין כמו את כל העולים הבלתי חוקיים לפנינו שישלחו אותנו
בין בריטניה  למלחמת יוקרהערובה -משמשת בת" אקסודוס"ידענו אז ש

גורלנו עתיד היה להיות הרבה  ולכן, והמוסדות הלאומיים שלנו ותומכיהם
 .יותר אכזרי

חיילים אנגלים  מהסיפון ירדו. לפנות ערב האוניה נעצרה בנמל חיפה 
, במשך כל חיי". התקווה"את " שאג" הנוער שוב, והתחילו לזרז אותנו לרדת
ועד היום , כמו בתקופה ההיא" התקווה" את פעמים לא שמעתי כל כך הרבה

 .הזה משרה עלי קדרות השיר
המאסר  ירדנו אל רציף הבטון והובלנו אל אחת משלושת אניות 

שבתוכו , צהוב, גדול בדרך צריך היה עוד לעבור דרך אוהל. שחיכו לנו
אמפייר  "ההייתהאוניה שלנו .  טי.די.די צוות רפואי אנגלי שהתיז על כולם

נתגלתה לעיננו מן אורווה , אל בטנה בסולם הברזל כשירדנו. "רייבל
היו , הדחוס החום ואויר, הצפיפות. בעלת רצפת פלדה שחורה ודביקה גדולה

שמרו חיילים ולא הרשו לעלות  ,על הפתח שהוביל אל הסיפון. בלתי נסבלים
עוד פתח עם סולם שהוביל לשירותים ובכדי  בקצה השני היה. על הסיפון
צריך היה ממש לדרוך על גופות בני אדם השכובים  לשםלהגיע 
לשתי  אלף חמש מאות איש נדחפו לכלוב הזה והיתר. כמו סרדינים בצפיפות

גד , נציגי ההגנה, שליחים לאוניה שלנו הסתננו גם שני. אוניות כלוב אחרות
 ההייתנוכחותם ". יציאת אירופה"שהיו עמנו על  , והאחות סימה)מיכה פרי(

קשר  כי דרכם הגיעו כל מיני ידיעות וזה גם נתן לנו הרגשת בהמאד חשו
 .עם הארץ
גופות חצי  ,בינתיים התחלנו תוך דחיפות הדדיות להתמקם לשינה 

על אף . את כל הרצפה כיסו, דחוסים אחד אל השני, ערומים ומזיעים
נרדמתי . הזרקורים שכבו רק בחצות העייפות אי אפשר היה להירדם לאור

מעין , בבוקר סוף סוף הביאו לנו אוכל. בקפריסין תעוררבתקווה לה
, לצעוק כשאורי הבחין בהם התחיל. ששטו בו חתיכות תפוחי אדמה ,מרק
הוא היה רעב והמנה  , ופרץ בבכי)מהמלה קרטופל בגרמנית(" טופול"

כן קבלנו ארבעה צנימים מתולעים -אחרי .בקושי הספיקה בשבילו, לשלושתנו
ושתינו משהו שאמור היה להיות ,  ואני אכלנוראובן שאותם, לנפש
ובהתערבותו  חלוקת האוכל התנהלה תוך אי סדר גמור ואנשים פנו לגד .תה

 .הקשה עזר והקל במקצת שבתנאי הצפיפות, נבחר וועד מתוך המעפילים
ולא היה שום  הסתכלנו על השעון. בינתיים חלפו שעות והורגש מתח 

והמתח הלך , כל מיני שמועות חילו להגיעהת. סימן שמתקרבים לאיזשהו יעד
נבחרה . שאנו שטים בכוון הפוך מקפריסין עד שהופיע גד והודיע, וגבר

על הסיפון היו . מפקד האוניה לשם הבהרת המצב  עםששתיפגמשלחת 
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הצהריים גד  סירות ששימשו במה לכל מיני הודעות ושם הופיעו אחרי שלוש
וחברי הוועד תרגמו את דבריו  וסימהגד דיבר עברית . וסימה ואנשי הוועד

האנגלים החליטו , לא היה יותר צורך בניחושים .לכל השפות של המעפילים
 שייאוהגזירה נפלה עלינו כרעם ופנינו הביעו . אותנו לצרפת להחזיר
סבלנו  ר הוועד נשא נאום חוצב להבות והפציר בנו לשאת את"יו ,וחרדה

צלילים רועמים , יודע כמה  בפעם המי, ומיד נשמעו שובןלניצחובגבורה עד 
כשהכריזו על שביתת רעב של , להירגע עוד לא הספקתי". התקווה"של 

האנגלים ביקשו לחלק אוכל לפחות לילדים ולנשים  .יממה כאות מחאה
בכמה  הייתי מצוידת, למודת ניסיון מר.  היה מוחלטבהסירואך  ,ההרות

בערך קיבלה תפוח עץ  עשרילדה בגיל , צנימים וקצת ריבה בשביל אורי
מזוג מבוגרים קבלתי כמה קוביות סוכר  ,מחייל אנגלי ונתנה חציו לאורי

 .התחלנו לתפוס את החומרה שבמצבנו, התגובה שכך כשלהט. בשבילו
וחלוקת  שעות היום חלפו בין חלוקת האוכל. החלה שיגרה איומה 

רוב . זעריותובכמויות מ המזון היה גרוע. המים המתוקים לשתיה ולכביסה
מותשים מחום ומתת תזונה כשריח של זיעה  ,האנשים שכבו חצי ערומים

על כל " חררה"אורי קיבל . החלל בצורה בלתי נסבלת חריפה ממלא את
קבע  קבלנו רשות לעלות למרפאה והרופא. ושני פצעים על ראשו הגוף

 אלחושכל אמצעי  כל זה נעשה ללא.  שמוכרחים לפתוח את פצעיו ולנקזם
עברו ,  נעה באטיות רבהההאוני .וזעקותיו ובכיו של הילד קרעו את לבי

 קנאתי בנוער המתגודד בקבוצות ושר. היינו בלב הים כמעט שבועיים ועדיין
, סבלו של ילדי  בו בזמן שאין ביכולתי להקל על,)לרקוד לא היה מקום(

המתוקים לא מספיקים בשביל  שהזיעה המלוחה שורפת את פצעיו והמים
 .רחוץ אותול

                         
 

לנמל צרפתי קטן  התברר שהגענו, בוקר אחד התעוררתי לקול צפירות האוניה
נתבשרנו . ומן כוננות לקרב  התרגשות עצומהההיית. בוק-בשם פורט דה

 -את המעפילים לרדת אל אדמת צרפת  שתגיע משלחת צרפתית לשכנע
אנשים מאד . יים הם הגיעובשעות אחרי הצהר ואכן. ושעלינו לסרב

מרגש  עם הרבה סרטים של כסף וזהב ונשאו בפנינו נאום, במדים מכובדים
שיעזוב מרצונו את  על ידידות ורצון לעזור והבטיחו אזרחות צרפת למי

" נרד רק בפלסטינה"אדירה  אחרי התרגום נשמעה זעקה.  המאסרתאוני
 ההייתבאותו יום לא ( .מהגרונות הצרודים "התקווה"ואחרי זה פרצה שירת 

עמדתי די קרוב . )ההאוניומים כי נגמר המלאי על  חלוקת מזון
זלגו  ויכולתי לראות כיצד מעיניו של המבוגר והגבוה בדרגה למשלחת
עשרה שאחיו נהרג  אחד המעפילים נער בן שש, פתאום מהומה. דמעות

ינו קוף על התורן והניף את דגל טיפס בזריזות של" אקסודוס"בקרב על 
הוא קפץ לתוך ההמון והאנגלים לא , אחיו המת שהיה מוכתם בדמו של

 .שנים או שלושה נוסעים בלבד ירדו כנראה מסיבת מחלה .מצאו אותו
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רופא  עם, בערב הגיעה משלחת מתנדבים ביניהם יהודים רבים 
נמצאים אלפי יהודים  הם סיפרו לנו כי בנמל. והביאו עמם מזון, בראשם

בינתיים עברו שוב ימים . אותנו בכוח לרדת  במקרה שיאלצוהמוכנים להפגין
כשאנו נצלים ממש בחום הבלתי רגיל של אותו , כלשהי ללא תזוזה

של מזון  סירות מלאות.  לנו חגיגה מבחינת האוכלההייתלעומת זאת  .קיץ
בפעם . וירקות טריים פירות, ובהן לחם, יום מהרציף-הגיעו אלינו יום

 בהריון השהייתואישה צעירה מהונגריה  לפל ירוק ואדוםהראשונה ראיתי אז פ
נתתי לה את שלשת הפלפלים שלנו !". פפריקה יוי"נתנה צעקה 

כשלושה  אחרי.  הזה לגרום למישהו שמחהםבגיהינומאושרת שיכולתי  והייתי
. על שביתת רעב החליטו שוב" בוק-דה-פורט"שבועות בלהט השמש של 

בכל הפינות התגודדו , כנפיים ג קיבלההשמועה שיחזירו אותנו להמבור
 האישרק .  ולהמשיךרלהישאהוחלט . ויכוחים סוערים קבוצות המעפילים תוך

 .ירדו מהאוניה, ובעלה, שעמדה ללדת אחת
 השהאוני קבוצות נוער שרו שירי ארץ ישראל ועם השקיעה הרגשתי 

 רלמייצימים נכנסנו  אחרי שניים או שלושה. מתחילה להתנועע ושטה
. הטלטלה בחבטות אדירות בקירות הסלע הים נעשה סוער והאוניה. גיברלטר

נסעתי ,  בטיול בספרד1987-כשהייתי ב. היה מפחיד מאד
האוניה  .לצפות על הסלע והמצודה בתנאים שונים לגמרי, לגיברלטר במיוחד

. ולא היה לנו מה ללבוש היו גשמים ורוחות, עגנה אז בגיברלטר מספר ימים
 האנגלים זרקו על הסיפון -לקחת עמנו   המעטים שהורשינואת החפצים

סוף התחילה האוניה שוב לנוע -סוף. וניזוק ממי הים  נרטבלוהכוהתחתון 
, במחלת ים רבים מאד חלו. הפעם גם האוקיאנוס האטלנטי פעל נגדנו אולם

למזלנו . הזה ואת הסרחון הקיאו אחד על השני וקשה היה לשאת את המראה
חוסר היכולת לפעול , נשברתי מבחינה נפשית אבל אני, מהמחלהלא נפגענו 

נוסף לזה סבלתי .  גמורהתלאפאטיו אותי עד דכדך לשינוי המצב
 .בפתאומיות שיניים שהיה קשור בהפסקת הטיפול כשיצאנו משוובדה מכאב

 
 

הסערה . גרמניה הגענו לחופי, אחרי השבוע הקשה והאחרון לנסיעה הזאת
ואכן היה , האחרונים בתור לירידה הודיעו לנו שנהיה. םרעמים וגש, התחזקה

שמחתי שגד נתן פקודה לא . כיממה בגהינום עלינו לשהות עוד
להרגיש  יותר מכל רציתי". גבורה"לא היה בי כבר כוח ל, להורדה להתנגד

 .קרקע מתחת לרגליים
שבין ליבק  "אמסתאו"הגענו למחנה צבאי מגודר בגדר תיל דוקרני ב 
יכול היה שוב להתרוצץ חופשי  ואורי, היו עוד ימי ספטמבר החמים. להמבורג

למפקדה בבקשה לאפשר לי לנסוע לרופא שיניים  אני פניתי. בשטח המחנה
מרפאת  מצאתי, יפ צבאי להמבורג'בלווי של שני חיילים נסעתי בג .והם נענו

בפרט כשסיפרתי לו את  ,שיניים ולמזלי גם רופא טוב עם הרבה אמפטיה
רצה לקבל תשלום ואז עלה בראשי רעיון  הוא גם לא. בת הפסקת הטיפולסי

אמרתי לרופא . לקנות כמה מצרכי מזון בשביל הילד לנצל את ההזדמנות
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המצרכים וגם  קניתי את.  והוא הראה לי יציאה מהחצר האחוריתןהעניי במה
כששני ,  וחזרתי למרפאה)עכשיו בסיר הזה אני משתמשת עד(סיר לבישול 

 .שמא ברחתי להם, כבר חיוורים ומבוהלים היו, ילים שעמדו בחוץהחי
נמצאו לא  והמבנים במחנה, בינתיים התחילו ימי הסתיו להתקדר 

לשם הגיעה . ליד העיר ליבק "זנגורדן"הועברנו למחנה . מתאימים למשפחות
 עמנו עד לעזיבתנו את המחנה השהיית, כהן גם שליחה מהארץ בשם סגולה

הגיעה אלינו הידיעה , בחצות, 1947לנובמבר  29 ב. בדרך לעליה
והתחלנו לרקוד  ם ואז כולנו  יצאנו אל החצר המרכזית"ההצבעה באו על

 .שקשה לתאר אותם ההתרגשות והשמחה היו כה גדולים. ולשיר
שלטו  שוב התחילה התארגנות לקראת עליה וכיון שבארץ עדיין 
אולם , בלתי חוקי באופןהיינו אמורים לצאת לדרך גם הפעם , האנגלים

קיבל דרכון על שם , ראובן שידע עברית .בקבוצות קטנות ובדרכונים מזויפים
. חרוד ואני כתיירת שוודית בשם מרים טרייסטר-מעין אבשלום אלברטון

דפיקות לב  לא היה רשום אצל אף אחד משנינו וזה גרם לי לא מעט הילד
,  אנשי משטרת הגבולותהוניהא בביקורת הדרכונים במיוחד בחיפה כשעלו על

 .אבל איכשהו זה עבר בשלום. סבר ענקים חמורי, כולם ערבים
: חלק אך הדברים לא התרחשו כל כך, הקדמתי כאן את המאוחר 

 ההשנייבמחצית , הצרפתי אחרי שיצאנו במשאית בלילה מהמחנה בכוון הגבול
 היה שבה" נוי אולם"כשהגענו לעיר  .אורי קיבל חום גבוה, של דצמבר

קבלתי הפניה לרופא שקבע שהילד חולה , היהודית משרד של הסוכנות
, ואחרי כחודש ,קיבלנו דיור זמני ומזון. ואסר עלינו להמשיך במסע ,בחצבת

ומשם עלינו , לקבוצה אחרת ממרסי כשהילד הבריא לחלוטין הצטרפנו כבר
, שהייתה בעינינו, "פרובידנס"הצרפתית  על אונית הנוסעים

, באלכסנדריה  עשתה תחנת בינייםההאוני. מפוארת מאד, הנעימה להפתעתנו
אנחנו הסתכלנו . לרציף הנמל כשרק התיירים הלא יהודים הורשו לרדת

, במיוחד מראה פועלי הנמל הקטנים והרזים  נחרטיובזיכרונ, מהסיפון
. החסונים ועל ידם השוטרים, גבם סלי גומי שחורים מלאי פחם הסוחבים על
 .עם  לתפוס שאלה ואלה שייכים לאותוהיה לי קשה

למרות . הגענו לנמל חיפה, 1948 לפברואר 15-ב 
 לי ההיית,  הרבים שלא אמנה אותם כאןםהאובייקטיביי הקשיים
ונשמתי  ,וכשיצאתי עם שקיעת החמה החוצה. נפלאה של להיות בבית הרגשה

 .מרוב אושר רציתי לזעוק, אויר ספוג ריחות של פרחי הדר
 
 

 


