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מלאנערהיההואעשרים.בןכשהיה ,-1942בביתאאתפגשתי

וחיתההזיעוידיוכפותונבונות.שחורותעינייםבעלחיים,
גדולות.שאיפותכללבדרךהמסתירהמוגזמתהססנותבהתנהגותו

היהבקרבווכניעףת.יהירותשלתערובתבדבריוניכרה ,כשדיבר

נסוגומידאותםתקףהואשיחו;בניעלעולהשהואמשוכנע
האמת,למעןכבושה.אירוניהמלאותהיואמירותיובביישנות.
סופריםעםאואיתיכשדיברבעיקרביטוילידיבאוהאלההתכונות
משוררשלמצדוכבודשלליחסראוייםשהיו ,ממנומבוגריםאחרים,
עליתרקצתאותםשמעריכיםביתאחשבבה-בעתאך ,מתחיל

היטיב-דופןיוצאכישרוןבעלמבטיח,סופר-כמוהומיהמידה.
זאת.לדעת
תמידכלומרתקווה,ללאבווארשהחיינו ,-1942בהימים,באותם

ארצנו .עצמנואתמשליםשאנחנוידענוכיאףתקווה,לנוחיתה
שלעוצמתהולנוכחהגרמנית,האימפריהמןחלקחיתההכבושה

שתובס.להאמיןכדיתקנהחסרתאופטימיותנדרשההזאת,האימפריה

השכבהחיסולברורות:היולעמנוביחסהנאציםשלהתוכניות
האוכלוסיהמןחלקוגירושהארץשטחיעלהשתלטותהמשכילה,

המלחמהבתקופתלכתובשהחלוהצעיריםאחדהיהביתאלמזרח.
בדיוקלהגדירקשהשונות.ממלאכותהתפרנסהואהנדכאים.בשפת

עיסוקיםאלההיוחוק.בושאיןבמקוםאנשיםמתקיימיםאיך
כרטיסלושהעניקו ,במשרדאוחרושתבביתלמחצה,פיקטיביים

שלאפעילויות-לגנובאוהשחורבשוקלפעולוהזדמנויותעבודה
הגרמני.השלטוןלרשויותנזקשהסבומכיווןמוסריותלבלתינחשבו

חייםוניהלמחתרתיתבאוניברסיטהסטודנטביתאהיהבמקביל
וודקה,לשתותכדישהתכנסוהמורדים,הצעיריםמןכרביםסוערים

מחתרת.עיתוניולקרואפוליטיקהועלספרותעלבלהטלהתווכח
הדבריםאתראההוא .סרקסטיחיוךמחייוביתאהיהבחבריוכשהביט

למלחמהלצאתשלהםוהלהטהפטריוטיותמהם.ובהירהחדהבצורה

בשםאך ,כן-מלחמההגיונית.לאתגובהלונראוהגרמניםנגד
מזרחמדינותברובבדמוקרטיה.האמיןלאהצעיריםמןאישמה?

והשיטהלמחצהדיקטטורייםמשטריםהמלחמהלפניהיואירופה

לשלוטשרצואלההרחוק.לעברשייכתחיתהשלהןהפרלמנטרית
לצרףשיסכיםכדיהשלטוןעללחץולהפעיל"תנועה"להקיםנאלצו

הבא.בגליוןיופיעהפרקשלהשניחלקו *

יושלםלעבריתשתרגומוהשבויה,הרוחמילושצ'סלבשלהנודעספרומתוךהפרק

פולניםרוחאנשישלהפעולהשיתוףאתבספרבוחןמילושב'קשב'),אור<יראההשנה

בורובסקי>.תדיאושהסופרהוא'ביתא'אוהנכזב'('האוהבהקומוניסטית.העריצותעם

המנוח.לשםולגיוראארבלאילנהלד"רהמתרגמתתודת
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שלשעתןחיתהזאתבכוח.השלטוןאתלתפוסאולקואליציהאותם
נוערואיטליה.גרמניהשסיפקוהדגםפיעלהלאומניותהתנועות

רעיונותשלהחזקהלהשפעתםנתוןהיהעדייןבווארשההמחתרת
 ,כמובןהתייחס,לאאךפופולריים,היומכברלאשעדלאומניים,

הפולניהעםמעורפלים.היונימוקיוולמוסולוני.להיטלרבאהדה

כיהעירכשביתאבו.להילחםצריךכןועלהרגמניהעםבידידוכא
חבריוהגיבוגרמנית,ללאומנותפולניתלאומנותביןעימותרקזהו

איזהעלושאלהקיראלאותםלדחוקניסהביתאכתף.במשיכת
בעתי.דאירופהתישעןעקרונותאילוועללהגןברצונםערכים

תקווהחיתהלאהאפלה:לבהיהזהדעתו.אתהניחולאהתשובות
לעתי.דכלשהוחזוןלאוגםלשחרור
ככלרעהמלחמה,שלפנילסטאטוס-קווהחזרהמאבק.לשםמאבק
לחזותוזכובקרבנפלושלאאלהשלגמולםלהיותאמורהשהיה,

לידיביתאאתהביאכלשהוחזוןהיעדרהאנגלוסקסים.בניצחון

ושוקע.דועךעולםכוח,זולתדברבושאיןבעולםחישהואמחשבה
שסביבםבזמןהאדםכבודעלדיברושעדיין ,הישןהדורמןליברלים

עגומים.למאובניםדמואנשים,·אלפימאותרצחו

אודתית-כלשהיאמונהחסרשהואבשיריולהודותהעזביתא

אחרת.

שיריוקובץשללאורבהוצאהקשהועבודהרבמאמץהשקיעהוא
אתחילצתיבקושימפוקפק.ובצבעידניתשכפולבמכונת ,הראשון
לקרוא,כשהתחלתימידהספר.כריכתשלהדביקהצבעמןאצבעי

קריאתזאת,עםאמיתי.במשוררמדוברכיספקליהיהלא

הכבושהוארשהרחובותשמחה.ביעוררהלאביתאשלההקסמטרים
ואפופותקרותבדירותשהתקיימוהמחתרת,אספותשוממים.היו

לטקסיםדמובמדרגות,הגסטפופסיעותמקולמתמידבחששעשן
בתחתיתכמוהאימפריהבתחתיתהתקיימנוקבורה.במערותקודרים

שארעםשחלקנוהיחידהדברהיומעלינווהשמיםענקימכתששל
ביתא:שלבשיריונכחזהכלכדור-הארץ.פניעלהאדםבני

קטרוג.שלשירהזוחיתהלאוהמוות.הקדרות ,הערפלהאפרוריות,
בשיריהם.תקווהביטאולאדורובניגםסטואית.שירהחיתהזו

מוות-המוותוחזיוןלקרבקריאההיובשירתםהעיקרייםהמוטיבים
משורריםכתבושעליוהרומנטילמוותבניגוד ,ממוחשייותרשהיה

כולםנהרגווארשהבמשורריהצעיריםקודמות.בתקופותצעירים

 ,כןפיעלאף .הגסטפובידיומיבקרבמיהמלחמה,סוףלקראת
שפקפקהמידהבאותהההקרבהשלבמשמעותהפקפקלאמהםאיש
ביתא.בה

זולתדבראחריהםישאירולאדורובניכימשיריובאחדכתבהוא
הבאים.הדורותשלחלוללעגניוצחוקברזלשלגרוטאה
באהדההמתבטאתקבלהאותההעולם,שלקבלהחיתהלאבשיריו
עוכרמשהוהיהבשיריועץ.אותפוח ,למשל ,מתאראמןשבה

שלועולמובאךשלעולמוהאמנות:מןהרבהלנחשאפשרשלווה.
המשקפתהמודרנית,האמנותהיררכי.במערךסדוריםהיוברויגל

עיוורתמתשוקהנובעת ,·זמננובתהחברהשלהיציבותחוסראת
חושנייופיעלחשיבהובצליל.בצבעבצורה,סיפוקמוצאתשאינה

כשהואאךבהם.מוקףשהואהדבריםאתאוהבכשהאמןרקאפשרית

מתביישהוא .סביבוולהתבונןלעצורביכולתואין ,בלבדגועלחש
שטחיתולתפיסהפוסקתבלתילתנועהנידוןהואאהבה;במחוות

שהואברגעהאיזוןאתמאבדהואירח,כמוכהקטנים.פרטיםשל
המקצברקערפל;כמערבולתהיוביתאשלהדימוייםלנוע.מפסיק
מסוימת,במידהכלשהי.לכידותלהםהעניקההקסמטרשלהיבש



ביתאשלבהשתייכותוהזאתהשירהשלאופיהאתלתלותאפשר
-לצרהאחיםאלפילוהיופחות.לאאומללהולאומהאומלללדור

אירופה.ארצותבכל-ומרומיםנלהבים
צידוקיםלמצואוניסולמולדתםנאמנותמתוך,שפעלולחבריובניגוד

רציונלייםלעקרונותנזקקביתאעמומה,במטאפיזיקהאובנצרות
הדברכיבעירנוסיפרו ,ן-943באותואסרכשהגסטפולפעול.כדי
השמאל.מקבוצותאחתבהשנפלהמלכודתבשלקרה
לביתאזומןעתההרי ,עדןגןבמעטאךהזכירובווארשההחייםאם

הדבריםסדרפיעלהריכוז.מחנותעולם-בגיהינוםהתחתוןהמדור
הובלכךאחרבכלא.אחדיםחודשיםתחילהשההתקופהבאותה
באושוויץ.הריכוזלמחנה

שאידבנוכפי ,אותושאיבדנוחשבנוקלושים.היושםלשרודהסיכויים
הצליחהואזאת,למרותההוא.המחנהאלשהובלואחריםרבים

 ,לאושוויץהתקרבהאדוםכשהצבאשנתיים.שםלשרוד
שם ,לדאכאואחריםאסיריםעםיחדביתאאתשלחו

אחרירקלנונודעזהכלהאמריקאים.בידישוחרר
בסיפוריולקרואאפשרהריכוזמחנותעולםעלהמלחמה.

קורותיו.אתגוללשבהםביתא,של
 ,במינכןביתאהתגורר ,הריכוזממחנהששוחרראחרי
שכתב ,באושוויץהיינוהספר-1946באורראהשבה

וחבריוביתאבמחנה.איתרשהיואחריםאסיריםשניעם

ששחררההאמריקאית,-70ה"לארמיההספראתהקדישו
ביתאחזרממינכןואבאר".הריכוזממחנהאותנו

מסיפוריו.קובץלאורוהוציאלווארשה
עודאיןאבלהריכוזמחנותעלרביםספריםקראתי
התקומם:לאביתאביתא.שלכספרואותישזיעזעספר
כידוע,נוצרה,הריכוז"מחנותשלב"יקוםדיווח.הוא

שלטונותעמדובראשהמיוחדת.חברתיתהיררכיה
ראשישלבאמונםשזכואסירים-אחריהםהמחנה,

גליםמסושהיוממולחיםאסירים-ואחריהםהמחנה

עללשמורוכךשונותבדרכיםמחיהאמצעילמצוא
החלשיםמצוייםהיוהחברתיהסולםבתחתיתכוחם.
היוולאיוםבכלוהידרדרושהלכוהאונים,וחסרי
או~נולמהזרקתשמתועד-תזונה,תתשלבתנאיםלעבודגליםמסו

המונימצוייםהיוהזאתהחברתיתלהיררכיהמחוץהגזים.בתאי

היושלאיהודיםכלומרלמחנה,הגיעםעםמידשהומתואנשים
החברתי:בסולם"מעמדו"אתבסיפוריוהדגישביתאלעבודה.כשירים

בפקחותוהתרברבואףוהבריאיםהממולחיםל"מעמד"השתיירהוא
יכולרגעכלמתמדת:דריכותתבעוריכוזבמחנההחייםובזריזותו.

אךנכוןלהגיבלדעתהיהצריךולמוות.לחייםמכריעלהיותהיה
וכיצדהסכנהאורבתהיכןכשיודעיםרקאפשריתנכונהתגובה

ולעתיםבהתעלמותלעתים ,עיוורבציותלעתיםממנה:לחמוק
חמקכיצדמסיפוריובאחדתיארביתאשוחד.אוסחיטהבאמצעות

אחד.ביוםלושארבוסכנותשלמשורה

לקפוץצריךהיההלחםאתמידיולקבלכדילחם.לביתאהציעשומר
קיבלושםשהוצבוהשומריםהמשמר.קואתשסימנההתעלה,מעל

קיבלוהרוג,לכלבתמורההקו.אתשחצובאנשיםלירותהוראות
כוונתאתהביןביתאמארקים.וחמישהחופשהימישלושההשומרים

לפיתוי.נכנעולאהשומר
כדיקייב.העירנפילתעלאחרלאסירמספרשביתאשמעהשומר

לשומרהעבירביתאשביצע,הפשעעללדווחהשומרמןלמנוע

 .ישןשעון-שוחדמתווךבאמצעות
פקודה.שלמהירביצועבאמצעותמסוכןקאפושלמידיוחמקביתא
מכדיחלשיםשהיויוונים,לאסיריםנוגעבהמשךהמצוטטהקטע
פיקחהרוסיאבודימקלות:לרגליהםקשרוכעונשכנדרש.לצעוד
עליהם.

הכובע.אתבחטףמסיראנימאחור.ביפגעואופנייםקופץ."אני

ושואל:מרוגזסמוקהאופנייםמןקופץמהרמנזהאונטרשרפיהרר

כשמקלותהולכיםהאנשיםמדועהזאת,המטורפתביחידהקורה'מה

עבודה!'שעותאלהלרגליהם?קשורים
ללכת.'יודעיםלא'הם
ששוב ,אדונייודע,ואתהאותם!הרוגללכת,יודעיםלאהם'אם
אווז?'אבד

 1946בסקי'בוררתדיארש

צריךאבודי-הקאפועליצעק-טיפש?כלבכמועומדאתה'מה
 '! LOSסדר.לעשות
השביל.לאורךרצתי

הקאפו!'שלפקודהזאתאיתם.גמור ,'אבודי

אתכיסה ,להתגונןניסההיווני .כוחובכלוהכהבמקלאחזאבודי
שלצווארועלהמקלאתאתהניחאבודיונפל.יילל ,בידופניו

והתנוד.דהמקלעלנעמד ,היווני
לדרכי."והלכתימיהרתי

משחקאליהונוסףביתאשליומואתמילאהמסכנותההיחלצות

ביתא .סבוןחתיכתמביתאשגנב ,איורןהרוסיהאסירעםמסובך

שאיורןלבשםהואנאותה.להזדמנותבסבלנותוחיכהלנקוםהחליט
המלשין)זהותטשטוש<תוךמסתוריתהלשנהבאמצעותאווז.גנב
עלובאאס-אסאישבידיהוכהאיורןנמצא.האווזבדיקה.יזםהוא

יושב.החשבון .עונשו

פחותזריזיםשאנשיםבשעהלשרודשהצליחבכךשהתגאהביתא,
בריאוהיההיטבלבושהיהעצמושהואתמידהדגיש ,מתובסביבתו

כדיזזים"הםלשמו.סאדיזםשלקורטובהיההזאתבהדגשהושבע.
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רעב,לחושלאכדידביקיםבוץוגושיעשבזולליםממכות,להימנע
ואילו ,עמיתיועלסיפרנושמות,"שעדייןכגוויותביאושמהלכים

ולחםחזירקותלרבעשאוכליםאחרילעבוד"טובהעיד:עצמועל
סביבוכשהאסיריםהבוקר.''בארוחתמשומרחלבפחיתושותיםבשום
המשיחולצתאתלהכתיםלאהקפידביתאלמחצה,עירומיםהלכו

ביתא .יכולתוכמיטבלנוחהשתדלאחדכלנוחה.שינהועלשלו

חלשהיהבקר .ר,ק~לאסירשנגעמעמדהבדלישלתיאורעודסיפק
למשרפות.מועמד ,כלומרתועלת,חסר-כןועל

ענקיתגולגולתממעמקים,כמוהדרגש,בקצההגיחהרגע"באותו
כךאחרבעיניה.ומצמצהבמבוכהבנוהביטהשיבה,שיערמעוטרת

 .יותראףשהזקינו ,בקרשלהקמטיםחרושיפניונראו
בקשה.'לייש ,קך~'
 ..אליוורכנתיאמרתי , ,'דבר

לארובה.'הולךאני'תדק,

וריקות.רגועותהיוהן .יונעיבבמקרווהסתכלתיעודאליורכנתי
בערבלאכולמשהוליתןרעב.הייתיזמןהרבהכךכל'תדק,

 ,הזה.האחרון
 .ברכיעלידובכףהכהקז'יק
הזה?'היהודיאתמכיר'אתה

בשקט.עניתי , ,בקר'זה

קחכשתשבעהבטן.אתותמלאהדרגשעלתעלהיהודי,'אתה,
כךשם,ישןלאאניהדרגש.עלתעלהלארובה.השאריותאתאיתן
שלך.'הכיניםאתאיתןלקחתיכולשאתה
מצוינת,תפוחיםעוגתליישבבלוק'בוא,בכתפי.אחז,הוא'תדק,

מאמא.'ישר

עבודותלביצועוהפיקחיםהחזקיםהאסיריםאתניצלוהמחנהרשויות
לבושלהשיגהזריזיםלאסיריםאפשרוהאלההעבודותמיוחדות.

שלמטענםאתלפרוקחיתהביותרהמבוקשותהעבודותאחת .ומזון
מזוודותאיתםנשאוהיהודיםבאירופה.שונותמעריםשהגיעויהודים

נוסעיםשהםלהםאמרו .ומזוןיהלומיםזהב,בגדים,מלאות
נכנסה"טרנספורט")בקיצור<שנקראהכשהרכבתל"התיישבות".

זקניםהקרונות.מןההמוםההמוןאתמידגירשוהמחנה,בשערי

תפקידםולמשרפות.הגזיםלתאיבמשאיותהובלוילדיםעםונשים
שנועדוהמטעניםאתלשאתהיהוהפיקחיםהחזקיםהאסיריםשל

אתתיארביתאהמחנה.שלטונותואתהשלישיהרייךאתלהעשיר
באמצעותהזאתליחידההגיעהואה"טרנספורט".לידשלוהעבודה

אברי.הצרפתיחברו

עדויותלמצואנדירהעשריםהמאהזוועותשלהעשירהבספרות
שסופרים<תפקידלפשעשותפיםשלראותםמנקודתשנכתבו

מונחהיאלפשעשותפותהאמת,למעןכלל>.בדרךבומתביישים
 ,אישיבלתיהיההמנגנוןריכוז:מחנהשלבמציאותמתוכןריק

גבוהתמיד ,יותרגבוהלדרגהפקודותממבצעיהועברההאחריות
לדעתי,להיכלל,צריךהיהה"טרנספורט"עלביתאשלסיפורויותר.
טוטליטריים,במשטריםהאדםגורלעלהספרותיותהאנתולוגיותבכל
כאלה.אנתולוגיותלאורמוציאהיהמישהואם

ציטוטיםתיאטרון.במחזהכמותמונות,בכמהתוארה"טרנספורט"

שלהספרותיתשיטתואתתיאורמכליותרטובימחישואחדים
ביתא.
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 35.3.גליון

ל"טרנספורט"ההמתנהפרולוג:

בתאווהמניעיםהיוונים,סביבנושרועיםמפלצתייםענקיים"כחרקים
עדייןמשהומעופש.לחםגושיבחמדנותטורפיםלסתותיהם,את

הקורותעליהם.תוטלעבודהאיזויודעיםאינםהםאותם.מטריד
סבלות.עבודתאוהביםאינםהםאותם.גרתמראיוהמסילות

? Was wir arbeiten .נעבוד?]מה[בגרמנית:שואלים

, Niks. Transport kommen, alles crematorium 
? compris מגיעים,טרנספורטכלום,וצרפתית:משובשת[רגמנית

מובן?]קרמטוריום.כולם
, Alles verstehen , משיביםהםמובן]הכלמשובשת:[ברגמנית

משאיותעלפסיםיעמיסולאונרגעים,משרפותשלבאספרנטו
ושכמם".עלקורותישאוולא

מגיעח"טרנספורט"ואשובח:מערכה

צלברצועותהסתופפוהפסים,לרגלישכבוהמפוספסים"המוני
לטשובלשונותיהם,פטפטוקטועות,נשימותבכבדותנשמוצרות,

הירוקים:במדיוכבודבהדרתששוטטבמיאדישותישנוניותעיניים

במגדלמושגים,בלתיאבלכךכלהקרוביםהעציםבירקהביטו
אלוהיםמלאךלתפילתבוצלצלושפעמוניםמרוחקקטןכנסייה

שהתאחרה.

מעברבציפייה.התרוממווהכלמישהואמרמגי,'ע'הטרנספורט

הרכבתעובד ,מאחורנדחפההרכבתמשא:קרונותהופיעולעיקול
שריקה.ופלטבידונפנףהחוצה,רכןהפגושיםפינתעלשנתלה
לאטהתגלגלהוהרכבתהתנשף,אימתנית,בצפירההשיבהקטר
נשיםאדם:פנינראומסורגיםבאשנביםהתחנה.רציףלאורך

וגברים, ,ישנולאכאילושיערפרועותומבוהלות,חיוורותמעוכות,
בתחנה.וצפובשתיקהלאטחלפוהםשיער.בעליופלא,הפלא
בקירותהלםמישהוהקרונותבתוךפתאוםלהתגעשהתחילמשהו

העץ.

חלולות.מיואשותקריאותפרצואוויר!''מים!
מיהאוויר.אחרביאושגיששושפתייםפנים,הציצוהאנשיםמן

וחוזראחריםהאשנביםעלהסתערוובמקומם ,נעלמוממנוששאפו
גברו."ובוהתרוהנאקותהצעקותחלילה.

חפורהשנייח:מערכה

אחדות:בתמונותדי

ילדרץבעקבותיהבהיחבא.צעדיהאתומאיצהאשההולכת"הנה
להשיגמצליחאינוהואוסמוקים,מלאיםמלאךפנישפניוקטן

אמא!''אמא!ובוכה:ידיואתמושיטוהואאותה

הידיים!'עלהזההילדאתקחי'אשה,

בצעקותפורצתהאשהשלי!'לאשלי.ילדלאזהאדוני,'אדוני,
להתחבא,רוצההיאבידיה.פניהאתמסתירההיאובורחת,היסטריות

שיילכדאלהבמשאית,ייסעושלאאלהאללהגיעלהספיקרוצה
לחיות.ורוצהיפהבריאה,צעירה,היא .שיחיואלה ,ברגל
תברחי!'אלאמא,'אמא,בקולי-קולות:ומתלונןאחריהרץהילדאבל
 , ...לא! ,שלילא ,שלילא'הוא
מוודקהדלוחותעיניומסבסטופול.מלחאגררי,אותהשהשיגעד

אותה.והריםבשערותיהתפסאחתובידעליההסתערהואומחום.
מהילדארורה,יהודייהשמ,ךיימחאת,'היבזעם:התעוותופניו

במותגיהאותהתפס ,אחת!זונה ,לךאראהאבי ?בורחתאתשלך

אותהוהשליךהניףלצעוק,שרצהגרונהאתחנקובאחרתאחתביד



 .כבדחיטהכשקהמשאיתעל
לרגליה.ילדהאתוהטילזה!'אתגםלךקחיכלבה!'הנה

Gut gemacht :אמא-להענישצריךככה 2טוב],עשוי[בגרמנית

המשאית.לידשעמדאס-אסאישאמר /מפלצת,
Gut, gut Russki :3רוסי),טובטוב,[בגרמנית 

אצבעותיואתנעץהגברנואש.בחיבוקמפותלזוגהארץעלנפל"הנה
צועקתהיאבגדה.אתשיניוביןתפסהאשה,שלבבשרההמעוותות

מחרחרתבמגף,נרמסתשהיאעדמגדפת,מקללת,היסטריות,צעקות

אותםמשליכיםעץ'בולכמולשנייםאותםמבקעיםומשתתקת.
כבהמות"."למשאיות
לה.שנשארהוברגלבידיהמחזיקיםקיטעת;ילדהנושאים"אחרים

כואב,זה'אדונים,בכי:בקוללוחשתוהיאפניהעלזולגותדמעות
יחדחייםתישרףהיאהפגרים.ביןלמשאיתאותה'משליכים ...כואב

איתם."

העדיםשיחתשלישית:מערכה
דממתהמסילה,לרגלישוכביםאנחנוכוכבים.מלאצונןערב"יורד
הסביבהאתמאירותגבוהיםעמודיםעלקלושותנורותמסביב.מוות

ואפשרקדימהאחדצעדגמורה.חשכהשוררתמזההלאההקרובה,

גמרי."ללהיעלם
אברי.אותישואלנעליים?''החלפת

 '.אל'
לא?''למה

ודי!'לימספיקאדם,בן'בחייך'
אישמיליוןאולילהגיד'צריךאניומהלך!הספיקאחד'טרנספורט

מסביבותהטרנספורטיםקשיםהכי .המולדחגמאזידיתחתעברו

מכרים.'פוגשיםתמידפריז:

להם?'אומראתה'ומה
הייתמהואתה,במחנה.ניפגשכךושאחרלהתרחץהולכים'שהם

במקומי?"'אומר

בטרנספורטאיש 15,000אפילוג:
עלהמפוזריםהמתיםאתאוספותאחרונותמכוניותונשלם.""תם

הרציף."

מחווירים,הכוכביםונסוג.הולךכברהלילהלמחנה,חוזריםכשאנחנו

יוםנאה,יוםיהיהמחר .ועודעודהשמיםמצטלליםראשינומעל
נאה.שרב

אללמעלהנשפכיםעצומים,עשןעמודימיתמריםהמשרפותמן

ונעלםבירקנאו'מעלהשמים,מעלששטמאוד'אטיענק,שחורנהר
עולהכברסוסנוביץטרנספורטטשבינה.אלבדרכוהיערותמעל

בלהבות.

אוטומטיבנשקחמושיםאס-אסאנשיכיתתפניעלחולפיםאנחנו

כתףקוממיות,הולכיםהםאחדכאישמשמרת.להחליףשצועדים
ומחר[בגרמנית: Und morgen die ganze Weltכתף.אל

כולו].העולם
 ·:· 11 •הגרוןבמלואשרים

הערות

בבקשה"הגזיםתאיאל 1ורנותי"גבירותימתוךהמצוטטיםהקטעים . 1

בתרגומהממדיהפרידהבקובץמופיעים ] 38-36 , 33-31 , 29-28 1 18-16[עמ'

 • 1996עוב;ךקלאסי-כיס,עםבהוצאתפגיס,עדהשל

פגיס.עדההערת . 2

פגיס.עדההערת . 3

מעוותמסר

מקו~םשטוש <;tו

האודיסיאה""ילדיהסרטעל

בסינמטקהוצגהאחרוןפברוארבחודש

"ילדיהסרט 1פעמיחדבאופןאביב,תל
שלבבימויוגרמניסרטהאודיסיאה",

שלמסעםאתמתארהסרטטהרן"."ילדיעל 1פוגלסטפןד"ר
העולםמלחמתשלבעיצומה 1מפוליןרובםילדים,חמישה

הגרמניהכיבושמשטחשנים:וחצישלוששארךמסעהשנייה,
 1בסיבירהכפייהמחנותהרוסי'הכיבוששטחדרךפולין>,(של

מספרילדכל .א"ילפלשתינהלעלייתםועד 1לטהרןהנסיעה
תלאותיו.שלוהכואבהקשההסיפוראת

טהרן>(מילדיגרארחלהאמניתשלבהשתתפותההוצגהסרט
קטעלווקדמולמוזמנים,בעיקרכנראההוצגהואובנוכחותה.

(ביניהםברכהודבריוקלרינט>באקורדיוןמלווה(זמראמנותי
חולדאי>.רוןהעירייהראששל

שנותכללאורךנרדפוהיהודיםהילדים-הסרטשלהמסר
שלהיחסביןהבחנהאיןלארץ.ן-943בהגיעםעדהמלחמה
הפולנים.אוהרוסים ,>"בוט"רגמניחיילמראים(אפילוהנאצים

באזורהנאצית,בגרמניההסכנותמלאיהחייםאנטישמים.כולם
הכיבושאזוראלהמסוכןבמעבר 1פוליןשלהגרמניהכיבוש
הפליטותחייהתאפשר>,שהמעברזמן(כלפוליןשלהרוסי

הצקות 1לסיבירהגירוששבאוקראינה,בלבובהקשים
כלברוסיה,שהתארגנוהפולנייםהיתומיםבבתיאנטישמיות

אכןישראל.לארץהאוקיינוסיםפניעלהמסוכןלמסעעדאלה
סכנות.ושלתלאותשלארוכהמסכת
המצמררתלעובדהאזכורכלהואסרטמןבהיעדרותובולט

 1הסובייטילאזורמהגרמניםשנמלטוהיהודיםאלףשמאתיים

ונרדפוסבלוהיהודיםבסרט,התיעודלפיהגזים.מתאיניצלו
מידיזהאםמהותיהבדלבעצםואין 1הגיעושאליומקוםבכל

הפולנים.אוהרוסיםהגרמנים,
הסובייטייםהשלטונותבידיהפליטיםגירושתמונותלדוגמה,
אתבזיכרוןמעלותלרכבות,הפליטיםודחיסתבסיבירלגולאג

הכלבים,ושיסויהאם-אסצרחותהנאצים,שלהפראיתהתנהגות
בתנאיםהצפופים,הבקרלקרונותהיהודיםאתדחפוכאשר

ההשמדה.מחנותאללהסיעםכדימחפירים,
מןמאודשונהוהואהיטב,ליזכורלסיבירהנסיעהאירוע

תענוגות,מסעחיתהלאהזאתהנסיעהאכןבסרט.המתואר

המסךעלשנראהממהאכזריתפחותהרבהחיתההיאאבל
הריכוזממחנהבתכליתשונההיההרוסיהגולאגגםבסינמטק.

האוכל 1כילדמשפחתיעםאליוהגעתישאניבמחנההנאצי.
ניתנואךעז,קורשרררעב.היהלאאךבצמצום,אמנםהיה

עצים,בכריתתלעבודאולצוהגברים .בפניולהתגונןאמצעים
וללאכוחותאפיסתעדלאמוסדרות,עבודהבשעותאך

שלהמוכריםהזוועהמתיאורילגמריבשונהזאתהתעללות.
הריכוזבמחנותאחרים>כלואים(ושלהיהודיםשלהכפייהעבודת

אסיריםנרצחוובדכאובבוכנוואלדהנאציים.ההשמדהובמחנות
בגזים.ההמתהולפניהמלחמהפרוץלפניעודרבים
הסובייטית.ברוסיהבגולאגיםהחייםאתלתארמתיימראינני
אניאיומים.אכזריותמעשישםחסרוולארבתיעודישכךעל

דיווחיםגםושמעתיכפליטיםכשנהבוששהינוהמחנהאתמכיר

אחרים.מאנשים

מחנהוביןאליושהוגלינוהגולאגביןהתהומיההבדלאתאדגים
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