
132 

הםעמירה

 :עונהוהוא ,לואומריםלך?"טובהכי"איפה
"בדרך"

ובהפתעת·בהקלהגיליתיכךהסופי"."הפתרוןשנותעםאצלינקשרלאאבישלמותו

שראשועם,רצחשלהנעבסרטמיקומושגסס.בעתיומייםלידושישבתיאחרימה

בניגוד-מותולקראתעליעצמוכפהלאתמנון,כזרועותמתפצליםוקצותיובגרמניה

באינטראקציותשניםאותןשלהמתמדתבנוכחותבהתחשבארגיש,כישציפיתילמה

וארבע,שבעיםבןאדםשלמוותהיה:שזהמההיהזהחייהם.לאורךהוריעםשלי

סימנילהפתעתי,כןגםגילה,דווקאהאחרונותבשנותיוכיאףבריאותו,אתשהזניח

לחיים.אהבה

לאחרשניםארבע ,אמישלגסיסתהלקראתכלליתחזרהחיתה 1997ביוליגסיסתו

גסיסתושנים.ייחלהולמוותבמותה,ושמונהשמוניםבתחיתההיא . 2001ביונימכן,

משבועששוחררהאחריימיםשלושה-גסיסתה .המוחיהשבץאחריוחצייוםארכה

רב.זמןעודלחיותלהמשיךתוכלכיליאמרושהרופאיםאףהחולים,בביתאשפוז

חייהבימיהרימהלהגדיר,שנהגתיכפי"נ;סנית",ובעקשנותאחרת,החליטההיאאבל

לשתות.אולאכולוסירבהשינייםחשקההסנטר,אתהאחרונים

פיכחוןביןנעושניהםשלהם.אחרוניםימיםבאותםהרבהואמרודיברושניהם

(שורגורודוהמחנותהגטואתהזכירולאשניהםאבלובלבול.ערפוללביןוצלילות

עודועםמשפחתועםרומניה,סוצ'בה,מעירוהסאברהםגורשלשםבטרנסיטרייה,

חנהגורשהלשם ,כלזןגןברהמוותומחנה ; 1941בסוףבינהנוקומיהודיאלפיםמאות

עשיתישניהםמיטותלידבמונטנגרו).הגסטאפובכלאשנהחציאחרי , 1944בקיץלוי

ולאאחרונות,דחופות,שאלותשאלתילאלעשותה:אלאיכולתישלאשגיאהאותה

לחסדיודבריהםאתהפקרתיכךאחרונים.רגעיםבאותםשאמרומהלרשוםרצתי

תפקידמלשחקנרתעתיכנראהייענו.לאשלעולםשאלותעםונותרתיהזיכרון,של

מהאתלעשותאופנתי,תיעודשללאובייקטיםאותםלהפוךדווי,ערששלבסצינה

בחייהם.עשולאשהם

ושםפהניסהאברהםמחשבותיהם.ושלחייהםשלמסודרתיעודהותירולאהם
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ליידיש,געגועיםכמוויותריותרלישנשמעהעבריתכתבמשהו,לשרבטחייובמשך

לעצמוייחסלאהסתםמןנתקע,אבלזיכרונותיו,אתאערוךשאנילעצמוהבטיח

הקשיםהביקורתממשפטיאחדהיהמדי"יותרעצמואתאוהב("הואחשיבותמספיק

מיאנהשפות,בכמהוטוביפהלכתובשיכלהחנה,מישהו).עללמתוחהיהשיכולביותר

כתיבהכאשר ,-1945-1944בכלזןבנרגןכתבהאותוליומןמסודרמשהולהוסיף

ליענתהנכתבים,"ספריםהרבה"כל·כךמיידי.מוותעונששלבסכנהכרוכהחיתה

טעםאיןדופן,יוצאמיוחד,ממשמשהולכתובאי·אפשר"אםלכתוב.בהכשהפצרתי

עשייתעלהוויתורשלה,הקיצוניהאמביציהלחוסרהיבטעודבזהראיתיאנילכתוב."

שלה.הכישרונותועםהחייםעםמשהו

מברגןלבלגרדששבהאחריהמלחמה,אחריהתפתחהזהשהוויתורהסקתי

קטעה,שהמלחמהשניתוארבלימודיהתחילהאףלמדה,למלחמהקודםהריכלזן.

חלקומהומשפחה.נישואיםשלהמסורתיהמסלולפניעלוהוראהלימודיםהעדיפה

נסיבותשלחלקןמההזה?האמביציהבחוסרחייה,כלאותהשליווההדיכאון'של

הגרמני,הכיבושלפניהכירהשלאלעוינותנחשפהה"חדשה"בבלגרדאובייקטיביות?

בדיוקזוכרתאיניכברזרה,(אואורחת"את"אבללה:ציפתהשלא-נכוןיותראו

ילדותחברות .האוכלוסיןלרישוםבמשרדסרביתפקידונתלהאמרהלי),סיפרהמה

ביוגוסלביהלשכוח.להיעצואוכלזן,נרגןעללסיפוריההאמינולאלא·יהודיות,שלה,

(והיאהפרטיזניםכמוהשחרור,עלנלחםולאריכוזלמחנהשהגיעבמיזילזלוהחדשה

הכיבושלפניך~'ילאס,מיל;ןאןשלפיקודותחתפרטיזניםלחולייתהצטרפהדווקא

היהודיתהקהילהאבלאיטלקי,כיבושתחתקודםחיתהאשרמונטנגרו,שלהגרמני

הצטרפותה,בגללבכולםהגרמניהכובשיתנקםשמאפחדהצטינייהבעירהקטנה

אחרת,משפחהבינתייםהתיישבהבבלגרדאמהבדירתלהצטרף).לאבהוהפצירה

והיאנרצחה,משפחתההיחיד.רכושהאתבחזרהלדרושטרחהלאואמייהודית,לא

החוצהמדירתןפעולהמשתפיגררואידלהסיפרוהשכניםקירות?ארבעהעלתתעקש

מהקירשנפלטיטושלתצלוםכזו?בדירהלגורתוכלכיצדאחיותיה.ואתהאםאת

בכירה,כעורכתעבדהשםבצרפתית,כלגרדרדיושידוריבמערכתלידו,שעברהבעת

שגרםהקשזומטופשתתקריתחיתהכמהעדהיהודייה.נגדחשדותשלפרץהעלה

לוויתורשלה,לדיכאוןהוסיפהכמהעדולהגר?וביתה,מולדתהאתלעזובלהחלטתה

שחיתהמשוםכמורה,עבודהמצאהלאשבישראלהעובדהאישית,התפתחותעל

אנימהובעצם,מוצהרת?קומוניסטיתשחיתהמשוםוחמש),שלושים(מעלמדי""זקנה

כלזן?נרגןלפניעודהדיכאוןהתחילאולייודעת?

סיפוריהםועםמהוריזיכרונותיעםומשוחחותבזיכרוני,משוחחותהגסיסותשתי

המעגלכשמסביבשלהם,הפרטיתבתהוםפרטנרשחיפשושואהניצולישניחייהם.על
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החיצוניהציוניוהמעגלהזו,לתהוםשלובדוגמטיותהמתכחשהקרובהקומוניסטי

מתחברותהמשוחחותגסיסותיהםלחורבן.התקומהלהיותבשחצנותו,המתיימר,

דמותםאת"משלימותכתבתיכמעטאצלי.מיוצגיםשהםכפיולחשיבתםלחייהם

הולכיםוחייהםדמותםמטעה.ש.ל.מהשורשאבלאצלי,"מיוצגיםשהםכפיוחייהם

ואיןולעברם,להםונוגעתבישצצהשאלהוכלבהעדרםהעוברתשנהכלעםוחסרים

עליה.שיענהמי

אצלאחתגסיסתם:את"לביים"לאהפנימימהכלללעצמיהתרתיחריגותשלוש

מכתםעלבאוזנילחזורממנהביקשתישמתה,לפניימיםכמהאמי.אצלשתייםאבי,

אניכאילויתפרששמאכשביקשתי'התביישתילצטט.אהבהאותובלטיניתמסוים

הך'עםהמנחם,אתמידדיקלמההמיטה,עלכוחחסרתשרועההיא,אבללמוות,מחכה

כאילו·משוויצההיאשעשינו,ההפוגותאחתחיתהזומחאה.שוםבלישלה,המתגלגלת

הילדהלהיותחוזרתואניבזיכרון,שנשארמהעלומשתוממתשלההלטיניתבלימודי

שפות,בכמהכאלה,וכמהכמהלהוהיו-שלהה"קךנצים"עללחזורמאמאהמבקשת

תקופות.מכמה

שרהאותוהערששירשלמלרחיועללחזורהחולים,בביתאזממנה,ביקשתיעוד

כינינו,תמידכךיוגוסלבית.פהכותבתאניטעיתי.לאכן,כן,ביוגוסלבית.בילדותי,לי

אבלהבינההוריה,שפתהספאניולית,(אתשלההאםשפתאתונוחות,קיצורלשם

בההותירהאשרהשפהספרה,בההשפה-"גויה")אביהאותהכינהולכןדיברה,לא

-בוסניתלאסרבו·קרואטית,לאסרבית,לאלחקות.מסוגלתשאינניהמבטאאת
היחידיםשהצ'כוסלובקים(כמויהודיםהיוהיחידיםהיוגוסלביםכיההלצהיוגוסלבית.

באוניברסיטה,שלמדה 1913,שנתסרייבוילידתלגביה,מאודנכונהחיתהיהודים)היו

שפהלימדהמחתרתיים,קומוניסטייםלחוגיםנמשכהשםהשלושים,בשנותבבלגרד

ומשם,בפריפריה),רקעבודהקיבלה(כיהודיהמונטנגרובצטינייה,צרפתיתוספרות

כלזן.לנרגןמשארכבותעלאותהלהטעיןהגרמניתהמוותתעשייתשקדהממונטנגרו,

הביתה.חזרהראיתםמגרמניה,בדרכיםפגשהאותם"יוגוסלבים"אלההיו

הגרמניםביקשותבוסתם,לקראתאותה.שיחרדוכלזן,נרגןמשחרריהבריטים,לא

רכבתעל 1945באפרילאותםוהעמיסויהודים,של"~גלות"כמהעודולרצוחלהספיק

מהרכבתירדהוהיאהתרופפה,הרכבתעלהשמירההתקרב,האדוםהצבאואולם,מזרחה.

לאהחליטהשהיאאולה,חיכתהלאפשוטהרכבתאםיודעתאינניאדמה.תפוחיללקט

המפוארהגרמניהצבאאתוראתההשיחים,ביןהסתתרההיאירד,הלילהעליה.לעלות

מילדעתאפשרהיהלאגרמנייה,איכרהאיזושלבאסםהסתתרהכךאחרנפשו.עלנס

נתקלהכךאחרהאיכרה.אואמי,שחיתההאדם-שלדזולתהמפנייותרמפוחדתחיתה

כזהשלדכיהביןהמפקדאבלבגרמניית,כחשודהבהנהגאחדהסובייטים:בחיילים
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ברוחבלהאמרשלך,גרמניה-ואשאייה""גרמאניהגרמני.להיותיכולאינומסמורטט

מיהרהוהיאזאת,להסתירידעאבלניחשה,כךלמראיה,נבהלהוא-משחררשללב

ברגל,ציניות.בליהוסיפה,שתמידכפי"החדשה",יוגוסלביה,מולדתה,לארצה,לחזור

קומוניסטים.איטלקיםפועליםועםאחריםיוגוסלביםעםבעגלות.

אינניחושבת,אניצרפתימשונה,סרטיחדראינושנה,עשריםלפניאוליפעם,

האדוםהצבאחייליסנטימנטלית,סצינהבוחיתהתוכנו.אתלאגםשמו,אתזוכרת

בכיתי,כל·כך"אנימושג.ליאין-לקרבקשרבליקרב,אחריקרב,לפניושרו.רקדו

מרשהאניהרבה.לבכותנהגהלאהיאבתמיהה.ליאמרהלי,"קרהמהיודעתלאאני

המועצות,בריתעלמהחלוםמפוכחתבכתה.למהידענודווקאששתינולהניחלעצמי

לעמידהתודהאסירתאבלהתמימות,ועלומהרסיוהחלוםעלכועסתלחלום,מתגעגעת

המועצות.בריתשל

חציימיו'בערובהמיוןלחדרכשהובהלהאדום.הצבאשיחרדהסאברהםאתגם

הרופאברוסית.מליםכמהלולומרומיהרהרופא,שלהרוסיהמבטאאתשמעמשותק,

אותווחשבוטעוהרבה .עיראקיהואהעור'כהההמשופם,שהאישחשבלבטחהתפלא.

שיחרדהאדום"הצבאיותר.צעירכשהיהבייחודערבי,יהודישלאחרסוגאולעיראקי,

לשחזרהמשיךאמר,""והרופאלרופא.שאמרליסיפרלעולם,"אשכחלאזהואתאותי,

אמרלאלבטחהרופאהסובייטים."אצלנו,שליליהכללא-כך"אםעצומות,בעיניים

זהותבעלי"סובייטים":תמידנשארוהמשחרריםהסאברהםבשבילאבל"סובייטים",

הואלאומית.ולאאינטרנציונליסטיתשליחותבעליאתנית,ולאאידיאולוגית·מוסרית

הרבההמציאות.עלהזההאידיאלאתכפה-אחריםמיליוניםעשרותלפחותכמו-

עלהמידעבנכונותלכפוראפשרהיהלאכשכבר , 1956שלהעשריםהוועידהאחרי

משטריםשלמציאות-במלואהבמציאותלהכירהתקשההזה,המשטרשלרצחנותו

אנטי-אימפריאליזם,שלבמסווהלאומנותוצבועות,ציניותנומנקלטורותדכאניים,

באותם"שגיאות"כמובןראההואעובדים.שלמחפירוניצולאי-שוויוןפחד,משטרי

שרפורמותהאמיןבמפלגה,מחשבתי""איבוןעלדיברבמנהיגים,פסולמצאמשטרים,

אידיאולוגיהליישםשהתיימרהבשיטהמבניכשלראהלאאךייתכנו,ודמוקרטיזציה

חודשיםכמה,כששהיתין-977בהשלטון.לתפיסתמדעיכמתכוןולהציגהקומוניסטית

ברכבתעוצמתו.במלואאצלופועלההכחשהמנגנוןאיךראיתילבקר.באברומניה,

העוניעלהארבעים,שנותשלהפאשיסטיםעלדיברסוצ'בההולדתולעירמבוקרשט

עלאחרת,לשיטההניסיונותאתלמוטטכדיהכלשעושההמערבעלאז,הניצולועל

אתלהדוףדרכוחיתהזופרובוקטורים.ושלהאמריקאייםהביוןשירותישלמעורבותם

שלהאימיםמשטרתחתשראיתיהעצוםהאנושיומהסבלהדיכוימפרטישליהזעזוע

העיוורוןעלהנפשי,הקושיעלהתגברבהדרגהרקהרומנית.הקומוניסטיתהמפלגה
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האדוםוהדגלהקומוניסטיתהמפלגהשבשםלכךלהתכחשהיהיכוללאהרימרצון.

וחולה.מרוששתמפוחדת,אוכלוסייהעלרודןכקיסרצ'אושסקוו?לד

לכלשישהמוסריתהאחריותאודותעלבינינושיחהמזיכרונילשלוףשמחההייתי

הזיכרוןאבלקוריאה,בצפוןבקמבודיה,בסין'אירופה,במזרחג:ופלצות iJעלשמאלאיש

'ושמהןמלרחיהןממספרבהרבהגדולשנפחןהערותהיוספציפית.אחתשיחהפולטאינו

שקריסתםאחריאמר"עכשיו,"כזו.פנימיתשיחהאצלוהתנהלהכילהסיקרוצהאני

הזמן"הגיעמציאות,הכחשתשלשביבכלאצלוחיסלהאירופהבמזרחהמשטריםשל

הסוציאליסטיהניסוי"כישלוןאמראחרובמקרההרגשות."לאותםחדשותמליםלתת

ברוסית:אמר,ועודלצודקים."בוהטבועהניצולואתהקפיטליזםאתהופךלאהרי

יכולהשאיניאצלנו'פרטיצופןמיןהיהזהמההתחלה").("קדימה, "הל';~כ;t"ןוןאי

הסיזיפיהסלעאתלגלגלהזמןהגיעכילהגידשרצינואימתכלמקורו.עללהתחייב

סנצ'לה"."דודאי-עצמיללגלוגמתחזהבדרבון-אמרנוההר,במעלהשוב

שכונובמשטריםבשמהשנוצרמהאתלהדחיקלאיותרקלהיהלאמיבזיכרוני,

בריתעלהקומוניסטית,המפלגהעלכשדיברנואמרהטיפשה,""הייתיסוציאליסטיים.

לאבי,בניגודשכמותה.ועלעצמהעלטיפשים,""היינואמרה,לפעמיםהמועצות.

לפנישנתיים-שלושליאמרהמשוכנעת,""איננימקלות.נסיבותלאתרניסתהלא

בגדרהיהלאכבר("קומוניסט"קומוניסטית"עצמיאתלהגדיריכולה"שאנימותה,

התכוונה,היאהשבעים).שנותתחילתמאזמפלגהחברתחיתהלאוהיאמפלגתי,שיוך

ב"סוףהמשיחיתלאמונההפקפוק,להעדרהכמו·דתית,לנוקשותהיום,מתרגמתאני

לאינתיפאדההשמיניהחודשבתחילת , 2001שנתלחייה,האחרוןבמאיןב·אבלהטוב".

שלהיומימהפולחןערבמדיכמנהגיכשהתחמקתישמתה,לפנייוםארבעיםהשנייה,

האחרונותהשניםבשלושחיהשםבמוצא,האבותבביתלבקרהכדיברמאללהירי

כדילכורסהכשהתכופפתיבכבדות.נשמהכברהיאלחדרה.מחוץליחיכתהלחייה,

בהתרגשות:ואמרהלעברימבטהאתהרימהוהרכות,החלקותלחייהאתכתמידלנשק

הזההיוםמהלילהגידצריכהחיתהלאהיאבמאי."ה·ןהיום?יוםאיזהיודעת"את

הקירבהוגבולות,זמניםחוצהשייכותטרנס·לאומי,לציבורהשייכות-בשבילהאוצר

מובניםהיולאשפעםאלהמאליהם,מובניםדבריםעלהנאבקיםלכלהכבודורגש

מאליהם.מובניםלאשעדייןואלהמאליהם

אחרימותה,לפנישנה·שנתייםחייהאתסיכמהנהרסו,"שליהעולמות"כל

יוגוסלביההסוציאליזם,היהודית,"הקהילה-יוגוסלביהופירוקהאכזריתהמלחמה

העשרים,מהמאהנכבדנתחמגוללותשבהיפרמןבטלגרמות,דיברההיאוישראל."

טבעי'להנראהתמידבאירופה,יהודילמיעוטכבתבתפוצות,הקיוםמחייה:רקלא

כיהאמינהכךאחראלו.חייםחיסלהשלישיהרייךשלהחדשהעולמישהסדרעד
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פירוקנהרסה.ומלואו'עולםהזאת,האמונהגםלסוציאליזם.יובילההיסטוריהמהלך

שלה,ההומניסטילרציונליזםנתפסיםבלתיכההיובההאכזריתוהמלחמהיוגוסלביה

בלקנייםעםלשיריעודלהקשיביכלהשלאכךכדיעדכלזן,נרגןאתשרדאשרזה

-ישראלילדותה.שלסרייבועללהתראייןהסכימהולאלה,להשמיעביקשתיאותם

מימשה-ציוניתהפכהולאציוניתחיתהלאמעולםכי,אף 1949אחרילביתהשהפכה

מהקולוניאליזם,זהלהגר:שהחליטהלפניביוגוסלביה,שמעהאותןהאזהרותכלאת

לכאן.מהגירהלהניאהשניסוחבריםלהאמרושם,לעשותלךיש

שלההמוקדמתהמשיכהבד;גמות.ספקלהטילהקדימהכיליאומרזיכרוני

אותהציידובשמאלגםהפאלוקרטיםשלטוןעלוההתרעמותסוציאליסטילפמיניזם

עםההיכרותקושיות.ולהעלותלהתחיל-הגברלאבי,בניגוד-יותרטוביםבכלים

מנהיגים·הערצתשלקומוניסטיותמסורותסדקהבמפלגהנשיםשלהביתיהדיכוי

מנחשתאניהמפלגתי.התאבישיבותלהתווכחהעזהכמהעדיודעתאינניגברים.

שמרנית,קומוניסטיתבמפלגההאשהלדיכוימודעתכאשהמצבהאבלהרבה.שלא

עללהתיישבנהגה Iאחרוןשבועבאותוהחולים,בביתשלה.הדיסידנטיותאתחיזק

מאחוריעלוהפעמיםבאחתלי.הסבירהלהתרכז,כדיעצומות,בעינייםולדברהמיטה

עלוגםלנכדים,שבישלואוכלעלדיברוהןאחרות:נשיםשלקולותיהןהפרגודים

בדולפינריום,ההתאבדותפיגועעלהמידעאתממנהחסכתיהפלסטינים"."הרוצחים

החלההחלקי,והערפולהבלבוללמרותלפתע,ואז,להדסה.אותהלקחתיבוביום

המאהאתלראותשאפשרכךעלהפמיניסטית,והחשיבההתנועההצלחתעללהרצות

לפמיניזם.הודותשינוישלכמאההעשרים

אחריבררנותי.וכלפיכל~יחשדנותגילתהבהןושעותכלפי,עוינתשחיתהשעותהיו

עמיריצהבשבילהלהיותוחזרתיבהקלה,זוכרתאניהזה,המצבעבריומיים-שלושה

שוםבהיעשולאשהרופאיםמשמרמכלשמרתיביוגוסלבית).קטנה,(נשמהודושיצה

לשים"איך?אחת.לאביקשהלמות,ליתעזרילעשות.שיכולתיהמעטזהפולשני.דבר

אבלואיפה,מתיזוכרתאיניפעם,אותהשאלתיאותך?"ולחנוקכריתשלךהפניםעל

אומרתכאילושהתווכחנו,פעםבכללעשותשנהגהכמובידהנופפהאיךזוכרתאני

החוליםבביתהאחרוןביוםאחת."טרחניתתפסיקי,די,"די,חצי-רצינות:בחצי·צחוק

בוורידלפשפשצרפתית)ביניהםדיברוהםבצרפת;שלמד(פלסטינירופאניסהעוד

"כלאנתרופולוגי.ריחוקמתוךובמאמציובוהביטההיאלבדיקה.דםלהוציאכדישלה

הדם.עלויתרהואאמרה.בחיים,"אותילהשאירכדיהזהפוקוסההוקוס

הזכירההיאכך?עלדיברהלאולכןשבועבאותוכלזןבנרגןנזכרהלאכללהאם

אושסברה,כפיבאושוויץ,אםיודעתאיניהיום(עדשנרצחואחיותיהואתאמהאת

לישסופרכפיגרד,בבלמשוטטתבעודהלתוכההוכנסהמפלטשצינורבמשאיתבחנק
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כיהנחתיתמירילדותה.שלאחר'כואבבהקשראלאהרצחבהקשרלאאבלבאחרונה),

והדיבוריםהמחשבותמאחוריתמירמצויכלומרזיכרון,שאיננוהזיכרוןהואכלזןנרגן

הואשגםאבי,ולגבילגביהלפחות-טעיתיהסוף.בשעתמאליויעלהולכןהמייריים

נוכח,כההיהמהםאחרכלשלש"אושוויץ"משוםהאםשלו.ה"אושוויץ"אתהזכירלא

בסוף?בונזכרולאהם

ביתמיטתמתוךוסקרניות,מבוהלותגדולות,בעינייםאותי,שאלהמפחדת?""את

תרזהעםלמוצאחזרנוהסוף.מןשלהבפחדיההמעורבתלבתהאםשלדאגההחולים.

הפמיניסטיתבתנועההכירוהןחנה.עםלהיותכרימלונדוןבמיוחדשבאה-וייזל

הפכהביניהן,שנהוששארבעיםבןפערועםלכן,קורםשנהוחמשעשריםאביב,בתל

שלי'צעירהלאחותתרזההפכהכךרוחנית.ולמדריכהנפשלירידתלהלהיותחנה

אשרמלברי,שנותר,היחידהאדםאוליהיאהיוםהאחרונים.הקשייםאתאתיוחלקה

בזכותמעמד).לעניינישלהל"מרריך"בנפרד,שהפך,(ולאברהם,לחנהמתגעגעעור

ב·בשחור","נשיםשלהשנתיתלהפגנהוללכתלהתפנותיכולתיתרזה,שלנוכחותה

הגדולה(להפגנהחנה.אותיעוררהלכי,""לכי,בירושלים.פריזבכיכר 2001ביוני 8

ונדודיאנחותשלאיוםלילהאחריזההיהיחד).הלכנועורבשחור""נשיםשלהקורמת

ובחנהראשהאתהרימהוהיאלשלום,לנשקהכרירכנתיברורות.לאוקריאותשינה

אותה"תמירזקוף.יהיהושגבהלרצפהיגיעורגליהכישהבטיחההוולטר,מכורסתאותי

חשבתילאאליה.אותיהבהילכשהרופאברמאללההייתי(בצרפתית).אמרהחולצה,"

מהשמש,נהניתבמרפסת,אותהמצאתיההפגנה,מןכשחזרתילהחלפה.בגריםעל

אמרה"עצום,"הגדולה.ההפגנהעללהסיפרתיעליהם.קלוחיוךחלקותחלקותפניה

שלמיכולתהאשליותלהיהיושלאכריבחייההפגנותמספיקעברההיא(בעברית).

להשפיע.הפגנות,אלפיםעשרתאואחת,הפגנה

אנטי·נאציםלוחמיםשלכלשהובכנסאביואתאותהמצאושתילהבסברההטבח

ארזוהםולכזבים.ולחלומותלסתירותמיקרוקוסמוסשהיהקומוניסטי,ארגוןבאירופה,

אתששמעואימתכללחופשה.התוכניתעלויתרוארצה,לחזורומיהרוהמזוודותאת

חיינואנחנוהאפירו.פניהםהתכווצו,בלבנון,להפציץבררכםהישראלייםהקרבמטוסי

ישראליטייסיטילרקותבתוךכיירעוהםאמרו.הפצצות,מהןיודעיםאנחנוזה,את

הפעולהמשתפתישיבתםאתותיעבובביירות,שכונהעלאופליטיםמחנהעלפצצה

המטבח.במרפסת

האינתיפאדהשלהראשוניםהחורשיםשמונתלחייה,האחרוניםהחורשיםבשמונת

אתלגמריקלטהולאובמצוקה,ונפשייםגופנייםבכאביםשקועהחנהחיתההשנייה,

שיתוףעלהמחשבותממנהנחסכושכךטובלקלוט.רצתהלאאוהמתרחש,חומרת

כיליאמרהפעמיםכמההמפציצים.הגנרליםאחריההולךהעררעםמכורחפעולה
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אחרתמ"הגירה"שחזרהאחריגםליאמרהכךלישראל.היגרהכאשרטעותעשתה

טעות.לתיקוןניסיוןבבחינתשנים,כעשרבתשלה,

אתשובארזהכשבעים,בתושתילה.בסברההטבחלאחרחודשיםכמההיהזה

קטנה,הייתימאזמבריחותיה.אחתכעודזאתפירשתיאנילפריז.ונסעההמזוודות

-כךואחרבירושלים,הסקוטילהוספיסשלה,העבודהלחדרבורחת:אותהזכרתי

בתיבאירופה,בריחהלגיחותיצאה-ביוגוסלביהעבודתהעלפנסיהכספיכשקיבלה

בליברפוללבקרכדיהליכה)במקל(נעזרתברכבותנסיעותוזולים,משפחתייםמלון

פמיניסטיות.פעילותאצללביקורללונדוןבקיבוץ,שהכרתיאיריתסופרת

רוצהרומני,נגידיהודי,בדיחות:שתיבעזרתלברוחנטייתהאתהגדירהעצמההיא

יהודים).(אומלחמותמדייותרלא,ישראל?נסיעות.לסוכנותוהולךמרומניהלהגר

-קצתאפריקהדרוםהשתגעתם?-המועצותבריתמדי.קפיטליסטיתהברית?ארצות

איזהלכםאיןתגיד,הנסיעות:סוכןאתהיהודישואללבסוףשם.הגזענותמוגזמת

אחרילישראל.המהגררומני,נגידיהודי,עודעלחיתההשנייההבדיחהאחר?גלובוס

לך,"טובהכיאיפה"תחליט,ושב.וחוזרלרומניה,וחוזרמתגעגעהואחודשיםכמה

"בדרך."עונה:והואלו,אומרים

האישיההיסטוריהמסלולאתלשנותשרצתהלארץ,בחוץלמותשרצתהיודעתאני

במחשבההשתעשעהאפילוהיאבה.להיעלםאותה,שגירשהלתפוצהלחזורשלה:

בבלגרדבדירהחדרלשכורהתכוונהשם),האזרחיםמלחמת(לפניליוגוסלביהלחזור

אוספים"איךראתהשמהחלוןלהסיפרההדירהבעלתכאשרסטודנטית.שובכאילו-

אתאספושםגם(והרילצרפתונסעההמזוודהאתשובארזההיהודים,"אתאותם,

קבועהשהייהאשרתקיבלהכמעטשמונים,בת,חיתהן-993בחזרהלישראלהיהודים).

להחיתההבריחהאופצייתשם.זרההיאכמהגילתהזוכרת).איניאזרחות?(אובצרפת

לנטוששנים,כמהלפניאותילשדלניסתהולנסוע?"לעזובלךבא"לאטבעית:תמיד

ובגדה.בעזהועבודתיחיידרךלארץ,פעםמאייותרקשורהכשהרגשתידווקאהכול,

לפוליטיקהלשפה,לנופים,לאנשים,לישראל,קשוראברהםהיהלה,בניגוד

במולדתו,לושנפערהחללמןהנמלטפליטשלאלאציוני,שלקשרלאהמקומית.

סוציאליזםלבנותיעזורעשר,"מקסימוםשנים,"חמשבתוךכימשוכנערומניה,

או"תייר"אוכ"אורח"מעמדואתהגדירלפעמיםהמולדת.הואהחלוםהאחר.בגלובוס

המיעוטיותאתתמידנשאהואלעולם.התכווןלפעמיםלישראל,התכווןלפעמים :"רז"

מיאולאומנית,בחברהקומוניסטעכשיואנטישמית,ברומניהיהודימיעוטפעםשבו:

קפיטליסטי.בעולםשלוהאנרגיהואתכוחואתבזוללמכורצריךלהתקייםשבשביל

אחת.ובעונהבעתומחוברתלוש

לאלפעמיםהחולים.בביתזונדהלאיזומחוברהיהמותולפנישעותחמש·עשרה
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ואמר:לו'שהפריעהנרה,הזועלהצביעזקרשבקושיבאצבעאבלהוא,איפהאפילוזכר

לוקשהכמהליאמרפעמיםהרבה(כל·כךרעב"כששבתוהפלסטינים,האסירים"כמו

אותומענהישראלישב"כשחוקרפלסטיניעצירישרגעשבכלהמחשבהאתלשאת

לוחשובשהיהלמהשלו,למעצריושלוהאסוציאציותגלשומכאןהמרתפים).באחר

שלוש·עשרהישראלמשטרתבירי"נעצרתיבמק"יפעילכחברכיצרשאזכור:כנראה

נעצרהואלתער).מיאוניאתומקללתזוכרת,לאאניעכשיושש·עשרה,(אופעמים"

אתגוריון,בןמדיניותאתשתקפוכרוזיםחלוקתעלהצבאי,הממשלנגרהפגנותעל

שאהבתיהילדותמסיפוריאחרפועלים.שלבשביתותשתמכוהפגנות , 1956מלחמת

ולאליום·יומיים,שעותכמהביןתמירשארכו ,הללולמעצריםקשורהיהלשמוע

וההרתעה.הריסירנטיותמשגרתחלקפשוטהיואלאובמשפט,אישוםבכתבהסתיימו

הריאצבעטביעותאצבעות.טביעותלתתלאחיתהמק"ילחבריהברורהההוראה

להמשיךהמשטרההתעקשההפעמיםבאחתפוליטיים.לאפליליים,מעציריםלוקחים

 .מעצרהארכתלשםלשופטנשלחוהואאצבעות,טביעותשייתןערבמעצרולהחזיקו

האורתופדיות.מנעליואחתשרוכיאתאביהתירסירובו,עלבונוזףהשופטבעור

נותרהאחתרגלכףרגליו.אצבעותקפאועשרים,אותשע·עשרהבןכשהיהבגטו,

חסרתהרגלאתהציבהואאצבע.כלשלהראשוןהפרקנשארבשנייהאצבעות,ללא

השופטנתתי.כברשליהאצבעותטביעתאתאניואמר:השופטרוכןעלהאצבעות

אותו.שיחרד

האנטי·והלוחמיםהניצולים"ארגוןשלבכרוזהוריכתבובשואה,"לספסר";:זפסיקו

לכלבנוסף'כאשרלבנוןמלחמתנגרבהפגנותחילקואותוכרוזשלהם,הזערורינאצים"

 ,בשמאלשנזרקוהשוואות,תמירהיוברקע.אבללהיטלרפאתעראתבגיןמנחםהשווה

אינןשההקבלותרעיםתמימותחיתהבביתהנאצית.לגרמניהישראלביןובעולם,כאן

היסטוריותהקבלותישכילשחרור'הפלסטיניהמאבקאתמשרתותואינןנכונות,

הגרמניתהרצחתעשייתשללדרגהלהגיעצריךאינודיכוימשטרוכייותר,מדויקות

באינתיפאדהלשנייה,אחתחדשותמהדורתביןאחת,פעםזאת,ובכללו.שנתנגדכרי

נכון,-אותנויותר.גרועמהיורעאינני"כבררב:בכאבאברהםליאמרהראשונה,

לסבלסוף,נראהולאסוף,איןאבלסוף.לזהובאשניםששנמשךזהאבלורצחו,גירשו

כשטיליםנגמר."שלאוהכיבוש-1967ווהגלות, 1948הפלסטינים.עלממיטיםשאנו

רוקריםש"הפלסטיניםבאוזניושלומכריםהתלוננוישראל,לעברשוגרועיראקיים

איפה"וכיהשיב:טיפוסית,יירישיסטיתלישנשמעהבהתחכמותוהוא,הגגות."על

לרקוד."יכוליםאינםהריוברחובותעוצר,ישירקדו?

ברשימתלרוץהתכונןזאביכשרחבעםהשמונים,שנותשלהשנייהבמחצית

כמהאביב.תלבאוניברסיטתהסברהאסיפתמישהולואירגןלכנסת,שלוהטרנספר
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כשקםמה.ידעולאאבלמשהו","לעשותבמטרהבאומהשמאלוסטודנטיםמרצים

"ישאבי.קםהראשון,המשפטאתלהשליםשהספיקלפניזאבי,אתלהציגהמנחה

ניסיון,וחוסרמתדהמהאוהנוכחים,לזקןכבודמתוךהמנחה,אמר.לסדר,"הערהלי

לגיטימי,לאזהטרנספר?עללדברלגיטימישזהלכםאמרבכלל"מילדבר.לוהניח

רצח,גירוש,כלומרלטרנספר,שקשורמה"כלהכריז.אסור,"נושאעלמדבריםאתם

נרגש.היהקולווהמחשבה."הדיבורחופששללהגנהזכאיאינו-לסוגיהגזעניתהטפה

היהזהפעם."עודזהאתלעבורכוחליאיןהפאשיזם,אתאחתפעםעברתיכבר"אני

אתלפוצץקודם:עודלעשותצריכיםשהיומהאתלעשותולמרציםלסטודנטיםהאות

האסיפה.

"לוכיעזה,כלאעללדיווז::ויבתגובהפעם,ליאמראוסלו"שלה"שלוםבתקופת

האחים,צעירהוא,בחיים."נשאריםהיינולאהרצועה,כמוהרמטיתסגורהיההגטו

שקהיום:שכראתהביתהולהביאהאוקראיניםהאיכריםאצללעבודכדימהגטוהתפלח

לעצמישהתרתיהיחידההחריגהחיתההגטועלאחתשאלהזה.כגוןאואדמה,תפוחי

הפלסטיניםבאסיריםלזונדה,הודותשנזכר,אחריגסיסתו.אתלבייםלאמההחלטה

המכביה).אסוןימיהיו(אלוהירקוןלנהרשלוהאסוציאציותקפצושלו,ובמעצריו

כמהשהכרנולמישהוזיכרונותיוגלשוומשםאמרבירקון,"כמונפט,אצליימצאו"עוד

להיפטרכדינפטלקנותוהלךלגלותהתביישבכינים,שנדבקצעירלכן,קודםשנים

מצדויגרורהזההאזכוראםבודקתבגטו,הכיניםעלאותושאלתירגעבאותומהן.

השולחן,לידישבאביועליה:ליסיפרשפעםסצינהזכרתיהגטו.עלאחרונותהערות

הכיניםומותשים.רעביםחולים,המשפחה,מבנישמונהאושבעהנדחסובובמרתף

שהיואישרהואבפח.נפללאאברהםשהתייפח.ראשונהפעםלוחיתהוזומזקנו,נשרו

באותןמהגטו,אחריםזיכרונותבועלואםשם.ועצרמשפיל,היהשזהבגטו,כינים

שליותרארוכותבדקותלשקועהחלכברממילאבהם.אותישיתףלאאחרונות,שעות

נהירים.ופחותפחותברורים,ופחותפחותהיומפיושהוציאוהמשפטיםהעורות,

שיבואוכדימשפחתו,לבנישאודיערוצההואאםאותושאלתיהחולים,בביתאז,

וליטףהחזיקיודע,אינוולפעמיםהואהיכןיודעלפעמיםמשותק,חציממנו.להיפרד

אחתאחותהחולים."בביתהתנחלויותרוצהלא"אנילי:וענההימנית,בידוידיאת

ובזעםבצעקותהסתיימוביניהםהנדירותוהפגישותאמונים,גושאוהדתחיתהשלו

מתנחלים.הםשלואחייניםשניימים.אצלושנמשך

אתיסולידריתלהיותצריכה"אתלי'ואמרבקפידהמליםבחרעודקודםערב

הריואניפעולה.נחוצהברגש,דיאיןהחולים.מביתכלומרמפה,"אותיולהוציא

רגילהפגישהלנוחיתהעודלכןקודםימיםכמההחולים.מביתלהוציאויכולתילא

אינניכברלבקרם.מרמאללה,כךואחרמעזה,שבועבסופיבאתיכהרגלי,אביב.בתל
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בררךהפלסטיניים,הכפריםכרמישלהזיכרוןאתפתאוםבוהעלהבשיחהמהזוכרת

עלהנפנהאחריהראשוניםבקיציםשפשטובישראליםבזעזוע,נזכר,הואלירושלים.

והמטפחיםוהנוטעיםוהשותליםשהבעליםאחרילצמוחשהמשיכוהענביםאשכולות

חיתהזוהתפלאתי:אניהתביישו.לאהםאיךלי,סיפרנדהמתי,פליטים.והפכוגורשו

פרטיםאגרלאלב,שמתיהשנים,במשךהזה.בזיכרוןאותיששיתףהראשונההפעם

מדי'גדולהיההפנימיותהסתירותכאבשידע.במהאותישיתףלאאוהנפנהעל

משםוהבאתילעזה,שעברתילאחרהכואביםלפרטיםויותריותרנפתחהואכנראה.

הפליטים.מחנותמראותאתהפליטים,חברישלסיפוריהםאת

במסגרתהתשעים,שנותבתחילתבגדהלכפריםבמכוניתי'כשנסעתימפחדרעדהוא

הסבירבצדק,"יהיהזהבך,יירואואבניםעלייךיזרקו"אםלעובד"."קובארגוןפעילות

בהיכללקונצרטיחדשהלכנואחרישחלםבחלוםאותישיתףגםאזפחדיו.אתלי

היהקשהשלה,הסתוםלמבוינקלעההראשונההאינתיפאדהאביב.בתלהתרבות

גבעה,עלשנינועמדנובחלומוהעוצר.וימיהפלסטיניםההרוגיםמספריאחרלעקוב

הםחוזרים,הם"עמירה'לה,הוואדיות.ואתההריםאתשטפוממזרח,באואנשיםוהמוני

בהקלה.בשמחה,בחלום,שאמרליסיפרחוזרים,"

חציאבןמבנהלראותהיהאפשרבמ;צא,האבותבבית ,אמישלחררהממרפסתאבל

לשיחיהדבקתישניםעשרכברועשבים.דרדריםמעלתבאדמהבחלקומכוסההרוס,

כיושידעתיובגרה,בעזהשהכרתימשפחותשלשמותיהןאתכפריםולחורבותצבר

הכרתיוברמאללהממסמיה,למאחיל),(ברורמברירהםובסאםמוסטפאמשם.מוצאן

הוחרםבקציעותבנהאשר(שהחלילונגןפלסטיניתעממיתמוסיקהר w?:7ממוחמר,את

הגובלותציון,ומעוזירושליםמבשרתבנויותאדמותיהשעלמקלוניה,באהואממנו),

"רקבמפורש,חנהביקשהלגליל,שלנו,האחרוניםהמשותפיםהטיוליםבאחרבמ;צא.

בגללהגיל,בגללעליה.להתרעםיכולתילאהיה."זהכפראיזהמקוםבכלליתגיריאל

הגלומההסתירהאתחיהאבי,כמוהיא,גםכישהבנתימכיווןיחד,קצתליהנותרצוננו

גירשהליהודים,הטבעיהמקוםשהתפוצה,מכיווןשהוקמהמרינה·מקלט,בישראל:

ושלשלהבמקרהבוודאימגרשת.וחברהומרינהמהחיים;אותםגירשהמקרבה,אותם

כשרק ,ן-949בלומר:ליחשוב .אישיפעולהשיתוףלהצדיקנועדהלאההרחקה ,אבי

הסוכנותהצעתאת-זהאתזההכירולאעדייןבנפרד,אחרכל-דחוארצה,הגיעו

בטןתחושתזוחיתהבירושלים.פליטיםבבתיאחרים,לרביםשהוצעכמו ,להשתכן

שלאשמחהאניהיוםעדאחרים.פליטיםשלביתלתפוסיכלולאשכפליטיםשלהם,

בטלניה.אובקעהבשכונתבורגנית·אסתטיתודילמהערביביתליהורישו

ואניולנשיקות,לחיבוקיםהגיבהולאמלהאמרהלאכברלחייההאחרונהביממה

אמרהחוליםבביתהאחסביבה.הנאמריםהדבריםמןמשהוקולטתהיאאםידעתילא
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מיכלחברתיבאה , 2001ביוני 9הצהרים,אחרבשבתסובלת.ואינהקולטתאינהשהיא

לומר.אםלומר,מהלעשות,מהידענוולאמיטתהצדימשניישבנואתנו.להיותלדין

הרבהמתאימים,שאינםשיריםישנשכחו,שיריםהרבהקל.זההיהלאלשיר.רצינו

שרתיאניכל·כך.אהבהאותוהיקינתון,שיראתלהשרנואליה.לדבריכלולאשירים

כששרתיפניהעלקלחיוךמזההשאניחשבתיפעם.אותישלימדהצרפתיילדיםשיר

שלימדה , Avanti Popoloאתשרתיואזבטוחה.הייתילאאבלבצרפתית,השיראת

הביטואחיותפתוחה.חיתההחדרדלתשנים.הרבההרבהלפניבאיטלקית,אותי'

כשהגענולשיר.המשכנוואני,המנגינה)אתרק(שידעהמיכלואנחנו,בסקרנות,בנו

 • bandiera rossaאיתנו,יחדפתאום,חנהשרהאדום),(דגל bandiera rossaלמלים

מתה.בבוקר'בתשעלמחרת,
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