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:דליונעה

במחנה

כנ:י~י . 1

עלקילוושבעחמישים .י~ו;~~לאושוויץ'.נשלחת .י~ו;~~צירן,בת

בכיתה.הילדיםכלעםלאושוויץונשלחתמטוסעלערלהמטר-ששים-וארבע,

נתצי,לואמדהאיךאבלנחשב,לאשזהאומדארבעמי"אהמפגרכפיר

נחשב.אז .חר"ל ?חר"ל

עלרעולהתעופה,השדהשלבזהבמקדרנלדס,קולהויאטקרנהצירןבת

שכבה.והרכזהמנהלידונןיושבמאחודהשודרתשתיומדב.לוטםעםהמטוס

איזושלהמושבעלרכוןשלווה,שלוהפהלתוךמקפיץדונןאתדואהנתצי

אומדיםמהיודעתאתכימה.שומעתלאנתצימשהר,ארתהשואלהואכתבת.

יכןארמדתוהכתבתיכךאחדלכתבתאומדשהואשומעתהיאפולניות,על

במיטה.קדרתשהןזאת,בכלאומדדונןאבל

יהמאמץאתלעשרתמארדשכדאיארמדתהמדריכה .להשתיןהולכתנתצי

מארדסרטזהשיבדלורשימתכיהסרט,אתבמטוסולדאותהזמןאתלנצל

המדריכה,שלבחצאיתעטוףקטן,קפלבמעבד.בתרד,עומדתנתצימומלץ.

חיוךלמיןהפהאתפותחתהמדריכהמסתובבת.והיאפתאום,בגבלהנרגע

לעצמהחושבתחמישים,אוליבתבטחהיאכועסת.פתאוםנתציאבלמוזר,

שקרובבחלקומצדו,שטני,קאדהמיןלהישדבר.שרםיודעתלאוהיאנתצי,

שחרדה.שעדהיוצאתילארזן

היושלפעמיםאמדההמדריכההכנהבהדרכתומחכה.עומדתצירןבת

זכרה,במיוחדצירןבתזהאתאבלדבריםמניכלרעודהרגליים,ביןלהןירדים

בתנאיםמסתדריםהיוהםאיךולחשובעינייםלעצרםמהםביקשהזהואחדי

חיתהזר ;באמתארתהזיעזעההמחשבהוהתרכזה.התרכזהנתציכאלה.

אתודאתהעינייםופקחהובזעזוע,בזרועהקצהרגעערדכעבודאבלזרועה.

-אוליהביט,בעצם,בה,לאהכיתה.שלהשנימהעבדבהמביטהרכזדונן
למלווים,השמורהבזכותעינייםעצםלאאולי-הרבהזהעלחשבהכךאחד

שםחיתהבמקדהודקשנה,אחדשנהמידה,באותהלהזדעזעיכוליםשאינם
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 105במחנה

פקחוודאירביםכיצייתה,לאסתםולאצייתה.ולאהעינייםאתשפקחההיא,

שמחהכמעטשבחציהיאוהאמתהראש.אתהרימהגםנתציאבלעיניים,

יריותעלעינייםעצומתמחשבהרונןעםלחלוקרצתהלאכיבהתחלה.לרגע,

שהםתפסהשנייםאורגעעודכעבוראבלנורא,מדי,מביךהיהזהרגליים,בין

גדוליותרהרבהוזהכורחה,בעלסודיפתאוםשהפךפעור,מבטחולקים

ואינןמרפותשאינןרגליים,ביןיריותמהדהדותוביניהםנורא,יותרוהרבה

אתעליהןלחשובגמרתאםוביןהעינייםאתעבורןעוצמיםאםביןשוככות,

שהיה.מהכל

בתיכמההמדריכהאתשאלהמרבקודםבקרקוב.צועדתציוןבתעכשיו

נתציהקבוצהשלהשנימהצדשנספיק.כמהאמרה,והמדריכהיש,עודכנסת

מוטהוראשומעלהמופנותעיניוהכתפיים,אתקצתמריםהוא :רונןאתרואה

נתציבחיאת.אזחשוב,זהאבלמשעמם,קצתשזהיודעאניכאומר,לצד,

כיכנראה,ושותקמצייתבאמתוהילדנראה,בלתימישהומשתיקשהואמבינה

מהפתאוםיודעתנתצימפניו.הולכתהסחבקיתוהארשתראשואתמייצברונן

שולחתשהיאלהנדמהלפעמיםאותה.ילכודואזסביבו'יביטהוא :מידיקרה

נתציכולו.העולםבכללראותיכולהואשרקומר,רעמהמדברקורנתקרן,

דבר.שלבסופומסתכל,לאהואאבלבו.להביטממשיכה

זההיהודי,הרובעשלהזההקטעכלהזמןעלשחבללכחציאומרתמרב

מביטהמרבלמחנות.שנשמורעדיףשלנוהכוחותושאתזמן'בזבוזזהמה

הדגליםאתלהשאירביקשההמדריכהענק.ישראלבדגלעטופההיאבה.

אתואמרה, , 2י"אשלהמחנכתשאולה,קפצהאזאבלבינתיים,באוטובוסים

המדריכהלקחת.יכוליםלאהםהזההאוויראתאבללנו,לקחוכברהםהחיים

מתאהוציאהורקענתה,לאשאולהאבלמתכוונתהיאלמהארתהשאלה

אחראי-דגליםשהיוואביחי,לשרןאותםוחילקההדגלים,שלרשתאתהמטען

מהכתפייםשיורדהדגל,עםמסתובבתמרבעכשיואזולמרב.מלכתחילה,

העיניים.אתממנולהורידיכולהלאנתצימודגש,תחתלהוערשההצרות

אורמיןלהבהבמתחילאחד'משולשבאמצעלדגל'מתחתפתאום,ואז'

נתציאדמדם.בגווןהכחוליםהפסיםאתומאירדודהמגןאתמרטיטקטן'

שהיאהטלפוןאתושולפתהדגלאתקצתפותחתומרבמרב,למרב,ארמדת

שכחהכנסתבתיומרוברעבמרובאבללמזכרת,לצלםכדיפתוחהשאירה

אומריםוכולםדקהחצירקלהישממילאשבטלפוןובווידאובינתיים,לצלם

 8עד 5(י"אמאיתיהודעהקיבלהמרבהנעליים.שללערימותזהאתלשמור

 , shoa14.jpgתמונה,הודעתהצהריים),אחריורובעמחנותבכרקדהפו,ךיצאו

והואמררכן'סנטרורציני'בפרצוףרכבתפסיעלשרועאותררואיםובתמונה

ציון,לבתארמדתומרבשני.מצדאדרתואתאחדמצדולאדאתמחבק
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ורואהמסתכלת,ונתציהזונה,אתו,צילמהכברהיאתמונותארבע-עשרה

שלההשפתייםושגםהצילום,לצורךקדימה,שלההשיעראתהעבירהשאדרת

היאשרקיודעתנתציזהאתאבלנראה,בלתיכמעטשרבובבמיןמשורבבות,

תראיאח,למרב,אומרתולוטםדבר.שוםאומרתלאהיאמקרהובכלרואה,

וולקאםהלו,סלקום,כתוב,באמתמרבשלהטלפוןשלהמסךועלקטע,איזה

פולנו.טו

זילברבריםעלית . 2

זילברבוים.עליתעלהאהובהקטעזה

לעיירה.שנכנסיםלפניבדיוקדקות 30באוטובוסים,מתחילהוא

הגיעהכךאחר"עייפים",לעצמהלומרנהגהבעבר-לאיםהתלמידים

אותם.לנערומתחילההמושביםביןעוברתוהיא-עייפיםאינםשהםלמסקנה

אותוקוראתזילברבויםשעליתהשלטלידכך,ואחרבעדינות,לאט,בהתחלה

כבראותוקוראתהיאכךאבלככה,אותוקוראיםשלאיודעתהיא-שנוצ'ק

בקוליותר,מהרבמרץ'-מעולםבקולאותולקרואנדרשהלאשנים,שמונה

בהדרכותלנזוף,מתחילים,שלטעותזופעם.;אףנוזפתאינהלעולםאבלרם.

אוויליםמדריכיםשלמטומטמים,שלטעותזובעצםאבלאומרת,היאככה

היאהזה,הדברואתמהטעם.ליהנותיידעולאשלעולםכסילות,ומדריכות

 .ללמדאפשראייודעת,
מתוק,אחרוןרגע-הזהברגעאבלבאיש,נוזפתאינהזילברבויםעליתלא.

זילברבויםעלית-עצמוהדברמןיותרמתוקשלפנישהרגעכמומתוק

לנזוף.מעצמהמבקשתזילברבויםעליתראשיתקטנה.התלבטותמביימת

מוכרחהתם,שאלת-והשאלהשואלת,היאלמה,לו.מגיעמגיע.לתלמיד

מגיעלמהכולו.המשחקשווהמהשאחרתלהיות,כזומוכרחהכך,להישאל

צריךקוב,נקראכנסתבביתמפהק .מטבעובז .בזהואכילומגיע :תשובה ?לו

יהודיםמבריחיםשהיואיפהבאפוטקה,להשתיןצריךלהשתין'לשירותים,

שצונחעדלאושווינצ'ים,בדרךוביסלימתוקהבמכהדוחףהדרור,אלפולנים

שלוליתנקוויתהדגלועלהדרך'ככהפניועלוחולפתהחלון'עלפעורבפה

משים,בליבו,מנגביםכיבמכה,שלקטניםפירוריםאוריר,אומיץ,שלקטנה

האצבעות.את

יישן,אכפתית.לאמלאה,שבעה,שינהשיישןשיישן.אדרבא,לא.אבל

וכלחמישה-קילומטר,עודחמישה-עשר,עודעשרים,עודוכשיקום,יקום,וגם

לבדהזילברבויםעליתיודעתבינתייםזהאתאבלפתאום,יתהפךשהיהמה

ואתכבר,אמרלומרשרצהמהכלואתושבע,לאהשיקוםכולו.העולםבכל
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וחסיןמוצקשנדאהגדול,גושלמיןדומההואועכשיובז,לבוזשרצהכל

כיוכנוע,מתמסדבדידהבליתוכנוע,מתמסדמאוד'רךהואבעצםאבלמפגע,

לאלהכךכללבוזישמדועזוכראינושעהולפיוישן'ואכלועייף'רעבהיה

והשובע,השינהאתאותם,אוגדשהואלוונדמהאותו.וליישןלהאכילשקמו

קועלשם,כך,אותוילכודמיכילא.אבלבקרוב.ייזכר,תכףכירגועוהוא

שלושהכלשלההחייםקודרתאתשמעדכנתזילבדבוים,עליתלאאםהתפר,

מסעות.ארבעים-וארבעהארבעים-ושלושה,ארבעים-ושניים,שבועות:

הצדדי,הדלפקאלניגשתזילבדבויםעליתהאוטובוסים.מןיורדיםובכן

הדלפק,אלהפולנישישובמרגע ;אחרוןבנימוסומחייכתשטרותכמהנותנת

אבלחוזרהואתמידחוזר,הבחורובאמתלאיש.דברעודחייבתתהיהלא

הדרכהטייפלהומושיטיחזור,ולאהכסףאתייקחאםומהשואלת,היאתמיד

עצמה,אתשאלהפעמיםארבעים-ושלושאדום.פלסטיקקיפודכמושנדאה

אתהסבממנה,פחותמעודןמישהו,אםמהאדום.יהיהלאהפעםאםומה

-ומתאפודבמקוםוחימתגרהטייפ-הטעםלחוסרלאירוניה,לבםתשומת
מהשחוד.מכך,גדועאוחום,פתאוםיהיההפעםשתקבלהפלסטיקוקיפוד

אתיכשירבכבוד,בצנעה,מאידאבלהפנים,מאידבמקוםמהאז?תעשה

עלשמןכמואותוולשפוךפנימהלצעודכדילו'זקוקהשהיאהקטןהזעם

מכלגדועמסוים,שבמובןחושבתהיאלפעמים ?הגדולהזעםשלהמדודה

אבלאדום.-אדוםשחוד,-שחודדבר.להאומדאינוירוקירוק.להיותעשוי

 ?ירוקעלתאמרמה
חשוברגעוזהוההתכנסות,נקודתאלחוזרתזילבדבויםעליתכך'אוכך

אותםשיחזירלפנירגעאבלהאדום,אתהתלמידיםשקלטואחדירגע :מאוד

זילבדבוים,עליתלהםתאמרשםכנוע.אינושכבדעצמםאלהמשונההפרט

שמאל,צדלכיווןלמחנה,מחוץבאלכסון,אחודה,לצעודתתחילואזחברים,

עליווכתובפתוח,לפניהםהשערכילרגע,מתבלבלותפניהםאיךותדאה

אחודה,שמאלה,הולכתזילבדבויםעליתאבלבפירוש,פריי,מאכטאדבייט

להיות.יכוללאאחדאףכרגע,שלההםמאשדיותרושלה,זאת,בכלמתרחקת

זילבדבויםעליתאבלאחריה,בשקטמבולבליםצועדיםהתלמידיםעכשיו

והיאומנכדת,וממיתהעקדההיאהניצחוןתחושת :להתפתותלהשאליודעת

ומשחדרתומנקההכלומוציאהעמוק,נושמתהיאזאתתחתלא.תתפתה.לא

גםזכרהולאזוכרתאינהתמידאבלזוכרתאינהשהוא,היכןשלמדהכפי

דקים,רמזיםמלבדדברפנימה,להיכנסלדברנותנתואינההראשון'במסע

איעלעלבוןסדר'איעלעלבון .עלבוןשלפנימהונשאפיםונשאביםהולכים

כאןאיששאיןשלה,המשפחהעלתכף,שיסופרסיפורעלעלבוןכבוד,

וכלהמעשיםכלבזכות,בדין'יתקשרוואזמיד'יידעואבליודע,בינתיים
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עליתלהצועדתוכךהשעות.ובכלהזמניםבכלהסיפוריםלכלהברזים

המשפחהבנילצדק.רשאיתהיאלצדק.ומעלבוןיבעלבוןחמושהזילבדבוים

פה.ייעשהוהצדקלצדק.ושאותלצדק.דשאיםשלה

הגזים,תאשלהנמוכהתקרתותחתראשהאתמרכינהזילבדבויםעלית

ואםזילבדבוים,עליתפותחתכךהזה,במקוםכאן,הבטון.למבנהונכנסת

במקוםיכאןנוזפת.אינהכינוזפתאינהמאחודימהדבראומדעודמישהו

שומע,אינוואישנקודה,בוכים,והםנקודה,צועקים,והםאומדת.היאהזה,

תוכחהשלקטןסלסולמוסיפהו"שומע"ו"בוכים""צועקים"ולכלפאוזה,

פרצופיםחמישה-עשרבוחנתאחדואחדשותקת,זילבדבויםעליתואזבסוף.

מצלמותואוחזיםדומעותבעינייםמסטיקמולהשלועסיםיתיכוןבנישל

עליתשואלתכזה,במצבמדגישיםהייתםאתםאיךבהיכון.קפואות

משיבאינוואישהסוף.עדהמצבאתמפרטתכךואחדלדמיין,נסוזילבדבוים,

עללוחצתהיאואזעוד,ושותקתקצתעודבהםמביטהזילבדבויםועליתדבר,

אתומכתרים ,יידישידשלצליליופתאוםבוקעיםהאדוםומהטייפכפתורי

עיניים.עוצמתזילבדבויםועליתלמקום.אותםומצמיתיםהמסטיקלועסי

זיגלנח . 3

היההואמזמן,פעם,לו.אכפתלאוגםאותו,מטיסיםלאןזוכרלאזיגלנח

 :שקדןכמוומדגישעדותואתמוסדיבאושוויץאובדכאויכלזןבכדגןעומד
במקוםצעקההכתובת.אתתזכוראתהצ'יצ'ו,פה,לוצעקהלאשלואמא

לאהםכולם.לוזדיםוהכתמים,והקידותהאלה,והמסילותהזה,והמקוםאחד.

דבר.אותומקום,בכללאהםדבר.אותו

ייסעאחדשכלואמד.ושם"ב"ידנעמדהוא :זהאתלהסבירניסהבהתחלה

חלקים :באולםקמיםאותםזוכרהואאמד.ככה ?לאלמהממנו.שבאלמקום

בכדגןאותםשישימוכולם,אחיםובספיהשניצוליהאחת,שואהשלקטנים

אלהואלוהדיחוהאווירהאדמהאלוייקשרוקובנהבגטואותםישימואוכלזן

שלקשרשיאמדוחיכהזיגלונח .לזמןשמעלקשררגע,בןשלבקשרשאינם,

ובשמותבמקומותענייןלוואיןכך,לאהואפנים,כלועלאמדו.לאאבלדם,

אפילולו,עוקביםשאינםחרותיםובמספריםאחדים,ובדיחותובצלילים

שמקיפיםדביקיםזיכרונותבנושאיולא ,מעונייןאינו ', 40 ', 39אחדות,בשנים

סיפוריםקיימים,בלתילו,לאודחוקיםמתיםדודיםובניבסביםולאכאן,אותו

גם.בוקשוריםהםכאילופניםלהעמידיכולושאינוימתוכןעבורוריקים

אומדיםאנחנובדיוקבדיוק,יודעיםהתלמידיםאבלנו,אז,אמדוהאחראי

זהאמדיזיגלנחאבלשקדיאינוזהלומדיוהתכווןיולאןהגעתםמהיכןלהם,
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שהיוחשבזיגלנחאבלאז,השואה,יוםהיהזהמחורבן.שקרזהשקר,

נחשבלאפעםאףהשואהיוםכייום,בכלשהביטו'כפיכך'בומביטים

אחרושנהמשםהלךפניםכלעלטועה,הואואולישם.שהיומיבעיניבמיוחד

ובעצםחזר.אחתשנהוכעבורמסע.לשוםיצאולאבביתוישבחזר,לאכך

ויראובחסרונושירגישוהמדויק,התאריךאתפספסבכוונהחודש,ועודשנה

שם.שהיומיבעיניבמיוחדנחשבלאהשואהשיוםלהראותוגםכולם,

נחהעירייה.ראשמשהו,צביאיזהלימינומטוס,עליושבזיגלנחעכשיו

שנה 31 ,גופולצדיידיועיניים,עוצםאינוקורא,אינוקדימה,ופניויושבזיגל

ידלהניחרוצההואגםשאולימשמאל,מימין,היושבעלדעתונתןלאומעולם

נדחקעירוםמרפקפתאוםוהנהדבר.מעולםלואמרלאגםואישהמשענת,על

ימינה,פניואתומסבבבהלה,ידואתשומטזיגלונחזיגל,נחשלזרועואל

העירייה,בראשמביטזיגלונח ?ניצולאתהלו,אומריוסקההעירייהוראש

העירייהראששהביאבטןוחולצותוקוקיותפרצופיםשלבלילסביבו'ומביט

זיגלונחלהם,חשובמאודשהכבודילדיםזהכיאומר,העירייהוראשאתו,

לסוף.מקשיבשהואמבין

עלהאחתידועיניים,עוצםאינוקורא,אינוקדימה.ופניויושבזיגלנח

אולרגע,בדעתוחוכךזיגלנחאוכל.ישבתיק,ספרישהלכו.הדיילותברכו.

לאכאילובשקטונאנחאות,קראולאטעםלאשנה 31 ,חוכךעצמומשים

נחמדקלםזיגל,נחאנינכנע.ובאמתכנכנעעינייםעוצםואזלבאות,ציפה

היינוובגדרהרכבות,עלושמוונלקחנו'ובאו'זאת.היאואחותיכךואמיזיגל'
-עיניואתפוקחזיגלנח-מתרחקתואמאכך,צעקהואמאכולנו,עומדים
 .אחרוןמבטבימעיפהואמאמסתובבת,ואמא

בנכדונזףפעםאחד.ריקבצירוףעליבותכמהקלישאה,איזואחרון.מבט

ונזףומלואו","עולםכתבבעצם,הדבר,אותואבלכךלאבחיבור,כךשכתב

שאוליחשבכךאחרשניםאבלמוצדקת,ובגסותבגסותהשחוקהביטויעלבו

לו,חיתהאחתמחילהורקשלו.חטאואתולפדותלשלםכדיבונזףכך

אינונולדכולושהמשפט :גדוליותרפשעאיחהמביאהכיגרועהומחילה

בו,מפקפקזיגלנחאבלשם,היהתמידואוליכיצד,יודעואינומתייודע

לזכור.יכולשהואככלתמידבו.פיקפקותמיד

בןחורגבןהזה,והמשונההדביקהגושבכלאלאפיקפק,במשפטרקולא

עצמם.בדבריםופיקפקבמליםופיקפקבתחבירפיקפקנקי.לסיפוראחתשורה

עלששמושנלקחנו,יודעשבאו,יודעזאת.שאחותוויודעכךשאמויודעכי

לשםשנלקחהלאהוכןיודעצעקה,שאמאיודעבגדר,שעמדויודעהרכבות.

יודע.אינומבטומעיפהמסתובבתאמאאבלכזאת,לוושקרהכךלוואירע

שלאחדפלקטנע,סרטוהכלהכל.זוכרהואכיתוחלת,איןהזיכרוןובמבחן
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זוכר'מסתובבתאמאוגםעליו'ובכוחםבערכםכולםשוויםודמויות,אירועים

זאת.ובכלאחרון.מבטהואלפיכךוהמבטמבט,בומעיפהוממילא

אולא,הםאבל .היויכולים .כךלהיותיכוליםהדבריםפניהיושלאולא

בקלונםעצמםאתוחשפוונחשפוהפחות.לכלבהם,לקוימשהולא.הםאולי

שנצצהבעדותו,כזובגסותכשהתנחלוזיגל,נחשלבפניוטיבואתיודעשאינו

עדויותועדויות.מעידיםשלביםותמירהבהירהמסע,מדישנה,מדיתמיד,

נעיםולכולםשבמקום,מבוכהמבורכת,רצויה,כאילושהיאמבוכה,כולןשהן

 :לאטוב.ניצולקיבלנומרוצים,האוטובוסיםעלעוליםוהםלאחריה,יותר
נערותאותןמלבדדומע,אינואישמתחנפת.לאשלוהעדותישרה,שלועדותו

מההיא ;אותולאהפחותלכלמרגשת,אינהשלוהעדות .תמידשדומעות

זיזאותושבאעדכזו,פעםחיתההפחותלכלאואמת.והיאנקייהוהיאשהיא,

הביאואםלשםאותוהביאהואאםיודעואינואותה,וטינףוסתמיותכיעורשל

 .מעצמושםהיהאםאוהביא,מדוע
אתולבראלעקורמשם,להעיףיכולהיהיותר.פשוטלהיותיכולהיההכל

לוהיהנראההמשפטאמא.סביבעצמוללפףבחראלמלאהארור,המשפט

נופלשהואעללעצמובזהואהזו.בדרךשבחרמשוםכמעט,שטנייותר,זדוני

שזכרלאמו,בזמכךיותראבלשקופה,ועלובה,דביקהמלכודתמיןלכזו

 .כולוכזבהזהשהמשפטעליהלסמוךהיהיכולשלאעדיכךכלחלשהאותה
לכנותשנהוגבמהאחרוןמבטמישירהוחיתהאמא,חיתהכזובאמתאוליכי

חשבלפעמיםאתו.שנהששיםסחבממנה.שלקחמהזהאוליתום.איזה

בוהיהאוכזה,אדםהיההואפעםאישפעםמעצמו,אפילואותולקחשאולי

לוותריכולאינופניםכלועלעצמו.הואכךניסחהזההדברשאתרגע,

יכול.ולאמסע,בכלניסהמעדותו.אותוולהשמיט

 ?בשבילומיוחדמשהוישהזהבמסעהאם .זיגלנחאלניגשתהעיתונאית

עיתונאיות,לאלףודאיסיפרקטנותושעריותאלףלא.להגידרוצהזיגלנח

אינוכךאחרולעולםפעמייםחושבאינווהואבדעתו,שעברוושעריותאלף

ילדהניגשתלעברםכידבר,לומרמספיקאינוזיגלנחאבלבעיתון.אותןרואה

ממהלגביתשובהלהןוישאומרת,היאזה,עלחשבושלהוהחברההיאאחת.

להאומרתהעיתונאיתאזאבלהילדה,עלמסתכלזיגלנחמפחדות.הכיהן

לענות.התכווןלאממילאאיתן.אניתכףתכף.

הבחיןהואשמנה,שהיאמבחיןזיגלנחשם.לעמודנשארתהילדהאבל

ילדותהרבהבה.מתענייןזיגלנחזאתובכל .ראשוןבמבטכברכמובןבכך

עליושכפוילדותהרבהמסעות,שלשניםבחמש-עשרהכברראהשמנות

אבל .לומיוחדותיכךכלמיוחדותשהןשחשבורגשות,שלדביקיםתלים

אחרת.שמנההזוהילדה
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ומאחוד,העליוןבחלקולגמדישונהבצבעשצבועבשערה,מביטזיגלנח

עלומסתכלרזות,הןהתחתוןשבחלקןהרגליים,ועלהנעליים,עללהומסתכל

וקוקיותפרצופיםשלבלילועלצבי,העידראשעלסביבו,ומסתכלזה,כל

הביטמאזחלףזמןכמהיודעאינוהזו,הילדהעלשובומסתכלבטן,וחולצות

לעצמואומדבדיוקכךלגמדי,שחודההזווהילדהבילד,האחרונהבפעםכך

משחוד.שחודהלעצמו,ללעוגממהרהואפחם,כמושחודהפתאום.זיגלנח

 jלהזקוקאינוכבדעכשיו .לימינוומסתכלעיניו'אתממנהמתיקזיגלנח

ועלחגיגי,מקצבבמיןאומדהואכמותה,-כולם-הםכמותה.כולםהם

הואאבללחיקו'נפללהגידשאסורמהדבר :הטובהטעםכבדמתפשטשפתיו

בכךשישלעצמוחשבזיגלנחלפעמיםאותו.ישמעלאאישאמנםהכל.יגיד

להגידלהםשמותראנשיםיותריישארולאכבדמעטשעודבזבוז'משום

פעם.אףדבראומדיםאינםזאתובכללהם.נמחלוהכלכרצונם

חברתמסבסדתהשנה"גםירכו.עלשמונחהצהובהדףאתפותחזיגלנח

שאןמביתנזקקיםילדיםממאתייםליותרלפוליןמקוצרמסעאתאסיהנסיעות

המרכזייםאתריהאל'להציץ'הזדמנותלתלמידיםלספקנועדהמסעוטבריה.

בישראל".המובילההנסיעותחברתאתאסי,כולו).היהודי(והעםהשואהשל

זכותדואהידו:בכתבומוסיףהנקודהאתמוחקמכסו,עטשולףזיגלנח

למחנות.שאןביתילדיאתלהוביללה,שניתנהבהזדמנות

"לשוחח"כדיאליוניגשלאאישהאחרונות.השעותעלבדעתועובדהוא

חינךמיידעלאזיגלנחשמד,נעמישמד,כמוסגולים,בשני"גמד",עבודתעל

תמיד'מצטייניםהיוכולםשהםלונדמהמצטיינים,תלמידיםשלשלםדוד

על"לשוחח"ביקשלאואיש"גמד",ככהלומדמאוד,מנומסיםהפחותלכל

מאוד'שונההכלובכלל .ניצולעםשעשההתנדבותעלאוסבתו'עלאוסבו

נתןלאפעםשאףמאוד,הצטערופתאוםבמה.בדיוקיודעאינוזיגלנחאםגם

ילדיםכפולמסעות,חמש-עשרהכפולמאודארוכותשעותעליותרדעתו

אוכך'כלרביםלשוחחניגשובאמתאםיודעאינואפילוועכשיו .כךכלרבים

לא.היוםפנים,כלועלזאת,בכלשניגשולונדמהאבללא.ותוכמהאולי

הימיםאתאוהמטוס,עלכולםשעלולפניהשעותאתלדמייןמנסההוא

תמונותועודעודדקעולותבדעתואבלשאן'לביתשישובואחדיהאחדים

זיגלנחומטבריה.שאןמבית .שאןמביתילדיםנבובות.קלישאותעלובות,

אויותריותר?לודומיםהםהאםעיניו.אתלעצוםיכולשאינועלמצטער

העלוןעלחושבזיגלנח ?מסעותשלמשוחחים,מנומסים,ילדיםמאותםפחות

 ?אותוחילקוומטבריהשאןמביתלתלמידיםגםהאםצהוב.בצבעהמטומטם,
בזים,כבדהםנקלעו.להיכןודאיכבדמביניםהםכן,ואםשכן.מניחהוא

שפוך,שיצוק,הטעם,וחוסרהקריאהוסימניהסוגרייםשלהזולארץודאי,
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ועלהרווחיםועלהמליםעללחסד,שמתחזהאכפתיותבחוסרכזו,בגסותזרוק

ואםלפה.שנגררוהזוההיגררותמכורחברגע,להכיר,ודאילמדוכולו.הדבר

עלויקראוהעיתוןאתכשיפתחויומיים,אויוםבעודמיד,ילמדולמדו,לא

שעלהצירופיםאתרצוןובחוסרדעתמחוסרמדומה,בחיותממלאיםעצמם,

בעיתון,יעברולאהדעתוחוסרהרצוןחוסראבלכה.עדריקיםשהיוהדף,

תתיישבקטנהומרדהאותו'יניחוומטבריהשאןמביתהנזקקיםוהתלמידים

בעלנבדלים :כמותוהםכיויבואואחת,ועודמררהעודיבואוואחריהפה.

ייקח.רבות,שניםהדברייקחואםעצמו.לדברחיצונייםכורחם,

זיגלנח . 4

שאןמביתפרצופיםומאתייםהפודיום,עלעולההואובחלום :חולםזיגלנח

ויחצניםדגליםואחראיועיתונאיםורכזותומוריםבו'מביטיםומטבריה

אותןומשליןקלישאות,באלףהנאוםאתוממלאנואם,זיגלונחונכדות,

קלותשלעמוםושברויורד'שעולההחשוףהפופיקעלשאןמביתלילדים

נופלותוהמליםאחרוןמבטואומרלא,למהובעצםזיגל'בנחועוברכמעט

ומוכניםלא,אובומביטיםומטבריהשאןמביתוהילדיםמשא,כמוממנו

ללעוסאוסוד,ולנצורולזכורלהקשיבשיבקש,דברכלבשבילולהיות

ישכחושישכחוירצהואםיזכרושיזכרוירצהואםולתעב,ולבהותבאדישות

להבא,גםכרצונושםויעשוזיגלנחשלבדעתולהשתנותגםויסכימוהכל,

המחשבות.אלדמותםבניאתמשיזמן

נחקלישאה,חתיכתאתהשטויות.חולםבפאתוס,חולם :חולםזיגלנח

לצחוק.מתחשקזיגלולנחזיגל.
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