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קולרש.חנה

פנים"עללדרוךלא"רק

בתל-אביבמתה(ליטא),במאטיקנולדהתופרת,שלביוגרפיה

(ישראל)

הראשון.הגוזלאתלקחההסוער.הנהראתגוזליהעםלחצותהצטרכהציפור

 "?הכנפייםעלאותיתיקחגםזקנה,אהיה"כשאניאותו:שאלההנהרבאמצע

וגםהשני,הגוזלאתהאםלקחהלמים.האםאותוזרקההגוזל.ענה"בטח,"

"לא, :ענההשלישיהגוזללמים.האםזרקהאותוגםתשובה.אותהענההוא

לייהיו"כיהאם.שאלה "?"למה- ,,זקנה.כשתהייכתפי'עלאותךאקחלא
העבירההזההגוזלאת ,, .הנהראתלהעביראצטרךאניואותםמשליילדים

 ?מטביעיםהמטומטמיםאתלי.מציקהזההסיפורהשנייה.לגדההאם

כינים

מהגרמנים.כסףהרבהקיבלתיהזההחורעל ?כאןהזההחוראתרואה"את

'איזהואמרתי'צחקתיניסיונות.עליעשואםאותישאלהשילומיםשלהרופא

הגדילווהכיניםקטןפצעשםהיהלכינים.'ז,וז;זננ~~ההיהזהדוקטור,ניסיונות

ומנקותהדרגשיםעליושבותהיינוראו,לאבשטוטהוףכשהגרמניםאותו.

מערקע,לגב.השרוולביןלתפרלהגיעהיהקשההכיהשנייה.אתאחת

לתפרמגיעהחיתהאחותי-לצרה),(אחותי-למחנה,שלישוועסטערהלאגער

חיתההגב,על(בעורף, '?כאןלךהיהניתוח'ואיזהמחייה.tזומנקה,ומנקה

'אותוהשדרה).עמודשללרוחבוחתךשלגסהתפירהכמושנראתהצלקת

לברוח."היהאפשראימכינים.שחורהיההקירהכינים.'דוקטור,דבר,
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 "?וילנהעללך"סיפרתי

במחנהבקוננה,העבודה,במחנהבגטו,בווילנה,בעיירה,שם,שהיהמהעל

וסיפרהוסיפרהסיפרהבאשבגה,העקוריםבמחנהבשטרטהרף,הריכוז

כלהתחילככהלך,"סיפרתילאפעםאףערדזה"אתועברית.יידישוסיפרה,

בכיתיתפירה.ללמודאותישלחו 13בגיל ?וילנהעללך"סיפרתימונולוג.

ושלחוכסףהיהלאשלילאבאאבלבווילנה.בסמינרללמודרוצהשאנינורא

בעצמהשחיתהשליהדודהאצלגרתיחייטים.שולייתלהיותלדלהינרבאותי

הבנותואתעצמהאתפירנסהמארד.טובהמבשלתבנות.שלרשעםאלמנה

הבנות .הכיבודאתהכינההיאבתלמודמסכתאיזהשלסירםכשהיה .בכברד

ששכבתיאני,סיפורים,קראוארשיעוריםהכינווכשהןספרלביתהלכושלה

חדר.שכרתיכךאחרמרפסאן.אתהכרתיככהוזכרתי.הקשבתיהתנור,על

קומוניסטים,ביןלדיסקרסירתמקשיבהוהייתיעבדתיבאר.צעיריםהרבה

טובשיודעיםאנשיםשלרשהישבעולםיודעת,אתרררריזירניסטים.ברנדיסטים

זוכרתאנירבן-גוריון.ז'ברטינסקיכךאחרהיטלר,זההראשוןלנאום.מארד

רמיבגולהנשאריםשהיהודיםזהעלנאםוהואז'ברטינסקיאתלשמועשהלכתי

שנוראבהדירןאחתאשהעלוסיפרמשלנתןהואלהם.יהיהאסרןאיזהיודע

לעשרת,מהאיןאמר:הרבבעצתו.ושאלולרבהלכוחזיר.לאכוללההתחשק

אותרישחטשהשוחטארמדת:האשהאזחזיר.להתנומיוחד,במצבהאשה

שהשחיטהרוצהאתאזטריפה,הואהחזירכל :הרבאומרכשרה.שחיטה

הנמשל.אתזכרהלאשליאמא ?והנמשל "?כשרהתהיה

שליאבא

כשישנתי,הגיעאבאשתקה.כאןחתומות.פניההיוכאן "?אבאעובד"איפה

כךאחרעצמאי.עובד?"אתהאיפה"אבא,לו.להפריעהיהואסורישן,בבוקר

כזההיאהזאת'י"סלו~:הכךואחרג'רקר","זוגותכךואחר"קל~ננ",שמעתי

מביתעבודהבמכנסיפינסקר,ברחובשלולקל~ננבאתיאחדיום ."י Rז,וךלי

שלי",מהעבודה"זהוחולצה.מכנסייםליוקנהכעסואבאהחקלאי,הספר

הבגדובכיסלכריתמתחתבעיתוןעטוףכסףלוהיהתמידאמרה.אמא

השוקולידבאלבניבמאיהאחדבמפגןצעדתיפעםומגוהצת.נקייהממחטה

לצעודהמשכתירשז,וח.חזק-חזקהידאתליתפסוהואשלרםלועשיתיהפולני

ר~ז'ה,עםקפהבביתיושבאותרראיתיכךאחרביפו.הכדורגלמגרשעד

מטבעכלעלשנשף~דמן' :שםישבראנשיםמיניכלהדקיקה.הבלונדינית

מביתחופשהשכלמטבריההמרדהלאוסף,והוסיףפלנלבמטליתייבשזהב,

וסכרוהיווני,עזריאלוהיהלאוטובוס,כסףלונשארשלאעדשיחקהספר
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נפתליחזנות,וזימרתהמכוסקוניאקשתהחגיגה,לאיזהאלינושבאהשותף,

(הואהצייר-מחרובסקיוהיהזול,מלוןביתבאיזהלבדמתוגםלבדשחי

השיקסענינהגםחיתהצייר).לזהקראשליאבאאבלסייד,חושבת,אניהיה,

הםלבסקי.ומאירסטאשרג'ומאמריקה,אורחיםגםוהיוובניקיוןבמטבח

שיניים,בליח.ירש,שהיהולמוניהלנינהחילקושלהםהרווחיםכלואתשיחקו

במשבירעבדביוםומחייכות.מתרוצצותקטנותעינייםבעלמשפחה,בלי

אחראיהיההואהאמבטיה.בתוךישןבקלוב,"גר"העבודהואחריהמרכזי

נקניקיםהשולחן'לידוישתושיאכלודאגממקומו'יקוםלאקלפןשאףלכך
עטוףנקניקהביתההביאאבאהכרמל.משוקשתייהלחם,גבינות,כשרים,לא

היאאבא,שלרקשזהאמרהאמאלא.אנחנוממנו.אכלהוארקכסף.בנייר

הזההמקום"שיישרףמהבית.הטרפהאתזרקהלאאבלכשרלאכולהקפידה

למה"אבא,אבינו:אתאחותישאלהפעםאומרת.חיתהשם,"שיושבמיוכל

הפסקה.""קצתאמר:?"ואבאאמאעםמדברלאפעםאףאתה

כעלי

דיכברהייתי ?"בעלי"המלהאתשלימאמאשמעתיהראשונהבפעםמתי

היהולא"שיחה"נפתחהלאגםזעו.לאהספיםאמותהצבא.לפניגדולה.

בשואהשמתשאהבה,האישאת-בעלהאתלהזכירכשרצתהכך,אחרהסבר.

איתר."בידידותמאודהייתיכךשאחר"הבחוראותומכנהחיתה-

האחרון

קצתהסתובבתיקודם . 1945במאיבשלושההיהמשטוטהוףשלי"השחרור

לישפתחהצועניהפגשתיללודז'.הגעתילווילנה.חזרתילאכבר .בפולין

לךתדעיאבלמהמשפחה,מישהולךשנשארחושבת'את :ליואמרהבקלפים

אבללשמוע,רוצהשאתהמהלךאומרותצועניותכללבדרךאחד.'אףשאין

לחיות.להתחילצריכהשאניוהבנתישלםיוםבכיתיאזהאמת,אתאמרההיא

טבעתקניתישהרווחתיהכסףעםלתפור,התחלתיתפירה.מכונתקניתי

שמעתיבטבעת.השתמשתיכךאחרהמעיל.ניטבחלתוךאותוותפרתינישואין

זאתבכלאוליהעקורים,למחנותלגרמניהנסעתיאזרשימות,יששבגרמניה

שלי,דודההבתפייגע,אתמצאתילאשבגה.הגעתי ' 46בסוףמישהו.אמצא

עללדבררוצהלאאניברור.לאבאופןנעלמושלהםהילדיםבעלה.ורחמיאל,

פייגעכולם.שלהשמותאתזוכרתלאאניהקטנה.ומירלעהגדולעיזרקעזה.

הראשוניםבימיםילדים.חמישהעםעשרים-ושבעבתהמלחמהלפניחיתה
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אחדיוםהמשותפים.השירותיםלידחדדמצאתיכךאחדבחדד.איתםגדתי

מיבשביללישאיןלחיות,רוצהלאשאנילהובכיתיפייגעעםברחובהלכתי

אתכשחצינואבלבחיים.נשארתיהמשפחהמכלאנידווקאולמהלחיות

tזזגעזז.tגטעדשטהז.tסט :אמדהפייגעאזמכונית.התקרבהכירצתיהכביש,

רוצהלאשאתאמדת(כרגע ?לויפסטעווז.tספtזדלעבן'נישטווילסטדו

מאודאחדכמה.ליהכירו .שידוךהציעהזלtזטעדודה .)?רצתלמהאזלחיות,

שלא,אמדהואאשתו.אתלומזכירהאניאםאותושאלתיאלמן.אותי,רצה

פייגע .רציתילאכןגם .כינורעלניגןאחדעוד .לדברמהעלאין :אמדתיאז

בחיי,אנשיםמספיקקברתיואנימתקלחאותושדאיתילהעניתילמה.שאלה

היוהםאבדם.אתמכידהשהיאאמדהזלtזטעאותי.יקבורשבעלירוצהאני

לא,ואםבסדר'אותי'ירצההואאםהאחרון'זה :לעצמיאמדתיברוסיה.יחד

אתואגדלומידקע,חיינעשלי,הבנות-דודותאתאחפשישראל,לארץאסעאני

ליתהיהלהתלבש.אוהבותמקוםבכלנשיםטובה.תופרתאנישלהם.הילדים

שלהדלתידעלככהעמדהואשלך.אבאאתלפגושהלכתיאזפרנסה.

כמותפרתיומידהחולצהאתלקחתיבחולצה.כפתורותפרשלוהבtזדtזק

שצדיך."

אושרשהרגשתיזוכרתאני

זענטאידtזזזעיי'איך :פוליןקונגדעסשלכזאתביידישדיברשלך"אבא

אתהואם ,עניתיתופרת,אני ,כןתופרת).'שאתדואה(אני .ידעדין zשנtזיט> z(ז

אזהסתירואנשים ?קtזצעטניצעשאנייודעגםאתהאזתופרת,שאנייודע

ואנינו,tזדעסטtזנט'.tזןאיךבין'נו, :ענהשלךאבאאזריכוז.במחנותשהיו

ונשלחנתפסמעיל,מכדושםהמלחמהבזמןלרוסיהברחשלי(אבאאסיר."

בדומינו.מהישגיושהתלהברוצחשללחסותווזכהפושעיםביןישבלסיביר,

קטנהכזהואנייפה.היההואשידוך.נהיה"ככהמהמדים.)עליוהמירוץסוס

לוהיואבללאמריקה,לנסוערצההואאותי.לקחזאתבכלוהוא~כ~עדת.

וליבגולהיותרלחיותרוצהלאשאנילואמרתיאזואח.אחיותשלושבארץ

סימהדודהבארץופהשלי.משפחהיהיושלוהאחיותאזאחד,אףנשארלא

(אחיאלמנה'מיאוסעקליינעאגענימןהאטבדידעדשייבעוין z'מ :אמדה

חיתהלא'אם :להאמרתיפעםואניומכוערת).קטנהאלמנהלקחהיפה

אתושםשלכם.'הריקבוןכלואתואותואותךמכירההייתילאמלחמה,

קטנהאניכיבמלקחיים,אותךהוציאגרמנירופאדדוזנטל.חוליםבביתנולדת.

אמרתיאזעצוב.שלךאבאשלשהפרצוףראיתיהלידהאחריגדולה.הייתואת

אנישלי.האמאאחדיזקםיהיהנורא,לאבן?לאזהכיעצוב,אתה'למהלו:

 a םf!Iט.~
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שאםאחות,אואחעודלהשיהיהרוצהאניכמוני.לבד,תהיהשהיארוצהלא

צדקתי.הדלת.'אחדילשמורתעמודשלהשהאחותלידה,בחדדתהיההיא

נסענולעלות.שלנוהתרדשהגיעעדבגרמניהחיכינואחיות.שתילךשישטוב

הקיאוכולםימים.שבועבמשך'נגבה'האוניהעלומשםלמדסייברכבת

אתדאינודעה.עיןלךשיתנופחדתיהאנשים.כלביןרצתאתדקדע,והדגישו

אושר."שהדגשתיזוכרתואנימהיםחיפה

ג'שיכון

עובדישיכוןחשמל'חברתשיכון :מיוחדיםשיכוניםג'עממילשיכוןמסביב

שםקבע.צבאושיכון(וילות)חקלאישיכוןחולים,קופתעובדישיכוןעירייה,

בראשהתורןלידעומדתהיאהספד'בביתהזיכרוןביוםפרס.צביהגםגדה

למה,מבינהלאאנילגוף.היטבוצמודותמאוגרפותידיהכפותמאוד,מרדכן

 .שצדיךסימןכך'עומדתפרסצביהאםאבל
ואמאאצלנובתהדוחל'הנשארהחולים,לביתהובהלהבליצקיוכשגברת

וגופיהוחולצהואפודהסוודרממנההסירהזהלפני .לישוןאותההשכיבה

 ?לילדלהלבישאפשרבגדיםכמה ?אומדתאתמה"נורגילה.וגופיהחמה

כיתתלפניעירומהדוחה'להשלאמאהועמדהבמלחמה ,,מהננרןה.יצאההיא

יצאהגופות,הזיזהחיה,שהיאהביכהכךאחדלבור,המתיםעםכפלהירדים,

ניצלה.וכךהסתתרהאצלוחציר,עגלתעםנפדישעבדעדבשלגורצה

אנחנופעמיםהרבהראיתםיידישמדבריםודבודל'המידל'השלההודים

שהיטלרלי"כדמההמשפטעלחוזרתגניהסדר,לילבכלהסדר.אתעושים

קציןהגיעשלהםלמחנהאיךמספרתקברוגברתמפרעה,"גדועיותרקצתהיה

 :אחדמשהומהחגורהעשתהאשהכלוסת.חגורותלכשיםוחילקכאצי
הפרימיטיביותזה"מה :והתעצבןלבקרבאהקציןחגורה.חזיה,ראש,מטפחת

יותרקצתאחתשאשהעדרבדשוםאמדוולאהנשיםהתביישו "?הזאת

מאודיפותהחגורותאבלוסת.איןגםאוכלשכשאיןלקציןהסבירהמבוגדת

הלחיים.עלזלגשלההשחורוהאיפורדמעותעדצחקהקברגברתרבה.ותודה

אייכמן

הםיפיםכמה"תדאי :ומילמלהבעיתוןאותוליהראתהאמאנתפס,כשאייכמן

העפלחקייט,זייעדעמיטככה,ומנומסים.מגוהציםנקייםחזקים,גבוהים,היו,

ומישהילסלקציהבתרדעומדותהיינוהעולם.אתהחריבושלהם,הנימוסעם

וייגע'האלט. :בנימוסהידאתמדיםהיההקציןאזמדי'מהידצעדעשתה

 8םי'יי',1
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הולכתהייתיאחרתיציצלעךלישישטוביגיע).שלךהתור(חכייקרזקט'ר~י~ה
לנרחיתהבשטרטהרף,אלף-תשע-מאות-ארבעים-וחמש,בשנתהילדים.עם

מסופרת .ה~ 9ר~ ?iעשרים,בתאולירוסיה,מלחמהשברייתאחת,שיקסעשם

הואבחדר.הקיאהמישהיאותר.ראיתיאייכמן.הגיעאחדלילהגבר.כמרקצר

כולםראייה',איןפיכף'אלעוצעקמהבלוקיםכולםאתגירשיהתעצבןכל-כך

אותרהכניסהמרוסיהגדולה.בהלהחיתהכולם.אתלהרוגופקד !בחמישיות

מתה,היאאםהתבטל.והכלשנרדםעדאחת,רעודכוסיתלוכתנהלחדר,

החלוןעלאצלילירכהטובים.חייםלהשיהירחיה,היאראםעדן,בגןשתהיה

 ,,מרוסיה.קוראתאני
קוראואבאכריכיםמכינהאמאבית,בכלשבבוקריאומרתמריםהמורה

נעיםולאבבוקרממשלאכייעס","לעצטעקוראאבאאצלנו"הבוקר".בעיתון

סיפורשברע,כל ,"ך 1$ררררעלטרב"אילרסטרירטעבכיתה.זהאתלהגיד

עםהיוםקררה"מהזיכגער.בשעביסשלרר" n"יעכטעל-ישיבה-בבהמשכים,

העולםלדעת."מוכרחהאניהעיתוןאתתן 1אשהשהיאיודעיםכבר 1יענטל

מלאההעבודהופינתמלוכלכיםבכליםמלאהכיורינחרץהמיטהכלי :כעצר

להפריע.אסורקוראת.אמאבשאריות.

אותםשנאתי

מבוגראישבדלת,דפקמישהואותם.שכאתימפרלין.גדולהעלייה- '-57ב

שטפהאמאארתך."רוצים"אמא,כחולה.דודיםחליפתלבושצעיר,ונער

 :צעקהואזהלםשלשנייהביד,סמרטוטעםלדלתהגיעהכעסה,רצפה,
בטמטום,חייךאייזיק,הנער,והתנשקו.בכרושניהםעליו,!"קפצה"מרטקה

שלהבניםעלככהתתנפליאתגם 1רוצהאת"מהבזעם.הסתכלתיואני

איצק'ה,הגיערכךמווילנה."שליחברמרטקהמלחמה.איזהאחריהשכנים

בילדהועסקובכיינשיקות,בסדר","לאנערהואיחהפסיה-לאהונכנסה

אתשקילל .ה~~רדודומשפחתה,חיינעובאראמרר.מהיטלר,הכלהמפגרת,

אשתו,כשמירל'ה,שורף.החרםוכאןהסתדרשםבן-גוריון.ואתחררשצ'רב

זמן.הרבהובכר.התחבקוהשתייםצעקות.היוולארעשהיהלאהגיעה,

וסיפרהאחותהושלבעלהשלתמרנהלאמאהביאהמירל'הדודהבשקט.

 .בכפרןהגוייםבבתיחפציםמעטשמצאה

i2 ~ 
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בחרתנו""אתה

אתלכולםתפרתיאניבארבעים-ואחת.דקלגטולהעבידהתחילו"אצלנו

משפחהלכלהיהמותרהזאתבתעודהחיים'.'דשיונותחילקוהצהוב.הטלאי

שלאמיאבלרשום.יהיהמילבחורצדיךהיהיותר,לושהיומיילדים.שנידק

ואניבעליככהילדים.שלושהשלממשפחהאחדילד'לקח'ילדיםלוהיו

ראובןדובלע.נחמ,דילדהיההואשחים-עשרה.בןשהיהשלואחאתלקחנו

לאן'דובלע,לוצעקתיקודה.מהלדאותרץהילדיםשלבאקציהזילבדוואסעד.

עושה,'אנימהיודעאניגדול,ילדכבד'אניבחזרה,ליצעקוהוא '?רץאתה

כאלהבשבילו.נדמדליקהשאניהיוםזההילדים,שלהאקציהיוםחזר.ולא

קעפפיל'ווישואליםוהיומהומהחיתהוחטפו.באופתאוםו;:rאפו~נעס.

מלונה,7;ולי~ה.שהיהלמיהכיווניםמכלרצו '?צדיךראשיםכמה ?דאדפמען

הילדים.אתחיפשורצו,מחבוא,

הרבשלו,אבאשלי. ,,,-ןבהמרדכי,גםלרוסיה.ברחויהודים"הרבה

נישקמרדכיאבלחזיר.יאכלהואשםכיייסעשלאלפניוהתחנןאידלמן'

לחיות.היהיכולחבל.איתי.בואמיד',מיט'קוםוהתחנןהידייםאתלאבא

והחוליםהזקניםאתמוסדהיההואהיהודית,המשטרהראשהיהזהגענס,

חזק.אישהיההואלפרטיזנים.ליעד,מבריחהיההצעיריםואתלפונאדשיילכד

בטלוויזיהדאיתהגרמנים.עםלדבראיךידעוגםוליטויניתפולניתטובידע

היה.הואבדיוקככה ?גענסשהיההזההצחקןאתדאית ?'גטו'ההצגהאת

שחקןשזהיודעתאתאומדת,אניאמא, ".דיברהואוככהנדאההואככה

 !כישרוןזהמהתדאי ?אומדתאתמהודדה.אבויוסוף ?ערבי

מכינההייתילעורות.חרושתביתהיהזהשנים.שלושבקייליס"עבדתי

היהאפשראיטוב.כל-כךזהאתעשיתיהגרמנים.שללמעיליםצווארונים

מיכיבחרתנו','אתהלנוקראובנו,קינאוכולםהחיבורים.איפהלהדגיש

האוכל,עםלהסתדרהיהאפשרבטוחים.יותרחייםלוהיובקייליסשעבד

עבדתיואזהגטושלהליקווידציההתחילה-1943בקשה.פחותהיההרעב

שםהייתיקובנה.לגטואותנוהעבידומשם . 1944עדסלקציותשלוש

לשטוטהוף."ומשםחודשיים.

נפגשנו"לאפעם"אף

התקדמנופרח.הכלמסביבנהדר.שמשביוםהגעתישטוטהוף"למחנה

מבעלי,נפרדתישםלנשים.הגבריםביןשהפרידוהמקוםזהלאט.בשודה

אנחנואם'תזכרי, :מדחוקליצעקהואשלי.החייםשלגדולהכיהאושר

נפגשנו.לאפעםאףבווילנה.'המלחמהאחדינפגשיםאנחנובחיים,נשארים

~~ ~ 
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זהב.תכשיטיעםענקייםסליםשנישםעמדוגדול.לאולםאותנוהכניסו

באולםהתיישבנושלנר.התכשיטיםאתגםלהוסיףלנראמרההפרלניההקאפר

בדיקהלנרועשראותנוהעירומוקדםבבוקר .שאנחנוכמרככהונרדמנו

יצאוהרופאשלהכפפותכלרם.הבינושלא 14בנותילדותשםהיוגינקולוגית.

וצעקגרמניקציןנכנסבאולם.ועמדנולגמרילהתפשטלנראמררדם.מלאות

? haben sie Lause למקלחות.רמשםהראשאתלנרגילחו .)?כניםלהן(יש

לאשהנתנואחרות.מנשיםשהורידובגדיםלנרחילקוכךאחרמקלחות.באמת

שם.החייםהתחילוככהגדולה.שמלהנמוכהלאשהקטנה,שמלהגבוהה

תפרחפעםלחם,חתיכתפעם :גנבהתמידשלי,שררעסטערהל~גערמערקע,

פעםלגנוב.פחדתיאניארתך.ויהרגויתפסותגנבי.אללפניה,התחננתיאדמה.

ואכלנולחםשלגדולהבחתיכהארתההחלפתי .בשרקובייתבמרקמצאתי

יחד.

די /יידןשטרטהרפערדיזאיינען'מיד :לשטרטהרףהמנוןחיברה"מישהי

אנחנוהחדשהאירופהאת /שטרטהרףיהודיאנחנומיד.ברייעןאירופהנאייע

מתישטרטהרףארי /הגרוןעדלימגיעהאתשטרטהרף,'אריוהפזמון:בונים.

 1משרחררים.,/שנהיההשעהתגיעמתישטרטהרף/אריממךכברנפטרים

היוהגופותשלהערימותמישהו.שלפניםעללדרוךלאהקפדתי"בבוקר

השני.בצדהיווהמיםלהתרחץרציתילעבור.היהאפשרראיהבלוקבאמצע

אחר.מישהושלחזהעלכךאחרמישהי,שלרגלעלאחדצעדעשיתי

פנים."עללדרוךלארקקטנה,שאניאפילוגדולים,צעדיםלעשרתהשתדלתי

מוסד""חיה

עםאותילקחועבדים.בשוקכמראסירות.לבחורגרמניאיכרבאאחד"יום

ישנוסוכר.סלקבהרצאתשםעבדנומדינאו.בכפרלעבודבנותשלרשערד

בלילה .מבחוץאותנוסוגרתחיתהטעבוסהבלהפרות.מעלהרפתבעליית

היינוהחלון.דרךהחוצהושופכותבקרפסאערשותהיינואזפיפיצריכותהיינו

זרשמדרהזמןכלרב.שלבנותרדרבקההסיחאחיות,רשתיאנינעכקע, :ארבע

לגלחלבהיהלאלגרמניםאפילוארוכות,שחוררתצמרתשתיהיולאחתזר.על

בלילה,נגער.לאבשר,חתיכהלהןנתנואםנראתה.היאמהתנ"ךכמראותן.

שלהבתאחד'יום .בחרשךשררתהיינומבחוץ'וסגרוהאוראתלנרכשכיבו

הוצאנויוםבאותוהקיר.עלהימיםאתסימנההיאכיפור.שירםאמרההרב

 .אכלנוולאסלק

/אוידירפרןשייןפוטערמעןועוטוישטוטהוףאוי /מידדוביסטהאלדזצוםביזשטוטהוף"אוי 1

באפרייט."זייןורעלןמידאון /צייטדיקומעןשייןועטרעןשטוטהוף

 aםwז..ו



קולרש.חנה 128

אתגםלהםלקחוהרגו.והשניודבקןבשםסקוטימלחמהשבריזוכרת"אני

הםרחוק,היההשףאםלנר.עזרומארדהםיברחו.שלאכדיבלילההנעליים

לחזורידענוואזבשפםמגלגליםכאילועשרוכשהתקרב,שננוח,סימןלנרעשר

ראשוןיוםקילקל.ושרבותיקןהטרקטוראתקילקלבכרונהודבקןלעבודה.

לבששמראמרריד,לנרולחצרעצמםאתהציגוהרפת,שלהדלתעלדפקואחד

מחט,חרט,פיז'מה,הביאולכןבשדהכשאנחנוהראשעלמטפחותלנרשאין

לכולנועשיתימאושרת.כל-כךהייתי .קטןראיגםומספריים.אצבעון

להםהיותחתונים.גםלהעשיתיאזתחתוניםהיולארלדרבקהמטפחות

רעבות.אנחנוכמהלעצמםתיארולאוהםלבקשהתביישנואבלקרייקרים

שליהחולצהצווארוןאתלההראיתי :חרוצהשאניראתה"הבלברסטע

~יטט 9קרזקד~קליינע,'דר :ואמרההתלהבההיאלבנים.בחוטיםמעובדשהיה

לו,קראופאסטהאיכר,שלבביתישבתימאזאתי.'בראיאתקטנה,את,~יד.

לחברותאותילתתרצתהלאהיאומגהץ.תפירהמכונתחדר,ליהיהותפרתי.

שםנשארותשאנחנוחשבנושלה.יורכןהקליינעהייתיתפרתי.להרקשלה,

עצובשדרנקןראיתיאחד,בוקרחודשים.שלרשהשםנשארנואבלהחורף.כל

בלינדנאר.השבוייםכלשלאיסוףלנקודתבעגלהאותנולקחוהואמארד,

יכלוצעירות,היוהןשלי,החברותעלמתפלאתאנילשטרטהרף.אותנוהחזירו

חיה.לאמהןאחתאףבחיים.נשארותהיואוליהשבויים,עםאהבהלעשרת

כאלה."בזמניםאפילומוסרהיה .אנירק

סוכר

היינוימיםתשעהארניות.עלאותנולקחוהםהסוף,אתהריחו"כשהגרמנים

רצוכולםמתאניהכשירדנומים.בליארכל.בלימחנק.מתרהמרןהמים.על

כוחלישאיןהרגשתיהגב.עלמערקעאתסחבתיבאנשים.ירהגרמניוצלף

אמהות :חשבתיאליה.מכרוןשהצלףוראיתיצעדיםכמהרצתיארתה.ועזבתי

העמסתיושרבחזרתיזר,אדםהיאכוח,ליאיןהאחים,אתאחיותילדים,עזבו

 •בלטוהעינייםבולדוג.כמרנראתההיאהרוסים.שללצדעדרצתירככהארתה
שללגגעדורצתיקיראיזהלידארתההושבתילגבר.כמרוזקןשפםלההיה

רצתי.ושרבשימורים.קופסאותכמהגםשםהיוסוכר.מפוזרהיהשעליובית

שמרתישוקולד.לינתןילדה,שאניחשבהואלי.וקראאותיראהדרסיקצין

מהמשפחה.מישהוכשאפגושכיבודלישיהיהרציתיזמן.הרבההשוקולדאת

לונתתי .שלנרהסוכרעלהסתכלזקןגרימערקע.אתעזבתישברלמקרםחזרתי

למרתאפשרכזהרעבאחרילאט.לאכוללנוגםואמרלאטליקקהואקצת.

אשה.שאניראושליהציצלעךבגללרקקילו. 25שקלתימהאוכל.
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וועדן"גיפעלןך $tנוויל"איך

הרופאיםכינים.מסלקתכאילוומהירות,קטנותתנועותבראש.מגרדתהיא
"איפהבגרפה.הנימ~לתחושתוזוהיסתומיםשלההדםשכליאומדים

 .כמלוןחוליםבית ,,התסרוקת.אתלי"תסדרישואלת.היא ?שלי"המסרקים
להרגישלרחם,לדבר,להתיידד,צררךאיןצמודים.שירותיםפרטי.חדר

 42למיטה.סירלךאביאאנילשירותים."צריכה"אנילאחרים.אמפתיה

האח,אומראימל'ה,"רגע"רגעלי.שיעזורלאחאקרארגע,מעיקים.קילוגרם
חלוקהבת.-מכאןהכבוד."!כליופיאחת-שתיים-שלרש.יחד.זהאת"נעשה

לשמורמשתדללבן'תפרחיישבןמדולדלת,מעליבה,ערווה .נפערהניתוחים
פטל.ופטמותצחוריםבשדייםתומכתוחלקהלבנהזקורה,בטןצלם.על

לישתתניביקשתי ?ליקראתלא"למההאסלה.למרגלותאמי ,, .מהר"שאדי'
מענטשאתראי,"נר,שאדי.שלוהחיוךהזרועותבעזרתבחזרהלך."לעזור

צריךאדם(בןיידענע.~לטע~ןפרןתחת ~דעךצרפילאדיילערנעןד~רף
אתליתחליפיזקנה).יהודיהשלתחתלראותבשבילהרבהכל-כךללמוד

אתמהתגידי,עקרם."נסגרזהלגמרי.משופשפותכאןהלחצניותהחולצה.

ורעדןגיפעלןבזזךרריל"איך ?תלבושתתחליפירגעכל ?בסאלרןאתחושבת,
 ,,חן).למצוארוצהערד(אני

מעדקעאיפה

צריךלאוסטרליה,נסעההיאהשחרוראחריעכשיו.מערקעאיפה"מעניין
לאכבראותי?אוהבתאתפה.אניאמא,אותי,חפשיפעם."ארתהלחפש
הזאת.הקטנהאותי,ניצחהתשובה.אקבל

חוםשחוד

~ Schwarz Braun ist die Hazelnu 
Schwarz Braun das Gesicht 

, mein Madel sein ~ Schwarz Braun mu 
So genau wie ich 

-Hollarie 
So wie du! Hoc-ha-ha 

צריכהשחררה-חרמה /הפניםשחורים-חרמים /הלוזאגרזהוא"שחרר-חרם

 ·" vהו;ו-ס- iכמרךבדיוק iהרלאריכמרני,בדיוק iלהיותנערתי
דורשתאתהניעההאם ?הזההאוסטריהשיראתדווקאזוכרתאנילמה
למדהבכללמתי ?במטבחהשולחןלידכךסתםארבגרמנית,ושרהה"זינגר"

רעדמיט ל~~ו!"ארבקרר,בשלג,בשררה,כשהלכוזה?אתשררמתיאותר?
בקצב,שרהשתמידזוכרתאניאבללמעלה,הידייםעםבמסדר ",ך iהדה tס

גדולבצחוק ,, !ךףוי iזולארי'"ה :הפזמוןאתבייחודלכת,שירכמרבגרמנית,
שרה.
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