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" למען ידעו דור אחרון בנים יולדו
"יקומו ויספרו לבניהם
 ו,תהילים עח
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אודות המחברת
הקדמה
ִמ ְספָּ ר עַ ל הַ יָּד
ְִבלִ י ְמעִ יל בַ ח ֶֹרף
לְ זֵ כֶ ר ָאב עָּ טּוף טַ לִ ית
ְשבּועַ ת אֱ מּונִים
לֵב אֵ ם
הָּ עִ ָּקר ֶש ִת ְחיֶה
יְהּודי בַ גֵיט ֹו
ִ
ֶילֶד
מּורת מַ יִם
זָּ הָּ ב ְת ַ
אַ ְת ִת ְחיִי!
חֲ לוֹם
בְ ִדיּוק לְ ֹלא דֹפִ י...
דו ְֹקטוֹר מֶ ְנ ֶגלֶה
ישה ִמ ְק ִרית
פְ גִ ָּ
זּוג ַנ ֲעלַיִם מַ ְת ִאים בְ ִמ ְספָּ ר
בְ ִריחָּ ה
ישה עִ ם ַאלְ פְ ֶרד וֶ ְצלֶר
פְ גִ ָּ
ַנע ֲָּרה ַאלְ מ ֹונִית
ֶשיִ ְהיֶה בְ מַ זָּ ל...
יקה מַ ּׂשּוָאה
סַ בְ ָּתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה מַ ְדלִ ָּ
ַת ְצלּום ִמ ְשפַ ְח ִתי
בּורה
בְ יוֹם הַ ּׁשוָֹאה וְ הַ גְ ָּ
סַ בְ ָּתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה עוֹטָּ ה מַ סֵ כָּה
אַ ֶתם...
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אודות המחברת

אֶ לָּה דוֹר-אוֹן,
משוררת ,כתבה חמישה ספרי שירה.

רבים משיריה פורסמו בעיתונים ,בספרי לימוד
ובאנתולוגיות לשירה.

נולדה וגדלה במוסקבה ,ברה"מ.
עלתה לישראל ב .0151-בת לאם ניצולת שואה.

בוגרת אוניברסיטת תל-אביב בספרות אנגלית
והיסטוריה של המזרח התיכון.
מורה לאנגלית ,מתרגמת ועורכת.
מתגוררת בחולון.

שירי – אתם כמו ילדי,
בגרתם ויצאתם למרחב.
מי ידפדף בכם ומי יקרא?
מי יברך ומי יפגע?
רוצה לדעת ,לא אדע...

גם המבוגרים טועים (  )0184סנדלים (  )0181המילים שאמא אמרה ()0114
מספר על היד (  )0118טרם פג החלום ()1110( Цветёт Мориа  )0111
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הקדמה
קּורמָּ ן-יוֹפֶ ה לבית מַ ְרגוֹלִיס ,ניצולת
ספר השירים מבוסס על זכרונותיה של אֶ ְס ֶתר ְש ְ
מחנה ריכוז אושוויץ-בירקנאו .אֶ ְס ֶת ְר ָּקה (שם נעוריה) נולדה בעיר גְ רו ְֹדנ ֹו ,בפולין.
עם פרוץ המלחמה ב 0121-היתה נערה בת  .01לאחר פלישת הגרמנים לפולין הועברה
עם בני משפחתה ועם אלפי יהודים אחרים לגיטו גרודנו ,שם שהו בין השנים
.0140 – 0142
בשנת  0142חוסל הגיטו והיהודים ,שעדיין נותרו בחיים ,נשלחו בקרונות משא
למחנה הריכוז אושוויץ .למעלה משנתיים היתה אסתרקה בתופת של אושוויץ עד
לשחרור המחנה ,בחורף  ,0145על ידי כוחות הצבא האדום.
אסתרקה נישאה לקצין יהודי ,ששירת בצבא האדום ,ועברה לגור בברית המועצות.
בשנת  0151היא עלתה ארצה עם בעלה ועם שתי בנותיה.
היא נפטרה בישראל בשנת  1101בגיל .81
שירים רבים כתובים בגוף ראשון ונאמרים מפיו של הנכד הבכור" ,הצבר"ִ ,איתַ י.
כך נוצר קשר של הזדהות בין דור השואה לבין דור התקומה.

***
הרעיון לכתוב שירים על השואה נולד מתוך החלטה מודעת ,שעלי לתעד את מה
שעבר על אמא ועל בני משפחתה בשואה ,קודם כל ,למען הילדים שלי והילדים של
אחותי – מעין יומן משפחתי "והגדת לבניך".
השיר הראשון שכתבתי היה "מספר על היד" ,אשר הופיע בספר שירי הילדים
הראשון שלי "גם המבוגרים טועים" .באחד הימים קיבלתי מכתב מהנכדה של חברה
של אמא שלי .הילדה כתבה לי" :נהניתי מאד לקרוא את הספר שלך ,אבל במיוחד
מצא חן בעיני השיר ,שכתבת על סבתא שלי" .המכתב הזה מאד ריגש אותי .הוא
המחיש ,שסבתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה יכולה להיות הסבתא של כל הנכדים בני הדור השלישי.
זכרונות הילדות הראשונים שלי קשורים במפגשים חברתיים של ניצולי שואה –
חברים וחברות של הורי – שנערכו בביתנו .שמעתי סיפורים על הישרדות ,על עזרה
הדדית ,על ידידות והקרבה עצמית .שמעתי סיפורים על אמא – על מעשי הגבורה
שלה ,כיצד עזרה לאנשים תוך סיכון עצמי ואף הצילה חיי אדם .נאחזתי בחלק
ההירואי ופחדתי לגעת בזוועות.
שנים לא רציתי לשמוע את מה שהיה לאמא לספר והיו לי רגשות אשם על כך .יחד
עם זאת ,עודדתי אותה להעלות את קורותיה על כתב .בשבילי לדבר על מה שעבר על
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אמא בשואה היה כמו לגעת במשהו בוער ופחדתי להיכוות .לילד קשה להתמודד עם
העובדה שהוריו ,האנשים הכי אהובים והכי חשובים בחייו ,היו מושפלים ,חסרי
אונים ,מבוזים.
עם השנים הופיעה תחושה של דחיפות .הדור ,שחווה את השואה ,הולך ונעלם.
פתאום נבהלתי ,שכאשר ארצה לדעת ,כאשר ארצה לשאול – לא יהיה את מי .ואז
התחלתי לקרוא את הזכרונות .דרך הזכרונות עשיתי הכרות מחודשת עם אמא.
מצאתי בהם לא רק מידע עובדתי ,אלא גם הרהורי נפש ,חשיפה של רגשות ,פחדים,
מועקות.
אחר כך ,נוצר דיאלוג ביני לבין אמא .את מה שלא הבנתי מהזכרונות – שהיו
כתובים בפרץ של רגשות ,בצורה לא ערוכה ולפעמים מבולבלת – השלמתי על ידי
שיחה ושאלות.
רציתי ,שהסיפור האישי של אֶ ְס ֶת ְר ָּקה ,בתור נערה צעירה במחנה השמדה ,יגע בנימי
נפשו של הקורא ויקרב אותו לתקופה כאובה והירואית זו בתולדות עמנו.
חלק מהשירים נכתב בשטף ,אחרים במאמץ רב .כדי ששיר יקרום עור וגידים יש
צורך בשילוב מיוחד ונדיר בין רעיון לבין תחושה פנימית עמוקה .את הרעיונות
שאבתי מהסיפורים של אמא – הכל מבוסס על עובדות אמיתיות – ואילו הרגש,
המפיח בשיר רוח-חיים ,נבע ממעמקי נפשי ,מתחושת הזדהות עמוקה עם ההורה,
שהיא כה אופיינית לבני הדור השני.
לאחר שקראתי את הזכרונות של אמא ,הרגשתי שעלי לפרוע חוב כלפי בני משפחתי
שנספו – אנשים שלא הכרתי מעולם .רציתי להחיותם ,להוציאם מהאלמוניות ,לספר
על מותם הטרגי .ואולי ,בדרך זו לנחם אותם ,שהאילן המשפחתי שלנו לא נגדע,
שהמשפחה לא נכחדה ,והשורשים המעטים ששרדו העמיקו והתרחבו ,ועם הזמן
העץ הזה שוב יפרח לתפארת.

אלה דור-און
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, שספרה לי,לאמא
באהבה רבה
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ִמ ְספָּ ר עַ ל הַ יָּ ד
ַארנּו לְ בַ ד,
פַ עַ ם בַ ַקיִ ץ ,כְ ֶשנ ְִש ְ
יתי לְ סַ בְ ָּתא ִמ ְספָּ ר עַ ל הַ יָּד*.
ָּר ִא ִ
יִיתי פָּ עוֹט – סַ ְק ָּרן וְ חו ֵֹקר–
הָּ ִ
שוֹאֵ ל ּומֵ ִשיב ִמבְ לִ י לְ ַדבֵ ר.
הֵ ַנ ְח ִתי י ִָּדי הָּ ַרכָּה עַ ל זְ רוֹעָּ ּה
יתי לִ ְתֹלש כָּל ִספְ ָּרה ִמ ְמקוֹמָּ ּה.
וְ רָּ ִצ ִ
וְ סַ בְ ָּתא ִחבְ ָּקה וְ נ ְִּׁש ָּקה –
בְ לִ י הֶ ְסבֵ ר.
ישית –
ָאמ ָּרה חֲ ִר ִ
ַרק ְ
כְ ֶש ִתגְ ַדל אֲ סַ פֵ ר.
ִמ ְתחַ לְ פוֹת הָּ עוֹנוֹת כְ גַלְ גַל סוֹבֵ ב...
שּוב הַ ַקיִ ץ מַ גִ יעַ לוֹהֵ ט וְ צו ֵֹרב.
שּוב ק ֹולֵט מַ בָּ ִטי עַ ל יָּד חֲ ׂשּופָּ ה
ידה.
ְספָּ רוֹת מֻ כָּרוֹת ,חֲ רּותוֹת בִ ְקפִ ָּ
סַ בְ ָּתא – בִ ַק ְש ִתי בְ קוֹל ִמ ְתחַ נֵן –
ַת ְר ִשי לִ יַ ,ת ְר ִשי לִ י גַם-כֵן,
ַת ְר ִשי לִ י כָּמוְֹך עַ ל הַ יָּד לְצַ יֵר...
וְ ִהיא ַרק ִחיְ כָּה –
ֹלא הו ִֹסיפָּ ה ַדבֵ ר.
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ִמ ְתחַ לְ פוֹת הָּ עוֹנוֹת .הַ ַקיִץ חוֹזֵ ר.
אֲ נִי כְ בָּ ר בֶ ן ֵת ַשע .אֲ נִי כְ בָּ ר ב ֹוגֵר.
לְ סַ בְ ָּתא ֶשלִ י ִמ ְספַ ר עַ ל הַ יָּד –
ֹלא נ ְִמחַ ק עִ ם הַ זְ מַ ן ,טָּ בּועַ לָּעָּ ד.
יתי הֶ ְסבֵ ר –
יתי ל ַָּדעַ תָּ ,ר ִצ ִ
ָּר ִצ ִ
מַ דּועַ לָּּה יֵש וְ אֵ ין לְ ַאחֵ ר?
וְ סַ בְ ָּתא ִה ְת ִחילָּה פִ ְתאוֹם לְ ַדבֵ ר:
ִספְ ָּרה עַ ל ְתקּופָּ ה ְקרוֹבָּ הְ -רחו ָֹּקה,
בּורה,
עַ ל עַ ם בַ ג ֹולָּה ,עַ ל שוָֹאה ּוגְ ָּ
עַ ל קֹר וְ ָּרעָּ ב ,מַ חֲ נוֹת עֲבו ָֹּדה,
וְ כֵ יצַ ד ֶד ֶרְך נֵס ִממָּ וֶ ת נ ְִצלָּה...
ַארנּו לְ בַ ד,
פַ עַ ם בַ ַקיִ ץ ,כְ ֶשנ ְִש ְ
נ ַָּש ְק ִתי לְ סַ בְ ָּתא חָּ זָּ ק עַ ל הַ יָּד.

________________________________________________
ֹ

* קעקוע ,מספר אסיר  , 21101על זרועה של אֶ ְס ֶת ְר ָּקה מַ ְרג ֹולִ יס ,אמא של אלה דור-און.
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ְִבלִ י ְמעִ יל בַ חרף
לדודי,
ַאהֲ ר ֹוןֵ -ליימֶ ה מַ ְרג ֹולִ יס,
שנספה בשואה

בַ ֹח ֶרף ,בַ ֵגיט ֹו ,בְ חֶ ֶדר צ ֹו ֵנן,
ְש ֵני אֲ ָּנ ִשיםִ :אמָּ א ּובֵ ן.
"אֶ ַגש ַלכִ כָּ ר – א ֹומֵ ר הַ בָּ חּור –
אֶ פְ ָּשר וְ אַ ִּׂשיג עֵ ִצים ַל ַתנּור".
ירה –
" ַקח ְמעִ ילַ .קר בַ חּוץ!" – הָּ אֵ ם מַ פְ צִ ָּ
ַרק הּוא ָּלּה נ ֹותַ ר ִמבֵ ין ֲע ָּׂש ָּרה.
נּו ֵשק עַ ל ֶל ְח ָּיּהְ .מהַ סֵ ס ֶַר ַגע ָּקט.
"ַאל ִת ְדאֲ גִ י ...אֶ חֱ ֹזר ע ֹוד ְמעַ ט!"
ק ֹול ֶי ִרי ִנ ְשמַ ע – ּובְ כִ י ְמיֻ ָּתם:
ת ֹופְ ִסים ְיהּו ִדים ְמהַ לְ כִ ים לְ תֻ מָּ ם,
ס ֹוגְ ִרים ְרח ֹוב ֹות ,פ ֹו ְש ִטים עַ ל בָּ ִתים,
מַ כִ יםְ ,מ ַג ְדפִ ים ,ד ֹוחֲ פִ ים ,ב ֹו ֲע ִטים...
ֹלא חָּ זַ רֶ .נ ֱע ַלם .לְ ָאן? – ֹלא נ ֹו ַדע.
ָא ְמרּוֶ ,ש ִנ ְש ַלח לְ מַ חֲ ֵנה ֲעב ֹו ָּדה.
בַ חּוץ הַ סּופָּ ה ּוכְ פ ֹור מַ ְקפִ יאָּ -דם,
ּובַ חֶ ֶדר הָּ אֵ ם ִמ ְתפַ ֶל ֶלת דּומָּ ם:
"בְ לִ י ְמעִ יל...בְ לִ י כְ פָּ פ ֹות...בְ לִ י צָּ עִ יף ַלצַ וָּ אר...
ַרק ַאל ִת ְת ָּק ֵררַ ,ילְ ִדי הַ ָּי ָּקר"...
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לְ זכר ָאב עָּ טּוף ַטלִ ית
בְ י ֹום כִ פּורִ ,מ ֵדי ָּש ֵָּנה,
– מֵ ִ ָּאז ִסיּום הַ ִמלְ חָּ מָּ ה –
יקה
הַ בַ ת אֶ ְס ֶת ְר ָּקה מַ ְדלִ ָּ
ֵנר זִ כָּ ר ֹוןֵ ,נר ְנ ָּשמָּ ה...

לסביַ ,אלְ טֶ ר מַ ְרג ֹולִ יס,
שנספה בגיטו גרודנו

יקה ֵנר ְנ ָּשמָּ ה –
ִהיא מַ ְדלִ ֵָּ
ש ֹומַ עַ ת אֶ ת ְק ִריַאת הַ " ְּׁשמַ ע"
ֶשל יְ הּו ִדים ִמ ְתפַ לְ לִ ים
בְ עֶ ֶרב י ֹום הַ כִ פּו ִרים
בְ ֵגיט ֹו גְ ר ֹו ְדנ ֹו בְ פ ֹולִ ין,
הַ ְרחֵ ק ִמכָּ אן ַאלְ פֵ י ִמילִ ין.
נ ֹו ְׂש ִאים ְתפִ ָּלהִ ,מ ְתחַ ְנ ִנים,
בְ עֶ ֶרב י ֹום הַ כִ פּו ִרים –
לְ הַ אֲ ִמין ר ֹו ִצים ֲע ַדיִ ן:
ֵיש ַרחֲ ִמים בְ ֶנפֶ ש ַקיִ ן!
בְ י ֹום כִ פּורִ ,מ ֵדי ָּש ָּנה,
– מֵ ָאז ִסיּום הַ ִמלְ חָּ מָּ ה –
ד ֹו ֵלק הַ ֵנר בָּ ַאפְ לּולִ ית
לְ זֵ כֶ ר ָאב עָּ טּוף טַ לִ ית,
אֲ ֶשר ִנ ְרצַ ח בִ ְד ִמיָּ -ימָּ יו,
כְ ֶש ִה ְת ֵַפ ֵלל ֵלאֹלהָּ יו...
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ְשבּועַ ת אמּונִ ים
הֵ ן פ ֹו ְסע ֹות בְ חָּ פְ זָּ ה
בְ י ֹום סַ גְ ִר ִירי,
מַ בִ יט ֹות ַל ְצ ָּד ִדים
בְ מַ ַבָּ ט חַ ְש ָּד ִני.
הָּ ַאחַ ת – ַנ ֲע ָּרה
בַ ת כְ פָּ ר פ ֹו ָּל ִני,
הַ ְּׁש ִנ ָּיה – חֲ בֵ ְרתָּ ּה
בַ ת לְ עַ ם יְ הּו ִדי.
מַ כִ יר ֹות ִמ ָּילְ דּות,
מֵ א ֹותּה הַ ְּׁשכּו ָּנה.
ַד ְרכֵ יהֶ ן ִה ְצטַ לְ בּו
עֵ ת פָּ ְרצָּ ה ִמלְ חָּ מָּ ה.
ָּי ְצאּו ַלכְ פָּ ִרים
הַ ְסמּוכִ ים ,לְ בַ ָּדן,
לִ ְקנ ֹות ְקצת מָּ ז ֹון
ֶשָאזַ ל ִמבֵ יתָּ ן* .
ִה ְתמַ זֵ ל מַ זָּ ָּלן –
סַ ֵליהֶ ן ֲעמּו ִסים
בְ ֶלחֶ ם ,בְ ֶקמַ ח,
יסים.
יְ ָּרק ֹות ּוגְ ִר ִ
בְ ַד ְרכָּ ן חֲ זָּ ַרה
ֲע ֵיפ ֹות ִממַ סָּ ע,
ִה ְת ַי ְּׁשבּו בֶ חָּ צֵ ר
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ָּלנּוחַ ִק ְמעָּ ה.
ִא ָּּׁשה נ ֹו ְצ ִר ָּיה
י ֹוצֵ את לִ ְק ָּראתָּ ן:
ָּשל ֹוםְ ,י ָּלד ֹות!
מֵ ַאיִ ן? לְ ָאן?
ָּנ ְת ָּנה ָּלהֵ ן ֵתה
ּו ְקצָּ ת עּוגִ י ֹות,
ַאחַ ר -כָּ ְך ִציְ ָּדה
בִ גְ בִ י ָּנה ּופֵ ר ֹות.
ִחלְ ָּקה ַתפ ֹו ִחים
ִמן הָּ עֵ ץ בֶ חָּ צֵ ר –
ַלז ֹו הַ ְּׁשחַ ְר ֹח ֶרת
ָּנ ְת ָּנה ְקצָּ ת י ֹותֵ ר.
לִ בָּ ּה ֶשל מָּ ִרי ְנ ָּקה
בָּ עַ ר ִמ ִק ְנָאה:
"ַאל ִת ְת ִני ָּלּה י ֹותֵ ר!
ָא ְמ ָּרה ַלזְ ֵק ָּנה –
ִהיא ֹלא ִמ ֶּׁש ָּלנּו,
ְסתָּ ם ִמ ְתחַ זָּ ה –
בָּ ת לְ עַ ם יְ הּו ִדי...
וַ אֲ ִני נ ֹו ְצ ִר ָּיה!"
ירה,
אֶ ְס ֶת ְר ָּקה הֶ ְחוִ ָּ
עָּ ְמ ָּדה לְ ֹלא ִניד –
מָּ ִרי ְנ ָּקה בָּ גְ ָּדה בָּ ּה,
בָּ גְ ָּדה בְ מֵ זִ יד.
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ֶג ְרמָּ ִנים ִמסָּ בִ יב,
חֲ דּו ִרים בְ ִׂש ְנָאה –
אֲ ב ֹוי ִאם ֵי ְדעּו
א ֹוד ֹות מ ֹוצָּ אָּ ּה!
"מַ ה ָּלְך – ָּנזְ פָּ ה
הָּ ִא ָּּׁשה הַ ּט ֹובָּ ה –
אֵ ין חֶ ְמ ָּלה בְ לִ בֵ ְך?
הֵ ן אַ ְת נ ֹו ְצ ִר ָּיה!
ֻכ ָּלנ ֹו ָּשוִ ים
בְ עֵ י ָּניו ֶשל הָּ אֵ ל,
לְ מַ עַ ן ֻכ ָּלנּו
סָּ בַ ל הַ ג ֹואֵ ל!
לְ כִ י לְ ַד ְרכֵ ְך –
וְ א ֹוי ִאם אֶ ְשמַ ע,
כִ י הֵ פַ ְר ְת ְשבּועָּ תֵ ְך
ַלז ֹו הַ ַילְ ָּדה"...

________________________________
* בגיטו שרר רעב .ילדים נהגו לחמוק מהגיטו ,תוך סיכון חייהם,
על מנת להביא מזון למשפחתם.
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לב אם
רוֹבֶ ה טָּ עּון ...יַלְ דוֹן בוֹכֶ ה...
לֵב אֵ ם לוֹחֵ ש:
ְצפּויָּה ל ֹו סַ ָּכנָּה!
ְש ֵתי זְ רוֹעוֹתֶ יהָּ  ,כְ מ ֹו כַ נְפֵ י ִצפוֹר,
ְמסוֹכְ כוֹת עַ ל גוֹזָּ לָּּה.
נֶאֱ מָּ נָּה לְצַ ו בְ ִריָאה –
ִהיא בְ גּופָּ ּה
ָּתגֵן עַ ל פְ ִרי בִ ְטנָּּה...
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הָּ עִ ָּקר ש ִת ְחיה
ֲע ָּי ָּרה פ ֹו ָּל ִנית .בַ בּו ְנ ֶקר-בַ בַ ֹור,
יּׁשה ְיהּו ִדים זָּ כ ֹו בְ ִמ ְסת ֹור.
חֲ ִמ ָּ
ְמחַ כיִם ַלמָּ ז ֹוןֶ ,שָאמּור לְ הָּ בִ יא
בַ חֲ צ ֹות ,כְ מֻ ְסכָּ םִ ,א ָּכר פ ֹו ָּל ִני.
זֶ ה י ֹומַ יִ ם ֹלא בָּ א...
ִאם אֵ ַרע ל ֹו ְדבַ ר-מָּ ה
ָּימּותּו ֻכ ָּלם מֵ ָּרעָּ ב וְ צָּ מָּ א.
הֵ ם ְמחַ כִ ים ָּשע ֹות עַ ל ָּשע ֹות,
הָּ אֵ ם ְמחַ בֶ ֶקת אֶ ת בְ ָּנּה הַ פָּ ע ֹוט.
ֶי ֶלד ָּיפֶ ה ,כִ ְמעַ ט בֶ ן ְשנָּתַ יִם,
לִ ְשת ֹות ְמבַ ֵקש –
אֲ בָּ ל אֵ ין ִטפַ ת מַ יִ ם...
הַ ֶי ֶלד ִנ ְר ַדם .בְ ֹתם ֵלילֲ -ע ָּלטָּ ה
בֵ ין ֵיאּוש לְ ִת ְקוָּ ה ָּג ְמ ָּלה הַ ְח ָּלטָּ ה –
כָּ אן בַ בּו ְנ ֶקר הַ מָּ וֶ ת בָּ טּוחַ
ּו ִממּול הַ ָּּׂש ֶדה הַ פָּ תּוח...
כְ י ֹוכֶ בֶ ד – הָּ אֵ ם ִמ ְתקּופַ ת הַ ִמ ְק ָּרא –
מ ֶשה בַ ֵתבָּ ה,
ְמ ַש ַלחַ ת אֶ ת בְ ָּנּה ,כְ מ ֹו ֹ
ֹלא לְ מֵ י הַ יְ א ֹור ,כִ י אֶ ל ְׂש ֵדה-הַ ָּקמָּ ה –
ָּשם תּו ַשט ל ֹו ,אּו ַליָּ ,יד ְרחּומָּ ה...
ידי,
לְֵך בְ כו ִֹרי ,לְֵך י ְִח ִ
ְהּודי.
לְ בַ ל י ְֵדעּו ֶשאַ ָּתה י ִ
גַם ִאם נִגְ זַ ר ֶש ִת ְחיֶה בֵ ין ג ֹויִים,
הָּ עִ ָּקר ,מַ ְחמַ ִדיִ ,ת ָּּׁשאֵ ר בַ חַ יים!
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הּודי בַ גיטו
ילד יְ ִ
יְהּודי בַ גֵיט ֹו
ִ
ֶילֶד
מֻ ָּקף אֵ ימָּ ה ,חוֹמוֹת,
צוֹעֵ ד לְ בַ ד – בְ לִ י ִאמָּ א –
מּורמוֹת.
י ַָּדיִם ָּ
צוֹעֵ ד בַ קֹר ,בַ ֶּׁשלֶג,
עַ ל פְ נֵי ְד ָּרכִ ים ְקפּואוֹת.
ְמעִ יל ָּקצָּ ר .ג ְַרבַ יִם.
בִ ְרכַ יִם חֲ ׂשּופוֹת.
עִ ם ְטלַאי עַ ל ַדש הַ בֶ גֶד
צָּ הֹב – לְ אוֹת ָּקלוֹן.
פָּ נִים ַרכוֹת .סַ ף בֶ כִ י.
מַ בָּ ט מָּ לֵא יָּגוֹן.
כֹה ַשבְ ִר ִירי ,פָּ גִ יעַ ,
מּול ַקת רוֹבֶ ה ְשלּופָּ ה –
כְ ֶׂשה ָּת ִמים לַּטֶ בַ ח
מּובָּ ל לְ ִמ ְׂש ָּרפָּ ה.
נ ְִש ָּקף ִמתוְֹך עֵ ינֶיָךֶ ,ילֶד,
מַ בָּ ט אֵ יןֵ -קץ תּוגָּה ,פְ חָּ ִדים,
יטים בִ י יַחַ ד חֶ ֶרש
כִ י מַ בִ ִ
עֵ ינֵי ִמילְ יוֹן וָּ חֵ ִצי יְ ָּל ִדים.
ֶילֶד ַאלְ מ ֹונִי בַ גֵיט ֹו
זוֹעֵ ק בְ לִ י קוֹל ,דּומָּ ם:
– כְ יָּד וָּ ֵשם נִצָּ ב בַ ֶּׁשלֶג –
"ַאל ִת ְשכְ חּו ִני לְ ע ֹולָּם…"
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מּורת מַ יִ ם
זָּהָּ ב ְת ַ
הָּ ַרכֶ בֶ ת עוֹצֶ ֶרת .אֵ ין יוֹצֵ א וְ אֵ ין בָּ א.
הּודים בַ ְקרוֹנוֹת .נִפְ חָּ ִדים עַ ד אֵ ימָּ ה.
יְ ִ
ִאמָּ הוֹת ְמחַ בְ קוֹת ְיל ִָּדים מּותַ ִּׁשים
ישים.
ּומ ֶנגֶד עו ְֹמ ִדים פ ֹו ָּלנִים אֲ ִד ִ
ִ

בדרך מגרודנו לאושויץ,
פולין – ינואר 0142

" ַרחֵ ם ,אֲ ד ֹונִי! הָּ בֵ א לָּנּו מַ יִם!
אֲ נ ְַחנּו נו ְֹסעִ ים בִ ְר ִציפּות כְ בָּ ר יוֹמַ יִם.
הַ בֵ ט – יְ ל ִָּדיםִ ...תינוֹקוֹת בְ נֵי-יוֹמָּ ם...
מּורתָּ ם!"
מַ יִ ם לִ ְשתוֹתַ ...קח זָּ הָּ ב ְת ָּ
ל ַָּקח הַ זָּ הָּ ב ּופָּ נָּה לְ ָאחוֹר.
ַאחַ ר-כָּ ְך ֶנ ֱעלַם .הֲ יִ בְ ַרח? הֲ י ְַחזֹר?
הַ זְ מַ ן ִמ ְת ַקצֵ ר ּובַ לֵב הַ ְתפִ לָּה.
הָּ ַרכֶ בֶ ת כָּל ֶרגַע לָּזּוז עֲלּולָּה.
ִהנֵה הּוא מַ גִ יעַ ! אֵ ַרע לָּהֶ ם נֵס!
בְ י ָָּּדיו ַקע ֲִרית ,בָּ ּה ֶשלֶג נָּמֵ ס!
ּומבַ עַ ד לָּאֶ ְשנָּב ,כְ מ ֹו לְ מָּ ן ִמ ָּּׁשמַ יִם,
ִ
מּושטוֹת אֶ ל הַ מַ יִם.
י ַָּדיִ ם ָּרזוֹת ָּ
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אַ ְת ִת ְחיִ י!
לסבתיִ ,שפְ ָּרה מַ ְרג ֹולִ יס,
שנספתה בשואה

א.
אֵ ם ּובַ ת חֲ בּוק ֹות...
הָּ ַרכֶ בֶ ת ד ֹוהֶ ֶרת...
ֹחם גּופָּ ּה ֶשל הָּ אֵ ם
ֹכה מּוכָּ ר ,כה ָּנעִ ים.
"אַ ְת ִת ְח ִייַ ,ילְ ַד ִתי!
– ִאמָּ א א ֹומֶ ֶרת –
אַ ְת ִת ְחיִ י וְ תֵ לְ ִדי יְ ָּל ִדים!
ק ֶדש,
עִ ם אֲ ח ֹותֵ ְך בְ אֶ ֶרץ הַ ֹ
ע ֹוד ִתפָּ גְ ִשי בְ ַאחַ ד הַ ָּי ִמים!"
אֵ ם ּובַ ת חֲ בּוק ֹות ...
הָּ ַרכֶ בֶ ת ד ֹוהֶ ֶרת
אֶ ל ַיעַ ד ס ֹופִ י,
בִ לְ ִתי ְמ ֹזהֶ ה.
ּובַ ֵלב הַ ָּדוּוי
הַ ִת ְק ְ ָּוה ְמפַ עֶ מֶ ת –
תפֶ ת הַ זֶ ה ַלחָּ פְ ִשי.
ָּלצֵ את ִמן הַ ֹ
אמָּ א' ֶלהִ ,אמָּ א...
" ִִ
מָּ תַ י כְ בָּ ר ַנגִ יע?" –
ש ֹואֶ ֶלת הַ בַ ת בְ ֹחסֶ ר א ֹו ִנים.
ירה"...
"ע ֹוד ְמעַ טַ ,י ִק ָּ
וְ כָּ ְך – בְ לִ י ָּל ַדעַ ת –
הֵ ן ח ֹולְ ק ֹות בֵ י ֵניהֶ ן
ְר ָּגעִ ים ַאחֲ ר ֹו ִנים...
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ב.
א ֹושוִ יץַ .תחֲ ָּנה ס ֹופִ ית.
כָּ אן הַ ָּּׂשטָּ ן הּוא כָּ ל ָּיכ ֹול:
ִמי ַלחַ ִיים ּו ִמי ַלמָּ וֶ ת...
מאל...
ִמי לְ ָּי ִמין ּו ִמי לִ ְׂש ֹ
ג.
לְ מָּ ח ָּרת – עָּ ָּשן סָּ ִמיְך
ע ֹו ֶלה ִמת ֹוְך הָּ אֲ רֻ ב ֹות,
ישית
וְ רּוחַ ֹח ֶרף חֲ ִר ִ
נ ֹו ֵׂשאת עִ מָּ ּה ַאלְ פֵ י ֵריח ֹות
ֶשל ָּק ְרבְ נ ֹות ע ֹו ָּלם חָּ שּוְך,
ֶשל מָּ וֶ תֶ ,של בָּ ָּׂשר חָּ רּוְך...
"מַ ה ֹזאת? – ש ֹואֶ ֶלת הַ ַילְ ָּדה –
ִה ַגעְ ִתי עִ ם ִא ִמי אֶ ְתמ ֹול".
"ׂש ֹו ְרפִ ים אֶ ת הַ ְּט ַר ְנ ְספ ֹו ְרט
ֶשל ֵגיט ֹו גְ ר ֹו ְדנ ֹו" – ע ֹו ָּנה בַ ת-ק ֹול…
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חלום
(חלום-בלהות של א ְסת ְר ָּקה  -כעבור  24שנה)*

הלילה חלמתי על אמא.
 ...בחלומי אני רואה את אמא משוחחת עם אשה צעירה .פניה של האשה מוכרים לי.
אמי עומדת על יד ספסל .לבי פועם בחוזקה .אני ממהרת לקראתה .היא עומדת מולי
תמירה ויפה.
אני רוצה לקחת אותה אלי הביתה ...מחשבות מטרידות מתרוצצות במוחי:
"כיצד יתכן ,שהיא עומדת כאן ,מולי? הרי היא נספתה בתאי הגזים באושוויץ,
ואפרה מפוזר אי-שם על אדמת פולין"...
בשקט ,בשלווה היא אוחזת בידי .אנחנו פוסעות לעבר האוטובוס .היא משלמת
עבורי ,ובראשי שוב מתרוצצות מחשבות-תהיות" :הרי אין לה כסף"...
אני רוצה להגיד לה ,שאני אשלם עבור הכרטיסים ,אבל היא מחייכת אלי – חיוך
נבוך ,שובה-לב – ואומרת:
"את מכירה את האשה ,שדברתי איתה? בקשתי ממנה שתכיר לי מישהו ,מפני
שקשה לחיות לבד בעולם"...
"אמא!" – אני צועקת ,אבל היא אינה שומעת ...
אני רוצה להגיד לה" :אמא ,אמא'לה היקרה! אני אקח אותך אלי! "
באותו רגע ממש פורצת מסביב אש אדירה ואמי האהובה עולה בלהבות...
אני מתעוררת אחוזת אימה ופחד.

אסתר שקורמן -מרגוליס
 01ביוני ,0185 ,ישראל

_____________________________________________

* בזמנו ,אמא ספרה לי על החלום שלה ואני בקשתי ממנה להעלותו על כתב.
כעבור שנים תרגמתי אותו מרוסית והוא מובא כאן כלשונו (המחברת).
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בְ ִדיּוק לְ ֹלא ד ִפי...
הַ ֹכל בְ ִדיּוק לְ ֹלא דֹפִ י,
ְמתֻ יָּק וְ נ ְִר ָּשם בַ יוֹמָּ ן:
" ְשנֶל! ְשנֶל!" *
הַ פְ קֻ ָּדה ְמהַ ְדהֶ ֶדת –
"ָאסּור לְ בַ זְ בֵ ז אֶ ת הַ זְ מַ ן!"
צּורה ְמסֻ ֶד ֶרת,
הַ ֹכל בְ ָּ
ְמעו ֶֹר ֶרת אֵ מּון וְ ִת ְקוָּ ה.
הַ ַתלְ יָּן ְמזָּ ֵרז ּומַ ְרגִ יעַ :
" ְשנֶל! ְשנֶל!
ְת ַקבְ לּו עֲבו ָֹּדה!"
צּורה ְמסֻ ֶד ֶרת –
הַ ֹכל בְ ָּ
ַנ ֲעלַיִם ,בְ ג ִָּדים ,ע ֲָּדיִ ים,
ְממַ יְ נִים בְ ַׂש ִקים לְ ִמ ְשלוֹחַ :
" ְשנֶל! ְשנֶל!
ִהכָּ נְסּו ל ַָּת ִאים!"
הַ ֹכל בְ ִדיּוק לְ ֹלא דֹפִ י,
לְ פִ י הַ ָּתכְ נִית ,בְ ָּדם ַקר.
ְממַ לְ ִאים פְ קֻ דוֹת ִמגָּבוֹּהַ :
" ְשנֶל! ְשנֶל!"
ָאדם הוֹפֵ ְך לְ עָּ פָּ ר...
וְ ָּ

_______________

* שנל! – מהר! בגרמנית
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דו ְקטור מנְ גלה
הַ סֶ ֶל ְקצְ ָּיה הֵ חֵ ָּלהֶ .ש ֶקטְ .דמָּ מָּ ה.
בִ קּור הָּ ר ֹופֵ א ּובְ ֵני פָּ מַ לְ ָּיה!
ע ֹובֵ ר לְ ִאּט ֹו ִמ ִמּטָּ ה לְ ִמּטָּ ה –
מַ בָּ ט ִמ ְקצ ֹועִ יְ ,מ ַדבֵ ר בְ ַשלְ וָּ ה.
ישה,
ַרק ַיד יְ ִמינ ֹו ,בִ ְתנּועָּ ה אֲ ִד ָּ
יקה...
ירה ִמי יּומַ ת בְ ֹתם הַ בְ ִד ָּ
מַ ְסגִ ָּ
הַ בִ קּור ִמ ְס ַת ֵיםִ .נ ֶת ֶנת פְ קֻ ָּדה.
הַ ח ֹולִ ים ְמ ֻפ ִנים בְ ַגסּות ,בְ חָּ פְ זָּ ה.
ירהְ ,רתֻ ָּקה ַל ִמּטָּ ה,
ַנ ֲע ָּרה ְצעִ ָּ
ְמסָּ ֶרבֶ ת ָּלצֵ אתִ ,מ ְתחַ ֶנ ֶנת ,ב ֹוכָּ ה.
ירה,
וְ ַקת ֶשל ר ֹובֶ ה ,בְ מַ ָּכה אַ ִד ָּ
יקה אֶ ת בִ כְ ָּיּה.
אשּה ,מַ ְש ִת ָּ
ְמפַ צַ חַ ת ֹר ָּ
הַ ֶּׁש ֶקט ח ֹוזֵ ר .הַ בְ ל ֹוק ִמ ְתר ֹו ֵקן
ִמ ְצעִ יר הַ ח ֹולִ ים וְ עַ ד הַ זָּ ֵקן.
הָּ ִאיש הַ ָּנאֶ ה בְ מַ ֵדי הַ ְּׂש ָּר ָּרה
ִמ ְתעַ ְנ ֵין ִאם הַ ֹכל ה ֹו ֵלְך ַכּׁשּו ָּרה:
ישהּו ע ֹוד בַ חֶ ֶדר הַ זֶ ה?"
" ֵיש ִמ ֶ
"אֵ ין ַאף אֶ חָּ ד ,אֲ ֹד ִני הָּ ר ֹופֵ א"...
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ישה ִמ ְק ִרית
ְפגִ ָּ
ישה ִמ ְק ִרית בְ מַ חֲ ֶנה:
פְ גִ ָּ
ָא ִסיר מַ בִ יט בְ ַנ ֲע ָּרה מֻ כֶ ֶרת –
הַ ַנעַ ר ֶשמָּ ָּשְך ָּלּה בַ צַ מ ֹות,
הַ זִ כָּ ר ֹון מֵ הֲ וָּ ָּיה ַאחֶ ֶרת.
ירה
ִמ ְטפַ חַ ת ְמשֻ בֶ צֶ ת מַ ְס ִת ָּ
ֹראש ְמ ֻג ָּלח בְ ָּיד ֹלא ְמיֻמֶ ֶנת,
כִ ְשַאר הָּ אַ ִסיר ֹות ִהיא לְ בּו ָּשה
ִׂש ְמ ַלת פִ ְש ָּתן בְ לּו ָּיה ּו ְמיֻ ֶּׁש ֶנת.
אשּה –
הָּ רּוחַ ְמעִ יפָּ ה אֶ ת כְ סּות ֹר ָּ
ִהיא מַ ְשפִ י ָּלה מַ בָּ טְ ,סמּו ָּקה ,ר ֹופֶ סֶ ת.
גּופָּ ּה צָּ נּום ,מֻ ָּתש ,חָּ בּול –
הַ ְנ ָּשמָּ ה ֲע ַדיִ ן ֹלא מּובֶ סֶ ת!
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זּוג נַעלַיִ ם מַ ְת ִאים בְ ִמ ְספָּ ר
כּושם ֶשל ַאלְ פֵ י אֲ ִס ִירים –
כָּ ל ְר ָּ
זּוג ַנ ֲעלַיִ ם ּוכְ ֹתנֶת פַ ִסים:
אֵ לֶה חֻ לְ קּו בְ זָּ דוֹן ּובְ ִר ְשעּות
בְ אֹפֶ ן ִמ ְק ִרי ,בְ לִ י כָּ ל ִה ְתחַ ְּׁשבּות.
ִמי ֶש ִקבֵ ל ִמ ָּדה ֹלא ֶשל ֹו
וְ ֹלא ִה ְתחַ לֵף – אֵ ין גְ בּול לְ ִסבְ ל ֹו!
בְ נַעַ ל צָּ ָּרה ,לוֹחֶ צֶ ת ,בְ לִ י ג ֶֶרב,
צָּ ִריְך לְ הַ לְֵך ִמ ַּׁשחַ ר עַ ד עֶ ֶרב.
גַם בַ ַל ְילָּה– ל ְַמרוֹת הַ כְ אֵ ב הַ מַ ְח ִריד –
ָאסּור ,וְ לּו לְ ַד ָּקה ,לְ הו ִֹריד:
כַ ף הָּ ֶרגֶל כָּל-כָּ ְך נְפּוחָּ ה,
ֶשֹּלא ִת ָּכנֵס מֵ חָּ ָּדש לְ ת ֹוכָּּה...
הָּ ִא ִּטי ,הַ כו ֵֹשל בְ ַד ְרכ ֹו ,הַ ג ֹונֵחַ ,
הָּ יָּה טֶ ֶרף ַקל וְ זָּ ִמין לָּרוֹצֵ חַ .
נַעַ ל גְ ד ֹולָּה מֵ עַ ל הַ ִמ ָּדה
שו ַֹקעַ ת בַ בֹץ ,מַ פְ ִריעָּ ה בָּ ִריצָּ ה,
אֶ פְ ָּשר לְ אַ בֵ ד אוֹתָּ ּה בְ ַקלּות
וְ ִדינ ֹו ֶשל יָּחֵ ף אֶ חָּ ד הּוא – לָּמּות!
כַ מָּ ה יִחַ לְ נּו ,כְ מ ֹו לְ אוֹצָּ ר,
לְ זּוג ַנ ֲעלַיִ ם מַ ְת ִאים בְ ִמ ְספָּ ר!
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בְ ִריחָּ ה
מוקדש לרּוד ֹולְ ף וֶ ְרבָּ ה
ולַאלְ פְ ֶרד וֶ צְ ֶלר

ְש ֵני אֲ ִס ִירים בָּ ְרחּו
– ֹלֹא ֵיָאמֵ ן כִ י יִ ָּּׁשמַ ע –
ִמן הַ ָּּׁשמּור בְ מַ חֲ נ ֹות הַ הַ ְשמָּ ָּדה* ...
הָּ ַאזְ עָּ ָּקה ר ֹועֶ מֶ ת:
ָּלצֵ את! ֻכ ַלם ָּלצֵ את!
לִ יצֹר חֲ ִמ ִּׁשי ֹות בְ טּור ָּי ָּשר!
מַ הֵ ר!
כָּ אן הַ כְ ָּלבִ ים ְמאֻ מָּ ִנים
לִ ְק ֹרעַ לִ גְ זָּ ִרים
כָּ ל הַ י ֹוצֵ א ִמן הַ ּׁשּו ָּרה,
כָּ ל ְמַאחֵ ר...
ס ֹופְ ִרים ֹפה בְ ֵניָ-א ָּדם
כִ ְס ֹפר הַ בְ הֵ מ ֹות,
וְ ַאחַ ר-כָּ ְך
בְ גִ דּופִ ים ּובְ מַ כ ֹות –
פו ְֹק ִדים עַ ל הַ בִ ְרכַ יִם
מד...
בְ לִ י ִניעַ ַל ֲע ֹ
ָּשע ֹות ר ֹו ְדפ ֹות ָּשע ֹות –
אֵ ין ֵקץ
לְ מַ ֲע ֵׂשיָּ -נ ָּקם וְ הַ ְשפָּ ל ֹות...
ְש ֵני גִ ב ֹו ִרים בָּ ְרחּו
סר עֵ דּות חַ ָּיה,
לִ ְמ ֹ
עַ ל ִיסּו ִרים ּו ְשכ ֹול
בְ ֵגיא-הַ הֲ ִרי ָּגה...
* בריחה מאושוויץ  1 ,באפריל .0144
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ישה עִ ם ַאלְ ְפרד וצְ לר *
ְפגִ ָּ
בשנת  0111הוזמנתי לוינה ,אוסטריה ,על מנת להעיד נגד שני פושעי מלחמה נאצים,
וּונְץ' וגְ ָּרף .בבית המשפט פגשתי מכרים ותיקים ,אסירי אושוויץ-בירקנאו לשעבר.
יסלַבָּ ה ,בצ'כוסלובקיה.
בר ִט ְ
מפיהם נודע לי ,שַאלְ פְ ֶרד וֶ ְצלֶר גר בעיר ַ
ַאלְ פְ ֶרד וֶ ְצלֶר ורּודוֹלְ ף וֶ ְרבָּ ה ,שניהם ילידי צ'כוסלובקיה ,היו האסירים היחידים ,אשר
הצליחו ב 1-באפריל  0144להימלט ממחנה ריכוז בירקנאו מבלי להיתפס .הם הגיעו
להונגריה ומסרו לבעלות הברית עדות על הנעשה במחנה ההשמדה.
החלטתי לנסוע לצ'כוסלובקיה ,כדי להיפגש עם פְ ֶרד ֹו (זה היה הכינוי של ַאלְ פְ ֶרד
במחנה) .הופעתי בביתו ללא הודעה מוקדמת ,לאחר שלא התראינו  18שנים.
התחבקנו ובכינו כמו ילדים...
פְ ֶרד ֹו נשאר אותו אדם צנוע וטוב לב ,כפי שהכרתיו במחנה ,אבל מצבו הנפשי והכלכלי
היה בכי רע .הוא נרדף על ידי השלטונות הצ'כיים בגלל תמיכתו בנשיא דּו ְֹבצֶ 'ק
הליברלי .באותה תקופה גם היה מחוסר עבודה.
התארחתי בביתו של פְ ֶרד ֹו יומיים .כל הזמן היינו ביחד – מעלים זיכרונות מן העבר,
דנים במצבנו בהווה .הבטחתי לפְ ֶרד ֹו ,שבשובי ארצה אשלח לו ויזה לישראל .לצערי,
הדבר לא התאפשר .שלטונות צ'כוסלובקיה דאז לא התירו ליהודים לצאת מתחומי
המדינה.

* * *
יום הפרידה! פרדו מלווה אותי לתחנת הרכבת .שנינו חשים את עצב הפרידה .מודים
לגורל על שהפגיש אותנו מחדש ובעומק הלב מודעים לכך ,שלעולם לא נתראה שוב.
פתאום פְ ֶרד ֹו נעלם .אני עומדת מודאגת ,תוהה לאן הוא הלך .כעבור זמן מה הוא חוזר
ומושיט לי שקית קטנה.
"זה בשבילך ,לדרך" – הוא אומר וחיוך ילדותי מאיר את פניו – "סנדביץ' עם נקניק".
אני אוחזת בחוזקה בשקית החומה ...לחם! ...פרוסת הלחם! ...מראות עגומים מן
העבר עולים וצפים בזיכרוני .עיני מתמלאות דמעות...
כעבור שנים ,בהיותי בישראל ,נודע לי ,שפְ ֶרד ֹו נפטר.

_________________________________________

* קטעי זכרונות מתוך יומנה האישי של אֶ ְס ֶת ְר ָּקה שקורמן-מרגוליס ( .) 0115
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ַנע ָּרה ַאלְ מונִ ית
מַ חֲ ֶנה הַ ְשמָּ ָּדה.
עַ ל ִמּטַ ת בֵ ית-ח ֹולִ ים
שוכֶ בֶ ת אֶ ְס ֶת ְר ָּקה
ָּי ִמים אֲ רֻ כִ ים.
ק ֹו ַדחַ ת מֵ ֹחם,
בִ ְט ָּנּה ְנפּוחָּ ה,
שּושה
ִמ ְת ַיסֶ ֶרתְ ,ת ָּ
מֵ ָּרעָּ ב וְ צָּ מָּ א.
ְמ ִקיצָּ ה ִמ ְתנּומָּ ה
כְ מ ֹו ִמת ֹוְך ֲע ָּרפֶ ל –
לְ ִצ ָּדּה ַנ ֲע ָּרה
בְ חֶ ֶדר ָאפֵ ל.
פָּ ֶניהָּ זָּ ִרים,
ֹר ָֹּאשּה ְמ ֻג ָּלח,
אֲ בָּ ל מַ בָּ טָּ ּה
מַ ְרגִ יעַ וָּ ַרְך.
מ ֹו ִשיטָּ ה ָּלּה בַ כַ ף
ַתפּוחֵ י אֲ ָּדמָּ ה
אֲ פּויִ ים בִ ְקלִ פָּ ה
ְמיֻבֶ ֶשתְ ,שחּומָּ ה.
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א ֹוכֶ ֶלת בְ ֶש ֶקט
יקה,
לְ ַאט ,בִ ְש ִק ָּ
מֵ עֵ י ֶניהָּ ז ֹולְ ג ֹות
ִד ְמע ֹות ה ֹו ָּק ָּרה –
הַ י ֹום ִהיא ִקבְ ָּלה
מַ ָּת ָּנה יְ ָּק ָּרה!
מַ ָּת ָּנה ֶשל חַ ִיים,
ֶשל ֵל ָּדה בַ ֵּׁש ִנית,
ֶשה ֹו ִשיטָּ ה בַ כַ ף
ַנ ֲע ָּרה ַאלְ מ ֹו ִנית...
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שיִ ְהיה בְ מַ ָּזל...
חורף 0145

ִש ְחרּור! ִסיּום הַ ִמלְ חָּ מָּ ה!
בְ ִדידּותַ ,י ְתמּות ,מ ֹו ְשכִ ים א ֹותָּ ּה
ָּלשּוב לְ עִ יר הּו ַל ְד ָּתּה ,לִ גְ ר ֹו ְדנ ֹו,
ָּשם – ִהיא ְמ ַקּוָּ ה –
ִאם יִ ְתמַ זֵ ל ָּלּה מַ זָּ ָּלּה,
ִת ְמצָּ א אֵ יִ -מי ִמ ִמ ְשפַ ְח ָּתּה...
הַ כָּ ל הָּ רּוס .הָּ עִ יר זָּ ָּרה.
ִאיש ֹלא י ֹו ֵדעַ ֹ .לא ָּשמַ ע.
ִהיא מַ ְמ ִשי ָּכה בַ ִחפּו ִׂשים.
ד ֹופֶ ֶקת עַ ל ַדלְ ת ֹות בָּ ִתים.
"מַ ְרג ֹולִ יס? כֵ ןֶ ,י ְש ָּנה כָּ ֹזאת.
בִ כְ פָּ ר סָּ מּוְךָּ ...רחֵ לָ ...אח ֹות".
א ֶשר ֹלא ָּי ְקפִ יא
ְדמָּ ע ֹות ֶשל ֹ
אֲ פִ ילּו כְ פ ֹורָּׂ -שד ֹות ֹח ְרפִ י!
אֶ ל אֲ ח ֹותָּ ּה בַ מֶ ְרחַ ִקים,
י ֹוצֵ את בָּ ֶר ֶגל ,בַ ְּׁש ָּלגִ ים...
"א ֹויְ סָּ ה!" – ִנ ְשמַ ע ק ֹול עֶ גְ ל ֹון פ ֹו ָּל ִני –
"ה ֹו ֶלכֶ ת ַלכְ פָּ ר? מַ חֲ ִשיְךַ .ת ֲעלִ י!"
ִה ְת ַי ְּׁשבָּ ה ְמרֻ צָּ ה בְ ת ֹוְך ֲע ָּג ָּלה,
אם ָּראֲ תָּ הְ ,שאֵ י ָּנה לְ בַ ָּדּה.
ּופִ ְת ֹ
ִא ָּּׁשה ֲעטּופָּ ה בְ ִמ ְטפַ חַ ת עָּ בָּ ה
קר בַ פִ ָּנה.
ִנ ְמ ְנמָּ ה ְמ ֻכ ְרבֶ ֶלת ִמ ֹ
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ִה ְמ ִשיכ ֹו בַ ֶד ֶרְך ָּשעָּ ה אֲ רֻ ָּכה,
עַ ד ֶשפָּ תַ ח הָּ עֶ גְ ל ֹון בְ ִׂשיחָּ ה:
"מֵ ַא ִין הַ גְ בֶ ֶרת? לְ ָאן זֶ ה ,עַ ָּתה?"
"אֲ ִני ְמחַ פֶ ֶׂשת ָאח ֹות" – ִהיא עַ ְנתָּ ה.
ֶנאֱ נַח הָּ עֶ גְ לוֹןָּ " :רבִ ים הַ ְמחַ פְ ִׂשים.
ֶשיִ ְהיֶה בְ מַ זָּ ל ,כְ מו ֶשאו ְֹמ ִרים!"
יִהיֶה בְ מַ זָּ ל!" – בֵ ְרכָּה הַ ִא ָּּׁשה –
" ֶש ְ
וְ ָּש ְקעָּ ה מֵ חָּ ָּדש בִ ְתנּומַ ת הַ מַ סָּ ע.
ִהגִ יעּו לַכְ פָּ ר .אֶ ְס ֶת ְר ָּקה י ְָּר ָּדה.
גַם הָּ ִא ָּּׁשה הו ְֹדתָּ ה וְ ָּקפְ צָּ ה.
" ִדי ֹו!" – ִה ְצלִ יף הָּ עֶ גְ לוֹן בַ סּוסָּ ה –
ז ֹו נֶאֶ נ ְָּקה ּופָּ ְסעָּ ה לְ ִאּטָּ ה.
נ ְִשאֲ רּו לְ בַ ָּדןְ .שנֵי ְצלָּלִ ים ר ֹוע ֲִדים,
בֵ ין חֶ ְשכַ ת הַ ָּּׁשמַ יִם וְ ֹלבֶ ן ְד ָּרכִ ים.
– ִסלְ ִחי לִ י ,גְ בֶ ֶרת ,אֵ יְך מַ גִ יעִ ים
לַכְ פַ ר גוֹלוֹבו ִֹדי ,לְ בֵ ית-הַ חוֹלִ ים?
– לְ בֵ ית הַ  ...אֶ ְס ֶת ְר ָּקה?!
– ָּרחֵ ל יְ ָּק ָּרה!
וְ נָּפְ לּו הָּ ַאחַ ת לִ זְ רוֹעוֹת אֲ חוֹתָּ ּה...
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יקה מַ ּׂשּוָאה
ַסבְ ָּתא א ְסת ְר ָּקה ַמ ְדלִ ָּ
מאי 0181

יקה מַ ּׂשּוָאה.
סַ בְ ָּתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה מַ ְדלִ ָּ
בְ ֵשם הַ מַ ְח ֶת ֶרת ֶשל א ֹו ְשוִ יץ –
הַ נ ֹו ָּרא בְ מַ חֲ נ ֹות הַ הַ ְשמָּ ָּדה.
סַ בְ ָּתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה מַ ְדליִ ָּקה מַ ּׂשּוָאה.
ירה,
ְקטַ ָּנהַ ,שבְ ִר ִירית ,כְ בָּ ר ֹלא ְצעִ ָּ
ע ֹומֶ ֶדת זְ קּופָּ ה ,מַ בִ יטָּ ה ִנכְ חָּ ּה:
ירת הַ ְי ָּל ִדים
ּו ְתפִ י ַלת הַ חַ זָּ ן וְ ִש ַ
מַ זְ כִ ִירים ָּלּה ק ֹול ֹות ִמ ָּי ִמים אֲ חֵ ִרים –
ק ֹול ֹות ז ֹו ֲע ִקים ,ק ֹוֹלות ד ֹו ְמ ִמים,
ק ֹול ֹות ֶשל ה ֹו ִריםֶ ,של ַא ִחים וְ ֵרעִ ים...
מ ֶרת ֶשל ְצבָּ א-הֲ ַג ָּנה
ּו ְצלִ י ֵלי הַ ִתזְ ֹ
ִמ ְתחַ לְ פִ ים בִ צְ לִ ילִ ים ֶשל ִמ ְצעַ ד-הַ ְשמָּ ָּדה...
ירה
קר הַ ָּנעִ ים ֶשל עִ יר הַ בִ ָּ
וְ הַ ֹ
וְ הָּ רּוחַ הָּ ָּרן בֵ ין ִדגְ ֵלי הַ ְמ ִדי ָּנה,
מַ זְ כִ ִירים ָּלּה כְ ִמיהָּ ה בַ ת ַאלְ פַ יִ ם ָּש ָּנה
ֶשל עַ ם לְ בָּ ָּדד בִ כְ פ ֹור וְ ִצ ָּנה...
יקה מַ ּׂשּוָאה
סַ בְ ָּתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה מַ ְדלִ ָּ
ּומּול עֵ י ֶניהָּ ְמ ַרצֶ ֶדת הָּ אֵ ש –
אֵ ש הַ ִמ ְׂש ָּרפ ֹות וְ אֵ ש הַ ְתקּומָּ ה.
יקה מַ ּׂשּוָאה
סַ בְ ָּתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה מַ ְדלִ ָּ
וַ אֲ ִני צ ֹופֶ ה בָּ ּה גאֶ ה –
וְ ִא ִתי צ ֹופָּ ה הָּ אֻ מָּ ה.
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ַתצְ לּום ִמ ְשפַ ְח ִתי
פַ עַ ם ָּשַאלְ ִתי אֶ ת סַ בְ ָּתא
ִמת ֹוְך סַ ְק ָּרנּות וְ קֻ ְרט ֹוב ְטרּו ְנ ָּיה:
" ָּלמָּ ה אַ ְת ָּכל הַ זְ ַָּמן ִמ ְצטַ ֶלמֶ ת –
לְ בַ ד א ֹו עִ ם בְ ֵני ִמ ְשפָּ חָּ ה?"
וְ סַ בְ ָּתא בְ ֶש ֶקט ִספְ ָּרה:
בְ ִמלְ חֶ מֶ ת הָּ ע ֹו ָּלם הַ ְּׁש ִנ ָּיה,
ַאחֲ ֵרי הַ פְ צָּ צָּ ה נ ֹו ָּרָאה,
טש אֶ ת הַ בַ יִ ת,
ֶנאֱ ַל ְצנּו לִ ְנ ֹ
ידה...
לְ הַ ְת ִחיל בְ חַ ֵיי ְנ ִד ָּ
ִאבַ ְדנּו אֶ ת ָּכל ְרכּו ֵשנּו –
עָּ מָּ ל ֶשל ָּש ִנים ,יְ רּו ָּשה.
אֶ ת כָּ ל הַ ְדבָּ ִרים ֶשָאהַ בְ נּו –
ִמכְ ָּתבִ יםַ ,אלְ ב ֹומֵ י ִמ ְשפָּ חָּ ה...
הַ ְתמּונ ֹות מַ ְנצִ יח ֹות
ְר ָּגעִ ים ִנ ְשכָּ ִחים –
מַ זְ כֶ ֶרת ָּת ִמיד
לִ זְ ִרימַ ת הַ חַ ִיים !
ִמכָּ ל ִמ ְשפַ ְח ִתי הַ גְ ד ֹו ָּלה
נ ֹו ְת ָּרה בְ ָּי ִדי –
ַרק ְתמּו ָּנה ב ֹו ְד ָּדה.

33
epoet@walla.com

© 2015 Ella Dor-On
Powered by A. Kogan EDV

elladoron.akogan.de

בְ יום הַ ּׁשוָאה וְ הַ גְ בּו ָּרה
בְ י ֹום הַ ּׁש ֹוָאה וְ הַ גְ בּו ָּרה
יקה ֵנר ְנ ָּשמָּ ה.
ִאמָּ א ִה ְדלִ ָּ
יְ ָּל ִדים – ִהיא ָא ְמ ָּרה –
יקה
אֶ ת הַ ֵנר הַ זֶ ה אֲ ִני מַ ְדלִ ָּ
לְ זֵ כֶ ר סָּ בָּ ִתי וְ סָּ בִ י,
ד ֹו ַדי וְ ד ֹוד ֹותַ י,
בְ ֵני ד ֹו ִדים ּו ְקר ֹובִ ים ְרח ֹו ִקים,
ידי ֶג ְרמָּ ִנים.
ֶש ִנ ְספּו בַ ג ֹו ָּלה בִ ֵ
לְ זֵ כֶ ר ִש ָּּׁשה ִמלְ י ֹון ְיהּו ִדים,
ֶשא ֹותָּ ם אֲ ַנ ְחנּו ֹלא מַ כִ ִירים.
יְ הּו ִדים ט ֹובִ ים וְ ָּיפִ ים,
ֶשבְ מ ֹותָּ ם צִ ּוּו ַלנּו אֶ ת הַ חַ ִיים.
יתי עָּ צּוב
הָּ יִ ִ
וְ ִהזַ לְ ִתי ִד ְמעָּ ה.
פָּ חַ ְד ִתי,
אם ָּיב ֹוא ֶג ְרמָּ ִני
ֶשפִ ְת ֹ
וְ ַיהֲ ֹרג אֶ ת כָּ ל הַ ִמ ְשפָּ חָּ ה ֶשלִ י.
וְ ִאמָּ א ִה ְרגִ יעָּ ה בְ ָא ְמ ָּרּה:
עַ כְ ָּשו ֵיש ָּלנּו ְמ ִדי ָּנה וְ צָּ בָּ א.
עָּ כְ ָּשו ֹלא ְיאֻ ֶנה ַלנּו ָּכל ָּרע.
יקה נֵר נ ְָּשמָּ ה.
הַ י ֹום ִאמָּ א ִה ְדלִ ָּ
ירה –
זֶ הּו י ֹום ֶשל עֵ צֶ ב – ִה ְסבִ ָּ
אַ ְך ַגם י ֹום ֶשל ִׂש ְמחָּ ה.
ַל ְמר ֹות הַ סֵ בֶ ל הָּ ַרב,
הַ כְ אֵ ב עַ ד בְ לִ י ַדי –
יׂש ָּראֵ ל חַ י !
עַ ם ִ ְ
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וַ אֲ ִני חָּ ַשבְ ִתי:
כַ מָּ ה ט ֹובֶ ,ש ֵיש לִ י
סַ בָּ א וְ סַ בְ ָּתא,
ד ֹו ִדים ּובְ ֵני ד ֹו ִדים
וְ ע ֹוד ְקר ֹובִ ים ְרח ֹו ִקים –
וְ הָּ ַלכְ ִתי לְ ַׂשחֵ ק בֶ חָּ צֵ ר...
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ַסבְ ָּתא א ְסת ְר ָּקה עו ָּטה מַ סכָּ ה
ינואר 0110

ירת ַאזְ עָּ ָּקה !
הָּ עֶ ֶרב י ֹו ֵרדְ ,צפִ ַ
ֻכ ָּלם ,כְ אֶ חָּ ד ,ח ֹובְ ִשים מַ סֵ כָּ ה –
ד ֹור ֹראש ֹון ,ד ֹור ֵש ִני ,ד ֹור ְשלִ י ִשי ַלּׁש ֹוָאה.
ירה בִ ְקפִ י ָּדה
מַ סֵ כַ ת הָּ אַ בָּ "ְך מַ ְס ִת ָּ
פָּ ִנים מֻ כָּ ִרים ,חֲ רּו ֵשי ְדָא ָּגה.
"סַ בְ ָּתא – ע ֹו ָּלה בְ לִ בִ י מַ חֲ ָּשבָּ ה –
אשְך עָּ טּור הַ ֵּׂשיבָּ ה?
מה ח ֹו ֵלף בְ ֹר ֵ
ֹ
הֲ ִנזְ כַ ְר ְת מֵ חָּ ָּדש בְ אֵ ימֵ י ִמלְ חָּ מָּ ה,
בְ ַגז הַ ִצ ְקל ֹון ב ֹו ִאמֵ ְך ִנ ְספְ תָּ ה ?"
וְ סַ בְ ָּתא ע ֹו ָּנהְ ,מהֻ ְרהֶ ֶרת ִק ְמעָּ ה,
כְ ִאלּו ִנחֲ ָּשה מֶ ה הָּ יְ תָּ ה הַ ְּׁשאֵ ָּלה:
"עַ כְ ָּשו ֵיש מ ֹו ֶל ֶדת וְ ֵיש הֲ ַג ָּנה!"
סַ בְ ָּתא אֶ ְס ֶת ְר ָּקה ע ֹוטָּ ה מַ סֵ כָּ ה –
מֵ ָּרח ֹוק ִנ ְשמָּ עִ ים הֵ ֵדי הַ פְ צָּ צָּ ה –
ָּי ָּדּה הָּ ַאחַ ת מַ ְרגִ יעָּ ה אֶ ת ִא ִמי,
ָּי ָּדּה הַ ְּׁש ִנ ָּיה – ְמ ַלּטֶ פֶ ת א ֹו ִתי.
בְ חֶ ֶדר ָאטּום ְמשֻ לָּש ֶשל ַאחֲ וָּ ה –
ישי ַלּׁש ֹוָאה.
ד ֹור ֹראש ֹון ,ד ֹור ֵש ִני ,ד ֹור ְשלִ ִ
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אַ תם...
אַ ֶתם ְמהַ לְ כִ ים בְ ִק ְרבֵ נּו
ַאחֲ ר ֹונֵי נִצ ֹולֵי הַ ּׁשוָֹאה –
ֲטּורי ֵׂשיבָּ ה,
רּושי ְקמָּ ִטים ,ע ֵ
חֲ ֵ
נו ְֹׂש ִאים אֶ ת מַ ַּׂשא הַ זִ כְ רוֹנוֹת
ישים ָּשנָּה.
כְ בָּ ר לְ מַ עְ לָּה ִמ ִש ִ
בּורה,
נו ְֹׂש ִאים אוֹת ֹו בִ גְ ָּ
בִ ְשאֵ ִרית הַ כוֹחוֹת,
כְ ֵדי ֶשי ְִהיֶה אוֹת ּומוֹפֵ ת לַדוֹרוֹת.
אַ ֶתם ְמהַ לְ כִ ים בְ ִק ְרבֵ נּו
ַאחֲ ר ֹונֵי נִצ ֹולֵי הַ ּׁשוָֹאה –
גּופְ כֶם ַשבְ ִר ִירי,
נ ְִשמָּ ְתכֶ ם ְדאֵ בָּ ה,
ּולְ בַ בְ כֶם אֵ יתָּ ן ּומָּ לֵא גַאֲ וָּ ה
– לא מּובֶ נֶת לְ דוֹר הַ ְתקּומָּ ה –
לִ ְחיוֹת וְ לִ ְהיוֹת אֶ זְ ְרחֵ י הַ ְמ ִדינָּה.
וְ לִ בְ כֶ ם מָּ לֵא ַאהֲ בָּ ה וְ ַגעֲגּועִ ים
לַיְ ל ִָּדים וְ ַל ְנכ ִָּדים
– ַאהֲ בָּ ה לא מּובֶ נֶת לְ דוֹר הַ צַ בָּ ִרים –
ַאהֲ בָּ ה ח ֹונ ֶֶקתֶ ,של בִ ּטּול עַ ְצ ִמי,
כְ פִ י ֶשיָּכוֹל לֶאֱ הֹב
ָאדם ע ֲִר ִירי...
ַרק ָּ
אַ ֶתם ְמהַ לְ כִ ים בְ ִק ְרבֵ נּו
ַאחֲ ר ֹונֵי נִצ ֹולֵי הַ ּׁשוָֹאה –
סּורים בַ עֲבוֹתוֹת גו ָֹּרל
אֲ ִ
וְ ִק ְרבָּ ה מֻ פְ לָָּאה,
ֶשהו ַֹר ְש ֶתם לְ ַילְ ֵדיכֶם,
בְ נֵי נִצ ֹולֵי הַ ּׁשוָֹאה.
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