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לּוב לֹו ַעל  ר ַהצָּ ר ַלִמְספָּ  ְזרֹועָאִבי ִמְתַקשֵׁ

רּוְך.-ּוַמְקִשיב    ַמְקִשיב ְכדָּ

ינֹו ַמְקִשיב אִלית אֵׁ אֶזן ַהְשמָּ  בָּ

ה ִמַכפֹו ֶשל ֶאס.ֶאס .    זֵֶׁכר ַלְסִטירָּ

עַ  ֹאֶזן ַהּזֹו הּוא שֹומֵׁ  בָּ

ַע ְכַמֲחִריש  שֹומֵׁ

ֹאֶזן ַהְבִריָאה הּוא עֹוֶשה ַכאֲ   ַפְרֶכֶסתַאְך ֶאת הָּ

 ִאים לֹוַלִסּיּוִטים ֶשבָּ 

ַאּוְשִויץ ה, ְמבּונָּה, מֵׁ  ִמּדֹורָּ

 ִבְקרֹונֹות

ר  בּוַע ְכאֹומֵׁ ַח ַאַחת ְלשָּ   -ָאִבי צֹורֵׁ

 ְשלֹוִמי טֹוב

ְך ֶאת ֹראשֹו ַעל ַהכַ  ְך הּוא הֹופֵׁ ֹטבְוַאַחר כָּ רָּ  ר הָּ

ִני  ְוִנְרּדם ַעל ִצּדֹו ַהְּימָּ

ה ְלִבְכִיי תָּ מֵׁ ן ֶאת ָאְזנֹו הָּ  נֹותֵׁ

ְך ַעל ְבהֹונֹות.ִבְכִיי הַ   ְמַהלֵׁ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
בשנות החמישים התעלמו מהם. התכחשו. "

התביישו. מצד אחד, הצבר הלוחם השזוף 

החסון, ומצד אחר הם: הסבונים, המשגינעס, 

הצאן לטבח... ועשו מהם עיסה אחת: ניצולי 

-רשאית או יםשואה כאלה או כאלה, מנטאליות ו

תיכונית, הממסד יצק לו ניצול שואה לפי שבלונה 

כלל איש משפחה -המתואמת לצרכיו: בדרך

טראומטי מופנם, כבוש, מגונן על ילדיו ובעיקר 

שותק. מחריש. והיו כאלה. רבים. אבל היו גם 

רבים שלא. למשל אבא שלי... אבא שלי היה ניצול 

ך, הוא שואה מסלוניקי, והוא מעולם לא שתק. להפ

דיבר ודיבר באובססיביות, מסמן אותי כילדה 

שצריכה, במקום הממסד, להקשיב לסיפור, ובבוא 

 )לאה עיני בדברים ליום השואה( ..."היום לספרו
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 קטעי העשרה

 מתוך הספר "ורד הלבנון" מאת לאה איני

        האשכנזים לא האמינו שאנחנו יהודים... ניין, נישט, הם במחנה ריכוז, כשבאנו, היהודים

אמרו, אין בעולם יהודים כאלה, למה יותר מדי היינו חזקים, שזופים מהשמש של סלוניקי, 

מהשדות, הסוסים...נו, אז גויים, הם קראו לנו, האסירים האשכנזים, חייעס, שוורצע חייעס...)עמ' 

56) 

        ות. מפעיל עלי את כל התנורים של אושוויץ כדי שאכתוב את מילד רגשותייאבא סוחט את

הסיפור שלו ושל משפחתו המושמדת למען הדורות הבאים, למען כל אלה שלא מכירים בכך 

 (115שיהודי יוון היו בשואה... )עמ' 

     היום אני לספר לך על איך נהייתי חירש. את יודעת אני חירש? אני מהנהנת. לא שומע...

 זן ימין. נאדה כלום. את יודעת למה?בכלל באו

במחנה בּונה, מה שהיה מחנה עבודה, אני עבדתי במפעל ברזל, העברתי צינורות מערמה, ככה 

אחד, פנימה לבית החרושת. היה קשה. -אחד  -אבא מדגים לי בידו המונפת אל על -ערמה גבוהה

הפיג'מה פסים, עובדים  עבודת פרך. סבלות. הברזל היה כבד, קר, בחוץ שלג, ואנחנו רק עם

מהבוקר עד הערב, מספירה לספירה. בצהריים נתנו הפסקה לאוכל, וחילקו מרק. מרק! אבא יורק 

את המילה. פיפי חום עם קרצת כרוב ועיניים של דגים ששחו שמה, וחתכת' לחפ יבש שנתנו בצד. 

גרמני, אזרח, ששמר  אני חשבתי אני לא יחזיק מעמד. קור, ואני רעב. רעב מת. אז היה שומר אחד

עלינו, הוא היה עובד של המפעל, גם המפעל היה ציבילי, מפעל צינורות ברזל לאינסטלציה, הם 

אמרו, אבל אנחנו ידענו שזה הולך לנשק לחזית, למלחמה... מפה לשם, אני התחלתי לעבוד רק 

כלב, חזק. יום בשביל הגרמני הזה, לא יודע למה. הלב שלי  אמר תעבוד, שיראה שאתה עובד כמו 
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אחד , בהפסקה, הגרמני מסתכל עלי, ועושה לי סימן ללכת מאחורי הצינורות. הערמה, אני הולך 

מעיל טוב, ארוך, חם, מעיל  ה, ופתאום הוא מוציא מהמעיל שלו,רץ עם צלחת מרק, בא שמ מהר,

עות. אני תופס כמו חבילה בנייר עיתון, וזורק לי ככה, מלמעלה, כאילו שנפל לו בט –צמר שהיה לו 

את זה מהר, מכניס בתוך החולצת פיג'מה, ורץ משוגע לבית שימוש. פותח שמה, ומוצא לחם לבן 

  –טרי ונקניק 

ארבע המילים האחרונות משומשות מהרגיל. הפה של אבא מתמלא רוק. את לדעת מה זה לחם 

בים. כל מזון, הכי לבן טרי וחתכת' נקניק?! אני לא שאלתי... אני מבינה. זאת שפה כזאת של רע

פשוט שבעולם , הוא מעדן מלכים. אני גם מבינה את גאוותו של אבא על שנבחר. מאז, ממשיך 

אבא, בולע את רוקו, כל צהריים הציבילי הזה עושה לי סימן, וזורק לי מאחורה לחם לבן ונקניק. 

סו אותנו אני עושה לו תודה עם הראש, אבל הוא כבר מסתובב חזרה למקום שמירה, שלא יתפ

 לאט קרידה, אני יותר שבע, יכול להחליף...-אס. ככה, כמו פלא, כל יום, בזמן האוכל, לאט-האס

 אתה מוותר על המרק עם העין של הדג?...

כן, לפעמים, אבא שמח שהבנתי...לא מוותרים שמה על שום דבר, אוכלים הכו ל, הכול! אבל בגלל 

בתקרה, יש לי כוח לסחוב עוד יום, עוד צינורות. ככה שהבטן שלי מלאה, ממשיך אבא, ועינו שוב 

אני מתחיל למכור כל פעם את המרק, הלחם היבש, או הסוף של הנקניק, בשביל נעליים טובות, 

 או בשביל עוד חולצה ללבוש למטה, שיהיה פחות קר. את מבינה? אני מהנהנת...

ואומר את שם המחנה הזה בערגה. ...ככה לעבור כמה חודשים טובים במחנה בּונה, ממשיך אבא, 

פתאום יום אחד...לפתע הוא מתכווץ, משתתק. אצבעותיו מוחקות את עפעפיו...אבא בולע יפחה 

 בגרונו, ואצבעותיו שיורדות מעיניו לא שקטות. הוא נחוש לספר לי...

ר שאביא אס. מכולם תפס אותי! שם לי ביד ארגז סגו-...יום אחד קורא אותי השטן, חייל גרמני. אס

אותו לאיזה קצין במפעל, איפה שהמשרדים שמה בפנים...צועק עלי ללכת מהר, שנל! אני הולך 

מהר שנל, יש לי ברירה?! רץ! כמה דקות לפני ההפסקה של האוכל, יופויומט...אני הולך למשרד 

ם על מהר, בשלג, בבוץ, חושב אולי אם אני חוזר בזמן, הציבילי ישמור לי את הלחם והנקניק. חול

הלחם והנקניק. אני בא במשרד, מחפש את הקצין שאמרו לי להביא לו ארגז, מוצא אותו, נותן לו 

נותן לי  –אבא נהג לצחצח בגרמנית את דרגת קצונתו  –מהר, ובצרחות ההוא, קצין גבוה ככה 

מהר אני חוזר לבד, לפני שתלך -פקודה לחזור שנל לעבודה. לא צריך שנל קרידה, כי מהר

אס שעשה פטרול שמה, סתם חייל, אני זוכר. -. אבל פתאום, ביציאה, תופס אותי עוד אסההפסקה

אס שמן. חייל גורילה, עם שערות בלונדיני ואף -עד היום התמונה שלו בראש: גבוה כזה ושמן. אס

 אדום, עגבנייה. והוא מכוון אלי את המאוזר ...

השפלתו. הלשון, המבטא, הצרחות, שפת ...חזיר יהודי, מה אתה עושה פה?! שורד אבא מחדש את 

הגוף, הכל חי. שחקן של הצגה אחת. אני? כלום, שום דבר, מגמגם לי אבא, ביוונית, בספניולית, 

בכמה מילים שלמד בגרמנית, אפילו בקצת אידיש. כי החייל עכשיו הוא אני...אני להביא בוקסה 

חרא יהודי, זה מה שאתה! צורח  לקצין שמה, ולחזור מהר לעבודה! אתה חתכת' יהודי מסריח,

אס, כשאבא מיילל גם עכשיו. לא מבין איך הגרמני זורק פתאום את היד שלו מהמאוזר, מרים -האס

אותה באויר, לוקח מרחק, ואז מוריד לו סטירה... חתכת' סטירה שנתן לי שמה, על האוזן קרידה, 

 כל האוזן ימין, חתכת' מכה...

אלמה? אבא משתנק. וריד מפוצל מתנפח על מצחו. אני מנענעת ...את לדעת מה קרה אחר כך, מי

בראש לשלילה, זה המעט שאני יכולה לעשות. שטף גדול של דם יצא לי מהאוזן, ים שלם, ואני, 

למה?! לא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר מאדרה -מהמכה, תכף נפלתי על הברכיים, צועק למה

 מה, זה הכל. ואני נוגע באוזן, והאוזן מלאה דם...מיה, אמא שלי, רק אמרו לי להביא ארגז ש

שומע, למה -לא-אותו-אתה פפלוכטה יודה, יהודי מלוכלך, אומר השמן, זה למה! ואני ככה שומע

פתאום הכול כמו מרחוק, אני לדעת שהוא צועק עלי, אבל מאוזן אחת...תופס אבא את אוזנו 

ותי! על המקום! השמן היה קצת בשוק, המתה. על המקום עשיתי צעקות, צעקות כאילו שחטו א
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יהודי כזה, צועק... עכשיו אתה תשתוק! הוא אומר לי, אתה שומע? תשתוק ותלך מפה לפני 

שתקבל כדור בראש...אבא משתתק ומליט את פניו בשתי ידיו. חונק מחדש את הצעקה... )עמ' 

111) 

     ואת אביו ואת אימו. שוב גם הבוקר קם אבא משנתו, ואמר ששוב באו בלילה לקחת אותו ,

עצרה רכבת הבהמות בתחנה שליד גטו ברון הירש, ואת כל היהודים דחפו שמה, בצעקות 

 ובצרחות, עם רובים וכלבים, והיידה לגיהינום, לתנורים...

מגבת לצווארו, ועיניו פרצוף החמר של אבא לח עדיין מן הרחצה ששטף את עצמו תחת הברז, 

חרוכות. הוא יונק את הקפה בחלב הרתוח שלו ששנוא עלי ריחו בפינת האוכל, בעמידה, מדליק 

סיגריה, ומוצץ גם ממנה ברעש. אני ישובה כעונש 

ליד שתיית הבוקר, ואפילו לא אומרת לו שזה 

חלום. הצעקות של אבא בשנתו הן כצעקותיו ביום, 

ולית, את הלמה ומבינים הכל: את הלא בספני

בגרמנית, ואת ההשפלה וקבלת הדין ביוונית 

שבוכה. וגם כשלא מבינים, גם כשישנים עם הכר 

על הראש, הדוק על האוזניים, ומוותרים על האויר, 

 המיטה של אבא בבוקר היא זירת התגוששות.

כן, הוא אומר לתוך עיני שאינן ודעות איך -כן

להיפטר מהדייסה הגושית שאמא מכינה לי, 

ומכיתה א', מהקקאו עם החלב החם שמתקרם 

בנשל שמנוני של זיכרון; מה שאת לשמוע, 

מיאלמה... שוב באו ולקחו אותנו... אבל בלילה 

הזה לא לבד, עם אחי וההורים, לקחו אותי שמה, 

כל עליתם איתי בטרנספורט,  אתםבלילה הזה גם 

 (141המשפחה... )עמ' 
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 קל לאמוד מיליונים. א 

 לא היה רגע בפולין שלא חשבתי על כך. 

 לא היה לילה ששנתי לא נדדה בי. 

 אמרי לי את האמת. את מסוגלת להמחיש לעצמך מה זה מיליונים?! 

אדם אחד ויחיד שניתקוהו מיקיריו, הובל בלילה, מעורטל מכל, אל תאי 

 הגזים. 

 גביש ציקלון ירד לתוך התא והאדם האחד והיחיד החל להיחנק. 

 דקות, רבע שעה...  5דקה, 

תינוק אחד ויחיד נקרע מחיק אמו והרוצח הנאצי רוצץ ראשו אל עמוד 

 חשמל. 

מסונוור מזרקורים ונופל לתוך ילד אחד ויחיד שסעו בו כלבים והוא רץ 

 בור אש. 

אם אחת ויחידה הידקה אצבעותיה מסביב לצוואר תינוקה לבל יבכה 

 ויסגיר למרצחים את כל יושבי הבונקר. 

 ועתה, 

 הכפילי זאת בעשר, במאה, באלף, ברבבה, במיליון. 

 הרי למדת חשבון בבית ספר.  את יודעת,

, הכאב האנושי אינו יודע את אשר לי, אני רואה תמיד את האחד והיחיד

לוח הכפל, איך לחשב מיליונים במחשב והרי אין לו לאדם אלא לב אחד 

 בלבד, 

 ולב זה תופס בקושי פחד אחד מהו, יתמות אחת מהי, שכול אחד.... 

 )מקור לא ידוע( לא איני מתיימרת לספר על מיליונים...
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 ב("מעצבים זכרון" תשע")הצעה לכרזה בפרויקט 

 

"קרובי בעלי מקבלים את פני. מסתכלים עלי כעל יצור מוזר, קצת מסכן, כאילו הגעתי 
מפלנטה אחרת. ולא רק הם, גם 'ותיקים' אחרים מקדמים אותי בהרגשה דומה, כאילו לא 

הצפויה: 'איך פגשו עדיין איש מהניצולים ]...[ אחרי יום או יומיים, באה סדרת השאלות 
זה שאת כל כך לבד?'; 'מהיכן את באה?'; 'מי היו הורייך?', טבעי הדבר שתתעורר 
סקרנות. והשאלה הבלתי נמנעת העולה ביתר עוצמה: 'איך זה שנשארת כה בודדה? כיצד 
לא נותר איש מבני משפחתך? איך זה שכאן, בארץ ישראל, אין איש המכיר אותך?'. אני 

 באיזה מחיר נותרתי בחיים. חשה שהם כאילו תוהים
הרגשתי כאילו עצם קיומי מוטל בספק. כמו עומדת על דוכן העדים ניסיתי להסביר, איך 
זה קרה שנותרתי ללא קרובים, ומצאתי את עצמי מדברת ומספרת על גזירות, נידוי 
והתעללות שהיו גורל היהודים, על פולין שהפכה לבית מטבחיים. מצאתי מולי אנשים 

פניהם ניכרו חוסר האמון ותמיהה לגודל הזוועה שבדברי. כשהתחלתי יורדת שבהבעת 
לפרטים, הניחה המארחת שלי את כף ידה על החזה ואמרה בסלידה: 'אנא הפסיקי, אינני 

 יכולה להקשיב. יש לי לב חלש'.
 הפסקתי. 

ר תהום עמוקה נפערה באותה הרגע ביני ובין שכני ומכרי החדשים, ביני לבין כל אלה אש
לא ידעו את השואה. הבנתי גם, שזוהי להם העדות החיה הראשונה למעשי הזוועה 

 שנעשו.
הבנתי שמעתה עלי לשתוק. אין בי הרצון לשתף ולהתחלק עם אף אחד במטען הכבד 

 שנושאת אני בתוך תוכי.
 אינני רוצה לפרוט את כאבי לפרוטות..."

 שנקלטה( עדותה של ניצולה-חוביס, 'אופוריה והלם'-)לילי טאהו
 

 


