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  הישרדותהישרדות

לנכדיי מלאו כש .מתנגן בתוכי ,שארל אזנבורשירו של  ,"באביב את תשובי חזרה"

לא הסגרתי את עברי. , דממתי .ו לעיניניתמותי מאם בגילם הזדקרתמונות  ,שלוש

 פנדורההתיבת נפתחה  רק אז. לכתוב עבודת שורשיםכדי  םנכדיהפנו אלי  ,כשבגרו

  . מבוגר ללא התערבות ,ללא פינוקחיים  י, של

ז'אק -נולדתי במץ (צרפת) לאמי פולה פזל קופרמן מקרקוב, ולאבי שמעון  19351935

 בי מתרחב לגודל יכולת ההישרדות שלי.יול הסיפור שלי נפרשאיינהורן מבוכניה. 

עולמי השתנה, נשמתי אמא, אבא, אחות. בגיל שלוש  ותיי הראשונותשנבשלושת 

  היווה תוואי ומנוע.  ותחילשלי הרצון  נשמתי אבא, אחות.

הבזקי תמונות ותחושות מחברים אותי . לעולם לא מוכרבגיל שלוש נולדתי 

 הםהילדים ב יפעילויות במסגרת בתל ,לילדה הקטנה מהיותי בת ארבעבמטושטש 

מצבים בכשגדלתי למדתי להתמודד  זכיתי מהחברה סביבי.לה והתמיכה  שהיתי

   לצמוח מהם.ו קשים

חי יהגואלו השאירו אותי צעירה ברוחי. נולדתי עם  ,ספור התחלות ו לי איןהי

 La כשהוסתרתי בזמן המלחמה עד לשחרוראם, מ תימייתתשהכנולדתי שוב לעולם, 

eintérieure français Résistance, מאחותי פרידהנכפתה עלי כשו, כשעליתי לישראל .

ששפתה אינה להתאקלם במדינה  הרצוןאת ואת הינקות חייתי עם כל אחת מבנותיי 

  . הוסיפה ליכולת העמידה שליהסתגלות ש, שפתי, ושיריה אינם שיריי

כל חיי נשאתי  י אבא.על החיים הקודמים שלי מפסיפורים בשנות בגרותי שמעתי 

. אני , ואיתו אני מזדההחיי קשורים בעבותות אהבה אליו .והכאב של שאאת מ

אבי והיא תנצח.  ,שיש אהבה בעולםעל האמונה  ,על התמיכה שנטע ביאותו רה יוקמ

    .היה מהות חיי, אם ואב, עמוד הענן ששמר עלי

? האם תמכתי בבנותיי אליהם צמחתיהאם הייתי אם טובה לבנותיי מתוך החיים 

   פעלתי לפי מיטב הבנתי. כפי שיכולתי? 
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של , שנה יתומרגשת א 1949שנת 

לא ידעתי . התחלות חדשותו דותיפר

הלכתי . עבורי העתידפן בחובו מה צו

כבחשכה ללא ליווי וללא תמיכה 

הכינוי ו ,תיהשתלבעל אף המצב  ,רגשית

ליווה אותי  ידבק בש "עולה חדשה"

   . ת דרכיבתחיל

 יתיהיממנו אלבום תמונות, היה  לאבי

רק . ת במשך שנים ארוכותמודר

 מביטותהדמויות ל תיהתוודע תיכשבגר

 ., ואמא החזירה לי מבטממנו

ועל חיי  יהעל תיהסיפורים למדמ

   . לצידה ישל יםהילדות המוקדמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                         

  (לבית קופרמן) ןאמי פולה פזל איינהור                                                                                            
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 מקום שהכרתי עוד שנתיים קודם כתיבת הספר ביקרתי במרכז פומפידו בפריז, 

בצבעיה העזים, ובתוך המרכז חזות המרכז בולטת . השנה שנפתח 1977שנת מ

  בנושאים אומנותיים, ביניהם צילום; מתחלפות תערוכות מוצגות 

 .פומפידו מרכזל ו סמוךחברה, ותוך כדי שיחה עברנ התלוותה אלי באותו ביקור

קרבת כשהגענו להיא הסכימה, ו" הצעתי לה. , כדאי לראות"בואי נכנס פנימה

 ו נודע ליבלטוהשכרזות ". כשקראתי את המץאת השם " מקום, קלטה עיניה

מקום  ,בעיר, שאני לא יכולה להישאר אדישה כלפיהשנפתח מרכז פומפידו חדש 

   שנים אחורה.שתמיד מחזיר אותי 

 ,רבה למשמע דבריי התעניינותשנולדתי במץ', והיא גילתה  י לפקידת הקבלהסיפרת

  קשורים אלי. עניתי לשאלותיה והפכנו חברות לרגע. הושאלה אותי פרטים 

  

  ז'אק איינהורן במץ -הורי פולה פזל קופרמן ואבי שמעון      
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ועל השפה הסלאבית שהתנגנה בצעירותם  וריהלשהיו מעולם לא חשבתי על החיים 

בבואת תמונותיה מספרת לי  רקשל אמא  מאום מדמותהאיני זוכרת  .בהם צעדו ברחובות

 ללא דמות אם חלפו ישהיתה אישה יפה ותמירה ושיער שחור עיטר את ראשה. ימי

עיר  ,הונגריה-בירת גליציה של אוסטרו שהיתה קרקובב הלדנו אאמ .להזדהות איתה

התנגנה  הפולניתהשפה  .לרוחבהמצודת וואוול ונהר הויסלה החותך אותה המלכים עם 

ל חייתי כמו לא היה אתמול, וכ על אף מוצאי הסלבי, ,. ואניבלשונה באוזניה והשתרבבה

עולמי טבל בשפה הצרפתית ושירתה הענוגה, כמו גידלה אותי אם צרפתייה, כמו לא היו לי 

  אם. -שורשים, כמו לא היתה לי מורשת משפחתית שספגתי עם חלב

יני הילדה שלי אבא בעואני. משפחה בת שלוש נפשות: אב, אחות  הורגלתי לחיות במחיצת

 היה משוךבהיר, סמיך וער ראשו י. שערץ ואהובמורם, איש נסמכותי, חשוב, , נראה גבוה

, ונטע בי בטחון תחושה שיש לי אבא צעיר לנצח מה שהוסיףלא הסגיר את גילו,  ,לאחור

מסורת  הוא ספג .קולו נעם לאוזנייו ,חומותה ועיניניבטו  ות. מבעד פניו הטובבחיים

הזדהיתי עם . לישו אחותישל העתידי מה שכיוון את התנהלותו בחינוך  ,תוציונ, יהודית

זימן יכולת ההישרדות וההסתגלות שלו לשינויים שהגורל  ,פתולי חייונ, ועם ןאלמהיותו 

  . כשהייתי ילדה קטנה ואבא היה רחוק ממני במחנהבעיקר  ,לו

  על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם

  רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה

  ...נמתין לשמש, נצפה ונחכה ש שוב

  באביב היא תשוב בחזרה

  ערוכים החצבים על אם הדרך

  בשדה גם סיתוונית התעוררה

  כל הנרקיסים אספו עלים, קיפלו כותרת

  אך באביב הם ישובו חזרה

  כבר סובב לו נחליאלי בגננו

  בשדותינו עפרוני אומר שירה

   כל יוני הבר התעופפו מחלוננו

   הם ישובו חזרהאך באביב 

  וגם את שנעלמת בבוא הגשם

  שפרחת פתאום כרוח סערה

  ...לא נזיל דמעות ולא נקרא לך שוב מפני ש

  באביב את תשובי חזרה

  נחכה לך בחדרנו כל החורף

  נחכה לך ובשמך תמיד נקרא

  לא נצא אחרייך לחפש כי אין כל צורך

  הן באביב את תשובי חזרה

  יפות של גשםעל ראשינו שוב נושרות ט

  רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה

  אנו עוד נמתין לך, נחכה ונצפה

                                          באביב את תשובי חזרה... ש
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   מפולין לצרפתמפולין לצרפת  ייהוריהוריההגירה של ההגירה של   --  19251925    

 , ארבע שנים לפני המשבר הכלכלי העולמי, שנים אחדות לאחר מלחמת העולם הראשונה

של אמי, ברוצ'ו ואח נוסף בעקבות כדי להיטיב את מצבם.  מערבה לצרפת יעקרו הורי

עברו ם הלעקור מפולין ולהתיישב בארץ זרה לשפתם.  יהורי והחליטשהתיישבו בגרמניה, 

על  דרך גבול פולין לגרמניה, שנחשבה לתרבות העליונה באותם ימים, והתיישבו בצרפת

   .ת אמיגבול גרמניה מתוך מחשבה להיות קרובים לבני משפח

פת התרבות והשפה הצרפתית היו אהובים על יהודי מזרח אירופה והם ראו בגרמניה ובצר

הפכו מאזרחים פולנים למהגרים ם נעמה לאוזניהם. ה ןמתקדמות ששפתעליונות ומדינות 

    .מץתושבי  צרפתים

נפרש בפניהם, עולם שלא הטיבו להכיר, עולם  "עולם אחר", שפה אחרת התנגנה באוזניהם

שונה מזה שידעו קודם. הורי צלחו את המשבר הכלכלי, והיטיבו לבנות את חייהם. שבע 

   .אנטואנט אחותי -אחזו בבתם הבכורה  ,לאחר שהיגרו שנים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     במץאחותי ואני 

והפכנו למשפחה בת  ,לאוויר העולם הגחתי מאז לידת אחותי, בהפרש של שלוש וחצי שנים

על י של דודהלמדתי מ. יה היה שונה מאופייאופי, שאחותילמדתי לחיות לצד . ארבע נפשות
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אהבתי ו ,מבעד פניה של אחותי השתקפה אדמותה של אמ .לאמי בצבע שערהדמיונה 

  נעימת קולה ושיניה הצחורות. ה עם תוא

 תבלוטעיר  ,Seille -ו Moselle באיזור הלוריין, לאורך נהרות בצפון מזרח צרפת   (Metz)מץ

זכוכית צבעוניות, -בעיר העתיקה שוכנת קתדרלה גותית בריבוי חלונות .טיילותגנים ו

  די אומנים שונים.שצויירו בי

  מץ במפה

  בצרפת קתדרלה בעיר מץה
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חוקי לנוכח עליית הרייך השלישי לשלטון ותסיסה אנטישמית  בישרה הולדתי ראשית שנת

לקראת הסכמים בין גרמניה החדשה של אז לשכנותיה  ציפיותו )1935(נירנברג 

ל גרמניה, חוצץ שוכן בקצה המערבי ש, "זארלנד"חבל הסאר,  .האירופאיות, ביניהן צרפת

, 13.1.1935 -וב הפך במשך שנים ארוכות לזירת מאבק בין שתי המדינות, צרפתלה נבי

אוצרות הטבע , והעברת השליטה לגרמניה הנאציתלהושג רוב  ,דתייל לאחרוחצי חודש 

עבורי היתה זו שנה של אחווה  .שלטונואת היטלר בתיעוש ובחימוש  באזור שימשו

קץ, והמון קירבה משפחתית, ובניתי את -משפחתית חמה והמון אהבה. ספגתי תמיכה אין

  האמון שלי בעולם.

  ולשמאלה אחותי , הדוד שליאחיה, אני על ברכי אמי, לצידה 

  

יחסים הזו. על ואהבה זה  בטו הרעיפו, ו בנעימיםהורי חי .ואחות אמא ואבאנשמתי 

תכנים וערכים שספגתי בילדותי המוקדמת , היו עבורי אירועים מכונניםשלנו  במשפחה

החיים בסביבה הקרובה שלי אהבה, אחווה, ותמיכה הדדית. צוק של אמון,  ושימשו לי

מאום לא הפר את השלווה , םתאבת חייחיונית, ילדה אופטימית,  התנהלו על מי מנוחות.

  י. , את השקט שזרם בעורקישחשתי
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  אני בזרועות אמי לצד אבי במץ
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בערה בי והיתה אבן יקרת ערך עבור בניית האמון  יישחשתי בעצמותהיוקדת האהבה 

התמונות שמביטות בי מספרות את החיים אליהם נולדתי.  .טחון שלי כלפי העולםיוהב

על טבתי להריח את הטבע יהו, ברחובות הומי אדם, ן מגוריםבנייב ,בכרךהורגלתי לחיות 

עיר מצאו את דרכם ב יוהורי ,החיים התנהלו כקהילה תומכת .ושזרמו בעורקי ותהנהר

בנו ממלכה ובה מלך ומלכה ושתי נסיכות שרק טוב צפוי  הם. הרגועהו השקטהגבול ה

  .םלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  אחותי, אמי ואני בעיר מץ :מימין
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   עם אחותיבגיל שנה 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 בגיל שנתיים עם אחותי
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לאחר המלחמה היגרו   ביום כלולותיהם בגרמניה;, וכלתו אנייה ,בן דודי מונייק, אחיינה של אמי

  יורק-ניובקווינס חיה התאלמנה ואנייה לאמריקה; 

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

ברוצ'ו, אחיה של אמי היה נשוי לאוולין  דודי

ומטופל בקרן בתו, שיקף בכתב את היחס 

 החם שחש כלפי אמי.
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 פשטהשהשטנה מהאיבה כלפיהם וסבלו מהיהודים  ,ליל הבדולח ,1938בנובמבר  9-10ב 

ומצא באמי  ,יתמשפחתוקירבה  באיחוד הצורךאת ברוצ'ו חש את גודל השעה ו .לכל עבר

וקבלה בימים הקשים שספגו  כר נרחב לתמיכה, אהבה ,בביתנו כתובת לחסות בצילהו

  יהודי גרמניה מאז עליית שלטון הרייך השלישי. היינו לו ולמשפחתו גב תומך ואוהב.

  

    פטירתה של אמיפטירתה של אמי  --  19381938

  

ללא הודעה מוקדמת, ללא הכנה, יום אחד הפכנו  .ש שנים של זוהר משפחתיחלפו שלו

אמא נפטרה ממשפחה בת ארבע נפשות למשפחה בת שלוש נפשות, אבא ושתי בנות. "

התרגלתי  ,שלוש שמלאו להילדה קטנה כ" אמר לי אבא. באופן פתאומי, נפלה ומתה

  שונה. לחיות בתא משפחתי

  

  

  

אוולין, אשתו של ברוצ'ו, עם אחותי ואיתי   ני בזרועות ברוצ'וא
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 ה עמוקה של זהות משפחתית. ספגתי ממנו אהבה וחום יקרים מפז.ברוצ'ו העניק לי קירב

 הרגשתיהעולם נראה לי יפה, כמו כך צריך היה להתנהל. מעולם לא חשתי מחסור, תמיד 

אבא היה עבורי עמוד ענן אליו  להישען עליו.תמיכה וידעתי שיש לי גב קבלתי בה, ואה

מטופל בשתי בנות נותר אבא י, עם היפוך עולם המושגים של התגעגעתי., אליו ערגתי

סיפורים , ואני הפנמתי את הסיפרו לימשפחת אמי היטתה כתף ועזרה.  .מץבקטנות 

גם חוויתי . ותחושת שייכות משפחתית עמוקה אהבהשנטעו בי חיוביות  לתמונות ילדות

למדתי מגיל שלוש לחיים כמו כך היו אמורים להתנהל. תי התייחסו ,משפחות אומנות

היטיב ה, תמי, והחיבוק הרחב שזכיתי לקבל ממשפחא עם דמותה החסרה שללהתמודד 

לאנשים שלא הכירו אותי  לומרהקפדתי . הקיפו אותיתחושות חיוביות של תמיכה . עמי

הפנמתי שכך  ."מוסדות ליתומים"ומר לנמנעתי ו ,"ילדים בבתישהיתי " ,היתמותקודם 

ים אחראים וטובים לחברה. גם היום מתנהלים החיים, וכך צומחים וגדלים להיות בוגר

  בית ילדים. , maison d'enfantsאני אומרת שגדלתי ב 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אבי, דודי ברוצ'ו עם אחותי ואיתי במץ
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  בהיותי בת ארבע מץעם אחותי ואיתי ב אווליןאבי ו

  

, יתייבמקומות בהם ה שקיבלתי את מלוא התמיכה והעידודבפה מלא אני יכולה להגיד 

יבם סבלתי מהרטבת לילה, ואבא תמיד דיבר לל ודואג לי. עלי ותמיד ידעתי שאבא שומר

שחרר אצלי את אותי מאשם ותחושות שליליות ו וכך פטרשל האנשים אצלם שהיתי 

ההרגשה שאיני שולטת על עצמי. סמכתי עליו והאמנתי שהוא שולח לי יד משמיים, יד 

  ששומרת עלי, שמגינה עלי מפני רע, והאמנתי באנשים. 

מאחותי שנכח במקום, ביקש  ,. אבאבבית היותי בת ארבע נפלתי מהמדרגותביום אחד 

, מעולם ממניהיא היתה גדולה ובוגרת שתשמרי על אחותך הקטנה", ועל אף " ,אנטואנט

זו כאילו כמו כך צריכים הדברים להיות, ולא החשבתי אותה כאם. היא התנהלה בעולם 

שלא נטעה בי על בי יתי לה בליוהוד ואני קיבלתי את דרך ההסתכלות שלהדרך העולם, 

   תחושת חסך. 

, שהפגינו יחס אבא מצא משפחת אומנה ועברנו למרסיי לסטפן ואשתו 1939באמצע שנת 

. אבא נשאר בגפו, ואנחנו שהינו בדרום צרפת במחיצת המשפחה כלפינו מכילאוהד ו

   החופש והיינו מאושרות. ואת האומנת. על אף הריחוק מאבא חשנו את הטבע
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  אחותי ואני אצל משפחת האומנה של סטפן בדרום צרפתמימין 

  אני ואחותי במרסיי, דרום צרפת, עם סטפן ואשתו שהיו לנו למשפחת אומנה
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*** 

של השלטון חש על בשרו את האנטישמיות הפושה , מץר לחיות בשאשנדודי ברוצ'ו 

ילוט ממדיניות ון המיוסר שחיפש דרך ממההבין והיה אחד מ ,סוציאליסטי-הנאציונל

   מקסיקו. בקובה ובמרכז אמריקה, ב שהה. ברוצ'ו מצא דרך מילוט והרייך השלישי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  משרדי ההגירה בגרמניה

***  

באחד הימים נשפך עלי שמן חם  .חמשדמותי ניבטת בי מתמונות ילדותי כשהייתי בת 

ל כפיים. חשתי חשיבות מנהל המקום נשא אותי עו מיד טיפלו בי היטב .יהודי ילדיםבבית 

יתר, אהובה, התגאיתי והשווצתי בפני הילדים על מקומי הרם. הכוויה הפכה ללטיפת אגו. 

מה עוד שיתר הילדים לא היו מלווים  לא הרגשתי יתמות, כנראה כי לא ידעתי משהו אחר,

 MR. DIBNISדיבניס, מר עם  מחליף מיליםדיבורו של אבא מהדהד בתוכי כשהוא בהורים. 

הבטתי לעבר שער  פרידהומרגע ה ,בכיתי ,קר אותי וכשפנה ללכתיאבא ב נהל המקום.מ

, וכשאני כותבת שורות אל ,גם היום. שובלאבא שי בציפייה ,הברזל הגדול והאפור

  מאבא והגעגועים לפגוש אותו שוב, טמונים עמוק בתוכי.  פרידותה

אה ענק בעיני, מפחיד משהו. האולם נר. ענק עם המון ילדים בגילאים שונים אולםלנתי ב

מחוסר יכולת להתמודד עם מה שמצופה . ץישנו על מיטות ברזל, התכסינו בשמיכות קו

 .בוקרלילה, תופעה שהופיעה מדי  הרטבתביטאתי את התחושות העמוקות ביותר בממני, 

ילדים ש. ידעתי ניסיתי בכל מאודי לחפות על החיסרון .רטובהההמיטה צחנה נדפה מ

למקום שונה מהמקום התעוררתי מדי בוקר רציתי להיראות חזקה. ו, ל החלשיםע יםחקוצ

כל ילד לימים הבנתי ש .בתוכי תימנכלקמתי ליום חדש והיבש אליו נכנסתי ערב קודם. 

. עד כדי כך כל אחד היה נושכולא איכפת היה לו מה קורה עם בתוך עולמו, שקוע היה 
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ואולי היתה היתה במחיצתי,  היאאולי . שםת אפילו את אחותי איני זוכרעצמו, שב שקוע

תוך ב שרויההייתי לא פיתחתי יחסי חברות, לשהותי שם ראשונים הבימים  .במקום אחר

. , ובהמשך היו לי חיי חברה נעימים ותומכיםה, הפנמתי את הצורך בהישרדותיונכיק

ביקר  ואהשא המיטה הרטובה והציפייה לאבא. מזלי ועיני ה לנגדהדבר היחיד שמזדקר 

מופיעות ביתר שאת, שיחות  ,מנהל המקוםמר דיבניס, לעיתים תכופות והשיחות שלו עם 

היום אני חושבת שאבא  .ששמעתי את הגייתן ואני מניחה שהן קשורות לעניינים טכניים

  הרטבה. הבעיית דיבר על 

ו, ו זה בזנ, התחככיחד בנים ובנותו נסעד. בו ישנתילאולם חדר אוכל ענק היה צמוד 

והילדים שאלו , אכלנו מצות .המקום שינה פנים חג הפסחב .ונוהתחברשיחקנו, ו, נדיבר

  . בי רוממות רוח ושמחה פהיוסהוויה שה ,את ארבעת הקושיות

, משהו להתחדש איתו, ותקווה לימים משב רוח רענן הביאההשנה האזרחית החדשה 

. סמוך ליום הולדתיחל  הואכי  חדווה משפחתיתלי חג בישר הים שמחים. צבעבטובים 

  . לעתיד, לצמיחה, להתפתחות תיהתרגשתי מההתחדשות הפנימית שנבעה בי וציפי

  

  AArrllaanncc    --  המלחמה והמסתור בהמלחמה והמסתור ב      11994400  --    

ארגוני סיוע יהודיים ונוצריים, צרפתיים ובינלאומיים, ניסו להחדיר  נס! ניצלנו! נוקרה ל

ול בילדים. ארגונים אלו הצליחו להבריח את אנשיהם למחנות ולסייע, בעיקר במזון ובטיפ

לבתי אומנה של  . חלק הועברוילדים ממחנות הריכוז ולהעבירם לבתי ילדים אותם הפעילו

מזלי שאבא הצליח בעזרת   .גירושמכך ניצלו אלפי ילדים ו צרפת, מחוץ לגבולות גםנוצרים 

  ארגוני הסיוע למצוא מסתור, וגם אחותי ואני היינו מוגנות במסתור.

   

  

  

ARLANC   
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    במרכז צרפתהעיירה ארלן   

יחס והכוונה מעודדים  ,ילדים, שיוויון, תמיכהזכיתי לחברת בכל המקומות שם שהינו 

    .שצלחו את השואה ילדותשתי  זכינו להיותומרגיעים. 

 קהילה ,Arlanc ,עצמי במחבוא בארלן מצאתיו ,פרצה המלחמהכשעליתי לכיתה א' 

שלטון וישי, השוכן במקום בו שרר כפר בן אלפיים תושבים נוצרים  ,צרפת מרכזבשיתופית 

המצב העגום  על אף. על איזורים במרכז צרפת שמו ידםהגרמנים לא שאולם מזלנו 

מעולם לא חשתי הצקה,  .אנשים זריםזכיתי ליחס חביב ואוהב מוהצבעים הכהים, 

כאילו אין  שלג ובמזחלות בהפסקות שיחקתי עם הילדים בכדורי. מצוקה, החרמה

עם תום יום "אסור" לא היתה מילה ששמעתי. חיינו בחופש מוחלט ללא חשש. . מלחמה

 ששימש לנו ,ןוואם פיסאלביתה של מאד ללא ליווי מבוגר הלימודים, חזרנו בכוחות עצמנו

לא ידעתי בית. ההתמודדות עם החשכה והקור מפעימות אותי על יכולת ההישרדות שלי. 

אני מלאת התפעלות על הכוחות שבתוכי שחיזקו וגם היום תכונה זו אינה בת בריתי. פחד, 

אותי ושמרו עלי, כמו יד נעלמה הושיטה לי תמיכה וכיוונה את דרכי להאמין, להתמודד, 

  להצליח, לשרוד. 
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שימש לנו והוא שניהלה משפחתון,  ,(Pissavin) פיסאווןם אאצל מאד נוררוגהתואני  אחותי

נטעה בי תחושת של המצילה שלנו, ש שיער קצר ושחור עיטר את ראשה. תשלוםב סתורמ

יחד עם . הוסיפה לתחושה הטובה שלי שהיתה צמודה אלי . אחותי, איתנות של ביתשייכות

שהיו להם  לא הרגשתי שאני שונה מילדים אחרים, סתורהמקנה לי מקום הביטחון שה

   .וןדאם פיסאואמ  והיו כמונו במשפחתון של הורים

 בחסות ממשלת וישי "אזור החופשי"ב ;גרנו ב"איזור הכבוש" בממשלת פטן 1940ביוני  22–ב 

אחותי ואני הוסתרנו  ;)UGIF )Union Generale des Juifs de France במסגרת הוסתרו יהודים

  אטיין-בסנטהוסתר אצל מארן  אבא בכפר ארלן;

באמצעות תנועת ההתנגדות אבא הועבר גם , בכפרוהמיסתור  1940לאור מאורעות 

אטיין -אבא עבר למיסתור בסנטיהודים שחיו בצרפת. שהעניקו לוהתמיכה הקהילתית 

נשלטה בידי ממשלת וישי, במרכז צרפת, אטיין בחבל ליון -על אף שסנט. קלודביתה של ל

אבא הסתכן, ולו כדי לפגוש בנו, לתמוך, להעניק לנו לב חם ואוהב. זכיתי לביקוריו בביתה 

התגנב לאט לאט , ולא היתה מאושרת ממני לנוכח חיבוקו ומבט עיניו. דאם פיסאווןאמ של

  לא יאונה כל רע. שלי התחזקתי בתוכי באמונה שלאבא ו ,ייתפסמא בתוכי חשש ש
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קלוד, על  נואבא סיפר ל .ךשאבא ביקר בכפר, טיילתי איתו בכפר סמו באחת הפעמים

שמר  כלבשעברנו ליד בית טיין, וללא משים על סנט א. הוא סיפר לנו מארןשקראנו לה 

לאחר ו תי. אבא נזעק לעזרברגל נשך אותי, תקף ורץ לעבריעליו. כשהכלב הבחין בנו הוא 

 .והפצע לא שיבש את התנהלותיחבשו את המקום,  . הרוקחיםקחתחיפושים מצא בית מר

ודד עם התמ ,שזכה לתמיכה אוהבתהגוף ו ,, ללא חיסוןיום שלי-היום חייבהמשכתי 

  יעה. צהפ

אהבתי מאוד כיבד את הרצון והאהבות שלנו.  הוא. יאות וחיזק הפגישות עם אבא

באחת שילם למספרה כדי שאממש את אהבתי.  ,יכולהיה ריצה אותי ככל שוהוא תלתלים, 

. שמחתי על המתנה, עבורישקנה  יםהגיע לביקור ובידו אופניים ירוק הואהפעמים 

רכבתי לאן שנשאו לאחר שמעדתי מספר פעמים, . עליהם בוכלרבעזרתו  דולמוהתחלתי ל

היו . זכתה לתמיכה וכבוד לצרכיהאחותי  ,כמוניהרגשתי ברקיע השביעי. אותי האופניים. 

  אבא לקח אותה לטיפול. בעיות מדרסים וכדי לשפר את מצבה, לה 

איש  יתיום אחד נפוצה שמועה על סוטה שמסתובב עם משקפי שמש וכובע. כל אימת שראי

לחיות בחופש כאילו אין מחר, כאילו תי , אולם המשכתי, פחדיםכה מרכיב משקפיים

  ןם פיסאוואבביתה של מאדזכיתי להעביר את שנות ילדותי . ימאום רע לא יכול לקרות ל

. שהיתה גם המחנכת מורה להיסטוריההערצתי את ה .ג'-ב' ו כיתותב כשלמדתיגם 

לפני . וכולם רחשו לה כבוד, ודומיננטיתה סמכותית התרשמתי מהסיפורים שלה. היא הית

וכילדה קטנה למדתי כמקובל באותם ימים, בנו מוסר ומצפון,  הטיפה ,תחילת שיעור

  . נכון מה נכון ומה לאממנה 

, ועד כםאם אתם עושים דבר לא טוב תרגישו כמו פטיש קטן הולם בראשש"תדעו לכם 

ה כדי לחדד אמר, לום בכם ולא יפסיק"את התנהגותכם הפטיש ימשיך לה שפרושלא ת

   ."מצפון" ונחבפנינו את משמעות המ

ה שלי לא נפתרה גם כשמלאו לי שש ושבע, ועל אף שלא תמיד יכולתי לפגוש הרטבבעיית ה

במבט עיניו המיטיבות של אבא, כי נאלץ להסתתר מחשש שייתפס, האמנתי שהוא שומר 

מאום על חוסר היכולת שלי  לא יאונה ליסמכתי על כך שעלי מכל מקום בו הוא נמצא, 

. ברגע . מדי בוקר קמתי כשאני חשה את בגדי הלילה נדבקים לגופיבהרטבת הלילהלשלוט 

לא ייחסתי !" ?את המיטה תרטיביגם "כשתתחתני  ןסאוום פיאדשל כעס הטיחה בי מא

   .חברות וחברים מוקפתהייתי לדבריה חשיבות, 
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  ו מארן הסנדקית שלנ, אמה, וןוואם פיסאדאמן אחותי ואני ולמעלה בתה של מימי

  

רצנו אחרי עגלות ברחוב, חיינו  ,בשמיכה זהאת  זהנו ס. תפקונדסותשחקי מבו חלפהשנים 

לי ולאחותי  ואיפשר ןפיסאוו םאדאבביתה של מ םמגוריהחיי ילדות מאוד בריאים. 

   .צחוקו חופש תחושת

שתמיד דאג לבריאותי, לקח אותי גם הפעם לרופא,  ,גרון. אבא היו לי לא מעט כאבי

עד היום אני זוכרת כיצד הרופא הבליע את אצבעו לפנים גרוני, עד   .למרות המצב המתוח

  " "אמסור אותך לגרמנים!לעברו ואני הטחתי  ,שנשכתי אותה. אבא סטר לי

***  

, אחרי 1942לנובמבר  8(בעקבות כניסתה של ממשלת וישי למלחמה עם הרייך השלישי 

נתפסו יהודי ), ה על כיבוש האזור החופשיופלישת בנות הברית לצפון אפריקה, היטלר ציו

המשיכו מסנט אטיין  מארןהקשרים בין ריכוז.  חנהמצא עצמו במונתפס צרפת, וגם אבי 

. ו, על אף שידעה שהיא מסכנת את עצמהמצבהתעניינה ב היא ,לאחר שנתפס .להתקיים



    ניידיץסיפורה של אירן  / ילדות אחרת   / 24

  

 

ביקוריו, ובאה אלינו  תהחליפה אש ) (marraineמארן,שמענו מ שנתפסעה את הידי

  ידענו שיש מי שמשגיח ושומר עלינו. . במקומו

רגשנו היטב את חסרונו ואת חסרונם של הליטוף והאהבה שנהג להרעיף עלינו. האמנו ה

רגשתי אשמה ה  .שיום אחד הוא יחזור, ואפילו לא העלינו במוחנו אפשרות אחרת

כי ידעתי שהגרמנים רעים, והם  "אמסור אותך לגרמנים!"לעברו בשעת כעס  ישהטחת

אוכל לפגוש שייסרתי את עצמי, וקיוויתי שהמצב יחזור לקדמותו ומחפשים לעצור אנשים. 

לווה מתחושת כעס ליווה את התנהלותי, כעס ברגש מלווה  את אבא ולהתרפק עליו.

סתור והאפלה לא חרתו בי תמונות המ .מעט ממנו הצלחתי לשחרר בבכישחוסר רוגע, ב

אחותי שהיתה שעם המצב החדש, על אף  למדתי להתמודד בכוחות עצמיקשות, כנראה כי 

    "!רגישה ממני, הטיחה בי "יש לך לב של אבן

לא יחזור אביכן "אם . את חששהפיסאוון  מאדאם הביעה ,ריכוז חנהלמ נולקח אביעם הי

 וחלמתי, ותמיד אשאר בסביבה תומכת, מצא פתרוןהאמנתי שייכילדה . "?מי ישלם לי

 יתי לחיים בכפיפה אחת איתו. זכיתי להדרכה ראויה ומכוונת, וידעתיוולפגוש את אבא. קי

  .נקלעתי אליו המצב עם להתמודד

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Marraineמארן 
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מרחק מאה קילומטרים  Rolande-la-Beaune, בון לה רולנדידעתי שאבא נמלט ממחנה 

ולחזור  אבל לא ידעתי כיצד הצליח לחמוק מעיני השומריםיז במחוז לוארה, דרומית לפר

    לביתה של מארן.

  

קיבלתי את המציאות, נמנעתי משאלות, ולא ידעתי את מהות היחסים והחוטים 

  .מנושהיתה אלמנה מבוגרת מ ,מארןאבי לשהתהדקו בין 

  

   Beaune-la-Rolande למחנה  Saint-Etienneבמפה ניתן לראות את המרחק בין 
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***  

 ,עה במשחקים עם חבריםהייתי שקו. של אבא ביקוריורבים ולא זכיתי בימים  עברו

עשינו הרבה מעשי והמחשבות שלי הוסטו לחיי היום יום של בית הספר והווי חיי הילדות. 

שכנים בפעמון הצלצלנו  .קונדס, ללא ידיעת מאדאם פיסאוון ובתה ז'רמן שעבדה לצידה

 צחקנו המון על דאראשון.  יגיעברחנו, עלינו על קצה העגלות תוך תחרות בינינו מי מיד ו

  ועל הא והייתי שמחה ומאושרת. 

את הריחות הטריים  תיאהבתי מאוד את הכפר. באחד מימי השבוע נערך שוק גדול. הרח

 אביזרים לביתשמכרו להסתובב בין הדוכנים הצבעוניים , ונהניתי של הפירות והירקות

  . ומצרכי מזון מגוונים

בזרועות לקראתנו ע אבא סיכן עצמו וביקר אותנו בארלן, אולם כשהגי באחד הימים

פתוחות לא הצלחתי לזהות אותו. שפם עיטר את פניו והוא נראה שונה מהאבא שהכרתי. 

לקראתו  נולקח לי רגע ארוך להבין שאומנם אבא הוא זה הפושט את זרועותיו לפנינו. רצ

, ואבא נווהתרגש נולהכיר. שמח נולו היה החיבוק שכה היטב נות, והחיבוק שזכיומהוסס

שוב לעולם. רגע של נצח  נולחיקו כמו לא רוצה לאבד אות נוחזק והידק אות נוחיבק אות

  היה המפגש עם החיבוק המוכר שאין שני לו בכל העולם. 

גור ואני לא ידעתי שלאחר המלחמה א 1944מחנות הריכוז בצרפת המשיכו לפעול גם בקיץ 

  . במקום אחר, בתנאים אחרים, כפי שרציתי

  

***  
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  לחמהלחמההחיים לאחר המהחיים לאחר המ

אטיין לגור עם אבא -לסנטהגענו מארלן 

חיים אחרים, חיים . מארןבביתה של 

צהלתי בתוכי והייתי מאושרת. כבן חדשים. 

חשש שנשכח את  אבא ,זוגה של מארן

היהדות, ולכן התוכנית היתה להעביר אותנו 

י. אהדתי בוורס הילדים בשלב מסויים לבית

חיי החופש שלאחר המלחמה קראו לנו 

נו לחיות חזר .חיים של בחירהלחוות 

בחברתו של אבא, חיים שנתנו לנו תנופה 

להמשיך בתוכניות מלאי מעוף וציפייה, 

   עתיד. חיים שרוקמים

  

  

  

    אנטואנטאני, אבא ואחותי  ימין:מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  מימין: אחותי, אבא ואני בניס  
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 עסק כשבתי היתה בת שש נסענו לסינגפור בעקבות עבודתו של  בעלי, שם היה לו  ,לימים

ימים אחרים, ימים של בתי ילדים, לתמונות מ חזרתיואני גנו את חג המולד, חן. חג-לאבני

  להיות.  ימים שעיצבו את מי שהפכתיה וחיים לצד אבא ומארן בסנט אטיין, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הדמויות ששיחקו תפקיד מרכזי בחיים שלי היו מדוייקות, ברורות, ובעלות אופי שהשפיע 

 ביקש הארכת שהות בצרפת ורשיונות עבודה כדי לעסוק אבא תמיד על ההתנהלות שלי.

כיוון  הוא עשה מאמצים אדירים כדי להשיג מסמכים חוקיים ולייצב את חייו, במסחר.

   ת.שמעולם לא היתה לו אזרחות צרפתי

 העיר סנט אטיין היום
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בעת כתיבת שורות אלה פגשתי בדרך מקרה צרפתייה שביקשה הארכת דרכון במשרד 

ותוך כדי ישיבה שארכה שעות ארוכות, החלפנו מילים כשהצרפתית הפנים בישראל, 

נולדתי  ,עיר קטנה .אטיין-מהיכן את?" "מסנט: "ואני פונה אליה בשאלה ,לגלת בפינוגמת

   ." Francis Garnierאני זוכרת את רחוב " לשאלתיבתשובה  הפיוהוס ,"שם

יפה אחת איתה ועם אבא. . חייתי בכפתמונות הבית ודמותה של מארן צפו ועלו בזכרוני

 Saint) עוד אני מספרת עליה למשפחתי, חתני הראה לי תמונה של ביתה בסנט אטיין

Etienne   ון).מהעיר לי חמישים קילומטריםהשוכנת     

שנים של שמחה היו  הגרתי אצלהשנים בהן לקחה אותי ואת אחותי תחת חסותה.  מארן

 ,שמחתי שאני מתחילה את היום בשה.י קמתי. בבקרים פסקוהרטבות הלילה . ואושר

החיים נראו לי קלים יותר ללא ניסיונות . ראשונה ידעתי מהי משפחההפעם בלמעשה ו

נשארתי בצהרון, שם שיחקתי עם ילדים בני גילי אטיין, -בסנטלמדתי בבית ספר הסתרה. 

א מבי הואכותרות  ה עליסיפרה שיש צמח תלתן שאם יש לו ארבע מארןוהייתי מאושרת. 

האמנתי שהמזל  כזה,מזל, משחק שנכדי משחק היום מול מסך המחשב. כשמצאתי תלתן 

  . בי התרונןיבי, ול מצודדת ותומכת מארןשמחתי ובעיקר חשתי את  לצידי. עומד

 בסנט אטיין  Francis Garnierביתה של מארן ברחוב 
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  מימין: אני, מארן ואחותי בדרך לכנסיה בחג המולד 
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לקבל  ,נואל, חג המולד, עם עץ אשוח ועליו מתנותנהניתי לחגוג עם מארן את והתרגשתי 

את תחושת העצימו בי  שלבשו לבןהעצים והשלג . כובע צבעוני של גמדומאבא  ממנה

כשאני לבושה חגיגית עם הכובע החדש  ,לכנסיה אחותיעם  מארןאת ליוויתי השמחה. 

  . לראשי

שונים,  יםקממתבסנט אטיין היתה כיכר ובה חנויות מתיקה. כחובבת סוכריות, גלידה ו

האהבות שלי  התחברתי לחנויות אלו, הרגשתי שמשאלותיי מתגשמות, וקבלתי את

  בשמחה ובהנאה. 

היא התאפרה והרשתה לי להשתמש באיפור . טיפחה בנו חינוך ונימוסים נאותים מארן

, הרגשתי גדולה . ישבתי מול המראה שלהי תחושה נשית נעימהלה יקנעה, ובכך שלה

. מפאת הצניעות שעל ברכיה חונכנו, ותואפר הסרתי אכשסיימתי להת .ואחראית אהובה

וחשתי , שאני מעצבת את הזהות הנשית שליהרגשתי  ה המוקדמות שליבשנות העשר

   .חשובה ומשמעותית

בהמון סרטים עם אחותי אהבתי לצפות  היתה עבורי דמות לחיקוי ומקור לאהבה. מארן

 "ז'אן אייר". אהבתי אתסרט ה. נהניתי מוהרגשתי כמו גדולהבבית הקולנוע של מבוגרים 

 ,) (Danielle Darieuxדריודניאל  , michele) Morgan( ןמורג מישל )(Jean Gabinז'אן גבה, 

, סרטים בהם שיחקה שירלי טמפללצפות באהבתי  ).Rita Hayworth( 'הייוורתריטה 

הערצתי את ויויאן לי סרט. אותו חמש צפיתי איתה ב-היתה בת ארבע כשפזיתלימים ו

סרטים, את העלילה, את והאסטתיקה ב אהבתי את היופי, ב"חלף עם הרוח"גייבל  רקוקל

, וחשתי כמו הם פורצים מגרוני, כמו אני חיה דרכם עולם יפה שבו הדרמה והרומנטיקה

, ונהנית צופה בסרטים צרפתייםושאפתי ישנם אנשים יפים וחופשיים, כמו שחפצתי 

להיות. אהבתי את הסרטים הישנים, אהבתי לחיות עולם של אחרים  יםלהתחבר לסיפור

  . גיבוריםהשל לי. גם היום אני ולצאת מהעולם ש

דפי הספר,  שביןהתחברתי לגיבורים , "בלעתי" ספרים עשרה-שלוש-עשרה-מגיל שתים

הזדהיתי איתם, לחמתי איתם, וחייתי חיים של אחרים בעולמות שונים, שמגשימים 

  חלומות, שמצליחים. 

 תי ללא די.וקרא ,הייתי מנויה על הספרייהארץ כשהיה עלי להתמודד עם העלייה לגם 

הספרים איפשרו לי להיות קראתי בעיקר צרפתית וכך התחברתי לשורשים העמוקים שבי. 

אהבתי את הסיפורים על דמות מספר, דמות חופשייה שמצליחה ומבטאת את עצמה. 

  .ועוד רבים אחרים את "רבקה", ו" של פרל בקהטובה "האדמהבהמזרח הרחוק 

טובות,  יהכוונותידעתי ש , ואניגם צעקהלפעמים ו ,ואת אחותי חיבקה ונישקה אותי מארן

. למשל שקר זה לגנוב"לזולת. היא לימדה אותנו ש"בוננהג כבוד  כי רצתה שנהיה מוסריות

דרום צרפת. במקומות שונים בפרובנס לו ,לערים קטנות ,ואבי נסעו לנפוש לקזינו מארן
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איסור להכניס ילדים כי חל  בילינו יחד כשהם היו בקזינוו ,לעיתים הצטרפנו אליהם

נסענו איתם לפרובנס ושהינו בעיירת הנופש למקומות הימור. עשרה -מתחת לגיל שמונה

chatel guyon לחדווה ולשמחה שמילאו אותי. והחברותא הוסיפה   

נמוכת קומה היתה ובעלת . אאבשהעפיל על גילו של  הלא הסגיר את גיל מארןשל מראה 

, שהיה שתקן חתנהבלונדינית וגבוהה ובפליקס יחידה . היא היתה מטופלת בבת שיער חום

, קלודחקתי עם ז'אן יעם שני נכדיה. בעיקר שולהתרועע הגה. אהבתי לשחק פצה לא ש

היתה מטרה אליה שאף להגיע, והוא בירת צרפת . שדמה לאלן דילוןבן גילי,  נכדה הבכור,

בכיר בתפקיד  יהןכו מיהפנה לאקדקלוד הצליח במשימה שהציב לעצמו. לימים ז'אן 

 Café de la ב פגשתי אותו )1992( באחד מביקורי בפריזגאלארי לה פייט. ב יםמנהלכאחד ה

paix  על אף מאמצי לאתר אותו. פיירו, נכדה השני, היה שמנמן, דמה התראינוומאז לא ,

 מארןפריז. משפחתה של התגורר בעבר לולימים במטרה להיות שף,  לאמו, למד בישול

אותן שנים זכרתי את כל פינה חמה בלב כשאני חושבת עליהם. לי יש ו נו,אלי היתה טובה

מארן ובתה, ובאחת הפעמים רציתי להביע את תודתי העמוקה למשפחה הנפלאה שהצילה 

את אבי והושיטה לי ולאחותי כתף אחרי המלחמה. שלחתי תשורות, וקיבלתי מכתב תודה 

  מרגש מבתה שחיה בפריז שמוען לכתובתי.

  :המכתבום תרג

9/10/1959 .  

את החבילה עם המתנות ששלחת  איזו הפתעה היתה לי אתמול כשחזרתי הביתה ומצאתי

לי, זו טבעת יפה (לא רואים כאלה בצרפת), אני ממש מוקסמת. הפודרייה גם יפה מאוד. 

את  בדיוק אתמול היא אמרה שהיא לא שומעת ממך.אמא אצלי כבר שלושה שבועות ו

, הייתי שמחה לשמוע מה מעשייך היום, מה לנו מאוד אוהבים אתכןשבמשפחה שיודעת 

לא שוכחים אתכן והרעיון להגיע שלום אחותך, בעלה והילדה, תני לנו פרטים על חייך, 

 Jean Claude. מארן עייפה תמיד, עוברת טיפול נגד האסטמה, לישראל באחד הימים קיים

Paule ,Pierrot ע אלי, יום אני עייפה, ויום אני בסדר, בסדר, עובדים באותו מקום. בנוג

מאז כל הניתוחים שלי אני לא חזקה כל כך. עברתי משרה, אני מזכירת ההנהלה באותו 

), מחונך, יש לי הרבה עבודה, הרבה עיסוקים, הזמן 61משרד והבוס שלי מאוד בסדר, (

טבעת עובר מהר, לא רואה את עצמי מזדקנת. בעודי מדפיסה את המכתב, מסתכלת על ה

שהיא מיוחדת מאוד. אראה אותה למארן, אותה אני פוגשת בצהריים. נשיקות תמסרי גם 

  לאחותך חיבוקים לבת שלה וד"ש לבעלה. 

  מקווה לשמוע ממך בקרוב,

 FranÇoise 
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  בתה של מארן FranÇoiseהמכתב שקיבלתי מ 

***  
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   היהודי בוורסאיהיהודי בוורסאי  הילדיםהילדיםהחיים בבית החיים בבית 

עד שעברנו  מארןבביתה הנעים והמכבד של במשך שנתיים תי בכפיפה אחת עם אחותי חיי

היה קושי מינהלי להכניס אבא ל .בתרגום לעברית) "אצלנו"( Chez nous הילדיםבית ל

שואה ורדי , והוא נדרש לשלם עבור השהות שלנו. המקום נועד לשבית ילדיםאותנו ל

 .םימנהלההיו  יה,עיוות בידמ, שסבלה גולדשמידט ואשתומר . ולנו היה אותויתומים, 

אין מקבצי נדבות" בישראל ". היו מדריכות, היפהפייה מטילדה-, אחת מהן טיליבנותיהן

ארכו  , ולא)אז  פלסטין( לארץ הפיח בנו רוח חיובית לקראת העלייהשהבטיח לנו המנהל, 

שנים בודדות לאחר שעליתי לישראל, קבלתי מכתב על  .נוכחנו שהתבדינועד שהימים 

שבפרברי  שם הרמב"ם,-, בית ספר יהודי עלECOLE MAIMONIDEת הספר לימודי בבי

  י. אוורס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

בוורסאי  Chez nousגולדשמידט ואשתו מנהלי בית הילדים
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מאשר כי אירן איינהורן למדה בכיתה  ,הספר התיכוןמנהל בית , תרגום המכתב: "אני

. העבודה של אירן תמיד היתה 1948-1949תי בשנת שישית של בית הילדים אותו ניהל

משביעת רצון וטובה, וכך גם ההתנהגות שלה היתה טובה". המכתב פתח בפני המלצה על 

  המהות שלי, החוזקות שבי, האמינות שלי, ועל היותי חלק מהמורשת של העם היהודי. 

***  

. יתומיםתי עם ילדים רגלישראל, אז פלסטין.   ו לקראת העלייהנבה הכנו עצמ שנה חלפה

הילדים היו ניצולי שואה ללא משפחות, וחשתי  .י ליוותה אותישונתחושת לראשונה ו

הייתי מאוד מחוברת לחברת על אף התחושה שליוותה אותי שם,  שיש לי אבא. שזכיתי

שקראו לעברי "חמודה", תי רגלהוהיתי איתם. דהזגם הילדים, והרגשתי חלק מהם, ו

Mignonneהיטיבה איתי ועם הרגשתי, קריאה ש.   

  תב מבית הספר התיכון היהודי בפרברי וורסאיצילום המכ

 עזר לי בדרכי להתקבל לבית הספר לאחיות בישראל 
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, עד היום אני מאוד אוהבת מוסיקה .השתתפה במקהלת הילדים, וגם אני שרתיאחותי 

  . שירה בציבורישראל, שירים צרפתיים ו-ארץ-שירי

 

  

  

ביקור , לפני שעלינו Chez nous -ב ביקר (שנפטר בימים אלה של כתיבת הספר)אלי ויזל 

ואני מרגישה שהוא פעל להנצחת מורשת השואה, לי ויזל א. איתנונטע בנו תחושה שהוא ש

 מצד ימין בשורה שנייה.  )חולצת משבצותב (אחותי שלישית   Chez nousמקהלת הילדים של בית הספר 

  Chez nous:  בוורסאי שעת לימודים בבית הילדים

  בפריז). התגוררל(עלתה לישראל וחזרה  דניאל, אחותי (עומדת), ז'אקי, וסיזאן
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יכולת  ,צחוןיממלא אותי גאווה ביכולת שלו להתבטא ולספר על הכאב, על הסבל, על הנ

י היותר טובים י, ועל שראיתי אותו שם בוורסאי ודמותו מלווה את זכרונותותשרדההי

    .והיותר מעודדים לתקומה, לתקווה, להישרדות

חזר ממקסיקו לאחר שהצליח ש ,ברוצ'ודודי מונייק ו-בןזכיתי לביקורו של   Chez nous-ב

בחיוך מחמיא קרא  .באהבה וגעגוע אמאסיפר על  ברוצ'ו. אחרי המלחמה לאתר אותנו

לי את טוב לבו והרצון  שהמחישהלעברי "אירן, את תגדלי ותהיי חתיכה", מחמאה 

כי היו לו  ,ינק אותנו עד בלי דיפ הוא. תנויאלהעניק עוד ועוד את מה שידע שנחסך מ

. פיצוי על הימים הקשים שעברנו ,וכמובן רצה להעניק לנו ימים של חסד ושפע ,אמצעים

נסענו . שלא הכרנו וחזרה מרנינה לחיים אחרים עבורנוה שמחה רבה ווהישלו ביקור ה

, לגמנו את החיים הטוביםריביירה. דירה שהיתה בבעלותו בלאיתו לדירה שלו בפריז ו

  מלאי תשוקה ושפע.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 Promenade des Anglaisניס ב עיר אבי בלוויית ברוצ'ו, ואדם נוסף ב

(צילום בעמוד התחתן בגרמניה שלנו סיפר , בוורסאי ביקורל התלווה אליודודי מונייק -בן

   ."ולפני שנה וחצי השתחררתי" הוסיף באושוויץעם אשתו אסיר היה ובזמן המלחמה ) 13

באמצעות המדור  בישראל נואיתר אות, עד שמאז נפגשנו איתו בוורסאישנים רבות  עברו

בו הוא מודיע לנו  קבלנו מכתב ממוען מ"מונייק קופרמן"בהיר אחד יום ב .לחיפוש קרובים

  . ארץבהקרוב על ביקורו 
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הרגע הייתי נשואה. באותה עת  .שנפגשנומאז קיבלנו את המכתב עד  עברו ימים אחדים

העלנו . הב המקועקעמחוייכים, כשזרועו בולטת עם המספר הגיע, ישבנו יחד  המיוחד

הוא הוסיף וסיפר לנו שלאחר , מהחיים בצרפת, מהמפגש בוורסאי. כרונות מהביתיז

יורק. חייו התנהלו רחוק מהחיים שאני ואחותי הקמנו והכרנו -המלחמה תקע יתד בניו

 שלום"מה שאלה והיא עליה, ה סקרנותה של אחותי גברבישראל. ברגע של אמת, 

תחושות לא נוחות העבירה בי הידיעה לקח את חייו בידיו. שהדוד וכך נודע לנו  ,ברוצ'ו?"

היה דוגמא לאדם שחווה את השואה ש ,מונייקעל התנהלותו, אולם נאחזתי בדמותו של 

את הכאב והאובדן וגם ידע להניח מאחוריו  עברו הרדוףועל אף בצורה הקשה ביותר, 

וכל אימת שהבטתי וחשבתי  ", פניי קדימה"אני לא רוצה לזכור את העברהצהיר בפנינו 

  . עליו, חיוך רחב היה פרוש על שפתיו

נאחזתי בדמותו . היה מלא חיותהוא  .אושוויץששרדו את  מזל יבר והיואשתו מונייק 

ף בית חולים "אסאת מחלקת טיפול נמרץ לתרם לפני כעשור הדומיננטית והחיונית. 

החגיגי ס ק. כשהגעתי לטשנים קודם , לגמרי במקרה אותו מקום בו שרתתיהרופא"

  .         מאום ממה שהכרתי כחיילת שנים קודםהסרת הלוט, לא זיהיתי ל

  לפני שלוש שניםמונייק קופרמן נפטר 

  ., בירושליםבהר הזיתים ונטמן

  .יהי זכרו ברוך

  

להחליט כיצד לנהל שלו על הנחישות רוד, לחיות, לששלו אני מתמלאת גאווה על הנחישות 

  .ותיכולת התמודדלרואה בו דוגמא לגבורה, אני את החיים שניתנו לו, ו

***
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הכנסת "ויקטואר",  ואחותי כשנסענו לפריז לבית את סיום המלחמה חגגתי עם אבי

VICTOIRE  ברחובRue des Rosiers  מטרולתחנת הוך סמ רובע התשיעיב Dame-de-

Lorette , בית הכנסת רוטשילד  ,בית הכנסת הגדול של פריז. ועסקיניהל את שם אבא, 

 המסורתלא שידר אדם דתי, שעל אף שמראהו  ,התחברתי לחזונו של אבאו ,הודלי שידר 

     . היתה חשובה לו

  

    סיפר לי אבאסיפר לי אבא  ""תהתהניספניספ  משפחתימשפחתי""

  . נותרנו נצר ממשפחה יהודית קופרמן ומונייקברוצ'ו קופרמן,  ,אחותי ,אני

  בית הכנסת "ויקטואר" בפריז מבחוץ ומבפנים  
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  מאבאמאבא  פרידהפרידההה  --  לישראללישראל  העלייההעלייה  19491949

 ונשק לשנתאבא . לא הבנתי את גודל השעהארכה שעות ארוכות. יה יאנלמהרציף העלייה 

הניח שלנו, בחיים , שלוהשינוי שעומד להתחולל בחיים מהיה נרגש מהמעמד והחמישים, 

לזרם הדתי "אני מבקש שבנותיי יופנו  .ותפילה ברכהלו על ראשי ועל ראש אחותי יאת יד

ואנחנו נחיה  ,במחי רגע הוא ייוותר בגפו. אמר למר גולדשמיט טרם ההגירה ,"בישראל

ים שלנו עם בני נוער היינו שקועות ביחסים החברתי .הפלגהבעולם אחר רחוק שעות 

 ,. רצינו להצטרף לחברים, וחשנו אי נוחות שיש לנו אבאייאשהכרנו מבית הילדים בוורס

  למרות הקושי להיוותר רחוק מאיתנו. שאבא תומך בהפלגה,  נוידע .ניהולעלות איתם לא

  

  

  

  

  

  

  

  

  פרידה מאבא ברציף הנמל  - מבט אחרון

מהחיבוק להשתחרר העדפנו ל אף אותה ידיעה, וע ,הגב המגן והמסייע לנוהיה תמיד הוא 

חיוך בם, בחברת. העולם נראה וורוד יותר היינו מורגלות לחברת ילדים .שלו האוהב

. העדפנו אותם על פני הסבל מהםניבטת התקווה בבורקות, והעיניהם בפרוש על פניהם, ה

שמאוד קסם  ללא תשלום, מהההפלגה היתה  .של אבא וניכרו מעיניו ,שניבטו בנו בדאגה

אבא עמד  .מהרציף לסיפון ות. עליזים ומאושרים עלינו על המדרגות המובילמח אותנויוש

, להתבונן בנו עוד ועוד, פרידהמצות את השעות ארוכות כשמבטו מופנה לעברנו, מנסה ל

  . ו יותרתולא יכולנו לראות אוהאוניה הרחיקה עד ש

הנוסעים שנדחסו  תסועמ ,תטלטלמליג איתנו באוניה ההפ ,בית הילדיםמנהל  ,גולדשמידט

 ,נידפים ברוח, תלויים בחסדי אחרים וו אותנו במחשבות ותמכו בנו יעיניו של אבא לעליה. 

בחום בלתי נסבל, בצפיפות שלא תוך הקאות בלתי פוסקות, במשך שבוע ימים הפלגנו 

נו ינעוררק ו ,כקליפת אגוזניה וחלף יום ועוד יום והא. בחופשיות הזוזתאיפשרה מקום ל

 ,לחוף מבטחים זהוב. גולדשמידט נחוש היה להביא אותנו חיים שמחתתקווה ו והפיח

 ,מרחקמראינו  ראשו הזקור של הכרמלאת  .דורות לפנינו עליה חלמו ,ארץ ישראלל
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"תראו את הכרמל!! איזה יופי!! רגע גדול!" ליבשה. בינינו בהושטת יד פריד הכשהים 

שאנחנו לא על כעס , בדמעות שניקוו בעיניו, התרגשות מהולה ושמידט למראההתרגש גולד

  . מול עינינו מתרחשההרגע  למראה פלא ,כמוהו מגיבים

מהארץ החדשה, ובעיקר חשבתי שאני מגיעה למדבר, כי זה מה  לא ידעתי מה לצפות

. שראלעליתי ליכשעשרה וחצי -שלוש הייתי בת .המים דלתארץ החרבה על ה ,שסיפרו לי

 ,קום המדינה, שלומדת להתמודד עם העולים הרבים שנהרו לפתחהל, שנה 1949השנה 

 .סיפוןהירדנו מלחוש בטחון ותמיכה אחרי מלחמת הדמים שהתחוללה באירופה. 

מצאתי עצמי בים של שפה  .וגם אנשים מבוגרים המון בני נוער .המהומה היתה גדולה

. חשתי שהידיים בלו את פני בדי.די.טיקיטרם הספקתי להתאושש מהשינוי, . חדשה

ארץ, מה ה תשפאת אולם לא דיברתי  הבנתי מילים מסויימות,קמוצות, והחיבוק אוזל, 

  . שהותיר אותי מאחור, בתחושות הכי עמוקות שלי

חמישה -תלוי בן ארבעהעלינו בסולם  אליה משאיתהגיעה , לאחר ההתרגשות הראשונה

המשאית  מוארכים.העץ ה-שורות מושבית ארבעת של אחד המקומובוהתיישבנו שלבים, 

. לאחר מרחק של כמחצית שעת ליעד מעיר הנמלהרחיקה וזו הנוער שהכרתי, -נדחסה בבני

הים, עליו כחול ממרחק מה יכולנו לראות את  .המשאית בדרך חוליתעצרה  ,נסיעה

, "הגענו" שמעתיהפליגה האוניה שלנו "גלילה" שהביאה אותנו לארץ החדשה. 

-נוער, ירדנו מאותו סולם שבירכתי המשאית. אוהליםבני כשהתרגשות, המולה, המון 

   קבלו את פנינו. אוהלים שורות ארוכות שאין רואים את סופן

  

 .ניצולי שואה לילדים ולנוערשיועד היה מקום המגורים החדש שלי,  "כרכורמעבר  מחנה"

בצריפים ובאוהלים עולים קלט  ,80כרכור, היום מחנה -חנה-פרדס 22מחנה מעבר 

החליטה מחנה המעבר "כרכור" ב. בארץ יוהוא מסמל את תחילת דרכ 1949מתחילת 

אני העדפתי לשאת את שמי . ולהשיל את שמה הקודם את השם חנה מץלאאחותי 

  המקורי. 

 מחנה מעבר כרכור
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עצרתי  , ברחתי מהמחנה,הסתכנתי. ם רציתי לחוש את החופש במיטבומיפעבאחת ה

כעולה לכן מספר חודשים קודם  בה ירדתי לרציף, העיר חיפה מלוהגעתי לעיר הנ ,טרמפ

הצלחתי לחמוק תוך רצון עז לזכות בחופש שכה ייחלתי לו. רציתי להיות ברשות חדשה. 

את פני בלטיפה, והביקור החטוף  הקיבל העירעצמי, נערה בוגרת, שמחליטה על גורלה. 

איש לא  ,לא שאל "איפה היית?"ואיש  חזרתי למחנה האוהלים חסר הפנים .הגיע לסיומו

  הבחין שנעדרתי שעות ארוכות. 

ה מלמעלה הפרה את אולם החלט אחותי,במשך חצי שנה שהיתי בכפיפה אחת עם 

שהוחלט עליה על  פרידה, שהכרתי מחברים פרידהחוויתי  פוזרה. קבוצת הנוערהאחווה. 

  החדשה בארץ.  כודרבהופנה למקום שיועד לו פי גיל, וכל אחד 

    מאחותימאחותי  רידהרידהפפהה

כשהמשאית . הנצי"ב-דתי עיןההופנתה לקיבוץ  ,עשרה-בת שבע נערה מתבגרת ,אחותי

, להמשיך בחיים פרידההתניעה והחלה בנסיעתה, רצתי אחריה בבכי, רוצה לעצור את ה

המשאית המשיכה בנסיעתה ולא יכולתי אבל שהכרתי לצידה. רצתי עד שכלו כוחותיי, 

 , איש לא תמך בי, לא שמעתי מילה טובה ומרגיעה.מד לצידילראות אותה עוד. איש לא ע

לא היתה לי אוזן קשבת, לא היתה לי יד מנחמת. . בודדהלראשונה בחיי מצאתי עצמי 

היה עלי להסתגל למצב החדש, לדעת . ממני פרדההו ,תה נוף ילדותישתמיד הי יאחות

  שאין לי קרוב, ועלי לשרוד בכוחות עצמי. 

  כפר בתיהכפר בתיה

 ,מטעם נשות מזרחי של הג'וינט בארצות הברית לילדי שואהועד שי בתיהכפר להופניתי 

יתה מבחינתי כאב בלתי נסבל של הבכפר קבלת הפנים  מקומי הטבעי בתחילת דרכי בארץ.

לחיות ללא בחירה תוך  יכתיבה לה. המציאות וצורך בהתמודדות ובהישרדות פרידות

 הוא ,רעננהב 1ברחוב ירושלים היום  שוכןכפר הקבלת הוראות. למדתי לחיות בגפי. 

ממוקם , בארץ מפעיל את רשת מוסדות החינוך הדתיים ,ית החינוך אמי"ת כפר בתיהיקר

   .פארק רעננהסמוך ל במערב העיר

כול ועבדנו. ו נלמד יםבקרב ,ונהתעמלנו למוזיקה קלאסית, האזכפר חיים בבמסגרת ה

כלל השכמה בחמש ש ,בפנימייהסדר היום הורגלתי בקלות יחסית ל. יתומיםהילדים היו 

ריצת בוקר לקול מוזיקה קלאסית שהדהדה בכל שטח הכפר, טרם הנץ החמה וחצי בבוקר 

התעמלות בוקר, סיוט שקשה להתעורר לאורו,  בקור ובחום סביב הכפר, בחשכת השחר

כל חניך עבד ארבע שעות ולמד ארבע רשו מאיתנו להתפלל. דרחצה, תפילה וארוחת בוקר. 

. לפנות ערב אפילו אם לא היינו עייפים ו לנוחנשעות. לאחר ארוחת הצהריים נדרש

עורים יאחר ארוחת הערב הוקדש להכנת ש .תפילת ערבית ואחריה תפילת מנחה התקיימה

ו נלדבר בשפת אמהזכות  איתנומנשללה  .שעת כיבוי אורות ,ה עד עשר בלילהוקריא

ותיקים" ואנחנו היינו "עולים חדשים", מה שהעמיד תושבי הארץ נקראו " .ברשות הרבים



    ניידיץסיפורה של אירן  / ילדות אחרת   / 43

  

 

להיות . היינו נחושים לספוג את היהדות, את הזיקה לארץ ולערכיה, בתחושת שונותאותנו 

ובשמות המשפחה העבריים שלהם, רצינו  במעמדם - נאנוקי בהם ,ה"צברים"כמו 

  . להידמות להם

על אף שאני מבינה שהייתי חלק  ממרום שנותיי איני נושאת חוויות נעימות מהמקום

נקודה שאני  ימהווה מבחינתכפר ההנהלת . מהוויה הראשונית של מדינה בחיתוליה

יני, עובדה שחסרה כמו כל בני הנוער גם אני לא זכיתי להדרכה בחינוך מ. להדחיקמעדיפה 

בימים קשים כשלא הכרתי ולא הבנתי את המתחולל בגופי, לי מאוד כנערה מתבגרת. 

  ואת אבי שחששו להתפתחות הנשית שלי.  מארןזכרתי את 

כדי לוודא שאני  אטיין-בסנטלקח אותי לרופא  אבאלפני הנסיעה לישראל, באחת הפעמים 

ביקשה  מארןנים. יוהמליץ על ויטמכל בסדר" עודד אותו הרופא ה. "מתפתחת כראוי

 תיוברגע האמת כתב ", אנחנו נבין'האנגלים נחתו'בקוד "כשיגיע המחזור תכתבי לנו 

   "האנגלים נחתו".

- , ללא הדרכה, ללא פינוק, ללא תשומתללא רגשות, ללא שיחות נפש התנהלו החיים בכפר

 נועבדרתית. שפה העברית על אף שהסתדרתי מבחינה חבלרכוש את ה. התקשיתי לב

בשעות הערב. בנוסף לעומס שהוטל עלינו, היינו אחראים לניקיון  נובשעות הבוקר, ולמד

  החדרים. 

השכלה  ירכשת .ניסיונות השתלבתי בכפר, הכרתי חברות חדשות, ובניתי את חיית שבע

ה תכתיבשפה, שהגייתה גרונית וכיוון  ילמדתבלשון חדשה שהיתה זרה לי, מה שהיקשה, 

, היקשה על פרט לעברית ת אמנו,שפבר לדבר וסיאה .צרפתית השגורה בפישונה מה

לא היתה קליטה ש, הקודשולדבר בשפת נדרשנו ללמוד תחושת הקבלה והאיכפתיות. 

  . עבריתלמדו את השפה ה הילדים תוך זמן קצר כול. על לשוני המתגלגלתצרפתית כ

מדי פעם  נותקלחשם הצרפת , ותמונות מלא האמנתי למראה עיני כשהתקלחנו מדי יום

. חייתי במקום לא מוכר עם מנהגים נו, הגבירו את פער ההשתלבותתבשמהובעיקר 

 כדי. קשה היה לי להתרגל לחיים בארץם. ליהת אעמאלה שהייתי מיוד יםוהתנהלויות שונ

מה -אטיין, וכך הרגשתי הקלת-לעודד את רוחי הנכאה, לגמתי מהכוס שהבאתי מסנט

מהקושי שעטף אותי. ספגתי את השתייה לתוכי עם הכוס האהובה עלי, וכך התייחדתי עם 

כרונות עבר מתוקים, והתעשתי. עם תום שנה בכפר שטפתי את הסובבים אותי בשפה יז

 ,ר באפלה. כשהגישו את עוגת השמרים שאהבתידברים מועטים זרקו או עברית מתגלגלת.

חגגנו לפי כל  , אותםהחגים האירו זרקור חיובי על שהותי. כל בני הנוער התנפלו עליה

  סים המקובלים. קהכללים והט
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  הביקור של אבא בישראלהביקור של אבא בישראל

  .לאחר שלא ראה אותנו במשך שנה תמימה אבא התגעגע אלינו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ואחותי יאב ,אנישמאל: מימין ל

, כאןחשב להתאקלם  ףוא ,ביקר. אבא כחלק משנת החמישים לחייו, רצה לשמוח איתנו

לא יכולתי להיעזר . לקראת ביקורו , להסיר את מעטפת הבדידות מחייוולתקוע יתד

 י אותייפתחל, "ביקשתי מחברה שעבדה איתי בתורנות בחדר גיהוץבהנהלת המקום ולכן 

כשהוא הנות ממנו כל רגע ורגע ילשלי. אני רוצה  אבא להיות במחיצת הצורבבקשה. אני 

מאוד נפגעתי מההתייחסות וחוסר הנכונות לבוא לקראתי,  בקשתי לא נענתה. ."בארץ

בינינו נחלת הותירה את החברות , וחוסר ההתחשבות, פגיעהה .להבין את המצוקה שלי

ותיו להתערות בארץ סניוניהסתיים, נהביקור  .אבאבמחיצת ניסיתי לגמוע כל רגע . העבר

ואנחנו נבנה את  מארןשובל עצוב. אבא יחיה בסנט אטיין עם  והותירעלו על שרטון, ו

לאות הזדהות עם המדינה תרם לקרן קיימת לישראל, ובכך חתם את ביתנו בישראל. 

  וגאווה במדינה. , והביע את הרצון להמשך החיים בארץבמחיצתנו לחיות התקווה 
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***  

, איתה יכולתי בכפר מון, אחות המרפאהרוצבתי לעבוד עם יעל חכשה מזלי שפר עלי

רגע האמת הגיע בגיל וכש יש לא כיוון אותי לגבי המשך דרכילשוחח ולשפוך את מר לבי. א

 ,שניםב .ובאמתחתי לא היה דבר המקוםעשרה היה עלי לעזוב את -שבע-עשרה-שש

עם והווי -מדתי ריקודילהתפלל, לאכול, לנקות חדרים, ל ,למדתיבתיה ששהיתי בכפר 

 ,הצורך בעצמאות בער בעצמותי, אולםהרגשתי חסך אדיר בשיחות אישיות. אולם חברתי. 

 ארבע שעות במשך .הרצליההים בחוף להלכתי באחת הפעמים נאלצתי להתאזר בסבלנות. 

   כנשל נחש. ההיעורי ובמשך ימים רבים  נשרפתי כהוגן ,תקופחבשמש השהיתי  תמימות

***  

, בקיבוץ בעמק בית שאןששהתה עם אחותי  מכתבים ן שנים שמרתי על קשריכל אות

 כתובתה לי תכשלא הי ,. בחופשיםגרמניהמ ניצולי שואה  על ידי עולים צעירים נוסדש

הצטרפתי  ו.תולעבוד כדי להצדיק את שהדרש נ כל אורח. , ביקרתי אותהאליה לנסוע

. בלילה ישנו באוהלים, , פעם אחרת במחסן, ופעם במטבחבמקשת אבטיחיםפעם  אליה

מאום לא הועיל והמעופפים הטורדנים עשו בנו היתושים, אולם  ניהגנו על עצמנו בכילה מפ

   שמות.

שהסתגלתי לקרוא לה בשמה העברי חנה, עברה להתגורר , אנטואנטלאחר שנים אחדות, 

סיימה לימודי הכשרה כמטפלת תינוקות. עם סיום לימודיה מימשה את שם  ,בירושלים

, חיים שונים מאלו שהיו לה, שונים מאלו עם תינוקותה ודבעבאהבתה שלא ידעה שובע 

  שהיו לי. 

שהחיו בהדר יוסף  יהיו קרובי משפחה מצד אב, ובעלה החייט ,יום-אישה קשת ,רוזה פרנס

-דמי"תבקשי מרוזה מעט בלוויית אחותי. בחופשות הגעתי אליהם לעיתים . אביב-בתל

הטיחה  ,"!. "תבקשי אתרה בי עד היוםכי שנאתי לבקש, תכונה שנות ," ביקשתי מחנהכיס

  .מצלצליםזכינו למעט ולבקש זה חנה הע. סוף טוב, לעברי

באמירה שיתפה  בנותיהאת רק , ושניהלנובשיחות לא הזכירה מעולם את אמא  חנה

 ,נכדיה: אסףבוזכתה  ,חיה וסימה ,נישאה, ילדה את שתי בנותיה היא". גדלנו ללא אם"

  . נועם ונטע ,וניניה: הדסונכדתה היחידה ירדן מבתה סימה, רופא במקצועו, גל, נווה, 
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  יציאה לעצמאותיציאה לעצמאות

לקראת עזיבת הכפר בעבע בי צורך עז להשיל מעלי את ערכי הדת שרכשתי, וזו היתה 

החלטה שנבעה עמוק מתוכי מתוך רצון לאמץ זהות שתואמת את החשיבה והאישיות שלי 

  ות דתיות, וחיפשתי את דרכי החדשה.ידעתי שאני מפנה עורף למסגרשצמחתי אליה. 

לא היתה במילון המושגים של כדי להתבסס ולרכוש דעת, לימודים" המשך המילה "

 ,יעלהמרפאה בכפר בתיה, חייתי במסך הישרדות, ורק היחס והעצות של אחות  .הכפר

לא תלמדי "למה  יתוא אלהבי. יום אחד ששרחשו זרקו אור חיובי לתחושות האפלות 

איש התעניינתי -ללא עזרתובעצתה, ו ,הכפרי את תביעזקראת רגע ל שמעתיות?" להיות אח

כדי להתקבל לקורס היה עלי להציג תעודת לימודי  .בכוחות עצמי קורס אחיותונרשמתי ל

  ., והצלחתי במשימה)35(צילום בעמוד  תיכון מצרפת

וה ואז חזרו , "איפה ההורים שלך?", "יש לי אבא" עניתי בגאום"את לבד?", תהו אנשי

השאלות, "ממה נפטרה אמך" כי רצו לדעת עלי הכל, עד שהתעייפתי לענות, ובעיקר 

לא חיפשתי אני שו ,העדפתי לשתוק כשראיתי שהתשובות שלי מעציבות את פני השומעים

העדפתי להפסיק לספר. התחזקתי בתוכי מהחוסן הפנימי שלי. את חיבוטי הגוף  ,רחמים

  . , ומעולם לא נעזרתי באנשי מקצועללא יעוץ והנפש פתרתי בכוחות עצמי

י מכלל מגורים ומעט ד. הקורס חיפהבבית חולים "כרמל" לקורס שהתקיים בהתקבלתי 

יצאנו  .ואני בחורה נוספת ,נשואה אישהאהובה  :שלוש בנות בחדר התגוררנוכיס וכלכלה. 

, ונת לעצמאותולראשונה הרגשתי שאני בונה את חיי ומכו ,הנמללטייל בעיר בחברותא 

  שנה תיאוריה ופרקטיקה.באותה למדתי  .ושמחתי בחלקי

מנהלת משק הבית נגנב לאוזנה של עשרה. מעולם לא חגגתי יום הולדת. -מלאו לי שמונה

. ביום המיוחד היא עשרה חייבים לחגוג" אמרה-. "בגיל שמונהי"ח קרב-שיום הולדתי ה

מאוד, ונטעה בי תחושה שלא  אותיערכה לכבודי שולחן ועליו כיבוד, מסיבה ששמחה 

  . קודם הכרתי

לכן , התחייבתי לעבוד במשך שנתיים בבית חולים של קופת חולים ,יעם סיום לימודי

בית חולים "העמק", שם גם קיבלתי מגורים וכלכלה, ומעט שכר. עבוד בללעפולה עברתי 

. כל ריפיןשבצבבית חולים "אסף הרופא" בתשלום עם סיום ההתחייבות עברתי לעבוד 

 ונאלצתי להשתכר מזומנים,, כי הייתי מדוללת צבאי רותיאותה תקופה ביקשתי דחיית ש

, חודשייםשל נוספת בהמשך דחייה . מזלי שקיבלתי דחייה של חצי שנה ולמחייתי

לחיל הרפואה, כשהפרש  יתגייסתה. לאחר דחיות חוזרות ונישנות, וםצמצבפרנסתי והת

נוחות, כי הייתי -חרות שהתחיילו, הפרש שגרם לי תחושת איפריד ביני לבנות האהשל שנה 

עשרה על החן והיופי שבו. במסגרת -במקום אחר בחיים, ולא חווייתי את גיל שמונה

ועניתי להגדרה "חיילת בודדה", ללא משפחה,  ,השומר-הצבאי עבדתי כאחות בתל ישירות

  ללא תמיכה. 
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  געגועים לאבא געגועים לאבא 

באותם שנים הקשר היה באמצעות  .א ראיתי את אבאל ,בארץ ורומספר שנים מאז ביק

וקיוויתי  ,מכתבים, וקשר טלפוני היה כמעט בלתי אפשרי. חייתי תחת געגוע מתמשך

 .אותו בצרפתלבקר שיאפשרו לי מספר פעמים מהצבא ביקשתי פניו הטובות. בלפגוש 

בקש שאתה מ לכתובת שליכתוב ת ,אבא"ה. יבדחי וכל בקשותיי נענלמרבה האכזבה, 

  , פניתי לאבא כמוצא אחרון. ך"יאפשר לי לבקר אותהצבא ש

ממוען אלי ומופנה ביקש במכתב ו לרוע המזל ימים אחדים לאחר מאמציי, אבא חלה,

ניגשתי עם המכתב לקצין רפואה ראשי בתל  בקר אותו.יאפשרו לי ללרשויות הצבא, ש

   .רק אז אישרו לי לטוס לביקור חולים. לחייעל דמעות ו ,השומר

המכתב ענה על חלומי להתרפק על אבא. חלמתי על הרגע ריחפתי מאושר לקראת המפגש. 

אות לשלם את כרטיס הטיסה. ינעזרתי בגיסי שנ ,כדי לממש את החלוםשאפגוש בעיניו. 

 הטיסהיום ארזתי מזוודה קטנה ובה בגדי החלפה למספר ימים.  ,יום קודם הטיסה

בשדה לא נפרדתי מאיש . גשום מאודסוער ו ניים, היהבחודש ינואר, לו ציפיתי בכיליון עי

רק השפה הצרפתית בדלפק חברת התעופה בישרה לי שעוד שעות בודדות אזכה  ,התעופה

מטוס, הלשמוע את הצלילים הערבים לאוזני מפי אבא. בדילוגים שמחים עליתי על גרם 

עוצמה. חשתי את דיילת קידמה את פני, והשפה הצרפתית הערבה לאוזניי התגלגלה ביתר 

פעימות לבי מתגברות, ישבתי ליד החלון, וכשהמטוס החל לנוע על מסלול ההמראה 

  ריחפתי מאושר. 

 גלגלי המטוס נשקו לשדה התעופה, ומטלטלותלאחר טיסה של כארבע שעות סוערות 

של נסיעה ונופים מתחלפים. לאחר שעות ארוכות ברכבת לסנט אטיין הגעתי . אורלי בפריז

 franÇis-garnierפגשתי את אבא כשהדלת ברחוב  חשבתי על הפגישה הקרובה. כל הדרך

נפתחה. אבא בא לקראתי עם החיבוק הרחב שלו, מביט ושמח על אף שעבר אירוע מוחי 

קל, שניכר היה בידו ובהתנהלות שלו. מרוב התרגשות לא ייחסתי חשיבות רבה למצב 

  בריאותו, וכל שרציתי היה להסתופף בכנפיו. 

רכבת לפריז כדי שנעלה על אבא הציע  בביתה של מארן, ימים אחדיםשהות של חר לא

תחנות היתה ההמרחק מסנט אטיין לפריז ישנן עצירות ביניים. אחת בגלל לסדר עניינים. 

, "אבא אל תרד .בליון. לאחר ישיבה ממושכת בקרון הרכבת, אבא ביקש לחלץ עצמות

ניי לא הועילו. מספר נואולם כל תח, אחתועוד  פעם בו הפצרתיחשוך, ואתה צריך לנוח", 

וקשה היה  ,הלילה ירדוגם  מה שהיקשה על שדה הראייה,, חנהמסילות ברזל חתכו את הת

  ירד מהרכבת. ו שעה לבקשותיילא להבחין ברכבות הדוהרות. אבא 

. לא מצאתי חלון הקרוןבעד מאותו לא ראיתי  וגם ,דאגתיא לא שב. הוורבע שעה עברה 

צאתי מחוץ לרכבת י ,אחריו. לאחר דקות ארוכות ומתישותהתחלתי לחפש עד ש, מנוח
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הבהילו אותו באמבולנס לבית . שמעתי "איש נפצע על פסי הרכבת, כשהרציף עברל יתיפנו

, אולם ככל שנקף א. קשה היה לי לחשוב שמדובר באב"בליון  'Grange Blanche'חוליםה

  . צע היה אבא שליהאיש שנפ ,שלמרבה הכאב ,גיליתי ,הזמן

ו" הודיעו הרופאים. רגלאת ע וקט. "נאלצנו למצאתי עצמי בבית החולים ליד מיטתו

שרוד, שאבא יהרופאים לא האמינו . חוליו-למיטתהייתי צמודה . אונים-נותרתי חסרת

בבקשה, הוא מתקשה לנשום" ביקשתי מהרופא שטיפל עליו "תקלו תקווה. בי לא נטעו ו

הזנה  ףוהוסי להכנסת אוויר, בית החזהממכשיר חיצוני חיבר  ,שעה לבקשתי , וזהבו

שמעו את , ואלו ישבתי עם האחיות. לאכול בכוחות עצמו נמנע ממנוכי לושט  בצינור

 המכשירלדאבון לבי תקווה שאבא יתאושש. חייתי ב. עיניהםבו קודמעות ניו ,הסיפור שלי

  . נדםלבו  .האריך את חייו ביומיים

    .1958ינואר ב 23ב הפכתי יתומה 

   .זכרו ברוך לעולמי עד

, יצרתי קשר עם הקהילה היהודית בסנט אטייןאבא לקבורה יהודית,  את כדי להביא

הקהילה היהודית כיסתה את . של מארן, שתמיד ידעה להיטיב איתנו התומכת בעזרתה

את ליוויתי בבית הקברות בליון.  בחלקת היהודיםס דתי קבט טמןאבא נו ,הקבורה עלות

שבעה על ישבתי , שם לאחר הקבורה נסעתי לביתה של מארןאבא בדרכו האחרונה. 

נטעה בי כך בדה, ויהכירה וכ מארןאותו  מנהג, יםדויההאבלות כמנהג , כסאות נמוכים

. ונמנע ממנה להגיע אחותי היתה בארץ מטופלת בתינוקת. תחושה חמה של קבלה

 ,ישבה איתי מארןבתה של  Franceותי. גם הגיעו לנחם א הוהשכנות של מארןשל חברותיה 

  . מאבאעל הימים שהייתי רחוקה  וגוללה בפני סיפורים

 

את אהבתנו בצורת סידור, כי ידענו  ולקראת יובל החמישים וחמש לאבא רצינו להעניק ל

. שלחנו את הסידור, והקדשנו אותו בכתב עבורו ערך עליון אמסורתי, והמורשת הי ואשה

  עם פטירתו, מצאנו בין חפציו את המתנה ובו הקדשה שלנו.  .ידנו באהבה רבה
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   הסידור אותו הקדשנו לאבינו

   . אצלי שמור) הוא 1992לכתה (בשנת  מאזאחותי שמרה עליו, ו
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  1956אני חיילת בשנת 

רותי והמשכתי את שי ,ביהתחשבו בצבא  ביקשתי לא לחזור לעבודה בבית החולים.

ולא שגרתי  ,. התפקיד אליו שובצתי היה טובהיוםזכר לה אין מרפאה שביפו,  9במרפאה 

  לחיילת במצבי. 
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 .כדי שאוכל להתפרנס ביקשתי שחרור מוקדם, י במרפאהבשירות נה תמימהלאורך ש

ולעבוד  נאלצתי למלא פקודה למורת רוחי .נדחו בזו אחר זון לו, כלא הועילוי יתחנונ

  וכלאקיבלתי אש"ל ( :, הרע במיעוטוכלכליעבורי מוצא היה שתפקיד  ,צבתיבתפקיד בו הו

  . ינה)לה, תייש

ברחוב במקום טוב שילמתי ארבעים לירות עבור שכירות חדר המצומצם  בשכר החודשי

שתהיה לי פינה להיות עצמאית, העדפתי לגור בגפי, אישה זקנה. של  בדירה 274דיזינגוף 

. הרצון איש לא יגיד לי מה לעשותש, העולה על רוחי ואעשה בה כל שהיא רק שלי

 כלל חדר. השלישהוא מקום מהתמוגגתי ראשונה ל י.יוכיוון את מהלכ בילעצמאות שלט 

. השירותים והמטבח היו משותפים. המטבח לא ממש בן שתי דלתות וארון ת ברזלמיט

אחר תשלום ל מהכסף שנותר .לושיי לרכוש מצרכים לביידבעניין אותי כי לא היה 

  אכלתי עוגה יבשה ושתיתי גזוז.  השכירות,

שכר חדר נוסף בדירה, ולמורת רוחי באחת הפעמים כשהתקלחתי, המבוגר הציץ זוג מבוגר 

  אונים. -מבעד לחרך, ואני נותרתי חסרתעלי 

במסגרת שירותי הצבאי בעוד אני נאלצתי  ,קינאתי בצברים שלא היה עליהם נטל פרנסה

וזה נתן לי רעיון לזריקה באופן פרטי,  נזקקהמישהי יום אחד יות. חפש עבודות צדדל

  עבודות מסוג זה. לחפש 

ששכנה מעבר לסמטה סמוך חן -לאבנידרך מלטשה באחת הפעמים עברתי  בהיותי חיילת

" אמר, ובאותה נשימה הביע דודשמי " .מבטי  יתיהפנשמעתי, ו"חיילת, חיילת"  למרפאה.

ואבני החן  ואסתטיקה תמיד אהבתי יופי. גשנו פעם ועוד פעםאת רצונו לפגוש אותי. נפ

הידידות . הרגשתי אהובהו , החמיא ליחיזר אחרי הוא .ויהתחברתי לעבודות .קסמו לי

התנגד לפקודות ואנחנו כיצד בחיל הים, הצבאי  וד סיפר לי על שירותדובינינו התהדקה. 

  צחקנו המון. 

.  הדואר המרכזי בפינת אלנבי יהודה הלוי "שולמן", סטקייה לידנהגנו לאכול אצל 

סטייקים טעימים, אותם  נת כהתמחה בהויחד עם זאת  ,עבריין-יה ידוע כחציהבעלים ה

  . עליהם נוהתענגהניח על גחלים בוחשות ואנחנו 

לבארים, מסעדות,  יצאנו פעמים רבות למועדוני לילה, גם אצל "נלו" ברחוב אילת.סעדנו 

עבור הבילויים להוציא   סכומים באמתחתי ועבורי, כי לא היוהוחמאתי שהוא משלם 

  הרבים שלנו. 

 ,274כל פעם כשיצאנו לבלות הוא הגיע עד רחוב דיזינגוף בביד אליהו, ועם הוריו ד גר דו

התחלתי לעבוד הצבאי  יעם סיום שירותליווה אותי חזרה והמשיך ברגל עד יד אליהו. 

חולים "אסף הרופא", עבודה שגמלה לי הבבית ולראשונה קיבלתי שכר תמורת עבודתי 

  אושר בל יתואר. 
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למדתי לדגמן אצל לאה חורפים יים נעשרים וש מלאו ליכש ,במקביל לעבודה בבית החולים

מועמדת למלכת המים, אולם כשאין גם הייתי  .לטיפוח חןפלטשר, שהיתה סמל 

ביקשתי עזרה ם לא אף פעכסף. ה ותביחשבמצלצלים, המטרות מתרחקות, ושוב נוכחתי 

והעדפתי  ,הסתפקתי במה שיש ליוגם אז כנראה כדי להימנע מסירוב,  ,מאיש כספית

  . לפרוש מההצעה

  

  19519599בנובמבר בנובמבר   1010  --  דדנישואין לדונישואין לדו
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-בחתונה צנועה ביותר בוועד הקהילה ברחוב שד"ל בתל נונישא .תקופת החיזור נעמה לי

נכחו חופה ס הקטב ארוחת מלכים.בלא גם מוזיקה וריקודים ובאביב. החתונה לא לוותה 

 סבוסבתו, ליוו  דודאת  .מהצד שלי. דמותו של אבא חסרה לי מאוד מוזמנים מעטים

-, לאהדוד ו שלחברים של הוריבשמחה שלנו השתתפו אחותי ובעלה ליוו אותי.  .והוריו

שלנו,  חבריםגם ו, אביו לרבים שהאחיו  , דשל דוהענפה משפחתו  , ניידיץואלכסנדר  ליזה

   .שהספקנו להכיר והגיעו לשמוח איתנו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ליזה ואלכסנדר ניידיץ-הוריו של דוד, לאה
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  זוגה דורון ביום כלולותיהם-בתי הבכורה קיקי עם בן

, ובחתונת שרון אני מבינה שהזמנים השתנוזוגה, -בןוקי יבתי ק תכשאני חושבת על חתונ

נחתם בגן קיקי ודורון  ס הכלולות שלק. טנוכחתי שזמנים משתניםהנכדה הבכורה שלי 

חברים ומכרים, חתונה לא צנועה , המון מוזמנים, משפחה עםאורנים בגני התערוכה 

ות אישיים. החתונה של במיוחד, מלווה ריקודים, שפע כיבוד ואוכל עם ישיבה ליד שולחנ

הנלווה לחתונות של ימינו, לא דומה  עם כל באולמי "ויטראז" בנס ציונהנערכה  פזית וגדי

עם ליאור בזוגיות  עשר שנים-אחדבת הזקונים, שלי, חיה ד. יה לחתונה שלי עם דויבאופ

  . : רום, עלמה, ליריס דתי, ולהם שלושה ילדיםקללא טאביטן 

דיברו עם דוד והוריו, עולים מרוסיה, ש בכפיפה אחתגרתי בתחילת דרכי כאישה נשואה 

אמו שהיתה אמונה על רזי המטבח  .סיפקה לי התחלה לחיי זוגיות דירתם. עילגת עברית

  היתה מומחית למאכלי חצילים. הפליאה לעשות, 

***  

, המשכתי את ת האבל על אביועם סיום שנ ,בתחושת היתמות שלי דדו נמנעתי לשתף את

  י לשמור על פרטיות. נרצוד את כיבד דו חיי כרגיל.

***  

ת שזורות בי. אני אוהבת להאזין לזמרים צרפתים כמו שרל התרבות היהודית והצרפתי

 la deLes compagnons אזנבור, ג'ורג' ברסאנס, ז'אק ברל, חבורת קומפניו דה לה שנסון, 

Chanson  הווייתי. הקפדתי ללכת להופעות שלהםאיב מונטן, שירים שמלווים את 

העמוקות ביותר שלי ארץ, והתמלאתי שמחה שאני יכולה לחזור בתחושות לשהגיעו כ
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me  Ne" לחיים שהיו לי, לחיים לצד אבא, למשפחה שהיתה לי. אני נהנית להאזין לשירים

pas etquit,"  אל תעזוב אותי, עלי שלכתtombe la neige,  אהבה בת עשרים, שיר על

, צלילם מתנגן בתוכי, ואלה מוסיפים לי חיוך ושמחה. צלילי Mistral gagnantסוכרייה 

לשירים בשפה שצליליה  YOUTUBEרפתית אהובים עלי, והיום אני מאזינה ב השפה הצ

   . , לבגט, לקוראסון, לאנדיבנפלאים וקסומים בעיני. חיי קשורים גם לטעם הצרפתי

***  

. חשתי שאני ןעם לידת הבנות היינו ראשית העולם עבור .בזוגיות שלנו את עצמנובנינו 

העדפתי להתוות את דרכן של ובנות. ואבא מא בונה יש מאין. בנינו חיים שיש בהם א

עתיד. העדפתי להימנע מחיטוט וחפירה בשורשים, בעבר. בנותיי גדלו כצבריות לבנותיי 

. כמו שאני רציתי להיות צברית, ישראליות כמו שאני גדלתי צרפתייה להורי הפולנים

  רציתי להנציח בבנותיי את החוסן. 

וחוזק פנימי  ,ית ותחושת אחריות אדירה רבצה עליקיקי הפכה אותי לאמא, חוויה עוצמת

, הסתכלתי ולהתמודד. ילדתי את קיקי בניתוח קיסרי ,לגדל אותה בלתי נדלה להצליח

אירן " , עזרה לי בעצות והוסיפהעליה והייתי מאושרת, אחותי שהפכה אמא שנים קודם

ת עוז ועוצמה ואת אמא, את צריכה להיות חזקה עכשו" ואני אימצתי את מילותיה ותחוש

  גג נפתח.  עםמכונית  ה לנותבשנות השישים הי תוכי.מנבעו 

החלטנו שהיא תקרא אחרי אמי פולה, וכך התהווה השם . בלידת מלקחייםנולדה פזית 

  בגירסתו העברית, פזית. 

טיילנו המון בארץ ובעולם. כשהבנות היו קטנות לא היתה שבת שנשארנו בבית. נסענו 

בדרך עצרנו במסעדות, ועם ערב  .ה. עם בוקר שבת התארגנו לנסיעהלצפון הארץ ולדרומ

חזרנו לביתנו. טיילנו בקריית שמונה, סעדנו אצל ברקוביץ, מסעדה קטנה, בה הכין רק 

דק סטייק וצ'יפס, ארוחה שכינינו "הסלט של ברקוביץ". כשהבנות גדלו -סלט קצוץ דק

  נוף נסיעות הכיף שלנו.  חות שהיו, אכלנו במסעדות, ארוהדרמנו לאילת קמעה

טסתי לאירופה עם לאחר מלחמת ששת הימים, כשהאופוריה שלטה בציבור,  1968בשנת 

ברחובות  טיילתי ., גרמניהאמסטרדםידע לשלב עבודה והנאה. ביקרנו בפריז, בלגיה, שד דו

הירבה דוד  שמוניםוה שבעיםבשנות ה .מכל רגע ונהניתי כמו לא היה אתמול, פריז 

 ,חן-חה מספר אחד בארץ בליטוש אבנימומכ .ובמסגרת עבודתברחבי עולם  בנסיעות

, סחר באבני חן. בעבודתו התקדם הואשיכול היה לגרוף בארץ.  ממהח פי כמה יהרוו

הנסיעות התכופות מנעו ממני לעבוד. . משפחההת כלכלעם  היטיבו ,ויתמכתי בנסיעות

והמראנו לארצות לא נודעות. , למשך שלושה שבועותמהלימודים שלפתי את בנותיי 

למדו  הן ואכןבכיתה.  שהותיותר מהאותן מדו יהאמנתי ועדיין אני מאמינה שהנסיעות ל

והתפתחו מאוד מבחינה  שוניםאנגלית, ראו עולם, למדו להכיר מנהגים ואורחות חיים 
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חיי רווחה והנאה, חיים  הןל להעניקטרחתי אישית בשל היותן חשופות לתרבויות שונות. 

 ןתולהוציא א היססתילא  .ממני ךחסנכל מה שאת  שיחווי בילדותי. רציתי תשלא טעמ

איחוד המשפחה ת, פלעבר המטרה הנכסמחוץ לגבולות הארץ באמצע שנת לימודים 

  . בהנאה

בירת  NOUMEA היינו ב ., רודזיה לשעברהוובאת המזרח הרחוק, דרום אפריקה, זמב חרשנו

מרחק אלף מאתיים קילומטרים  ,עדן עלי אדמות-גן, באוקיינוס השקט קלדוניה-ניו

צרפתית, שם -מושבה בה מדברים קריאולית קלדוניה היא-ניו. מזרחית לאוסטרליה

במקומות  ארבעתנוגרנו חלק מהזמן בהחזיר אותי לשפה. כיוון שהמקום נהניתי במיוחד, 

חר סיני סובאחת הפעמים ו להיפרד לתקופות קצרות. נובחלק מהמקומות נאלצ .שונים

ד והמפגש דו של דוהון עתק, אולם מעמ תהעלש המנ ,כריש-למרק סנפירי דאת דוהזמין 

עם הרצון להעניק לבנותיי בית ובו אמא ואבא וחיים . היוקרה-איתו הלמו את סעודת

כח בחגים, נעל אף נסיעותיו התכופות תמיד ד, אולם לא תמיד הצטרפתי לדומשותפים, 

בית לת היו קטנות, טרם לידתה של שלי, יזמתי נסיעות בראש השנה ובפסח, וכשהבנו

   לא טרחתי במטבח וזכינו באידיליה משפחתית.כך ו ים-נווהההארחה בקיבוץ 

   .לקיקי שליעשר שנים מפריד בין  ההפרש של כארבע

הסוחרים כל . בלידה טבעית נולדה בבית חולים אסותא שלי. ילדתי שובכש 39הייתי בת 

החגיגית  הלידהמסיבת לכבד את במכוניות פאר הגיעו  ,ם דודשעבדו בכפיפה אחת ע

"וואוו איזה  אחת השכנות הטיבה לתאר את המראה:. שערכנו בביתנו בגבעתיים

שלי " אלו היו האנשים איתם התרועענו. מרוב רכבים!! השכונה היתה חסומה !!מכוניות

שם הורבות במתן לכן לקראת לידתה, קיקי ופזית היו מע ,נולדה לאחיותיה הגדולות

-דני, אבן איזמרגדד העניק לי תכשיט של פואנחנו הרעפנו עליה אהבה. עם לידתה דו

 ה , שקראנו לה. באחד הימים הביא גורהמיוחדת הפגין בדרכואת אהבתו לשלי אמרלד. 

 המהגורגם נהניתי שלא גדלתי מעולם לצד כלב,  ,אניו, ה. שלי מאוד אהבה אותספידי

   .גידולהעם ואני התמודדתי  האהובלחיית מחמד  השגדל

***  

ללא , בתל אביב שינקיןרחוב ב נהגו להפגשהסוחרים ד נעדר שעות ארוכות מהבית. דו

גן בכדי -ברמתלאבני חן הקים את הבורסה השכיל לבד בבד עם נסיעותיו,  איגוד.

שלסוחרים יהיה מקום מוסדר ומאורגן לעסוק במקצוע. לאורך שנים הוא כיהן כנשיא 

הבורסה, ובתום המכובדת של שימש נשיאה. השתתפתי בפתיחה לאורך שנים וורסה הב

, שם הוענקה לי תעודת הוקרה סקהוזמנתי כאורחת כבוד לט ,ארבעים שנות פעילות

  . לזכרו

***  
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שם קנינו ואנחנו  נסענו ושוב חזרנו עד שדוד התיישב בסינגפור והקים שם עסק לאבני חן

ד גבוהה וידענו שכל מה שאנחנו חולמים עליו, וכל מה שאנחנו דירה. חיינו ברמת חיים מאו

  יד.  גשיתאבים להשיג, הוא בה

לא יכולנו  אולם, . פזית התנגדה ללמוד בבית ספר סיניחיפשו חברה הולמתוהבנות בגרו 

ם נשאו משרות ציבוריות, אישרו ההורישילדים לכי רק  לרשום אותה לבית ספר אחר,

החלטנו  .לנו חוסר יכולת לשלוט במצב האותת המציאות .קאילימודים בבית ספר אמרי

חברה מתאימה. לקיקי היו  ןלהעניק לבנותינו מורים פרטיים, אולם עדיין חסרה לה

   חברים ישראלים בסינגפור, אולם גם בהם לא היה לה די.

שלי היתה בת שש החליטו בנותיי הבוגרות לחזור לארץ. עשרה -שבעכשקיקי היתה בת 

כדי לספק את  קץהתרגלה ללמוד לאין היא  .חוגים ללא דיב , היתהאיתנו נשארהו

 כשהיא מממנת את לימודיה בעצמה ים,אאקדמגם בהמשך פנתה ללימודים  .סקרנותה

  אביב. -אוניברסיטת תלובצרפתית בוסיימה תואר בתקשורת 

ידעתי  .בדעתיתי כחכהיתה לנו דירה בגבעתיים, וכשהבנות לחצו עלינו לחזור לישראל, 

שבנותיי מאושרות בארץ, וגם ידעתי שדוד מאושר במשלח ידו וביכולת להעניק למשפחה 

"אנחנו אורזים וחוזרים ההחלטה באה מהאמת הפנימית העמוקה ביותר שלי. רצה. נכל ש

עזבנו באישון . ינעתר לבקשת! דוד היה קשוב אלי .בנשימה של רגעלישראל" הודעתי לדוד 

צרכינו לוהשנייה  ואחת לעבודה של ,נו, שתי מכוניות מרצדסבבעלותשליל את הדירה 

  הפרטיים. הפקרנו את מה שהיה לנו ופנינו מערבה לאחווה משפחתית. 

משפחה מאושרת שחיה תחת קורת גג אחת בישראל. החיים התנהלו על מי מנוחות, היינו 

וותא עם הבנות אמנם דוד לא יכול היה להגיע לרווחים שהיו לו בסינגפור, אולם החיים בצ

גברו על כל מכשלה כלכלית. לא ארכו הימים והאימפריה שבנינו החלה להראות סימני 

ד לא ערב אותי בעסקיו, וטוב שכך, ואני גם לא הייתי מעוניינת ליטול חלק דו. האטה

  ולהיות בעובי הקורה של ענייניו הכלכליים. 

. ד דבק כינוי חדש "סבא"בדו. בנו את התא המשפחתי שלהן, היו נשואותבוגרות בנותינו ה

לו "דודיק" ולי  קראוולכן לא אהב את המילה עצמה, אבל את הנכדים אהב מאוד, הוא 

   .וכך הם קוראים לי עד עצם היום הזה רני"י"א

לא  .לעברנו קריסה החלה לאותתד המשיכה בירידה תלולה עד שההאטה בעסקיו של דו

את הדירה בגבעתיים  נוהדועך. מכרנו העגום ולא שיתפתי אותן במצב, בנותיי בכיתי בפני

עדיין . , שגם אותה נאלצנו למכור בגלל חובות שהתערמוברמת אביבכדי לקנות דירה 

 אליו נקלענו. "בואו לגור אצלי" הציע בלית ברירה שיתפתי את בנותיי במצב , אולםשרדתי

  שים. מספר חוד ם, והסתופפנו במחיצתתו, ואנחנו נעתרנו להצעחתננו דורון
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שלא  ,אני. הצליח, ואנחנו עברנו לגור בשכירות בגבעתייםד ניסה את כוחו בפרסום, דו

. לא בחלתי בעבודה, ומזה עשרים שנה שכירהכ י למעגל העבודהחזרת ,חלמתי לעבוד

אותנו, א חיינו, והיא מעולה, היא מקימה מעמל כפיי, ויודעת שהעבודה הי יתפרנסתה

על כל יום שיש ביכולתי לעבוד ועל כל יום שאני זוכה  אני שמחהוהיא מעלה אותנו. 

   מהמשפחה הענפה והיפה שלי. ליהנות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  זוגה ליאור ושלושת ילדיהם: רום, עלמה, לירי-שלי ובן

  תאריך נישואיןתאריך נישואין  זוגיותזוגיות  תאריך לידה תאריך לידה   זוגןזוגן--בנותיי ובניבנותיי ובני

      אסף הרופא 16.6.1960  קיקי פלדמן

       2.10.1958  דורון פלדמן

    12.1.1983  קיקי ודורון פלדמן    

      "אב"קריה" ת 1.9.1965  פזית דמתי

       15.7.1957  גדי דמתי

    3.11.1988  פזית וגדי דמתי    

      "אסותא" ת"א 4.9.1974  שלי ניידיץ

       14.3.1974  ליאור אביטן

   2006 -בזוגיות מ  שלי וליאור    
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    תאריך לידה ומקוםתאריך לידה ומקום  נכדיינכדיי

    השומר- תל 22.7.1983  ווגל  -שרון פלדמן

    השומר- תל 23.4.1987  מאיה פלדמן

    "הקריה" ת"א 7.7.1991  עדן דמתי

    "מאיר" כ"ס 5.10.1994  בר דמתי

    "ליס" איכילוב ת"א 12.12.2008  רום אביטן

    "ליס" איכילוב ת"א 11.9.2010  עלמה אביטן

    "ליס" איכילוב ת"א 28.6.2013  לירי אביטן

  ה ומקום ה ומקום תאריך לידתאריך ליד  נינייניניי

  "מאיר" כ"ס 22.10.2011  יהלי ווגל

  "מאיר" כ"ס 23.1.2015  ווגל םנוע

    

    

  

  

  

מלמעלה מימין: עדן, מאיה, בר; אני בין שתי נכדותיי; למטה: רום, לירי עם שלי, עלמה, שרון 

 הנכדה הבכורה;  והנינים יהלי ונועם;
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  עברעברוו  הווההווה    20201100
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    אחותי ואני בוורסאי

  וב על גב התמונה שצולמה בוורסאי לפני העלייה לארץכית

 בצורה הזו, כמו שאנו אוחזות יד ביד ככה נצעד בחיים: תרגום לעברית 
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חשבתי לפקוד את קבר  .לוותרעלי את אמא הדחקתי מהתודעה שלי, ועל אבא קשה היה 

רוצה להאמין שאגשים חלום אבי בליון ואת קבר אמי במץ, כדי להתייחד עם זכרם, ואני 

  זה.  

תמונה מהעבר , שנשקה לשנת השישים לחייה. שנים איבדתי את אחותיעשרים וחמש לפני 

זו לזו להיות תמיד יחד ולתמוך אחת בשנייה.  אמונים חצתה את כל הוויתי, בה נשבענו

ם ממנה היא כתלישת חלק מהחיים הקודמי פרידההייתי צמודה אליה לאורך שנות חיי, וה

זכתה ללדת ישראל בוכמן, ניצול שואה מפולין, נישאה לחנה והקרובים ביותר שהכרתי. 

    שמחתי בחלקם. ואני , במסירות שבנתהתא משפחתי  ,סימהוחיה שתי בנות, 

נאלצו לקטוע את ש עד ,חוללה בה שמות הסכרת חלתמנפטרה בבית רבקה לאחר שחנה 

  טמונה בבית קברות ירקונים. היא  .רגלה

ב ד את דואיבדתי מחוסנת, ידעתי לשרוד גם כש .תי להתמודד עם מצבים בלתי צפוייםלמד

אולם החיים לא היה פתאומי, ו המוות שלהטמון בבית קברות "ירקונים".  31.3.2010

ולהתמודד עם קשיי החיים.  ,שרדות שבייההשרירי את שוב בלעדיו אילצו אותי לפתח 

לנו לנוח על זרי הדפנה, אולם החיים החזירו את גלגל יכו ,שלוש בנות נשואות ונכדיםלכזוג 

היום אני  התמודד.ללי  זרוע ,שספגתי בילדותי והחיסון ,חיי למקום בו למדתי לשרוד

   .שרירים  בעלתמחוסנת יכולה להחשיב עצמי כשורדת 

החיים הקודמים שלי הכינו אותי לחיים אותם אני חיה.החיים הקודמים שלי הכינו אותי לחיים אותם אני חיה.

  בר נכדתי, גדי בעלה של  פזית שלי בתי, פזית בתי,  אני, קיקי בתי, רום נכדי, מימין: עלמה נכדתי, עדן נכדי,
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  ראל בוכמן, בעלה של אחותי, אחותי, מימין: שלי ניידיץ, סימה אחיינית שלי, יש

 אני ובעלי, פזית דמתי, קיקי פלדמן, דורון בעלה של קיקי 

 כלולותיה, סימה האחיינית שלי, אחותי חנה ובעלה ישראל מימין: שלי, קיקי ביום

  דוקטור אסף שוורץ בנה של חיה שוורץ אחיינית שלי  מימין: סימה אחיינית שלי, אחותה של חיה, 
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בצל המאורעות המשפחתיים  ךונערות ךילדותאמא,  ך,קורות חיי
כילדות גדלנו בצל עובדות . ךלכתוב את סיפור חיי ךהביאו אות

בבתי ילדים  שהייתך, שלושבגיל ם מא יתמותךעל , תמסוימות שסיפר
 ךנערות, ךה ארצה עם אחותעלייה ,שונים

 ךאחותשנכפתה עליך מ פרידהוה ,בכפר בתיה
שנים עברו אודה ואומר ש. איםבשל הבדל גיל

פרטים שאת חלקם ידענו  תהשלמעד שרבות 
שלמרות  ך, אמא,רק לאחרונה. אנחנו גאות ב
עדיין נשארת  ,תהתלאות והטלטלות שעבר

 ,רואה את חצי הכוס המלאה ,תמיד אופטימית
 ךמנחמות. חוסנמעודדות וותמיד מוצאת מילים 

שהחיים חזקים  עבורנו,בהחלט דוגמא טובה 
                                                                                                                                                                      קיקי פלדמןקיקי פלדמן                                                                                                                                                                    !מהכל

דלתי עם הידיעה שאמא התייתמה מאם בגיל ג
ועלתה לארץ לבד עם אחותה בגיל  ,צעיר מאוד

 .יותר מדי שיחות בנושא . לא היועשרה-שלוש
גם ההכרה שאמא ניצולת שואה הגיעה הרבה 

הבנה של כ ,שלנו מאוד שנים אחרי הילדות
ין רק בעשור ימודעת לענ אמאנסיבות חייה. גם 

ולא ראתה את עצמה כל השנים  ,האחרון
תמיד מכוונת אמא כניצולת שואה. למרות זאת 

אותנו לאופטימיות, לראות תמיד בכל דבר את 
                                                                                  .ולאהוב את החיים ,הכוס המלאה חצי

 פזית דמתיפזית דמתי                                                                                                                                                                                              

. על םמעולם לא הרגשתי שאמא גדלה ללא א
ללא מודל אמהי,  שלושאף שהתייתמה בגיל 

כרת אותה כאמא אוהבת, חמה, סבלנית, אני זו
 מאפשרת, כזו שמעניקה המון חופש ומרחב.

לא  מדי פעם הזכירה שגדלה בבית ילדים אבל
רטה יותר מדי, אלא אם שאלתי. תמיד פ

סיפרה שיש לה רק זכרונות טובים מאותם בתי 
החוויות שעברה לא ניכרו עליה, לא  ילדים.

א אף ברוחה הכללית ולא ביומיום בבית. אמ
פעם לא חיה את העבר, אלא תמיד את הרגע. 

גם  שלה, עד היום, אופטימית וחיובית,הראייה 
  שלי ניידיץשלי ניידיץ                                     אם כנגד כל הסיכויים.
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