מחנה ירכח מעירר בהם רחמנית א ן רת " Yה ,שהמספר שעל זרועי מתיר

הישררות

איך שורדים י כ מחקףם ,כ' Oםור'מ,

לה ם לחריר לרשית הפרט שלי ולשאלו שאלןת של אטימות .מעולם לא

כש'ן \' ,f

ו  fוןן

חי ' tlכ חחרשת

האשמה הדרבצח על נ ' צר ל' השראח כל 'מ' ,ט",,ח ע'ן  1fשךרו אחר שכל

עולמם חרכ ,כל כמה שאנ' מנטה לצלרל למעrנ' ' r,הש  !lון ן\.ן,ו! ו'ם'ין השיא ה.
איבני ובצואת כו תחושח אשמה על שושארת' נ  14.·IID n"IIו" שזנחה על כל

יים בוטף ,צרין לא לכזכז אח הזמן חניחן ,כ"ג  1" , 1וח  ,זווב לאלה של א
זכו  -אכל לא אש מה,

בפראג ,עם שונ' ובהובחנוח ,הב'עי ה 1י"ם ן r

"'''" 11מהילה בא'-נח ת:

בירי רכיס הופקר רכרש 'הור' לובשוברח ח'הו 11 ',ו \ Vןזןו n !, ,וכצ'ס גרתרו

 ולפתע פתא ום ובופ'עות להן ררחוח רמא'מ לחוביו נשן"רת ,אולם כאן ,בישראל ,כ יקשר ממני ה'הרר'ס גס לועח א 'ן וו ,שושארןן  o"n 1ן מה היה
עלייך לעשרת כרי לשרור ך יבעינ"ם " pשל חשו נ  Iח קאס" וונה ?
זן אחת הט י נ רת שהח לטח' ,כשנח חשו"ח לעלי ' I\ ,א רצח  ,לחסיר את

החחרטת' על הטרת המטפר .נוכתתי לערת שרררש יוות מסספר מקועקע

על הזרעו כרי שחושכי האץו יבסו להב r

את היהידום בשואה.

מאז חזרו וכיקשו היסטוירונים ו חר קיי בפש שעטים עלינך ,הדינרזארירם.

לפבי היעלמם הטרפי  ,לרעת אף הם :כזכ רת מה שדר ארם כשיאה? על-פי
ערות הנציולים מצטיירת תסונה מעוותת :לכל אחר טיפור מופלא על קמע
שש מר עלין ,על )חישות דעת לשררד כיר לטפר ,על אמרנה כהשגחה עליונה,
על מעשה נסים שקרה .אילו ארתם מיליךנים שלא שדרו יכלוים היו למטור
עדות אף הם ,היו גם כפיהם טיפורים על קמיע ,על אמונה כחסרי שמים,
על החלטה נחושה להחזיק מעמר ,על תקירה שהעניקה כוח

-

רק שארתם

השיג המוית ,על-אף הכל.
קורם כל הכריע הגיל  :לי לדים ולזקבים
עמר על סף הזיקנה

 -ובעולם המחבית כן ארכעים

 -לא היה כמעט סיכרי להישאר בחיים .מנאן שכראש

מספר אסירת ארשוו 'ץ שעל זרוע'  ,ב'ץך  yת"  Iולנ  Iח ן!גועש' ח'ה פשןט:

ןר אשונה קבעה שנח לירתי . 1923 :הייתי כת תשע-עשרה כשהגעתי לגטו.

רופא במרפאת קופת-החרל'ם המרכ ו 'ח רח'םה ,חשתימס ,ממלמל מש הר

זה נ ח רן היסרר ,וכו לא היה ליכל תלק .ומעבר לזה קכע המקרה :מתי הגיע

על אוח ככור" ,תך פ' Oח עור נהררמח ונ Pיח'ח Iרזסן רחח חםר'ם ,נרחר ה
צלקת זעירה  :הונספר  2430ך ח'ה ונקןעקע גטםרוח קטןוח ינאןח ,ובשו ם

ארס למחנה השמרה ,רלאיזה מחנה ,ו אם כארות יום נערכה כר סלקציה ואם
לא ,אם לא הצטרף לישירה הלא נכרנה רק כדי להישאר בקרחנ נפש יקרה

שאפורתי הארו מ ה-כ חולה ,כטרגח ' )/ ,1חנח חכךח' א'רנקה לררך מגטן

לו ,אם הצהיר על המקצ ו ע הנכ ין כרגע הבכזי ו אם ארחו המקציע עצמר לא

טחין אל היער המפחיד והובעררםל שבמזרח ,מצאן ,חן ']'עב האטירה

היה כשלכ אחר  Oיבת מיתו.

הפלונייה המקעקעח  .אמרת' לה :ק ח '  Kוחה ועש' ל' מטםר 'םה וקטן .אלה

א רל ם אם צריני להיאחז כח וט של משסעית ,אני יכולה גם לסעון  :לא

הי ו ראגרת כת עשרים ככואה א ל הכלח' נרדע ששחר כ'רקנאו .

היתה כאן מקרירח .נשארתי גבטו טרזייבשטאדט ,כפ י שקראו לי הגרמנ י ם ,ער

כמכ"בתם לחכירם בפ ראג הסכרח ' אח הסרח המסטר כג'מוקי ה'גיזי:
נתקבלחי כמורה לאלופן ,כל שלושה ח ורשים מחחלםים כר מאה חלמירי ם,

לצדמכר  , 1943מפני שהונזה ,חברי לחיים ראז ,היה שייך ליחדית המקימ י ם,
לראשוני הגטו ,שהניעו אליי כצדמבר  , 1941חלקם בהתנרכות ,כרי להכין

רכל אחר משתומם איר זה שאנ' מלמרת עבירת ,וככלל ,הסטםר שעל ז ררעי ,
גליו לע  rבחורשי החרם הרכים ,חרשף אח ח" לע'נ' תכ"'ות ,אנש'ם יודעי ם
על" יותר משירועת אבי על,הם  .כרוכ טאקט המ Kם"ן אח הישראל ים הס

רכחקלאות ,אינני ' ורעת .כבל ארפן .גם עכרדתי .גם עכ ר דת הובזה ,בכען

גם מברירם ,בארטוכךס ,כחברת ,על שפת ה'ס ,אם לא )חקלח' כמחנרת

מהשתייכותנו לתנועח הבוער הציונית ,מכך שיעקב אדלשט"ן ,ז קן היהורים

כקרובי-משפחתם .ראיך זה שרווקא אנ' נשארת' כחיים ,כאשר אלה נרצחר?

הראשוו של גםר טחין .ציוני מאמין .כלל כשתי יחידרת המקימים אנש י

עד מהרה הגעחי לייד מםקנה )וכך כתכתי כנוכמכר (Iי  IIו  (,שה'שר אל,ם

~ החלץו " רביס .נאמן להשקפתו ,שעליהם ללכת עם ההמרנים אובר' העצות,

מעריפים לא לשמוע לוא לראות כנושא השו Kה ,ל Kחולכיס לצםרח כסרט ים

להוית משענת כזמנים קשיס ,לחבר את הילרים ובני-הנעור ער יעבור הזעם.

או על גטו טרזין כשהם מוצג'ם ככח' -הק ולנוע ,שכל  Kיזכר ר

מכאן :אלמלא הייתי חברת " נצ ' ח  ".תברעת הבעור הצרפי החלרצי ,ייתכן

על אךשךו r
44

את ע י ר המבצר טתין לייעורה החדש ,וכזכרת זו היו מרגניס תקופה
ארוכה ובפנ י המשליח'ם מזרחה .ארלי הגבה עליי גם עכורתי כמעון הילרים

מארד שהייתי נשלחת ככר בק r

א ו בסתי ו  1942לאחד ממחנרת ההשמרה
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הדאשךנים שקדמך לאךשךךיץ ,שבהם חוסלו לריב כל הן א'ס ,ללא סלקציה·

לכרשות שמלות אפרפרות אחידרת ,לקרובןת משא בצריף של כירקנאך.

מטדזין

כשעת העלייה לקריז נפלה לי פרוטת תחליף לנקנ י ק מקוביית הלחם הדביק

למ חנה המשפחות בב ירקנאו ךשהה כר ש'שה חרש'ס IIC ,כל ,\IIא)( אסירי

שקיכלנן כל אחת ליד ,כצידה לדרך .לא העזתי לקפוץ כתזרה לצריף ,רק

המחנה מטר נספ ורם ספםמבר ,שנוחרו בח"ס עד אן ,הומחר ,ללא סלקציה,

עמדתי כפתח הקר ון והבטתי בעצכןת כפר ו סת הנקניק האבורה ,זקיף גרמני

בלילה אחד ,ב ·  8כמארס  , 1944חבר ייהחלזי" אחריס נשלחו מגטי טרזין

במירם ירקרק י ם ,איש מכוגר ,התכופף ,הירם את הפרוסה והרשיט לי איתה.

רגס הם הלכי ה'שר

כרגע זה הרגשתי  :בררתר ע ו ד כבי  -אדם בעולם .בזמן הנסיעה םיפר לי שהיה

לתאי הגז .א'ש לא היה יכול לדעת ששיעיר השורך'מ מהטרנסםורט של',

גבן ע וג כ בקתרלדה של קלן ,שוגם לו תב כשם רות .אחירנו נשל ח ו עוד

כעל הסימון  , Dsשעזב את גםו טרזין כ'אן נרצוננר \ "" 1עם  l,5QtIאיש,

טרנספררטים לגרמביה ,אינני יעדות אם המחליפה שלי צ"אה כאחד מהם,

אשה יולד ,יה יה הגבוה מכל ש'ש'ם המשלרחיס ש'"יא ,משמ להשמדה.

אם ב ות רה באשויץיו ער לשיחריר .אם בכלל שררה .אינני ירדעת את שמה,

אולם מצד שני :ח לק מחברי

לאשוךו r

N

החלוץ~ היבל בםפטמבד

רק בס חיר  1944כקררן כעלי החםק'ר'ם
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איש לא היה יכול לדעת .שאתר' ש'שח חודשי שה"ה נמחנה המש פחרת

א יל ם ר וז ' בה לאשור נספתה .אבן ,את צאתי מאושוי r

של בירקנאר ,לא נלך כע ק בו ת טרנסטורט סםטמבר ל"' Uםול מ'וחר" ,כפי

תושייתי רה אינטיאצייה שלי .ראף"על-פי  -כן ,המקירןת לא איכדה את כוחה :

שבקבע תחילה ,אלא שד " ר מנגלה וחבר עוור'ו בוכנננרן הס"ס 'בחרו מתר כבר

כמה מהכנות שעמן נשלחתי להאמכךרג ,לפיניו הריסות ,נהרגר כהפצצות,

מאות בשיס רגברים צעידים לעכןדות בגרמניח  ,הנה ,לזנרות הכל  " :הגורל.

אחרות מתו מטיפוס,

מקרה.

אפשר לזקיף לזבות

גם אני חליתי בטיפוס הבהררת .פה ככר ניתן לייחס את ההישרד ו ת

כן רלא .כאשד כראש ית יולי  . 1(144כמ'םקר כמחנה הנשים ,נספרו

לחכיברת של גרף ונפש ,לחרמר החזק שממנו אבי ננךיה .כילרה וכנערה

האסירות האמורות לצאת את ב' רקב או ,לא נבללת ',לתרהמתי .בתרכן.

סכלתי מאבגינות חחרןת רמלדקת פרקים כתצואה מהן .והנה ,במחנרת,

מסתבר שעמדתי ליר ררז ' בה לאישר ,קומרנ'סט'ת ותיקה ,שסידדה לע צמה,

הכראתי פלאים .נקרר של מיברט  20מעלןת ,כלי גר כ יים ,בתחתונים רטרבים

הידות לקשריה הטובים עם המחתרת הקרמרניס ' Uת במחנה ,שלא ת' בלל

אחיר כניסה .כי היה לי רק זוג אחר ואילר הייתי מביחה ארתו ולך לרגע

כי ן היצוארת ,מתוך הנחה ,שכאן ,כמזרח ,סיכו"ה לשררד ער בוא הצבא

האדים טוכים יררת מאשר כא זיה 'עד כלתי " 'רוע בגרמנ'ה ,אולם אנ י ,מתיך
תחשוה חזקה ממבי ,תחרשה שאינה מכקשת הובחה ומתעלמת מאפשרות

של מלכרדת ,הרגשתי שלא יברל לה'רת מקרם נירא יוחר מאישוי"'ן ,יצריחי

לצאת .כלילה זחלנו ,חכרתי אויה רוזו ואב ',על אף העיצר ואיסור היצי אה
מהצריפים ,ככי רר ן ב'תן המש רדים ,השר"כש  Uוכה  .שבר רלק אור ,בתקורה

למצוא שם את הליבקה ,אחת האסיררת של הםקידות הםולנ'ות ,שאוחה הכרנ ו
כשבאה לערוך ר'שרם במחנה המשםחות  .אכן) ,נטו מקרהו מזלך( ,הלינק ה
היתה כמקום ,מכינה את רשימת העתידות לצאת ,לא ,א'ן באפשררתה

להךסיף שני מספירם )שמןת לא הין לנו באךשוו"ן( לרשימת ה'יצאןת
הקיימת ,לכל היותר היא יכולה לשנןח כה מסםר אחר אר שניים .ז חלנן
כחזרה .שאלנן בכלןק ,מי מהמןע מדות ליצ'אה היחה מעריסה להישאר.
מצאני שלרש ,אחת שהיתה לה אחות כמחנה הנש'ם ,אחח שלא רצת ה

לייכשו ,היה גנבב מיד

 -ולא בלרם ,לא אנגינה  ,לא דלקת יראות ,רק פצעי

כפור ,רק תחושה שהק ר ר כלשר  -עצמרת" ,רק ביסרפים תהוסיים למעט חום.
הגעת י לסןף המלחמה במצב גופני סכיר ,יחסית ,ראז ,כימי השיחרור כמחנה
כרגן"בלזן  ,חליתי כטיפךט בהרות ,רנפלה עליי אימה שאמות על סף החיים

החדישם ,בפי שאכן אירע לאלפים .החזקתי סעמד .איל ,זי תררשה .הנישם
ב משפחת אמי היך חזקרת .רגם זה לא עזר להן .הנה ,אמא ,פרנציסקה כובדי

לכיח הרמן ,מחה מהערלת דם ר מבמק ככר אחיר שלרשה חרדיש שהרח בגטר
טרזין ,שם חזרה לעביד כפקדיה ,ככימי רווקותה ,גאה על שכמשרד יודעים
להער י ך אח כתב-ידה היפה .ולפני  -גן לא היתה חולה ככלל.
וככן .שרדתי ,לא כזכות אמרנה בהשגחה עלירנה ,כשליחרת עלי " ארמרת.

כמעט לא בזכותי .אלום השואה נשארה בתובי.

*

להיפרד מאמה .רשיכ זחילה לשר ייכשטוכה ,עם מסםרי המחליטות חרוטים

החיים כמחנות היו שורה אריבה של הכדערת ,לעתים בלתי " חשובךת

כזיכרןן· הלינקה שינתה את הספרות כר שימת היוצאןת ,למחרת עלינו ,

לכאררה ,שכל אחת מהן יכולה היתה להיות גולדית :איפה לעמוך במפקד
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