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)לימיםנוסנוביץ׳אווההתיישבה
מפו־20בתשואהניצולתליבנה(,

לין,
$TS1$,מפולין$TS1$

$DN2$,מפולין$DN2$קורו־אתהכתבעלוהעלתה
תיה.

$TS1$.קורותיה$TS1$
$DN2$.קורותיה$DN2$אד־עלהיתההיאעדייןאז

מת

$TS1$אדמת$TS1$

$DN2$אדמת$DN2$,אמהאתאיבדהשבהאירופה

לא־לעלייתהוהמתינהואחותה,

רץ

$TS1$לארץ$TS1$

$DN2$לארץ$DN2$.עלהיהודים"אנחנוישראל
בדםהספוגהאדמהנכר,אדמת

בגעגועיםומצפיםיושביםאחינו,

מו־אלמכאןניתלששבולרגע

לדתנו,
$TS1$,מולדתנו$TS1$

$DN2$,מולדתנו$DN2$איננושעדייןארצנואל

קרו־היאעכשיוכבראךמכירים,
בה

$TS1$קרובה$TS1$
$DN2$קרובה$DN2$,"כתבה.ללבנו

הרחק־התעופפו"מחשבותיי

הרחק,

$TS1$,הרחקהרחק$TS1$

$DN2$,הרחקהרחק$DN2$מכאן,קילומטריםאלפי
חלבזבתארץאלפלשתינה,אל

מראותותיארההמשיכהודבש",

עלשחלפוישראל,מארץשונים
בה־מהלכת"אניבדמיונה.פניה

רים,

$TS1$,בהרים$TS1$

$DN2$,בהרים$DN2$כעבורומתפעלת,מתבוננת

הירדן,מימימעלעצמיראיתירגע
הצ־בסמטאותשוטטתיופתאום

רות

$TS1$הצרות$TS1$

$DN2$הצרות$DN2$העתיקההעירשלהרומנטיות

הכו־אלהגעתיוהנהבירושלים,

תל

$TS1$הכותל$TS1$

$DN2$הכותל$DN2$שחייתיליהיהונדמההמערבי

שנים".אלפילפני

במח־החלההיומןכתיבתאת

נה

$TS1$במחנה$TS1$

$DN2$במחנה$DN2$בגרמניהבלזןברגןהעקורים

סיימה1947בתחילת.1945ביולי

בארץדגניהבקיבוץהכתיבהאת
בפו־ידבכתבעמודים,90ישראל.

לנית,

$TS1$,בפולנית$TS1$

$DN2$,בפולנית$DN2$73במשךמאז,מידיה.יצאו

לאיש.היומןאתהראתהלאשנה,

הציגהנפטרה,בטרםכשנה,לפני

משפ־לפניהראשונהבפעםאותו

חתה,

$TS1$,משפחתה$TS1$

$DN2$,משפחתה$DN2$בא־הופקדהואובהסכמתה

רכיון

$TS1$בארכיון$TS1$

$DN2$בארכיון$DN2$הגטאות.לוחמיביתמוזיאון

לעברית.מפולניתתורגםהואשם
ואפ־תקווה,לינתן"היומן

שר

$TS1$ואפשר$TS1$

$DN2$ואפשר$DN2$הבדידותרגעיאתלראותלי

וכ־מכילהבצורהביותרהקשים

חלק
$TS1$וכחלק$TS1$

$DN2$וכחלק$DN2$,"לי־נכדתה,אמרהמהחיים

לך

$TS1$לילך$TS1$

$DN2$לילך$DN2$הכנה"הכתיבהליבנה.פנינה

העדינה,בנפשהלגעתליאפשרה
ולה־סבתיבתוךעצמיאתלנזצוא

תמלא

$TS1$ולהתמלא$TS1$

$DN2$ולהתמלא$DN2$אי־בדידות".שלבתחושה

ילדיס"שרפו"לעיניי

ב-6291נולדהאווה

פו־עירטריבונלסקי,בפיוטרקוב

לנית

$TS1$פולנית$TS1$

$DN2$פולנית$DN2$.היהאריה,אביה,עתיקה

פסיה,אמה,פירות.שליבואן
רניהאחותהחנות.בעלתהיתה

ב-1אחריה.שניםשלושנולדה

לא־חודשיים,1939בנובמבר

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$אתהנאציתגרמניהשכבשה

לעזובהמשפחהבנינאלצופולין,
"תל־בעיר.לגטוולעבורביתםאת

שו

$TS1$תלשו"$TS1$

$DN2$תלשו"$DN2$כתבההאלה",מהחייםאותנו

בגז.הומתוחברותיי"רובביומנה.

לעינייגיהנום.עברתישרדתי.אני
ילדים".שרפולעינייבאנשים,ירו

שאזאווה,המשיכהתחילה

הןבמחתרת,ללמודנערה,היתה
בנישלימדויהודים,מוריםאצל

אצלוהןקטנות,בקבוצותנוער

ולפ־לפניהשפתחפולני,פרום׳

ני

$TS1$ולפני$TS1$

$DN2$ולפני$DN2$ביתו,אתהיהודיותחברותיה

לשיעו־להגיעכדילגטו.מחוץ
רים

$TS1$לשיעורים$TS1$
$DN2$לשיעורים$DN2$סרטאתלהסירעליהןהיה

הגטומוצאן.אתשהסגירהזרוע,

לחפורנאלצולאהןפתוח,היה

חררלחפשאולגדרמתחתבור

יית־פןלהיזהרנאלצואךבקיר,

פסו.

$TS1$.ייתפסו$TS1$

$DN2$.ייתפסו$DN2$והשי־הפילוסופיה"לימודי

רה

$TS1$והשירה$TS1$

$DN2$והשירה$DN2$אתהצילוהפולניהפרופ׳אצל

לילך.נכדתהאמרהנפשה",
שרדונוסנוביץ׳משפחתבני

למ־שולחושבנזהלכןבאקציות,

חנה

$TS1$למחנה$TS1$

$DN2$למחנה$DN2$מיהודיאלףכ-22טרבלינקה

במיוןהועבדושנהבמשךהאזור.
כיצדזכרהאווהגזול.יהודירכוש

הקירלידהועמדההעובדותאחת
זוגשגנבהלאחרלמוותונורתה

אווהנלקחהמסויםבשלבגרביים.

וב־בניקיוןגרמניםאצללעבוד

משק

$TS1$ובמשק$TS1$

$DN2$ובמשק$DN2$.להש־נהגמהםאחדבית

מיע

$TS1$להשמיע$TS1$

$DN2$להשמיע$DN2$ידעכיקלאסית,מוסיקהלה

גרמניאותובפסנתר.מנגנתשהיא

כ-06שללהורגבהוצאההשתתף

בעיר.כנסתבביתיהודים

אתראבלהאמנתי."לא

הזרם.עםנסחפתיכן

בכיתי",צחקתי,רקדתי,
השחרוררגעיעלסיפרה

מולאלפניםאלפנים"עמדתי

קניב־ברבריתמזוויעה,מלחמה
לית.

$TS1$.קניבלית$TS1$
$DN2$.קניבלית$DN2$הפ־רגע.בכללמוותחשופה

סקתי

$TS1$הפסקתי$TS1$

$DN2$הפסקתי$DN2$כתבהעצמי",אנילהיות

האירהרחוקותלעתים"רקביומן.

אמונה".תקווה,מעטבנשמתי

אביהנשלחהגטוחיסולעם

למחנהומשםבצ׳נסטוחובהלעבוד

שהיהמיואיתובוכנוולד,הריכוז

לישראל,הראשיהרבלהיותעתיד
לב־שרדהאבלאו.מאירישראל

סוף.

$TS1$.לבסוף$TS1$

$DN2$.לבסוף$DN2$,שולחוואמהאחותהאווה

הריכוזלמחנה1944באוקטובר

הקרון"בתוךרוונסבריק.לנשים

כת־בוכים",ילדיםמחניק.צפוף,

בה

$TS1$כתבה$TS1$

$DN2$כתבה$DN2$דמעותהנסיעה.עלביומנה"

ברא־יהיה?מהגרוני.אתחונקות

שי

$TS1$בראשי$TS1$

$DN2$בראשי$DN2$.החוצה,מהקרוןלקפוץכאוס
ואתאמיאתלהשאירלברוח?

וב־ברוחןשבורותלבד,אחותי?

גופן

$TS1$ובגופן$TS1$

$DN2$ובגופן$DN2$?למות".עדיףלא!ולברוח

הכ־רקהיהברכבתהסבל

נה

$TS1$הכנה$TS1$

$DN2$הכנה$DN2$ארוכים"ימיםעצמו.למחנה

זוועות.מלאיאיומים,ואכזריים,

מש־קשה.פיזיתעבודהשלימים

עה

$TS1$משעה$TS1$

$DN2$משעה$DN2$הש־ועדבוקרלפנותשלוש

עה

$TS1$השעה$TS1$

$DN2$השעה$DN2$שיםבליבמסדרעמדנושבע

הרגלייםכפותהאוויר.למזגלב

מס־בכלקפאו.התאבנו,והידיים

דר

$TS1$מסדר$TS1$

$DN2$מסדר$DN2$.לכוחו־מעלהיהזהבכיתי

תיי",

$TS1$,"לכוחותיי$TS1$

$DN2$,"לכוחותיי$DN2$.להת־יכולתי"לאכתבה

רגל

$TS1$להתרגל$TS1$

$DN2$להתרגל$DN2$ראיתיכאשרהאלה.לחיים

ונמו־הולכותואחותיאמאאיר

גות,

$TS1$,ונמוגות$TS1$

$DN2$,ונמוגות$DN2$לש־רציתיוקמלות,הולכות

כב

$TS1$לשכב$TS1$

$DN2$לשכב$DN2$עוד".לקוםולא

בקרונותהועברו1945בינואר
אות־"הכניסובלזן.לברגןמשא

נו

$TS1$אותנו$TS1$

$DN2$אותנו$DN2$אמרודרגשים.ללאלבלוקים

איש400הרצפה.עללשכבלנו

האנ־זה.עלזהשכבנואחד.באולם

שים

$TS1$האנשים$TS1$

$DN2$האנשים$DN2$החו־זבובים.כמוומתונפלו

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$עלבבגדיהםשכבווהמתים

הערה




אמהסיפרה.המלוכלכת",הרצפה

מו־לפניהמתים.מןאחתהיתה

תה

$TS1$מותה$TS1$

$DN2$מותה$DN2$:בהמ־מעמד"."החזיקיאמרה

שך

$TS1$בהמשך$TS1$

$DN2$בהמשך$DN2$זר־"השמשאחותה.גםמתה

חה,

$TS1$,זרחה$TS1$

$DN2$,זרחה$DN2$ור־כתבה,צייצו",הציפורים"

נה

$TS1$ורנה"$TS1$

$DN2$ורנה"$DN2$,היאיפהפייה.נערההסתלקה

בש־מדירגישהמדי,טובההיתה

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$האלה".האכזרייםהחיים

הברי־שחררובאפרילב-51

טים

$TS1$הבריטים$TS1$

$DN2$הבריטים$DN2$השח־רגעיאתהמחנה.את

רור

$TS1$השחרור$TS1$

$DN2$השחרור$DN2$עומ־"אנובדרמטיות.תיארה

דים

$TS1$עומדים$TS1$

$DN2$עומדים$DN2$תנועה,ללאהספירה,במסדר
מנומנמים,רעבים,מחשבה,ללא

אנועצמותינו.לשדעדקפואים

סיפרהה־ס"ם",לאשתמחכים

דקות,שניות,"חולפותבמילותיה.

בא".אינואישדממה.שעות.

מרחוקשומעיםאנו"פתאום

מקשיבים.אנוהמולה.רעש,שאון,

עומ־אולימבוהלים.אנוזה?מה

דים

$TS1$עומדים$TS1$

$DN2$עומדים$DN2$ממשיכיםאיתנו?...אנולגמור

אי־ופתאום!ומחכים.לעמוד

ננו

$TS1$איננו$TS1$

$DN2$איננו$DN2$במ־עינינו.למראהמאמינים

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$מת־האנשיםבמסדרלעמוד

חילים

$TS1$מתחילים$TS1$

$DN2$מתחילים$DN2$,צועקים.מתנשקים,לרוץ

מש־שומעתאניקרה?מהזה?מה

פטים

$TS1$משפטים$TS1$

$DN2$משפטים$DN2$:ה־ס"סמסדר.׳איןקטועים

כמהנמצאיםהאנגליםברחו.

מאיתנו"׳.קילומטרים

"לאהתעלפה.כמעטתחילה

נסחפ־כךאחראבלהאמנתי.

תי

$TS1$נסחפתי$TS1$

$DN2$נסחפתי$DN2$להשתגע.והתחלתיהזרםעם
לאאנשיםבכיתי.צחקתי,רקדתי,

כאילועצמם.עםלעשותמהידעו

מלועאותנוהצילוהאחרוןברגע
מטביעה".הארי,

המחנהלמראותחזרה

התאוששההעקוריםבמחנה

ואזלקתהשבההטיפוסממחלת

בי"נולדהעתיד.עללחשובהחלה

פל־אותהפלשתינה.חדש.רעיון

שתינה

$TS1$פלשתינה$TS1$

$DN2$פלשתינה$DN2$שהיאעליהסיפרושפעם

פלש־אותהודבש.חלבזבתארץ

תינה

$TS1$פלשתינה$TS1$

$DN2$פלשתינה$DN2$שייכתהיתהקדםימישמאז

ההכנותשלההתרגשותעללנו".

"במ־הזיכרונות.העיבולעלייה

חשבתי

$TS1$במחשבתי"$TS1$

$DN2$במחשבתי"$DN2$הרגעיםאלחוזרתאני

המחנהשלוהמפחידיםהנוראים

כת־חלחלה",נמלאתישותיוכל

בה

$TS1$כתבה$TS1$

$DN2$כתבה$DN2$.מעטשעודלי"נדמהביומן

אש־ושובנפלאמחלוםאתעורר

מע

$TS1$אשמע$TS1$

$DN2$אשמע$DN2$הסיר־שלהחודרתהיבבהאת

נה,

$TS1$,הסירנה$TS1$

$DN2$,הסירנה$DN2$ספירה.למסדראותנוהמעירה

בשלושלהקיץעליייהיהששוב

בברד,אובכפורבוקרלפנות

קפואהולעמודברוח,אובגשם

שעות.חמשאוארבעשלוש,בחוץ

המתו־פרצופהאתאראהששוב

עב

$TS1$המתועב$TS1$

$DN2$המתועב$DN2$המשגיחה".של

חב־עםלארץעלתהב-7491

ריה

$TS1$חבריה$TS1$

$DN2$חבריה$DN2$חלוצי)נוער"נוחם"לתנועת

ליבנה,יונהמהם,אחדמאוחד(.
מקום"עזבתילעתיד.בעלההיה

ימיי.סוףעדלחיותחשבתישבו

כתבהכאב",ללאצער,ללאעזבתי

לחשוביכולתי"לאעלייתה.על

זקוקהארצנוכאשרעצמיעלרק

לח־רציתילאלי.קוראתלעזרה,

שוב

$TS1$לחשוב$TS1$

$DN2$לחשוב$DN2$הנוחותעלהאישי,אושריעל

מח־האירהדרכיאתכאשרשלי,

שבה

$TS1$מחשבה$TS1$

$DN2$מחשבה$DN2$:הארץשלי,המולדתאחרת

אותה".לבנותבה,לעבודשלי,

הח־בארץהראשוןבבוקרהגם

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$הלילה"אחריביומן.כתבה

פל־אדמתעלישנתישבוהראשון

שתינה,

$TS1$,פלשתינה$TS1$

$DN2$,פלשתינה$DN2$תע־חלום,שזהחשבתי

תוע,

$TS1$,תעתוע$TS1$

$DN2$,תעתוע$DN2$׳אםאמר:הרצלשווא.חזיון

אצ־היהזהכךאגדה׳.זואיןתרצו,

לי.

$TS1$.אצלי$TS1$

$DN2$.אצלי$DN2$והנהשאיפההיתהחלום,היה

כא־עכשיולמציאות.היההכל

שר

$TS1$כאשר$TS1$

$DN2$כאשר$DN2$האוויראתלנשוםהתחלתי

מוזרקשרחשתיפלשתינה,של

קשרדם,קשרהזאת,האדמהאל

אווה,שלמותהלאחררק
בשואהעברהמהנחשף

אלפיכמהאחורהשהלרהיסטורי

מאושרת".והייתישנים.

לכע־גםביטוינתנהבארץ
סה

$TS1$לכעסה$TS1$
$DN2$לכעסה$DN2$הע־שלאהעולם,אומותעל

ניקו

$TS1$העניקו$TS1$

$DN2$העניקו$DN2$היהודי.העםלשרידיביתמיד

אתלפתורהזמןהגיעטרם"האם

העולםבכלמדועהיהודית?הבעיה
מקו־היכןכר?כלאותנושונאים
מנו?

$TS1$?מקומנו$TS1$
$DN2$?מקומנו$DN2$בשוםלחיותלנומרשיםלא

פי־לנולתתרוציםלאוגםמקום

סת

$TS1$פיסת$TS1$

$DN2$פיסת$DN2$.כולוהעולםבכלהאםאדמה

׳לא,שיאמרוישראמיץאדםאין
כר?׳".להימשךיכוללאזה

כיצדלהביןהתקשתההיא

גו־אתחורציםהעולםמנהיגי

רלם

$TS1$גורלם$TS1$

$DN2$גורלם$DN2$שואה,ניצולייהודיםשל
בזוועותבעצמםשהתנסובלי

קוראתאני"כאשרהמלחמה.

הב־עלמתווכחיםאיךבעיתון

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$האנגליבממשלהיהודית

ולאמתפלמסיםהאמריקאי,או

ודוחיםמסקנהלשוםמגיעים

זהפעם,אחרפעםהפתרוןאת

יכולהשאינילמצבאותימביא

כתבה.לחשוב",אולחושעוד

עיניילנגדחולפים"ואז

האולמותבלזן:מברגןמראות

זהשכבואנשים־שלדיםשבהם

המזוהמות.הרצפותעלזהעל

וההזיותהיללותהגניחות,

ליתנולחיות.עודרוצהו׳איני

שעלההמשרפותוארובותרעל׳.
יומםמתיםשלגופותעשןמהן

ולילה".

הפוליטיקאים,אלבפנותה
אתם"ולכןביומנה:כתבה

חוויתםשלאמשוםצודקים.

ללאבלזןבברגןאחדיוםאפילו

עמדתםשלאלחם.ללאמים,

בקור.בחוץובלילהביוםשעות
הגופותהיולאשלכםשהכריות

בנותיכם,אמותיכם,שלהמתות
אתכםטרפושלאאחיותיכם.

מו־לכןאחרים.וחרקיםכינים

תר

$TS1$מותר$TS1$

$DN2$מותר$DN2$שולחנות,סביבלשבתלכם
אםולהתפלפלולהתפלמס

ששרדוהאנשיםאתלהכניס

שהםהארץאלבגיהנוםבנס

גופםבכלאליהלהגיערוצים

ונשמתם".

דגניהבקיבוץשנהאחרי

בה־בעלה,עםאביבלתלעברה

משך

$TS1$בהמשך$TS1$

$DN2$בהמשך$DN2$בשליחויותאליוהתלוותה

למוסקבהלוורשה,דיפלומטיות
במ־מזכירהוהיתהולפראג,

שרד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$השנייםהממשלה.ראש

מוטיילדים,שנילעולםהביאו

ואהובה.

מעמודהמשך

ונינים.נכדיםגםלהםהיו

שלכלתההאחרונותבשנים

מוטי(,בנה,של)אשתואווה
ונכדתה,ליבנה,חנההסופרת

נפגשוליבנה,פנינהלילך

אתלתעדכדיפעמיםכמהעמה

סיפוריה.

היאהללוהמפגשים"במהלך

אךשלה,היומןעללנוסיפרה
ואמרהאותו,שנתרגםרצתהלא

מותה",לאחררקכךשנעשה
לילך.סיפרה

ספראתהולידוהמפגשים

שלי",המזל"ציפורהילדים
אווהשלסיפורהעלשמבוסס

נכדתה,כלתה.בידיונכתב
יצרהורקדנית,כוריאוגרפית

מחייהקטעיםהמשלבמופע

בפוליןהוצגאשראווה,של
ובישראל.

הסכימהלמותהסמוךרק

תרגומויומנה.אתלחשוףאווה

אחרישבועהושלםלעברית

כשהיאהאחרון,בנובנזברמותה,

.94בת

וחזקכלפינואכזרי"היית

עלביומנהכתבהמאיתנו",
ואנוהכוחבידך"היההעבר.

אנ־ניצחת.אונים.חסריהיינו

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$.חורבותעלאבלהפסדנו

להתאסףלאטהחלוהתבערה
קיומנו,שלשרידיםהשרידים.

כלפינואכזריהיה"העבר

כתבהנואיתנו",וחזק

נוותר.לא"אךאווה,

לנו"קוראיםהחיים

שרידיםרכושנו,שלשרידים

תרדוףתמידמשפחותינו.של
לנויהיהכאשרתופיעאחרינו.

אפילותגיחנצחק,כאשרטוב,

להציקכדישנייהשללשבריר
ואתצחוקנואתלהרוגכדילנו,

מאיתנו.חזקאתההאושר.רגע

נוותר.לאהכללמרותאך

לנו".קוראיםהחיים

עופראדרת

בעמודהמשך

הערה



