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  התמונה שעל הקיר

  גילת כהן

  גרמניה, מיטלסין, אייזיק וסוזי כהן) מנדלבאום(מוקדש לזכרם של ֶסלמה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,עם משקפיים עגוליםהגבר . בתמונה רואים שלושה. מעל המיטה של אבא תלויה תמונה
עדינות פניה . סא קש פשוטייושבת על כ האישה לידו .שיר מבטיימ, זקוף עומד ,עניבהוחליפה 

, עם רקמה על הצווארוןוים פשוטים ובקכהה לבושה שמלה ,  גבוהותהעצמות לחיי ,כך- כל
בת כ, וילדה קטנה .אבל העיניים עצובות, ביעות טוב לבפניה מ,  על הצווארשרשרת פשוטה

בוודאי הלבישו אותה בשמלה .  שמלת תחרה,ער הבהירישביל בש, רצינימבט  ,עומדת ,שבע
  . י שהלכו לצלם לפנשלה הכי טובה

   "?איפה אתה בתמונה" , אני שואלת,"אבא"
ושלחו את התמונה הם הצטלמו  , אבא שלי חזר מדכאו.שהייתי בהיידןכהתמונה צולמה "

  . חזרה התשובה,"להיידןאלי 

  . משפחתו הקרובהמהתמונה היחידה שיש לאבא שלי . תמונהלחוזר המבט שלי 
אני . בו צולמהש בהירה וברורה כמעט כמו ביום , שנה70מלווה אותו כבר כמעט ש ,התמונה
בא וסבתא  ס– ות האלהיהרצינמנסה לנחש מה מסתתר מאחורי הפנים , שובאותה בוחנת 

  . םדודה שלי שלא זכיתי להכירו, שלי
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אולי הוא ,  מהעבודה הקשה בדכאוחבול כולוהאם גופו לא , כך- האיש שעומד כאן זקוף כל
מבט רציני כמו ישיר ימ , מסתיר את הגב השבור ממכות,ותיועומד כאן זקוף בשארית כוח

  ? " בן,אנחנו סומכים עליך": אומר

 .מנסה לחייך אבל ליבה נקרע מגעגועים לבנההיא בוודאי , כך-והאישה עם המבט העצוב כל
 הרי,  בגדים חמיםבהשמה . ארזה לו מזוודה קטנה, 1939ינואר   בחודשאחדקר שבלילה , בנה

שדחפה לתוך  יים חמיםאו זוג גרבסוודר נוסף   בכתה עם כלודאי. ל כך קרבשוויצריה כ
נתנה ודאי  . טעם של ביתזכיר שי,גם איזה ממתק קטןחבה למזוודה תאולי . המזוודה הקטנה

 אותו  חיבקה, נודעיבדרך הארוכה אל הבלתבה  זכרילהו להביט שיוכל ,תמונה שלהין וארול
 לא היה הוא? אבאו.  לא יותר, רק לשלושה חודשים,הבטיחה שזה לזמן קצרו בכל הכוח

 ,ם סוזי הקטנה בבית עההיא נשארה לבד.  בדכאו,הרחק משם הוא היה ,פרד מהבןיבבית לה
  .ן שלהיוו וארקייזילאעם הדאגה והגעגועים 

? ומה יהיה על סוזי הקטנה. עליהםמהשמים מתקדרים , כך עוברים עליהם-ימים קשים כל
?  לאן הוא נעלם– לשאול על האח הגדול לא מפסיקהש, שמחת חייםמלאת , כזאת שובבה

  ?מתי יחזור הביתה

בפרוטות האחרונות ? ואולי המבט הרציני מסתיר את הידיעה שזוהי בעצם תמונת פרידה
, יןותמונה לארו. יסעו מזרחהי תמונה אחרונה שלהם לפני ש,םּלָ שעוד נותרו להם הלכו לצַ 

  .יגיע לחוף מבטחיםשהלוואי ש

  . המשכתי לפסוע במחשבותיי

���  

  . עצמות לחיים גבוהותאותן , תה גבוההי ה,מוליעל השביל הדמות 
  .  קולי רועד, פניתי אליה,"למהשלום סֶ " .ידיה מ אות זיהיתי,התקרבהב

   "? מי את,שלום לך" .המעשי, היא האטה את הילוכה המהיר
  .  המלים בקושי יצאו מפי,"שלךין וארואני הבת של "
 רק בן הוא, שליין וארוו ,הרי את מבוגרת ממני".. לצחוקעצמה מ היא עצרה "?שלי יןורוא"

  ..."תשע
  .עניתי לה בעדינות, "עוד מעט מגיע לגבורותין וארו, 2009 אנחנו בשנת"
. ".. סליחה אני חייבת לשבת?ת הנכדה שלי וַא?הקטן שליין וארו ! לא יכול להיות?גבורות"

   .תא ונכדהסב, התיישבנו על הספסל
  " ?איך ידעת שזאת אני? את הנכדה שלי"
  . " וסוזיסבא, ת ַא– מכם התמונה היחידה שיש לאבא ,מהתמונה שעל הקיר"

ממש .  בקושי היה לנו כסף ללכת להצטלם.כך עניים אז-היינו כל? התמונה ששלחנו להיידן"
בקושי  , חלש מדכאוכך- הוא חזר כל, זאתק לא יכולתי לבקש אפילוייזי מא,חסכתי אוכל מפי

הייתי יוצאת לשדות .  כדי שיתחזק קצת, הייתי חייבת לתת לו לאכול כמה שאפשר,הלך
, ה מקמח תפוחי אדמ. היה בשר בביתרק לעיתים נדירות. ירקות לאסוף תפוחי אדמה וקצת

 כל כך אהבו את הלביבות ארווין וסוזי, הייתי מכינה לביבות מתוקות ,סוכרקצת , שמן ומים
  . " בבקשה,ספרי לי עליו. ..האלה

 הוא הצליח להגיע משוויצריה , יש לו שלושה ילדים וחמישה נכדים,הוא גר בקיבוץ בישראל"
  . "לישראל

לא ידעתי איך הוא מסתדר . גהאלא עצמתי עין מדכמה לילות ", עיניה נצצו, "אני מאושרת"
   "... אם הוא לא בודד מדי,אם קר לו, בשוויצריה ,שם
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, "הם הפכו להיות ברבות השנים חלק מהמשפחה שלנו, מצא שם חברים נהדריםהוא "
  . שאלתי אני, "?יה איזה ילד הוא ה,ואבא שלי". הצלחתי להשחיל משפט

.  בכפר היהודיאהבו אותו בבית הספר. דו פיקח מא,תושייהעם הרבה  ,שובבהוא היה ילד "
 ארווין וחבריו, לדים היהודים בכפר הגויים היו מנסים להתנכל לי, מסוכנתהיתההדרך לשם 

לפעמים הייתי יושבת . לחמוק בשלום יםמצליחהיו רצים מבית יהודי לבית יהודי וכך היו 
במתבן של משפחת עם חברים הייתי רואה אותו . שהייתי מקלפת תפוחי אדמהכ, ליד החלון
, למעלה עד אהבו לטפס םה.  קופצים ומתחבאים מאחורי חבילות הקש במתבן,הכהן השכנ

הנשמה שלי הייתה פורחת כל פעם . שאגות קרבבמשם לקפוץ למטה ו ,חבילות הכי גבוהותל
   ." לנערים הגוייםהלא התקרב מעולם ,החבורה שלהם היתה תמיד יחד. מחדש

עשינו טיול . שאבא היה בן שבעיםכ, מיטלסין, נו בכפר שלכםי הי.את המתבן הזהאני מכירה 
  . "כפי שהיה אז, ההואהמתבן תמונה של אפילו יש לנו  .ת שלכםראינו את הבי, לכפר

   "...ן אבא הוא ארווין שלייאיזה מספרי , ספרי לי עליכם"
רוצה  ורק עלינוכל הזמן חושב הוא . ממש כמוך,  כל הזמן דואג לנו,הוא האבא הכי טוב שיש"
חידים בקיבוץ היינו הילדים הי.  הוא אפילו קנה לנו חמורפעם, את יודעת. היה לנו טוביש

   ."שהיה להם חמור פרטי
תמיד היה לו חוש הומור מיוחד . שליין וארוזה מתאים ל. למה התפקעה מצחוקסֶ  ,"?חמור"

  . "ואהבה לבעלי חיים
  

   "?בעלי חיים? היה לכם משק בכפר, ספרי לי"
חלב מהפרות וקצת ביצים מהתרנגולות לנו  היהאז  .היה לנו משקבזמנים הטובים "

. המשק הגויים לקחו לנו את אחר כך .אוכל על השולחןתמיד היה  , בחצר חופשישהסתובבו
 היה בא לבקר ,פרוטותכמה בקושי הרוויח  , רחוק מהכפר,אייזיק מצא עבודה בבית מלון

 ותסוכרי – להם משהו היה משתדל להביא הוא ...חיכו לוכך - כלהילדים  .פעם בחודשאותנו 
 היה יכול לשחק באוטו ,קטן שלנוילד  וה. לארוויןיץעם קפאוטו , בובה לסוזי, ותקטנ

  . "..שעות

הביא , שנים עבד בתור רכז קניות. אוהב לנהוגאבא עד היום ", התפרצתי, "ת יודעתַא"
  . "..סחורה לקיבוץ באוטו גדול

. לראות מכוניתאפשר היה רק בעיר הגדולה . אצלנו בכפר בכלל לא היו מכוניות? אוטו"
  . "רכבהוא חלם להיות נהג של ,  על המכוניות בעירק היה מספריאייז

כמה ת לא תאמיני ַא .היידןב שקיבל ממךאבא שמר כל השנים את המכתבים , ת יודעתַא"
-המכתבים היו כל . ניסיתי לצייר את דמותך מתוך המילים הספורות,פעמים קראתי אותם

ה רּבָ לא מַ , שיתד מעו מאשהייתבלתי תחושה י ק. אהבה ודאגהמלאיםכך קצרים אבל 
מי יכול  ,זה הפסח השני שאתה בהיידן "שלך מכתב קראתי בכש . כמו אבא בעצם,במילים

 עברה בי "...תהיה אסיר תודה על זה, כך הרבה זמן-היה לחשוב על זה שתהיה שם כל
  . "צמרמורת בכל הגוף

 חשבנו שזה יהיה.  מי היה מאמין ששלוש שנים נכתוב לו מכתבים?המכתבים האלה"
קרוא ולכתוב ויכלה לכתוב לו מכתבים ל אפילו סוזי כבר למדה ,שלושה חודשיםמקסימום 

ואז גם הצטלמנו  ,יןוכמה מילים לארוהספיק לכתוב , ק שחזר מדכאויאייזאפילו , בעצמה
  .כולנו יחד לתמונה

   "... לתמונה שעל הקיר"
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ק יזאת הסיבה שאייז. ה כבר ידענו שאנחנו מגורשים מזרח,בעצם" :היא חייכה והמשיכה
 היינו אסירי ,למרות הגעגועים המייסרים, בגלל זה. קשההמצב היה ממש . שוחרר מדכאו

, הוא היה תלמיד טוב בהיידןגם . בו יש תנאים טוביםשין נמצא במקום ושארוכך  עלתודה 
   ." שקיבלהיה שולח לנו את הציונים

 ," זמר גדול הוא לא היה,ו עד היום הם שמורים אצלנ,הציונים גיליונות ראיתי את ,כן"
   .חייכתי

  . למה חייכה בחזרה סֶ ,"לואפשר להיות טובים בכ איאבל  ,נכון"
  .אהובבנה ההרגשתי שגם עתה היא מגינה על 

לים יהמ ,"תאמין חזק באלוהים ואל תשכח מי אתה  ":ק כתבימילים הספורות שאייזה"
 ף א,אמונהה שמר על תמיד ,ח מי הואאבא מעולם לא שכ . נר לרגליו כל חייוהיוהאלה 

, פשטות,  חיים של צניעות.מהכפרבו הנשמה של הילד היהודי פעמה  תמיד ,שאנחנו חילונים
הודות . פיינו אותויא הדברים שתמיד  אלה– עודישל יתחושה  וגם ,אהבת אדם, עזרה לזולת

ציע לו לבוא אליו ה, דוד אברהם, אחיךכאשר  גם, ישראלחיות בארץ נשאר ל ייעודתחושת הל
חיות  הוא האמין שיהודים צריכים ל.היו לו יותר קליםשם ישהחיים והבטיח ארצות הברית ל

  ."בארץ ישראל, במולדתם

   ."הרבה חשבתי על זה", שאלתי ,"?איך אבא הצליח להצטרף לקבוצה בהיידן"
, הצליחהת קהילה היהודיה. עברנו לפרנקפורט,  בכפרלא יכולנו להישאראחרי ליל הבדולח "

לקבוצת ילדים יהודים מהעיר פרנקפורט  לסדר מגורים ,ארגון נשים שוויצריבאמצעות 
ונה עד מ שבני התנאי שלהם היה שהילדים יהיו .בשוויצריה ילדים ביתבומהכפרים באזור 

  . לכן נשארה איתנו,ה מדיצעירתה יסוזי הי. ין היה מהקטנים בקבוצהוארו. שתים עשרה

כתבתם  –  מנהל בית הילדים קיבל אותו בשבילו,בעצם – מכם בא קיבלמכתב האחרון שאב"
  ... "שאתם נוסעים מזרחה

י האומץ לכתוב לא היה ל" .דמעות עלו בעיניה, והשתתקה פתאוםשלי סבתא אמרה , "נכון"
  . ".. שנצליח לכתוב לו עוד מכתבים מן הדרךקיוויתיכל כך , לו בעצמי על כך

   .בסוף לשאולל הצליחה ,"?חיםאז ארווין הגיע לחוף מבט"
  . הוספתי,"הנינים שלך"... "ונכדיםילדים  ,אישה –משפחה  יש לו ,את רואה, כן"

  . מהספסלהתרוממה למה סֶ  "...אני כל כך עייפה"
   .ללכת והחלה  אמרה לי," שלייןוארומסרי נשיקות ל"
  . צעקתי אחריה," בעצמךידי לו שלוםאולי תג"

   ."ת צועקת מתוך חלוםַא", ידיל  אבא עמד"..?מה קרה לך"
  . ליםיאת הממפי בקושי הוצאתי , "היה לי חלום מוזר"

   .על הקירשבתמונה  , שםהיתהלמה סֶ , הסתכלתי למעלה
  . היעל פנשלווה של  בחיוך לי שהבחנתיהיה נדמה 

  . "למה בסדר סֶ הכול" . ללא קולנעושפתיי  ,תמונהעבר החייכתי ל

  

  2009מאי , מודיעין

 


