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 בדרך מקרקוב לוורשה

  

בתא הרכבת הנוסעת מקרקוב לוורשה היו שישה אנשים. כולם זקנים אשר באו לפולין כדי להשתתף בפסטיבל 

שופן. עשרה ימים בהם בערב קונצרט וביום טיולים. טיולי אוטובוס ורגל בוורשה ובקרקוב. יום אחד נסענו בבוקר 

לוורשה למחרת בערב. דרך חלונות הרכבת נראתה השמש השוקעת ולאורה שדות בתי חוה לקרקוב וחזרנו 

וכפרים. השמש שקעה ובחלון הרכבת כבר לא היה מה לראות. התפתחה שיחה בין ששת האנשים שהזדמנו יחד 

על מי בתא כמעט במקרה. ראשונה דיברה אהובה בלונדינית נאה וחטובה )רציתי לומר "בחורה" אבל איך אומרים 

שכבר את השבעים גמרה(. פתחה ואמרה: אני נולדתי ביער בין הפרטיזנים וחייתי ביער עד גיל שנה. אחר כך 

מסרה אותי אימי למשפחה גויה אשר תמורת תשלום לא פעוט גידלה אותי כגויה עד סוף המלחמה. אחרי 

יתות הנמוכות( אמרה לי: "מעכשיו המלחמה מצאה אותי אימי ולקחה אותי לארץ ישראל. בגיל בית ספר יסודי )הכ

זו את". ויום אחד חזרתי מבית הספר בוכיה: "לא רוצה ללמוד שם יותר". אמא שאלה למה? ילדה אחת אמרה לי: 

"אין לך אבא ועשו מכם סבון". ואמא אמרה: היום תשארי בבית ותחשבי על משפט שיוכל להשיב לה, ומחר תחזרי 

י לכיתה ודווקא אף אחד לא הציק לי. בכל זאת ניגשתי לילדה הפוגעת לכיתה. חשבתי ומצאתי. למחרת חזרת

ואמרתי לה: נכון שאין לי אבא אבל שלך מכה אותך ואילו אני עושה מה שאני רוצה. היא החלה לבכות המורה באה 

ושאלה מה קרה? "היא הרביצה לי" הילדה אמרה. האומנם? שאלה אותי המורה. כן משהו כזה, אמרתי בחזרה. 

ר אברהם: כשפרצה המלחמה היינו בפולניה על פי חוזה מולטוב רובנטרופ הרוסים היו צריכים לצאת והגרמנים אמ

להכנס. כשאמא ראתה את הגרמנים צועדים הם לא מצאו חן בעיניה. היה איזה בלבול והגרמנים יצאו את העירה. 

ים הגרמנים חזרו, אבל אברהם אמא תפסה את הרגע וברחה ברגל עם כל משפחתה לכוון רוסיה. אחרי יומי

ומשפחתו כבר לא היו שם. עם התקדמות הגרמנים ברחו יותר ויותר לתוככי ברית המועצות. לפני המלחמה היו 

ההורים קומוניסטים ולכן יכלו לקבל רישיונות שהייה ועבודה בברית המועצות. הבן, אבי, למד ועבד ושם הכיר את 

יו לה רישיונות. זו היתה סיבה טובה להתחתן, הם התחתנו והסתדרו: הוא אימי. יהודיה שברחה לרוסיה אך לא ה

עבד בקולחוז והיא במרפאה, אבל אז גויס. הוא השתתף במלחמה כל הדרך ועד ברלין הגיע.אחרי המלחמה הכול 

היה אחרת. לחזור לעיירת מולדתו לא העז, היו הורגים אותו מחשש שירצה חזרה את רכושו מצד שני היה צריך 

לחפש כדי למצוא את אשתו. בכל פולניה הסתובבו חיילים משוחררים בידם תמונות המחפשים את קרוביהם. מהם 

למד שהממשלה הקצתה שתי עיירות שבהן התרכזו המחפשים, הוא הגיע לאחת וגר שם. עם הזמן למד 

תן היא הגיעה להתפרנס, במקום פתח עסק מצא את אחיו והעסיק גם אותו. אשתו גם היא מצידה חיפשה או

לעיירה האחרת ושם למדה מפי מחפשים אחרים שהוא קיים והיכן והלכה אליו. הם נפגשו חיו קצת בפולין ועלו 

 לארץ. 

פתחה ואמרה היושבת מולי, אני מבולגריה. בבולגריה היו היהודים כמו כולם ולא סבלו רדיפות הצקות או אפליות. 

. כשמלך בולגריה נפגש עם היטלר אמר לו הלז ומה עם במלחמה בולגריה היתה בעלת ברית של גרמניה

היהודים? החזיר לו המלך: אני צריך אותם לעבודה. ואכן כשחזר ריכז חלק מהם במחנות עבודה אבל לא שלח 



אותם ברכבות לאשוויץ. בביקור הבא העלה היטלר את הנושא שוב והמלך התחמק שוב. חזר הביתה ומת. כולם 

גרמנים דחקו, אבל מי שהפריע היה הארכיבישוף שאמר: אם הם ישלחו אני אהיה בראש בטוחים שהורעל. ושוב ה

השיירה. לקראת הסוף אבי הרגיש שזה הולך לקרות נזכר בחבר טוב שהיה פשיסט נסע אליו לכפר ואמר לו: אתה 

. ברקע רואה שהגרמנים מפסידים קח את הילדים שלי שמור עליהם והם יהיו לך תעודות ביטוח אחרי המלחמה

 נשמע קול תותחים, הרוסים הגיעו והסיוט נגמר. 

הרכבת הגיעה לוורשה. אנחנו ירדנו בתחנה חזרנו לחדרינו במלון לישון. למחרת יצאנו לראות את השרידים שנשארו מן הגטו. 

פים שהיו את הבונקר האחרון שהו נלחם אנילביץ עד מותו,  את בית הקברות שנשאר ללא פגם ובית כנסת אחד שנשאר מאל

 שם. 

 


