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 פתח דבר

. להורי היו קונדיטוריה ובית חרושת קטן לשוקולד. 1924באוקטובר  13־נולדתי בווינה ב

בגלל איחוד גרמניה ואוסטריה  ושנקטעלמדתי בבית ספר יסודי ואחר כך ארבע שנים בתיכון 

 10־ובוכנוולד. אותי שלחה אמי ב נשלח אבי למחנות הריכוז דכאו 1938ביוני  1־(. ב1938)

במשלחת ילדים להולנד. אחי, נפתלי, המבוגר ממני בשנתיים, נשלח  1938בדצמבר 

תי תחילה במסגרת עליית הנוער לארץ ישראל, אבל אני הייתי צעירה מדי לכך. בהולנד שהי

 (.Loosdrechtלפליטים ולאחר מכן בבית עליית הנוער בלוסדרכט ) בבית ילדים

אמי הצליחה לשחרר את אבי ממחנה הריכוז תשעה חודשים לאחר שנכלא שם,  

הצליחו הורי להצטרף להפלגה  1939באמצעות ויזה מזויפת לארצות הברית. בסוף אפריל 

לסכן בכך. כשהגיעו, לאחר הפלגה של שישה , ואותי לא רצו לארץ ישראלבלתי לגאלית 

בספטמבר  1־ם לסדר לי אשרת כניסה רשמית לארץ. בתשבועות בים, הם עשו כל שביכול

הייתי אמורה להצטרף אליהם, אולם באותו היום פרצה מלחמת העולם השנייה ואני  1939

ודת חקלאית משך היום עבדתי אצל איכר, כהכנה לעבבנשארתי בהולנד, בבית עליית הנוער. 

בארץ ישראל. כשהחלו בהולנד משלוחי יהודים למחנות ריכוז וגם ההכשרה שלנו הייתה 

להחביא את כל חמישים הילדים  –בעזרת קבוצת נוצרים הולנדים  –בתור, הצליחו מדריכינו 

של קבוצתנו תוך יום אחד אצל משפחות הולנדיות נוצריות. זו הייתה ההתחלה של קבוצת 

(, קבוצת מחתרת של חלוצים יהודים והולנדים נוצרים, שמאוחר יותר Westerweelוסטרוויל )

  בלתי לגאלי דרך צרפת לספרד. באופןהעבירו צעירים יהודים 

התחלתי את יומני הראשון עוד בלוסדרכט, לאחר פלישת גרמניה להולנד. לקחתי אותו  

( ודוד Grietְחריט ) (, אצל דודהZutphenאיתי למקום המחבוא שאליו הביאוני בזוטפן )

הנדריק. שם כתבתי את שני היומנים הנוספים. כשהיה עלי לברוח משם, בשעת לילה 

מאוחרת ובחיפזון גדול בגלל הלשנה )זה היה לאחר כתשעה חודשי שהותי שם(, שרפה 

דודה חריט את היומן הראשון שנשאר כפי הנראה אצלה. את שני היומנים האחרים כמדומני 

ו שמצאתי אותם לאחר המלחמה. אינני זוכרת במדויק. כשהיה עלי לברוח שלקחתי איתי א

בלילה, הצלחתי להגיע לאיכר שבביתו עבדתי בעת ההכשרה בלוסדרכט. שם נשארתי 
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שבועיים ולאחר מכן שהיתי כשנה אצל זוג צעיר )עם שני ילדים קטנים(, שניהם תיאולוגים. 

להסתובב קצת ביתר חופשיות. יכולתי גם  –גם כן עם תעודות מזויפות  –שם הייתי רשאית 

 לצאת לרחוב, כי חשבו שאני עוזרת בבית הזוג. 

(, עבדתי במחתרת 1944לאחר שהעבירונו באופן בלתי לגאלי מהולנד לצרפת )בינואר  

יהודית כחלק מקבוצת ווסרוויל, שבה אני חברה עד היום. יש בידי אף מספר דפי ־הצרפתית

לה אינם כתובים בצורה מסודרת משום הפחד שיתפסו אותי ויגלו יומן מהתקופה ההיא, אך א

עליתי ארצה כאחראית על שבעים איש שהגיעו באופן בלתי  1945יותר מדי. בספטמבר 

 לגאלי לארץ ישראל, היכן שחיכו לי הורי ואחי.

 , אני אלמנה ויש לי בן ובת וחמישה נכדים.כיום אני גרה ברמת חן 
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ני רוצה להתחיל את יומני השני. ההבדל בין שני היומנים הוא שהקודם נכתב רק כדי היום א

לכתוב מדי פעם משהו, ואילו את היומן הזה אני מבקשת לייעד ליומן של ממש. איני בטוחה 

יומן פירושו ספר שבו כותבים כל יום חוויות,  -כך אני חושבת  –אם זה באמת כך, אבל לרוב 

יני יודעת אם כך אעשה. ייתכן שאכתוב כל יום כי כרגע אני מרגישה מחשבות או רגשות. א

 צורך בכך, אך אין בכוונתי להכריח את עצמי לכתוב בכל תנאי רק כדי לומר לעצמי שכתבתי.

הייתי צריכה לעשות זאת שלשום, ומיד  למעשה היום הוא לא היום המתאים להתחיל. 

שה ימים, בערב, הגעתי לכאן. כולנו נאלצנו אסביר מדוע. שלשום, או ליתר דיוק, לפני שלו

למשפחות שאצלן  –לפעמים כבודדים  לפעמים בזוגות –לעזוב את לוסדרכט וחילקו אותנו 

היה עלינו לשהות ולהעביר את הזמן באופן הטוב ביותר. כך התחיל פרק חדש לגמרי ורציני 

ני נמצאת בתוך כל זה והכול בחיינו. אני לא יכולה וגם לא רוצה לכתוב על כך בפרוטרוט, כי א

טרי כל כך. באמצעות כתיבת שורות אלה בוודאי אזכר בעתיד בתקופה זו, בתנאי שהכול 

 יעבור בשלום!

מדוע בעצם לא התחלתי לכתוב שלשום? הסיבה לכך היא שכאשר עזבתי את לוסדרכט,  

ני הראשון היה שהיה מופנה לעזרא, בדיוק כמו שיומ –מעין יומן  –היה בכוונתי לכתוב יומן 

כניתי, מכיוון ומכוון ליעקב, לפחות בתחילתו. אלא שאני חושבת שכבר כעת אשנה את ת

שאני רואה עד כמה הצלחתי בכך בקשר ליעקב. יומן נועד למען הכותב עצמו, ולכן אכתוב 

בכנות כזו כפי שהייתי עושה ביומן המוקדש לך, עזרא. אולי אפילו ביתר כנות. אתה מאמין 

י יודעת. בכל אופן, אני כותבת "לך" ומתכוונת למחברת, לפעמים אולי לאנשים לי? אינ

 ולי יבוא היום שבו אתה, עזרא, תוכל לקרוא אותו ואז אולי נצחק על זה, ואולי לא.אמסוימים. 

אם כך, אני כאן זה היום השלישי ופירוש הדבר הוא להישאר לעת עתה בחדר. זה לא  

כדי לקבוע מה לעשות במשך היום. נדמה לי שלא אוכל לעמוד  דבר פשוט. תכנתי לי סדר יום

 בכך, אבל על אף זאת זה לא יוכל להזיק אם אעשה זאת. וזה נראה כך:

 

 לקום, להתעמל, לאכול ולעזור במשק בית 10:30-07:30 
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 אנגלית 11:30-10:30 

 צרפתית 12:30-11:30

 צהריים 13:00-12:30

 מנוחה 14:00-13:00

 ירה, או משהו כזהתפ 15:00-14:00

 לצייר 16:00-15:00

 תנ"ך, מתמטיקה 17:00-16:00

 כתיבת יומן 18:00-17:00

 ארוחה 18:30-18:00

 לחרוז או גיאוגרפיהאו  19:30-18:30

 .למיטה ולכתוב או לקרוא 19:30אחרי 

 

כן אין לי ספר טוב לקריאה. האנשים  רפתית עדיין חסרים לי ספרים. כמוכדי ללמוד אנגלית וצ

אן מאוד הגונים, אבל בכל זאת הם מרקע אחר וגם נוצרים. זה לא קל, אבל חייבים להחזיק כ

מהצד הטוב. אתמול בערב היה כאן מישהו ששהה פעם בלוסדרכט. מעמד ולהביט על הכול 

נתתי לו מכתב ארוך לעזרא. איני יודעת אם הוא יבין אותו. אני מחכה לתשובה. כתבתי לו 

שאני נערה. אולי פחות מדי,  –כמו בכל השיחות שלנו  –חשבתי בכנות רבה, ומעט מאוד 

 אבל את זה אני מקווה לראות בתשובתו.

זה לא בסדר שלא כתבתי עכשיו אני רוצה לכתוב לך משהו שכתבתי גם לעזרא. בעצם  

יאה. תמיד הייתי מקורבת יותר אליה. אני עצמי לא יודעת מה גרם לי להרגיש קודם כול לט

ים בלוסדרכט, שהחברות שלי עם עזרא היא עמוקה יותר. תמיד חיבבתי אותו בימים האחרונ

בשבועות האחרונים הייתה לי אמנם  והוא תמיד היה בעיני בחור נחמד, אבל לא יותר מזה.

הרגשה לא ברורה, אך חשבתי שזה בגלל רותל. ואחר כך היו רגעים כאלה שבהם הרגשתי 

ייתי רוצה לדעת אם גם הוא הרגיש כך. איני יכולה כל כך קרובה אליו בלי שהחלפנו מילה. ה

 את תרמיל הגב שלילומר מתי זה היה, אני יודעת שכך היה. הרגשתי כך גם כשעזרא ארז 
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זאת, עזרא. לא שאלתי ואני עמדתי לעזוב תוך זמן קצר, ואיני מאמינה שאתה לא הרגשת 

שוב לי. אחרת אפשר גם לא במכתבי. כפי שאתה יכול להבין, זה מאוד חאותך על כך. 

. לעת עתה אני מסיימת. חום לחשוב שיש לי דאגות אחרות, אבל זה שייך לדאגותי האחרות

 מחניק בתוך החדר, אבל אסור לפתוח את החלון יותר מדי...

 

 , בבוקר1942באוגוסט  19

במקרה מוזיקה  הייתהד(; זה הלך לא רע. לפני זה ו)אלגנטי מא התעמלתי היום לפי הרדיו

על וינה. בכל זאת זה קצת מרגש ית. אם אומר לעצמי גם אלף פעם שאני מצפצפת וינא

 לשמוע וזה פשוט שימח אותי. 

. היות ועלי לחלוק עמה את 11במקרה נמצאת כאן לביקור קרובת משפחה, נערה בת  

 . לאחרים על כךלספר המיטה, היא יודעת באופן חלקי את סיפורי, אך הבטיחה שלא 

כל ן התופרת בשמונה בבוקר, כך שלא יכולתי לרדת לאכול. לא אכפת לי אכ הייתההיום  

. אבל פתאום הופיעה הקטנה וקראה לי לחדר הסמוך. היא הביאה לשתינו את האוכל כך

 וקרנה מרוב אושר. יצור חמוד זה גרם לי רוב נחת. 

לך, אתמול בערב שאלתי את דוד הנדריק )אמנם לעת עתה אינני קוראת לו כך, אך בשבי 

בלעדיהם לא אוכל להתחיל משהו ממשי. אולי הוא ישיג לי  - יומני, זהו שמו( בקשר לספרים

 עתה סוף. ית, זה בכלל יהיה יופי. נו, לעתגם ספר בעבר

 

 1942באוגוסט  23

בינתיים קרה משהו די מרגש. לא הספקתי לכתוב על כך בשקט. בצהרי יום רביעי נפלה 

. עד היום היא שכבה במיטה ואני מנהלת את משק הבית. דודה חריט מהמדרגות ונקעה צלע

ל, לבשל ולטפל וימים בלבד והיה עלי לדאוג להכשלושה  כאן זה לא היה פשוט היות ואני

קשה, אך מה שכן גרוע היו התנאים בהם הייתי  הייתהבדודה חריט. העבודה כשלעצמה לא 

לחלון, וכו'. לא יכולתי  לרוץ לחדרי, לא להתקרב - צריכה לעשותה. כשמצלצלים בדלת

ספור את הצלצול, מבלי שזה ן. נדמה היה לי ששמעתי פעמים אין להמשיך כך לאורך זמ
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קח שבועות ואז היה יה יזבאמת קרה. כעת הדודה הבריאה, תודה לאל, ואני כבר חששתי ש

 באמת קשה. 

לחלות  נוסף לכל זאת יש לי כבר היום כאבי גב, אני מקווה שזה לא משהו רציני, כי 

עכשיו זה לא תענוג. אני באמת מפחדת מזה. לקטנה שישנה איתי יש, כפי שאני מניחה, 

בלו נזכרת כרגע בפתגם ההולנדי: רוב סדבק. אני ימשהו בריאות, אבל זה לא מוכרח להיות מ

 לכן, מטה, שימי לב!של אדם הוא הפחד מפני המחלה. 

בקר פה, במקרה ויהיה בסביבה ו. ושאל האם הוא יוכל לדוד הנדריק כתב מכתב לְ  

 הייתהבמהלך השבוע. רציתי לשאול אותו כמה דברים: מה היה עלי לעשות אילו האישה 

צריכה לשכב יותר זמן, לאן ללכת אם חס וחלילה משהו יקרה, מה בקשר לתעודות זהות, 

האם אז נוכל לנהל אורח חים יותר חופשי? האם אז אפשר לרכז כמה אנשים באותה סביבה 

ך שאפשר להיפגש? אם אפשר שאוכל להיות קרובה לעזרא? מה עם תרמיל הגב? לאיזו כ

 מטרה להוציא את הכסף? וגם בהזדמנות זו לבקש ממנו למסור, מכתב לעזרא וטיאה. 

סורי מצפון. האם אפשר לדרוש ממנו כשיש לו כל כך הרבה עבודה, ימצד אחד יש לי י 

הייתי רוצה לדעת איך האחרים מסתדרים. אני שיקדיש עוד מזמנו בשביל כל אחד לחוד? 

מתביישת שאני כל כך חלשה. ברגעים אחרים אני דווקא מרגישה את עצמי חזקה, לצערי לא 

טובים. במשך השבוע האחד הזה שאני  כל כךקשה להיות לבד. האנשים כאן  ךתמיד. כל כ

גם דייר משנה(. האנשים )יש  שלושהלמרות שאני רואה תמיד רק את אותם  פה קרה המון,

אישה טובה, חכמה ומאמינה. יותר מדי טובה בעיקר עם דודה חריט שוחחתי הרבה. היא 

בשבילי. דיברתי איתה כבר על כל מיני נושאים. היא מבינה אותי ובכל זאת לא יכולה להבין 

אחרת. היא מאוד מאמינה ואני מעריצה אותה בשל אמונתה. להיות ל. זה גם לא יכול ואת הכ

וח חיוניותה בא לה מהאמונה באלוהים, שכל אשר הוא עושה, הוא עושה טוב. גם אני כל כ

בשקט, את זה ולא יכולה לחיות כך חושבת שקיים איזה כוח עליון, אך אינני יכול לתאר לי 

ל לכוח העליון. אני יודעת שלי עצמי אין הרבה כוח, אבל מאמינה ולהתפלל ולהשאיר הכ

טוב שאני אשתדל, במקרה  לת את עצמי האםלמשל, אני שוא שהרבה תלוי גם במעשי אני.
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הגיע למקום שבו החיים יותר קלים? האנשים כאן כל כך סומכים על ה, ליואהיה חופשי

 , אולי כדאי שלא אעזוב פה בכלל? כל כךאלוהים ודואגים לי 

 אם זה לאלפי מה שנראה באותו הרגע הטוב ביותר.  רק יכולה לפעול אני אך מצד שני 

יצליח, אז לא. כך ניסיתי לפחות לעשות משהו. בזה הצדיקה אותי דודה חריט. היא הייתה 

יפול דבר. נו, אני י מחכה לראות איך הייתהמתפללת לאלוהים לעשות את הדבר הטוב ואז 

על המכתב של עזרא מסיימת להיום. אלך קצת יותר מוקדם למיטה, רוצה עוד פעם לעבור 

 ואולי גם לקרוא מעט.

 

  1942באוגוסט  25

שלא חזרה עוד לגמרי לאיתנה. היא עושה כמעט  ישה יותר טוב למרותדודה חריט כבר מרג

ל במשק הבית. לפני הצהריים אני עוזרת לה, קולפת תפוחי אדמה, מסדרת את ושוב את הכ

החדרים למעלה או מתקנת גרביים. מכל סדר היום שקבעתי לי עוד לא קיימתי הרבה. אני 

הרצון לכך. אפילו את התעמלות הבוקר אני לא עושה  בכך שאין לי עדיין מתרצת זאת

בקביעות, אבל זה גם בגלל שאני לא מרגישה לגמרי בסדר. זה כבר מספר ימים אני מרגישה 

הפנים, הידיים והרגליים מזיעות ללא הפסקה. מה קורה איתי אינני יודעת. דווקא משונה: 

י שוכבת במיטה, הפיג'מה שלי מהר מאוד נעשית אני, שבדרך כלל בקושי הזעתי. כשאנ

 רטובה לגמרי.

אני סבורה שאני פקעת עצבים, אך אינני יודעת מה ואיך אני יכולה לשנות משהו. פעמים  

ספור אני אומרת לעצמי: אני אתגבר! טוב, נחכה, אם לא יוטב לי צריכים לקרוא לרופא  אין

ת, אז אני קוראת. ספר אחד גמרתי. זה עסק אם אני לא עוזרת במשק הבית או אוכלהיהודי. 

באהבתה של נערה לא מאמינה באל, שהפכה למאמינה. אם אקבל תשובה מעזרא, אכתוב 

לו על כך בהרחבה. הרי הוא היה פעם דתי. אני רוצה לדעת מדוע הוא אינו מאמין כעת ואיזו 

 משענת יש לו עכשיו. ליהודים דתיים הרבה יותר קל לעבור זמנים אלה.

אני סקרנית האם ו. יבוא ומתי. עכשיו אני קוראת את הספר "הילדה" מאת אן דה פריס.  

חשבתי שהיא  ,לאדיתכבר שמעתי הרבה עליו. הוא גם כתוב ברוח הנצרות. במקרה ואכתוב 
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אולי תעזור לי להשיג ספרים. גם לטיאה אני צריכה לכתוב כדי עוד להספיק ולמסור את 

עוד קצת. ם אני כבר אמשיך להתבטל, אלך מוקדם למיטה ואקרא המכתב. נו, אולי מחר. היו

 לכן, סוף להיום.

מה בעצם עושים האחרים ברגע זה? אני נזכרת בשיחה ורואה לנגד עיני את כל  

אני כל כך מעוניינת, רוצה לדעת האם הפרצופים. גם את שלך, עזרא. האם ענית לי כבר? 

אותי. אך, כנראה שעלי להתאזר בסבלנות. אני מכירה אותך היטב והאם אתה לא מאכזב 

כמה נחמד צריך להיות אם בימים אלה שניים מאיתנו היו נמצאים ביחד במקום אחד, גם אם 

חושבת שלמרות שהבית קטן וגם אין הרבה מקום, האנשים אני הדבר כרוך ביותר קשיים. 

צמי לא להיות כל כך היו לוקחים עוד אדם נוסף ולו רק כדי להקל עלי. לפעמים אני אומרת לע

ילדותית. אך מצד שני נחמד לחלום דבר שבעצם בגדר האפשרי. אך, נכון, אני רוצה לסיים 

 את הפילוסופיות, ממילא לא יוצא מזה משהו הגיוני.

 

  1942באוגוסט  26

לפני כשעה ביקר פה גיס אחד מבני המשפחה. הוא היה מוכן כמעט לקחת אחד משלנו אליו 

ל על אודותינו. באמת, למרות ויה בגלל מעמדו לעשות כך, אף כי ידוע לו הכאך הוא לא יכול ה

, זה עושה לי בכל זאת טוב בלב לשמוע זאת שאני יודעת מהי עמדתם של מרבית ההולנדים

רצה לעזור במשהו. מיד הלך לקנות שזיפים  כל כךלאיש זלגו הדמעות מהעיניים, שוב ושוב. 

ל יהיה מאחורינו, הוא הזמין אותי לבוא אליו לשבוע ימים, ול בשבילי, כאשר הכוותפוחים, הכ

תים קרובות איך זה אפשרי כשחלק גדול ל בשבילי. אני שואלת את עצמי לעוואז יעשה הכ

אם מדובר בחיים "מהאנשים הוא נגד סדר עולם שכזה )כשאני שומעת כמה אנשים אומרים: 

כל כולו  - בן אדם פחות או יותר נורמלי ל!"(, כשכלושלי, אני מוכן למות, אם בכך אציל את הכ

 בצורה "נורמלית"? - ל להמשיךואיך יכול הכ - מתקומם נגד אי צדק כזה, איך ממשיך

כה, אך נראה לי שמשהו כזה חייב להתחיל. כן, כל בדיוק איך מתחילה מהפ תאינני יודע 

חד לא יכולים אחד אומר שידיו כבולות, אחד לבד לא יכול להתחיל, אבל האם גם כולם בי

להתחיל? האנשים כאן אומרים: לנו, כבני אדם, לנו אין כוח, חייב לבוא אות מכוח עליון. טוב, 
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על כל זה לא אקבל כנראה במהרה  אבלאולי אות, אך גם האנשים חייבים לגרום לכך! 

ואנו נעבור את זה. האנשים  אי פעם זה ייגמרשתשובה. אני לפחות לא יכולה לתאר לעצמי 

ידי הקרבת חייהם, היו עושים זאת מיד. הרי כך  אומרים לא פעם שלו יכלו להציל אותי עלכאן 

ילדיהם שמתו. גם האיש  םהיו כביכול חוזרים הביתה, לחיים יותר טובים, ששם יתראו שוב ע

שהיה פה בצהריים מוכן היה להקריב למעננו את חייו. אני מתמלאת בושה כשאני רואה עד 

ים ממני. האם הייתי אני מסוגלת לכך? אני חושבת שלא. אני גם לא כמה אנשים אלה נעל

חושבת שזה בגלל שאני כל כך צעירה. כל אדם גם זקנים, לכולם יש רצון לחיות. האם כל זה 

 נובע מתוך אמונתם?

כעת משהו אחר: אמש בכל זאת לא המשכתי לקרוא בספר ובמקום זה עברתי שוב על  

ל כל כך רחוק והכ זה. באמת, עליכם עדיין לא כתבתי ביומן המכתבים של ההורים ונורברט.

ל שוב כל כך מתקרב. בכל מכתב כתוב שבוודאי אבוא ווכשאני עוברת על המכתבים הכ

בטוחה. רק אל תדאגו לי יותר מדי,  כל כךבקרוב לארץ. משונה שבזה הייתי בעצמי פעם 

 דוד של לילי. ־ו, דרך בןלמרות שלא רצוי עכשי ,יקירי! אנסה לכתוב לכם פעם נוספת

, את המכתבים שלך אני חושבת שרק עכשיו אני מבינה היטב, למרות אתה יודע, נפתלי 

שאתה מסביר דברים שאני כבר הספקתי להכיר. אני גם מרגישה כחלק קטן של ארץ ישראל, 

הרי אני כבר שלוש שנים בהכשרה, זה לא דבר פעוט! אני יודעת שארץ ישראל אינה ארץ 

, כפי שאולי חושבים רוב העולים החדשים. פעם היה לי גם פחד מסוים מפני הארץ. היום פלא

כבר לא. הגעתי למצב שבו אני אומרת: גם אם עלי להיאבק בבעיות, גם אם החיים שם 

קשים, אני רוצה לנסות. מספיק לי מהגלות! אולי אתה יכול להבין זאת, אולי לא. אינני יודעת, 

יה להיות ובסופו של דבר יהיה טוב. ואם נצא מהמאבק הזה ונישאר אולי ככה זה צריך ה

 בחיים אז בוודאי שלמדנו המון, יותר ממה שיכולנו ללמוד מאלף ספרים. 

כאשר אני חושבת על אבאל'ה, עליך גם עבר הרבה. העיקר להישאר אמיצים! הייתי  

תם כותבת לעצמי בארץ ישראל ולקרוא את היומן הזה. כעת אני סם כשמחה לשבת עם כול

                                                 
  אחי. –נפתלי 
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ואתה החבר הכי קרוב שלי, יומני, אך אם יגיע הזמן, אז הוא כמובן בשבילכם, הורים יקרים 

 ונפתלי, כי לא קיים שום סוד בפניכם.

 

  1942באוגוסט  28

היום בבוקר הגיעה התשובה מהמורה, שהוא אכן יבוא ברגע שזה יתאפשר, או שישלח 

יה לי נעים. אך כעת אין מה לשנות, רק זה לא יהמישהו. אני מקווה שלא יבוא במיוחד, 

רו, עב –גדולה. הדקירות בצד שהיו לי  רשימת בקשותלחכות. אני כבר סקרנית כי מילאתי 

 וסת. אני חושבת שהישיבה הרבה גורמת לדקירות והגוף מאבד את כל הגמישות.גם קיבלתי 

 

  1942באוגוסט  29

כמו נראים לי השבועיים נה איך הזמן עובר. שבת. היום לפני שבועיים הגעתי הנה. משו

חודשים. אני עוד זוכרת כאילו זה קרה רק לפני שעה: כל ההתרוצצות עם אריזת התרמיל. 

ולכן הלכתי לשכב כדי לא, אולי תצאי רק מחר.  :עזרא ורחל עזרו לי. כאשר גמרתי אמרו לי

ת לוסדרכט במהירות, אני עזבתי אלישון קצת. ואז אני שומעת פתאום: מטה, מהר, וכך 

בתא שוחחו על דברים האנשים  כך הנסיעה. ואנחנו )המלווה ואני( הגענו בקושי לרכבת. אחר

להבין זאת, בראשי עברו נושאים אחרים לגמרי. היה אז חם  יכל כך לא חשובים. לא יכולת

גנון בערך כמו היום. הזעתי ולא יכולתי להוריד את המעיל, כי הלבוש שלי היה יותר מדי בס

לא הקשבתי והבטתי כל הזמן דרך החלון  חלוצי! עשן, חום והברבורים של הנוסעים מסביבי.

ל כל כך מוכר, עוד לפני יומיים הייתי והחוצה. שדות מרעה, אלומות תבואה, חציר ופרות. הכ

אני בתוך העבודה הזאת. ועכשיו זה נגמר. לכמה זמן? עם כל המחשבות האלה היה לי קשה 

בכי. אבל לא! אסור היה לי להיות חלשה. מה היו אומרים האנשים? אסור היה שלא לפרץ ב

לעורר תשומת לב. המלווה שלי נאלץ מדי פעם לדבר קצת עם יתר הנוסעים. אני רעדתי 

למבטא שבדיבורו. לידי ישב גבר עם סמל מסוים בדש בגדו. לא ידעתי איזה  שמא ישימו לב

עקבות קטעי שיחה שקלטתי, התברר שהוא לא ר, בר מאוחתהוא, לא העזתי להסתכל. רק יו

 היה אחד מאויבנו.
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ברו בלי יכשהגעתי בערב מאוחר הנה, האנשים אומנם היו מאוד נחמדים, אלא שד 

מילה הייתה מיותרת  לפרו סיפורים ואז לא יכולתי עוד להתאפק, בכיתי ובכיתי. כיהפסקה וס

בין אותי! כמה זמן יהיה עלי להישאר כאן? בשבילי באותו ערב. אנשים אלו לא יוכלו לעולם לה

יום.  14בלו אותי. הייתי מיואשת כאשר עברו כבר יועלי היה להיות אסירת תודה על זה שק

אני צריכה להיות באמת מרוצה. היה לי מזל להיקלע לאנשים כאלה. אני רק הייתי צריכה 

לבד כתיבת מכתבים, להיות קצת יותר עצמאית בקשר לניצול הזמן. לא עשיתי עוד הרבה מ

קריאת ספרים, קצת לצייר, ולכתוב "לך". אני מתרצת את כל זה בכך שאין לי עדיין חומר 

 ה. נראה, אם אכתוב לאדית, אבקש ממנה גם ספרים.ילעשי

המורה או מישהו במקומו עוד לא היו כאן. אם לא הגיעו עד היום אז זה רק יהיה בשבוע  

שאני  אשון. אני בכל זאת שמחה לקראת זה, למרותיום ר רהבא. אני חושבת כך כי מח

 אומרת לעצמי לא לשקוע בציפיות מופרזות. 

ובכן היום שבת. עד עכשיו עוד לא הייתה לי ממש שבת. אני גם לא יודעת אם אפשר  

חולה והשבוע הזה, לעשות משהו. בשבוע שעבר בכלל לא היה לי זמן, כי האישה הייתה 

ת כל החדר אהתרחצתי, סידרתי  כלומראחרי ארוחת הצהריים,  כלומר היום, עשיתי לי שבת

ועכשיו אני כותבת. האם אין לי כל יום מעין חצי שבת? הדודה חריט אומנם אמרה לי שהחל 

מהיום היא תזכור בקשר לשבת, מה עוד שהאחיינית הקטנה נוסעת מחר ואז יהיה פחות 

ות שהרגשתי אותה רק בלילה בזמן בלגן. מצד אחד אני שמחה שאני עכשיו לבדי בחדר )למר

. אבל בכל זאת אני חוששת קצת שהקטנה לא תדע לשמור על מוצא פיה. אך מה השינה(

 אפשר כבר לעשות, רק לקוות לטוב.

ל על אודות האמונה הנוצרית. זה לא ואתמול שוב סיימתי קריאת ספר, היה טוב אבל הכ 

לא מצליחה להסתדר עם המחשבות זה. אני נורא שאני גם קוראת דבר כזה אבל לא רק 

. בכלל שאני מאמינה, זאת אני יודעת. אולי זה עצוב , מאמינהבתור יהודייה ,ותוהה איך אני

אבל בזה נוכחתי לדעת דווקא במצוקתי, כאשר הגיעה הידיעה על אודות דודה אנני שלנו. 

ואינני כמעט  למען אמונתי, – כלום – אך איני עושה דבר - מוכרח להיות איזה כוח עליון

ריכה להפסיק בינתיים. או מאוד מאושרת. אני צ מאוד עצובהאם אני  ,מתפללת. רק לפעמים
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באה ללא קשר עם ו., גם לא היה לה זמן  מיל הגב. אכן, תרמיל הגב ישנו. יוהגיעה עם תר יו

כך שלא יכולתי לשאול אותה כמעט דבר. אני מאוד מאוכזבת בגלל זה. אולי יבוא עוד מישהו 

הות. אני גם לא בקשר לתעודות הז ,אחר בזמן הקרוב. היא גם לא ידעה הרבה על המתרחש

שהגיעה לבית. אולי זה לא היה בסדר מצידי, אבל הקשבתי לכל  הבחנתי מיד שזו הייתה יו

ברה איתה כמה מילים ידבר מכאן, מלמעלה. בתחילה היא רצתה מיד ללכת. דודה חריט ד

אמרה משהו רע, אך הצורה בה התבטאה... דבר זה מאוד  שמאוד אכזבו אותי. לא שהיא

ודאי נכון ואכזב אותי. אכן, ככל שמכירים יותר טוב בני אדם, כך גם מתגלים חסרונותיהם וב

הדבר גם לגבי, זאת אני יודעת. נו, אני מסיימת להיום. רציתי עוד לכתוב כמה דברים אך 

 כעת אין לי חשק לזה, אולי פעם אחרת.

 

  1942סט באוגו 31

קודם כל אני רוצה להמשיך ולכתוב על הרעיון שהתחלתי בו שלשום. כן, אני לא עושה דבר 

למען אמונתי, אך האם יש צורך לעשות משהו בשביל זה? האם אצלנו, היהודים, האמונה 

ודוקסי"? על כל השאלות האלה אני רוצה לקבל הסבר, אך תקשורה במה שאנו מגדירים "אור

צריכה לחכות זמן רב. לפחות עלי להמתין עד שמישהו יבוא הנה ואיתו אוכל  דאיולזה אני בו

 לדבר על כך. 

חודש. מחר היינו צריכים לחגוג שלוש שנים להכשרה. כן, הזמן עובר בעצם ב 31־היום ה 

פעם נשוב לראות את  , זה היה לפני שנתיים! האם אינורא מהר. יש לי כאן האופרה

לם לא אשכח את התקופה הזאת. באותו זמן למדתי הכי הרבה לוסדרכט? אני חושבת שלעו

בטח רוב החברים. אף פעם אי אפשר לדעת למה זה טוב. אולי היה בכל זאת טוב  ך גםוכ

י נשנשארתי בלוסדרכט. אולי גם לא. מי יודע? בינתיים אני עסוקה מאוד עם הבגדים שלי. א

אני רוצה איזה דבר מהמזוודה, אותה גם שאלה אותי אם  רוצה לשמור עליהם כמה שיותר. יו

לא. הרשימה שלי עם השאלות השונות מתארכת יותר ויותר. אני  - הם שומרים. בינתיים

סקרנית לדעת מתי יבוא מישהו, וגם מי יבוא. את המכתבים מסרתי לה. משונה, אינני בטוחה 

                                                 
  יים בלוסדרכט.אופרטה על הח –בחגיגות השנה להכשרה חיברנו פרודיה 
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. ההיגיון אומר לי תי צריכה לכתוב לך, עזרא, אמנם אין לי תשובה, גם לא יכולה לקבליאם הי

היום, שזה לא היה לגמרי נכון. הלילה חלמתי משהו משונה, על האיכר שלנו, ואתה שלחת לי 

את המכתב בחזרה. אומנם חלומות הם הבל הבלים, אבל אולי ידוע לך על יותר? יש 

להמתין. נו, אני מסיימת להיום. לדודה חריט יש המון עבודה עם שימורי פרי לחורף ואני 

 ה לעזור לה.מוכרח

 

  1942 בספטמבר 2

נדמה לי כאילו עבר כבר זמן רב מאז שכתבתי, אבל זה היה רק שלשום. כרגע הביא לי האיש 

כמה ספרים. לא בדיוק אלה שרציתי, אך הוא יקבל עוד בשבילי. אחד הוא ספר לימוד על 

ה לי שזה יהיה ה צרפתי. היות ואין לי מילון נראזעולם החי, השני על גיאוגרפיה ואחד על מח

קשה מדי. הייתי מעדיפה ספר לימוד למתקדמים עם שאלות לפתרון... נו, נראה מה אני אבין 

 מכל זה. חוץ מזה עוד ספר בגרמנית על חיי איזו אישה שאת שמה אינני מכירה.

מצד האנשים האלה למרות שאינני מתעניינת כל כך לא בחיות ולא בכל אופן מאוד יפה  

לתפור וכו'. אוף, הגב  כלומרעסוקה בימים האחרונים בעיקר בסידור חפצי,  בגיאוגרפיה, אני

כבר כואב לי מהישיבה; לא נולדתי כנראה להיות תופרת, למרות שעצם המלאכה לא קשה 

ן בכתב ידי שאני כרגע די עצבנית. אם ארצה או לא, אך ידי לי. מעניין איך אפשר להבחי

לכן עלי להיות מאוד שקטה.  .נערה עם דודה חריט ת איזודרועדת בזמן הכתיבה. למטה עוב

 כל הזזת כיסא וכל צעד שאני עושה מתבצעים בקצב איטי ביותר. 

  

  1942בספטמבר  2

בדיוק נכנס דוד הנדריק כדי להביא לי את הספרים ומודיע: אין אף אחד! הוא דיבר בקול רם 

האם הנערה  –ה כלום ובעקבות זאת קוראת הדודה מלמטה: שים לב שם! ואני לא מבינ

ין של מצב רוח, אבל בימים האחרונים יהרגישה משהו? נחכה ונראה, אינני בטוחה אם זה ענ

ל הולך בסדר כאן ואם לא תבוא איזו פורענות מבחוץ אוכל להסתדר ואני מסכמת לעצמי שהכ

ולי לא רע עם זמני הפנוי כאן. ואם נוסף לזה עוד יבוא מדי פעם מישהו לבקר אותי ויביא א
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קשה לי. דואר, אפשר יהיה לסבול את המצב. אך אז באים לפתע רגעים, כמו עכשיו, שכל כך 

אני רוצה לדעת איך מסתדרים כל האחרים. רשימתי עם כל אז אינני יודעת מה לעשות. 

השאלות הולכת וגדלה. אני מאוד מצפה שמישהו יבוא בקרוב, אחד שלא צריך מיד לרוץ 

דודה חריט אמרה: עזרא יכול להיות גאה בקשר לתרמיל  .משהו עודלכתוב הלאה. כן, רציתי 

הגב, שהוא נראה כאילו בעליו הוא איכר ממש! הרי תמיד רצית להיות אחד כזה, אז לארוז 

תרמילי גב אתה כבר יודע, נשאר עוד כל השאר! הוא באמת היה ארוז כל כך טוב עד ששתי 

שובה מעזרא. אם אני מסתכלת על זה במבט לת כל כך מצפהאני הרצועות נקרעו. מזל טוב! 

מפוכח, לא הייתי צריכה לכתוב את שני המכתבים הללו, מי יודע באיזו סביבה הוא נמצא. 

ל נראה לו מגוחך? בטח שיש לזה קשר. מאידך, אם זה וטוב שם שהכ כל כךאולי הוא מרגיש 

 עתה אני מסיימת. כך, אזי הוא מאכזב אותי, כי זה לא צריך להיות תלוי בזה. נו, לעת

 

  1942בספטמבר  6

ה, יאכן, השארתי אותך בצד במשך כמה ימים, אבל היות ואתה אינך יומן שנכתב מתוך כפי 

אחיה של דודה חריט נפטר והיא אני כותבת פשוט מתי שמתחשק לי. כרגע אני לבד בבית. 

ל יהיה ו, אם הכנסעה הבוקר יחד עם דוד הנדריק להלוויה. זו נסיעה די ארוכה ולכן יחזרו

 בסדר, רק ביום שלישי. 

אני מבשלת בשביל טון, דייר המשנה ובשבילי, כך שאין לי הרבה מה לעשות. טון בא רק  

, כי לארוחות, סוגר את הבית והולך שוב. זה עתה בא, קצת נרגש, ואמר לי לעלות לחדרי

כן אני למעלה! . להעוזר השכיר צריך ללכת לשירותים והוא רצה להודיע לי מבעוד מועד

הלך, וסגר שוב. משונה לחשוב שהוא לא יודע שזה עתה הוא סגר מישהו בתוך בא,  - העובד

הבית. אילו זמנים! לולא זה היה נוגע לי באופן ישיר, אפשר היה לפעמים לצחוק על כך. חוץ 

פרתי די הרבה. אני רוצה נוסף. בימים האחרונים תמזה יש בידי לכל מקרה שלא יבוא מפתח 

גם מעין "מכתב של דברים פעוטים"  את חפצי במצב מסודר עד כמה שניתן. כתבתי קלהחזי

עשר דפים, בלי עין  על אודות אירועים שונים שהתרחשו בין עזרא וביני. זה הגיע עד לאחד

 רעה! 
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עדיין אין לי תשובה מעזרא, גם לא מטיאה, כי איש מכל האנשים האלה לא ביקר פה.  

יבואו בימים אלה, כי אין מי שיפתח להם את הדלת. נו, נקווה לטוב!  יהיה חבל אם דווקא

שאר לבדי בבית. וכל כך למה? כי טון השמיע לא מזמן מספר יבעצם לא נעם לי הדבר, לה

הערות משונות, מהן הסיקה דודה חריט שהוא לא שמר על מוצא פיו די הצורך. אך כנראה 

בר עם יהשכנים וטון חוזר ומכריז שלא ד הדבר לא כך. דודה חריט לא מרגישה דבר מצד

איש. הוא רק הביע את דעתו שאין שום סכנה אם אני אצא לטייל בשעות הערב. כן, כן, לפי 

דעתו... חוץ מזה שאלתי את דודה חריט אם זה משנה שאני נשארת לבד בבית עם טון. 

 מתברר שזו לא בעיה. גם ו. שאלה בקשר לזה. 

ו אלה לא חשבו. וטון המסכן. הוא הסמיק וטען שזו בושה ללא יאומן על מה האנשים ה 

 שמונה שנים. היה מנצל את המצב כשהוא כבר גר בבית במשך

מהספרים עוד לא למדתי דבר. לא יכולה גם להחליט משהו בקשר לזה, כי אלה אינם  

יק ה עכשיו שמונה בערב. וכשיחשיך אינני יכולה להדלעהספרים הנכונים. טוב, נראה עוד. הש

ל והוא יסתדר כבר ואור. לכן כנראה אלך למיטה. טון חוזר רק בשעה אחת עשרה, אכין לו הכ

 לבד. אז בשביל היום "סוף גדול", כתבתי די והותר.

 

  1942בספטמבר  7

בספטמבר, יישאר תמיד בזיכרוני קשור במאורע מעציב. היום, לפני שנה,  השבעהיום זה, 

ידיעה שדודה אנני האהובה על כולנו אינה עוד בחיים. בלתי באמצעות הצלב האדום את היק

אני יודעת, היה זה יום ראשון אחד. יום השנה השני שלנו בהכשרה וכולם מסביבי היו במצב 

היום לעכל את הדבר. הייתה זו אז הפעם עד רוח טוב. אם אהיה כנה עם עצמי, אינני יכולה 

כמה חסרי אונים אנו הרגשתי היטב  הראשונה שאני מקבלת ידיעה כזו, מאז שבגרתי. ואז

באמונה במקרה כזה. מאז נעשיתי מודעת יותר בנוגע למשקל האמונה. אם באמת מאמינים 

זאת גם התשובה שנתתי לעצמי כי  .הרי שבסופו של דבר כך זה היה צריך לקרות ,שלמה

האחר, ההיגיון בלבד לא מוביל לשום דבר. במקרה היו לי עוד כמה דפים פנויים ביומני 

                                                 
 .דודתי אנני איבדה עצמה לדעת במחנה הסגר באנגליה 
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שמזמן לא השתמשתי בו. ומתברר שעם המאורע העצוב הזה סיימתי היום לפני שנה את 

בלו את ים תשובה מההורים שגם הם קובלתי דרך הצלב האדיהיומן ההוא. אני שמחה שק

בל יבלו את המכתב שנתתי ליו. האם האיכר שלי קיהידיעה. הייתי רק רוצה לדעת האם הם ק

הו לסבא וסבתא, לכן חשוב לי מאוד שבקרוב יבוא מישהו את מכתבי והאם הוא שלח מש

 לבקר!

אצל האיכר במטעים  לפני שנה אינני יודעת איך זה נכנס לי פתאום לראש, אך כשעבדתי 

שלו, חשבו כל העוברים והשבים שאני עובדת מטעם "שירות העבודה" הכפויה. אחד לחש 

מה הקשבתי לרדיו ומתוך שובבות  בחצי קול והאיכר התפקע מצחוק. לפני זמןאת זה לשני 

 שמעתי גם את החדשות הפוליטיות. 

אחר כך הייתה איזו רבע שעה מוקדשת לנוער, בה הקריין הקריא כל מיני מכתבי  

מכתבים "דורשים" גם שירות עבודה ייתכן שבאמת מגיעים כאלה. באחדים מהמאזינים. 

ז זה ייראה כאילו לפי בקשת איך אפשר? כעת, אם זה יבוצע, א בשביל הנוער ההולנדי!

 הנוער ההולנדי! כן, כך כל דבר אפשרי בעולמנו!

מגיבים דודה חריט ובעלה על כל זה. למשל בו תים נחת, הוא האופן שגורם לי לעמה  

ביודעי שיש  את היהודים בכל דבר. אז אני מרגישה כל כך טוב - כמו תמיד - כאשר מאשימים

. רדיובהדת  דרשות בתוכניתנוהגים בוקר וערב להקשיב ל הגויים! הם עוד אנשים כמוהם בין

את הרדיו. זה ממש מצחיק אך גם אני שמתי לב  מכביםעכשיו התחיל כומר פוליטי ומאז הם 

 להבדל. 

היום העתקתי שלושה שירים מהטיוטה וצירפתי אותם למכתב של "דברים פעוטים",  

שכתבתי לעזרא את המכתבים דפים! ככל שעובר הזמן אני מצטערת  תשעהל ביחד והכ

האלה. לא הייתי צריכה להיות כל כך פזיזה. הוא לא יבין את זה וכבחור ידחה אותו הדבר 

הו יששנערה ובמיוחד מטה, כותבת כך. אך מה אני יכולה לעשות עכשיו? אני מחכה שיבוא מ

ככה זה. אך מי יודע אם ההוא יביא לי בכלל תשובה כלשהי, ואם כן, איזו תשובה? נו, כן, 

 עתה אני מסיימת. לעת
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לכן אשאר ערה כי אז . 9־בערב, טון יבוא הביתה יותר מוקדם, בערך ב 8עתה השעה  

אפשר להדליק גם אור. כרגע קילפתי למחר תפוחי אדמה. היום קלקלתי אותם מרוב מלח 

אם יש אמת באמרה הידועה? טון המסכן ה - כשאני רגילה למידה "שלנו" בקשר לכמות, או

חייבים שה בעקבות זה כל הזמן. גם אני, למרות שלא אכלתי כל כך הרבה. אוף, נורא שת

בקצב של הילוך איטי, כדי לא לעשות רעש, כי הרי כלפי חוץ אין איש בבית. יש  הכול לעשות

ל ולי הרגשה של פורץ. עד שטון מופיע אינני יכולה להוריד מים בשירותים. כן, על הכ

 מוכרחים לחשוב!

 

  1942טמבר בספ 10

( עזרתי לדודה חריט קצת יותר בעבודות 1בימים האחרונים לא היה לי זמן שקט כדי לכתוב: 

יותר קל ברצוני להדביק את כל עבודות התפירה והתיקון של חפצי כך שיהיה  (2הבית. 

דודה חריט קבעה היום שמגיע לי בעל טוב מפני שאני יודעת כל כך לשמור על מצבם התקין. 

כך לא אשבור לי כעת את הראש.  ר על החפצים. נו, אם זה יהיה תלוי בזה, עלטוב לשמו

תים אני חושבת אם פעם כל זה יהיה שייך לעבר ואנו נגיע לארץ, אולי אז נפתלי יהיה כבר לע

ינה היינו כל כך צעירים ונשוי? אולי כבר עכשיו? זה יהיה איום בעיני! כאשר היינו עוד ביחד בו

ועכשיו, בשנים שיכולנו ליהנות אחד מהשני אנחנו רחוקים זה מזו. נו, ואם ורבנו רוב הזמן. 

, אז בכלל אין עוד מקום בשביל אחותך הקטנה. או אולי כן? נו, מה האתה נשוי, נורדלבוא

 לעשות? הלוואי שכבר היינו מאושרים בארץ!

ה"דיק  לאחור ונזכרתי איך שנסענו עםהיום בצהריים חזרתי שוב במחשבותי כמה שנים  

בלילה לתחנת הרכבת. בתוך החשמלית איבדתי כמעט את כל האומץ  11בשעה  מם"

קח יותר זמן יל יוורציתי כמעט לחזור כדי לישון עוד לילה במיטתי. הייתה לי תחושה שהכ

ר מספר חודשים. את זה קבענו בתור מקסימום עד שנתראה שוב. אבל האדם מתכנן מאש

חזור למציאות: הכפלתי את "התעמלות הבוקר", זאת אומרת ואלוהים מכוון! נו, על מנת ל

החלטתי גם לעשות בערב ואפילו באמצע היום, אחרת אהיה עקומה לגמרי. כל בית החזה 

                                                 
  האמא השמנה". –גרמנית" 
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שלי נופל במשך הזמן. אני חושבת שאני נעשיתי כל כך לא גמישה בשבועות אלה, יותר 

מסוגלת היום לעשות, כמו  תרגילים שפעם יכולתי לבצע בקלות אינני ,מבכל השנים בהולנד

 הך. אישה זקנה או כמו החברים שלנו בהתעמלות, מה שלמעשה היינו

כן, מה שרציתי עוד לציין: אתמול הביא לי דוד הנדריק שוב ספרים. הספרים הפעם יותר  

על גננות. האנשים גם נתנו לו שקית טובים, כאלה שאני יכולה להפיק מהם תועלת. גם ספר 

אם נחוץ לי עוד משהו, אולי בגדים. מאוד הגון בעיני ואודה להם במכתב על  עם פירות ושאלו

בלתי בדרך זו גם דרישת שלום יקח איתו. חוץ מזה קיכך. אם דוד הנדריק שוב ילך לשם הוא י

מסירנה פלם. היא גרה זמן מה אצל אותה המשפחה. אני מתכוונת לנצל את ההזדמנות 

ת. אולי אצליח להיות מומחית בשטח הזה! אני מנה את השיעורים על משק בימולבקש 

מקווה מאוד שו. יבוא ביום ראשון, מה עוד שעליו להביא גם תלושי מזון. יש לי שאלות רבות 

 אליו. סוף להיום!
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נו, היות ואינני יודעת למי לכתוב ראשון, יהיה זה אתה, היומן, היום לא סתם ערב שבת אלא 

  ה, דבר שרק נודע לי היום בצהריים.גם ערב ראש השנ

כן, יו הייתה פה! השנה החדשה באמת מתחילה כל כך יפה, שכך רק ימשיך! לא ייתכן  

ל, ול מקרה, כל כך הרבה דברים יפים בבת אחת. ליו היה זמן ויכולנו לדבר על הכוזה שהכ

יא מתכוונת ל ילך כשורה הואך לי היה המון מה לכתוב וזה לא הסתדר כל כך מהר. אם הכ

בל את המכתב יבלתי המון מכתבים, גם מעזרא שעוד לא קילבוא בשבוע הבא שוב. ק

הראשון שלי, שלחתי לו את "מכתב הדברים הפעוטים" ביחד עם שירים. גם מכתב מטיאה. 

היא תיסע בקרוב לדרום צרפת. אני מקווה שבכל זאת נוכל להתכתב; עוד אחד ממנחם וד"ש 

הם נמצאים בהונגריה. אינני יודעת אם אוכל  -מדה ממשפחת טייכט מלינשי, וגם גלויה נח

לכתוב לשם, את המכתב להורים שלחתי. נפלא! אכתוב בפרוטרוט פעם אחרת. אז היום 

 ראש השנה, אני מאחלת לכל האנושות שנה טובה ובמיוחד לאלה שאני אוהבת!
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על כל המכתבים. מקווה שיו תבוא ביום שישי. ן, שוב עברו מספר ימים. בינתיים עניתי כא

רוצה לכתוב קצת ביתר הרחבה על כל המכתבים. כן, על אודות טיאה כתבתי לך אני כעת 

בלתי בכל זאת הלם כשקראתי את יקאנו עכשיו לא יכולות להיות ביחד, כבר. על אף ש

ומי רץ ישראל, מכתבה. כך המרחק בינינו ילך ויגדל עוד קצת אך היא גם מתקרבת יותר לא

 יודע למה זה טוב. 

מנחם כתב שהוא שמע על אודותי פה ושם והאם אוכל לכתוב לו קצת יותר פרטים. נו,  

פרה לו יו סיאת זה עשיתי עכשיו; אומנם אינני יודעת בדיוק מה הוא שמע עלי. נדמה לי ש

בל עדיין ילא קהיות ול קצת צר וכו'. עזרא כתב, שהוא לא יכול לתת לי תשובה כנה ושכאן הכ

את מכתבי הראשון. הוא מתכוון לכתוב לי, אז, שוב עם יד על הלב, לא ציפיתי שיכתוב כך, 

המוכר, על אף שהוא עכשיו יודע עלי דבר שלא ידע  י מצאתי כעת במכתבו שוב את הצלילואנ

קודם, דבר שלא ידעתי בעצמי... הוא כותב בין היתר שאני אולי אעבור למקום מרוחק חצי 

ה ממנו. הוא היה במקום פעם לארוחת ערב, הם חברים של האנשים אצלם הוא מתארח. שע

הלוואי שזה יהיה כך, שמחתי נורא כשקראתי את זה. רק לא יכולה לתאר לי את זה. אינני 

יודעת, מצד אחד אינני רוצה לעזוב פה כי האנשים כל כך טובים, אך מצד שני אם תהיה לי 

 ופשיים אז ארצה לעשות כך, בוודאי. לחיות חיים יותר חאפשרות 

י מאוד מתוחה אם בכלל ייצא מזה דבר מה. נגם האישה הצדיקה אותי בהחלטה כזו. א 

 בינתיים אני מסיימת. –אולי תדע יו יותר ביום שישי. 
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חודש. ובכן, צריך ב 20־יו לא הגיעה ביום שישי. חבל! קודם היא אמרה שתבוא אחרי ה

ת. מבלי משים אני חושבת על האנשים האחרים אליהם אולי אעבור, מהרהרת אם בכלל לחכו

אט, אם יישארו עוד כמה זמן פה,  יצא מזה משהו ואיזה אנשים הם. המכתבים מזדקנים אט
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אבל אין מה לעשות! דודה חריט ודוד הנדריק הלכו בצהריים לאיזו חגיגת יום הולדת. 

 וד ולהתחיל ללמוד. להיום סוף!החלטתי לכן לעבור על ספרי הלימ

 

  1942בספטמבר  25

אומרים: מטאטא חדש עושה את מלאכתו היטב. האם זה כך באמת, האם בגלל שאתה,  

כל כך  יומני, כבר לא בבחינת חידוש, אני כותבת עכשיו פחות? אינני יודעת מדוע אין לי כעת

אחד ועוד בנסיבות כאלה, אשר נמצאים כבר זמן מה במקום כשהרבה מה לכתוב. ייתכן גם 

, לו רציתי מאוד וגם היה לי חשק, יכולתי לכתוב. לא שאין לי חומר לכתיבה אין הרבה על מה

לכתוב בלי סוף. גם בסביבה צרה זו מתרחשים יום יום דברים, וגם עולות ובאות מחשבות 

שונות ומשונות שאפשר לשים על הנייר. אך אני רוצה להשתמש בך רק אם אני ממש 

וצה לנסות אני ררגישה צורך בכך. ובכוונה אינני רוצה להתעמק בדברים היומיומיים; מ

עצמי יעד שעלי להשיג תוך זמן ר "נורמלי"; אני למשל מציבה ללהמשיך להתנהג כמה שיות

אך שרוולים, למרות שהוא לא נחוץ לי בכלל. ים, למשל לסיים את הסוודר שעדיין בלי מסו

 לחלוף זה לא טוב. ככה סתם לחיות ולתת לזמן

דרך אגב, כרגע החלפתי בגדים, היות ועוד מעט שבת. אני חושבת שאני הולכת  

אינני  –מתאימה בדיוק. ממה?  אומשמינה, החצאית שלי הייתה תמיד רחבה מדי, כעת הי

יודעת, כנראה מרוב ישיבה. אכן, כך זה בתקופה של מלחמה! לא מזמן הסתכלתי בלוח 

בלתי את רשימת החגים. אם יויום כיפור כבר חלף, ממנחם עדין לא קהשנה וקבעתי שייתכן 

כן כבר חלף המועד, אני עושה לי יום כיפור באיחור. הרי לא ידעתי את המועד. אם דרך אגב, 

יש בכל שנה אותו מספר ימים בין הימים הטובים השונים, אזי יכול להיות שהיום סוכות. טוב, 

לי. חשבתי בכלל שיו תבוא היום, אך לא, קדחת! כך זה בשבוע הבא ילך האיש לשאול בשבי

תמיד: כשמצפים בביטחון למשהו, אז לא קורה דבר וברגע שמאבדים את התקווה אז על פי 

רוב זה קורה! דבר מסובך, החיים! העיקר שלא קרה משהו שבעקבות זה היא לא באה. כל 

עוד משהו. את המכתב למכתב לעזרא הוספתי לאט עובש.  המכתבים שהכנתי מעלים לאט
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להורים כתבתי עוד פעם אך ללא תאריך. כמו כן כתבתי לדוטץ בגלל סבא וסבתא. פה כל יום 

 קובע, אולי כבר מאוחר מדי. כל זה בעצם הסיבה העיקרית מדוע אני מחכה כל כך ליו. 

 ועוד איאחר כך טיאה, שבוודאי כבר לא תקבל את מכתבי ובו הכתובת של דוד סלומון.  

דברים. גם רציתי שעזרא יקבל את המכתב הזה יחד עם הקודם. באחרון כתבתי רק את  אלה

 השירים עם "הדברים הפעוטים" ואינני יודעת איך הוא יבין זאת.

היא הבטיחה לבוא בשבוע  נו כן, הם לא יכולים להקדיש לכל אחד כל כך הרבה זמן. 

קורה עם המכרים של המארחים  שעבר ואני כל כך סמכתי על כך. הייתי רוצה גם לדעת מה

ילך, אך מצד שני זה אל הבלתי ידוע. אכן, נחוצה רק מקווה שהוא  עזרא. מצד אחד אני של

 סבלנות.

ל נראה לי כל כך חסר תקווה. אינני יכולה לתאר לעצמי שזה ישתנה ואינני יודעת, אך הכ 

, שמעתי היום אי פעם, באמת שלא. מלבד מה שמסתבר מהרדיו או מהעיתונות. דרך אגב

! אך גם אני דחפתי את השולחן ברדיו את הבלט מ"פאוסט". טיאה הייתה צריכה להיות כאן

והתחלתי לרקוד עליו. כשדודה חריט הרגישה בכך, התפוצצה מצחוק. היא אמרה דה הצ

שעכשיו היא כבר לא בטוחה: האם יש לה בבית נער )אני לובשת בבית תמיד את הטריינינג( 

התעמלות ואחר כך שוב רוקמת בחריצות, וכעת "הוא" מתחיל גם לרקוד!  עושה שערב ערב

 זה באמת נשמע משונה, אך האנשים כאן נהדרים, באמת!

שוב הגיס ההוא. אני סבורה שהאיש הזה טוב מדי לעולם הזה, או  שלשום ביקר כאן 

איתו מה לבד  שהוא רך מדי כגבר. דודה חריט הלכה שוב לקנות אגסים וכך נשארתי לזמן

בחדר. הוא לא ידע בדיוק איך לעודד אותי. הוא אינו חזק בדיבורים. כמעט הייתי אני היא 

קח כל זאת יותר מדי ישניחמתי אותו בכך שהסברתי לו שישנם אנשים רבים במצבי ושלא י

 וואז הוא לפתע נתן לי נשיקה. סוף סוף זה ידיפס את ינו טוב, בהתחלה הוא סתם תללב. 

ת גיל החמישים ובוודאי לא היו לו שום כוונות. אך לגבי, הוא בכל זאת אדם איש שעבר כבר א

הרבה על אופיו, הייתי נותנת לו גם תשובה  ל כךמספרת לי כ זר. לולא הייתה דודה חריט

, אך כשדודה חריט יצאה מאוחר יותר כדי למזוג קפה, הוא ניסה שוב שלא יעשה זאת שנית.

אחר כך צחקנו כולנו על זה. ר של מה בכך, ל דבוך הכהפעם הוא נחל אכזבה. בס :אך לא
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האנשים כאן אומרים שהוא עושה זאת מתוך טיפשות. הוא איש בעל רגישות גבוהה ולכן לא 

 יכול להתאפק. הכוונות שלו היו טובות, גם אם הוא ביטא אותן בצורה מוזרה קצת. 

שסיימתי את הסוודר.  גרם צמר, זאת, לאחר 50זה עתה נזכרתי: גיליתי לא מזמן עוד  

עכשיו הייתי יכולה לעשות אחד עם שרוולים קצרים. אינני יודעת אם לפרום אותו שוב או 

לשמור את הצמר. חשבתי לשומרו בשביל יום הולדתו של עזרא. אך עד אז יעבור עוד זמן 

נו ברימה ואינני יודעת אם יצא מזה זוג כסיות. נראה! לא מזמן הייתי יחד עם דודה חריט וד

וללון  סתם שטויות. היות וטון לן כרגע כמה לילות מחוץ לבית חשבנו שעזרא יכול היה לבוא

שלו. פויה, אני חושבת שהוא יעדיף לשכב מתחת בחדרו. אפילו על הסדינים המשומשים 

במשך הלילה. אבל אני משוכנעת שזה מיותר, לא למיטה. דודה חריט רוצה אז לסגור אותו 

 ברנו בצחוק.יו הרי דכן, עזרא? נו, אנחנ

אני מסיימת להיום. זה לא טוב שיו לא מופיעה, היא הייתה צריכה להביא לי את הטיפות:  

( גם לשלשול. אני תקווה שלא אצטרך לחכות 2( הגיע שוב זמן הווסת, מה שלא בא מעצמו; 1

 ום להיום!ללה עוד זמן רב. ש
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ית בהתאם ולא עשיתי דבר מלבד קריאה. מדובר בספר כן, היום שבת ואני גם הייתי עצלנ

ית ההשאלה ותוכנו תורת הנצרות. מה שהרשים אותי במיוחד ישדודה חריט לקחה בספר

בספר הייתה דמות שהשוויתי בלי משים עם ד"ר לינדנר, רופא המשפחה וידיד שאשתו 

לו ב"אנחנו". הפציינטים ש לברחה ממנו, שיש לו בן בוגר שלומד רפואה, שרגיל לדבר א

משונה, לא כן? גם באופיו הוא דומה לד"ר לינדנר. כנראה שיש עוד רופאים כמוהו. היה 

מעניין לדעת היכן נמצא ל. כעת. אינני יודעת מה עם הספרים הנוצריים. זאת אומרת אני 

יודעת מה קצת מרתיע אותי. אני חרדה לקרוא בהם כל כך הרבה. הייתי רוצה לדעת מה מכל 

לאמיתה. לנוצרים שמסוגלים להאמין, כל זה הרבה יותר קל מאשר לנו, היהודים. זה אמת 

ל אני גאה להיות יהודיה. בעצם אינני וחבל שאנו יודעים כה מעט מה נכון ומה לא. ולמרות הכ

יודעת למה. כך הייתי תמיד. טוב, לא אכתוב על כך עוד היות ולא אגיע לשום מסקנה, כמה 
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בלתי היום וסת. בדיוק כמו יר. דרך אגב, למרות כל הציפיות קשאני מהרהרת על כך יות

 הנה זה בא! הופה! - שכתבתי אתמול: כאשר לא מצפים לשום דבר

 

  1942בספטמבר  30

הופה! כך קורה לפעמים. היום הגיעה אלי. מזל שדודה חריט לא נסעה היום לאפלדורן. כן, 

באה במקומה. אלי הביאה חדשות  אלי אומנם לא דבר טוב כשלעצמו, יו חולה ולכן היא

, גם מההורים, גם מנפתלי. עוד אחד מיוחדות: הביאה לי המון מכתבים מהצלב האדום

למרות שהקונסול, מתוך הגינות,  לעזוב,מהקונסוליה הטורקית שמטפלת בדבר שמוטב כרגע 

  משתדל מאוד.

ל בסדר! ות הכבארץ, תודה לאל, כולם בסדר. כותבים בצורה אמיצה. אני תקווה שבאמ 

בלתי שוב דואר, היא עדיין כאן. היא לא יודעת כמה זמן זה עלול להימשך. היא גם ימטיאה ק

שלחה לי מכתב מקטי, החברה הוותיקה שלה שנמצאת כעת בצרפת. זאת שרויה באותו 

ו. נדמה שיש לה אופי דומה לשלי. כך זה נראה לפחות לפי מכתבה. מאוד משונה מצב כמונה

עוד מכתב דרך  קיבלתיותו, כי כאילו אני היא זאת שכתבה אותו. חוץ מזה היה לקרוא א

 כנראה שגם אניהצלב האדום מדוד סולומון. הוא מקווה שבמהרה יהיה שלום! גם אני! 

רשאית לכתוב דרך הצלב האדום. טוב, אנסה. עוד היה מכתב מגוסטל. היא מצפה למכתב 

ב יצא רק היום. אני יכולה לתאר לי את ממני ליום הולדתה. באמת כתבתי לה, אך המכת

י ביום ההולדת. אכתוב גם ללודי, אם כי באיחור. עוד מכתב קטן נאכזבתה לא לשמוע ממ

אצלו עוד כמה  מאיטשה. הוא מרגיש מאוד אומלל. אני יכולה להבין זאת. אך מצד שני יש

זל יותר חברים שמנהלים את משק הבית פחות או יותר ביחד. ככה זה, לאחד שיחק המ

 מאשר לשני. 

כלום. כנראה שאף אחד לא ביקר אצלו. המקום אצל המכרים תפוס, לפי אלי,  - מעזרא 

אך היא מוכנה לשאול בדיוק. אם תעודות הזהות תהיינה מוכנות בשבוע הבא, כפי שהיא 

חושבת, מישהו יבוא הנה. אני מקווה! כן, אלה בערך כל החדשות שנחתו לתוך חיי 

ן, אולי יחשוב פעם, לאחר שנים, מישהו שיקרא שורות אלה, לשם מה היא "המגוונים". כ
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הינך ידידי הסבלני, מקשיב לכל מבלי  - יומני – כתבה את כל "השמונצס" האלה? כן, אתה

חד עם חברה ממשית ולדבר ילהגיב ובכל זאת מבין אותי. בוודאי היה נעים יותר להיות ב

ה הייתה פה או אני אצלה! היא נמצאת בתוך איתה באמת. אני מנסה לתאר לעצמי שטיא

"הילדים" שם רק מבוגרים ממנה בכמה שנים. כך היא לומדת יחד עם הבן  סביבה שונה.

צרפתית ולבד עברית. אך לא, במה שנוגע לאנשים פה, אין לי מה להתלונן. אבל בכל זאת 

יום רך אגב, ר'ה", איתם אפשר לדבר אחרת. דהיה נעים לו הייתי יחד עם מישהו "מהחב

כיפור היה כבר לפני שבוע! לא ידעתי זאת ולכן אני עורכת מחר יום כיפור פרטי, אפילו אם זה 

 קצת מצחיק, ובזה אני מסיימת להיום.
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לא רוצה ולא יכולה לכתוב הרבה היום. בשבילי יום כיפור היום וזאת בנסיבות מאוד משונות: 

( שאני נמצאת ביום זה עדיין באותן הנסיבות. 2חלף. כבר עבר  ( שהיום הלאומי והמסורתי1

אינני יודעת מדוע זה לגבי כל כך מובן מאליו שאני שומרת על היום הזה. מסורת בלבד? 

ולמה דווקא יום כיפור? אך אני מרגישה שעלי לעשות כך ואני גם רוצה בכך. יש לי הרהורים 

י קוראת איזה פרק. אבל משהו יהודי אין לי כאן, ין זה ולו היה לי כעת תנ"ך הייתימשלי בענ

לכן אני רוב הזמן עוסקת בעצמי. עברתי עוד פעם על יומני הראשון ועל יומני הזה. החיים 

ל היטב. דודה ומורכבים מעליות וירידות של מזל ואכזבות. וטוב אם האדם מברר לעצמו הכ

צום במשך יום שלם. אבל את חריט אמרה אתמול שהיא אינה מאמינה שהאל דורש מאיתנו ל

זה היא לא יכולה להבין. אך בלי משים, אם מתאפקים במשך יום אחד, עולה השאלה, לשם 

מה? ואז באות המחשבות הנכונות מעצמן. אומנם אני גם חושבת על כך בימים כתיקונם, אך 

ללת יום שיודעים שרוב העם היהודי גם בסביבה מתבו - בעיני זה טוב שיש לנו יום כיפור

קל וחומר בזמנים כאלה. עברו עלי במשך שנה זו הרבה דברים יפים וגם שומר על היום הזה. 

ל ועצובים. עשיתי אי אילו מעשים טובים, אך גם שגיאות רבות. ואני נחושה בדעתי לעשות הכ

בשנה זו טוב יותר. אני מקווה שיבוא קץ צודק למלחמה זו, על מנת שבני אדם יוכלו לנשום 

כן שיתגשם החלום של כולנו שהוא צה לומר במיוחד אנו היהודים. כמו חורין, ואני רו שוב כבני
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כיפור, אך אינני יכולה למנוע את ליום "להתראות בארצנו". אולי כל זה לא מתאים בדיוק 

המחשבות האלו. אחר כך בכוונתי לקרוא עוד פעם את המכתבים מההורים ולהסתכל 

אדמות, לשכוח לא נשכח אותה. אני  א נראה עוד עליבתמונות. את אנני החביבה הרי ל

מקווה שגם לסבא וסבתא איכשהו עוזרים. נו כן, כל מיני מחשבות ומשאלות עוברות בראשי. 

 ל איכשהו ייגמר טוב, כך הייתי מבקשת...ואבל על זה אי אפשר לכתוב. האל יעזור שהכ
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סוכות. לפני שנה זה היה גם יום הולדתי. לא  שבת היום. מלבד זה גם היום האחרון של

אשכח איך שהסתערנו על הסוכה והצטרכנו לעלות על כיסאות ולאכול ללא עזרת ידיים 

תפוחים ואגסים. כן, אז לא ידענו איזו תקופה יפה זאת הייתה. איטשה אכן צודק במכתבו 

לי חשק נחם. כרגע אין יעבד יודעים להעריך נכונה. היום עניתי לטיאה וגם כתבתי למשרק בד

 לענות על המכתבים האחרים.
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היום שמחת תורה! כמובן שכאן אינני מרגישה הרבה מזה. במקרה ישנה כאן גיסה, אשתו 

של הגיס בעל הלב הטוב שכתבתי עליו והיא גם יודעת על אודותי. אכן, התלבשתי לכבוד 

א מישהו וישאל מי אני, אזי אני באתי ביחד עם הביקור ונשארתי איתם בסלון. אם במקרה יבו

הגיסה. הרגשה משונה לראות פנים אחרות. דרך אגב, אלי מסרה שנקבל השבוע או בשבוע 

אז, כך אני חושבת, נשנה קצת את אורח חיינו. אני כבר סקרנית  הבא את תעודות הזהות.

באה בארץ ישראל. לדעת מה ייצא מזה. נו, להיום סוף. בתקווה של שמחת תורה בשנה ה

 לכולנו!
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נני יודעת מה לעשות. השעה שבע ובחוץ יש לי קצת עודף זמן, עודף מפני שכרגע אי 

מתחיל להחשיך. לכן אני מחכה שדודה חריט תקרא לי לרדת לסלון. אם כך, אני אעשה קודם 
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אלה הם, כך נדמה  התעמלות. כבר מזמן לא עשיתי. דרך אגב, מה שרציתי עוד לכתוב: כן,

לי, סיפורי בית השימוש: היום בצהריים בדיוק הייתי במקום ההוא כשאני שומעת את הפועל 

ואם היא תסגור עם עוד איש אחד מתקרבים. אני הייתי סבורה שדודה חריט יודעת היכן אני 

 את הדלת של הסלון כאשר שניהם בפנים, אני יכולה מהר לרוץ למעלה. אך לא! עוברות

והדלת נשארת פתוחה. אם כך, דודה חריט לא ידעה היכן אני.  - דקות, רבע שעה עשר חמש,

יחה וסגירה של החלון ידי פת בררר... אוויר צח לא היה לי בדיוק! בסוף עליתי על האסלה ועל

 להיות יכולההייתה וורור. חבל שלא היה מישהו לצלם זאת. האם זאת לא יצרתי מעט א

י, אני חושבת שהיום מישהו התכוון ללכת לעזרא. אני כבר סקרנית היום יום שנ יפה? תמזכר

 מתי יבוא מישהו אלי והאם יביא דואר, אני מקווה!
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לא כתבתי הרבה בזמן האחרון מפני שבועות לשהותי כאן.  8כן, הזמן חולף. אתמול מלאו 

מן אחרון אני לא מצליחה לדרבן שלא הייתה לי הסבלנות לכך. אינני יודעת בדיוק למה, אך בז

את עצמי כקודם. פעם זה הולך יותר, פעם פחות. מאז ומתמיד הייתי רגישה מאוד, אך בעת 

האחרונה במיוחד. מזה כמה ימים אני נוהגת בערבים לטייל עם דודה חריט. הגיע הזמן לכך. 

ודם עד אני כבר מרגישה כמו איזו סבתא שמתעייפת מטיול של חצי שעה. טוב, נחכה ק

אז נראה מה נעשה... זה כל כך לא טוב, חוסר המעשה הזה, ולהיות כל שיבוא מישהו ורק 

הזמן באותו חדר, זה לא מתאים לאופי שלי. יש לי יותר מדי זמן להרהורים ואני שוברת לי 

. בימים האחרונים לא הייתי מסוגלת לאכול. זה את הראש על כל דבר. קשה לי לקפוץ מעורי

ד בגרון. כמובן שיש קשר בין כל הדברים, אולי יבוא השבוע מישהו, אז נראה פשוט לא יר

כבר. אני מקווה שהם לא יחשבו אותי לכפוית טובה, כי זה לא כך. אבל לו היה מתאפשר 

איזה שינוי, זה היה רצוי. כי אם אני לא מסתדרת פה אני גם מכבידה על האנשים כאן. חייבת 

 סוף להיום.  עוד לכתוב למנחם ואיטשה, לכן

 

  1942באוקטובר  13
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. כן, הזמן עובר. אני זוכרת עוד 20! קשה להאמין! ונורברט בן 18היום יום הולדתי ואני בת 

שבתי אז להיות בזמן הזה כבר ביומני האחר. ח 16־דתי הכל כך בבירור איך כתבתי ביום הול

יום. אך אני אסירת בארץ. אבל מה אפשר כבר לדעת מראש? כן, היה זה יום הולדת שקט ה

בקבוק מי  קיבלתיפה ולא במקום אחר. מדודה חריט אותו היום  תודה על שניתן לי לעבור

פנים ועפרונות לציור. האנשים כאן באמת חביבים. הייתה לי תקווה בלב שיו תבוא היום 

לכן, אסור לצפות בכלל. משונה יום לא קורה דבר.  ,ותביא לי דואר. אך כשמצפים למשהו

 שנה שלמה. ל וובסך הכאת רק יום אחד מבוגרת בעצם  ת כזה.הולד

כתבתי להורים דרך פריצל. האם הם ונורדרל רק בריאים ואמיצים? לו רק ידעתי זאת.  

רק לקוות ולהאמין. ואת זאת אני משתדלת לעשות. אם מישהו לא מכיר אותי הוא היה מעריך 

רו לי כמה פעמים. מצד אחד אני אותי כבת עשרים. כך אמרה דודה חריט. את זה גם אמ

מרגישה יותר מבוגרת, אך מצד שני בכלל לא. אומנם למדתי הרבה במשך השנים האחרונות 

היום למנחם ושאלתי אותו על אבל עלי ללמוד עוד הרבה. את זה אני רואה בבירור. כתבתי 

רור. מה הקשר שלו עם הברית החדשה. זה לא היה לי ב כלומראודות פרק מסוים בתנ"ך, 

מישהו ואז יתברר: א( עניין תעודות הזהות. ב( האם אני נשארת כאן אני סקרנית מתי יבוא 

שאר יאו עוברת למקום שם אהיה יותר חופשייה ואוכל לעבוד. בגלל האנשים הייתי רוצה לה

פה, אבל כשיש לך כל כך הרבה זמן להרהורים זה לא טוב בשבילי. דבר אחד התברר לי, 

חדש בשבילי, כי באופן בלתי מודע כבר מהיותי ילדה האמנתי באלוהים. בעצם זה לא דבר 

להכרתי שבטוח שיש אלוהים. הוא עזר לי עד כה ואני סומכת עליו שימשיך  אך כעת זה חדר

לעזור לי. זאת אני רוצה! כעת, יומני היקר, אני מסיימת להיום. ישנן מחשבות שאפילו לך 

רבות מהמילים שמסוגלות לבטא אותן. דרך אגב, אני  המחשבותאינני יכולה לכתוב. לפעמים 

 סקרנית בקשר לתשובה של עזרא. זה אכפת לי לא מעט.
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היום יום שישי בערב. הבדל בין זה וערבים אחרים הוא בזה שאני מתרחצת ומתלבשת, ולא 

הערב  אך לא.חלפה במוחי מחשבה שאולי היום יבוא מישהו, ג. נמסתובבת כרגיל בטרייני
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דודה חריט ואני לא יצאנו, הדודה מצוננת. כאשר אנו חוצות את העיר אנו רואות רק חיילים 

רוב הם רואים שאני מוגנת. כי זה רק היה חסר לי! את זאת עדיין לא  פי על שמחפשים... אך

ציינתי: ביום רביעי רציתי להראות את ידיעותי בבישול ורציתי לעשות קציצות מבשר ובצק 

תפוחי אדמה. אבל כמה שהוספתי קמח "חדיש" כך נעשה כל העסק יותר דליל. לבסוף באה 

שלנו את זה בבצקניות. על כל התבשיל שמנו אחר כך יוערבבנו את הקצוץ ובדודה חריט 

חמאה. נו, ועם מעט דמיון הטעם היה דומה למה שהתכוונתי. חלק גדול נמס גם במים כך 

. לעת עתה לא אבשל עוד, עד כה יצאתי תמיד בכבוד שדודה חריט השתמשה בזה כרוטב

אך דודה חריט הרגיעה אותי ואמרה שהאשם הוא הקמח, ואני עם עוגת תפוחי עץ ו"קרפלך". 

גם יודעת שזה כך. בזמן האחרון אני שוקדת הרבה על ציור. על המלחמה אינני יודעת משהו 

מי יודע למה להאמין. אני  ל ייגמר בקרוב אךוחדש. אומנם שומעים הרבה סיפורים שהכ

ל בסדר, רוצה לשמוע משהו מעזרא. בעת וסקרנית לדעת אם אצל כל האנשים שלנו הכ

ל בסדר אצלו. נו, להיום סוף. אנו הולכים והאחרונה אני חושבת עליו הרבה, מקווה שהכ

 למיטה )עזרא היה אומר לבאבא(, ליל מנוחה!

 

  1942באוקטובר  17שבת, 

י בשבוע ללי דואר בכלל, אווודאי בגלל שלא ציפיתי לכך. היא לא הביאה ב כרגע היה כאן אלי,

 הברה איתיהבא. היא חושבת שתבוא אז. אני בדיוק נמנמתי קצת ובזמן הזה דודה חריט ד

ל כך שמצידי לא היה הרבה מה לומר. אני לא חושבת שהיא הבינה אותי היטב, אבל ועל הכ

ו אם אהיה אצל איכר בקרבת עזרא, גם אז לא נוכל אולי היא צודקת, הרבה תלוי בי, אפיל

ן העבודה. לעבור לטיאה, אי אפשר. אבל בכל זאת הן רוצות לדבר יפגש. בסוף נשאר עניילה

ל אך אינני יכולה לשנות את זה והכ עלל. אני יודעת שאני צריכה להיות אסירת תודה ועל הכ

תדל עד כמה שאפשר לחכות טוב, אש אבלשבכל זאת אני לפעמים לא יודעת מה הלאה. 

ל בסדר תודה לאל! זה הסוף ולבאות. זה הדבר הכי נבון לעשות. לעת עתה אצל כולם הכ

 להיום.
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כן, באמת בושה שכל כך הרבה זמן לא כתבתי על אף כל הדברים שהתרחשו בינתיים. 

חברים ולילי יצאו אתחיל בדבר הכי חשוב: ביום שישי היו פה אלי ומנחם. בקיצור: שבעה 

הם בדרך לשם. אסור לי לכתוב למישהו על כך, כי  זאת אומרתבשבוע שעבר לשוויצריה, 

איזו בשורה טובה מהם. אני מקווה שזה יהיה בקרוב. אני  צריך קודם לחכות עד שתבוא

מה. זה מפתיע  קח עוד זמןיייתכן שבקרוב אצא מפה וגם ייתכן שזה י נשארת לעת עתה כאן.

מובן שקיבלתי הלם קטן כששמעתי זאת. אך העיקר שיגיעו בשלום. עכשיו גם לא אותך? כ

ל ילך חלק וגם אני אוכל להגיע ואיכפת לי עוד מפריזלנד, אם לומר כך. מקווה שהכ

 לשוויצריה. זה היה יכול להיות נהדר!

אמר שלא יכול היה לכתוב בהרחבה כי עמדו  .עזרא ענה על מכתבי רק בכמה שורות 

חת את המכתבים בחזרה. מתכוון לכתוב בקרוב בפרוטרוט. אז עדיין לא ידע על מיד לק

יציאתו. הוא כתב אמנם שהוא הבין אותי אך לי יש הרגשה כאילו כמה דברים נראו לו בלתי 

מובנים. כתבתי עוד מכתב קצר מאוד אך אינני יודעת אם אשלח אותו, תלוי אם יוכל לכתוב 

ין זה ית עצמי. עזרא, על אף הקושי לא לשמוע ממך עוד. בענמשם. לא, אינני רוצה לכפות א

אני לגמרי כנה עם עצמי. אך ייתכן ואני טועה, וכל זה סתם הרהורי שווא. אם להיות כנה, 

בזמן האחרון שאלתי את עצמי לא פעם אם אתה באמת חשוב לי כל כך כמו שציינתי 

ן כך. מנחם אמר לי שאתה יודע במכתב. אך כמה שאתה יותר מרוחק ממני, נראה לי שזה אכ

כל כך טוב לדבר בשפה הפריזית עד שהאנשים לא רוצים להאמין שאתה "הולנדי". לו היו 

יודעים, היו רואים שהם צודקים! דרך אגב, שמעתי הערב במקרה ברדיו שיחה בפריזית. אני 

ין יכולה לברך אותך על כך שלמדת כל כך מהר את הבליל הזה של השפה. אי אפשר להב

 משהו, קל וחומר לדבר בשפה זו!

חוץ מזה קיבלתי המון דואר, בין היתר מלילי. לפריצל הגיע מכתב ממני. מקווה שיגיע 

גדולה. טיאה  הייתהלתעודתו! דוד סלומון כתב ששלום להורים ולדוד אמיל. כמובן ששימחתי 

ין יתדר ענן שבקרוב יסע אם ייצא עוד משהו מכל זה. ייתכעוד נמצאת במקומה. מי יוד

תעודות הזהות. אולי עוד השבוע. אם כך, יכול להיות שביום ראשון אוכל לנסוע לארנהם. 
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ל הולך כשורה, אין גבול להיותי אסירת ויום הולדת והזמינו גם אותי. באמת, אם הכלגיסה יש 

תודה. מעולם לא הייתי חושבת על כך שקיימת גם בשבילנו אפשרות להגיע לשוויצריה. הבן 

הערב לא הולכים  –מתכנן והאל מכוון! כן, כך בקווים כלליים, אלא הן כל החדשות. אדם 

לטייל, כי יש לי קצת כאב גרון. איך קיבלתי את זה אינני יודעת. בזה אני מסיימת להיום. יש 

להיות אמיצה ולשמור על מוראל גבוה! את זה  לי עוד לענות על המון מכתבים. הסיסמה היא

 שנן לעצמי.אני חייבת תמיד ל
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להיות כנה, רק אתמול  ליום הזה אינני רוצה לתת לחלוף מבלי להקדיש לו כמה מילים. אם

בנובמבר בשבילי ולכל  9־כרונות הקשורים לירר" נזכרתי איזה זהבערב בזמן נאום של ה"פי

עולל ביום כרונות בקשר לכך, אך מסוג אחר, כי על מה שהוא ירר" יש זההיהודים )גם ל"פי

ליהודים, על כך לא דיבר(. אינני רוצה וגם לא מסוגלת לכתוב על כל מה  1938זה בשנת 

כרון יהודי לאומי. לו ישקרה אז, אך אני יכולה לתאר לעצמי שפעם יום זה ייהפך למעין יום ז

הייתי היום מתעמקת יותר איזה אסון נורא אז החל לקרות לעמנו, הייתי עכשיו מדוכאת 

בכוונה ניסיתי לא להיכנס יתר על המידה לתוך נושא זה. וחשבתי שדווקא מפני שאנו לגמרי. 

אנו מצווים לעשות כמיטב יכולתנו כדי להחזיק  – כפי שלילי כתבה לי לא מזמן –לא רצויים 

מעמד. אני מאוד מודעת לכל מה שהתרחש ביום זה שלא אשכח אי פעם, ואולי כך היה צריך 

דרך לכבוש את הארץ. ייתכן שאחרי המלחמה הארץ באמת תהיה לקרות, אולי זאת היא ה

שלנו. אני רק מקווה שכולנו נישאר בחיים, גם אתם, הורי היקרים ונפתלי. איזו שמחה זאת 

 תהיה! כן, עוד משהו בקשר לכך. חשבתי קודם לצום היום, אך:

קת לכך. אם לא הייתי בטוחה אם זו סיבה מספ א( קצת לא נעים לי כלפי האנשים כאן, ב(

 סוף. –ין השוויצרי יצליח, החלטתי לעשות זאת. כמובן רק אם אדע זאת בזמן. להיום יהענ
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 15־נוצר כמעט הרושם כאילו אני כותבת לך רק בימים שראוי לזכור אותם. כי היום הוא ה

אה לי כאילו אני חודש וזה בדיוק שלושה חודשים לשהותי כאן! כן, בלתי יאומן! מצד אחד נרב

נמצאת כבר יותר זמן פה, ומצד שני בכלל לא. אני אסירת תודה על ששלושת החודשים עברו 

כך ואיש לא שם לב. אני תקווה שכך גם יימשך. מאז שמנחם היה פה לאחרונה לא שמעתי 

כלום על אודות השוויצרים. אני הייתי סבורה שבשבוע שעבר היה אמור להופיע מישהו, אך 

ל התנהל, והאם יש ולי במשך השבוע הזה. הרי אני כל כך סקרנית איך הכו! אלא ולא

את המכתבים של אפשרויות נוספות. אני כל כך מקווה שכן. זה עתה קראתי פעם נוספת 

(, אך לא בגלל התאהבות שטותית, או אולי כן במובן אחר. כך אני מרגישה X־עזרא )הפעם ה

חים. חבל שלא יכול היה לכתוב לי ביתר הרחבה. לפי יותר קרובה אליו, כאילו אנחנו משוח

הרגשתי אני יודעת את תשובתך, עזרא, ובכל זאת, לאחר שקראתי את מכתבך הקצר, נוצר 

לא לגמרי הבנת אותי, אולי חלקית  - למרות שאתה מכחיש זאת - בי הרושם שאתה

הבנת את זה באשמתי, כי למרות שרגשותי כלפיך לא השתנו לא הייתי כותבת כך. אתה 

כנראה אחרת לאחר כל מה שהיה. ולכן כתבתי לך בקיצור מספר שורות והבעתי בהן את 

כוונתי לא לדחוף את עצמי. אם אשלח את המכתב אינני יודעת, וגם לא אם ומתי הוא יגיע 

לידיך. אך קודם כל עלי להיות אמיצה עד שיבוא מישהו שכפי שאני מקווה יביא ידיעות טובות. 

ל על הצד הקל )עד כמה ו, עזרא, להשתדל ולעשות מה שכתבת לי ולקחת הכאני רוצה

שמותר(. כל טוב, עזרא, אולי אתה חושב עלי מפני שהערב אני מרגישה כל כך קרובה אליך. 

 נו, להיום סוף פסוק בתקווה של להתראות בקרוב.

 כמעט הייתה לי הרגשה שזה עתה כתבתי מכתב לעזרא. כן, מה עוד? לאט מתחיל 

החורף. בערבים כבר מזמן לא הייתי בחוץ, כי דודה חריט מקבלת בחורף בדרך כלל איזו 

התקררות מתמשכת. אז מה לעשות? אני לא חושבת שכתבתי כבר שמנחם הביא לי מילון 

בעברית )לבושתי הגעתי רק עד כ'!(, וגם החלטתי ללמוד  "בותנ"ך. היום התרכזתי ברענון הא

מהר, בושה שבלוסדרכט לא הקדשתי לזה  כל כךגם זה לא הלך סוף סוף את הספרות. נו, 

וכל השטח של צרפת נמצא תחת  זמן. גם מהנסיעה של טיאה לא ייצא כנראה כלום, היות
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כיבוש. אבל יותר לא אכתוב על פולטיקה. הרבה אנו לא יודעים. אני סבורה שגרמניה תפסיד. 

ל ומה יקרה, הכ פשר לדעתאה. אי אך לפי דעתי זה יארך לבטח עוד עד לסתיו בשנה הבא

 בידי אלוהים. אנו רק צריכים להאמין. להיום סוף. נלך ל"באבא". ליל מנוחה!
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אכן, יומני היקר מגיע לסיומו. אם קיצוב הנייר מרשה זאת, אמשיך אותך, אך אינני יודעת 

תבתי שאני מצפה חודש כב 15־ובכן אתחיל מהמקום שגמרתי. בעדיין אם זה יתאפשר. 

בנובמבר באה אלי. על מנת לקצר: ידיעה ישירה מהחברים עוד לא הייתה. כן  16־למישהו וב

ייצאו עד אשר הראשונים  הייתה בצורה עקיפה על שהגיעו בשלום. לעת עתה אחרים לא

המועד ודבר לא ישתבש, אהיה אני כנראה בין הבאים אחריהם. כמובן יכתבו. אך אם יגיע 

פרתי לה יוייתכן שתדע יותר. ס תחזור בימים אלהשאני מאוד מקווה. אלי, כפי הנראה, 

. ולמרות בביקורה האחרון על יחסי עם עזרא. אני מאמינה שזה יכול להשפיע על הדברים

ולא ייצא דבר מהעניין השוויצרי, יחפשו  במקרהשלא ציפיתי לכך. היא הבינה אותי היטב. 

ם אה חופשי. טיאה שאלה במכתבה האחרון מקום מתאים עבורי שבו אוכל לעבוד באופן

כדאי שהיא תנסה לבוא אלי, כי בלתי אפשרי שאני אעבור אליה. נו, אני חושבת שזה בלתי 

היו לה אפשרי באותה המידה, למרות שדודה חריט אמרה, כשסיפרתי לה על כך, שאם י

לכך. נו, אם שני הדברים הראשונים "יתפנצ'רו" הייתי מספיק חומרי הסקה היא אולי תסכים 

כמובן מאוד רוצה להיות יחד עם טיאה. אני רק מקווה שלא אצטרך לבחור בין יותר מדי 

דברים, כי זה הצד החלש שלי. אם אעבור למקום שם אחיה בדיוק כמו כאן, לא אעשה זאת. 

בזה חיזקה אותי גם דודה חריט. ושת הדברים יתבצע, אעשה זאת ברצון. אך אם אחד משל

לאורך זמן החיים האלה קשים על אף האנשים הטובים האלה. עדיפה הייתה לי האפשרות 

הראשונה למרות שאינני יודעת מה שמחכה לי שם. דרושה רק סבלנות ואמונה, אולי אלי 

 תדע יותר כשהיא תבוא. נקווה לטוב!

יט היה יום הולדת ביום שני. ביום ראשון באו המון אנשים לביקור. אני נשארתי לדודה חר 

איתם. חלק מהמשפחה יודע על אודותי, בשביל היתר הייתי איזו מכרה. היה מאוד נחמד. 
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מרגישים אז כפי שגם טיאה כתבה משהו מהאווירה של "פעם". אני הכנתי לה סימניה, ארנק 

על הקיר. חוץ מזה עוד חיברתי שיר. כל המשפחה התפעלה כסף ושני ציורים שתלויים כעת 

 מזה. 

האלה עבר עלי כל כך הרבה וגם למדתי  במשך שלושת החודשיםעכשיו הדף האחרון;  

ואולי נוכל גם לצחוק הרבה. אני תקווה שאזכה לקרוא ספרון זה בארץ יחד עם יקירי בשלום, 

מהמבקרים. אילו בחצי מטר מרחק  בתוך ארון,בעת ביקור כלשהו עמדתי מוסתרת שעל כך 

ל, ואני תקווה שהאל הטוב ימשיך לעזור לי ולכולנו ועל הכ תודה זמנים! ובכל זאת אני אסירת

 ל לסוף טוב!וויכוון הכ
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השלישי. בעצם המשך ישיר של השני. בגלל המחסור בנייר הוא עשוי וכעת אתחיל את יומני 

מה זה כבר משנה? כן, לא תיארתי לי שבתאריך הזה אהיה בל מחומר קצת יוצא דופן. א

היום היה לי  עדיין כאן, אבל מה, הרי לא יודעים אף פעם מה יקרה, ומה זה כבר מועיל?

בלתי את תעודת הזהות שלי. כן, כפי שלא פעם כבר אמרתי, כשלא מצפים למשהו, יביקור וק

ל זה. אוכל להשתמש בתעודה בכל אז זה בדרך כלל מגיע. אך שמחתי לא הייתה פחותה בגל

דואר גם  קיבלתימיני הזדמנויות על אף שזה לא יגרום כל כך הרבה שינויים בחיים. חוץ מזה 

מאיטשה, הנוסבאומס וטיאה. בשבוע שעבר היה לי גם דואר מלודי וממנחם. מנחם ענה לי 

צריכה לחזור על  על שאלותי התיאולוגיות. אינני יכולה לכתוב על כך בהרחבה, לשם כך הייתי

כל מה שכתבתי במכתבים. מלבד זאת אני בכלל כותבת בזמן האחרון פחות מפני שאני 

ייתכן רוב עסוקה בתפירה, כתיבה, ציור וכו'.  פי עוזרת יותר במשק הבית ואחרי הצהריים על

שאוכל להיפגש פעם עם לודי )הוא עכשיו לא רחוק מפה(. לפחות יש לנו תוכניות כאלה! כעת 

 לי לענות על המון מכתבים וגם רוצה להכין מתנת חנוכה בשביל גוסטל וסופי.יש 

כן, אם הזכרתי כבר, עכשיו חנוכה! אתמול זה היה הערב הראשון אך היות ואני שומעת  

למרות שאני חילונית ולא  מכל הדברים האלה כאן כל כך מעט, חשבתי שרק מחר יתחיל.
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וזאת בגלל שאני יודעת שאתם, הורי שה משהו. מרגישה משהו מיוחד, בכל זאת אני מרגי

גם חושבים עלי בימים  - דבר שאני מקווה בכל ליבי - היקרים ונורדרל, באם אתם בריאים

החנוכה "בבית", רוצה לומר הבית הקודם, ומפני שאנו שזה מזכיר לנו את  אלה וגם מפני

קווה זו תתגשם עוד מקווים לחגוג ביחד בזמן הזה בשנה הבאה! ובגלל שאנו מקווים שת

חייבים להשתדל עד כמה שאפשר ולנצל את אנו פעם! בסופו של דבר כל זה אינו תלוי בנו. 

 הזמן עד כמה שניתן. 

( אני 2( זוהי האמת לאמיתה. 1כן, על שום מה אני כותבת את המילים "המפוצצות"?  

ת בימים אלה מאמינה שעל ידי כך כל זה יישאר לי לדבר חרוט בראש. כמו כן אני חושב

רים והחברות שלנו איתם הייתי לפני שנה. כן, אני אפילו לא יודעת, היכן בבמיוחד על הח

כל כך מוזר וכתב נמצאים )גם מעבר למצב הפיזי( כל האנשים שלנו. איטשה התבטא 

שבערך מחצית מכולם עזבו, אבל העסק כעת לא זז, בגלל סיבות שונות. עד כמה שידוע לי 

שים אחרי שמונת הראשונים. אני רוצה לדעת מה בדיוק המצב. אני מתכוונת לא נסעו עוד אנ

ולשאול אותו על כך. אני מקווה שיענה לי על זה. גם נוסבאומס  לכתוב בפרוטרוט למנחם יאפ

ל הלך חלק. וכותבים נחמד מאוד, התווסף להם אח קטן שמו אורי. יופי, אני שמחה שהכ

תים שתבוא במהרה. אני חושבת עליהם לע. אני מקווה משמונת החברים אין עדיין אף ידיעה

ובמיוחד על עזרא. האם הוא הבין אותי? כתבת, "אל תגרמי לי כל כך הרבה כאב קרובות 

ראש מיותר"! האם זה נקרא מיותר, עזרא? מצד אחד אני מקווה ומאמינה שכן. גם אם בזמן 

זו, אני גם מתכוונת לכתוב בר לא מאמינה כל כך שבעתיד הקרוב נתקרב זה לכאחרון אני 

טוב, להיום סוף. זהו יום שישי בערב, מחר, אם כן, שבת, ליל לרותל, עוד לא יודעת מה. 

 מנוחה.
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ארבע שנים בהולנד! מי היה יכול לחשוב על כך? באמת טוב שלא יודעים מראש מה שיקרה. 

יאים, גם חושבים עלי. אך אני אני יודעת שהיום אתם, הורי היקרים ונורדל, אם אתם בר

בלתם את המכתבים דרך פריצל. מספיק שאנו יודעים אחד ימקווה שאתם לא דואגים לי ושק
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מהשני שאנו בריאים ומצבנו פחות או יותר בסדר, זה העיקר היום. חוץ מזה, מצווה עלינו 

לאחר ר להיות אמיצים ולהאמין בעתיד. הרי היה יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע, בעיק

ששומעים מה שמתרחש כל יום ומה שעושים לבני עמנו... כן, באמת אסור שנתאר לעצמנו 

לכן אני ל בצורה יותר מדי ריאליסטית, היות ואנו עומדים מול זה בינתיים חסרי אונים. והכ

אסירת תודה על שנפל בגורלי )ובגורל של כולנו( להיות במצב מועדף. גם אם קשה מאוד 

ודעת לכך שרבים היו רוצים להיות במצבנו. אני רואה כעת שלכל דרושה לפעמים, אני מ

סבלנות, סבלנות ואמונה. אני, בעיקר בהתחלה, שברתי לי את הראש בקשר לכל מיני 

שאלות. אך על ידי כך, גם לא מגיעים לשום דבר. לודי כתב לי לא מזמן בצורה מאוד קולעת: 

מבוגרים ממך בחמש שנים ויותר. אלה כבר  "זה לא פלא שלך קשה יותר מאחרים, הרי הם

מצאו פחות או יותר את השקפתם על החיים בעוד את נמצאת בחיפושים אחריה". ואני בזה 

מצדיקה אותו. כנראה לא רק הסיבות החיצוניות אשמות בכך שמאלצות אותי לחשוב על 

האחרון  ם חשבתי לא פעם בצורה מעמיקה. אני גם מתכתבת עם מנחם )במכתבהדברים עלי

על אודות בעיות תיאולוגיות( ועל ידי כך מנסה אני ליצור תחליף לשיחה של ממש עם כל מיני 

חברים וחברות )וגם מדריכים(. אני מקווה שבקרוב אפגש עם לודי. א. רוצה גם להתעניין איך 

מסתדר עניין הדואר עבורי, הייתי מברכת לו הייתי מקבלת שוב איזה סימן חיים מכם, הורי 

 יקרים ונורדל! אקווה לטוב ביותר.ה

וכעת משהו אחר. אתמול הייתי עם דודה חריט בארנהם, אצל האח והגיסה של דוד  

ממה  נו בבוקר מוקדם לדרך וחזרנו רק מאוחר בערב, שעה וחצי יותר מאוחראהנדריק. יצ

ך באור היום ברחובות העיר. א שהתכוונו, בגלל האיחור של הרכבת. משונה היה כך לטייל

אצל ספרית, זאת הייתה בעצם הסיבה לזה מתרגלים מהר יותר מאשר להפך. ביקרנו גם 

העיקרית לנסיעה. כעת נעשתה הרעמה שלי קצרה יותר, לסיפוקם הרב של כל בני הבית. 

היה משהו מיוחד. אני נהניתי שוב לצאת, האנשים היו נחמדים מאוד אלי. הציגו מלבד זה לא 

מכרה. אך הנסיעות בימים אלה הן תענוג מפוקפק: הרכבות אותי בפני הידידים כסתם 

מלאות עד אפס מקום וחייבים לקחת בחשבון איחורים של כחצי שעה. הדבר היחיד הנעים 
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זה להקשיב לשיחות הנוסעים כאשר הם דנים על המצב. זה גורם לרוב נחת. בזה אני 

 וגם בכלל.מסיימת להיום. מקווה שבקרוב תבואנה ידיעות טובות מהשמונה, 
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כן, הזמן עובר אם כן, שוב יום שמסמל משהו מכיוון היום הנני נמצאת כאן ארבעה חודשים! 

בתחילה להיות כל כך הרבה זמן. אבל כל כך מהר אבל גם נורא לאט. לא, לא תיארתי לעצמי 

ם. היום היה לא יודעים דבר מראש, עד כמה שהיינו רוצים. אין לי לכתוב על דברים מיוחדי

כאן עוד גיס מהמשפחה והזמין אותנו אליו. כן, זה מאוד נחמד מצד האנשים האלה. א. אני 

מקווה תבוא עם חדשות טובות. חושבת הרבה על כל החברים שלנו ועל עזרא. בזמן האחרון 

ל הלך פה כרגיל, כמה דברים הביאו מעט גיוון לתוך החיים ולי היה גם מספיק מה והכ

באה שוב תקופה כמו כעת. דודה חריט די עצבנית בזמן האחרון. כל היהודים  לעשות, ואז

כמובן על העצבים. ואם מתחילים להרהר על מה שיכול נתפסים זה אחרי זה וכל זה משפיע 

לקרות לנו... אך לא, אנו צריכים לנסות להתעלם מזה. אנו מצווים לעשות מה שבגדר 

 ל הלך טוב עד כה, אז למה שזה לא יימשך כך? עלוולסמוך על אלוהים. היות והכאפשרותנו 

י )ואני בטח ידי עודף מחשבות אנו רק מזיקים לעצמנו. זוהי תקופה כל כך מוזרה, מצב רוח

תים מיום ליום, אך גם כל יום ייתכן ויבוא שינוי בלתי צפוי לטובה. לא היחידה( מתחלף לע

ירה פי אני עסוקה בכתיבה, ציור, תנקווה שכך יהיה. לאחרונה אינני לומדת עוד כל כך, כ

לוחות שנה וסיימתי את העבודה תוך  50ובמשק בית. אתמול הדבקתי בשביל דוד הנדריק 

שעה וחצי. למרות שיש לי די זמן אני רואה כאתגר לגמור את זה כמה שיותר מהר. טוב, 

  ל בסדר.ולהיום אני סוגרת. רוצה עוד לכתוב לאדית. מקווה שבבית הכ
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זאת כן, יומני, בעצם אינני נאמנה לך מאוד ועד מה שזה נשמע מוזר, הסיבה היא חוסר זמן, 

לו הייתי רוצה יכולתי להקדיש יותר זמן לכתיבה, אך אני חושבת שמותר להמשיך  אומרת

יותר עבודה במשק הבית היות ומחר חג המולד.  ולנהוג כרגיל. גם הייתה בימים האחרונים
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ן הזמינו אותנו לביקור בעיר ד. וזה שוב משהו שונה מהרגיל. א. עדין לא הייתה ליום הראשו

כאן. אני רק מקווה שלא תבוא בדיוק כשאין איש בבית. סיבה נוספת מדוע אני כותבת מעט 

עם האנשים שלנו. זה כולל כמעט את כל החברות ועוד כמה חברים. ואז היא חילופי מכתבים 

ועל כל אלה הייתי כאן צריכה לחזור, וגם,  על מחשבותי ורשמי אני כותבת במכתבים אלה גם

לכתוב אלא רק כשאני מרגישה צורך בכך. החלטתי מתחילת הכתיבה שלא אכריח את עצמי 

כשירדתי לארוחת הבוקר, הגיעה חבילה והנה בכל זאת חדשה אחת: יום ראשון האחרון, 

עים לפתע בימים אלה! היא מכירה לדוד הנדריק ובה גם שורות מ...טינה! כן, ממי לא שומ

של המשפחה כאן. אני מאוד שמחתי על שחשבו עלי וכתבתי לשתיהן בחזרה. במשך  ידידים

לדודה חריט זמן. אולי השבוע לא יצאנו לטייל. קודם, כי היה ירח מלא ואחר כך כבר לא היה 

ב עוד, כי כל מחר. אם יושבים במשך כל היום בבית, אז מורגש שזה חסר. בעצם רציתי לכתו

מיני מחשבות מתרוצצות בראשי, אך הדודה נמצאת עכשיו בחדר והפעילה את הרדיו ולכן לא 

 אוכל להתרכז. אם כך, עד לפעם הבאה...
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כן, כתבתי בפעם האחרונה ביום חמישי: "עד לפעם הבאה" וזה לא היה מזמן ובכל זאת 

אומנם זה לא משהו יוצא דופן, אך לגבי,  בחיי יום"התרחש" כל כך הרבה בפרק זמן קצר זה. 

אישית, כן, אינני רוצה להתחיל עם ההתחלה, כי היא פחות יפה, אלא עם היום עצמו כי אותו 

 אני זוכרת הכי טוב. 

לפני כשעה וחצי חזרנו, דוד הנדריק, דודה חריט ואני, מהעיר ד. ונסענו לעיר א. כמו  

עה עברה ללא הפרעות. טוב, לא אתן כעת תיאור של בפעם הקודמת מוקדם בבוקר והנסי

הגיע הגיס מהעיר ד. ורצה לקחת אותי, כך שהאנשים יוכלו לנסוע גם  מסע מדויק. אתמול

 - פהקרה יבמשך היום. היות ואני ממילא לא רציתי להישאר שם כמה ימים, כי א. עדיין לא ב

נות" כזה שלא היה לי שום חשק הזה הוא מין "רודף ב הגיסהעדפתי לנסוע היום. חוץ מזה 

, אך היה עלינו עוד ללכת 8:20להילוות אליו בשעות הערב. הגענו בבוקר בערך בשעה 

כשלושת רבעי שעה. זהו בית של שומר רכבות, כי הזוג עובד שם. היה מאוד נעים בביתם 



 38 

תמיד אותה והאנשים היו מאוד נחמדים. האזנתי גם לרדיו האנגלי, זה משהו אחר מאשר 

ל נכון, זה מצלצל יותר אמין מתעמולת השקר הגרמנית. האחרים והתעמולה. גם אם לא הכ

לפחות מודים באבידות לפעמים. בימים כאלה כמו אתמול והיום אני מתנהגת לגמרי 

לקח  בשעות לפני הצהריים נשארנו בבית וקשקשנו. הדוד הנדריקבטבעיות ואני נהנית מזה. 

ים. אחרי ארוחת הצהריים הלכו שני הגברים ודודה חריט אופניים ונסע לבקר אנשים אחר

ברנו על דא ועל הא יבשטיפת הכלים. תוך כדי דלישון שנת צהריים ואני עזרתי למארחת 

אבל לפעמים זה בא  וכמובן גם על המלחמה. בדרך כלל אני מקפידה לא לכתוב על כך

אמר את זה דיו האנגלי מעצמו. היא אמרה שהיא חושבת שזה ייגמר בשנה הבאה סופית. הר

עוד מההתחלה. חוץ מזה היא רואה את המלחמה הזאת בתנ"ך וגם שתיגמר בשנה הבאה. 

נוצרים אחרים אומרים שהכוונה בתנ"ך לא למלחמה הזאת. וכך מתברר איך האנשים 

ל בצורה שונה. העובדה שכתובים שם דברים טובים וטהורים אינני מכחישה, ומפרשים הכ

ן אמונה, דבר שקשה יאך בזה נגעתי שוב בעני -עשי בני אדם, לפי דעתי מאבל דברים שהם 

לדבר עליו, קל וחומר לכתוב עליו. המילה עצמה אומרת זאת: אמונה זה עניין רגשי. הייתי 

גם אם לא סבורה שיש דברים קבועים שניתן להוכיח אך זה כנראה רק במיעוט המקרים. 

הרת די הרבה בקשר לזה, אני מודעת לכך שלא פעם אחת אנו מדברים על כך ואני גם מהר

במהרה אקבל תשובה, דבר שבעצם הייתי רוצה. חוץ מזה אני חושבת שכל אדם יש לו 

האמונה הפרטית שלו. אני מתכוונת לדבר שהוא חלק מישותו הפנימית. אינני מצליחה 

 להתבטא היטב, אך אני מרוצה מזה שאני מודעת לכך שאני מאמינה באלוהים. בעצם

האמנתי בו מאז ומתמיד, וזו נחמה בשבילי בזמנים רעועים אלה. אני מקווה שלעולם לא 

 אאבד אמונה זו, גם אם היא לא מספיק טבועה בי.

לא מזמן עניתי למנחם בקשר לבעיות התיאולוגיות, אם אפשר לומר כך. אבל כל  

וה שלא קרה דבר המכתבים עדיין פה היות ואלי עדיין לא באה. עבר כבר זמן רב, אני מקו

אולי תבוא מחר. כן, מאוד סטיתי מן הנושא ורוצה לחזור למתרחש היום. לאחר הארוחה 

ל היה קפוא ומכוסה שכבת ויצאנו דוד הנדריק, עוד אורח ואני לטייל. היה מזג אוויר נפלא. הכ

קרח דקה. תחילה הלכנו קצת על הכביש הראשי ואחר כך על שבילים לאורך משקי איכרים. 
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בדרך כלל בסדר גודל קטן יותר מאשר בלוסדרכט, אבל גם יש שם הרבה משקים גדולים הם 

שבעליהם עשירים מאוד. זו היא סביבה לגמרי אחרת וגם המשקים נראים שונים. הם יותר 

 מפוזרים, פה בית, שם בית. זהו, כולם הולכים עכשיו לישון. אמשיך בקרוב. ליל מנוחה.
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מילולית!(. ובכן טיילנו כך כשעה וחצי , אחרת לא אגמור השנה )כן, נא להבין וכעת אמשיך

כמה יפה הוא הטבע ולא תמיד יודעים להעריך נוף הנפלא. בבאוויר הצח ו נהדר ואני הרגשתי

ל הלכתי שלשלום שלוש שעות, כך שאני מרגישה קצת את הרגליים. אבל מה וזאת. בסך הכ

ות כזאת כל יום. כשחזרנו הייתה השעה ארבע, נשארנו עד אכפת, הלוואי והייתה לי הזדמנ

חמש, אך לפני שעזבנו אכלנו קודם עוד כמה פרוסות. הנסיעה חזרה הייתה במעין חשמלית, 

ידי קיטור. לראשי היה כובע אפור, עשוי מאיזה פרווה של דודה חריט. חוץ  אך מונעת על

ום מטפחת הראש הרגילה שלי. ר כזה במקבמאשר בימים מאוד קרים לא הייתי חובשת ד

אך לאורך זמן אני מעדיפה להיות פה מאשר שם. האנשים  ,נהניתי מאוד להיות פעם בחוץ

שם יכולים לקחת מישהו רק בצורה חוקית. כך עבר גם יום זה. לפני כחצי שנה היה ביקור 

 ותי נורא, אבל הזמנים משתנים.כזה משעמם א

צריך לקבל עדיפות ראשונה: בדרך כלל אינני טוב, כעת ברצוני לכתוב על מה שהיה  

מציינת ביומני חילופי דברים עם הדודה חריט למרות שזה לא פעם כבר קרה. בסופו של דבר 

נשארים לתמיד ואם אשכח אותם, גם זה לא נורא,  הגענו שוב להבנה, אך זיכרונות כאלה

נו איכשהו ציפינו לכך עצמה באותו העניין. אנח עללהיפך. טיאה כתבה לי על כך לא מזמן 

ואני חוזרת על כך פעם נוספת, אינני יכולה שאנשים יקבלו אותנו בזרועות פתוחות וכו'. 

. ומה שגם שגיאותהם רק בני אדם על כל הצרות וכל הלהתלונן בקשר לכל היחס אלי. אך 

קובע הרבה, זה שיש להם השקפות שונות משלנו. כך ששתינו אשמות אם פורץ מדי פעם 

פעם אני יותר אשמה, ופעם אחרת דודה חריט. יש לנו תכונה משותפת  - סכסוך קטן איזה

רגישות היתר. ואולי זה גם גורם נוסף לכך. הו, יכולתי לכתוב הרבה יותר בהרחבה על  - והיא

אני מעדיפה שלא; לא כל דבר ניתן לבטא על גבי נייר. דרך אגב,  אלה דברים, אך לא, אי
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דודה חריט שאני כותבת רק על דיירי הבית, על מה שקורה כאן מכתיבת היומן התרשמה 

היטב מה שאני כותבת. זה תלוי . וזה לא כך! אני לא יכולה להסביר לה ומותחת ביקורת

 הרבה במה שעובר לי באותו רגע בראש. 

בכל זאת עוד בשנה זו. לו  - אם כך -אכן, עכשיו משהו אחר. היום ירד השלג הראשון  

הייתי מתערבת שהיינו עורכים קרבות בעזרת כדורי השלג! אם  ,לנו בלוסדרכטהיינו עוד כו

 60־אני מתבוננת ברחוב, אז אני מתחילה להיזכר בלוסדרכט ובחורף האחרון שם. כל ה

באולם אחד. קודם עברה נערה בבגד סקי, כך גם אני הלכתי לפני שנה להחלקה על הקרח, 

רא נזכר בזה כאשר הביא אותי לשם ואנו ופעם עם מגלשת השלג אצל הרופא. האם עז

עזרא, כן, אני עוד חושבת עליך הרבה. לפעמים אני שואלת את פגשנו את דירק בחדר? 

או האם יש דברים שאני סתם מדמיינת לעצמי. דודה עצמי האם כל זה באמת רציני כל כך? 

י אינני יכולה "המחזר". אני לא מתקנת אותה, כ - חריט אומרת תמיד כשהיא מתכוונת לעזרא

להסביר לה היטב את היחס בינינו, כי לנו לעצמנו כל היחס לא ברור. "המחזר" עזרא, מה 

היית אומר לתואר זה? האם אני באמת מאוה... שאני משתמשת במילה זו? הרי אני רואה 

את עזרא כמו שהוא, עם כל החסרונות שלו. אך אני חושבת שאני לא הייתי רוצה לוותר על 

אלה. הם שיכים לו, הם חלק ממנו. היחס שלי כלפיו היא מצד אחד כמו של אחות חסרונות 

באיזה  ,לבטא היטבבוגרת, ומצד שני אני רואה אותו בכל זאת ליותר חזק. אינני יכולה 

גם אלא שגדל מבחינה גופנית,  רקהקשר, אך אני סבורה שמקודם לא ראיתי אותו כך. לא 

 במובן אחר. 

יין רציני, גם אם אינני מסוגלת לתת מעצמי תשובה מה פירוש כן, עזרא, לגבי הענ 

כמו  כמה שלא שוחחנו באופן גלוי וחופשיחבר טוב ובכל זאת יותר מזה.  לי אתה"רציני". 

שכמעט לא שוחחתי עם חברה, בכל זאת נוצר לפעמים מתח בינינו, ואני יודעת שכשלכולנו 

י חושבת שלא אטעה אם אגיד שכך גם היינו ביחד ואתה לא היית, הרגשתי זאת מיד ואנ

 במקרה ההפוך. 

ל עולה שוב בבירור וזה עושה לי טוב על הנשמה ברגע שאני רושמת את כל זה, ואז הכ 

לנגד עיני. עזרא, היכן אתה נמצא ברגע זה? א. עוד לא הייתה פה, דבר שאינני מבינה. 
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יודעת למה אני מצפה אך מקווה שאין סיבה מיוחדת והיא תבוא במשך השבוע. בעצם אינני 

שכל הישר שמהעסק בכל זאת תמיד אני מצפה ומקווה למשהו כשהיא באה. בעצם אומר לי ה

יצא שום דבר ובכל זאת... האם הם כתבו כבר? כבר נערמות אצלי המון עם שוויצריה לא 

ל מכוסה בשלג ובתוך ושאלות )גם מכתבים(, אך לא ניתן אלא להמתין. משונה, בחוץ הכ

ששושו אימן אותנו בתרגילי חושך. היום שוב נאלצתי לעמוד בתוך הארון. כמה טוב החדר 

סדר. אז אני תמיד עומדת ב"דום", "שמאל ישר" והאש מופנה שמאלה. כן, אם כל זה פעם 

יהיה שייך לעבר, יהיה לנו הרבה מה לספר ואולי נוכל אף לצחוק על דברים שגורמים לי כעת 

 יהיה.  לכאבי ראש. אני מקווה שכך

האם א. תביא גם דואר מההורים? אני כל כך רוצה לשמוע שאתם שלושתכם בריאים.  

אני גם מתארת לי  באמת, אני חושבת עליכם כל כך הרבה, וגם לא יודעים מה יילד יום. אם

ל היה לי עד היום ברוב המקרים מזל ולמרות הכבדמיוני כל מיני דברים, זה לא יעזור מאומה. 

נה עוד שכל זה יד המקרה. תמיד מצאתי עוד בהולנד אנשים שעזרו לי, וגם ואני לא מאמי

שפאפשל עוד ייצא אחרי כל כך הרבה זמן מבוכנוולד. ואתם הצלחתם להגיע לארץ. שגברת 

הטובה שלחה לכם כסף כאשר לא ידעתם כבר מה לעשות. אז הייתי בדיוק חולה וזה  ךהרטו

דעת עליכם. ועוד הרבה דברים קטנים אחרים מהם היה אולי טוב כי אחרת היא לא הייתה יו

 אני לומדת שגם מאכזבות יכול עוד לצאת משהו טוב.

ל קרה כך ואני מבקשת מאלוהים למלא את משאלתי הכי בוערת ואני אסירת תודה שהכ 

בזה אני רוצה להאמין. ולאפשר לי לחיות כמה שנים באושר יחד אתכם ועם נורדרל בארץ. 

 בלתם בינתיים איזה מכתב דרך פריצל?יק ם לא דואגים לי יותר מדי. אוליאני מקווה גם שאת
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! כן, מזדקנים, בלי צחוק! אך על ידי זה הקץ המיוחל של המלחמה יתקרב, אז גם זו 1943

לי צריך לקרות לטובה. היום עלי לציין כל מיני דברים אך אני אתחיל מהסוף. באמת, שדווקא 

בעצם אני גם חצי אשמה. לא, אתמול זה נראה היה לי באמת נורא, אך היום אבל  דבר כזה!

 ניים אחרות. נו, סוף סוף אני רוצה לגלות במה העניין. יכך כבר בע עלאני מביטה 
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לדוד הנדריק יש, או מוטב לומר הוא עובד במכבסה אחת, ועם חוג לקוחותיה של  

ן במספר לא מבוטל. אלה באים גם לא המכבסה נמנים גם חיילים גרמנים, אשר נמצאים כא

יה שלהם, ואני נמצאת אז למעלה או בתוך יפעם הנה לדירה כדי לקחת את הכביסה הנק

תמול שוב באו אהארון וצוחקת לי בשקט כשאני מקשיבה לשיחות שלהם עם דודה חריט. 

שניים ואמרו שיחזרו בשעה שש כדי לקחת את הכביסה המוכנה, זאת לאחר שברכו את 

ם עם ה"הצדעה הגרמנית". אני אמרתי לדודה חריט: הייתי רוצה לראות אותם פעם. וכך כול

ממילא אין להם מושג מי אני. עה שש אני אשאר לשבת, היות ובשהחלטתנו שכאשר יבואו 

קנים, כשנשמע הצלצול ומיד חייל אחד נכנס לתוך  בדיוק ישבנו שלושתנו )גם טון( לתלוש

ני, אני חייבת לכתוב בפרוטרוט אחרת לא יבינו זאת בעתיד. נו, החדר )רק אחד בא(. כן, יומ

נתן קודם לכולם יד והתחיל לפטפט קצת בגרמנית עם דודה חריט. אני בכוונה האדון החייל 

שתקתי, כי חששתי שישים לב שאני יודעת כל כך טוב גרמנית ולא הייתי מוכנה להרבה 

דעתה הבנות ההולנדיות אשר שלפי  האישה רמזה לו בעקיפיןשאלות בקשר לזה. ובכן, 

)בלי  הולכות עם חיילים הן טיפשות. טוב, לאחר זמן מה רצה ללכת וכבר היה ליד הדלת

הצדעה( כאשר דודה חריט מצביעה עלי ואומרת: היא יודעת טוב מאוד גרמנית ורצתה פעם 

נכנס היא לא מעיזה. ומה עושה החייל הטוב? שם את התיק שלו ו לדבר איתך אבל עכשיו

לי מה לשאול ושאני רק  על כל שאלה. על כך עניתי שאיןבחזרה, ואומר שהוא מוכן לענות 

 נהנית מכך שוב לשמוע גרמנית.

לא נתן לי מנוח והתחיל  הוא ,אך לאחר שזה התחיל, זה לא נתן לו מנוח. זאת אומרת 

שיש לי כמעט לשאול מאין אני, כמה זמן אני נמצאת כאן, מה מקצועי וכו'. אני אמרתי לו 

הרגשה כאילו זו חקירה ועל זה הוא מחה בתוקף וענה שזה לגמרי לא כך וכו'. זה לא פשוט 

ברתי רק מעט דברי אמת, כמובן. גם לא העזתי ילתאר את זה, כמו כן את הרגשתי, כי אני ד

הוא הרי מתמצא היטב. אני חושבת שהוא קצת להזכיר איזה מקום בגרמניה, כי שם 

אתי למקום הזה, הוא נתן לי מחמאות יפות. איום ונורא אני אומרת לך. השתומם שאני ב

לבסוף שאל והוסיף מעצמו שאינו מאמין שאסכים ללכת איתו בערב לקולנוע. נו, את תשובתי 

אין צורך לכתוב כאן )חוץ מזה עכשיו ראשון בערב(. נו, בסוף הלך אחרי חצי שעה עם לחיצת 
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לגמרי איפה שהוא. אני אמרתי כן, והייתי מאושרת  ימקריד חמה ובתקווה שנפגש באופן 

 שנגמר כך.

לאחר שהלך יכולתי להתפקע מכעס! איך אפשר להתנהג בצורה טיפשית כזאת! שרק  

יעזוב אותנו במנוחה ולא יספר את זה לכל החברים שלו. אני אמרתי לו שאני מתכוונת לעזוב 

 . ל יסתדרוכאן בעוד כשבוע או שבועיים. אז נקווה שהכ

היום זה כבר לא נראה לי כל כך טראגי כמו אמש. כשאני נזכרת אני מוכרחה לפרוץ  

וינה, הייתי ול במדויק. לו מישהו היה מטריד אותי בוכעת אני לא יכולה לתאר הכ בצחוק.

אומרת לו ישר: אני יהודיה! אבל כאן זה בלתי אפשרי. כשנפרד ממני איחל לי לבסוף יום 

שבת(. נו, כך  - היום )הכוונהש"היום ראשון" שלי כבר חלף  תי לוראשון נעים וכמעט עני

עברה גם הרפתקה זו. בכל זאת היה משונה לדבר ולשמוע גרמנית. זה הזכיר לי את 

לוסדרכט. עזרא וטיאה, אתם הייתם צריכים לדעת שכמעט הייתה לי פגישה עם חייל גרמני. 

ות שהבחור בא מבית טוב. אני כך לדודה חריט שמיד אפשר היה לרא אני אמרתי אחר

בשום אופן לא!  –בלה את הרושם שהייתי כמעט ברצון הולכת איתו. לא! יחושבת שהיא ק

הוא גם הרגיש בזה. הוא רצה להכניס לי לראש שיש בי אהבה לאומנות, אך בכוונה לא רציתי 

ן נגמר יל כל העניין היה איזה שינוי קטן, אני מקווה שהעניוהזה. בסך הכלהיכנס לנושא 

רתי הצעירה". זה כנראה עובד אצל הוא פנה אלי ב"גב סופית. אילו מחמאות שהוא אמר!

בחורות אחרות. אילו רק היה יודע... ועכשיו, די! אחרת באמת יתקבל הרושם כאילו... טון שם 

שהייתה לו טבעת אירוסין על היד. זה עוד חסר! חוץ מזה כולם אומרים שהוא "חתיך".  בל

לתאר לי כמה נחמד בשביל החיילים לפגוש נערה גרמניה, אך אני לא כזאת, רק  אני יכולה

 שהם לא יודעים.

כעת חזרה למציאות. יו הייתה פה. כבר ביום חמישי, כי אלי לא לגמרי בסדר. הייתי כן,  

ל בסדר, היא רק הביאה לי וכבר מודאגת וביום רביעי ממש עצבנית. אבל, תודה לאל, הכ

מזה היא הביאה לי סוודר וחצאית שלא  ץנשים לא נפגשו בגלל החגים. חוהאמכתב מטיאה. 

שייכים לי וגם אינני מכירה כשל אחת החברות. אבל כל החפצים התערבבו קצת. מלבד זה 

לא היה משהו חדש. לשוויצריה יצאו רק השמונה שאני יודעת עליהם. אם כך, איטשה הבין 
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דיעה אבל מניחים שהם נמצאים באיזה מחנה, משהו לא נכון. מהם עצמם לא הגיעה שום י

שם הפיקוח עליהם מאוד חמור ואני חושבת שבזמן האשון אסור לכתוב. מניחים כמעט 

בוודאות שאכן כך, כי אחרים ניסו דרך זו אחריהם והתגלו, אך מהם כן שמעו כבר. אני מקווה 

 שאכן כך הדבר.

אלה יאספו ידיעות. היא רוצה אכן לכתוב לקרובים של עזרא או יוסל, כדי שיעצתי ליו  

לעורר את הנושא. חוץ מזה, עזרא, אני לובשת היום את הסוודר האהוב עליך. לפחות אני 

חושבת שאמרת בזמן האריזה שסוודר הסקי האדום שלי שלא לקחתי אז איתי מוצא כל כך 

כרון. יו חן בעיניך. כן, במה מטה לא נזכרת! אבל דברים פעוטים כאלה נשארים לפעמים בזי

היא מחזיקה בידיה תינוק של המארחים שלה. יצאה תמונה  הראתה לי גם תמונה מבטי.

נהדרת, באמת. חוץ מזה אני יודעת אצל מי היא נמצאת כי יו פטפטה קצת יותר מדי. אבל זה 

לא חשוב. היא אמרה שאולי תחזור עוד השבוע אם יהיה לה דואר. אני מקווה. א. שאלה אם 

טיאה שלחה לי יר תמונה בשביל נער בן ארבע, זאת תהיה ההזמנה הראשונה. אני מוכנה לצי

שוב שערות צבועות משלה. אני הייתי המומה. בהיר ממש, כמעט כמו שלי אבל יותר לכיוון 

 אדום. הייתי רוצה לראות אותה.

אני רוצה לנסות אולי היא יכולה לבוא הנה לכמה ימים. איזה כיף זה היה יכול פרופו, ־א

שאר שם כחצי ייות! היא כתבה שכמעט שוב נסעה לצרפת, אבל... היא הייתה אמורה להלה

ל העסק. אני סקרנית מה יענה לי מנחם. כשנה ואחר כך לשוויצריה. נו, אני לא מבינה כלום מ

עם לודי קבעתי פגישה )הפעם באמת( ליום רביעי בערב. מקווה ששום דבר לא ימנע זאת. 

וח טוב מאוד ומלאה תקווה, למרות שהמכתב מטיאה לא היה ר בכשיו הלכה הייתי במצ

, כל כך תים קרובותדעת איך קורה שמצב רוחי משתנה לעמשמח מאוד. אני בעצם לא יו

מאוד מקוררת אני כן יודעת וגם יודעת שבימים אלה אני לא היחידה. דודה חריט  כלומר

תר טוב מאשר בימים ונשארה היום במיטה, כך שאני מככבת כעקרת בית. זה הולך יו

דודה חריט כמעט ולא הייתה צריכה להסביר לי דבר והאוכל היה טעים. אך הראשונים. 

אפשר להרגיש שהתרוצצתי כל היום. נעשיתי ממש בטלנית מכל הישיבה בחדר. טוב, סוף 
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ואכין את הלחם למחר ואז אלך גם אני למיטה. לכן, ליל  להיום. אני אכין עכשיו תחליף קפה

 מנוחה!
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חלף שוב שבוע מאז שכתבתי בפעם האחרונה. דודה חריט נשארה עוד מספר ימים כך 

עבודה כל היום ואני חייבת במיטה וכך המשכתי אני לדאוג למשק הבית. כשאני לבד אז יש 

לדאוג לכל. ביום רביעי הלכתי עם דודה חריט למקום המפגש עם לודי, אבל מלודי לא היה 

ו מטיילות הלוך ושוב ולפתע ראיתי מישהו שנשען על בית ממול. עברנו לידו זכר! עוד אנ

זאת. כדי להבחין בו ואמרנו את השם "לודי" כך שה"מישהו" חייב היה לשמוע מספר פעמים 

במדויק היה חשוך מדי. קבענו מראש שעל דודה חריט להשתעל וזאת גם עשתה בכל 

ני לא חושבת שזה היה לודי. ואם כן, זה היה כוחותיה מבלי שהדמות זזה. וכך הסתלקנו. א

אז הוא צריך להיות אידיוט גדול לא להכיר אותנו. אם יו או אלי תבואנה בקרוב אשאל הוא, 

אותן. השבוע אף אחד לא היה פה. החייל היה לא מזמן במקום עבודתו של דוד הנדריק יחד 

ין והוא ינסנו אותו לסוד הענעם חברו ושאל מדוע לא ספר לו על אודות אחייניתו. טוב שהכ

 ענה לו: אבל הרי אתה נשוי! נו, ובזה נגמר העניין. 

היום שבת. בחוץ ירד שוב שלג, זו הפעם השנייה בחורף זה. כתבתי כרגע לחנה  

שנמצאת עוד עם הרי באמסטרדם. לאחרונה שוב עברתי על כמה מכתבים ובעקבות זה אני 

ו... מעזרא. טוב נקווה  ל ידיעה מההורים ומנורברטשוב נזכרת בכל. הייתי רוצה כל כך לקב

לטוב! להיום סוף גדול! לא, עוד לא סוף גדול. אחר הצהריים עברתי על המכתבים מההורים 

ונורדרל. כמה זמן עבר מאז שכתבתם אותם, וכמה חזקה התקווה בכל מכתב שאהיה בקרוב 

לא יודעים דבר מראש וגם לא רטיפיקט! כן, אנחנו סם רגליכם בגלל התבארץ, עד כמה כיתת

למה זה טוב. כן, נורדרל, כשכתבת את המכתבים היית יותר צעיר ממה שאני היום. האם 

אתה יכול לתאר לך? אם אני מהרהרת, אז הזמן עבר נורא מהר. כמה זמן עוד יחלוף עד 

שנתראה, אם נתראה? אינני רוצה שוב להתחיל עם פילוסופיה. חייבים לשמור על מוראל 

 וה ולהמשיך לקוות!גב
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שוב כותבת גם בגלל שכעת אני לא חייבת לכתוב הרבה מכתבים. כן, הסיפור  ובכן היום אני

בכל זאת לא נגמר. הוא פגש אתמול את דודה חריט ברחוב ואמר לה שיבוא לקחת עם החייל 

מרה שאני אמורה את הכביסה, תוך כדי כך שאל גם אם האחיינית עדיין ישנה. דודה חריט א

לצאת איתו היות והוא מאורס. על זה השיב שזה לא נכון. לעזוב בעוד שבוע ולא מתכוונת 

טוב, כאשר הגיע והייתי בדיוק במטבח ונשארתי כבר שם. ואז שאל את דודה חריט האם אני 

פוחדת ממנו. נו, אז לא הייתה לי ברירה אלא לבוא לחדר. הוא קבע מיד ש"המפגש במקרה" 

)כמובן לא נכון(, לכן לא התרחש. על זה עניתי לו שבמשך היום הסתובבתי מספיק בחוץ עוד 

לא פלא שלא ראה אותי. נו, העניין הסתיים יותר מהר מאשר בשבת הקודמת. הוא נפרד 

מאיתנו די מהר. הוא אמר שבוודאי יש לי חבר )את זה הוא הסיק מכל ההתנהגות שלי(. נו, 

 צודק, עזרא?אני לא הכחשתי, אולי הוא 

אתמול הייתי בפעם השנייה לבד בחוץ. דודה חריט אמרה לי לטייל דרך כל העיר ולחזור  

הנה. בהתחלה לא רציתי כי פחדתי בגלל חוש ההתמצאות הלקוי שלי שלא אמצא את הדרך 

חזרה. אך בסוף אמרתי שזאת בושה לא למצוא את הדרך שהלכתי כבר כל כך הרבה פעמים 

ועברתי בקצב מזורז על פני המטיילים האחרים. הלכתי בדרך הנכונה. זה וכך יצאתי לטיול 

חיזק גם את הביטחון העצמי שלי במובן זה. היום יום ראשון. אני הייתי צריכה לנסוע עם דוד 

הנדריק לאפלדורן לאמא של ו., שם נמצאת גם דודה טינה. אך הוא גילה שלוח הרכבות 

מש. אבל בכל זאת אסע איתו! יופי, אני שמחה. השתנה והרכבת הבאה יוצאת רק בשעה ח

דודה חריט עוד קצת מקוררת ומעדיפה להישאר בבית. נו, עם זה מספיק להיום. אנו נחזור 

 בערב מאוחר.
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ועכשיו משהו על אתמול. נו, טינה פתחה זוג עיניים כשהגענו! היא לא ידעה מה לומר. 

גענו קרוב לשעה שבע )היה עוד לפנינו טיול רגלי של הרכבת אומנם יצאה באיחור, כך שה
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למעלה מחצי שעה(. אני התיישבתי ליד דודה טינה ופטפטנו כאילו אנו מכירות, האל יודע 

ל ועוד יותר. ומה התברר תוך כדי כך? שלודי רק שהה כשבועיים לא רחוק וממתי. על הכ

תים קרובות ולהיפך. בא אליה לע מו דודה טינה. הוא גםממני וכבר מזמן נמצא באותו מקום כ

אם כך, יכולנו ביום רביעי האחרון לעמוד ולחכות לו עד אין קץ והוא לא היה מופיע. האנשים 

הזמינו אותי לבוא אליהם ואז יסדרו שלודי גם יבוא. יפה, הייתי שמחה לדבר פעם עם אחד 

טב שאשאר בבית. משלנו. אמנם זה קצת קשה שוב לנסוע, כי בדרך כלל, אם אין צורך, מו

דודה חריט אומרת שלודי יכול לבוא אלינו פעם ליום אחד הנה. כן, אך האנשים ייעלבו היות 

 והזמינו אותנו. נראה...

בעצם אני צריכה לבקר רופא שיניים, את זה רצינו לסדר בדוונטר. יופי שאני יכולה מדי  

ם ששם נמצאת דודה דרך אגב, האנשי פעם לצאת. הטיול ממש עושה לי טוב על הנשמה.

! אבל לאורך הזמן אני 70ד, שתי נשים זקנות וגבר אחד, כולם מעל וטינה נחמדים מא

חושבת שאני מעדיפה להיות פה, כי: א. אנשים זקנים כאלה מאוד זקוקים לשקט ועדיין לא 

איבדתי את המזג שירשתי מאנני ז"ל. חוץ מזה הם מאוד רשמיים ושמרנים, גם אם האנשים 

ד מאמינים אני מסוגלת לדבר איתם על זה, בוודאי גם עם דודה חריט. שוחחתי עם כאן מאו

גברת ו. אתמול רק מעט. הם דיברו גם על הזמן הנוכחי ואיך הם מתייחסים לזה בתור 

נגיע למסקנה שישו הוא גם המשיח שלנו. על כך עניתי שגם אנו  אנונוצרים. היא אמרה שגם 

להיות שונה. אני עוד אמרתי,  חייבתל שדעתנו בשטח זה משוחחים על כך לא פעם אחת, אב

כי לא רציתי להיכנס לפרטים כי היא הייתה אולי נעלבת מזה שאם אחד מאיתנו טועה אז זה 

לא ייחשב לנו בחשבון הסופי, כי עשינו זאת בלב שלם ומתוך אמונה. על זה היא ענתה, זה 

ק את הדבר. מישהו נכנס באמצע ולא לא כך, כי כעת עוררו את תשומת ליבנו ועלינו לבדו

 המשכנו שוב לדבר על כך. 

ואכן בדקתי כמה דברים ועד כמה שאני זוכרת גם כתבתי אותם פה. מנקודת הראות  

שמה אני מעריכה את אמונתם, אך אני מסתכלת עליה גם אחרת. הם הרי טוענים  שלהם

הראשון להשתומם, אך  כתוב בברית החדשה כבר ניבאו בתנ"ך. זה גורם לך אולי ברגעש

שהברית החדשה  - דוד הנדריק נתן בעצמו בלי שהיה מודע לכך את התשובה לזה, והיא



 48 

מבוססת על התנ"ך, לכן לא פלא שיש פרקים זהים. ישו חי בזמן בו האנשים היו בשלים 

מנחם: בברית החדשה כתובים בין היתר הדברים  ל כפי שכתבולקבל את תורתו, וכנראה הכ

הורים ביותר של בני האדם )אם מתייחסים לזה כאל ספר(, אך שישו לקח על היפים והט

ד מפתה, אך ולא, בזה אינני יכולה להאמין. זה אמנם מא - עצמו את החטאים של בני האדם

באותה מידה בלתי מתקבל על הדעת. ולמה דווקא אז פעל כנגד החוק? ואם אז הצטרפו אליו 

צמו כמשיח האמיתי, מדוע לא תלמידיו באמת היהודים כל כך הרבה יהודים והוא מציג את ע

האמיתיים? מדוע הברית החדשה לא כתובה בעברית? ועוד שאלות יש לי. ובקשר לפרטים 

ל מצד ולי תמיד תשובה. הם מסוגלים לראות הכ הייתהשהאנשים כאן מביאים כהוכחות, 

שפט חשוב אחד שונה. אחד. אני גיליתי לאחרונה למשל שהתרגום להולנדית ולגרמנית של מ

גדול. בתנ"ך  (, ובגרמנית: הם ראו אורט אלהולנדית תרגמו: הם יראו אור גדול )ישעיהו 

. אם כן, זה לא שבת שהנוצרים מייחסים את זה לישועבר. אני חובאמת כתוב "ראו", כלומר 

 כך. ואילו כן היה כך, אז אנו מייחסים את זה למשיח )מה שבשבילם היינו הך(.

עצם אינני רוצה לכתוב על כל זה. זה גם לא מצליח כל כך. אני מקווה שאקבל על זה נו, ב 

בקשר לזה, שאני מאמינה באלוהים, על כך אני  את התשובה הנכונה ושיש לי דעה ברורה

כמו שאומרים: נוחה. היא עושה את זה יותר למען  שמחה. דודה טינה היא בעניין זה

ילה שאומרים אותה בתוך הבית והיא אמרה אתמול האנשים. למשל היא תמיד הולכת לתפ

שהיא גם עסוקה בבדיקת העניין הזה. אני בעניינים כאלה אחרת. האם זה קשור לכך שיש לי 

. הייתי מאוד רוצה לשוחח על Je ne le sais pasטבע אחר, או בגלל שהיא יותר מבוגרת? 

מנחם ומרים התארסו!  כך עם לודי, מקווה שתהיה לכך הזדמנות. חוץ מזה עוד חדשה:

שיערתי את זה אבל לא חשבתי שזה הגיע כבר לשלב כזה. כשהיה פה לא נתן כל רמז. 

 (.שּוהתבייש כנראה, בזה כל הגברים דומים! )אני נזכרת בשּו
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חמישה חודשים אני כאן! כמעט בדיוק על השעה. כעת השעה תשע ובתשע וחצי הגעתי 

זמן זה עוד יימשך? והאם הסוף יהיה טוב? כן, מי יכול להשיב על כך.  לכאן. לא יאומן! כמה
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עלינו רק לקוות להכי טוב ולנצל את המצב. באמת, בזמן האחרון הצלחתי בזה להפליא. ואני 

הרגשתי שזה היה טוב לי ולאנשים מסביבי. גם אם תחילה הצטרכתי להתגבר לא מעט כדי 

ה וחזקה. הזמן יהפוך. אני הרגשתי יותר חופשי להיות עליזה, זה בכל זאת עדיף על מצב

עבר מהר, קשה להאמין, ואני תמיד שמחה על הנסיעות הקטנות מדי פעם. בתקופה 

ל ול ייגמר בטוב. גם דודה חריט קבעה לא מזמן שהכוהאחרונה יש בי איזו אמונה איתנה שהכ

אינני יודעת. אך  - מתנהל על הצד הטוב ביותר. כן, את כל זה כתבתי בעבר, אם זה נכון

אתמול בצהריים, כשעסקתי בדיוק בפתרון של תשבץ על לוח השנה, פתח דוד הנדריק את 

הרדיו כדי לשמוע חדשות. בין היתר נאמר שבקרב הערבים יש רוגז רב על שהאנגלים, 

שבכדי להשתלט על מגיפת הדבר, שורפים רק בתים של ערבים, למרות שהמחלה נמצאת 

הודים. נו, איך שאני הרגשתי אינני יכולה לתאר. רק זה עוד חסר! באותה מידה בקרב הי

כמובן שאני לא מאמינה לכלום מהסיפור שהם פוסחים על בתים של יהודים. אם נכון שיש 

שם מגיפת דבר, אז או שהמחלה בין הערבים או שהם שרפו רכוש יהודי באותה מידה. 

פעם נוספת על זה והקשבתי לכל בתחילה הייתי מיואשת אך שוב עבר מאז יום וחשבתי 

 הייתההחדשות. לא נאמר עוד דבר נוסף בעניין זה וגם בעיתון לא כתוב דבר. האם זאת 

מידה  תעמולת הסתה ושקר בלבד? בזה אני גם לא יכולה להאמין. אך אילו זה היה בקנה

שה גדול, הם היו מקימים הרבה יותר רעש מסביב לזה, כי הרי הם רק היו שמחים. יותר ק

להאמין שהיום ישנם אנשים כאלה, כמעט שאי אפשר לקרוא להם בני אדם. דוד הנדריק 

 סיפר לי כרגע כי גם הוא התעניין וגם הרדיו האנגלי לא שידר מילה על כך. 

נו, כל החשיבה וההרהורים שלי לא עוזרים כלל. הדבר היחיד שאוכל לומר, שאתם, הורי  

, והים בקשתי ואמשיך לבקש שמה שלא יקרה על דרכנוהיקרים ונורדרל, תהיו בריאים. מאל

ימנע מכם שנתראה תוך זמן לא רב ויינתן לנו לחיות עוד כמה שנים מאושרות ביחד לא 

בארץ. זו משאלת ליבי. האנשים כאן מאוד חביבים ומשתתפים ברגשותי. בעצם רציתי לשלוח 

מהארץ. אבל זה דורש יותר  שאולי שמעה דרך אורי משהו ,א. לאדיתחברים שלהם, שגרים בְ 

מדי העזה ומצד שני איך ומתי אקבל תשובה? אני מעדיפה לכתוב לאדית בעצמי כי כפי 
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כננו )דודה עוד להורים ולנורדרל, חוץ מזה ת הנראה יבוא מישהו בשבוע הבא. אכתוב גם

 חריט ואני( שלאחר שבשבוע הבא מישהו יבקר פה, ניסע שבוע אחר כך לאפלדורן.

ואחר כך איתה לרופא שיניים, לאכול שם צהריים ואז לו., שם אמור  .פך לבקודם נל 

די יודע משהו על הארץ? הייתי רוצה לדבר איתו ל ילך חלק! האם לּוולהיות לודי. מקווה שהכ

על הווה הנוצרי. אה, נכון, כתבתי את זה כבר. אחרי מכתבו האחרון היה לי גם הרושם שהוא 

יו לוויכוחים עם האנשים שלו. זה אומנם ילדותי מצידי אך בכל שהוגם כן מהרהר על כל זה 

ול ברדיו חשבתי שאולי לא הייתי לכתוב את זה: כששמעתי על הדבר אתמזאת אני רוצה 

צריכה לעשות משהו ולכן בא העונש. או אולי צדקה גברת ו. והיינו צריכים להכיר בישו? לא 

ל בסופו של ות עצמי. ואז אני רואה שהכפעם אני חושבת על המכלול הזה ואני רק מענה א

דבר שטות. גם רמזתי כך אתמול בשיחה עם דודה חריט שגם בראשה עלו כל מיני מחשבות 

משוגעות. היא אמרה שאם אני רואה ומשתכנעת אז אסור לי להתכחש לזה. אבל אני לא 

י. דודה חריט רואה את זה כך. גם אם יש רעיונות יפים, שמגיעים לעיקר... לא, זה לא בשביל

זה גם היה במקרה שדווי, כפי ים שלהם הוכחות לאמונתם. על ערש טענה שיש אנשים רב

של בנם, הם ראו עוד ברגעים האחרונים את ישו והצלב. על זה עניתי שגם בזמנים קדומים 

את  להבין האנשים האמינו בכוחם של האלים ואלה לא היו קיימים כלל. אך אני יכולה

מימי ינקותם בזה ואני מוכנה להעריך זאת. אני מאוד רוצה לקבל תשובות האנשים שחונכו 

יה והייתי יהשאלות האלה ולא לשלול אותן בצורה עיוורת. אך בתוך תוכי אני כל כך יהוד על

 תמיד במודע ובלתי מודע גאה בכך, גם ואולי למרות הזמנים האלה.

יבה. נכון שבהתחלה הארץ שממנה בעבר חששתי נעשית כל פעם יותר מוכרת וחב 

 הרי התרגזתי לא פעם על הרבה דברים כאן שהיו קשורים באמונתם של האנשים ועל כך

כתבתי וגם מדוע. בזמן האחרון זה כבר לא מרגיז אותי, רק לפעמים. נכון, אני משתדלת 

לעקוף אותם, כי אינני רוצה לשמוע עליהם. יש כל כך הרבה דברים שקשה להוכיח ובנוגע 

רים מתנשאים מעל היהודים. רוצה לומר, שהם מתיימרים לדעת מה הביא על לזה הנוצ

היהודים את האסון הזה ומה יקרה בעתיד. וסיבה נוספת מדוע אני מתחמקת מההווי הנוצרי 

כן, אבל בנוגע לידיעה ממש... וגם  - היא שאני לצערי יודעת אך מעט מהיהדות. לפי רגשותי
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, כפי שלודי כתב: לסובב במעגל ורק לחשוב, לא מביא לשום בזה אין לי עדיין דעה ברורה. אך

 דבר. מקווה שאוכל לדבר איתו על כך בשקט.

סוף. כעת נלך ל"באבא". גם אתה, עזרא, אני מקווה, כבר כאדם חופשי ומלא  - להיום 

 , בארץ! ליל מנוחה!יאומץ כפי שתמיד היית. ומעל לכל מקווה אני שכך אתם, יקיר
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ר כזה לא ציפיתי היום! האמרה הישנה שוב נכונה: האדם מתכנן ו... הבוקר בשמונה לדב

! יש ביקור! אני, אחוזת שינה עדיין, רציתי לרדת מטה, קומיוחצי קוראת לי דודה חריט: 

בפיג'מה, אך לפתע שמעתי קול של גבר ושאלתי, מי נמצא שם. על כך ענתה הדודה: האדון 

ל ורות. הוא נשאר בערך שעתיים וחצי, כך שיכולנו לדבר על הכו., ואז התלבשתי במהי

 ובהרחבה. 

ל אך ברצוני לציין כמה עובדות. זה שהוא היה, עשה לי ממש ובלתי אפשרי לרשום את הכ

טוב על הנשמה. למרות שאינני מכירה את האיש הוא מאוד סימפטי ומיד נתתי בו אמון. הוא 

רושם שהוא מיד הבין אותי. הוא סיפר לי אודות דומה בהתנהגות שלו ליעקב. היה לי ה

החברים האחרים, מחוויותיו ועבודותיו. אחר כך עברנו לנושאים כמו ארץ ישראל, בעיות 

יהודיות וכלליות. על המגיפה הוא לא שמע דבר.. אך אין ספק שהשמונה שלנו הגיעו ליעדם, 

ת. העסק שוב פועל! מספר בחר מרצונו לא לצאת, עוזר בהעברו ּוששּו ואיתם גם עדינה.

חברים מבוגרים )לא מלוסדרכט( יצאו והיינץ ווילי ג. גם בתור. אלה אומנם עוברים לספרד 

שעזרא היה עם הראשונים,  ועליהם, אם ירצו, להתגייס לצבא באפריקה. אם כך, אני שמחה

רות. נו, אז יש יותר סיכויים להיפגש. אך תחילה תורם של הבחורים, כי יותר קל להסתיר בחו

 את זה אני יכולה וצריכה להבין. אני ממשיכה לקוות, אי אפשר לדעת מה יקרה.

ה משהו. מקווה שאקבל אותה בהוא לקח איתו את תעודת הזהות שלי, כי יש צורך לתקן  

בחזרה מהר ואז נוכל לנסוע לא. הוא גם רוצה לסדר שטיאה תבוא הנה. יופי, אקווה 

ניסע שתינו לארנהם ואז נוכל לאכול צהריים אצל שבקרוב! דודה חריט אמרה שאז 

ל יעבור בשלום. קודם שאל אותי אם לא יהיה לי קשה יותר לאחר ומשפחתה. אני מקווה שהכ
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או לגור בקרבתם שטיאה שוב תעזוב. הוא התרשם כך אצל מרגוט ולוטי. היינץ ווילי ב

את וילי. הוא מדוכא, תים קרובות. לאחר שנפרדו אי אפשר עוד להכיר וארבעתם התראו לע

 רע והוא רוצה אך ורק ללוטי שלו. כך היה גם איתי זמן מה. אבל זה גומר את הבן מראהו

אדם. בעיני ו. עזרא בחור כארז! שמחתי לשמוע זאת מפיו, כאילו לי יש סיבה להתגאות בזה. 

ח רענן. תים קרובות, הוא מקרין איזה כוח אותי. הייתי רוצה שיבוא הנה לעובכל זאת זה שימ

 הוא היה צריך רק לדעת שכך אני כותבת עליו, אך ככה זה.

חוץ מזה לוטי כבר לא נמצאת יותר אצל מרגוט. התנהגותה של מרגוט לא הייתה כפי  

שרצוי בנוגע לענייני מין, ורצתה גם להשפיע על לוטי. עכשיו לוטי אצל רותל. זה יסתדר לא 

ברנו ומהמכתבים עד שאינני יודעת מה לעשות ירע, לפי דעתי. אני כל כך מלאה מכל מה שד

יאפ  - י ביומני. עדיין לא קרא בו איש וגם לא אתן אותך לכל אחד. מנחםתולכן כתב ,קודם

ן השוויצרי הוא לא ידע דבר. על השאלות התיאולוגיות הוא יענה לי נחמד מאוד. ממהלך העני

על נושא זה בהרחבה. אני כתב לי מאוד בפרוטרוט. אני לא מסכימה בכל. גם לטי כתבה 

חושבת שעמדתי היא באמצע בין שניהם, למרות שאני יכולה להבין את שניהם. ובגלל זה 

קשה לי לקבוע עמדה. אך גם לטי וגם מנחם כתבו שגם הם בגיל  ,שאני כל כך מבינה אותם

 הזה הרהרו הרבה על הדברים האלה. נו, נסיים עם זה להיום.
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לי משהו מיוחד לכתוב. זה הרגע סיימתי את התשובה למכתבו של מנחם. זה היה היום אין 

מאמץ לא קטן ואינני רוצה ישר להתחיל מכתב אחר. לא פשוט להתכתב על שאלות 

תיאולוגיות, כבר די קשה לדבר עליהן. אולי יוכל שוב לבוא הנה, הייתי שמחה. עוד רציתי 

מנטי. בשבת הוא שוב היה פה ושאלתו הראשונה לציין שהסיפור עם החייל מתחיל להיות רו

, איפה האחיינית )היא עמדה באותה עת בארון(. דודה חריט אמרה שאני עזבתי את הייתה

המקום. הוא היה לגמרי המום ולא רצה להאמין והלך למטבח לבדוק במיוחד. אני שמעתי 

אני... אל תוך הארון. כמובן כל מילה והיה לי קשה שלא לצחוק. בערב היה עליו לחזור ושוב 

הוא שוחח עם דודה חריט על המצב הכלכלי וכו' והופתעתי מאוד לטובה. הוא טען שגם הוא 
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יהיה שמח אם המלחמה תיגמר, ובכלל, השקפותיו היו מאוד הומאניות אם כי פטריוטיות, 

דבר שניתן להבין. אני, שם בארון, ממש ריחמתי על כל אלה שחושבים כך, מה הם אשמים 

שתמשים בהם כבשר תותחים? לו כולם היו חושבים כך, זה היה מועיל משהו, ובכל זאת שמ

שיש כעת הרבה יותר החושבים כך מאשר בתחילת  - וחושבני שאני לא היחידה - אני סבורה

המלחמה. נראה שהחייל באמת בא מבית טוב. אך אני, כמובן, לא מרשה לעצמי שהעניין 

ר ד"ש לאחיינית, שלפי דעתו בחורה לעניין. לו רק היה יתפתח. כאשר עזב, לא שכח למסו

יודע! אולי אשאר בשבת הבאה כאן, אז פשוט חזרתי. אני גם לא חושבת שימשיך לשאול ואם 

 כן, אומר לו שאינני רוצה להיחקר על ידו.

עברתי כרגע על מספר מכתבים ומצאתי את ההעתקים של השירים לעזרא ואת מכתב  

ששלחתי לעזרא. מה אתה  - לא מובן לי שאני כתבתי את זה ועוד פחות"הדברים הפעוטים". 

חשבת לך, עזרא? אתה חי בנסיבות כל כך שונות, הייתי אומרת, זה מוכרח היה להראות לך 

קצת מוזר. כמה הייתי רוצה לשמוע משהו ממך. האם אבוא בקרוב בעקבותיך? אני מקווה 

 שכן!

ירי בארץ בריאים. רוצה עוד ללמוד כמה פרקים נו, להיום סוף, אני מקווה ששלושת יק 

 מהתנ"ך. בדרך כלל אני עושה זאת בערב שבת אך הפעם לא הגעתי לזה. 
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אכן היום שוב שבת. לצערי לא הייתה לי היום הפתעה כמו לפני שבוע. להיפך, קיבלתי גלויה 

ם ביום רביעי(. עכשיו המצב הוא מו. )בקשר ללודי אותו היינו אמורים לבקר ביום חמישי במקו

ן, כך קורה שמתכוננים שלודי לא יכול בשבוע הבא ואז נדחה את הביקור לעוד שבוע. כ

כן ציפיתי לכך שמישהו יבוא השבוע )בגלל תלושי המזון(, אך גם זה לא קרה, למשהו. כמו 

לדון לפי צריך להמתין. דרך אגב, בימים אלה נראה שהגרמנים מפסידים כהוגן, אם  - לכן

קצב פעילותם נגד היהודים. ברר... לא יאומן כל מה שהם מרשים לעצמם! כל יום משהו 

אחר! כמעט דומה לאז בלוסדרכט כשהתחילו עם החוקים וסובבו השמועות הראשונות על 

אני שואלת  –פן ריכזו את כל החולים בבית אחד. כמה זמן ישאירו אותם פה? יטפולין. כאן בז
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ש בא טון עם הידיעה שהובילו את כל הבלתי שפויים וגם את כל העובדים את עצמי. כי אמ

מאפלדורן בתוך קרונות לבהמות. אפשר לקרוא לאלה עוד בני אדם?! אומרים שהחולים צרחו 

 כמו חיות. המסכנים כמובן לא יודעים בכלל מה קורה איתם. 

הו מראש, דבר ידעה משהיכן היא עכשיו? לפני כמה ימים עוד כתבתי לה. לו רק  ,ואדית 

עתה היא חיה חיים שקטים, אך  היא כתבה לי עוד לא מזמן שלעתשנראה לי בלתי סביר. 

במקרה ויהיה עליה לעשות כמונו, היא לא תדע לאן ללכת. דודה חריט אמרה שלו רק ידעה 

על כך יותר מוקדם, הייתה מביאה את אדית הנה ואחר כך מודיעה לו. והוא כבר היה מצליח 

סתיר אותה לאחר מספר ימים. אבל מה, מי חושב על זה? אני בעצמי לא הייתי שואלת לה

אם חושבים על כך היטב קשה  את דודה חריט, כי את זה אי אפשר לדרוש ממנה. ברר...

להמשיך ולחיות. ובכל זאת חייבים אנו להמשיך! אם קורים דברים כאלה אז אני רואה בבירור 

 אחינו.  את הזכות שנפלה לידי לעומת

שימח אותי אתמול: השמעתי הערה מרה בקשר לרדיפות ואז באה דודה חריט דבר מה  

ואמרה: מטה, את יודעת, רק הודות לך אני מעריכה עכשיו את היהודים כל כך. שמחתי 

מאוד, למרות שזה לא באשמתי, שיכולתי לתרום משהו כדי לשנות את המשפטים הקדומים 

)כי הבחנתי בזה(. זה נכון, אנחנו שונים, אך אסור לשפוט, גם של אלה שרוצים בטובתנו 

בעיקר אם לא יודעים מה השוני בדיוק. לא, אי צדק כמו כעת כבר מזמן לא היה קיים. לכן אני 

משוכנעת שלא ייתכן שהם ינצחו, אבל כמה קורבנות עוד יפלו עד אז. נו, פעמים אין ספור 

 ך לשתוק לגמרי אינני מסוגלת, כי זה נורא. כבר החלטתי לא לכתוב על הנושאים האלה, א

קיוויתי שבעתיים שהיום יבוא מישהו ואולי יביא פרטים על אפלדורן, אך אני מפקפקת.  

טוב, אולי בשבוע הבא. הו, כמה הייתי כבר רוצה להיות בשוויצריה! גם אם אינני יודעת מה 

היה, יהיה טוב. אם תהיה שמחכה לי שם. אבל מה, צריכים להסתפק במה שיש, כי מה שלא י

לי האפשרות, אעשה את זה. ועל כך אני רוצה לסמוך. פעם חשבתי שהכי טוב בשבילי לעזוב 

 את לוסדרכט, אך לא יצא מזה דבר, והיום אני שמחה על כך. לכן, להמתין.

                                                 
 .אדית עבדה כמטפלת בבית חולים יהודי לחולי נפש באפלדורן 
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דרך אגב, החיילים באים היום זה אחר זה )כל פעם יותר( לקחת את הכביסה. דודה  

טב שגם "ההוא" לא יראה אותי ואולי הצדק איתה. לכן נעלנו את הדלת, חריט החליטה שמו

כי לאנשים האלה יש הרגל לא לצלצל ואז הם עומדים לפתע מולך )הסיבה, כנראה, בגלל 

ניסה היום כבר פעמיים את מזלו ליד הדלת אך  - החייל ההוא - שבגרמניה הבתים שונים(. ג'ו

ת מהשפעתו השלילית. מוטב כך, מי יודע מה לשווא. בוודאי הוא חושב שהדודה מפחד

 כוונתם של אנשים אלה. 

מחשיך ואעזור עוד לדודה עם  - וכמובן גם בתוך החדר - בזה אני רוצה היום לסיים. בחוץ 

ההכנות למחר, יום ראשון. אני מקווה שהעניין סביב ארץ ישראל היה רק שמועה. ו. לא ידע 

 ות על כך. על כך דבר ואדית לא מסוגלת כבר לענ

לאחרונה אני חושבת הרבה על עזרא. לא, כלפיך אני לגמרי לא אדישה, בזה אני  

בטוחה. לו אך הייתי יודעת בביטחון מה אתה חושב על זה. אני מכירה אותך כל כך טוב ומצד 

שני בכלל לא. אני סקרנית לדעת מה תשובתה של רותל. אם אתה אוהב את רותל באמת, אז 

ף את עצמי באמצע, בהחלט לא, כמה שהדבר גם יקשה עלי. אני זוכרת אינני רוצה לדחו

שרותל שאלה אותי פעם את אותה שאלה ואז צחקתי ואמרתי שלא ידוע לי במה יש כאן 

להתערב. כמעט לא הייתי מודעת לכך שהתהוותה בננו ידידות קטנה, כי לעולם לא חשבתי 

לי? או האם הרגישה דבר שלעולם לא על זה. האם ה"קנאה" של רותל היא שגרמה לשינוי אצ

דיברנו עליו? ואכן אני חושבת שזו גם אשמתך, עזרא, בכל אופן חלקית. התנהגותך 

בשבועות האחרונים הייתה לי לפעמים לחידה. כוונתי כלפי רותל, גם אמרתי לך זאת פעם. 

ה? נו האם זה לא היה ברור לך או האם עשית זאת רק כדי לא להשאיר את רותל כל כך לבד

טוב, מה התועלת בשאלות, לפעמים אני בטוחה שאני יודעת מה רגשותיך כלפי ולכן אני לא 

מצטערת שאני כתבתי לך כל כך בכנות, ולפעמים זה בדיוק ההיפך. אני מאוד מקווה 

 שוויצריה בקרוב ואז נדע בדיוק איפה אנו עומדים. בשנתראה 

 

 1943בינואר  30
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דודה אנני! לא, אנני, את היום הזה לא אשכח. את שייכת בינואר! יום הולדתה של  30־ה

ליקרים לי ביותר ולכן אכתוב על כך היום. מי יודע, אולי זה ייודע לך אפילו שמטה השובבה 

כל כך חושבת עליך היום וכותבת עליך ביומנה, אך זוהי סתם מחשבה שלי, כאילו זה בכלל 

ה שלא יהיה, אני חושבת עלייך ואני אדמות. אבל מ אפשרי, על כך לא אקבל תשובה עלי

בטוחה שההורים ונורברט, אם הם בריאים, עושים כך גם כן. והסבים, הוריך, אנני, היכן הם? 

אולי כבר לא בין החיים, אלא אצלך? כמעט אני חושבת שכך, כי כבר זמן רב לא ענו לי ומי 

לא עבר עליהם בתקופת היה יכול לשלוח להם מזון? ואכן אם זה כך, אולי טוב כך, כי מה 

ל ייגמר, נשמע פרטים עליך? מה עבר עליך וזקנתם. ואת, אנני? האם אי פעם, לאחר שהכ

תים קרובות אני חושבת עלייך, אנני. זה כאילו רק עכשיו לע בזמן האחרון ואיך קרה האסון?

וא? אני יודעת כמה היינו קשורים ובתוכנו קיווינו עוד פעם להיפגש. האם נתראה בעולם הה

לפעמים אני משוכנעת שכן, ואחר כך שוב באים הספקות. מחשבות אלו מעסיקות אותי בזמן 

האחרון הרבה. ואני חייבת להודות לבושתי שחזרתי בימים האחרונים שוב לשלב ההתחלתי, 

זאת במה שנוגע לעצבנותי וחוסר התיאבון וכו'. אינני יודעת מה הסיבה, כנראה שכל מה 

נה תרם לכך. חוץ מזה היה לי ספר מספריית ההשאלה שהיה כתוב שמתרחש סביבי לאחרו

אלה מחשבות. נוסף לזה היה פה ביום ראשון שעבר  כולו ברוח הנצרות וזה גרם לי לאי

לארוחת הצהריים איש מהמועדון של מארחי ובדברי הפתיחה שלו אמר משהו כמו גברת ו. 

ת חושבים הרבה על כל הדברים באפלדורן. ורק טבעי הדבר שכל אלה שחיים בסביבה כזא

דיברתי על כך בערב אחד עם דודה חריט והתפתח ויכוח כפי שקרה כבר לא לא מזמן האלה. 

פעם, אשר גורם לבסוף לשתינו להתרגשות רבה ומרחיק אותנו זו מזו. נוסף לכך עוד אני עם 

 האופי שלי הנוטה לקחת כל דבר בכבדות.

אולי זאת לא ההגדרה הנכונה, רוצה לומר, דעותי אני יודעת שלפעמים קל להשפיע עלי,  

אינן מספיק יציבות. אני מסוגלת להבין עמדות שונות אך אחר כך קשה לי לקבוע עמדה 

בכל זוג מוצא משהו חן בעיני לעצמי. כך גם קורה לדברים פעוטים כמו למשל בקניות נעליים. 

רוצה. האם זה יהיה כך ודעת בדיוק מה שאני יוקשה לי להחליט, ופעמים אחרות אני 

 במרוצת הזמן בכל השטחים?
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אלוהים, הדבר הנעלה ביותר שקיים. אני שמחה שכאן אני לכך עוד מחשבה על  ונוסף 

ל הסתדר פחות או יותר. אני ומודעת יותר לאמנותי באלוהים. בחודשים האחרונים באמת הכ

יה טוב. אינני יודעת, ומאמינה שיהיה אשר יהיה, בסוף יהעצמי הרגשתי בתוכי יותר כוח 

לאחרונה התחלתי כנראה בהשפעת הדברים שציינתי מקודם שוב לפקפק, שאנו, היהודים, 

זאת  - נמצאים בריב עם ישו. זה מובן מאליו וכתוב גם בברית החדשה, אך נוכחתי לדעת

שתורתם מכילה הרבה מחשבות נעלות ויפות. אך לקבלן כאמת  - למדתי במשך הזמן כאן

איתם אינני מסכימה כלל וכלל. במשך  נני יכולה, ומלבד זה שיש הרבה דבריםצרופה, אי

הויכוח אמרה למשל הדודה, שאם האל מראה לי בבירור את הדרך אז עלי ללכת בה אחרת 

ואם אני באמת מסכימה לזה, אז אין ברירה. אבל אז מתחילה לעולם לא אמצא את אושרי. 

ל האופי שלי. אולי דודה חריט יודעת את זה יותר אני שוב לשאול את עצמי שאלות וזאת בגל

 טוב ממני? ואני לא רוצה להודות בזה? וכך שוב הלכתי ושקעתי במחשבות.

פרתי לדודה חריט על כך אתמול והיא ענתה שלא התכוונה לזה כל כך, כי היא הרי לא יס 

תמיד. יש בי יה הרי היא לא יכולה להבין אותי ייודעת את מחשבותי בסופו של דבר. כנוצר

ים עד שבסוף לא אז אני מסוגלת להתבצר ברעיון מסויה ללכת בדרך כלל לפי רגשותי ויהנט

שאני בדרך הנכונה, ומקווה  - וזה אומר לי גם ליבי –אדע איך להמשיך. אך מאמינה אני 

למלא את מקומי בארץ ישראל. אך אם אני תן לי את הכוח להמשיך בה כדי שאוכל ישהאל י

אבקש מאלוהים שיבהיר לי זאת בבירור ויראה לי את הדרך ללכת בה. כי בדרך טועה, אז 

כפי שעשיתי כאן הכרה עם כלל חוצים אנשים את דרכינו ובאמצעותם מראים לנו זאת. 

העמדות הנוצריות, רוצה אני גם לדעת מה העמדה לכך מבחינת היהדות. אני מקווה שאוכל 

אינה יציבה, אך הוא יותר מבוגר ומתמצא כבר יותר די. ברור, שגם דעתו לדבר על כך עם לּו

ואני תקווה שאז אראה מה עמדתי. קשה מאוד לכתוב על כל זה, אך לאחר מעשה יותר קל 

 לי. 

כן, במובן זה לפעמים קשה מאוד כאן. אבל הרבה אשם בוודאי האופי שלי. על אף שאני  

 מאוד חביבים אלי.משתדלת לשנות קצת את ה"כבדות" שלי. חוץ מזה אנשים כאן 
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ביום שלישי הזה היה לי ביקור. לא הביאו לי עדיין את תעודת הזהות, אך אני מקווה  

עמי שמונה ימים! בתחילת השבוע הבא לקבל אותה. ו... אולי אז תבוא גם טיאה כדי להיות 

מסכימה מקווה שייצא לפועל, ואז נדחה את ביקורנו לאפלדורן פעם נוספת. גם כן, הדודה 

 שנתיים וחצי ביחד. דואר מלודי וטיאה, לודי מכיר אותי לא רע, נו טוב, לאחר שהיינו היה

מאשר עם חלק גדול המדריכים היה לנו יותר מגע  עם זאת הייתי עם רובם, אבל תקופה

מיתר החברים בגלל העברית ושיעורים אחרים. דרך אגב, אתמול בדיוק מלאו שלוש שנים 

זמן ארוך, מי היה מאמין? טיאה מרגישה כרגע די אומללה, להגעתי ללוסדרכט! איזה פרק 

יש קשיים אצל המארחים, כי הדירה קטנה מדי. כך שלכל אחד יש משהו אחר להתגבר עליו. 

הסיסמא היא להיות אמיצה ולסמוך על העתיד. רק לשקוע במחשבות לא יעזור, להיפך! הוא, 

 כמה קל לכתוב את זה אך לבצע זאת...! 

ובפ יבואו מחר. אז נוכל גם לקבוע משהו  ום השבת, יש לי עבודה רבה, כי יכאשר תסתיי 

בקשר לרופא השיניים וכו'. אני מקווה שמשהו יתגשם גם מכל התקוות. שמעתי גם שייתכן 

ומפסיקים את ההעברות. בשביל הבחורים צריכים למצוא מקומות עבודה. אשאל על כך 

בלה מברק יל הולך בסדר. הו כן, טיאה קוהכשיה, כתבה יפרטים. עדינה, אשר חיה חופש

שהיה חודש בדרך מהבית. הוריה מאוד מודאגים. למברק היה מצורף חלק שישמש מברק 

או אולי רק מכאן? נו, תשובה. לא ידעתי שזה אפשרי. האם הורי גם יכולים לעשות כך? 

. היום אני אנני! את נשארת במחשבות כולנו - חלתיתלהיום סוף. וברצוני לסיים במה שה

יודעת שזה לא טעות, כפי שהייתי סבורה בהתחלה, גם אם קשה לי לתאר את זה לא 

. נו, אני אומרת, גם זו לטובה. על אף שקשה לדעת 34לראותך עלי אדמות, היית היום בת 

 מדוע.

נ.ב. זה עתה אני קוראת בעיתון שאסרו באוניברסיטה את השפה העברית. אז שתפרח  

 ל! אני מקווה כך!שבעתים בארץ ישרא

 

 1943בפברואר  1
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היום יום מיוחד לזכור אותך וזה בגלל שלאבא האהוב שלי יש יום הולדת, וגם לעזרא, ואם 

אינני טועה גם לדודה אסתר יום הולדת. הורי היקרים, כמה אני מקווה שאתם ונורדרל 

גו לי יותר מדי! בריאים ביום זה. ובוודאי אתם חושבים עלי היום יותר מכרגיל. שרק לא תדא

זהו יום ההולדת הרביעי שאנו לא ביחד, האם זה יהיה שונה בשנה הבאה? הו כן, מה הטעם 

בלתם אחד ממכתבי, על מנת שלא תדאגו כל יבשאלות, הייתי שמחה לדעת שבינתיים כבר ק

ים בחלקנו, זאת אני יודעת. כך. נו, אולי כן. יש הרבה דברים שבגללם אנו צריכים להיות שמח

תים קשה לשבת בשקט ורק לסמוך על כך שיהיה טוב. בזה אני וודאי לא היחידה, ך לעא

לפעמים אני מצליחה בזה היטב אך עלי עוד יותר להתחזק. משאלתי החזקה ביותר, שלושת 

ביחד אתכם בארץ  היא לחיות עוד כמה שנים - תים קרובותכפי שכבר ציינתי לע - יקירי

אכן את זה אני מבקשת מאלוהים ומקווה שבקרוב ה. באושר ולמלא את מקומי שם בחבר

יהיה. יש לנו לומר כל כך הרבה אחד לשני ורק עכשיו אני מבינה כמה שאני אוהבת אתכם 

הייתם תמיד אלי, וכמה עוד הייתי יכולה לעזור לכם יותר, מה שלא עשיתי, וכמה טובים 

וכל לפצות את עצמנו באושר ל תמיד הייתם כל כך יקרים לי. נו, אני מקווה שנוהכולמרות 

 ושמחה על כל מה שהחמצנו. 

הכרנו, היית אז  15! כאשר היית בן 18עזרא! גם לך היום יום הולדת ואתה כבר בן  

ובכל זאת קרוב. ומה  - כמה הדבר מרוחק כברשוויצר קטן שהרגיש כל כך אומלל כבעל מום. 

ת נשארתי עדיין האחות הבוגרת, כן, שונה ובכל זא שונה היום היחס שלי כלפיך לעומת אז.

רק שהתווסף לזה עוד משהו. במשך הזמן נהיית לי יקר יותר ויותר. כן, עזרא, אני אוהבת 

 אותך. 

ובפ ואינני יודעת, בכמה מובנים הם מזכירים לי את רותל ואותך.  קרו כאן יויאתמול ב 

אזכור את כל היתר.  אינני יכולה לבטא את זה כל כך טוב, אך אם נקרא את זה פעם בעתיד,

על שאלות מין. כל כך  - ובפ וגם בגלל י - בערב יצא לי לדבר עם דודה חריט ודוד הנדריק

ברנו בנוכחות דוד הנדריק. לא, בר... דוחה אותי יותר ויותר איך יבהרחבה מעולם לא ד

זו הסיבה היחידה ל"אהבה". עזרא, כאשר כתבתי האנשים מתייחסים לזה. כנראה שלרבים 

שאני אוהבת אותך, לא חשבתי על זה רגע. האם אתה מאמין לי? אני מקווה רק שלא  לך
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פירשת את זה כך, אך לא, זה לא ייתכן, הרי אתה מכיר אותי כבר שנתיים וחצי ואתה יודע 

מה היו היחסים בינינו. אני יודעת מתוך ספרים וגם מאנשים מבוגרים יותר שמספרים על מה 

כך. ואני שמחה  לאהאנשים הם  כלאחרת. אבל  זהלעצמם את  שהיה פעם, שגם הם תיארו

כרונות יפים של חיי נישואין, ואני יודעת שטוב לדעת את הסכנות שבחיים ישיש לי מהבית ז

 להשפיע על מה שאני חושבת כאמת. אך אני לא נותנת לזה

זה  אינני מוכנה להתחתן עם איש שזהו העיקר בשבילו. לא, אז מוטב בכלל לא. ברור, 

. דבר קדוש באמת. לעתים אני נזכרת שייך לזה, אך זהו משהו שהוא פועל יוצא של אהבה

שזהו חלק כל כך גדול ולא תיארתי לעצמי  בזה שהזהרת אותי, עזרא. אז חשבתי שזה מוגזם

בחיים. אך בסופו של דבר אתה בחור ואתה יודע זאת טוב יותר. לא, אני חושבת שלולא היו 

הייתי עד כדי כך  לאמיני, ־לי טבע כזה וגם החינוך שלי, שנרתע מהבהמתי , ישמזהירים אותי

 נזכרת כמו עכשיו כאשר אני יודעת.

. עזרא, זה אתה! אינני יודעת, דודה חריט התחילה לדבר אתמול שוב על ה"ארוס" שלי 

אתה יודע, לפי דעתי היחסים  הייתי צריכה לשתוק, אבל הדודה ניחשה פחות או יותר. ילאו

פעם ייפגשו? אני מקווה כך כל הזמן  לנו הם כל כך שונים מבדרך כלל. אך האם דרכנו איש

אבל אם זה כך, עזרא, מה אתה חושב על זה? אינני יודעת, אבל רק כאן ומתפללת לכך. 

בטוחה אך לזה יש עוד זמן. אני על כך, האם נרצה לקשור את חיינו יחד? התחלתי להרהר 

ישראל. אך ולפעמים אני מתארת לי, איך אנו עובדים יחד בארץ שאיתך אני רוצה ויכולה. 

כפי שעושות  - לעת עתה אלה חלומות באספמיה. לא, אני לא מתארת לי תמונה אידיאלית

, כך, כפי עזראכוגם אף פעם לא עשיתי כך. אני יודעת שאני מחבבת אותך  - בחורות אחרות

כמו שאני, אז נלחם ביחד נגד החסרונות . ואם גם אתה תקבל אותי שהינך, עם כל החסרונות

)לא מילולית אלא אלה שבחיי היום יום(. לא, וזאת לא קנאה, אך אולי טענה קטנה כלפיך, 

שהשמעתי לך פעם אישית: יחסך לרותל, בעיקר בהתחלה, היה מסוכן ולא נכון מצידך. גם 

דווקא בגלל שזה  אם לא קרה שום אסון, זה עורר אצל רותל רגשות שהיו מסוכנים בשבילה.

 היה כמעט בלתי מודע. אך אולי היום כבר הבנת את זה וגם שזאת לא הייתה הטפת מוסר. 
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עזרא, אני מסיימת את יומני השני, של וביום מיוחד זה, ביום ההולדת של אבא ונו,  

אפשר לומר השלישי. אני מקווה שלמרות המחסור בנייר אמשיך לכתוב אחד נוסף. אני לא 

טיאה שאומרת שמעדיפה לא לשמור זיכרונות מהתקופה הזאת. אך במצבנו  מסכימה עם

הוא לעתים ידיד טוב, שאפשר לספר לו, ועל ידי כך  היומן - לפחות בשבילי - המיוחד

נותנת לי הרבה. אם כך נסיים, ילדי יום ההולדת שלי. אי  ,מרגישים הקלה. הכתיבה, לעתים

 ה הגיע. אפשר לתת מתנות. לאבא כתבתי, אקווה שז

 האם לקח עזרא את מגיני האוזניים האדומים איתו? אולי. 

 אכן אני מקווה שיבוא במהרה מפנה לטובה בזמנים האלה ועל ידי כך גם עבורנו.  

 

  לשנה הזאת בארץ ישראל!

        

    

 

                

 

 

 

 


