
1 
 

 1024, אוגוסט

 

 קאפו בירושלים

 
 

 מאת מוטי לרנר מחזה

 

 

© 

 

 

שבוים על ידי אורי ברבש והופק על " קאפו בירושלים"זה הוא עיבוד של התסריט  מחזה

בהשראת קורותיו של אליעזר  ונכתבהתסריט והמחזה . 1024 מהלךידי חיים שריר ב

עלה ארצה , (2041-2041)שהיה סגן ראש בלוק באושוויץ ( 2001) יליד פולין, גרינבוים

כל  ,עם זאת .ונפל בקרב רמת רחל במלחמת העצמאות, התגורר בירושלים, 2041-ב

המחבר מודה לבמאי אורי ברבש על  .וכל עלילותיהן בדויות לחלוטין מחזההדמויות ב

 .הסופיועל תרומתו הרבה לעיצובו , כתיבתומראשית  בפיתוח התסריט ומעורבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4910009רמת השרון  1מסדה ' רח

 014-4110011: נייד 00-1401101. טל

E-mail: motti_lerner@hotmail.com 

  



2 
 

 

 :הדמויות

 היה ראש בלוק באושוויץ ,רופא   -(40)ברונו קמינסקי 

 ניצולת אושוויץ ,אשתו של ברונו, פסנתרנית   -(01)שרה רייך 

 בירושליםר ההסתדרות הרפואית "יו, רופא   -(10)קרול דובנוב 

 אשתו   -( 11)יוליה דובנוב 

 ניצול אושוויץ, משורר   -( 41)מאיר צימרמן 

 ניצול אושוויץ, מובטל   -(40)אנטון קינסטלר 

  ניצול אושוויץ  –מנהל מפעל לייצור תרופות    -( 41)דוב קוברסקי 

 אושוויץניצול , חולה נפש   -( 00)אנשל שוורץ 

 ניצול אושוויץ, מהנדס   -( 11)דויד אנטמן 

 ניצול אושוויץ, חרדי   -( 01)שמואל וייסמן 

  

 הסגנון

המונולוגים של ברונו . ולוגים של הדמויותמונהוא רובו רוב . המחזה מתרחש בירושלים

. בעיצומה של מלחמת העצמאות ,רמת רחלבצאתו לקרב  פניל 2041מאי סוף נאמרים ב

המונולוגים הם בעיקרם מונולוגים . 2010-הדמויות האחרות נאמרים ב המונולוגים של

 .  הן יכולות גם להגיב זו לדברי זו, אך מאחר שהדמויות רואות ושומעות זו את זו, פנימיים

 

 החלל

מצא בקדמת נהחלל של ברונו . בדרך כלל היא אינה עוזבת אותוו ,חלל משלהלכל דמות 

נמצאים , במפלס מוגבה מעט, מאחוריו .ליציאה לקרבשטח ההיערכות  והוא, הבמה

של  חדר האורחים בדירתההוא במפלס זה המרכזי  החלל :החללים של הדמויות האחרות

 ,החללים האחריםלצידיו נמצאים . של תינוקות" ללּו" םוליד, וספהפסנתר  ושבשרה 

קולות הקרב גם . האפשר במידת החללים מינימליסטייםכל  .תוארים בהוראות הבמההמ

מינימליסטיים אלא מהווים נקודות ופסיקים , אינם מיועדים ליצור מציאות ריאליסטית

 . בתהליך חשבון הנפש של ברונו

 

 הסצנות

 . חזרותבתהליך ה כדי להקל על זיהויים יםממוספר יםמונולוגה. במחזה אין סצנות
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 .של שרהה תדיר .1

 .מאת שופן 2' מס 91אופוס , במי מינור 20' מס את הנוקטורן מנגנת בפסנתרשרה . לילה

 . וחצי השנהתינוקה בן , ּבּוּבּוישן של תינוקות " ללּו"ב, לידה

 

  .שטח ההיערכות .2

אך הוא  ,פתוח לפניותרמיל הרופא שלו  ,כורע על ברכיו, םלבוש מדי ברונו. לפנות ערב

 . שמנגנת שרה ןלצלילי הנוקטורמאזין בקשב  אלא, מסדר את הציוד שבואינו 

 

 .דירתה של שרה .3

. גברותתאך הדפיקות מ, היא מתעלמת מהן. נשמעות דפיקות בדלת .שרה ממשיכה לנגן

 . שיחתה עם השכןת מבחוץ נשמע. ויוצאת לעבר דלת שבעומק הבמה, יקהסהיא מפ

 

 שרה

 . לילה טוב. אני מצטערת .סליחה. בוכמןאדון , בסדר

 

  .וסוגרת את המכסהבעצמה אך עוצרת , לנגן כדי מתיישבת ליד הפסנתר. חוזרת לחדרהיא 

 . ומחזיקה אותו בחיקה ּבּוּבּולוקחת את , קמה מן הכסא

 

 שרה

והוא לא  ,שוב ושובלו הייתי מנגנת . את הנוקטורן הזהמאד ברונו אהב 

 ימאושוויץ האצבעות של תיכשהשתחרר (שתיקה). עוד בקשהפסיק ל

 הוא. לנגןהצלחתי אחרי השחרור  הרק שנ. דלקת פרקים. היו נוקשות

 (ּבּוּבּול) .בעדינותלאט ו .שקדים בשמן ישלכפות הידיים היה מעסה את 

מחר ? נכון, כבר אין לנו חום היום (נוגעת במצחו)? ּבּוּבּו, רוצה לישון

  .ִהְבַטְחת  . לקום בריא אתה צריך

 

 .יוצאת איתו לעבר חדרו

 

  .ההיערכות שטח .4

 . ההמתרחש כקילומטר דרומ קולות התפוצצויות וירי מן הקרב ברמת רחלברקע נשמעים 

 

 ברונו

הם יחזיקו מעמד אני מקווה ש .ברמת רחל ,פצועים ותעשר יש שם כבר

ניסיון בקרבות לי אין  .אני לא בטוח שאני יכול להועיל הרבה. עד הלילה

 ...יםפמרתב. בתיםהמתוך . בגטו ורשה נלחמנו ברחובות. בשטח פתוח

היא יכולה פתאום לצאת . יוצאת מדעתה מרוב דאגה בטחהיא  (שתיקה)

 ... לחפש אותי
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 .דירתה של שרה .5

 . שרה נכנסת לחדר האורחים

 

 שרה

אני לימדתי . התחיל לעבוד בקופת חולים הואלירושלים  נושהגעכ

רצינו ילד והחלטנו . כמה חודשים קיבלתי מחזוראחרי . ןבקונסרבטוריו

היה  הוא. "בוהמיינית"הייתי . בוורשה זה לא היה חשוב. להתחתן

 . הבורגניםשל הטקסים את תיעבנו . קומוניסט

 

 .שטח ההיערכות .6

 . מסדר את תרמילו, על ברכיוברונו 

 

 ברונו

לעצור  ניסיתי ,צווארב חטף כדור' שאנילביץכ. שם ידענו שאין לנו סיכוי

בשבי נישאר לא רצה ש. ס.הס (שתיקה) ...וגם אני חטפתי .את הדם

 שםהייתה כבר שרה  .ומשם לאושוויץ .למיידנקאותי ו שלח. יחדב

חיכו הם כש .באקציה של ינוארבחדר שלנו היא נתפסה  .ארבעה חודשים

. ירינו בשוטר. לחלץ אותה נכנסתי עם חוליה לאומשלאגפלאץ ,לרכבת

נגר  הבבלוק שלי הי (שתיקה). ונהרג ארבעה. הגרמנים פתחו באש

 .פתקלה  תישלח מדי פעם .הוא מצא אותה .במחנה הנשים עבדש

 ...כמוהבתאוות חיים אף פעם לא שמעתי מישהו מנגן שופן  (שתיקה)

אם . הירדניםו מצריםה שלתותחים ה אלה (הדי הפגזהברקע נשמעים )

 ... חי אחדאף שם לא נמצא , השמש לא תמהר לשקוע

 

 .דירתה של שרה .7

 .שרה יושבת על הספה

  

 שרה

שהיה יושב ראש ההסתדרות , ר דובנוב"את החתונה בחצר של ד רכנוע

כמה הזמנו  .שרדוחברים ש קומץ רק .א הייתה לנו משפחהל. הרפואית

קומקום אחד של תה . קונסרבטוריוןומורים מן המקופת חולים ים ארופ

 . הספיק לכולם

 

 

 

 



5 
 

 .שטח ההיערכות .8

 . ממשיך לסדר את התרמילברונו 

 

 ברונו

נשלחתי בצעדת ואז  .בינואר ארבעים וחמש .הסוףעד החזקתי מעמד 

לא ידעתי אם  .חמישה למאי הגיע הצבא האמריקאיב .מאוטהאוזןל המוות

שלושה . הצעדהלא ידעתי אם היא שרדה את . מאושוויץחיה היא יצאה 

נשמע ) ...מתיםהנברתי בערמות של . שבועות הסתובבתי בין הצריפים

. פרצה שם שריפה (לעבר מקום הפיצוץמסתכל ברונו . פיצוץ מרחוק

 .את כל הקיבוץ יבעירוהם עד הלילה  .לירדנים יש להביורים

 

 . דובנובבית משפחת  .9

  .על ספהיושבים , אשתוויוליה   ר דובנוב"ד

 

 דובנובר "ד

 תיחיבב. לרפואה בוורשה ת הספרבבין תלמיד מצטייהיה קמינסקי ברונו 

לאימו היה  .התייתם מאביוהוא בילדותו . קומוניסט ההיאותו למרות ש

עלינו לכאן  01-ב .לעזור לה השכיםהוא כל בוקר . דוכן דגים בשוק

. דלתבהוא הקיש , המלחמהשנה אחרי , יום אחד. נותק איתוהקשר ו

הוא אמר שאחרי אושוויץ צריך להקים את הציוויליזציה  .התחבקנו

 . האנושית מחדש

 

 יוליה

. בוורשה היא הייתה ילדת פלא. ו עליהנשמעאבל . ונאת שרה לא הכר

  .נה עם תזמורתגבגיל שתים עשרה כבר ני

 

 . במפעל לייצור תרופות משרדו של קוברסקי .11

 .קוברסקי מוזג לעצמו כוסית ויסקי

 

 קוברסקי

הוא שובץ בבית החולים , כשהיודנראט הקים את מחלקת הבריאות בגטו

-ב. הוא היה כירורג מצוין. ניהלתי שם את בית המרקחת. יסטה'ברחוב צ

הוא . והם התאמנו אצלנו במרתף, הוא הצטרף לארגון היהודי הלוחם, 41

שרה כבר לא י ְכלה . בתנאים בלתי אפשריים. המשיך לבצע ניתוחים

בימים חמים היא עמדה לידו בזמן הניתוח . והייתה באה לעזור לו, ןלנג

עשרות מתו בכל . ניחמה אותו כשחולה מת, וניגבה את הזיעה ממצחו

הטלפון שעל שולחנו )... והוא היה זקוק לנחמה על כל אחד, יום
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. כן... המזכירה הלכה... טילדה, כן (הוא מרים את השפופרת. מצלצל

הגפרורים על ... אז תדליקי את האח בסלון... לילא קר . התנור דולק

 (טורק)... לולא התקשרת אלי כל חמש דקות כבר הייתי בבית... המדף

הוא תפס את שני השוטרים היהודיים , אחרי שהיא נשלחה לאושוויץ

כדי לחסוך בכדורים הוא שבר להם את . שלכדו אותה באקציה

קֹות  . הִמְפר 

 

 .דירתה של שרה .11

  .לעצמה כוס תהמוזגת  שרה

 

 שרה

ולא יכול  נתקע בקופת חוליםברונו . עוצרהטילו ביום החתונה הבריטים 

 כך כמה דקות אחר. אמבולנס להביא אותושלח ר דובנוב "ד .היה לצאת

המברק היה  .מהקונסרבטוריוןמברק ברכה  עםהגיע שליח של הדואר 

 ברונושהוא פרץ בצעקות , ראה את ברונו ואכשה. שרה רייך - יעל שמ

שהוא שמע והחליט הרב . שלו באושוויץ הבלוקראש  כשהיההתעלל בו 

 ,אלוהים לא היה לצידו באושוויץ .לא התווכחברונו  .חופהעושה לא 

 .בחתונה שלוגם  צריך אותווהוא לא 

 

 . כשהבכי נמשך היא יוצאת, היא מהססת רגע .ּוּבשל ּבּו ונשמע בכימן החדר הסמוך 

 

  .חדר מיון מכתבים בסניף דואר .12

 .ליד שולחן העבודה שלוצימרמן יושב 

 

 צימרמן

פתאום הוא ו, מושיט אותו לכלה, מוציא את המברק, אני פותח את השער

הייתי בטוח שהוא ? המפלצת הזאת בירושלים. התעלפתי !חתן. שם

לא  (כעסו מתגבר). ברח עם הנאצים שבשבילם הוא עבד. בארגנטינה

עומדים על  .בלילה אנחנו יורדים מהרכבת. באושוויץ היה סדיסט כמוהו

והוא . צועק. מחפש. אני רץ. נעלם לנו ילד , בדוחק, מהומהב. הרציף

מכה זקן . ר לאביו לעמוד על הרגלייםמכה בן שעוז. מכה אותי באלה

 . עד הבוקר הוא הרג חמישה. מכה אישה. חולה
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 .שטח ההיערכות .13

 .ברקע נשמעים הדי הקרב .רמת רחללעבר ברונו צופה 

 

 ברונו

. לשתק את הלהביורלשלוח צלף הם חייבים . ממשיכה להשתוללהאש 

למנות ציעו ההאסירים  ,לשםגעתי שהכ (חוזר לסדר את תיק הרופא)

, אני רופאשידעו הם . ס.ם ראש הבלוק שנרצח על ידי הסבמקואותי 

 .הגרמניםלהגן עליהם מפני אצליח חשבו שו ,במחתרתהייתי וש

הסיכוי לשרוד בתפקיד  .על שרה. גם על עצמיחשבתי . נכון (שתיקה)

הוא משתתק לרגע . מעליו שורקכדור תועה ). כזה היה יותר גדול

חלק ממערכת בלוק הוא השראש ידעתי . לא הייתי תמים (וממשיך

העמיד ני חייב לאש הבנתי, מוות משתוללהאת שראיתי כ אבל ,הרצח

  .כדי להציל את מי שאפשר, ממנהפנים שאני חלק 

 

 . דירתה של שרה .14

טיפות . ידיה רועדות .לוגמת מן התהו ספהמתיישבת על ה, שבה מחדרו של התינוקשרה 

 . היא מנסה לנקות את הכתם בסמרטוט. תה נושרות על הספה

 

 שרה

. תילא האמנ. בבלוק שלו שהוע מה שברונושמועות על הגיעו אלי  גם

 ,תה אסירות בשוטהכגם ראש הבלוק שלנו  .שמעתי עודבמשך הזמן אבל 

 .תמורת סבון. תמורת וודקה. תמורת סיגריות שלהןמכרה את האוכל 

החולים של הצבא כשברונו בא לבקר אותי בבית  ,אחרי המלחמה

 . לדבר איתו יתילא רצ ,האמריקאי

 

 משרדו של קוברסקי .15

 .קוברסקי מוזג לעצמו עוד כוסית ויסקי

 

 קוברסקי

זאת הייתה עבודה . באושוויץ עבדתי ככימאי בבית החרושת לנשק

לילה של ב. לא ידעתי שהוא חי. הגרמנים היו צריכים כימאים. בטוחה

. והתחיל לירות בתוך הבלוק שלי, ס.השתכר אחד מקציני הס 40כריסמס 

. בשום מקום לא נתנו לי להיכנס. ברחתי כדי להסתתר בבלוק אחר

והכניס אותי  ,הוא הכיר אותי. שלו בדלת הבלוק אותופתאום אני רואה 

הגרמנים יגלו , הוא ידע שאם יכניס יותר. אסירים יחד עם עוד שלושים

האשימו אותו שהוא עובד בשביל , אלה שלא נכנסו. שהוא מסתיר אותם

סתיר חולים כדי שלא ההוא ! ?ס.הוא עבד בשביל הס (בכעס)... ס.הס
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אסירים שכנע את פקידי הרישום להצעיר את גילאי ההוא ! לחו לגזיםייש  

דרש ממני לחבל במערכת וא ה! ס ישאיר אותם בחיים.שלו כדי שהס

 ! הוא עזר לכל מי שרצה לברוח !לשבש את ייצור הנשקהחשמל כדי 

 

  .חדר מיון מכתבים בסניף דואר .16

 . כעבור רגע נרגע. משתעל צימרמן

 

 צימרמן

. אותיזיהה  הואאבל , סיפרתי למנהל מיהו. למחרת הלכתי לקופת חולים

. ר דובנוב"חזרתי אל ד .ולא רצה לשמוע, רביזיוניסטו ידע שאני משורר

, הסברתי לו שאם הנאצים השאירו את ברונו ראש בלוק במשך שנתיים

יום  .מפעל הגומיבשם עבדתי  (שתיקה) .ממנו הם היו מרוציםכנראה ש

תשאיר אותי . היא שבורה: "נתיתחנה .יעל היד שלצינור נפל אחד 

, ס.לרצות את חבריו בסאבל הוא רצה ". אני אנקה ביד אחת. בבלוק

כל כך ". משם הדרך לגזים הייתה קצרהש ,לבלוק של החולים ישלח אותו

  ".אז ימות עוד אחד. מתו משורריםהרבה 

 

 .דובנובבית משפחת  .17

 . ויוליה יושבים על הספהר דובנוב "ד

 

 ר דובנוב"ד

. אדם אחרהוא חזר מאושוויץ אבל  .בוורשה חשובצימרמן היה משורר 

הביא  .הוא לא וויתר .ולהתקשיתי להאמין  .שלו נספתההמשפחה כל 

 .וגם הם העידו ,ניצוליםועוד עוד 

 

 יוליה

 כתב לנואחרי המלחמה הוא . בבלוק ברונו אצלהיה  שלי דובן ד

, גילה שגנבתי שמיכה מאסיר שמת ואהשכ" (מכתבמראה ) .אמריקהמ

 ". הוא הכה בי ללא רחמים ,ותפרתי ממנה בטנה לחולצה

 

 דובנוב ר"ד

רופא  הסתדרותללא יכולנו לקבל . בירור ערוךלחשבתי שאני צריך 

את העננה  פזרל בעיקר רציתי לעזור לברונואבל . חשוד בהתעללות

  .שריחפה מעליו
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 .שטח ההיערכות .18

 .לסדר את תיק הרופאממשיך ברונו 

 

 ברונו

כשנודע לי על טרנספורט מפולין  .שהגיעו לילההכיתי אסירים ב. כן

 לפתעו ,כף רגלם דרכה על האדמה. חיפשתי מכרים, חיכיתי על הרציף

משפחות  .כלבים. הצלפות בשוטים. דחיפות .צרחות בגרמנית. אור

התינוקות הושלכו . המעילים. הכובעים. החפצים נלקחו מהם. הופרדו

לא ידעו אם לעמוד או  .ס.הסשל פקודות הלא הבינו את הם . למשאיות

. היו יורים בהם, אותם יתילולא הכ. לפנות ימינה או שמאלה. ללכת

ימים אלה שגססו  .דרךבאלה שלא שרדו  הםהמתים . אבל לא הרגתי

 .מיםאוויר ו יבל, במחנק, סגוריםהשלמים בקרונות 

 

 . וחוזר לסדר את תיקוברונו מסתכל . התפוצצות נשמעת מכיוון רמת רחל

 

 ברונו

לא . האמריקאי אותה בבית החוליםמצאתי סיפרתי את זה לשרה ביום ש

לא מסוגלת להניד  .שותקת. מצומקת. היא שכבה במיטה. הסתרתי מאומה

, וסיפרתי לה ,ורחצתי אותה ,האכלתי אותהשלושה חודשים . ףעפע

 . ושלושה חודשים היא שתקה

 

 .קינסטלר שלמרתף ה .19

רובץ כלב רחוב לידו. קרוע יושב על מזרןמכורבל בשמיכה קינסטלר 
1
 . שאימץ 

 

 קינסטלר

היו  נוהרגליים של .במסדר יציאה לעבודה היינו עומדיםבכל בוקר 

. אנשים מתו מן המכות שלו. זדרזנכדי שבנו והוא הכה  ,נפוחות ופצועות

במחנה ואוספת את המתים של  עוברתשהייתה זרקנו אותם למשאית 

. קיםכמו ש   הגוויות את סחבנו .מי שהתלונן נשלח לעבוד בה .הלילה

של אלה שעוד היו רעות ה. של המוזלמנים הרזיםהיו טובות הגוויות ה

למשאית עד  נובידיים וברגלים וזרקגווייה כל  לקחנו. היה עליהם בשר

בידיים את החלקים  אוספיםנקרעו והיינו  ןלפעמים ה. השהיא התמלא

 .אני מת עם המתים האלהכל יום . די: אמרתי לובוקר אחד . לתוך דליים

שבר  (שבורותה ושיניאת  חושף). הכה בי עם האלהאז הוא הסתובב ו

  .אותן יר דובנוב כדי שיתקנו ל"להעיד אצל הדהלכתי . לי חמש שיניים

 

                                                
1
 אפשר להשתמש בכלב צעצוע 
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 .דירתה של שרה .21

אך . מתיישבת ופותחת את המכסה, חוזרת אל הפסנתר ,בולעת אותוונוטלת כדור  שרה

מנסה לקרצף את . מכבה אותה. מציתה סיגריה .ספהוחוזרת ל, אותוסוגרת , מתעשתת

 . מפסיקה. הכתם

 

 שרה

את כשאני לא יכולה יותר לשמוע . בואי. בואי :שּוב קורא לי הפסנתר

... הבכי .היללות. הצרחות. והרעש דועך. אני  מתיישבת ומנגנת, הרעש

את הידיים כדי לא  נושכתאני , נשמעים מתיםהצלילים כש, לפעמים

 ... הרכבתפסי  לאלרוץ ו לשבור אותו

 

 .שטח ההיערכות .21

 . הוא אינו מסוגל להמשיך ולסדר אותו. תיקו של ברונו מונח לפניו

 

 ברונו

. בכפורקפואים , הם עמדו בחוץ בחושך. מסדר הבוקרהכיתי אסירים ב. כן

גם כאלה הכיתי . מי שאיחר היה חייב להיענש. כל רגע היה סבל בל יתואר

הם יישלחו מיד  ,ייתפסו בבלוקשאם  תיידע. ללכת לעבודהשלא רצו 

פתק שחרור למי שלא לא נתתי לכן גם  .המכות האלה הצילו אותם. לגזים

 .והיה מעניש אות, לה משתמטיואם גפתע ערך בדיקות . ס.ס-ה. היה חולה

, שלא הייתה ביקורת הגילובערב  ,בבוקר לא קיבל פתקש מי .ותיוגם א

אסירים הכיתי גם  (ךשיהוא ממ. שורק כדור תועה) .אני חסר לבחשב ש

הקושי . בקערות האוכלהשתינו וחרבנו ו, מחראהללכת בלילה להתעצלו ש

 .  טיפוס ודיזנטריהלהפיץ היה גדול מן הפחד , לצאת בלילה החוצה

 

 .קינסטלר שלהמרתף  .22

 . ללטף את הכלבקינסטלר ממשיך 

 

 קינסטלר

הוא . היה רופאהוא . תי ממנו שחרור מעבודהביקש. חום גבוה יפעם היה ל

, מאד חלש יתיהי ,תישהבראכ .נתן ליאבל לא , ידע שזה דלקת ריאות

 יהוציא אות הוא. מרק בראש התור לתוספת יהעמידו אותהחברים שלי ו

 . מוורשה קומוניסט, שלוהתוספת לחבר ונתן את  ,הכה אותי, מן התור
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 .שטח ההיערכות .23

  .התרמיל ומנקה את רובהוב ליד יושברונו 

 

 ברונו

כמו  דהתנפלו על המרק בדּוהם . הכיתי אסירים גם בזמן חלוקת האוכל

. לפעמים דקרו זה את זה בשביל תוספת, דרסו, הפילו, דחפו, חיות טורפות

על האדמה כדי המרק היו שופכים את שאריות האחרים  בלוקיםראשי ה

לכן . את כל המרקאני תבעתי משמעת שתאפשר לי לחלק  .מהומהלמנוע 

כולם מן עם  תיאכל, ולמרות שיכולתי לאכול בנפרד. אצלי אכלו יותר

כמה  קחתל 9לבלוק ס .ס שלח אותי קציןיום אחד  (שתיקה). דהדּו

. לא מסוגלים לזוז םשה ול תיאמר. תקן גדרות שקרסו בשלגל מוזלמנים

החלו המוזלמנים . כמה חתיכות לחםלעברם וזרק , ראהנתכף  :אמר הוא

 תנחת עליהןפשטו את ידיהם בתקווה ש ,אלה שלא יכלו לזוז .לזחול

 .   לחם לעוס פרורגוסס אחד חנק גוסס אחר כדי להוציא מפיו . חתיכה

 

 . דירתה של שרה .24

בגדי את  מתחילה לקפל היאכעבור רגע . מתקשה לדברהיא . על הספהיושבת שרה 

  .מונחים על הספהשהיו  התינוק

 

 שרה

לבית החולים אלי הוא הביא  .נגדו האשמותת הברונו ניסה להפריך א

איך . טיפלאיך הוא . איך הוא הגן. באושוויץ שסיפרו מה הוא עשהעדים 

עזר  הואבגלל ששארו בחיים האלה נעדים שהידעתי אבל . הוא הציל

 .ולכן הם העידו לטובתו, להם

 

 .נפשחדר בבית חולים לחולי   .25

  .מיטתויושב על  ,בחלוק חולים, אנשל שוורץ

 

 אנשל

גנב הוא . אף אחד לא גנב מהגרמנים כמוהו. גנב יוצא מן הכללברונו היה 

נעליים חדשות ופעם  ינתן לפעם  .בלוקחמם את העצים ל. המטבחמאוכל 

אסיר הוא תפס כש. הכה הואגם שתי סיפר. ר דובנוב"לדתי סיפר. מעיל

איך  רקשם כולם חשבו  .שייראו. לפני כולם אותו הכההוא  ,מאסירנב וג

גם כאן . והחזקים אחריהם ,החלשים מתו .החזקים גנבו מהחלשים. לגנוב

מתחת לידי במיטה בלילה שמתי אותן . אתמול גנבו לי נעליים. גונבים

   ...מעור היו להן סוליות. ן נעלמוה בבוקר. לשמיכה
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 . לפתע חולף במוחו זיכרון ברור

 

 אנשל

ס היו מסתובבים בין הבלוקים ומחפשים יהודים .ס-כשהשומרים של ה

והייתי שר , הוא היה מושיב אותי בכניסה לבלוק שלנו, להתעלל בהם

 (שר בגרמנית). להם

 

Leise zieht durch mein Gemüt  Kling hinaus, bis an das Haus, 

Liebliches Geläute.    Wo die Blumen sprießen.   

Klinge, kleines Frühlingslied.  Wenn du eine Rose schaust, 

Kling hinaus ins Weite.   Sag, ich laß sie grüßen. 

 

 עופה נא אל הגינה  אט זורמת בנפשי 

 בה פריחה התחילה   מנגינת הטוהר

 אם תפגוש בשושנה  עופה שיר אביב חופשי

תן את ברכתי לה  זוהראל מרחב שטוף 
2
 

 

הם לא ידעו שאת . הם היו עוצרים ומקשיבים וממשיכים לבלוק אחר

 (צוחק)... היינה ומנדלסון: שיר הזה כתבו שני יהודיםה

 

 . דירתה של שרה   .26

  .תינוקשרה ממשיכה לקפל את בגדי ה

 

 שרה

שליחים של הסוכנות נכנסו  ,בבית החולים ילידישב שהוא כ ,יום אחד

הוא אמר שלא . בשבילו שיש להם סרטיפיקאט לארץ ישראלואמרו 

אבל הוא , יםסרטיפיקאט עודלהם יהיו  שלאהסבירו לו הם . יעלה בלעדי

, בידיים שלולאונייה אותי  נשאהוא  .יהם השיגו גם בשבילואז  ,התעקש

מה שהוא עשה לו ספק לגבי  ההי אםשחשבתי . כל הדרך יוטיפל ב

 . הוא לא היה עולה לארץ, באושוויץ

 

 .חדרו שמחוץ לבמה שרה קוראת לעבר. בכיו של בובו נשמע שוב

 

 שרה

. אסור לך להיות חולה. הרשעה מגיעה שושנהמחר . לישון. ּבּוּבּו, לישון

שיש בה , הוא חשב שבירושלים (התינוק משתתק). אסור לך להיות עייף

 .יבינו יותר טוב מה הוא עשה שם, כל כך הרבה ניצולים

                                                
2
 לאה גולדברג: תרגום 
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 .של פינקלמן המכולת .27

  .הדוכןליד  עומד פינקלמן

 

 פינקלמן

באושוויץ הוא מינה אותי . הייתה לי חנות דגים בוורשה ליד זו של אימו

יפסיקו שלי אבל ידעתי שהקליינטים , רציתי להעיד לטובתו. לעוזר שלו

הוא . לא היה ראש בלוק שדאג לאסירים כמוהו (שתיקה). אצלילקנות 

כל כמה שבועות הוא היה מביא . היה מביא מהמטבח מרק יותר סמיך

כמה פעמים הוא אפילו הביא תחתונים . מהמכבסה בגדים להחלפה

שם המוות התחיל . זה הציל חיים. הוא ארגן בבלוק סנדלרייה. וגופיות

שלחו אותך מיד , לועאם הנעליים שלך נקרעו והתחלת לצ. בנעליים

מי שמאשים אותו שהוא שלח אנשים לגזים לא מבין איך המכונה . לגזים

 .שלחו. ס.רק הס. עבדה

 

 .משרדו של קוברסקי .28

 .לוגם כוסיתקוברסקי 

 קוברסקי

אתה יודע : אמרתי לו. הוא ביקש ממני להשיג לו מספרי ַתִיל 44באפריל 

. עזור לאנשים לחיותותיותר טוב שתישאר כאן . שאין לך סיכוי לברוח

. הייתי בטוח שהוא ברח. עשרה ימים לא ראיתי אותו. אבל הוא התעקש

השפתיים שלו . ביום האחד עשרה פגשתי אותו ליד מחסן הבגדים

ס הכו אותו עד .הס. מישהו הלשין עליו. העיניים מלאות דם. נפוחות

הוא רצה בשביל מישהו , הוא אמר לי, את המספריים. אובדן הכרה

סיכוי שהחיוניים וידענו עובדים שנינו היינו  (לוגם עוד כוסית) .חרא

הגרמנים צדו כמעט את כל . מאשר ביערגדול לשרוד במחנה שלנו 

המזוודה מעל . טילדה, רק רגע (הוא משיב. הטלפון מצלצל) ...הבורחים

? בשביל מה את צריכה מזוודה... אני שמתי אותה שם. ארון הבגדים

  (היא טרקה)... אנחנו לא נוסעים לשום מקום

 

 . דירתה של שרה .29

  . לקפל את בגדי הילדמשיכה משרה 

 

 שרה

אם אין , אם הוא נקי, שושנה הארורה תגיע מחר ותבדוק אם הילד בריא

, היא תגיד" הוראות לשכת הסעד. "אם אין לו כינים, לו סימנים על הגוף

 ...  ותחפש אבק מתחת למיטה
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 .לקפל מפסיקההיא 

  

 שרה

אבל חשבתי גם על מה . באנייה חשבתי הרבה על מה שברונו עשה שם

נעליים  תיגנב, נקרעו יכשהנעליים של חיה כי אני יצאתי. שאני עשיתי

שבבוקר הסמל  תילמרות שידע, ן האישה שישנה על הדרגש מעלימ

גנבתי , מנשים במקלחת בגדים תיגנב. ויירה בה, יראה אותה יחפה

ה קודחת לחם  תיגנב. מרקזקנות וילדות בתור ל תידחפ, שמיכה מחול 

היא תמות שלמחרת תי עלמרות שיד, שהייתה לה דיזנטריה, הדודה שלימ

 ...ממנה החלשאישה שהייתה לחם מ גנבההיא . היא לא מתה... ברעב

ברונו הוציא אותי . בדרך לארץ. באונייה. אחרי המלחמה פגשתי אותה

. שלהמעיל את ההיא ישבה על ערימת חבלים ותיקנה . לטיול על הסיפון

   ...הפנתה את מבטהוהיא ראתה אותי 

 

 . יוצאת למרפסת להביא בגדים מחבל הכביסה

 

 .שטח ההיערכות .31

  .בעזרת צבת מן הסוליהמסמר חולץ אוחז בידו אחת מנעליו וברונו 

 

 ברונו

. ס.ס-הכאשר , זה קרה פעם בשבועיים. לקחתי מן האסירים לחם. כן

ְלחּו למחרת לגזיםהרשימת  י אתהעביר ל ידעתי שגורלם . אנשים ֶשִיש 

 .את הלחם שלהם לאלה שהיה להם סיכוי להינצל תינתולכן  ,נחרץ

מעיל טוב ונעליים טובות  .נתתי לאחריםושלהם בגדים האת גם לקחתי 

.. .הכרחיהיה  האבל ז. קיללו אותי. הם שנאו אותי. יכלו להאריך חיים

לקבוע חוקים ניסיתי  .שהנאצים מתכוונים להשמיד את כולנו היה ברור

הם . הבינו את החוקים האלה םרוב. להחזיק מעמדהאסירים  שייקלו על

ר "אלה שהתלוננו אצל ד. התמותה הייתה הכי נמוכה יבבלוק שלראו ש

 וכשמת, קורברעב ושלא יכלו לחשוב ב ,הבינואלה שלא  הםדובנוב 

למרות שהיו מטונפים , לקחת את הבגדים שלוהיו ממהרים , בלוקבאסיר 

הבגדים אם ש וידעהם . יזנטריהמלאים בחיידקים של טיפוס וד, בצואה

אם ש התעקשו בלא. ו וימותוידבקי םה ,לא יעברו כביסה וחיטויהאלה 

 . מדלקת ראותהם ימותו , בכפור בלי הבגדים האלהלעבודה  אּוצְ י  
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 .קינסטלר שלהמרתף  .31

 . יושב על המיטה ומלטף את הכלב הרובץ לצידוקינסטלר 

 

 קינסטלר

יום אחד הלכתי איתו למכבסה להביא . אז שתקתי, שם פחדתי ממנו

בורחת מבלוק , כית'צ, בדרך חזרה ראינו פתאום בחורה צעירה. שמיכות

ם עליה שמיכה ואמר לה להסתתר . ס.ס-זונות של ההבית  - 14 הוא ש 

... שלוש שעות... שלוש שעות היא הייתה אצלו בחדר... בבלוק שלנו

 כינהמגלה )... שגם הוא, 01ראש בלוק לאחר כך הוא העביר אותה 

. מלאהבטח המיטה שלי כבר . בן זונה (מכה אותו). כינים (בפרוות הכלב

הוא ידע שבבלוק של החולים ... שב. יאנק, שב (ותואמתחרט ומחבק )

אבל כשמישהו חלה בטיפוס הוא שלח אותו לשם . היה אפס סיכוי לשרוד

הוא הכריח אותנו , כשהוא חלה בטיפוס". רים לא יידבקוכדי שהאח"מיד 

מוציא ). נדבק ממנו ומת, יאנק טאובר, החבר הכי טוב שלי. לטפל בו

... אני אנקה אותך אחרי הגשם. קח. יאנק, קח (חתיכת לחם מכיסו

ערמות של מתים . לבית החוליםבעגלה  אותו ילקחת (את ראשומלטף )

רגע בכל . בהםִכְרְסמּו עכברים . חלקם כבר נרקבו. מוטלות בחוץהיו 

המשאית שהובילה את הגופות לקרמטוריום לא . אחדהחוצה עוד  ךהושל

הוא . לגזיםישר ושלחו אותו  אותורשמו  הרופאים .ןלפנות אותספיקה ה

 . היה בן עשרים וחמש

 

 .של פינקלמן המכולת .32

 .נשען על הדוכןפינקלמן 

 

 פינקלמן

עשרות נדבקו . השתוללה מגפה 44בתחילת . ברונו חלה בטיפוס. נכון

. הם היו צריכים לרוקן את המעיים שלהם כל כמה דקות. אצלנו בבלוק

אל כשלא הספיקו להגיע . ושלשלו בדליים, הם לא יכלו להגיע למחראה

הם לא . את השמיכות והדרגשים שלהם ,הם טינפו את הרצפה הדליים

ידעתי שאם ברונו לא יתאושש . את הבגדים שלהם לא כיבסו. התרחצו

, סגרתי אותו בחדר שלו. כולנו נמות בתוך כמה שבועות, ויעשה סדר

-כל הזמן הזה הייתי צריך להסתיר אותו מן ה. וטיפלתי בו במשך חודש

. הוא עצמו לא האמין שיחיה. שלא ישלחו אותו לבלוק של החולים, ס.ס

את האוכל של  שפךייאוש הוא מרוב . הוא לא היה מסוגל לאכול

על מי . ס.אז הוא הלשין לס, לא היה לו כוח להכות. האסירים על הרצפה

הייתי צריך . שהשתמט מעבודה, שאיחר, שגנב, מי שהכה, שהתפרע

 ... אותו ולשמור עליו יומם ולילה שהאסירים לא יהרג
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 .שטח ההיערכות .33

 . ממנה חלץ את המסמרש נעלהברונו נועל את 

 

 ברונו

הם שכבו תשושים על . אבל היו כאלה שכבר אי אפשר היה להציל אותם

כבר לא יכלו . בקושי דיברו. לא זזו. נבלעים לאיטם ַּבְשאֹול. הדרגשים

באושוויץ הייתה רק דרך אחת  (שתיקה) ...לזחול אל הגדר החשמלית

אחר כך הסתרתי אותם במשך כמה  (שתיקה)... לעזור למוזלמנים האלה

 ... סיכוילו די לתת את מנות המזון שלהם למי שהיה כ... ימים

 

 . דירתו של אנטמן .34

 . יושב על כסא, חליפהב ,דויד אנטמן

 

 אנטמן

ר "ד אצלעיד אשביקש והמשורר צימרמן פנה אלי  ,49לת יתחב, יום אחד

מכחכח ). רק דבר אחד סיפרתיאבל . הייתה לי בטן מלאה. דובנוב

. לבנות בלוקים חדשים בבירקנאו הגרמניםתחילו ה 44באפריל ( בגרונו

יום אחד ירד . ממכרות הפחם למחנההם העבירו אותי מהנדס בניין ו הייתי

מניח מעיל על ברונו את  יתיורא ,לבלוק תיחזר, העבודה הופסקה, גשם

כשהוא  (וממשיך מנגב את פניו בממחטה) .וחונק אותו, פניו של אסיר

, בלי אוויר, מנהרות התחתונותל, מכרהאותי ל החזירהוא , ראה שראיתי

ר דובנוב שאני נוקם בו בגלל "הוא אמר לד (משתתק)... באבק המרעיל

הוא גסס . וירה בו מחייךזקיף ראה את הילד . שהבן שלי מת אצלו בבלוק

לא נתן לי . ברונו לא נתן לי לצאת אליו. ליד הדלת. בחוץ. כל הלילה

 ... יים שלו במיםלהרטיב את השפת. לכסות אותו בשמיכה

 

 .דובנובבית משפחת  .35

 .ויוליה יושבים על הספהדובנוב ר "ד

 

 ר דובנוב"ד

. לא הייתה לי ברירה . הזה חנק את האסירהוא לא הכחיש שברונו 

אבל . יועץ המשפטי שלנוחייב להעביר את הפרוטוקול לאני שאמרתי לו 

  .הקשיבל יוהכריח אות הוא נעל את הדלת. וויתרלא  הוא
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 .שטח ההיערכות .36

 .הנעל השנייהכורך את החותלת על ברונו 

 

 ברונו

היחידי שהתלונן . הם הודו לי. האסירים ידעו שסייעתי למוזלמנים למות

שמו . ס נגד עיניו.היה ניצול שבנו נורה למוות בידי הס, ר דובנוב"אצל ד

ס יירו בו .ידעתי שהס. לא נתתי לו לצאת מן הבלוק לטפל בו. היה אנטמן

אנטמן לא סלח ... הוא שמע את הבן גונח כל הלילה. ברגע שיתקרב אליו

הוא דרש , כשהוא החל לגסוס. לא עבד. הוא לא אכל. לי ולא לעצמו

אמרתי לו לזחול ... לא יכולתי יותר לשחק את אלוהים. שאעזור לו למות

 תיאשים אוההוא . למחרת הוא חזר לאכול. אבל לא היה לו אומץ. לגדר

 . כי בגללי הוא אשם עד היום

 

 .של פינקלמן המכולת .37

 .עומד ליד הדוכןפינקלמן 

 

 פינקלמן

להם מספרי  השיגברונו . סלובקים שתכננו לברוחיהודים היו אצלנו שני 

סיכוי יותר בגשם היה . גשםלהם חיכו . קצת אוכל. בגדים. סכינים. תיל

שמעתי שני מוזלמנים אומרים שילשינו על הסלובקים אחד  הליל .טוב

אמר לי ו ,הוא חקר אותם. סיפרתי לברונו. בשביל קצת לחםס .לסהאלה 

הסלובקים ו ...חנקתיו... בעצמו שהוא לא יכול יותרראיתי .. .לחנוק אותם

עד היום אני חושב שזה המעשה הכי טוב שעשיתי  (שתיקה). ..ברחו

  .אותושנתן לי כוח לעשות , ברונול, לואני מודה  עד היוםו. בחיי

 

 .דובנובבית משפחת  .38

 .ויוליה יושבים על הספהדובנוב ר "ד

 

 ר דובנוב"ד

 . ואמר חמישה ,הוא חשב רגע. שאלתי אותו כמה הוא הרג

 

 יוליה

 . הוא הרג יותר
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 ר דובנוב"ד

לקח אותו הוא . אני מתקשר למשטרהשאמרתי לו לקחתי את הטלפון ו

שפוט אותו כמו שהוא שופט מסוגל לאמר ששום שופט בעולם לא ממני ו

חשוב שאני אאחרי זה אם דקות והבטיח ש חמשעוד הוא ביקש . את עצמו

   .ובעצמהוא ילך , למשטרה צריך ללכת

 

 . דירתה של שרה .39

 . מתיישבת ומקפלת אותם, חוזרת עם עוד כמה בגדי תינוק שהיו תלויים במרפסתשרה 

 

 שרה

ו להן נקרא. את מי שהתחנן למות בחייםהיו קאפו שהשאירו  ישל בבלוק

הנאצים לא  ".מלאכיות"ו נלהן קרא. היו קאפו שעזרו למות". רוצחות"

 ,לו הם ידעו. כמה שיותר הם רצו שיהודים יתענו. להרוגמברונו דרשו 

 . הם היו הורגים אותו

 

 .  היא נוטלת את הבגדים המקופלים ויוצאת מן החדר

 

 .ההיערכותשטח  .41

 .ליד תרמילוברונו יושב 

 

 ברונו

מסוגל לחיות בעולם הוא לא היה  .הזדעזע כל כךר דובנוב "דלמה ידעתי 

 מתיריחאנשים ש .גורם סבלרחמים גילוי ש .מעשה חסדהוא שבו להרוג 

גם . את הסבל שלהםכתי כי האר ישנאו אות, את חייהםכתי עליהם והאר

. כאילו הוא עדיין שםהיום משיך לסבול מכי הוא י נא אותוש, מי שניצל

. את הפנים שלהם ותראוכל לאכדי ש. בידיים תיחנק. במעיל תילא חנקו

הם בקושי . הם לא יכלו לדבראבל . להרפותאוכל , כדי שאם יתחרטו

אף . מדי פעם נפער סדק צר בין העפעפיים שלהם. פקחו את העיניים

 . העיניים אמרו תודה. אחד לא התחרט

 

 . כעבור רגע ממשיך. הוא נצמד לאדמה. ברונוהחולפות מעל  יריותות נשמעלפתע 

 

 ברונו

 .לא בנו. הערבים עסוקים ברמת רחל. מקריות יריותאלה 
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 .דובנובבית משפחת  .41

 . מוזג לעצמו מים מקנקן ושותהדובנוב ר "ד

 

 ר דובנוב"ד

. ושאני לא יכול להבין, אחרי ששמעתי אותו הבנתי שאני לא מבין

לא הצלחתי . אבל גם התשובות שלו. העדויות נגדו היו משכנעות מאד

ברור היה . או למען האסירים, להכריע אם הוא פעל כדי להציל את עצמו

 (בכאב). אבל ברור שבמקרים רבים הוא גם הציל, שהוא רצה להינצל

סייע לגרמנים להמשיך , שהוא השליט בבלוקהאם ייתכן שהסדר 

או אולי דווקא הסדר הזה אפשר לברי המזל לעבוד ולהאריך ? בהשמדה

או , ליצור קוד מוסרי באושוויץ, כדבריו, האם הוא אכן ניסה? את חייהם

שמא הטיעונים המוסריים שלו נולדו כאן בירושלים כדי להצדיק את 

יכולתי לסלק אותו מן ולכן לא  ,לא היו בידי כלים להכריע? מעשיו שם

חשבתי שהנהגת היישוב חייבת להקים גוף משפטי . ההסתדרות הרפואית

 .ובשיתוף פעולה עם הנאצים לגופ חשדשיבדוק כל מיוחד 

 

 יוליה

הוא השלה את עצמו , בגלל שהוא לא סולק. זאת הייתה טעות גדולה

שולל אחרי  אני לא הלכתי. והוא יוכל לחיות כאן, שהמעשים שלו יובנו

אף . השחית אותו, היה לי ברור שהכוח שהנאצים נתנו לו. הקסם שלו

שנעשה פתאום  קומוניסטבעיקר לא ל,  יםקומוניסטפעם לא האמנתי ל

שבמשך לא יכול להיות . הנאצים לא היו טיפשים. ציוני ועולה לארץ

ומאחורי , שנתיים תמימות הוא הצליח לשכנע אותם שהוא עובד בשבילם

 . וא עבד בשביל היהודיםגבם ה

 

 דובנובר "ד

 ! בבקשה. די כבר

 

 .שטח ההיערכות .42

 . ברונו עדיין יושב ליד תרמילו

  

 ברונו

בן ארבעים היה ופולסקי טרנ .'מקאטוביץ .בן ארבעים וששהיה  אפלבאום

היו צוקרמן ואידלמן . מבנדין .ארבעיםבן היה קנטור  .מוורוצלב .ושתיים

ריחמתי באושוויץ . הם היו מוזלמנים .מוורשה .בני שלושים ושמונה

אבל גם בזתי להם ושנאתי אותם על שהם . וקיצרתי את ִסְבלם עליהם

אני , כשאני חושב על התודה שנשקפה בעיניהם, היום  (שתיקה) .נכנעו
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 מהם חסכתיש עלהם הודו לי אני לא בטוח ש. שהם נכנעו כבר לא בטוח

. אדם בני היו הם שבו נוסף אחד רגע להם הענקתיש על לי הודו הם. סבל

 .ס.ס-הם ולא ה .לגורלם אדונים היו עדיין הם שבו

 

 . דירתה של שרה .43

 . נוזפת בו ְּבַרכּותו ,עור משנתונש ּבּוּבּואת בזרועותיה אוחזת , נכנסתשרה 

 

 שרה

העיניים  .תבכה. מחר תהיה עייף ,אם לא תישן. ּבּוּבּו, אתה מוכרח לישון

ותרצה , תגיד שאימא לא מטפלת בךהרשעה  שושנה. שלך יהיו אדומות

אימא לא תיתן אותך לאף . ּבּוּבּו, אל תדאג (מתחרטת)... לקחת אותך

הוא תכף . לו חלום רעהיה  (הוא נרגע) ...לאף אחד בעולם ...אחד

היה שוכב על המיטה  הוא (שתיקה). הוא צריך את אבא שלו .יירדם

 "ה'קליענ"את השיר  הוא היה שר לו. חםבתוך הרומקשיב לתנועות  יליד

שהיה  ה על שם אביו'חשב לקרוא לילד יענקלהוא . של מרדכי גבירטיג

לפעמים אני . ברונו ול תיקראאני אבל  .ומת בכלא הפולני קומוניסט

אני בטוחה שהוא זוכר את . ּבּוּבּו -קוראת לו כמו שהוא קורא לעצמו 

 (ביידישו ל שרה ). הקול שלו

 

 עצום את העיניים, ומה בנינ

 ה שלי'יענקל ,נומה,  הו נומה

 ילד שצמחו לו השיניים

  ?ילִ  י לּולִ  י לּואינו נרדם בלי אַ 

 

להיזהר ממנה  .מוכרח להיזהר מאימא האבל את, ילד שלי, אתה עוד תינוק

כשהיא חותכת לחם . מרפסתלתלות כביסה בכשהיא יוצאת . ולשמור עליה

בוכה וכשהיא צוחקת כשהיא . פתילייהכשהיא מדליקה אש ב. בסכין

  .וכשהיא שותקת

 

 .חדר בבית החולים לחולי נפש .44

  .על מיטתו עומדהנסער אנשל שוורץ 

 

 אנשל

אני ו ,ומים לחם ,כדורים יתן ליי ,יפל בטברונו י .אני לא צריך להיות כאן

בעולם כשאף אחד גם בן אדם  הואברונו . אשטוף רצפה בקופת חולים

זרקו את הם  ,בבלוק ,שםמת  א שליכשאב (מתיישב) .לא בן אדםכבר 

ורצתי לערמה , ידעתי שהייתה לו חתיכת לחם במעיל. ערמהל הגופה שלו
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ולקח את , ימהר ממניותר ורץ , מנוול אחד הביןאבל איזה  .לקחת אותה

צורח קם ו). לי אותההחזיר ל אותוראה והכריח ברונו . לעצמו החתיכה

אני רוצה לדבר . עכשיו. אחות, לברונו יתקרא (בלתי נראית ותאל אח

כשהיינו שבים מהעבודה  (מתיישב) .וציא אותי מכאןיש אני רוצה. איתו

 ותבליל. סיר אחד הספיק לאלף איש. סמיך. מרק טוב. מרקחילק לנו הוא 

 מתיםאת ההקים . חוליםאת הריפא . מדרגש לדרגש. ר בינינובהוא ע

 . לתחייה

 

 . שטח ההיערכות .45

 . ברונו מנקה את הרובה שלו

 

 ברונו

ששים וששה אלף שלדים עטופים . יצאנו לצעדת המוות 41לינואר  21-ב

רוב . יסלב'חמישים ושישה קילומטר עד תחנת הרכבת בוודז. בסמרטוטים

מאות כמה . השיירות אורגנו בבהלה. הגרמנים כבר ברחו מפני הרוסים

. חיכו לצבא האדוםו, אסירים הצליחו להסתתר במחנה במבנים הנטושים

 .כמעט כולם שרדו. כולם הלכו איתי. בבלוק שלי לא נשאר אף אחד

 . סוף שוקעת-השמש סוף (שותק)

     

  .חדר מיון מכתבים בסניף דואר .46

 . משתעלצימרמן 

 

 צימרמן

על  תיוסיפרהלכתי לעיתונים  ,אותודובנוב לא השעה ר "דש כשראיתי

, ידיעה קטנה בעמוד האחרון םפרס" הארץ. "באושוויץשלו  עלילותה

    ":נוקברי" ישיר שלהמ ביתוגם ציטט 

 

 ,כאן אחותי, אימיוכאן אבי 

 אפר אשתי שקע זו  אבןעל 

 הרוח נושאת אבק בני ובתי

 מרחפת נשמתי התרזה בין עצי  

 

שני שוטרים מופיעים  למחרת. הראשי ברחוב יפו דוארעבדתי אז ב

בית חולים ב להסגראותי  ולוקחים, הם אומרים" שחפתך יש ל" .אנגלים

 . עליהרק הוא ידע אבל . שחפת יהייתה ל. בנתניה
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 .שטח ההיערכות .47

  .הרובהלנקות את ממשיך ברונו 

 

 ברונו

על הדלת שלי " קאפו"יום אחד מצאתי כתובת . התלונות נגדי לא פסקו

שוב . התרחקופציינטים . אחיות התלחשו. רופאים שאלו. בקופת חולים

  (שתיקה)... ושוב נשאלתי למה לא קראתי לאסירים למרוד או לברוח

פעם נכנסתי לצריף שהיו בו ארבע מאות אסירים פוליטיים שנדונו 

אמרתי שאם ארבע . הצעתי להם לברוח. ם שמרו עליהםשני זקיפי. למוות

אבל אם . אחדים יפרצו דרכו ויגיעו אל היערות, מאות יסתערו על השער

הם לא . אף אחד לא יינצל, הם ימתינו שיבואו לקחת אותם לתאי הגזים

: עצמםגרמנים הם שמעו מפי ה. קיוו לנסוהסתגרו איש בתוך עצמו . ענו

סיבת . לברוח אין טעם. מעט המלחמה נגמרת עוד. הרוסים כבר קרובים

 .המוות העיקרית באושוויץ הייתה התקווה

 

 .דירתו של אנטמן  .48

  .כסאויושב על אנטמן 

 

 אנטמן

 .חוליםהלכתי אל מנהל הסניף של קופת , כשראיתי שהוא ממשיך לעבוד

לפני , אחדבוקר ואז . בלי משפטותו לפטר א אי אפשרשאמר הוא אבל 

  .ושל תדלהעל בצבע שחור " קאפו"וכתבתי נכנסתי , שהגיע קהל

 

 . דירתה של שרה .49

 .בזרועותיהּבּוּבּו מחזיקה את שרה 

 

 שרה

גם . כמה מורים שאלו. קונסרבטוריוןהגיעו גם ל החקירההשמועות על 

סוף את קונצרט מבטלת המנהלת ואמרה שהיא  יקראה ל ואז. תלמידים

. בגלל היריות של הערבים ,אמרה היא, בגלל המלחמה .השנה שלי

היא , לפעמים אפשר. מתקיימיםאבל קונצרטים אחרים : אמרתי לה

, נכנסכשהקהל  .אחרקונצרט של פסנתרן  התקייםלמחרת . אמרה

המנהלת ישבה  .הוא הבין וחיכה. וניגנתי ,לבמה עליתי, הקדמתי אותו

. לא העזה לפטר אותי. כשסיימתי היא מחאה כפיים. בשורה הראשונה

 . תיפריס לברונו לא
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 . נוזפת בושוב מתחיל לבכות והיא ּבּוּבּו 

 

 שרה

 ...די. ּבּוּבּו, די

 

 .דובנובבית משפחת  .51

 . ויוליה יושבים בכיסאותיהםדובנוב ר "ד

 

 ר דובנוב"ד

אבל כעבור . ותושהוא לא מתכוון לפטר אטען קופת החולים  מנהל סניף

 . כמה שבועות אמר לי ברונו שהוא התפטר

 

 יוליה

 .יפטרו אותושהוא ידע 

 

 ר דובנוב"ד

 . שהחשדות נגדו היו בלתי נסבליםהוא התפטר בגלל 

 

 יוליה

 .כנראה שגם לא היו לו תשובות מספיק טובותו

 

 ר דובנוב"ד

קֹום בו . הוא צדקאולי . הן לא הספיקו כי לא ידענו מספיק אולי ְּבמ 

 (שתיקה). צריך היה להיות אכזר גם כדי להציל, וררת אכזריות כזאתש  

. מול הדירה שלו. בסופו של דבר הוא פתח קליניקה פרטית במוסררה

 . לצערי לא יכולתי להזמין אותם לכאן. מדי פעם ביקרתי אצלם

 

 . דירתה של שרה  .51

 .תוך כדי כך היא ממשיכה .הבוכהּבּוּבּו שרה ממשיכה לנסות להרגיע את 

 

 שרה

בעל כשה. לאישה הייתה דלקת גרון. זוג חרדיםהגיע לקליניקה יום אחד 

 .כאןאת הצעקות עד ל תישמע .הוא נתקף זעם נורא, את ברונו ראה
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  .וייסמןשל  הסנדלרייה .52

 . חגור סינר, בעל זקן ופאות, חרדי, סנדלר, שמואל וייסמן

 

 וייסמן

לעג לנו . אסר עלינו להתפלל, הוא הכריח אותנו לגלח את הזקן והפאות

הוא נכנס לבלוק וראה אותנו , בערב שבת, פעם אחת. שלא אכלנו טריפה

לא נקבל , הוא הכה אותנו באלה ואיים שאם לא נפסיק. עומדים במניין

אז אל . רק אני יכול. אין אלוהים שיכול להציל אתכם. "למחרתלחם 

בראש השנה הוא דרש מהרב . כך הוא נבח". תעבדו אותי. ותעבדו אות

הוא הודיע לו . לבטל את התפילות, רבי ישראל מינץ מקראקוב, שלנו

הוא לא ייתן לו את המשחה , שאם לא יאסור עלינו לצום ביום הכיפורים

, כשהוא ראה שכולנו צמנו. שהרב היה צריך לפצעים על הרגליים שלו

לו זריקה  תקעושם , למרפאה, שם ייקום דמוה, הוא שלח את הרב מינץ

 .מחייך, בחלוק לבן, הרוצח הזה בקליניקה שלו והנה (שתיקה)... בלב

לקחתי מספריים של האחות וניסיתי לדקור . הגוף שלי התחיל לבעור

 ... פתאום הגיעה אשתו והתחילה לצעוק. אותו

 

 .דירתה של שרה .53

 .תיהשרה מטיילת בחדר עם ּבּוּבּו הבוכה בזרועו

 

 שרה

הלהב . בכתף. הצליח לדקור אותובכל זאת כשחזרנו הביתה גילינו שהוא 

כמו . מן הפצעליקקתי את הדם . של המספריים חדר דרך החלוק והחולצה

   .םעשינו שש

 

 .שטח ההיערכות .54

 . לנקות את רובהו מסייםברונו 

 

 ברונו

בין מניצולים עוד נגדי יקומו  זאש תיאבל חשש ,ללכת למשטרהרציתי 

לגלח דרשתי מהם הם לא הבינו ש. ידעתי שהם שונאים אותי. החרדים

עליהם  תיאסר. את הזקנים והפאות כדי שהגרמנים לא יתעללו בהם

הם היו מוציאים אותם החוצה , רואיםהיו . ס.להתפלל משום שאם הס

 עד, "התעמלות"ואחר כך מכריחים אותם לעשות , בקור ובגשם, למסדר

הם שונאים אותי כי הם מפחדים לשנוא את  (שתיקה). התמוטטו כולםכש

 (שתיקה). יותר לשנואקל אותי . שלא הושיע אותם ,האלוהים שלהם
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, אהה. ואמר לי, ר ראה את המספר על היד שליכ  המֹו. אבל קניתי אקדח

. לצימרמן. לוייסמן היה? לי היה מזל. אתה בין אלה שהיה להם מזל

מן הבלוק שלי גברים  שלושים ושמונהמאתיים . ספרתי אותם. קינסטלרל

כל כך  :אומר ,מי שהיה כאן. למאוטהאוזןאחרי צעדת המוות הגיעו חיים 

קומו חשבתי שהם י. חיכיתי. כל כך הרבה :אומר ,מי שהיה שם. מעט

 . וידברו

 

 .דובנובבית משפחת  .55

 .אך המתח ביניהם גבר, ר דובנוב ויוליה יושבים זה ליד זה"ד

 

 ר דובנוב"ד

הדלת הייתה . למרפאהאליו מיהרתי , ותוא דקורהניסיון לכששמעתי על 

אמרתי לו שהוא . דרך העיניתזיהה אותי הוא עצמו פתח אחרי ש. נעולה

היו  .עזוב את הארץלתי לו הצע .לא צריך להסתכן וגם לא לסכן את שרה

 .סרבהוא . לסדר לו ויזה לאנגליהויכולתי , קשרים עם הבריטים יל

 

 יוליה

  .אמרת לו את האמת הוא היה עוזב לו

 

 ר דובנוב"ד

 . אמרתי לו

 

 יוליה

שכל מי שהיה . שאין סיכוי שמישהו ימחל לו. לא אמרת שמחרימים אותו

 . אצלו בבלוק מחכה להזדמנות להרוג אותו

 

 ר דובנוב"ד

 (ליוליה)

 רציתיכי לא , לא עשיתי את זה .טהר את שמולו ת אותוֹוכזַ הייתי צריך לְ 

לא . דיהם היו שםואחיותיי וכל יל ייחַ כי הורי ואֶ  ,לא רציתי .אותו לחקור

  ...כאן נוהיי חנוכשאנ, איך הם נרצחו, לדעת איך הם עונו רציתי

 

 . הוא קם ויוצא בחיפזון מן החדר
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 . משרדו של קוברסקי .56

 . ראשו בין ידיו, קוברסקי יושב ליד השולחן

  

 קוברסקי

. עם עוד כמה ניצולים. שםאני נשארתי . אחרי השחרור הוא עלה ארצה

במשך הזמן הצטרפו . שעבדו באושוויץ. ס.היו לנו רשימות של אנשי ס

ישראלים שהשתחררו מן הבריגאדה -אלינו גם כמה קצינים וחיילים ארץ

 20הצלחנו לחדור לסטאלג  41באפריל . חיסלנו נאצים רבים. היהודית

 0000ומרחנו רעל ארסן על , שהיו בו שבויים גרמנים, שליד נירנברג

ואז עליתי ארצה . מתו 100לצערי רק . ס חלו.אנשי ס 0000. כיכרות לחם

חששתי לצאת . ידעתי על ההאשמות נגד ברונו. כאןוהתחלתי לעבוד 

לא רציתי שיידרשו גם ממני הסברים . רציתי למחוק את העבר. להגנתו

. הטלפון מצלצל). צו שמועות איך נקמתילא רציתי שיצו. איך שרדתי

... המזוודה נקרעה כי את ממלאת אותה יותר מדי (הוא עונה בייאוש

... בסדר. בסדר... טילדה, אני לא צריך מעיל... ?בשביל מה שני מעילים

 ...   אני אביא לך מזוודה חדשה. בסדר... ?אולי תיקחי כדור

 

  .חדר מיון מכתבים בסניף דואר .57

 . משתעל. יושב ליד שולחנוצימרמן 

 

 צימרמן

ידעתי שהסוכנות כבר כשחזרתי לירושלים . אושפזתי כמה שבועות

לחם בגטו לצד . הוא היה אחד משלהם. וההסתדרות לא יעשו שום דבר

. הם הסכימו לסגור איתו חשבוןול "אז הלכתי לאצ. 'מרדכי אנילביץ

חיכינו . רציתי שיכו אותו למוות. חשבתי שמוות בירייה קל מדי בשבילו

, התקרבנו אליו עם כובעי גרב על הפנים, כשהוא יצא. ליד המרפאה שלו

וכשהם . אבל פנס דלק שם ברחוב. היה לילה. ועם מקלות מתחת לבגדים

. לא היה בהם פחד. שלוראיתי פתאום את הפנים , התחילו להכות אותו

ופתאום יצא מתוכי קול . כאילו הוא חש שנעשה לו עוול. היה בהם עלבון

הוא לא . רים עזבו והלכו"הבית. זאת טעות. זה לא הוא: שלא היה שלי

 (משתעל). אבל שמע את קולי. בגלל כובע הגרב. ראה את הפנים שלי

בנאצים . מיםרח, ברונו קמינסקי, רחמים: ויום אמרתי לו שם בכל יום

 . לאנשים היה יותר כוח לסבול, לו היו בך קצת יותר. הארורים אין רחמים

  (נוטל דף מן השולחן וקורא)
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 אל הרציף אלוהים נחפז בלילה   

 .םת  ק  ע  צַ כְ הַ , את בניולראות   

ר והקטר  פ   החריש את אוזניוצ 

 . קולםוהוא לא שמע את 

 

 עצומותלהבות ראה הוא   

 ,ארובותהמזנקות מן 

 את נחיריו אטם כפורהאך 

 הגופות הנשרפותריח ל

 

 הוא ליטף את ראשי הכלבים

 ,בזנבותיהםלעומתו שכשכשו 

 הנאמנים אל השומריםחייך 

 ו חרוט בחגורותיהםששמ

 

 עיניובצרב עשן השוכ

  זלגו על לחייודמעות ו

 ן בכנף מעילוח  הוא מ  

ב  .לדרכווהלך  ס 

 

 .שטח ההיערכות .58

 . ברונו אינו מגיב לה. התפוצצות פגז נשמעת ליד העמדה

 

 ברונו

. הוא היה משורר גדול. לא הופתעתי. זיהיתי את קולו של צימרמן. כן

אבל הוא חשב שהוא ראוי למעמד מיוחד . כיבדתי אותו ואת השירים שלו

... תוספת מרק. נעליים חדשות. שמגיעות לו עבודות נוחות. בגללם

היא נשלחה לגזים . אשתו הייתה בהיריון, כשהם הגיעו לשם (שתיקה)

גם הסיכוי שלו היה ... עם שני הילדים הקטנים שלהם. לילההאותו ב

ת או להכות בפטיש. הוא לא היה רגיל לעבודה. קלוש . לא ידע לחפור ְּבא 

על אמונה ועל , גבוהה על רוח האדם-הוא דיבר גבוהה. לא ידע לגנוב

. ס.אבל בסופו של דבר הוא נעשה מלשין קטן של הס ...ועל חסד, תקווה

על , על גנבים, על חולים, בשביל חתיכת לחם הוא הלשין על משתמטים

 ... גם עלי. סוחרים בשוק השחור
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 .דירתה של שרה .59

 .שרה מטיילת עם ּבּוּבּו בזרועותיה כדי להרדימו

 

 שרה

הצעתי לו . הוא תפר בעצמו את הפצע ַּבֶלִחי. באותו לילה חזר ברונו מוכה

יום -שבו לא ניתקל יום, אולי אפילו לקיבוץ רחוק. לעבור למקום אחר

וטען שבריחה היא , אבל הוא היה בטוח בצדקתו. באלה שהכירו אותנו שם

אך , קשה לה להיפרד ממנו. נרדם ּבּוּבּוש רואה) .הודאה באשמה

 (יוצאת) .שאני אחזיר אותו למיטהכדאי  (תעורר שובת שיחושש

 

 .שטח ההיערכות .61

 . הדי ההפגזות מתחזקים

 

 ברונו

הייתי חייב . היו בארץ אלפי ניצולים. כי לא היה לאן, לברוח יתירצלא 

 ישיעמידו אות תיוביקש ,בירושלים המפלגהלסניף  כתיהל. ימלנקות את ש

נגד ובמלחמה הצפויה  נגד הבריטים רדאמרו שהם עסוקים במ הם. למשפט

מן כל בוקר שרה ליוותה אותי  (שתיקה) .עברלזמן ואין להם  ,הערבים

היא כלאה אותי  לילותב. מן המרפאה הביתהכל ערב ו, הבית למרפאה

 . אהבתי להיות האסיר שלה. מד אותי לנגןניסתה לל. ניגנה לי. בבית

 

 . של וייסמן הסנדלרייה .61

 . שולחנויושב ליד וייסמן 

 

 וייסמן

 אל הרבכתי הל .חי שני רחובות ממניכשהוא  ,חיותהמשיך ללא יכולתי ל

. תן צדקה. תתפלל .תקן נעליים. וייסמן, תשכח" :הוא אמר. לנדאו

 .צדקה תינת .תיהתפלל .תיקנתי נעליים ".המשיךלואלוהים ייתן לך כוח 

לילה . ושל וחולף על פני המרפאה, בית הכנסתהולך להייתי אבל כל יום 

 .ואוכל בוצע והוא, כיכר לחם בידו, מנהיוצא מראיתי אותו  אחד

 .אותה קתיוהדל, על הדלת כתישפ, נפט פחעם  תיחזר בחצות (שתיקה)

אבל אשתו הייתה בת למשפחה של , ושל הדירהאת לשרוף רציתי גם 

 . לפגוע בהיתי א רצל .נספו בטרבלינקהכולם רבנים ש
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 .דירתה של שרה .62

 . והולכת אנה ואנה בחדר, על הספההיא אינה מסוגלת לשבת . שרה שבה אל החדר

 

 שרה

. ללכת למשטרה סרבאבל ברונו  .המרפאה מי שרף אתלעצמנו תיארנו 

לקבל פציינטים הוא התחיל . לא רצה להעניש. הוא לא רצה לסגור חשבון

 הואאבל , נואת הדירה שלישרוף שמישהו אמרתי לו שאני מפחדת  .בבית

והמנוולים האלה יחששו לפגוע  ,לדירות אחרותמדי סמוכה  יאאמר שה

מאושר ברונו אף פעם לא ראיתי את . בהיריוןאני ש יתיואז גיל. בשכנים

 .אף אחד לא הכיר אותו שם נולמזל. ברחוב בן יהודהבר להלכנו . כל כך

 בדרךאבל  (שתיקה)... טרוט-התזמורת ניגנה פוקס .ברונו היה רקדן נהדר

לא יכולה לגדל ילד  אניש תיהרגשעברנו ליד המרפאה השרופה והביתה 

 . מספיק אנשים נשרפים יתירא. שרףלהיבבית שבכל רגע עלול 

 

 מתיישבת ליד הפסנתר פותחת את המכסה ומתחילה לנגן, עצמהבעכשיו היא אינה שולטת 

כעבור רגע נשמעות שוב  .תה סוערתנגינ. של שופן 11' מסאימפרומפטו את הפנטסיה 

 . לעבר הדלת הדמיוניתיקה לנגן וממהרת סהיא מפ. חמתה בוערת. דפיקות בדלת

 

 שרה

תמשיך אם  .אני לא מפחדת מהמשטרה. בוכמן, את עצמך תתלהלך 

  ...שמייללים כל הלילה רעיל את החתולים שלךאאני , לדפוק

 

. ספהמתיישבת על ה. נוטלת עוד כדור מן המגרה ובולעת אותו. חוזרת אל חדר האורחים

 . מריחה אותו. מבחינה שוב בכתם

 

 שרה

ותאשים אותי שהילד , תריח את הכתם הארור הזה, מחר תבוא המנוולת

. שאני חסרת אחריות. שאני מזניחה אותו. שאני לא משגיחה עליו. מקיא

 ...שאני משוגעת

 

כעבור רגע היא מתייאשת . היא קמה נוטלת מטלית רטובה ומנסה לשווא לנקות את הכתם

 . מתיישבת חסרת אונים על הספה, ומוותרת

 

 שרה

ש באוזני ח  לְ ּו ,ּותנתיכפשוט את . משכבךב ניחיהנ. ברונו, זרועותיךב ִניח  ק  

   . ..רוחיאת  שימתיק ש פלאחַ ל  
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 . שטח ההיערכות .63

 . ברונו קושר את רצועות תרמילו. השמש החלה לשקוע

 

 ברונו

 .לקונסוליה האמריקאית לבקש ויזה נוהלככשהתברר לנו ששרה בהיריון 

 קיוויתי .החטוטרת שליסחוב על גבו את אני לא רציתי שהילד יצטרך לגם 

אמריקאי  פקיד (שתיקה) .נוכל לחזורו ,יבינואנשים  שבעוד כמה שנים

שרה התרשם מאד מכך שגם  הוא. רופא הוא מקצוע נדרש. חקר אותנו

ובעיקר רצה , יםלא קומוניסטאנחנו שוודא לרצה הוא אבל , פסנתרנית

משפחה שלו בני . הוא היה יהודי (שתיקה). ו את המחנותנאיך שרדהבין ל

 . ויזהוסיכוי ללנו אין היה ברור ש .שםנספו כנראה 

 

 .דירתה של שרה .64

  . על הספהיושבת שרה 

 

 שרה

ו את בית ינכשחצ. לא ראינו שמישהו עוקב אחרינוקונסוליה כשיצאנו מה

מאחורי אחד הקברים עם אקדח  צץהוא  ,הקברות המוסלמי בממילא

הוא היה בטוח שהמישקה . ברונו היה המום. שמו היה מישקה וייס. שלוף

 ,ברונו שלח אותו לגזיםהוא טען ש. אבל מישקה היה חי מאד .הזה מת שם

סיפחו אותו לזונדרקומנדו  םה ,מנוורק בגלל שהנאצים היו יותר הגונים מ

. שלף אקדח וירה ,נושהוא מתכוון לירות ב שברונו חש. בקרמטוריום

לקח ו, ירה בו שוב ברונו. עדיין חיהיה הוא . ברונו מיהר אליו. מישקה נפל

פתאום . לא בגלל מישקה. נבהלתי (שתיקה). והתעודות שלואת האקדח 

בדרך . שלא האמנתי שהייתה בו. קודם יתיאכזריות שלא רא ראיתי בברונו

בשביל . שמישקה רצח ארבעה אסירים בבלוק שלולי הביתה הוא סיפר 

ברונו תמיד התחמק  (שתיקה). בשביל מעיל .בשביל נעליים. פרוסת לחם

הגענו הביתה הוא סיפר לי כש. כששאלתי אותו על הצלקת על הלחי שלו

הרוג ל ניסווהם , שלילה אחד מישקה פרץ לחדר שלו עם חבורת פושעים

בחתיכת פח  ודקר אותמישקה עצמו . אותו בקרשים שפרקו מהדרגשים

היה שוחט מישקה  ,ברונו לולא האסירים שמעו את הצרחות של. חדה

 . אבל גם פחדתי ממנו. הבנתי אותו .והקשבתי ל. ואות

 

 . היא קמה ויוצאת אל חדר התינוקלפתע 
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 .דירתו של אנטמן .65

 .וכסאיושב על אנטמן 

 

 אנטמן

היה . היה מצור. פגשתי את מישקה כשניסיתי לקנות אוכל בשוק השחור

. סיפרתי לו שברונו בירושלים. הוא ידע היכן למצוא ולמי למכור. מחסור

אבל בסופו של דבר שמחתי . כדי שיהרוג אותו ושילמתי ל. כן (שתיקה)

אני ודאי לא . אבל אני לא שופט. אני קורבן ואני עד. שהוא לא הצליח

המדינה צריכה לחוקק חוק שיאפשר להעמיד אנשים כמוהו . התליין שלו

 .  ולבצע אותו, לגזור עליו עונש מוות, למשפט

 

 .שטח ההיערכות .66

 . מהדק את החגורה. האבזמיםמותח את . חוגר את החגור שלוברונו 

 

 ברונו

רוצח . מישקה וייס. לירות בנו אחד ניצולמהקונסוליה ניסה  יצאנוכש

עצמה עין כל אותו שרה לא  (שתיקה).. .הייתה לי ברירהלא . נתעב

 ,אזכמו . היא השפילה את מבטה, בכל פעם שהסתכלתי בה. הלילה

פניה אבל . אמרה הרבההיא לא . אחרי המלחמהששכבה בבית החולים כ

חיי הזולת אינם נקלים כפי . כאן לא אושוויץ. מיהרת לירות בו: אמרו

לקבל  נוסיינ (שתיקה). בליבההספק ש הדמתוך שתיקתה בקע . שהיו שם

התחננתי . לקבל ויזה בלעדי יכלהשרה  .לצרפת, הבלגיל, ויזה לשבדיה

פרצה בינתיים  (שתיקה). סירבההיא . וב על עצמה ועל הילדשתחש

  .החלטתי להתגייס. המלחמה

 

 .דירתה של שרה .67

 . היא פוסעת הלוך ושוב. התינוק ישן בזרועותיה. שרה חוזרת

 

 שרה

. ם שלופניהבחריצים על  הכל היה כתוב. רצה להתגייס הואהבנתי למה 

בן היה הוא . שרד את אושוויץ. נפצע בגטו. הוא כבר נלחם מספיקאבל 

  .ארבעים
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 ההיערכותשטח  .68

 . פלדההכובע את חובש ו, ברונו מעמיס את תרמילו

 

 ברונו

היא הפסיקה . של זעם. היו לה התפרצויות של בכי .נתקפה פחד נורא היא

יום אחד איימה שאם אתגייס  .הייתה מיד מקיאה, כל מה שבלעה. לאכול

. את תיק התרופות שלינעלתי . לא עזבתי אותה לרגע .היא תעשה הפלה

 ...את האקדחהסתרתי 

 

 .דירתה של שרה .69

 . היא מתקשה לשלוט בקולה. הילד הישן בזרועותיה. שרה נסערת

 

 שרה

 .להתגייסבכל זאת החליט  ברונו. כל צבאות ערבתקפו למאי  21-ב

. אחריו תיהלכ ,הוא הלך ללשכת הגיוס במחנה שנלרכש. בכיתי. התחננתי

שהוא שיתף . באושוויץשברונו היה קאפו אמרתי לפקיד הגיוס  .צעקתי

 האקדח שלפתאום ראיתי את  .הוא רצח ירושליםשגם ב .ס.פעולה עם הס

ברונו  (שתיקה)... חטפתי אותו ואיימתי לירות בעצמי. שלו בחגורה ברונו

 (מוחה את דמעותיה). והחזיר אותי הביתה, לקח את האקדח, חיבק אותי

 ...בלי הילד הזה כבר הייתי מזמן משתגעת

 

 ההיערכותשטח  .71

 . הוא מסיר את כובע הפלדה. לרגע חדל ברונו מהכנותיו

 

 ברונו

מה כל היא התכוונה לאני יודע ש אבל. נשבעה. בכתה. היא התנצלה

 ,הכיר אותי ולא שלא היה שםבין את הספק של מי יכולתי לה. שאמרה

היא רצתה להרוג את עצמה  (שתיקה) ...הכירה היא. הייתה שם אבל היא

  ...שלעולם לא אהיה נקי בעיניה הבינההיא כי 
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 .דובנובבית משפחת  .71

 . הוא שותה. יוליה מגישה לו כוס מים. מתיישב על הספהו לחדר חוזרר דובנוב "ד

 

 ר דובנוב"ד

הוא . שפקיד הגיוס סירב לגייס אותולי סיפר כשפרצה המלחמה הוא 

נזכרתי . העיניים שלו אמרו. הוא לא אמר הרבה .ביקש שאעזור לו

 באומץ שהוא היה צריך למצוא בתוכו. מוזלמנים שהוא עזר להם למותב

  ...זהכלמצוא אומץ אני צריך גם בנתי שוה... כדי לעזור להם

 

 .שטח ההיערכות .72

 . מהסס אם לחבוש אותו. מסתכל בו. מחזיק את כובע הפלדה בידוברונו 

 

 ברונו

איך הם הובסו , היא ראתה איך הם ירדו מוכים מן הרכבות. שםהיא הייתה 

איך ברגע שגילחו את שערם , ברגע שהופשטו והולבשו במדי אסירים

היא לא מבינה שהם . וצרבו בהם מספרים הם נעשו לעדר בהמות

על אוזלת היד והעליבות , מאשימים אותי כדי לחפות על הפחדנות שלהם

אני אשם , שניסיתי להציל אותם, אני? העל המיאוס העצמי והבוש, שלהם

מן הרגע שנכלאתי ועד לרגע ? אני אשם במותם? בסבלם ובחרפתם

הכרחתי את עצמי להאמין שבני האדם יכולים להישאר  ,ששוחררתי

הכרחתי את עצמי לקוות שגם מול . אנושיים גם מול רוע בלתי אנושי

. סולידאריותב, בשפיות, אימת המוות אפשר להיאבק על החיים בהגיון

האם ברגע האמת עוזבת ? האם האמונה ברוח האדם היא אמונת שווא

, סיפרתי לה איך נאבקתי להישאר אנושי (שתיקה)? אותנו הרוח לנפשנו

אבל מה עוד עמד לרשותי במלחמה . איך נלחמתי על  האנושיות שלהם

האם בשם קדושת הרחמים הייתי צריך לוותר על קדושת ! ?רחמים? הזאת

, אם היא צודקת (אותו על הרצפה שומטו ותרמיל פורק את)? החיים

לא , לא הייתה שום תועלת במחשבה, ולא הייתה שום משמעות להגיון

ה ובזויה... הייתה שום חשיבות לרצון ל  , אם כל בחירה הייתה מראש ְשפ 

ַרב אותנו , אם לא היה שום יתרון בשפיות ובסולידאריות אם כל מעשה ק 

ר ביום שהגעתי אז הייתי צריך לרוץ אל הגד... רק אל מוות סתמי וִנְקֶלה

 ...לשם

 

חובש את כובע , בסופו של דבר מעמיס את תרמילואך , רגע עוד מתלבטהוא 

 .  יוצאהפלדה ו
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 .דובנובמשפחת בית  .73

 . דמעה ניגרת על לחיו. דובנוב יושב שותק

 

 יוליה

ניסיתי . יום ולילהישבתי לידה  .להתאבדניסתה היא אחרי מה שקרה 

בת  נוהייתה ל (שתיקה). ואת התינוק שבבטן שלה. מעצמה אותהלהציל 

. היא נסעה לבקר אצל סבא וסבתא שלה 00בקיץ  .דינה. בת יחידה .הבגיל

 . בספטמבר פרצה המלחמה והיא לא חזרה. בוורשה

 

 . משרדו של קוברסקי .74

 . הוא מרים את השפופרת ומניח אותה בצד. הטלפון מצלצל. קוברסקי מותש

 

 קוברסקי

ראתה אותי . היא פתחה. דפקתי בדלת. ברגע שנודע לי באתי אליה

  ...צעצועים. בגדים. אוכל. חבילותבחגים מאז אני שולח לה  .טרקהו

 

 . דירתה של שרה .75

 . היא אינה מסוגלת להרפות ממנו. הילד הישן בזרועותיה. מתיישבתשרה 

 

 שרה

 ,רופאכנראה  ,קצין. דפקו בדלת, בשעה מאוחרת בלילה, יומיים אחר כך

פתחו . הערבים ארבו להם. לרמת רחלכמעט הגיעו הם . הודיע ליבא ל

. הוא רץ אליו בקומה זקופה. צועפברונו קם לחלץ . גם במרגמות. באש

. שתיקה) .רץ בקומה זקופההוא ידע למה הוא . למרות האש והפגזים

לא ... יכולתי.. .יכולתי להציל אותו (כעבור רגע נרגעת. פורצת בבכי

הלידה אחרי  (מתעשתת) ...ובשאני מאמינה מספיק לשכנע אותו  נלחמתי

ואז . לפעמים מרוב בכי לא שמעתי אותו בוכה. קשה לטפל בילד יהיה ל

אחריהם  תינסע .לאיזה קיבוץ לקחו אותו בכוחוהסעד  לשכתבאו מ

מאז אני כבר . ידעתי שלא אוכל להמשיך לחיות בלעדיו .אותו תיחטפו

  ...כמעט לא בוכה

 

 סוף


