 2במאי 1945
ימים ספורים לפ י
כ יעת גרמ יה ה אצית
משפחתי היקרה,

כרגע חזרתי מביקור בבראו שוויג .א י בטוח שגם המשפחה של ו וגם החברים
והמכרים יגלו ע יין רב במכתבי זה ,שהעתק ממ ו שלחתי ללוב דורפ'ס
בפלשתי ה.
להפתעתי הרבה ,הביקור בבראו שוויג לא גרם לי לסערת רגשות כלשהי :הייתי
ו ותרתי אמריקאי טרם הביקור וגם לאחריו.
בראו שוויג ,כפי ש ראית מתוך ג'יפ של הצבא האמריקאי ,היא עוד עיר גרמ ית
כבושה .במילים אחרות ,הרגשתי כמו חייל אמריקאי רגיל ש וסע בה ללא כל
ס טימ טים מיוחדים למקום ,אבל מסתבר שבכל זאת עלו בי כמה התרשמויות
וזיכרו ות.
למען האמת ,בהתחלה לא רציתי ל סוע לשם ואף הב תי מדוע ביקשתם שלא אגיע
לעיר זו ,אך הדברים השת ו לאחר ששוחחתי אתמול עם פריץ היי מן ,ש קרא כעת
"פיטר הרט" .כש ודע לי שהציבו אותו בבראו שוויג ,דיברתי אתו דרך הרדיו-
טלפון והוא סיפר לי כמה דברים על העיר שעוררו בי סקר ות עצומה ,כך שבו-
במקום החלטתי לקחת "יום חופשי" ולצאת לשם.
בשש בבוקר יצאתי לדרך עם אחד מא שיי ה אמ ים ביותר – רב"ט אד מ צר
מפ סילב יה ,ש הג בג'יפ בעוד א י כיוו תי אותו בעזרת מפת דרכים .ידע ו שבהרי
ההרץ עדיין ותרו כיסי הת גדות של הגרמ ים ,וכדי לעקוף את ההרים עלי ו על
דרך שאורכה כ 140-מייל ומשך ה סיעה הוא כארבע וחצי שעות .קור הבוקר חדר
לעצמות ,הדרך הייתה משובשת ,וא י התחלתי להתחרט שיצא ו לכיוון
בראו שוויג .כעבור זמן קצר עצר ו לשתות קפה בעמדה של המשטרה הצבאית
ליד אילסליבן ,כוחותי ו שבו אלי ו ,ומשם הייתה הדרך קלה יותר.
ככל שהתקדמ ו ב סיעה הפכו עבורי שמות הערים למוכרות יותר .כש כ ס ו
לקווידל בורג החל יורד גשם אדיר ומצא ו מחסה בבית הממשל האמריקאי
שבכיכר "אדולף היטלר" .לפתע ,המבול פסק ,השמש זרחה ,ובדרך להלברשטט
יכול ו לראות בבהירות את המלון ,את התצפית שעל הרי הברוקן המושלגים ואף
את קתדרלת סטפ וס הקדוש.

הלברשטט היא עכשיו עיסה של חורבות לאחר ההפצצה ,כשמדי פעם צצים מתוך
ההריסות גרמ ים מבולבלים או עובדי כפייה משוחררים – תמו ות שחוזרות על
עצמן מאז כ ס ו לגרמ יה .בקצה הרחוק של הלברשטט ,כשהבח ו בשלט הראשון
לכיוון בראו שוויג ,תחושה משו ה אפפה אותי.
התח ה הבאה הייתה מָ ִט ְירצוּל ,שלא השת תה והכול ותר בה במקומו ,מלבד
השלט " "LAEMMERHIRTשהוחלף באחר.
איכר גרמ י עמד לפ י הבית ,עצרתי לידו ושאלתי מה קרה ללמהרט .האיכר
התקשה להיזכר ,אך השם היה מוכר לו.
" זכרתי" ,אמר לבסוף" ,א י חושב שהיהודי הזקן עבר לגור בבראו שוויג".
מסביב לבית היו כמה א שים .אישה וש י ילדים הציצו מהחלון ,מסתקר ים
מה"אמריקאים" ומהג'יפ שלהם.
בחרתי לא ל סוע ישירות לבראו שוויג ,אלא אל וולפ בוטל ,כדי לראות מה עלה
בגורל ביתם של הפולי'ס.
להפתעתי ,הבית עומד כפי שהיה לפ י המלחמה ,ולא מעט א שים הסתובבו בחצר
והביטו ב ו בתמיהה .בין שביל הכ יסה לבין מסילת הרכבת הוקם מחסה-אבן
ששייך לרכבת הגרמ ית ,וכמה פקידים יצאו משם לאיטם.
כשהלכ ו לכיוון הג'יפ ,יגש אליי אדם אחד ושאל אותי בגרמ ית אם א י הוא פולי
הצעיר ,ע יתי בשלילה" .האם אתה מכיר אותו?" הוסיף ,הפעם ע יתי בחיוב.
הוא סיפר שהיה ה הג של משפחת פולי ,והתע יין לשלום כל הפולי'ס
והקאופמ 'ס .אמרתי לו שכולם עכשיו מיליו רים באמריקה ,מצבם מצוין ואין
בכוו תם לחזור לכאן אי פעם.
"אל תתבדח" ,ביקש .מסתבר שהם מצפים שכול ו שוב לגרמ יה כש"הכול כבר
יעבור" .ואז ,הוא פצח בווידוי ארוך ו דוש על המצב הקשה שהוא וכל שאר
הגרמ ים אוהבי השלום אלצו להיקלע אליו .דמה כי ציפה לחמלה מסוימת ,אך
קטעתי את השיחה ,עלי ו על הג'יפ ו סע ו לכיוון בראו שוויג.
כ ס ו לעיר דרך רחוב וולפבוטלר ,ש מחק כמעט לחלוטין בהפצצות ,ומכל עבר
ראו עיי חורבות .העיר שוממת לגמרי :עשב פראי גדל לצידי הכבישים ,כמה
שלטים דהויים מפרסמים את הסרט האחרון שהוקרן באולם "בראו יג" ,וטירת
א טוא ט רו בלשלומר הולץ הפכה לבית חולים גרמ י.
כל המב ים שזכרתי מילדותי עלמו .ממלון "דא ה" ותרו כמה קירות חיצו יים
בלבד ,וכך גם ביתם של האסברג'ס.

אף על פי שתכ תי להיפגש עם פטר היי מן בכיכר ה יצחון ,הרגשתי כי לפ י הכול
א י מוכרח ללכת "הביתה" .עבר ו ליד בית החרושת למצלמות "פויגטל דר",
שכעת הפך למחסן אפס אות של הצבא ,חצי ו את שדרת הערמו ים ואת הריסות
הגימ סיה והמשכ ו ברחוב הקיסר וילהלם .רק בתים מעטים ותרו עומדים על
תילם .השאר שרפו ,הופצצו או הרסו .אפילו כ סיית "פאולי" איבדה את מגדלה
המפואר.
ביתם של משפחת לוב דורף לא פגע ,אך ראה רעוע מאוד .מאחר שהייתי בין
הראשו ים שעזבו ,חסרו ה של גדר הברזל הפתיע אותי .תא הדואר הועבר מפי תו
לפי ה ה גדית ,וצבעו אדום ,ולא כחול כפי שזכרתי אותו .אלה היו הדברים
הראשו ים ששמתי לב אליהם.
לפתע חלפו ש י מטוסים אמריקאים בטיסה מוכה מאוד ,ולכדו את עי יהם של
הפליטים הרבים ששוטטו ברחובות .אישה זק ה צעדה במעלה השביל וכשחלפה
לידי זיהיתי שזו גברת קולרט ,עצרתי אותה בדרכה.
היא לא הופתעה לראות אותי ואמרה" :מר פורסט סר ,חשבתי לעצמי שוודאי תגיע
מתישהו" .לחצתי את ידה בקרירות וסיפרתי לה שאימא מעולם לא סלחה על
הת הגותה ב 9-ב ובמבר  ,1938ושכעסה של אימא מוצדק לחלוטין.
גברת קולרט החלה מיד עם ההתבכיי ות המוכרת ,אותה שמעתי לעיתים תכופות
מאז כ סתי לגרמ יה ,על כך שבכל התקופה הזו לא יכלו הא שים לעשות מאומה
"בע יין הזה" ,וכי אף אחד לא מבין את מצבם הסבוך.
היא שאלה לשלום כל המשפחה ,אבל התע יי ה בעיקר במצבך ,אימא ,והשביעה
אותי לכתוב לך כי דעתך לגביה הייתה מלכתחילה מוטעית.
כשביקשתי מחברי אד לצלם אותי ואותה בחזית הבית ,היא לא הייתה י וחה.
ייתכן שחששה שמא תמו ה זו מיועדת לצורכי הממשל .לבסוף אותה להצטלם
רק לאחר שהבטחתי לה שוב ושוב שהתמו ות הן לצורכי המשפחה בלבד.
אחר כך סיפרה שבדיוק הבוקר שוחחה עם אג ס על משפחת ו ועל כך ש שוב לכאן
באחד הימים .אמרתי לה כי אין בכוו ת ו לחזור לעולם לגרמ יה ושא ו משוחררים
מכל דאגה או צורך – ש י הדברים היחידים שיש עכשיו בשפע לגרמ ים.
לאחר מכן ,ביקשתי ממ ה להביא את אג ס וקבע ו שאחזור בתוך שעה.
בהמשך הדרך ,ראי ו כי רחוב בודה חצה לש יים על ידי גדר תיל ולאזרחים אין
מעבר אל צדו הש י ,שם הוסבו הב יי ים למגורי חיילים .ואם לא די בכך ,גם הבית
של פר ק'ס היה מקום מגורים לחיילים האמריקאיים .גן העיר היה מגרש ח יה
של הצבא האמריקאי ,והב יין הגדול שב-פר צ'ה פלד משמש עכשיו מפקדה.

המזרקה שבגן העיר עלמה ,כ ראה כדי לחסוך במקום .החורשה הסמוכה ותרה
כשהייתה .זה מקום מסתור טוב ,ובטוח י שגם הגרמ ים ידעו זאת.
ח ותו של פרוייד ברג הח וו י עדיין קיימת אך החלו ות הוחלפו בלוחות כבדים.
למעשה ,כל בראו שוויג מצופה בלוחות; חלו ות עשויים זכוכית כמעט לא
קיימים.
עבר ו ליד הל דסתאטר ,ב יין התיאטרון עדיין עומד כשהיה ,אבל מלון "פארק"
הסמוך חרב .הייתי מוכרח לעצור ולצלם :הריסות מכל עבר ,אין מב ה אחד
ששמר על שלמותו .בית העירייה ומשרד האוצר היו שרופים; פי ת בולווק היא
כעת ערמת הריסות; מלון "דויטשס-האוז" חרך באופן חלקי ,אך הדבר לא מ ע
מהצבא האמריקאי להשתמש בחלקו השרוף פחות.
החורבות מילאו כל פי ה בעיר – המצודה שרפה עד הקומה הראשו ה ,הדום
שרוף אך עומד ,וגם "האריה" שרד את ההפצצות ועדיין יצב בכיכר .מאחורי
המצודה הוקם שטח סגור ,מוקף גדרות עד לרחוב שו ,לכן סע ו מסביב .ח ותו
של אדולף פר ק עומדת זקופה בין החורבות.
העיר שרויה בתוהו ובוהו .המו י פליטים ושאים מטלטליהם ראים בכל מקום;
אותן תמו ות כמו בערים ובכפרים גרמ יים אחרים .כמה א שים התקבצו ליד
הקלפורט והמתי ו לחלוקת מזון; המו ים גרים בין הקירות ש ותרו מביתם של
ההיימ 'ס :חיות קט ות ,רעבות ,מפוחדות וחסרות ישע ,כמו חפרפרות החיות בין
ההריסות.
ערמות על גבי ערמות של אב ים וברזלים עקומים ערמו לאורך הרחובות הצרים.
כיכר תח ת הרכבת שרפה כליל ומו יות חסרות -הג עומדות בשורה במרכזה.
מעל לכל ההריסות יצב "בית מאירספלד" ועליו מת וסס דגל הפטיש והמגל .כן,
עכשיו הוא ביתם של החיילים הרוסים ,האין זה אירו י?!
כמו כן ,לראשו ה שמתי לב לגודלה הקטן של בראו שוויג .הצעידה שלכם מרחוב
 118ב יו יורק ועד לרכבת התחתית היא ארוכה יותר מאשר ההליכה מרחוב לוצו
ועד לבית העירייה .הרי בין רחוב שו לבין תח ת הרכבת יצבים רק ש י בלוקים
קט ים :מצחיק לחשוב כמה פעמים חיכיתם למו ית שתחסוך לכם את הדרך ,או
שמישהו הסיע אתכם את מרחק זה.
בכיכר ה יצחון עצר אות ו זקיף ,ולאחר שיחה קצרה הוא כיוון אות ו אל סגן פטר
היי מן הרט ,ש מצא במערכת עיתון ה"ל דסצייטו ג".
ל"ל דסצייטו ג" יש ב יין ומפעל חדשים ומודר יים ,מרבית העובדים שם אזרחים
וכולם מכירים את פטר היי מן .מצאתי אותו עסוק בעריכת "הבראו שוויגר פוסט"
– עיתון חדש של הצבא האמריקאי ,הכתוב בגרמ ית ומופץ על ידי אחת הזרועות

של הדובר הצבאי .פטר וא י שמח ו מאוד זה לקראת זה ,וקבע ו להיפגש לארוחת
צוהריים ב.12:30-
שבתי לפי ת רחוב לוצו אך אג ס לא הייתה שם .חיכי ו כ 15-דקות ,בהן לא יכולתי
שלא לפרק את שלט הרחוב מהב יין ש יצב מול ביתם של משפחת לוב דורף –
הב יין היה הרוס בין כך ובין כך.
לאחר מכן ,הלכ ו לביתו של ד"ר מרהיי ה ,אולם התברר שהוא עבר לבית אחר
הסמוך לכ סיית פאול .סע ו לשם ,ובכ יסה לב יין ראי ו שלט מרשים שעליו
הת וסס שמו .עלי ו לקומה השלישית ולא היה כל מע ה ,לכן אדי וא י פרצ ו את
הדלת בחוזקה .הדיירים בדירה התחתו ה בהלו מאוד ,הם עמדו מאחורי הדלת,
האזי ו והתלחשו בי יהם .ירדתי למטה וצלצלתי בפעמון דלתם ,אבל לא הייתה
תשובה.
כשצלצלתי שוב ולא הייתה תשובה ,התחלתי לאבד את סבל ותי .שברתי את דלת
הזכוכית ,הושטתי יד אל הידית ופתחתי :היו בפ ים שתי שים וחמישה ילדים
שהביטו בי בעי יים מפוחדות .לא הייתי שם כשה אצים פרצו את הדלת ,אך א י
יכול לתאר שזה ודאי היה זהה.
"בפעם הבאה כשאמריקאי מצלצל בפעמון דלתכם – פתחו!" אמרתי" .איפה ד"ר
מרהיי ה?"
הן ע ו שהוא הלך להרצוג ,ואי ן יודעות את סיבת לכתו ומתי ישוב .בכל אופן,
מתברר כי מרהיי ה היה חבר מפלגה אמן.
אד וא י פרד ו מהם ושב ו לג'יפ .רחוב קייזר-וילהלם" ,כ סיית א דרס" – קפוט,
"הג מרקט" – הכול מרוסק ,וכך גם הרחובות וי ו-אלט קפוט.
מתוך החורבות ,אדם אחד עומד ומחייך בחיוכו ה צחי ומלא-החלודה :טיל
אויל שפיגל .המילים שהיו חקוקות מאחורי הפסל " תרם על ידי מאירספלד" או
משהו דומה שכיסו ה אצים ,מתחילות שוב להתגלות .כמה אירו י!
קיר הה צחה ברחוב אלן הרס ,וכך גם בית ו העשוי אב ים אדומות .מהבתים של
השָ יֵיר'ס ושל המסברג'ס ותרו רק הקירות החיצו יים ,וביתו של ד"ר פר ק הופצץ
עד היסוד .צילמתי את בית החרושת "וואמה"; השלט שלו שאר תלוי על שרידי
הקירות .הרחוב המוביל לכיכר תח ת הרכבת מלא בחורבות ,לכן אלצ ו לבצע
עיקוף .ברחוב ק וכ אור ,במקום שבו עמד פעם בית הכ סת ,יש בית מחסה עשוי
בטון ,שהגרמ ים מכ ים "הבו קר" .ב וסף לכך ,בית הספר היהודי ברחוב הפך
לתח ת משטרה.
משם סע ו לפגישה עם פטר היי מן .הוא סיפר כי ה ובר הרוסה כליל ,אפילו יותר
מבראו שוויג .יש לו סיפורים רבים מהמלחמה שריתקו אותי .למשל ,שבמשך

שעתיים הוא ראיין את ג רל דיטמר לאחר כ יעתו ,ואף היה וכח כשראש הממשלה
הפך לאסיר והובל למח ה השהייה.
באותם רגעים לא ייחסתי כל חשיבות לכך שא י שוב סועד בבראו שוויג לאחר כל
הש ים האלו ,ורק כעת הדבר הכה בי .ייתכן כי האווירה ששררה בפגישתי עם
היי מן הסיחה את דעתי מכך :הייתי מוקף בקצי ים אמריקאיים מרשימים ,שדיברו
על חדשות המלחמה האחרו ות.
היי מן סיפר שלצבא יש ע יין מיוחד במצלמות מדויקות ,ואפילו הוא עצמו מחזיק
במצלמת "רויילפלקס" .הצעתי לו  100דולרים עבורה ,אך הוא סירב בתוקף
להיפרד ממ ה .ב וסף ,יש לו מצלמת "פויגלל דר" ,וגם "מרצדס-ב ץ" עם האות
" "Bעל מספר הרישוי.
המשכ ו להיזכר בא קדוטות וסטלגיות שו ות ,אולם למען האמת ,ה יתי יותר
ממרק האפו ים מאשר מהזיכרו ות; בעי יי הם איבדו כל משמעות ,הרי כעת א י
אמריקאי אמיתי .בתום שיחת ו היי מן שב לעיתון ,ו דבר ו להיפגש שוב כעבור
כשעה.
אד וא י עלי ו על הג'יפ ו סע ו שוב לרחוב לוצו כדי לפגוש את אג ס ושטולה.
לשאלתו של אד על אודות הקשר בי י ו לבין אג ס ,השבתי ששימשה ש ים רבות
כמ הלת משק הבית של ו.
במהלך ה סיעה שבתי והרהרתי כי בראו שוויג היא למעשה עוד עיר בעלת
מאפיי ים משותפים לשאר הערים שכבש ו :שוטרים צבאיים מכל עבר; מגורי
חיילים ומפקדות; כל עץ וכל עמוד צבעו והפכו לשלטי כיוון בא גלית או
לתמרורים שהזהירו מכביש משובש .במילים אחרות :העיר לא הייתה עוד
"בראו שוויג" ,אלא עוד עיר כבושה בין חופי ורמ די לבין ה קודה בה תסתיים
המלחמה.
כש כ ס ו לרחוב לוצו ,גברת קולרט ואג ס ופפו לי מחלון דירה בקומה השלישית
ושאלו אם ברצו י לעלות אליהן .ע יתי בשלילה.
הן מיהרו לרדת לרחוב ,בעוד שא י החלפתי את הסרט במצלמה .וכך ,כשגבי
מופ ה אליהן ,תתי להן להמתין לי .אגב ,באי סטי קט זה א י מתייחס לכל גרמ י
שא י פוגש .לבסוף הסתובבתי ,אג ס ראתה אותו דבר רק מבוגרת יותר בשמו ה
ש ים ,וב יגוד לאופן שבו זכרתי אותה ,היא עתה פקעת עצבים .דמה כי גם היא
ראתה את הגעתי לבראו שוויג כמוב ת מאליה.
אד צילם אות ו עומדים שם ,בדיוק כששלפתי את התמו ה המשפחתית של ו
שצולמה בחג המולד  .1941להפתעתי ,אג ס הפצירה בי שאשאיר לה את התמו ה.
במשך כל אותו זמן כ סו ויצאו א שים רבים מהבית; א י מ יח כי בשל ההפצצות
המסיביות על העיר אין כעת לאף אחד מהם דירה משלו.

בשלב זה היה לי ברור שאג ס מבקשת לשוחח איתי בפרטיות .עלי ו על הג'יפ
ו סע ו לביתה ששוכן בצדה הש י של שדרת הערמו ים .בדרך ,החלקתי ש י
כרטיסי מזון לתיקה בלי שתרגיש.
כשהגע ו עליתי עימה לדירתה ,בעוד אד המתין לי בג'יפ .עם כ יסת ו לביתה
הצ וע היא החלה מיד לספר לי על משפחתה ועל גיסה ש אסר לפ י כמה ש ים
משום שאמר בפומבי ש"גם היטלר מסוגל לשקר" ,ומאז לא שמעו ממ ו דבר.
לדבריה ,במהלך המלחמה אלצה לעבוד ב"ברויטצם-אירפל ד" ולבשל ל250-
עובדי כפייה רוסיים ,ובעת ההפצצות הרגישה שהיא הולכת ומשתגעת .היא אמרה
שכתבה ל ו כמה פעמים לפ י המלחמה ,ובאחד המכתבים אף סיפרה כיצד אישה
אחת החליפה את המזר ים החדשים בבית ו ביש ים .אם זיכרו י אי ו מטעה ,א י
חושב שבאותם ימים התרגז ו מאוד בשל כך ,אך עתה דברים אלה ראו לי כה חסרי
משמעות .בעוד היא מדברת ,עלתה בי מחשבה על אודות הדברים הרבים שא ו
מודים עליהם כיום :הגן ,העסק של אבא ,והעובדה שמשפחת ו בריאה ושלמה.
חשתי באושר ובסיפוק אדיר ,וסיפרתי לאג ס את כל מה שהתרחש אצל ו בש ים
האחרו ות.
בשלב זה הציגה לפ יי אג ס את בגדיה הבלויים וקיטרה על הקשיים הרבים להשגת
מזון וכיו"ב .לדבריה ,חרף העובדה שיש גרמ ים "טובים" שלא עשו מאומה ,היא
מכירה בכך שעליהם לשלם עבור הפשעים של העם הגרמ י כל עוד הם וילדיהם
יחיו ,ומקבלת עובדה זו בשלווה כפי שהגרמ ים קיבלו כל עובדה אחרת בשלווה.
בעלה של אג ס כ ס ,וגם הוא לא הופתע מביקורי .לפ י כמה שבועות הוא קרא
ל"פולקסטורם" ,הוא "מגדל העם" ,כשבעלות הברית התקרבו ,אך הוא סירב לסגת
עם האחרים .הא גלים תפסו אותו במדים ובח ו אותו ,אבל כעבור זמן קצר הוא
שוחרר ושב הביתה.
לאג ס היה מעט מידע על אחרים ,והיא אף לא ידעה אם ותרו יהודים בעיר.
לגבי דיטריש לוב דורף הזקן היא ידעה קצת יותר פרטים .בסוף  1940הוא עבר
ממטירצול לבית האבות היהודי ברחוב ה ברג  7בבראו שוויג" :בית היהודים",
כפי שכו ה בפי א שי העיר .גם דורתי ,חברתה של טילי ,עברה לשם ,והם גרו בבית
זה במשך כש תיים.
"משום מה' ,בית היהודים' הועבר לרחוב וירווג  ,9ולוב דורף חי עם כל היהודים
גם בכתובת החדשה" ,סיפרה אג ס בשוויון פש מטריד.
"בסוף החורף של  1942או  ,"1943המשיכה" ,א י לא זוכרת בדיוק ,אולי זה היה
בחודש מארס" .לרגע הפסיקה לדבר ו יסתה לסדר את התאריכים בראשה" ,כל כך
הרבה דברים התרחשו .כל התאריכים התבלבלו לי".

היא שתקה ארוכות ,יסתה לדלות את הפרטים מהזיכרון ,ולבסוף הרימה ידיים.
"בכל אופן ,באחד הימים 'בית היהודים' התרוקן .לאחר זמן מה ודע לי ,א י לא
זוכרת איך שמעתי על כך ,שכולם שלחו לטרזי שטט" ,אמרה.
כששטף דיבורה דם לש ייה ,חשבתי שהיא מ סה להשתלט על רגשות שהציפו
אותה ,אך היא חתמה את דבריה בהסתייגות קלה" :אולי לא כולם לקחו ,אולי רק
חלק מהם" ,אמרה והפסיקה את הדיווח באותה אדישות שבה סיפרה את כל
הפרטים.
הזמן הלך ואזל .פרדתי מאג ס ומבעלה ,ובמורד המדרגות הצרות א שים הוציאו
את ראשם מבעד לדלתות ,בעי יהם מבט ש ע בין סקר ות לבין פחד.
כשפ י ו לרחוב ברב ט  ,3התקשיתי למצוא את הכ יסה לבית משום שהייתה דרך
ח ות ש שרפה.
קהל של א שים התאסף כש יסיתי להסב את תשומת ליבו של אחד מדיירי הבית,
לפיכך אמרתי לאד לעשות רעש; והוא אכן עשה זאת בדרך הקלה והיעילה לכל
חייל – דרך את הקרבין שלו וצעק" :ראוס!" "החוצה!"
הייתה זו במקרה אחת מארבע המילים היחידות שאד ידע בגרמ ית .שלוש האחרות
היו" :כן"" ,לא"" ,עלמתי".
כש כ סתי לבית ,אמר לי שהגברת שטולה מצאת בהרצוג למשך זמן לא ידוע.
זכרתי שגם ד"ר מרהיי ה מצא שם :האם קורה כאן משהו? בטוח י שתצליחו
לשער בעצמכם .טרם לכתי השארתי פתק תחת דלתה של שטולה ובו דרישה
שתתקשר בהקדם לאג ס.
אימא יקרה ,אמרתי לאג ס שא י מאמין כי ד"ר מרהיי ה עדיין מחזיק בתכשיטים
שלך ,ובעלה הבטיח שהוא יטפל ב ושא זה בהקדם האפשרי.
חזרתי לכיכר ה יצחון כדי לפגוש את היי מן ,ויחד סע ו במרצדס-ב ץ שלו עד
שוק הפחם במרכז בראו שוויג .במהלך ה סיעה יסיתי לדמיין לעצמי כיצד היו
מגיבים העוברים והשבים לו ידעו שש י הקצי ים האמריקאיים ש וסעים עכשיו
במרצדס-ב ץ מביטים בעיר ילדותם שהייתה לעיי חורבות.
בשעה  15:00אד וא י פרד ו מהיי מן ,עלי ו על הג'יפ ויצא ו לדרכ ו ,ל סיעה
ארוכה של  140מיילים בכבישים משובשים.
הגתי בעצמי ושוב התמלאתי פליאה מהמרחקים הקצרים – תוך שמו ה דקות
הגע ו לוולפ בוטל; המרחק בין כיכר הטיימס לבין קיין פלס גדול יותר .את
מָ ִט ְירצוּל עבר ו לאחר  20דקות סיעה ,ואת הלברשטט לאחר  55דקות.

אחרי שעבר ו את מחצית הדרך ,החלו הקור והעייפות לטשטש אותי .אד לקח
לידיו את ההגה והמשכ ו ב סיעה .לרוע המזל היה ל ו פ צ'ר ו אלצ ו לעצור בכפר
קטן ולהחליף את הגלגל.
בעוד א ו עסוקים ,החל קהל של ערים מ"-היטלריוג ד" להתגודד סביב ו .כידוע
לכם ,אי י מחבב את ב י ה וער הללו ,ולכן ביקשתי מהם שיתפזרו ,אבל הם פרצו
בצחוק והחלו ללעוג ל ו.
הוצאתי את הרובה ,והם המשיכו לגחך; הכ סתי כדור לק ה ,והם הביטו זה בזה
וחיכו .כשיריתי באוויר הם הת דפו בזריזות לכל עבר – מסתבר כי טיפוסים מהסוג
הזה מבי ים רק את כוח ה שק.
כשסיימ ו להחליף את הגלגל ,אד חייך לעברי ושאל בטון מת צל" :המקום הזה
בראו שוויג ,איך א שים יכולים לגור שם?"
"אד ,אי ך צריך להת צל ,אתה לא פוגע ברגשותיי" ,אמרתי" .כל עיי החורבות
שראית שם היו עד לפ י שש ש ים עיר לתפארת .למזל ו ,משפחתי הצליחה
להימלט מגרמ יה מבעוד מועד ,אך קשה ואף בלתי אפשרי להימלט מן
הזיכרו ות".

שלכם,
קלאוס פורסט סר.

- כל עוד א י חי
אחייה ל צח
דיטריש לוב דורף

Solange ich lebe,
lebe ich ewig
Dietrich Löwendorf

תל-אביב,
 31באוקטובר 1938
טילי אהובה ,לוּ ידעת כמה את חסרה לי פה עכשיו.
ההפלגה במזרח הים התיכון בימים סתווים אלה עברה ב עימים ומרבית
הזמן היה הים שקט ורגוע .כצפוי ,כשעבר ו ליד כרתים הת ד דה
האו ייה מעט ,אבל בהשוואה להפלגת ו הקודמת ,שהייתה בקיץ ,היה
הים באזור רגוע יותר .כשהתרחק ו מהאי והמשכ ו דרומה לעבר מרכז
הים התיכון ,השתטח הים לחלוטין וההפלגה הייתה ממש חלקה.
המראה של החרטום החותך את המים ושל הגל הקטן ש וצר מצדדיו
ריתק אותי :התמו ה החד-גו ית המתמשכת ,ובה-בעת מלאת
ההתרחשויות ,השרתה עליי עימות.
בצוהרי יום ההפלגה הש י ,טרם הגעת ו לאי כרתים ,התבצע תרגול
לפי וי חירום של האו ייה .קודת כי וסה של המחלקה שאליה השתייך
התא שלי הייתה ב .PORT SIDE-מצחיק שעדיין קוראים לצדו
השמאלי של כלי השיט "צד ה מל" ,הרי תמיד זה היה הצד שבו קשרה
האו ייה לרציף .כל מלח ששאלתי איפה צד שמאל ,תיקן אותי מיד
ואמר ,PORT SIDE" :אדו י" .אחד המלחים אף הפ ה את פ יו
לחרטום האו ייה ,ה יף את ידו השמאלית והכריז –"זה צד ה מל,
אדו י!"
כשהחל התרגול התבקש ו ,בדומה להפלגת ו לפ י ש תיים ,להיחגר
בחגורות ההצלה ,ובהתאם להוראות שזכרתי מתחתי את החגורה
שתתאים למידותיי.
בשלב זה יגש אליי אחד מא שי הצוות ,בחן היטב את החגורה שעליי
ואמר בחיוך" :זו לא ההפלגה הראשו ה שלך!" והמשיך בבדיקת
חגורותיהם של האחרים.
כשהסתיים התרגיל חזרתי לתא ,זרקתי את חגורת ההצלה על המיטה
שלי ויצאתי למרפסת קט ה הצמודה לתא .התיישבתי שם על כורסת
קש ,בהיתי באופק הרחוק ובראשי הבהב רק משפט אחד" :יִתְ גּ ַַדּל
וְ יִתְ קַ ַדּשׁ ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א".
בי י לבין האופק לא ראה כל כלי שיט אחר .רק הזיכרון של אמא ריחף
לפ יי:

"בְּ עָ לְ מָ א ִדּי בְ רָ א ,כִ ְרעוּתֵ הּ .וְ י ְַמלִ י מַ לְ כוּתֵ הּ ,וְ יַצְ מַ ח פּ ְֻרקָ ֵה ,וִ יקָ ֵרב
מְ ִשׁיחֵ ה".
לפתע גם זכרתי בשיחה עם אבא ,כשרציתי לדחות את ההפלגה עד
לתום השבעה:
"יְהֵ א ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א ְמבָ ַר  ,לְ עָ לַם לְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּא יִתְ בָּ ַר וְ יִשְׁ תַּ בַּ ח וְ י ְִתפָּאַר
וְ יִתְ רוֹמַ ם וְ יִתְ ַשֵּׂ א וְ י ְִתהַ ָדּר וְ יִתְ עַ לֶּה וְ יִתְ הַ לָּלְ ,שׁמֵ הּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְ ִרי הוּא".
אבל אבא ,ממעמקי עצבותו הכבדה ,אמר לי חרצות" :צא מיד!"
העברתי את מבטי אלייך ,אהובה ,וגם את ,כמו אבא ,אמרת" :קום וצא
לדרך".
טילי ,כשא י כותב לך עכשיו את מילותיי עוברות בי אותן תחושות
שחשתי ביום החמישי של השבעה ,כשפשטתי מעליי את בגדי האבל:
"יְהֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן שְׁ מַ יָּא וְ חַ יִּ ים עָ לֵי וּ וְ עַ ל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אִ ְמרוּ אָמֵ ן".
הפרידה מכולכם בתחתית גרם המדרגות במטירצול הייתה שו ה לגמרי
מהפרידה שתיארתי בדמיו י:
"עֹ שֶׂ ה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא בְּ ַרחֲמָ יו ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם עָ לֵי וּ ,וְ עַ ל כָּל-עַ מּ ֹו
יִשְׂ ָראֵ ל ,וְ אִ ְמרוּ אָמֵ ן".
בשלב זה הרגשתי כי את הריק בי י לבין האופק ממלאת רק עצבות.
א י לא זוכר במדויק כמה זמן ישבתי כך ,אך פתאום צלצול מהדהד קטע
את הדממה .היה זה הגו ג שבישר על ארוחת הצוהריים .גררתי את עצמי
באיטיות לחדר האוכל ,והתיישבתי מהורהר ומכו ס לשולחן .הארוחה
שהוגשה הייתה בסג ון איטלקי טיפוסי :א טיפסטי ,פסטה ,דגים ,סלט
גדול וכדומה.
באחד הערבים הוזמ תי לשולח ו של קפטן הספי ה ,איטלקי חסון כבן
 ,60ואלי ו הצטרפו גם ש י זוגות מצרפת .מדבריהם הב תי כי זהו
ביקורם הראשון בפלשתי ה ,ומטרתם לבדוק אפשרויות להגר ולחיות
שם.
כששאלו אותי לסיבת הפלגתי ,סיפרתי כי א י בדרכי לבקר את ב י ,את
אחותי וגיסי ואת ילדיהם שמתגוררים בתל-אביב ,ושכוו תי לחזור
במהרה לאשתי ולבתי בבראו שוויג.
בבוקר יום הגעת ו התארג תי במהירות לירידה לחוף ,וכול שרציתי היה
לפגוש את פטר .אבל הפעם ,בשו ה מהפלגת ו לפ י ש תיים ,הטילה

האו ייה עוגן לפ י ה מל בתל-אביב ,ולא ב מל ביפו כמו בפעם
הקודמת.
ב 09:00-בדיוק עמדתי ליד כבש האו ייה ,מחכה בכיליון עי יים לסירות
שייקחו אות ו אל החוף" .להתראות בדרך חזרה!" שמעתי את קולו של
הקפטן שקרב אליי ולחץ את ידי בחום.
הים היה שקט ורגוע .מקו החוף ראתה קודה קט ה עה לכיוו ו .אט-
אט הלכה ה קודה וגדלה וכעבור כחמש דקות יתן היה כבר לראות
היטב את הסירה הקט ה שבאה לאסוף אות ו.
לאחר שש י כלי השיט צמדו ,הורד מהאו ייה כבש מדרגות .צעדיי
הראשו ים על הכבש היו וחים ,אבל כשהגעתי לקצה המדרגות היה
עליי ,כעל כל ה וסעים ,לעבור את המטר האחרון בקפיצה קלה ,הישר
לידיהם האית ות של ש י א שי צוות הסירה.
הכול הת הל כשורה ,עד שהגיע תורה של וסעת כבדת משקל ,שראיתי
אותה כמה פעמים במהלך חמשת ימי ההפלגה .ירידתה של וסעת זו
לוותה בא חות קול יות שבקעו מפיה .היא אחזה במעקה הכבש
בחוזקה ,כמו יסתה להימ ע מלהחליק במורדות ההימליה .הדבר ארך
זמן רב וסבל ותי התקצרה :בטוח י שאם לא הייתי מחו ך כראוי ,היו
בוקעות מפי כמה קללות רגזות.
לבסוף היא הצליחה לעבור בשלום ,כך שבשעה  11:00לפ י הצוהריים
מצאתי עצמי עומד בשער "ה מל".
טילי יקירה ,אם בשעתו חשב ו ש מל יפו הוא קטן ,אזי להגדיר את מה
שיש בתל-אביב כ" מל" זו מתיחת המילה הרבה-הרבה מעבר
לגבולותיה ההגיו יים .תאמי י או לא ,אך " מל תל-אביב" הוא רק רציף
אחד ,שאליו מגיעות הסירות עם ה וסעים שהורדו מהאו יות שמטילות
עוגן כמה מאות מטרים מהחוף.
פטר ב י ,פאולשין אחותי וג'ון גיסי כבר המתי ו לי מעבר לגדר .הילד,
שגובהו עלה באופן יכר על גובהם של הש יים ,התקדם לעברי
במהירות ,אימץ אותי בחום רב אל חזהו ומפאת גובהו התכופף מעט
כדי ל שק אותי.
עי י ש י ו מלאו דמעות'" .ילד גדול שלי!' הייתה ודאי סבתא ברטה
אומרת לך עכשיו .אתה גאווה אמיתית שלי!" לחשתי באוז ו ,אחוז
התרגשות עצומה .לא רציתי לשחררו מזרועותיי ,לא רציתי שילך ממ י.
אושר גדול מילא אותי.

אחר כך התפ יתי לחבק ול שק את פאולשין ,שכעת ראית ממש כבת
המקום :צבע עורה ,שבגרמ יה היה בהיר וכמעט-שקוף ,הפך כאן לשזוף,
ושיער ראשה ארך.
ג'ון ,הסיגריה ה צחית בין שפתיו ,חייך אליי ולחץ את ידי כמעט באופן
רשמי .ואז ,ע יי י כתמיד ,שאל אם ההפלגה עברה ב עימים ולשביעות
רצו י .המפרצים בצידי מצחו העמיקו מאוד .ש י ו ב י  ,45כך שמראהו
בהחלט תואם את גילו ,ולא ירחק היום שיהיה עליו להודות בפ י עצמו
שהקריח.
פ יהם של פאולשין וג'ון ראו מתוחים ,ורק כמה מילות ברכה שגרתיות
אמרו .הרגשתי מוזר ,אך דמה כי פטר ה ה מש י העולמות .הראשון,
א י מקווה ,בשל היותי לידו .הש י ,ובזה א י בטוח ,כי בשל בואי שוחרר
ליום שלם מבית הספר.
כשהתחל ו צועדים לצאת מה מל ,סקרתי שוב את גובהו של הילד.
ראשו הת וסס מעל ראשי כול ו ושיערו היה בלו די י יותר מאי פעם.
אין ספק שהשמש המזרח-תיכו ית אחראית לכך .הבטתי בבגדיו –
הייתי קורא להם "לבוש תל-אביבי" :מכ סיים קצרים מאוד ,שכיסיהם
הציצו מתחת למכפלות הכפולות ,וחולצה קיצית ששרווליה קצרים
ומקופלים כדי להציג לראווה את זרועותיו הארוכות.
פאולשין ,שהבחי ה במבטי הגאה בפטר ,חייכה אליי בחצי פה כמו
לאשר את גאוותי .כששאלתי אם המרחק לביתם בשדרות רוטשילד 105
מאפשר הליכה ברגל ,אמר ג'ון שמדובר בהליכה של כחמישים דקות,
אבל פאולשין התעקשה ש יקח מו ית.
עכשיו כבר מאוחר; תקתוק מכו ת הכתיבה ודאי מפריע את מ וחת ב י
הבית .א י פרד ממך כעת ,טילי יקירה .מחר אלך לבית הדואר ואשלח
מכתבי זה אלייך .במכתב הבא אמשיך מאותה קודה שבה עצרתי כאן.
חיבוק ו שיקה לך ולגבי,
וולטר

תל-אביב,
 1ב ובמבר 1938
מתוקתי הרחוקה,
כפי שהבטחתי במכתבי אלייך אמש ,אמשיך בדיוק מה קודה שבה
עצרתי:
בעת כ יסת המו ית לשדרות רוטשילד הבח תי כי העצים במקום גדלו
מאוד מאז ביקורי ו האחרון והטילו צל אדיר על השדרה ה עימה שש י ו
צעד ו לאורכה לא פעם.
כששמעו הילדים פאול-וולף ואסתקה את קרקוש המפתחות בדלת
הכ יסה לדירתם של ג'ון ופאולשין ,הם רצו לקראתי וקיבלו את פ יי.
ש יהם חביבים מאוד ,אולם הבח תי שגם על פ יהם לא הופיע החיוך
החם שציפיתי לו.
תריסי הסלון היו מוגפים ומבעד לחריציהם הקט ים חדר פ ימה מעט
אור .התיישב ו כול ו מכו סים זה ליד זה .ואז ,מתוך האפלולית ,ביקשה
פאולשין בקול רועד שאספר הכול מהביקור האחרון שערכ ו אצל
אימא.
סיפרתי להם כי כשסיימתי את עבודתי ביום שלישי אחר הצוהריים,
התעכבתי מעט במטירצול מפ י ש סעת עם האוטו לסידורים ,וקבע ו
שתאספי את גבי ואחר כך אותי .כשהגעת כ ס ו לחדרה של אימא; היא
הייתה חלשה מאוד וביקשה ש שב סביבה .דיבר ו קצת על התוכ ית
שלי ל סוע לפטר ואליכם ,אמרתי שאחזור במהרה ועד אז היא ודאי
תתחזק ותשוב לקו הבריאות.
אימא השתתפה בשיחה מידי פעם ,אך קולה היה חלש מאוד .כאשר לא
הצליחה לדבר יסתה להביע את עצמה בת ועות ראש ,וא ו השלמ ו את
משפטיה.
כש פרד ו ,שקתי לה והבטחתי שלמחרת בבוקר ,טרם אפ ה למשרד
כהרגלי ,אבוא לחדרה לדרוש בשלומה.
המשכתי בסיפורי ,כשבזווית העין הבח תי בג'ון ושך חזק בשפתיו
ומוחץ במאפרה את בדל הסיגריה שסיים זה עתה לעשן.
תיארתי באוז יהם כיצד כעבור כמה שעות מפרידת ו ,באחת בלילה,
אבא התקשר ודיבר בקול שקשה לתארו במילים; קול שבו עורבבו יחד

בכי ורעד ,איבוד עשתו ות ואבדון; קול ש סק לגבהים וצלל במורדות.
התאמצתי להבין את דבריו אך בתוכי כבר ידעתי שאסון גדול פקד
אות ו.
סיפרתי להם כי מיד לאחר שיחת הטלפון עלי ו במהירות למכו ית
ודהר ו להורים ,וכשהגע ו כ ס ו לחדר השי ה שלהם ,שם אבא ישב
רכון על המיטה ואימא שכבה דוממת לידו .עי יו היו פעורות לרווחה,
בוהות המומות בפ יה החיוורים ,בוח ות שמא יש בהם ת ועה כלשהי.
כל צל שדמה בעי יו לתזוזה גרם לו להידרך כקפיץ ,אבל כשראה שטעה
שקע שוב לתוך עצמו ,התכווץ בכיסאו.
כעבור כמחצית השעה שבה ישב ו סמוך למיטתה של אימא ,יסיתי
להוביל את אבא לסלון ,אך הוא סירב לזוז ו ותר יושב במקומו עד
שבבוקר הגיע הרופא וקבע את מותה .חרף זאת ,לא הסכים אבא לכסות
את פ יה ,ורק כשהגיעו א שי חברת קדישא לקחת את אימא ,דידה שפוף
לסלון.
שתקתי מעט ולגמתי מכוס המים שהו חה לפ יי .ברקע שמע בכייה
החרישי של פאולשין .בשלב זה תיארתי את הלווייתה רבת המשתתפים
של אימא ,וציי תי כי קברה הוא הראשון בשורה הש ייה בבית העלמין
בוולפ בוטל.
ג'ון הצית סיגריה וספת וסיפר כי כשהגיע המברק ששלחתי עם
הבשורה הקשה ,פאולשין כמו יתקה עצמה מהחברים שהגיעו ל חמה,
וכל שרצתה היה רק להיות עם אבא ואית ו .לדבריו ,בשל העובדה שלא
הייתה לצידה של אימא ברגעי חייה האחרו ים ,רצתה לכל הפחות
להשתתף בהלוויה.
הוא פלט מפיו את עשן הסיגריה הסמיך ותיאר כיצד בהתאם לבקשתה
של פאולשין הגיפו את תריסי הבית ,כיבו את האורות ,ובמהלך ההלוויה
ישבו מכו סים בעצמם בדומייה.
כשסיימתי לדבר השתרר שקט כבד בסלון האפלולי .כבשתי את פ יי
ברצפה ועי יי דמעו .כעבור כמה דקות שברה פאולשין את השתיקה;
תחילה בשברי מילים מהוססות שהפכו אט-אט למשפטים מרוסקים.
היא עצמה את עי יה הדומעות ,קי חה במפית את אפה וסיפרה כי מאז
 ,1934עת הגיעו לפלשתי ה ,לא פסקו ג'ון והיא מלתכ ן את פגישתם
עם אימא בגרמ יה .היא פרצה בבכי מלווה ביבבות ומלמלה שהיא כל-
כך מצטערת שלא הספיקה לבקר את אימא.

ג'ון מיהר להגיש לה כוס מים .היא אחזה בכוס ,לגמה מעט והחלה לספר
כי לא פעם כתבה לאימא על רצו ם לבוא לגרמ יה לביקור ,אבל היא
תמיד הגה להרגיעה באומרה" :כל יום והברכה שלו".
לאחר מכן תיארה פאולשין את היחסים ההדוקים ששררו בי ה לבין
אימא ,את התכתבותן ואת ההתייעצות עימה ב ושאים רבים ומגוו ים,
בי יהם חי וכם של פאול-וולף ואסתקה .היא אף ציי ה שאימא הייתה
עבורה גם יועצת וגם רשת ביטחון.
אגב ,כששמע ה ער את איזכור שמו ,תיקן מיד ל"זאב".
חיוך קטן עלה על פ יה של פאולשין כשתיארה את כתב ידה העגול
והיפה של אימא ,וכיצד הגה להתייחד עם מכתביה בחדרה ולקרוא
אותם שוב ושוב .זאת ב יגוד לכתב היד של אבא ושלי ,שאותם אי ה
מצליחה לקרוא ,ולכן לא אחת מ סים ג'ון והיא יחדיו לפע ח כל מילה
מהמכתבים של ו.
לפתע ,במעבר חד ,אמרה שלדעתה אימא הכירה את אבא טוב יותר
משהכיר את עצמו ,וציי ה שאימא זקפה את קומתו גם בימים הקשים
ביותר באסם; זאת בזכות מפעל מיצוי סלק-סוכר שירשה מאביה .אולם,
למרות עזרתה הרבה ,מעולם לא הזכירה זאת ומעולם לא דרשה דבר
עבור עצמה.
בשלב זה בהתה פאולשין ב קודה דמיו ית בחלל החדר ומלמלה ספק
לעצמה ספק ל ו כי בזמן האחרון המעיטה אימא לכתוב לה ,מפ י
שכ ראה חששה ליידע אותה על מצבה הבריאותי האמיתי .הרי היא
מעולם לא התלו ה על מכאוביה והעדיפה להתמודד עימם בכוחות
עצמה.
עתה עצמה פאולשין את עי יה ולחשה כי אי ה יודעת אם עצם היותה
ליד אימא היה עוזר במשהו; שהיא בטוחה שאבא וא י עשי ו את
ההחלטות ה כו ות ,אבל תחושות ההאשמה וההחמצה שלא הייתה לידה
בימיה האחרו ים לא מרפות ממ ה.
שלחתי מבט לעבר אסתקה שישבה בדממה ועי יה דמעו .פאולשין
סיפרה כיצד לאחר ההלוויה פרשה על השולחן את תמו ותיה של אימא,
הביטה בהן ואמרה את כל שרצתה לומר לה אי פעם ולא הספיקה .היא
ציי ה בהתרגשות כי יש לה תמו ה של אימא מיום ישואיה לאבא וגם
תמו ה שלה בהיריון לפ י שילדה אותי .אחר הזכירה את התמו ה של
כול ו על מדרגות הבית במטירצול.
"הייתה לי תחושה" ,אמרה פאולשין" ,שאימא לקחה איתה את כל
הדברים הקט ים האלה ,ושבחיים שלי וצרו חורים".

אחר קמה על רגליה ומלמלה עד כמה קיוותה שההורים יקבלו
סרטיפיקט ויבואו לחיות איתם בתל-אביב.
קמתי ממקומי וחיבקתי אותה .היא ה יחה את ראשה על חזי והתחבק ו
ארוכות ,אחזים זה בזה ,מ סים להת חם באובד ו המשותף" .עכשיו
א י פה וש י ו היה זה למען זה ",לחשתי.
טילי אהובתי הטובה ,א א הודיעי לאבא כי היום סיימתי לשבת שבעה.
שלך לעד,
וולטר

תל-אביב,
 3ב ובמבר 1938
טילי אהובה,
השעה כעת היא  ,16:00ולאושרי הרב חיכו לי בתיבת הדואר שתי
מעטפות .האחת מבראו שוויג ,ובתוכה ש י מכתבים :ממך ומגבי
יקירות ליבי .המעטפה הש ייה הייתה ממטירצול ,ובה מכתב מסבא
דיטריש.
עברו עשרה ימים בלבד מאז פרד ו ואתן כבר חסרות ל ו מאוד .א י
כותב "ל ו" אף על פי שפטר אי ו יושב ברגע זה לידי ,מפ י שא י בטוח
שישמח שכך כתבתי.
אומ ם מאז הגעתו לפלשתי ה ביולי  1936הוא כתב מעט וגרם ל ו
לחשוב שאי ו מתע יין ,אך טילי ,לא תאמי י כמה פעמים ביום הוא
שואל לשלומך ולדעתך בדברים שבהם א ו עוסקים פה בימים אלה .לצד
זאת ,מדי כמה שעות הוא פו ה אליי ושואל בסקר ות מה שלום אחותו
הקט ה .כן ,גבי אהובה ,כון שפטר לא מראה לך זאת ,אך האמי י לי
שאי ו מפסיק להתגעגע אלייך.
א י מקווה שכל המכתבים ששלחתי אליכם עד כה אכן הגיעו .מכתבי
הראשון היה מטריאסט ,לפ י יציאת האו ייה לדרכה ,והש י מבר דיזי.
אגב ,טילי יקרה ,יש לברר את עלויות המכס שיהיה עלי ו לשלם עבור
התכשיטים שלך .כאן כולם ראים ממש טוב ,וכשמזג האוויר ישתפר,
אצלם את ב י המשפחה ואשלח לכן.
שיקות,
וולטר

"ב :א י מצרף למעטפה מכתב המיועד לאבא.

אבא יקר שלי,

ב וגע לדרכון שלך – ס יף הדואר בבורסום טועה – הדרכון שלך
בתוקף! אתה יכול להוכיח זאת באמצעות הצגת העמוד הראשון בדרכון
שלך ,בו מת וססת האות .J
אבא ,א י זוכר את שהלכתי להחתים את דרכו י בתאריך  6באוקטובר
 – 1938יום לאחר ש קבעה ההוראה כי יש להחתים דרכו ים יהודיים
בסימן ההיכר  .Jמאחר שהתחלתי בארגון סיעתי לכאן ,וכדי למ וע
עיכובים מיותרים ,לקחתי עימי אף את הדרכון שלך ושל טילי ,והלכתי
להחתימם בהתאם לדרישה .אם הדרכון שלך לא היה בתוקף ,הרשויות
היו פוסלות אותו ולא מחתימות בו את האות.
כמו כן ,א י מקווה שמצבה של דודה סופי משתפר.
שמור על עצמך,
וולטר

לרכישת עותק מודפס:
https://www.amazon.com/dp/B0924HPFM9

לרכישת עותק דיגיטלי:
https://www.e_vrit.co.il/Product/21424/%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99
%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%99

