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מדור לדור  -חפצים במעגל הזיכרון
התליון של מרטה
מרטה גורן נולדה בצ'ורטקוב שהייתה אז במזרח פולין ,ואמה הבריחה אותה מהגטו והסתירה אותה
במרתף בית מרקחת ,ומאוחר יותר היא הוסתרה בוורשה בזהות שאולה אצל משפחת שולץ שהיא לא
הכירה קודם לכן.

ׁש ִאּמָא
ׁשּתִי ֶ
ּׁשמֶׁש .הְִרּג ַ ְ
ת ַקּׁשֵיתִי ל ְ ִהתְַרּג ֵל ל ְאֹור ַה ֶ
ַאחֲֵרי ֳח ָדׁשִים ּבַּמְַרּתֵף ִה ְ
מְתּוחָה מְאֹוד וְָרצִיתִי ל ְ ָהקֵל ָעל ֶיהֲָ ,אבָל ּפָ ַח ְדּתִי מְאֹוד .לְאָן ֲאנ ִי נֹו ַסעַת? מִי
ָה ֲאנָׁשִים ָה ֵאּל ֶה? אֵיְך ֶאפְׁשָר ל ִ ְסמְֹך ֲעל ֵיהֶם? ַהאִם הִיא ַמּכ ִיָרה אֹותָם?
ּופִתְאֹום ָעצְָרה הַָרּכֶבֶתַ ,והֲמֹון ֲאנָׁשִים יְָרדּו ִמ ֶּמּנ ָה.
ׁש ָע ְמדָה עַל הָָרצִיף
" ִהּנ ֵה ל ִי ְדקָה"ָ ,אמְָרה ל ִי ִאּמָא ְו ִהצְּבִיעָה אֶל נַעֲָרה ְיפֵהפִּיָה ֶ
ְו ִח ְּיכ ָה ֵאל ַי.
ׂשעִָרי
ּׁשקָה עִם ִאּמָא ,ל ִ ְּטפָה אֶת ְ
תנ ַ ְ
נְִרּג ַ ְעּתִי .ל ִי ְדקָה נִּגְׁשָה ֵאל ֵינּו ּבְחִּיּוְךִ ,ה ְ
ּו ִמּיָד ֵהסִיָרה ֵמ ָעל ַי אֶת ַהּסֶֶרט עִם ַהּצְל ָב.
"נֹוצְִרים ל ְעֹול ָם ֹלא עֹונְדִים צְל ָב ּבְסֶֶרטַ ,רק ּבְׁשְַרׁשֶֶרת"ָ ,אמְָרה ּו ָמסְָרה אֹותֹו
תחֹב אֹותֹו ל ְתֹוְך ַהּתִיקְ ,ול ִי ְדקָה הֹוסִיפָה ְו ָאמְָרה:
ל ְ ִאּמָאִ .אּמָא ִמהֲָרה ל ִ ְ
תאִימָה".
ּת ְהיֶה ל ְָך ׁשְַרׁשֶֶרת ַמ ְ
ׁש ִ
ׁשּתָבֹואִי ֵאל ֵינּו נ ִ ְדאַג ֶ
"ּכ ְ ֶ
[]...
ׁשיָה.
ז ֶהּוָ .מ ַח ְקּתִי אֶת מְַרטָה ְו ָהיִיתִי ּכֻּל ִי קְִרי ְ
ּׁשקֶט
תּפַ ַעלְּתִי ֵמ ַה ֶ
ּתפִּל ָה ּבַּכְנ ֵ ִסּיָהִ .ה ְ
ׁשּפָחָה ל ַ ְ
ּבְיֹום ִראׁשֹון ָהלַכְּתִי עִם ּכ ָל ַה ִמ ְ
ּתפִּל ָה נִּג ָׁש
ׁשּנִכְנ ָס ל ְאּול ַם ַה ְ
ׁשּכ ָל מִי ֶ
ּו ֵמעֹׁשֶר ַהּתְמּונּות ְו ַהּפְ ָסל ִיםָ .ראִיתִי ֶ
ל ַ ִּמזְּבֵחַ ,יֹוֵרד עַל ּבְִרּכ ָיו ,קָד ִקּדָה ּו ִמצְ ַטּל ֵבַ .ו ֲאנ ִיּ ,כ ְִרי ְסטִינ ָה ּג ְִרינ ְ ֵיבִיץֶ ,ה ְחל ַ ְטּתִי
ׁש ֲאנ ִי אֲדּוקָה מְאֹודּ .כְבָר ּבְפֶתַח ַהּכְנ ֵ ִסּיָה יַָר ְדּתִי עַל ּבְִרּכ ַיְ ,ו ָהלַכְּתִי
לְהְַראֹות ֶ
ׁשּתֵי
ׁשחָה עַל ְ
ׁש ָחז ְַרנּו ַהּבַ ְיּתָה מְָרחָה ּגְבֶֶרת צַ'ּפְל ִינ ְ ְסקָה ִמ ְ
ֲעל ֵיהֶן עַד ַה ִּמזְּבֵחַּ .כ ְ ֶ
ּתל ְיֹון ׁשֶל ַהּמָדֹונ ָה ּובְנ ָּה.
ּתפְׁשְפּו ְו ָענְדָה לְצַּוָאִרי ׁשְַרׁשֶֶרת עִם ִ
ׁש ַ
ׁש ִה ְ
ּבְִרּכ ַי ֶ
[?1.]...

התליון שקיבלה מרטה מגברת צ'פלינסקה מצילתה נשמר אצלה במשך כל המלחמה,
ואף במסע הארוך שאחריה מבית היתומים ועד קליטה מורכבת בארץ.
 .1מה היה התפקיד המקורי של התליון?
 .2כיצד הוא מסמל את השינוי בחייה?
 .3מדוע שמרה מרתה על התליון גם לאחר המלחמה?
 .4מה מסמל עבורה התליון?

 .1נעמי מורגנשטרן ,בת כזאת רצינו :סיפורה של מרטה גורן ,ירושלים  ,2003עמ' .38–32
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