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מכתבים אחרונים
1

גדר הגטו הלכה והייתה לממשות ברורה וקשוחה; בהמשך הדברים מסלולה ופרטי
עיקוליה היו מוכרים לי על בוריים .באמצעותה התחלק העולם לשניים .ככל שחלפו
הימים ,הלך עולמי והתכנס אל בין חוטי התיל פנימה ,וכל שמחוצה להם הפך לישות
מוזרה שהייתי מתבונן בה מבעד לגדר כמו מבעד לווילון שקוף ובלתי חדיר.
מתוך :שלום אילתי ,לחצות את הנהר ,ירושלים תש"ס ,עמ' .46

2

למשפחתנו המפוזרה ומפורדה בכל חלקי תבל (פולניה-רוסיה-אמריקה-ארץ ישראל)
נוספה נפש אחת ,הלוא היא הבת שנולדה לבתי ציפורה גזונטהייד בא"י .יום הולדתה
הוא ה־ .8.9.1940אבל לנו נודע זה רק היום; ולכן היה לנו היום יום שמחה ,אף כי
בכלל היה לי יום של זעזועים נפשיים .מאוקטובר והלאה לא ידענו מנוחה .ידענו
שציפורה באה עד משבר ולכן חרדנו לשלומה ,זה חצי שנה שלא קיבלנו שום ידיעה
מן הארץ אף כי יש יכולת לשלוח מכתבים אלינו דרך קובנא על פי כתובתו של
מחותננו יוסף וולפרט.
והנה היום רווח לנו קצת .הבשורה המבוקשת התקבלה מקובנא אף כי באיחור זמן.
כבר זכיתי להעשות סבא לשני נכדים [.]...
מתוך :חיים אהרן קפלן ,מגילת ייסורין ,תל אביב וירושלים תשכ"ו ,עמ' .423–422

עבודה בקבוצות
ענו על השאלות הבאות:
 .1למי המכתב מופנה? איפה נכתב ומתי.
 .2באילו קשיים ומצוקות היה הכותב נתון?
 .3אילו תחושות הכותב מעלה?
 .4מה מטרת הכתיבה של המכתב?
 .5אילו ערכים משתקפים במכתב?
 .6מה אפשר ללמוד מהמכתב על זהותו של הכותב ועל השקפת עולמו?
 .7האם אפשר ללמוד על התקופה מהמכתב?

 .1בכרך ,מכתבים אחרונים ,עמ' .199
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1

מכתבים אחרונים

מכתב 1
עומד למות מחר .התנחם בכך שאביך
אני

ילדי האהוב ,ילדי המסכן ,פייר.
עומד למות רק מפני שהוא יהודי.
כה .זה מוזר .סלח לי על שלא הכל היה
אני עומד למות ביום הראשון של חנו
ות .עכשיו אין לך אף איש קרוב עלי
אצלנו ובינינו כמו שהיה צריך להי
אדמות.
שעון הזהב שלי וחמש מאות פרנקים,
אני מעביר אליך באמצעות  ---את
תבי יד שונים נמצא עדיין בדירה ]...[ P
תיקי ובו כ
כל חיי חייתי למען הספרות הרוסית.
השתדל להעביר את כתב ידי לעריכה.
ביותר .אל תשכח את אמך המסכנה []...
זה היה הדבר היקר לי
הייה אמיץ ,הייה ישר ,הייה יהודי.
קים יהיה עמך ככל אשר אתה תהייה
האהבה ליהדותנו תמיד צודקת .אלו
עמו.
אתי רבות אבל תמיד כיפרתי על חטאי.
[ ]...הרבה עוד נותר לי לעשות .חט
פרה האמיתית והכנה היא כוחי היחידי.
הכ
[]...
איני יכול לראותך ,ולו רק עוד פעם
אל תשכח את אביך ,כל כך חבל ש
אחת...
אך תמיד אהיה עמך.
[]...
איני מוצא עוד מילים .האם אני פוחד?
פייר ,פייר הקטן ,למה הכל נגמר כך?
חיות ...לחיות ...הייתי רוצה לחיות עוד
בקושי ,אולי רק מפני הכאב – אבל ל
הרבה זמן.
הים ישמור עלינו ועל עמי ,עמי המסכן!
שא-לו
נאמן לי[ .אני מקווה] שכל הדברים
אני מנשק אותך ילדי המסכן ,השאר
פלל עלי והאבק כמו יהודי .אני מסיים
שקרו לי בדרכי ישמשו נר לרגליך .הת
אני מנשק אותך ,פייר ,פייר ,פייר שלי.
וחוזר אל אלוהים.
אביך.

1
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מכתבים אחרונים

מכתב 2
עליזה ושלמה ולד יקירי!
ולד חי[י]ם עד אחדים מכל המשפחה.
היום  6.6.43אני בנימין ואבי משה
בינו אל טרבלינקה אימי ואחי יעקב
כבר תשעה חודשים נס[ע]ו קרו
משדלובייץ ואחרים מטומאשוב.
[]...
עיר ,מכפר לכפר .יש אנשים טובים ,שהם
את אבי ואותי נוסע הגורל מעיר ל
לני] מר מאוד ,והוא שמח בגורל עמנו.
מסתירים אותנו .אבל הכלל [הפו
לחיות אחרי המלחמה כדי לנקום את
אחינו מר[ים] מאוד .אבל חפצים אנו
עם אל הגרמנים וגם אל רוב הפולנים.
גורל ה
לראות אתכם ואם לא ,שלום עליכם.
[ ]...אפשר נחיה
להיות גדולה מאוד ,והעם הישראלי ,אם
אבל זכרו ,נקמה אל שונאינו מותר
שני[ה] יהיה כמו אצלנו [ ]...מותר הוא
רוצה לחיות ,ואם לא חפץ שפעם
עם אדמה ,עם צבא ,ורק מחשבו[ת] בעד
להיות כמו עמים אחרים ,עם לבדו,
מבקש מאחי עבודה עד בלי די בעד
מולדתו ,אני בעד [בשם] העם הנהרג
תנו עד הרגע האחרון ,וברגע האחרון
מולדתו ,כי ארץ ישראל הי[ת]ה תקוו
ראינו מה רעו[ת] היו דרכנו.
מה שלנו חולה ומאצלנו אין די לכתוב
יש עוד הרבה לכתוב ,אבל ליבנו ונש
ברכה לארצי ולאחי הישראלים ולכל
כי אנחנו אחדים מהכלל .אני שולח
קרובי.
האחד מהאחרונים
בנימין ולד
שם שלנו סתניסלו ותדעוש סקלסקי.
היום
2
מזכרת שולחים אנו שתי תמונות שלנו.
ל
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מכתבים אחרונים

הוריה של מרים ,הניה ושמואל פרלברגר מוויאליצקה שבפולין ,הפקידו אותה בהיותה בת תשע בידי חברים נוצרים.
לידי חבר אחר מסר האב את המכתב שלהלן כדי שישלח אותו אל קרובי משפחתו בארצות הברית:

מכתב 3
ד"ר אלפרד שנקר
ד"ר אוסקר שנקר
ניו יורק בית חרושת לשוקולד
בני דודי היקרים,
הגירוש שלנו .את בתי מארישה מסרתי
אני כותבת אליכם ברגע הטראגי של
יותר בין החיים ,אנא קחו אותה תחת
לידידים ,אם אחרי המלחמה לא נהיה
חסותכם! היו שלום וזכרו אותה!
הניה ושמילק פרלברגר
25.8.1942

 3יהודית קליינמן ,אגרות מאין שם ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' .29
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ערב חיסול יהודי העיירה מוליאט שבליטא כתבה ציפורה מכתב לבעלה בדרום אפריקה .ככל הנראה המכתב נזרק
מן הבניין שרוכזו בו היהודים:

מכתב 4
משה בונה ביילה היקר
ואנו נתפלל עבורכם (עם א-לוקים
הלוואי שתהיו כולכם בקו הבריאות
זה .צריך לשלם לו .אנחנו צמים כבר
בעולם הבא) האיש שישלח לך מכתב
[יום הזיכרון] שלנו יהיה  29באוגוסט
יומיים ועכשו נלך לטבח .היארצייט
דים לבושים כולנו ,יחד עם ילדיי היקרים,
תזכור את התאריך ]...[ .אנחנו עומ
שבענו כבר את החיים האלה ,ופעמים
ומחכים .עכשיו כולנו בית המדרש.
חודש אב העמידו אותנו בשורה כדי
רבות ביקשנו שיבוא המוות .בראש
נס אם ירחם עלינו השם .משה ,הם
לירות בנו ,אבל אירע נס .היום יהיה
מה שהם רוצים .אז שלום ותהיה חזק.
רוצים לפגוע בילדיך הקטנים ,זה
דים מקריבים את עצמנו כדי שתינצל.
אנחנו היהו
ציפורה
מגדבורג 27 ,ביוני 1942

אספקת משלוחי
דואר ,גטו לודז'
1941
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מכתב 5
ארנו יקירי!
מנובמבר  .1940זה היה מכתב לאמא
המכתב האחרון שקיבלנו ממך היה
אמא היתה מאושרת מאוד מן המילים
לרגל יום הולדתה והגיע בזמן הנכון.
חנו עמה .ואמנם אין אמא טובה ממנה
הלבביות שמצאת בשבילה ,וכולנו שמ
רבה דמעות זרמו בגינך .אבל אמא היא
עלי אדמות ,אמא כמו שהיתה לך ,וה
ופעם אחר פעם היא משנסת מותניה
גם אישה אמיצה מאוד ,גם היום]...[ .
איר של נאמנות לחובה של כוח ומעשה!
כדי להתמודד עם החיים ,מופת מ
[]...
ממך כבר שנה וחצי ,למרות שאמריקה
אנחנו נמצאים אפוא בלי ידיעה
אין לנו הסבר לשתיקתך .איננו יכולים
הצטרפה למלחמה רק שנה אחר כך.
אבל אם זאת היתה הסיבה למרות הכל,
להניח שהיתה זאת הזנחה מצדך.
אנחנו סולחים לך בשעה זו.
[]...
תב לך את המכתב הזה כי עלי להניח
זאת שעה קשה בשבילי ,שבה אני כו
צים להתלונן על כך ,בני היקר ,אלא
שהוא יהיה האחרון בחיינו .איננו רו
לשאת .דומני שנשאנו את חיינו בכבוד,
לשאת בכבוד את שהועיד לנו הגורל
אפשר אחרת ,לקבל כך גם את המוות.
ואנו רוצים ,אם לא ית
[]...
ום .אפשרויות החיים שלנו הוגבלו מאוד
שנת  1942מתחה גם כאן קו של סי
יון ,כמו הנסיעה בחשמלית למקום
על ידי אינספור איסורים חסרי הג
ינפשות הצנועה ביותר אינה אפשרית,
העבודה ,מרחק גדול ככל שיהיה .הה
אות ולבקר בקולנוע .שלא לדבר על עניין
כיוון שנאסר עלינו לדרוך על מדש
חכה לנו הגירוש לפולין שם נמצא את
התזונה .עכשיו ,כדבר האחרון ,מ
זו אנחנו נמצאים אתך ברוחנו ,שתמיד
קברנו .אבל עליך לדעת ,שגם בשעה
שמעתי מפיך ,בילדותך ,שאבא שלך הוא
נמצא אתך .תמיד שמחתי מאוד כש
ייל ביערות היפים ליד מוזר (,)Möser
החבר הכי טוב שלך .היינו יוצאים לט
שלי .כעת חלפו שמונה שנים מאז אותם
ואתה אחזת בכוח בשרוול המעיל
מך ,איננו מצטערים על ששלחנו אותך
זמנים! ככל שקשה עלינו הפרידה מ
נמלטת מדברים שונים כאן .היום אתה
אל מעבר לאגם הגדול .כי הודות לכך
רלך שלך והתמודד עמו כגבר! [ ]...הלחם
בן  21והיית לגר .לכן שא גם את גו
אתה עושה עוול ליקירך ]...[ .הישאר
ושמור על לב שמח .אל תחשוב שבכך
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המשך מכתב 5
מה ,יהא צבעה אשר יהא! למד כראוי
הגון במעשה וברוח! התרחק מכל זוה
עובר על העולם גל של שנאה נגד
ותמיד תרוויח את לחם יומך! היום
אותך .כי איננו היחידים שנגזר עליהם
גרמניה .אל תתן לגל הזה לסחוף
שפר עליהם גורלם ]...[ .לידיד היקר,
לסבול! גם מיליוני גרמנים טובים לא
תקבל את המכתב הזה וכמה דברים
הכומר ראדקה ומשפחתו ,שממנו
את פאול ואת הדודה ליזכן אסור לך
אחרים ,אתה חב תודה לעולם .גם
תרומתם לעשות את חיינו לנסבלים.
לשכוח .כולם תרמו את
[]...
וימים רחבי ידיים .אולי לא נתראה עוד
בינינו ,ילדי היקר ,משתרעים ארצות
ומניח את ידי על ראשך ומעניך לך
לעולם .אבל ברוחי אני מחבק אותך
רכו אבותינו את ילדיהם מקדמת דנא:
מרחוק ברכת אב ,את הברכה שבה בי
ליך ויחונך ,ישא ה' פניו אליך וישם לך
"יברכך ה' וישמרך ,יאר ה' פניו א
שלום"! אמן.
באהבה ובנאמנות
אביך יוליוס יוזף

המצורף הוא של אמא ,אני גזזתי אותו
אמא עוד תכתוב לך בנפרד .התלתל
בשנת .1919

עובדי דואר
בגטו לודז'
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מכתב 6
31.7.1942
מוישקל'ה שלי ולכל יקירי!

ב־ 25.7.1942התרחשו אצלנו ,כמו בכל
אנחנו עכשיו אחרי שחיטה איומה.
שרדו  350איש 850 .נהרגו ומתו מוות
הערים האחרות ,שחיטות המוניות.
נורא בידי הרוצחים []...
ימצא אדם שיוכל למסור על סבלנו ועל
לא אכתוב הרבה .אני חושבת שעוד
להנצל ,אבל לכמה זמן? כל יום אנו
מרחץ הדמים אצלנו .הצלחנו עדיין
על קרובינו ויקירנו .המשפחה שלך,
מחכים למוות ובינתיים מתאבלים
אר מהם .אבל אני מקנאה בהם .אני
מוישקל'ה ,כבר איננה ,זכר לא נש
על ייסורינו ,היו בריאים והדבר היחיד
אסיים .בלתי אפשרי לכתוב ולזעוק
רוצחנו .טיפת נקמה בהם .אני מנשקת
שאתם יכולים לעשותנו הוא לנקום ב
זק .אני נפרדת מכולכם לפני מות כולנו.
אתכם חזק ח
זלטקה.

4

כתובת "נקמה",
גטו קובנה

 4בכרך ,אלה דברי האחרונים ,עמ' .90
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