
סיפור בגוף ראשוןסיפור בגוף ראשון  

זה לא התחיל כמו טיול שורשים וזה גם לא היה כזה –

אחד כזה עשינו בעבר, בשנת 2001. הפעם מה

שהתחיל את הכל היה הדחף שלי לספר בגוף ראשון

את סיפורה של מדאם ג'רמיין שאנו. אשה שקבלה את

אות חסידת אומות עולם על שהצילה 139 ילדים

יהודים בשנות המלחמה.

  אחי ּדּוִדי, שבראשו מנקרת השאלה "מי יספר את

סיפורם של השורדים אחרי לכתם", הכשיר כבר 300

שגרירי זיכרון שיספרו, כמוהו, בגוף ראשון, את

סיפורם של מי ששרדו. ואני, לאורך חמש השנים

האלה עוקבת אחריו באהדה רבה, אבל כמו אחות

גדולה לאח קטן אומרת לו שטוב שיש בינינו חלוקת

עבודה: "אתה תדאג לשואה שהיתה ואני אדאג לזאת

שאנחנו במו ידינו מביאים על עצמנו". (אני מתכוונת

למשבר היחסים בין האנושות לכדור הארץ, לחוסר

ההבנה שלנו שהפלנטה איננה אינסופית). וכך, דודי

מפיח חיים בעבר למען העתיד, ואני שקועה בתיקון

מעשינו בהווה למען העתיד.

  אלא שיום אחד אני אומרת לו: "דודי, תרשום אותי

לקורס הקרוב שלך שיהיה בתל אביב". דודי קצת לא

מאמין לי, אבל אני רצינית. "אני רוצה לספר את

הסיפור של מדאם שאנו בגוף ראשון", אני אומרת לו.

והכל בגלל אסימון שנפל לי: אני מבינה

שלסולידריות שכל כך דרושה כעת, בעידן של

תחרות ומריבות על משאבים, יש גיבורי ענק מן

העבר שאפשר לשאוב מהם השראה. ואחת מהם, ללא

ספק, היא ג'רמיין שאנו, האשה שהצילה את אבא

שלנו.

  נראה לי חשוב מאד ש"גוף ראשון" ישרטט במלואה

את התמונה של מי ששרדו, אבל אפשר וגם צריך

שנספר את סיפוריהם של לא יהודים, אנשים ונשים

שסיכנו את עצמם ולקחו חלק קריטי בהצלת יהודים 
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רחלי מרחב (הבת של פנחס רונן) 
על המסע המשפחתי לצרפת בעקבות המצילה של אביה

 רבים כל כך, ועשו זאת לא מפני שהיו חייבים או

מכיוון שהיה כדאי להם - אלא רק משום שזה היה

צו מצפונם.  

דודי לא רק מסכים, הוא אף מתלהב. 

  וכך, לאחר חודשיים של תחקיר אינטרנטי אחרי

מדאם שאנו ולאחר ביקורים בכפר מימון באשדות

יעקב ובקבוץ שלוחות – שם חיים עדיין שלושה

"ילדים" שכמו אבא שלנו הוסתרו בשאטו דה פירן –

אנחנו טסים לעיר Lyon בצרפת. דודי, ג'ינט

ממושב יונתן בגולן, שגרירת זיכרון שהשתתפה

בקורס שלו והצרפתית היא שפת אמה, אבא שלנו

פנחס, ואני. 

  אנחנו נוחתים ב Lyon. שם, במחנה וניסייה שכל

מה שנותר ממנו הוא קיר סתמי, הופרדו באוגוסט

1942 אבא שלנו וחיה אחותו מהוריהם. באומץ לב

נדיר אלכסנדר גלסברג, כומר מומר, שכנע את

האמהות במחנה (בעזרת היידיש שהיתה לו מהבית)

לחתום על טפסים בהם הן מצהירות על רצונן

החופשי להפקיד את ילדיהן בידי עובדים

סוציאליים, ותוך כמה שעות ובעזרת לא מעט אנשים

אחרים שמעורבים במבצע המורכב הזה – יוצאים

108 ילדים ממחנה וניסייה, וניצלים מהיעד הבא

שהמתין להם: דרנסיי, מחנה ריכוז גדול בפריז,

שממנו הובלו יהודי צרפת לאושויץ. 

  צוות טלויזיה ועיתונאית שמגיעים למקום מצלמים

ומראיינים את אבא שלנו. וכשאבא נשאל מה המסר

שלו לדורות הבאים הוא נאמן למשנתו ואומר:

"תראו... אני לא מאלה שראו כי חייהם הם נקמה

בגרמנים. הלא אין נקמה שיכלה להשיב אלי את

הוריי שנרצחו ע"י הגרמנים. אני מקווה שהדורות

הבאים יזכרו את השואה שהיתה האסון הגדול ביותר

בתולדות עמנו. ניסיתי, בדרכי, לחיות את חיי ברוח

הערכים שלמדתי ממדאם שאנו".

 .  



למחרת אנחנו מבקרים בבית הקברות היהודי בעיר,

ועל קיר הנצחה גדול שנחנך רק אתמול, שעה לפני

שנחתנו, אנחנו מאתרים את שמותיהם של סבא

וסבתא שלנו – יהודה ורחל שפילמן, ואת שמותיהם

של שארל וברטה ויכסלבוים, הדוד והדודה של אבא. 

  משם אנחנו ממשיכים לבית הספר היהודי על שם

לובביץ'. מי שמלמדת שם היסטוריה היא ולרי

פורטרייט, שחוקרת את מה שאירע במחנה וניסייה

כבר 30 שנה והיום אבא שלנו הוא אורח הכבוד.

 בשיעור שלה. אני מתבוננת בילדי התיכון שם

ותוהה עד כמה הסיפורים מאמצע המאה הקודמת

קרובים לליבם. אני תוהה ביני לביני האם כשהייתי

בת 16, התעניינתי במה שקרה ב 1890. פתאום זה

מכה בי עד כמה הכל מתרחק מהר כל כך. ובנוסף,

ככל שהשנים עוברות עומד לרשותנו חומר רב יותר

שמתוכו צריך לבחור מה יישאר, מה ייאמר, מה

יסופר ומה יושלך, מדעת או שלא מדעת, לתהומות

הנשייה. אבא עונה לשאלותיה של ולרי והילדים

מקשיבים בתשומת לב ורושמים.

  ומשם, כשLyon מאחורינו, אנחנו נוסעים דרומה,

מרחק שעה וחצי לפי ווייז. נהר ה Rhone זורם

לימיננו, בוהק בכחול יפהפה והפקקים שמזכירים לי

מאד את אילון דרום מאפשרים לי ליהנות מכל מטר

שלו. אבל הווייז לא לוקח את ההנאה שלי בחשבון,

ומוביל אותנו לדרך צדדית, שמסתברת לנו מהר

מאד כבחירה מופלאה – כל יופייה של פרובאנס   

באור השקיעה מלווה אותנו עד לשאטו דה-פירן.

הטירה בת 500 השנים בה הסתירה מדאם שאנו את

אבא שלנו, ובה עדיין גרות שתיים משלוש בנותיה.

אונדריי בת ה 93, ומריאן אחותה בת ה 83. 

הטירה בנויה במרחק מה מהעיר הקטנה פירן, 

 וכשאנחנו נכנסים לשדרת העצים שמובילה אליה

 אני מופתעת מדפיקות הלב המואצות שלי. לא

תיארתי לי שאתרגש כל כך. 

אנחנו מתקבלים בחום בלתי רגיל. זה כבר למעלה

מחודשיים ש"הבנות" (כך אנחנו מכנים אותן, את

הבנות של מדאם שאנו), עוברות על אלבומים,

מדפדפות בקלסרים נשכחים, ואוספות עבורי כל

 חומר שעשוי לשפוך אור על דמותה ופועלה של

אמא שלהן, והן מתרגשות לא פחות מאתנו.  

    אנחנו מתארגנים ללינה בשאטו, באותם חדרים

בדיוק בהם ישנו כל הילדים שהוסתרו כאן. המבנה

שנבנה עבור המלך לואי ה 4 כל כך גדול ורחב ידיים

ואני תוהה איך שלושה צימרים ש"נוצרו" בכמה

חלקים שלו יכולים לממן את התחזוקה שלו, תחזוקה

יקרה מאד בגלל גילו המופלג. 

  את הבוקר אנחנו מתחילים בטיול בתוך האחוזה

וביער שסביבה, נהנים מקפה פירות ובאגטים,

ומתחילים לצלול אל העבר לפי סדר השנים... אני

משתוקקת להבין באיזו ערוגה צמחה האישה שאלה

היו מעשיה. מי היו ההורים שלה, מה ראו עיניה ומה

נתן  לה  כח  להתמיד  ולא  להרים  ידיים  נוכח 

מתוך כתבה במקומון של ליון. הכותרת: 
 Venissieux ילד ניצול. הוא חוזר בפעם ראשונה למחנה מיון של יהודי
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מכשולים  ללא סוף בדרך להגשמת המטרות שלה.

עוד לפני מלחמת העולם הראשונה היא התקבלה

ללימודי חקלאות בפקולטה הראשונה שפתחה

שעריה גם לנשים. בזמן אותה מלחמה היא היתה

אחות ואחר כך גם ניהלה כמה מחלקות בבית חולים

אזורי. את השאטו שהיא ובעלה רכשו הם הפכו

באמצעות סיוע ממשלתי לבית-מרפא לילדים

במצוקה, ובשנת 1939, כשהתאומות שלה היו בנות

10, ובתה התינוקת היתה בת 20 יום בלבד – בעלה

נפטר משחפת וכל המאמץ המשותף של ניהול

המקום הוטל על כתפיה בלבד. זמן לא רב לאחר

מכן, ומכיוון שילדים יהודים, במיוחד פליטים

ממדינות שכנות, אבל לא רק, היו בסיכון רב יותר

מהילדים שאכלסו את השאטו – היא מפנה מהשאטו

את  הילדים שיכולים לחזור לבתיהם, ובמקומם היא

מקבלת עוד ועוד ילדים יהודים שזקוקים למסתור.

הכל בתיאום עם ארגונים שונים, יהודים ונוצרים גם

יחד, שיודעים שאין דבר חשוב יותר ועדיין אפשר -

בריכוז מאמצים יוצא דופן - להציל ילדים נרדפים.

חלק מאנשי הצוות המקצועי שהיא מגייסת לעבודה

הרבה שיש לעשות בשאטו גם הם יהודים. ביניהם

מורים למוסיקה, לטינית, מתמטיקה, תאטרון,

ובעיקר מדריכי צופיות. יש דגש רב על הקניית

יכולות הישרדות בשטח, ביער, כהכנה לימים קשים

שעלולים להגיע. אבל הכל נעשה בנחת, ברוח טובה,

במשחק, בשמחה, ואפילו את המחלוקות בין הילדים

היא מיישבת באמצעות  משחקי תיאטרון בם מישהו

מהילדים הוא הקטגור, אחר סנגור ואחרים הם חבר

המושבעים שעליו לפסוק בין הצדדים הניצים.

  ביום האחרון אנחנו מתארחים בבית ספר יסודי

בעיר פירן, בית ספר שנקרא על שמה של מדאם

שאנו והילדים בו מתחנכים לאורה. פנחס מתפעל

מהנקיון והיופי בכניסה לבית הספר ומתלונן באוזניי 
 

שהוא מחפש לשווא ולא מוצא שום לכלוך שאפשר

להרים ולזרוק לאשפה. הילדים, 25 בכיתה, למדו

במהלך השבוע האחרון לומר בעברית "ברוכים

הבאים לבית הספר" וכל אחד בתורו מברך אותנו.

בסוף הברכות הם שואלים את פנחס שאלות רבות,

ואבא עונה להם, לא בלי לשרבב את ההומור שלו,

שגם בצרפתית הוא קולח. לסיום הם מבקשים את

רשותו לקבל מהם חיבוק. אבא נעתר. איך לא.

וכולם עטים עליו כמו קהל מעריצים, מקיפים אותו

ומתרגשים מאד. אבא נרגש גם הוא. גם אנחנו לא

ציפינו לקרבה ואהדה שכזו. ביציאה מהעיר אנחנו

עולים לקברה של מדאם שאנו, קבר ללא מצבה,

שלט קטן וצנוע מציין את שמה, שנת לידתה

ופטירתה, וכשאנחנו חוזרים לשאטו כדי להיפרד

מבנותיה, מהטירה ומכל מה שחווינו שם, מחכה לנו

מסיבת פרידה חביבה ומרגשת שמסתיימת בכמה

שאנסונים צרפתיים מוכרים לכולם. 
 

  קצרה היריעה מלספר את כל הסיפורים ששמענו

שם, את כל הרגשות והתובנות שעלו וצפו בנו שם,

את הלילות בהם ישנתי במיטתה של מדאם ג'רמיין

שאנו, ואת מה שכתבתי בעלות כל שחר

כשהתעוררתי נסערת. דמותה של מדאם שאנו

מצטיירת לי בברור. ואף שאני תוהה אם היא היתה

תומכת בהחלטה שלי לספר את סיפורה בגוף ראשון

או אומרת לי: עשי מה שעלייך לעשות עכשיו, אל

תבזבזי אף דקה יקרה על הסיפורים אודותיי. למרות

שאני שומעת באוזניי רוחי גם את הקול הזה שלה –

אני מרגישה שיש אצלנו מקומות חשוכים שהאור

שלה יכול להאיר. 
 

  מי יודע? והלוואי שבעזרת דודי שידריך אותי

בקורס – אוכל להביא את האור הזה שלה למי

שיקשיבו לי מספרת את סיפורה בגוף ראשון.  

 

פנחס מוקף תלמידיםשאטו דה-פירן
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