עדותנו על עדותו

התבוננות בעדות השואה
של פנחס זיונץ ז"ל
ובהשפעתה על עיצוב
קהילת זיכרון רב-דורית

אורנה ראובן

1

הפסיכולוגית הקלינית אורנה ראובן מציגה במאמר זה את סיפורו של פנחס זיונץ,
ניצול מברנוב בפולין ,ואת התפקיד יוצא הדופן שנודע לעדותו לאורך השנים .זיונץ,
אחד הניצולים היחידים מבונקר שהסתתרו בו יהודים בני העיירה במשך יותר משנה
לאחר חיסול הגטו ,מסר את עדותו הראשונה זמן לא רב לאחר השואה ,אבל הוסיף
לספר את סיפורו לקהלים שונים לאורך השנים במסגרת מה שראובן מכנה "עדות
בוגרת" .שיאו של תהליך עדות זה המוצג במאמר התרחש בשנת  ,2015כשלוש שנים
לפני פטירתו ,בעדות שמסר לפני בני המשפחות של ניצולי ברנוב שהתכנסו אז
בפעם הראשונה .מבעד למפגש עדות ייחודי זה שיצר קרבה מיוחדת בין זיונץ לבני
הדור השני והשלישי של הניצולים ,ראובן בוחנת את הליך ההעברה הבין-דורית של
הטראומה.

א

אנחנו מתקרבים במהירות לעידן שבו לא יחיו
עוד בינינו ניצולי שואה .קולם נשאר חי בתוכנו,
נוכח גם בספרים ובמאמרים שכתבו ובעדויות
המוקלטות והמצולמות שהשאירו לנו ,אבל קרב
היום שבו גם ילדי השואה לא יוכלו עוד ללוות
אותנו במסענו באופן פעיל" .איש /לא יעיד /לטובת
העדים" ,כתב המשורר פאול צלאן 2,רומז על זרותו
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ובדידותו של העד .אך מי יעיד באין עדים? האם
יחוו גם המעידים בשם הוריהם ,סביהם והורי
סביהם את תחושת הזרות של העד המבקש לבטא
במילים חוויה בלתי אפשרית? נראה כי בשנים
הבאות יהיה עלינו לנסח ולפתח ביתר שאת את
אופני עדותו של המאזין לעד ואת עדותו של
המתבונן בעדויות ממרחק השנים .מאמר זה ידון

בשביל הזיכרון

ציור מרכז העיירה ברנוב,
שהכין פנחס זיונץ

בחשיבותה של העדות בהנחלת הזיכרון ובהעברתו
לדורות הבאים באמצעות סיפורו של פנחס זיונץ
ז"ל .סיפורו שזור בסיפורה של קהילת זיכרון רב-
דורית שהוא טיפח באהבה בשנות חיים רבות.
פנחס זיונץ נולד ב 1931-וגדל בעיירה הפולנית
הקטנה ברנוב .ילד נבון ושובב ,בנו הבכור של
חייט העיירה ,שלמד בתחילה ב"חדר" ולאחר
מכן הצטיין בלימודיו בבית הספר הפולני .בשנות
המלחמה הראשונות המשיכה משפחתו לחיות
בביתה בגטו בברנוב .במאי  ,1942כיממה לפני פינוי
הגטו לסוביבור ,ברחו בני המשפחה והחלו לנדוד
בדרכים :האב תפר בבתי האיכרים ,והמשפחה
ישנה באסם כלשהו או תחת כיפת השמיים .עם
בוא החורף חפרה המשפחה בונקר ביער בין ברנוב
לפוגונוב ,ושם הסתתרה עד פברואר  .1944עוד
יהודים הסתתרו בבונקר שנחפר מתחת לערמות
הקש באסם הסמוך לבית הקברות של ברנוב
ובבונקר שנחפר בשדות בפאתי העיירה .כך קיימו
יהודי היערות רשת תת-קרקעית של חיים :בימים
הסתתרו מתחת לאדמה ,בלילות יצאו לחפש מזון
בחצרות הבתים שעד לא מכבר היו בבעלותם.
לעיתים הם נפגשו בבונקר המרכזי שמתחת לאסם,
העבירו מידע ודאגו זה לזה.
הינה תיאור חפירת הבונקר המשפחתי ביער,
מתוך חיבור שכתב פנחס 3לתחרות חיבורים של יד
ושם ב:1955-
הסתיו פקד את היער ,בו חיינו אנו ,משפחה
יהודית שכללה את הוריי ,שתי אחיות אמי ,אחי
הצעיר ממני בשנתיים ואנוכי .זכורני ,ישבנו ביער
סביב למדורה .מעל לאש תלוי היה סיר קטן,

גיליון
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שמתוכו עלו אדים .אבי ,היה יושב נשען על גזע
עץ ,כשהוא מגלף באולרו כף מעץ .לפתע ,הופיע
אחי הקטן מתוך השיחים ,והביא עמו ערימת
זרדים למדורה ,וכמה פטריות שמצא בדרך .עודנו
משוחחים ,והנה הציע אבי :אפשר ונחפור בונקר,
כדי שנוכל להחזיק מעמד גם בחורף? ומבלי לקבל
תשובה ,פרש מיד תכנית שלימה .כיצד נחפור
ובמה נחפור .וכיצד נרפד את הקירות ואיך נבעיר
אש בתוך הבונקר ,ונבשל כאוות נפשנו.
למחרת בבוקר ,התחלנו לחפור את הבונקר
שלנו .ראשית ,חפרנו בור בעומק של  2מטרים
ובגודל של  .2.5x3.5הנחנו קורות לאורך ולרוחב,
על הקורות הנחנו ענפים ,ואת כל אלה כיסינו
באדמה .השארנו פתח בגודל של  60ס"מ לכניסה
וליציאה .ריפדנו בקש את קירות הבונקר ,ועליו
מתחנו שקים ,ובקצה הבונקר השארנו מקום
קטן להקמת כיריים.
לאחר חודשיים של עמל נמלים ,מוכן היה מעוננו
החדש — הבונקר .הרגשת סיפוק וגאווה מילאה
את חיינו האומללים ,כאשר עם גמר בניית הבונקר,
4
הפכנו לאנשים שיש להם קורת גג מעל לראשם.

הבונקר של משפחת זיונץ נחשף בפברואר ,1944
זמן קצר לאחר חשיפת הבונקר המרכזי שמתחת
לאסם .ראשון נתפס האב שלמה ,בעת שאסף עצים
לבישול .הוא נחקר ועונה ,וימים מספר לאחר
מכן הובל אזוק ופצוע אל הבונקר של משפחתו.
הבונקר נפרץ ,והאב שלמה ,האם איטה-לאה ,האח
הצעיר מאיר (מוניק) והדודה רחל (רוחל'ה) נרצחו.
פנחס נורה ברגלו אך הצליח לברוח ,ובאותו לילה
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נורא איתר את דודתו הצעירה מינדי (מינדל'ה)
שהצליחה גם היא לחמוק .פנחס ומינדל'ה הסתתרו
במשך כמה חודשים בבונקר בשדה (חוליה אחרת
ברשת הבונקרים של יהודי ברנוב) ,וכשהחלימה
רגלו של פנחס ,הצטרפו השניים לפרטיזנים ביער.
הם חיו עם קבוצת הפרטיזנים עד הגעת החיילים
הרוסים לברנוב בקיץ  .1944בסתיו נסעו ללובלין,
ופנחס הצטרף לחברתו חיה (חל'ה) ששהתה בבית
היתומים היהודי בעיר .משם עבר ב 1946-לבית
יתומים בשלזיה תחתית ,ובמסע ארוך ומפותל
שארך כשנתיים עלה לארץ.

העדויות המוקדמות

פנחס נהג לספר כי יום לפני חשיפת הבונקר
המשפחתי ביער אמרה לו אימו" :פנחס בני הגדול
והחכם ,תבטיח לי שאם תישאר בחיים תספר לכולם
מה הפולנים והגרמנים עשו לנו" .המשאלה של האם
נפלה על אוזניים קשובות .כבר בהיותו נער תיעד
פנחס את סיפורה של משפחתו בפירוט ,לבקשתה
של מנהלת בית היתומים בלובלין אנה נתנבלוט .זו
הייתה העדות הראשונה שכתב ,ובה עיבד עיבוד
ראשוני וילדי את האירועים שעבר .לצערנו המחברת
שבה כתב לא שרדה מהמעברים הרבים.
5
על פי כתביה של אנה נתנבלוט ,העדות
הראשונה של פנחס נכתבה בפולנית מפתיעה ברמתה
הגבוהה שעודדה אותה לדאוג להמשך השכלתו
של הנער המוכשר בבתי ספר פולניים בלובלין
ובשלזיה תחתית .כך תיארה אנה בזיכרונותיה
את הנער פנחס" :מבטו אינטליגנטי והיה בעל
כישרונות .למד היטב בבית הספר .היה בעל זיכרון
פנומנלי .ידע לתאר כל פרט ,תאריך וכל מאורע
מתקופת המלחמה והרדיפות" 6.במחברת העדות
של פנחס הנער היה ציור של ברנוב וסביבותיה.
(גרסה מאוחרת יותר של הציור מצורפת למאמר
זה ).אנה קראה את המחברת בתשומת לב ושוחחה
עליה עם פנחס ארוכות .אני סבורה שמהלך זה
היה מכריע בעיצוב חוסנו הנפשי; אני מתכוונת לכך
שכבר בשלביה המוקדמים ביותר התעצבה עדותו
של פנחס כעדות הנמסרת באוזניה של מאזינה
קשובה ומלאת עניין ,המעניקה בהקשבתה תוקף
ולמספר כאחד .אני רואה בשיחותיו היום-
ֵ
לסיפור
יומיות עם אנה תהליך המדמה פסיכואנליזה;
למספר
ֵ
יצירת מרחב רחב יריעה ובטוח המאפשר
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להתהוות ולהתגבש בתוכו.
פנחס עלה לארץ כחניך בתנועת "השומר
הצעיר" והשתקע בקיבוץ מענית .הוא נשא לאישה
לינקה) ,נערה ניצולה שפגש בבית
את רחל ָ(ה ָ
היתומים בשלזיה תחתית ,לאחר שגם היא איבדה
את כל משפחתה .פנחס התבלט ביכולת הלמידה
ובזיכרון שלו ,היה למורה למתמטיקה ,וב1954-
נולד לזוג בנם הבכור שחר — שחר של יום חדש.
ב 1960-נולד הבן השני גלעד — שמחה נצחית ,אך
בשינוי קל של ההגייה קשור גם למצבת זיכרון .בכל
השנים האלה לא סיפר פנחס את סיפורו ,לא לבניו
הקטנים ולא לחברי קיבוצו .כך למשל כינה את
ניצולי ברנוב שהגיעו לבקרם בקיבוץ "האורחים",
בלי לומר דבר על שותפות החיים והמוות ברשת
הבונקרים הסודית .הקשר עם אנה נתנבלוט חודש
ב ,1955-וכאשר הגיעה לביקורים במענית מדי
פסח מ 1958-ועד מותה ב ,1967-כונתה "סבתא
אנה" ,בלי להסביר את תפקידה הגורלי בחייו של
פנחס .שתיקה זו עולה בקנה אחד עם התהליך
ההדרגתי שעברה החברה הישראלית ,במובן של
7
מידת פתיחותה לסיפור השואה הפרטי והאישי.
אך הסיפור האישי נותר פעיל וחי בחדרי חדרים.
פנחס ואנה חידשו את שיחותיהם הקרובות ,שאין
לי ספק בהשפעתן המיטיבה והמעצבת גם על עדותו
הבוגרת .פנחס הפגיש את אנה עם "ילדיה" הפזורים
ברחבי הארץ ,ובעקבות הפגישות כתבה ב 1962-את
זיכרונותיה והפקידה אותם בידיו למשמרת.

תמונת בנים מבית היתומים בלובלין

תמונות ראשונות של
פנחס אחרי המלחמה,
מבית-היתומים בלובלין

העדויות הבוגרות

בשנת  1963קיבל פנחס מכתב מממשלת פולין ,ובו
הוצעה לו עזרה בחיפוש יקיריו שנרצחו ובהבאתם
לקבורה .בינו לבין הנסיעה הפריד אישור מטעם
אספת קיבוץ מענית ,ובמזכירות הקיבוץ הציעו

בשביל הזיכרון

פנחס מציג את מפת ליל הסדר
של משפחת זיונץ,
שמצא בשנת 1963

שיספר באספה הכללית מה קרה למשפחתו בפולין.
במשך ארבע שעות הקשיבו חברי הקיבוץ לפנחס
בדממה .זו הייתה הפעם הראשונה שבה סיפר את
סיפורו לפני קהל ,והיא סימנה את תחילתו של
השלב הבוגר בפרויקט העדות שלו.
על פי "פרוטוקול שיחת הקיבוץ" מיום  29ביוני
 ,1963החברים התבקשו לדון בכמה בקשות נסיעה
לחו"ל .על בקשתו של פנחס נכתב ביבושת" :פנחס
ז .לפולין — הסכום  1200לירות .המטרה :קבורת
אחים של עצמות אביו .בעד אישור הנסיעה40 :
חברים .אין מתנגדים" 8.מאחורי המילים הספורות
המעידות על הסכמה גורפת ,עומדת עוצמתה
המטלטלת של העדות שנשא" .אני זוכרת עד
היום את דבריו המרגשים של פנחס ,את השקט
שהשתרר בחדר כשסיים את דבריו ואת העובדה
שבסופם אושרה הנסיעה שלו פה אחד" ,מספרת
חברת קיבוץ ילידת  1939בשיחה אישית.
פנחס חזר לעיירת הולדתו ,הצליח לאתר את
עצמותיהם של בני משפחתו והביאן לקבורה בבית
הקברות היהודי בלובלין .בשרידי הבונקר ביער
מצא את האולר של אביו שלמה ,ובבית ילדותו
מצא את מפת הפסח של אימו איטה-לאה וגם

תלתל זהוב שגזרה משערו כשהיה בן שלוש ונשמר
במקרה בשידה.
עם שובו ארצה ביקשו חברי הקיבוץ לשמוע
מה עבר עליו על אדמת פולין .פנחס סיפר להם
ואחר כך לחברי הקיבוצים השכנים ,ובתוך זמן
למספר מוערך ואהוב .הוא הרצה
ֵ
קצר היה
לפני תלמידים ומורים ,ליווה במשך יותר מעשור
משלחות לפולין ,העיד באזורים שבהם שרד ואף
הוביל את המבקרים למצבה שהקים לבני משפחתו
בבית הקברות בלובלין .קשרים מיוחדים נוצרו בינו
לבין תלמידים ומורים ,ורבים מהם שמרו על קשר
חם איתו" .פנחס היה חלק מתהליך ההכנה שלנו
למסע לפולין ,והפך לקרוב משפחה בזכות עצמו,
סבא שלישי וחבר .כן ,חבר שגדול ממני ב 50-שנה,
אשר לקח חלק משמעותי ובלתי נפרד מחיי בעשור
האחרון" ,כתבה לאחר מותו בעמוד הפייסבוק
שלה תלמידה ששמרה על קשר הדוק עם פנחס.
השמועה על שורד השואה הרהוט בעל
הזיכרון המופלא עשתה לה כנפיים ,ופנחס היה
למוקד עלייה לרגל לחוקרי שואה רבים מישראל
ומהעולם .עדויותיו שמורות באוספי העדויות
בווידאו של יד ושם ושל מכון הקרן להיסטוריה
חזותית מיסודו של סטיוון שפילברג ,בארכיון
עדויות הווידאו של אוניברסיטת ייל מיסודו של
פרופ' דורי לאוב ,במוזאון "יד לילד" בבית לוחמי

האולר של האב שלמה ,שנמצא בסמוך לשרידי הבונקר המשפחתי
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ילדי בית היתומים בלובלין
 50שנה אחרי -
מתוך הרשימות של פנחס
לקראת המפגש

הגטאות ,בארכיון "מורשת" ,וכן בתוכנית טלוויזיה
של ערוץ הקיבוץ מ 1986-ובתוכנית "חיים בגיל"
בהנחייתו של אלכס אנסקי מ 1998-שהוקדשה
ליום הזיכרון לשואה ולגבורה .בד בבד בנה פנחס
ארכיון אישי עשיר ומפורט ,ובו שמר תרשימים,
צילומים ומפות ,רשימות תושבים יהודים ומה עלה
בגורלם ,טקסטים שונים שכתב או תרגם ואין-
ספור גזרי עיתון שעסקו בזיכרון השואה.
אחד משיאי פעילותו היה ב ,1996-כאשר לאחר
חיפושים ממושכים הביא  135מילדי בית היתומים
בלובלין למפגש מרגש בישראל .ילדי בית היתומים
הגיעו למפגש מרחבי העולם ,ואיתם גם מורים
ומדריכים מהצוות של הימים ההם .במפגש הציג
קטעים מכתביה של נתנבלוט .כך כתבה ב 1964-על
"ילדיה" שבגרו" :שבתי מישראל .פגשתי שם את
הבנים והבנות שהכרתי כילדים בשנים 1945-1944
בפולין .היו אלה יתומים שניצלו בדרך נס בתקופת
השואה .התבוננתי עתה בפניהם שהתבגרו ,שזופים
בגון חום זהוב ,בעיניהם הבורקות ,בעמידתם הגאה
והאזנתי לסיפוריהם על גבורתם העשויה ללא חת,
על התעקשותם והתמדתם במאבקם עם האויב
ועם המדבר הלוהט .בהביטי על כל אלה שאלתי
את עצמי האם הם אותם האנשים שהכרתי אז ,או
9
שהם אנשים אחרים".

מקולו של העד היחיד לקהילת זיכרון

בן הזקונים של פנחס ורחל ,יותם ,נולד ב1968-
אל תוך עידן העדויות הבוגרות של אביו .בעשור
האחרון ,בימי מחלתה של האם רחל ,ניצלו האב ובנו
את הביקורים השקטים בקיבוץ לשיחות קרובות.
סיפוריו המוכרים של האב זכו מתוך כך להקשבה
מחודשת .מבין הסיפורים השונים הפציע סיפורה
של רשת הבונקרים בסביבותיה של ברנוב ונצבע
בצבעים עזים .החיים התת-קרקעיים ביער ,באסם
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ובשדה החלו לקבל פנים מפתיעים של קהילה,
שבורה ומרוסקת אומנם ,אך גם מאוד קיימת.
"ככל שהקשבתי לסיפורים של אבי ,הם
החלו להשתלב אלה באלה" ,מספר יותם בשיחה
אישית .נתן בורי ,חבר ילדות של פנחס שגדל
בבית צמוד לביתו ,הסתתר עם משפחתו בבורות
ברחוב שבו גדלו .חל'ה ארבייטר שגדלה באותו
הרחוב הסתתרה עם הוריה בבונקר המרכזי
מתחת לאסם .פנחס ואביו יצאו בלילות מהבונקר
ביער אל הבונקר שמתחת לאסם ,שם היה אפשר
לשמוע חדשות מהפרטיזנים ולשוחח קצת עם
חל'ה .כאשר תפסו הגרמנים את אביו של פנחס
ביער ,שמע על כך אביו של נתן והגיע אל הבונקר
של משפחת זיונץ לסייע לנשים ולילדים ,כמה
ימים לפני שהבונקר שלהם התגלה .וכאשר פנחס
הפצוע ודודתו מינדל'ה הגיעו אבודים ומבועתים
אל הבונקר בשדה ,לאחר שמשפחתם נרצחה לנגד
עיניהם ,פינה להם אביו של נתן את מקומו משום
שלא היה בכוחם להגיע למקום מסתור אחר.
עוד ועוד דמויות מצטרפות אל רשת החיים
השוקקים ,הבלתי נתפסים ,שהתהוותה בתודעתו
של הבן יותם מבעד לסיפוריו של אביו פנחס:
כאשר נחשף הבונקר המרכזי מתחת לאסם,
ברחה חל'ה אל היער ,שם מצא אותה בן ברנוב
אחר ,יחזקאל גלוזמן ,והביא אותה למחבואם של
הפרטיזנים .בבריחה מאותו הבונקר איבדה הודס
(הדסה) קשונשקה את שני ילדיה הקטנים .שנים
לאחר מכן נישאה חיה בחצר ביתה של הדסה
בקריית חיים .גם יחזקאל היה שם ,גם פנחס.
"בהדרגה התבהר תפקידו העמוק של אבי
בהתהוותם ובשימורם של הקשרים לאחר
המלחמה .הוא היה הרוח החיה באיסוף העדויות,
בחיבורים בין דמויות שונות מברנוב שהתפזרו
ברחבי העולם ,מארצות הברית ועד אוסטרליה",
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מספר יותם .גם אני מגלָ ה בשיחותינו כי פנחס
מתכתב בשקדנות עם "התיאטרון השחור"
בלובלין ,מתיידד עם נכדותיה של חיה ,נפגש עם
בתה של הדסה ומשוחח שיחות טלפון ממושכות
עם בתה של דבורה ,גם היא ילדה מברנוב .הוא
מראיין ,כותב ונפגש ללא לאות ,ממלא אחר מצוות
אימו באהבה.
יותם זיו:
משיחה לשיחה עם אבי הצטברו עוד פרטים
ועוד שאלות .הבנתי שאת מרבית האנשים שחיו
ברשת הבונקרים של ברנוב פגשתי כבר כילד
וכנער .הם כונו במסתוריות "האורחים" ,ולא
ידעתי אז שהם "משפחת הבונקר" שלו .כאשר
היה לי מספיק מידע על "האורחים" של ילדותי,
התחלתי להיפגש בעצמי עם המעטים שנותרו
בחיים ועם בני משפחותיהם .אחת הפגישות
המרגשות הייתה עם חבר הילדות של אבי ,נתן
בורי ,ואחריה יזמתי מפגש של שניהם לאחר
שנים של נתק.
זוהי אחת הדוגמאות הראשונות לאופן שבו הדור
השני משמיע קול ייחודי ברור ,ואף יוזם התפתחות
בנרטיב של הדור הראשון :פנחס ונתן חיו בנתק של
שנים ארוכות בשל הבדלים עמוקים ומכאיבים באופן
שבו תפסו התרחשות מסוימת בזמן השואה ,אך
יותם התעקש להפגישם מחדש לשיח כן .עוד תוצאה
מבורכת של המפגש המחודש בין פנחס ונתן הייתה
יצירת קשר אישי בין יותם ובנו של נתן ,שגם הוא
נכח במפגש האבות .ההתעניינות וההתערבות של
בני הדור השני ,ללא ספק תוצר פעילותו החינוכית
הנחושה של פנחס ,עוררו שאלות משמעותיות על
אודות עתיד העדות" :האם באמת יש סיכוי שהדור
השני ,על אחת כמה וכמה הדור השלישי ,יידעו בדיוק
את המורשת הזאת ,את הפרטים של מה שקרה
להורים ,באופן מספיק מהימן?" תהה פנחס בשיחה
אישית .ויותם ענה לו" :יש לכם את השואה שלכם,
והיא טבועה בכם ,והיא מלאה בפרטי פרטים ,אבל
לי יש את השואה שלי ,שהיא פחות עם פרטים אבל
עם המון רגשות ותחושות ,והיא שלי בדיוק כמו שמה
שאתה עברת הוא שלך".

העברה בין-דורית של זיכרון

במפגשים של יותם עם בני המשפחות של ניצולי
ברנוב התברר שכמה מהם ידעו מעט על רשת

גיליון
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הבונקרים ,ואילו אחרים שיתפו בסיפורים ששמעו
ושפכו אור נוסף על הידע שהלך ונצבר .אלה ואלה
ביטאו צמא גדול לדעת עוד ,להכיר זה את זה,
להיפגש.
באוקטובר  2015החלטנו לנסות ולהיענות
למשאלה שהביעו .פנחס ,יותם ואני כינסנו מפגש של
ניצולי רשת הבונקרים בברנוב ובני משפחותיהם,
בקיבוצו של פנחס מענית .קראנו למפגש "בונקר
בלב" ,הדהוד לרעיון שהקהילה הבין-דורית זוכרת
ורשת הבונקרים ממשיכה להתקיים בלבבות.
כשמונים אישה ואיש בני כל הגילים ובני כל הדורות
הגיעו למפגש .לצד פנחס ונתן ,בני הדור הראשון,
התייצבו בני הדור השני ,השלישי ואפילו הרביעי.
היו שם משפחת זיונץ-זיו ,משפחת בורי ,משפחת
ארבייטר-זמיר ,משפחת קשונשקה-רובינשטיין,
משפחת גלוזמן ,משפחת זייפנטרגר-וולפוביץ ועוד.
במוקד המפגש עמדו מעגלי שיח שיועדו לבני דור
מסוים או לכל המשתתפים ,בהנחיית נשות מקצוע
מתנדבות מ"עמך" ומהמכון הישראלי לאנליזה
קבוצתית .מעגלי השיח עוררו ,ואולי בעצם חשפו,
תחושה מפתיעה של קרבה בין אנשים שרובם לא
נפגשו מעולם ,אך בכולם טמונים באופן זה או
אחר הזיכרונות .בנה הצעיר של הדסה ,בן ששים
ושבע בעת המפגש ,אמר" :כל חיי הרגשתי לבד .רק
כאן ,לראשונה ,אני מרגיש שאני לא בודד יותר".
נכדו של יחזקאל ,כבן שלושים בעת המפגש,
ביטא הפתעה עמוקה מתגובתו הרגשית העזה:
"האמת שזה הפתיע אותי .מדובר הרי בקהילה
אירופאית מהעבר ,ובכל זאת אני באופן אוטומטי
מרגיש שייכות או קשר .לויאליות לעיירה של סבא
שלי ,שלא נותר ממנה כלום" .הוא מנסה להסביר
לעצמו ולנו את תחושת החיבור המשונה" :סבא סיפר
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סיפורים מאד מינימליסטיים ,כמעט ללא פרטים,
וגם זה רק כשנקלעתי במקרה לשיחה עם מישהו
אחר .אבל ניסיתי לדמיין את הסיפורים של סבא.
רק לקראת הסוף אמר לי שבחלומות הוא רואה את
אשתו שנפטרה ,ואת אימא שלו ואת אחיו".
בן הדור השני ממשפחת זייפנטרגר פנה אל
פנחס ברגעי המפגש האחרונים פנייה מכמירת לב
ונואשת :הוא ביקש ממנו לאמת עבורו פרט מידע
מסוים על אביו .הוא שאל את פנחס שוב ושוב
והסביר שהוא חייב לדעת מה היה שם ,הוא אינו
יכול לשאת עוד את אי-הוודאות:
הרבה מאד הם לא דיברו ,מדי פעם יצאו דברים,
היה המון בכי בבית .כילד שצריך לגדול עם כל
הסיפורים האלה ,אני חשבתי שזה דמיון ,וניסיתי
לאמת עם אבא של יותם ,האם זה דמיון או שיש
שם איזו מציאות? הסיפורים שלהם הרי כל כך
פנטסטיים ,שבמוחו של ילד ,האובדן של כל כך
הרבה משפחה ...חשבתי שהם ממציאים את
הסיפורים האלה ,שאולי הם ירדו מהפסים.
דוגמאות אלו מהמפגש "בונקר בלב" ממחישות
את כוחו של תהליך ההעברה הבין-דורית של
טראומה .בתפיסה הפסיכואנליטית חומרים
נפשיים עוברים מאדם לאדם בתהליכים מורכבים
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של תקשורת מודעת ולא מודעת .חומרים נפשיים
יכולים לחלחל ,לחמוק בין מה שנאמר ומה
שהושתק ,בין הגלוי לסמוי .כך קורה שאנו יודעים
היטב גם מה שלא נאמר לנו במפורש ,במילותיו
של הפסיכואנליטיקאי כריסטופר בולאס 10:הידוע
שלא-נחשב ( .)The Un-Thought Knownבשיחותיי
עם פנחס ,בן שיח סקרני וביקורתי ,השתמשתי
בדימוי של  :Wi-Fiאנשים מחליפים מילים ורעיונות
באמצעות "החיבור הגלוי" ,אך מתחת לפני השטח
מתקיים חיבור נוסף ,ובו לא מודע חובר ללא
מודע במעין רשת סודית .חשבנו יחד על רשת
ה Wi-Fi-הסבוכה ,המתקיימת בין הורים וילדיהם
במשפחות שבהן דור ההורים עבר טראומה קשה.
פנחס מעולם לא הסביר לבניו מיהם "האורחים"
המסתוריים שפקדו את ביתם ,אך נדמה כי יותם
קלט כי "האורחים" מחזיקים בידיהם את סוד
געגועיו של אביו .הרי הם היו שם איתו ,הם
מכירים את חייו הקודמים מקרוב .האם זו הסיבה
שיותם יוצא לחפש אחר "האורחים" בעצמו?
לבקש באמצעותם מבט נוסף על אביו ועל עולמו?
אנחנו מהרהרים יחד בתחושת החיבור המוזרה
שהציפה את נכדו של יחזקאל ,בחוויה שתיאר בנה
של הדסה שרק בתוך הקהילה הזאת הוא אינו
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לבדו .לכאורה כמה עשרות אנשים שרובם לא
נפגשו מעולם ,לאמיתו של דבר — קהילה זוכרת
שיש לה שפה משותפת יוצאת דופן.
כוחו של פנחס כעד הורגש במפגש באיכותו
החיבורית העמוקה .הייתה איכות מחברת ומאגדת
ברמת המילים שאמר .סיפוריו שילבו פרטים
רבים עם מבט רחב יריעה וסופרו עם יכולת
נפלאה לעורר הזדהות ועניין .אך אני מתכוונת
לדבר מה נוסף ,חמקמק אבל מורגש היטב; אני
מתכוונת לאיכות המחברת הגלומה בהסכמתו
השקטה להיות עבור כולנו אב של שבט ,אב של
קהילה ,פצועה אך גם מאוד קיימת .ניתן לחוש
זאת בשאלותיו של בן הדור השני הפונה אליו
שוב ושוב כאל האב הגדול ,האב האחרון ,שבכוחו
להסביר את הבלתי נתפס .אך האמת היא שכל מי
שנכח שם נצמד אליו ,חסה תחת כנפיו ,ביקש לגעת
בליבו הפתוח .נכדתה של חיה" :הגענו למענית כל
המשפחה ,ישבנו סביבך וסיפרת לנו את הסיפור
שלך .ידעת לדקלם תאריכים ,שמות ,כתובות.
לסרטט את רחוב מגוריך בילדותך ולספר מי גר
בכל בית ומה עלה בגורל של כל אחד ואחת .זה
היה מפעל חייך ,השמות ,הסיפורים .היית הקשר
שלהם לחיים .יצא לי לחשוב הרבה ,איך זה להיות
שורד שואה עם זיכרון כזה .לראות שוב ושוב כמו
סרט בראשך את מה שהיה ,בלי יכולת להדחיק
אפילו שנייה .אבל מצאת את הדרך ,סיפרת ,ואנחנו
פשוט גמענו כל מילה שלך".
בעדות של פנחס היה דבר מה חי ונועז שאני
מכנה תנועה פנימית גמישה .היו רגעים שבהם
נשמע מאורגן ומובנה מאוד ,מדייק בתאריכים
ובמקומות דיוק כמעט אובססיבי .לרגעים ניכרה
בו איזו קורת רוח מזיכרונו החד כתער ,כאילו
הוא מביט בעצמו ,הנושא עדות ,בשביעות רצון
מסוימת ,ואולי היה זה מבטה של אימו בבנה הנבון.
היו רגעים שבהם נשמע כילד אחוז בעתה .המילים
רדפו אז זו אחר זו במהירות ,מאיימות לאבד קשר.
ברגעים אחרים נשמע כמבוגר המשוחח עם הילד
הזה ,מרגיע ונותן תוקף לרגשותיו ,אולי כפי שאנה
ידעה להקשיב לו לאורך חייו .ברגע מסוים השתתק
ומבטו התרחק לרגע ,ואז שב והצטלל ,והינה הוא
שוב בינינו .אהבתי להתבונן בפנחס מספר את
סיפורו ,מחליף גלימות והבעות ,ואז עייף כל כך,
מבקש לחזור הביתה לנוח.
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חוויות טראומטיות עלולות לקפוא בנפש ,לא
להשתנות או להתפתח ,לא לעבור התמרה לכדי
11
סיפור אישי חי .תאורטיקנים של טראומה
מתארים לעיתים חוויות טראומטיות כאירוע
ואחר מהסובייקט
רחוק המתנהל אי שם ,חיצוני ֵ
החווה אותו .הפסיכואנליטיקאית דנה אמיר
כותבת בספרה להעיד על העדים:
לעתים קרובות ניצולי טראומה מדגישים כי הם
אכן חיים בשני עולמות נפרדים :עולם הזיכרונות
הטראומטיים (שהוא מעין הווה נצחי) ועולם
המציאות (שהוא ההווה הקונקרטי) .לרוב אין
הם מעוניינים ואף אינם מסוגלים לאחד את
שני העולמות ,ועובדה זו משמרת את הזיכרון
הטראומטי עצמו קפוא וחסר זמן והופכת את
התנועה הנפשית כולה לאוטומטית ,חסרת
12
מטרה ונטולת פשר.
מהמספר
ֵ
הניתוק של החוויה הטראומטית
שחווה אותה מוסבר באמצעות העודפות ()excess
המאפיינת את החוויה .החוויה הטראומטית היא
עודפת ,רוויה מדי ,מלאה ב"יותר מדי" ,ולכן
חומקת מהאפשרות לקבל ייצוג ומשאירה בתוך
הנפש לקונה ריקה ,מעין חור שחור 13.בין "היותר
מדי" ל"לא כלום" הנפש מיטלטלת ,זוכרת בחיות
מבעיתה ,קופאת באין זמן ובשום מקום ,בלא
מילים שיש להן משמעות.
דנה אמיר מציעה לחשוב על עדות של חוויה
טראומטית באמצעות ארבעה מודוסים .שלושה
מהם — המודוס המטונימי ,המודוס האקססיבי
והמודוס המוזלמני — מדגימים צורות התייצבות
מול האירוע הטראומטי שיש בהן היתקעות ,דרך
חזרה כפייתית ,צמצום ,הקפאה ושימור ,פירוק
ואיון של החשיבה .אך המודוס המטפורי נדמה
כתיאור נפלא של פנחס :צורת התייצבות מול
האירוע הטראומטי שיש בה תנועה בין עמדות
פנימיות .דנה אמיר:
המונח מודוס עדות מטפורי מתייחס לאותם
אזורים בתוך נרטיב העדות שנוכחת בהם
פונקציית העד הפנימי .זוהי הפונקציה
המאפשרת את התנועה בין הגוף הראשון לבין
הגוף השלישי של החוויה או בין הגוף החווה
לבין הגוף המתבונן ,הרפלקטיבי .הפונקציה
המאפשרת לחרוג מן העודפות של חוסר הישע
הטראומטי אל היכולת להתבונן בעודפות הזאת;
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הפונקציה המאפשרת את התנועה המדומיינת
בין עמדת הקורבן לעמדת העד ואת יצירת
המרחב הפנימי באמצעות התנועה הזאת ,מרחב
המאפשר את המעתק הדינמי משדה התייחסות
אחד לשדה התייחסות אחר מבלי שתאבד בתוכו
14
החוויה עצמה.
לפנחס הייתה דרך יוצאת דופן להיות בתוך
החוויה ,ואז להתבונן בדברים ולנסח את חווייתו
אלינו המאזינים ,ואז לשוב אל ְפנים החוויה .הוא
ידע לשייט בין "היות בתוך" ו"דיבור על" ,בין
חוויה והתבוננות בה ,בין היות לבד לבין תקשורת
סקרנית עם האחר .דנה אמיר" :אפשר אפוא
לראות במודוס המטפורי את הזירה שבה כוחו
המכונן של סיפור החיים נאבק בכוחה המפרק של
15
הטראומה — ויכול לה".
בספטמבר  2018נסעתי לפולין ,וביקרתי
בעיירת הולדתו של פנחס ברנוב .ברחוב פּוּלַ ְב ְס ָקה
חיפשתי את בית ילדותו ,ומצאתי את מה שנותר
ממנו .הבית היה נעול ,אך התעכבתי בחצר הגדולה
שבה שיחק עם נתן וחל'ה .הייתי בכיכר השוק,
וראיתי את הכנסייה ואת בית הספר הפולני שבו
למד .פנחס כבר היה חולה מאוד ,ולא יכולתי
לשתף אותו בחוויותיי .דמיינתי את התרגשותו
לשמע הדברים ,וראיתי את עיניו הבורקות לנגד
עיניי .בכיכר השוק ,על ספסל שבור ,סיפרתי
לקבוצה שלי את סיפורו כפי ששמעתי אותו ממנו.
הייתי מודעת היטב להבדלים בין בחירות המילים
שלו ושלי ,להבדלים בטון ובדגשים .משהו בפער
בין הסיפור שלו לסיפור שלי את סיפורו הכאיב
לי מאוד ,אני מניחה כי ידעתי שלא יספר עוד את
סיפורו בעצמו.
כשסיימתי לספר ,הצטופפנו סביב המחשב
והראיתי לחברי הקבוצה וידאו של פנחס מספר
את לקח השואה שלו .זהו סיפור מופלא המתרחש
בגרמניה ,זמן קצר לפני העלייה ארצה .פנחס,
כבן ארבע עשרה וחצי ,מטייל עם חברו יעקב
קופרבלום לעבר עיירה גרמנית .וכך סיפר:
בהגיענו לעיירה אנו שומעים מרחוק מוזיקה
נפלאה .אנו מתקרבים לשם כדי להאזין
למוזיקה ומגלים כי היא בוקעת מבית קפה,
תזמורת קטנה מנגנת בו .אנו מציצים מבעד
לחלון ורואים שלושה נגנים .אחד מהם הוא
איש מבוגר המנגן באקורדיון .נגינתו מקסימה

36

אותנו ושובה את לבנו .איננו יכולים להתנתק
מן הצלילים הנפלאים .בימים הבאים לא חזרנו
לכיתת הלימוד ,ומדי יום הגענו לאותו בית
הקפה .באחד הימים ,כאשר חזרנו לפנות ערב
לבית שגרנו בו ,גמלה בלבנו החלטה נחושה :אנו
16
מוכרחים להשיג סכום כסף ולקנות אקורדיון.
פנחס ויעקב מתכננים לגנוב אופניים של ילד
או ילדה גרמניים ,למכור את האופניים ובכסף
לרכוש לעצמם אקורדיון .זוהי גם נקמה ראויה
בגרמנים שלקחו מהם הכול .אך התוכנית אינה
עולה יפה ,והילדה הגרמנייה שאת אופניה ביקשו
לגנוב שרועה על הקרקע ובוכה בכי תמרורים.
פנחס כותב:
נמלאנו רגשות חמלה ורחמים .הרמנו את הילדה,
הרגענו אותה ,ניגבנו את דמעותיה ,ליטפנו אותה
ושאלנו למקום המגורים של הוריה .אני לקחתי
את ידה בידי ,חברי לקח את האופניים ,וכך
הבאנו אותה להוריה .הם הודו לנו ,ואנו גמגמנו
משהו בגרמנית רצוצה .התכנית לגנֵ בת האופניים
התפוגגה .בלי אומר חזרנו שפופים הביתה.
משהו מהותי השתנה בנפשנו ,גם אצלי וגם אצל
חברי יעקב .איבדתי באחת את רצוני "לנקום",
17
ומאז ועד היום איני מסוגל לשנוא אף אחד.
האם באופן הזה יתנהלו מעתה עדויות
השואה? המאזין לעד ימסור את עדותו שלו על
העדות ששמע וילווה את עדותו בצילומי העד
הראשון? ואילו הדורות הבאים ימסרו את עדותם
על עדותנו וימשיכו להתבונן בחומרים שכל דור

פנחס והאקורדיון:
מימין — כנער בגרמניה לאחר המלחמה,
משמאל — האקורדיוניסט של קיבוץ מענית

הקבר המשפחתי בבית הקברות
היהודי בלובלין

בשביל הזיכרון

ישאיר אחריו? התאוריה הפסיכואנליטית מספקת
לנו הסבר על אופני ההדהוד של העדות בתוך הנפש,
מבקשת מאיתנו להיות עדים לעד ועדים לעצמנו,
בעת ובעונה אחת .ג׳ורג׳יו אגמבן כותב" :להעיד
משמעו להציב את עצמך ,בשפתך שלך ,בעמדתם
של אלה שאיבדו אותה זה מכבר ,להתנחל בתוך
השפה החיה כמו הייתה מתה ,או לרעות בשדות
18
השפה המתה כמו הייתה חיה".
עמרי בן יהודה מציע תרגום שונה באופן מכריע
לבית המסיים את שירו של צלאן שהבאתי בראשית
המאמר" :לא-אחד /מעיד עבור /העד"" .יש לשים
לב שצלאן הקפיד כאן על כתיבת האף-אחד כשם,
באות גדולה ” ”Niemandמסביר בן יהודה" ,ולכן
אין כוונתו לשלילת העדות אלא לחיוב שלה .העדות
בהחלט תיתכן ,והיא נעשית ,אלא שמי שמבצע
19
אותה הוא לא אחר מאשר אותו לא-אחד".
בתרגום הזה אני שומעת את צלאן מניח על כתפנו
את האחריות להמשכיות העדות ,מבקש מאתנו
להוסיף ולפענח מיהו "לא-אחד" .האם ידע צלאן
מתוך הכאב שהכריע אותו שלא-אחד אלא קולות
שלובים של קהילה זוכרת יאפשרו לנו להוסיף
ולהעיד עבור העדים? אני חושבת על הקהילה
הזוכרת של פנחס :אנה מתייצבת מולו מאז נעוריו
בתור נוכחות חיה ,אספת הקיבוץ יוצרת מעטפת
של האזנה שקטה לסיפור שסופר בפעם הראשונה
בפומבי ,תלמידים ומורים מפתחים עימו שיח פורה
במשך שנים ,ילדי בית היתומים בלובלין נענים
לקריאתו מרחבי העולם ,האורחים המסתוריים על
ילדיהם ונכדיהם נעשים לקהילה פעילה .בנו שלו
משמיע את קולו הטרנספורמטיבי בתוך הסיפור.
ובשנים האחרונות של פנחס ,כשהוא כבר חלש
וחולה ,יותם ואני מספרים את הסיפור בדרכנו
במפגשי "זיכרון בסלון" .אנחנו מראים את פנחס
מדבר בקטעי וידאו ,מנסים לנסח מחשבות משלנו,
ואז שוקעים שוב בקטעי הווידאו עתירי הכאב
והיופי .אנחנו יושבים נפעמים מול הכמיהה של
משתתפי המפגשים האלה לדבר .כמו קהילה אבודה
שסוף-סוף נפגשת ,וכולם רק מחכים שמישהו יגיד:
בואו נשב לדבר על זה.
פנחס זיונץ נפטר ב 30-בנובמבר  ,2018והוא בן
שמונים ושמונה .הוא נטמן בקיבוצו מענית ,מלווה
באנשים הרבים שקולו הכן ,הישיר והחם נגע בהם.
המאמר הזה מוקדש לו באהבה.
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