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 הפרס במו "זה
 לנו שחיבה

הדרך" בסוף

 של בתו אירית, עם הילדים, בגן יחד שהיו ויצחק, אילנה וזעונואל: אחים". לעוני אחד קוראים ׳אנחנו
בברגן־בלזן בגן למטה: בגן היה הוא עוגם ז״ל, כץ צחק

 שאחרי לעולם נולדו הם
 רצויים לא ילדים המלחמה,

 שכל אמהותיהם בידי שננטשו
 אפל. סוד הסתירה מהן אחת

 התמונה שצולמה אחרי שנה 70
 "הסודות הסרס בזכות הזאת,

 השבוע שיוקרן איידה", של
n־yes ,את הפגשנו דוקו 

 העקורים במחנה הגן ילדי
 מעגל לסגור כדי בברגן־בלזן

חיפושים של שנים בתום

 בתמונה מופיעים קטנים ילדים שבעה
 בסוף מתישהו בשחור־לבן שצולמה הזו,

 הם היום. עד היטב ונשמרה 40ה־ שנות
ומתפעל, מסוקרן מבט בעדשה נועצים

 ההתרגשות את לראות ניתן פניהם ועל
 אישה ניצבת לבן, בסינר מאחוריהם, הצילום. מעצם
 כפי מאושרים, נראים הם שלהם. הגננת ומחויכת, צעירה

שהת לדמיין קשה בתמונות. לטעות אפשר שלעיתים
 שבו ברגן־בלזן, הריכוז במחנה צולמה הזו השלווה מונה
יהודים. ולא יהודים אסירים, אלפי עשרות מתו

 שהפך במה שפעל הילדים מגן הזאת, התמונה בזכות
 כמו "זה שנה. 70 כעבור שוב נפגשו הם עקורים, למחנה
 "התחלנו מילמן. אילנה אומרת מטמון", אחר חיפוש
 אחר עברו, אחר בנפרד חיפש אחד וכל הופרדנו, ביחד,

שחי הפרס כמו זה נפגשים, כשאנחנו עכשיו, משפחתו.
הדרך". בסוף לנו כה

הקצה עד ח״ם
הברי כשהחיילים ,1945 באפריל 15ב־ חם יום זה היה

 שמצאו מהזוועות בתדהמה והוכו המחנה את שיחררו טים
 מחנה את שם והקימו שיקום, בתהליכי החלו לאט־לאט בו.

 אלפי עשרות שקלט באירופה, ביותר הגדול העקורים
 קהילה, חיי שם קמו הבריטים ובפיקוח בתמיכת פליטים.

 השאר בין הגיעו שם שפעל הילדים גן אל ופנאי. תרבות
 וגם דרך, לא בדרך שניצלו יתומים, יהודים תינוקות כמה

 הם משם וננטשו. אמם מרצון שלא לעולם שבאו כאלה
 בידי ואומצו הנוער, עליית באמצעות לישראל המשיכו

 שאי או מאומצים, שהם ידעו תמיד לא שונות. משפחות
בברגן־בלזן. שם, היו בכלל הם פעם

 שהציגו מהם, כמה לראשונה הפגשנו פסח המועד בחול
וחי לישראל עלייה האם, בידי נטישה דומה: כיפור כולם
 שחלף הרב הזמן למרות זהותם. אחר ומתמשך עיקש פוש

 ניתקו לא שלרגע ותיקים חברים הם כאילו היה נראה
 החסר החלק כהשלמת עבורם הייתה עצמה הפגישה קשר.

 מי מעניין חשבתי: בתמונה שהסתכלתי פעם "בכל בפאזל.
 יצחק המארח, מכפר חיים", הם ואיפה האם שם, הילדים הם

וגי הילדות, מאחת טלפון קיבלתי אחד שיום "עד שגיא.
 האחד קוראים אנחנו מאז, דומה. די כיפור לנו שיש ליתי
אחים". לשני

 וחיוך בלונדינית בלורית עם בתמונה שמופיע שגיא,
 אומץ לארץ וכשהגיע לאיידה, בברגן־בלזן נולד מבויש,

"יל כבנה. אותו שגידלה ידידיה מכפר משפחה ידי על
 אחד, שיום "עד מכפר. הוא בנעימים", עליי עברה דותי

 והתרים הילדים אחד אליי ניגש ,11 בן בערך כשהייתי
הביולוגיים. הוריי לא הם אותי שמגדלים שההורים לעברי

 וגילה הוריו עם התעמת שגיא חיי". השתנו יום מאותו
 חידש הוא בקנדה. מתגוררת איידה, הביולוגית, שאמו
 לספר בתוקף סירבה היא מותה עד אך הקשר, את עימה

אביו. היה מי לו
 yes^ שיוקרן איידה״, של ״הסודות המטלטל הסרט

 החיפוש ואת שגיא של סיפורו את מגולל ,29.4ב־ רוקו
נמ בו, שמופיעה והתמונה הסרט בזכות זהותו. אחר שלו
 אחד בברגן־בלזן. ההוא בגן איתו שהיו ילדים שני עוד צאו

 שנותרה היחידה היא הזאת שהתמונה כץ, יצחק הוא מהם
הע למחנה הגיע ברוסיה, 1944ב־ נולד "אבי מילדותו. לו

 הנוער עליית עם לארץ עלה ממנו הנראה וככל קורים
 כץ אירית בתו, מספרת בלבד", ארבע בן ילד ,1948 במאי

 מוסדות לבין אומנה משפחת בין עבר הוא "כאן לנדמן.
 בלומה, אמו, עם קשר יצחק יצר שמונה בגיל רק שונים".
"נת אביו. היה מי לו לומר וסירבה בנפרד, לארץ שעלתה

אירית. הבת אומרת בחומה", קלנו
 הבת צפתה כשנה ולפני שנים, שש לפני נפטר כץ
 ולפתע בטלוויזיה, איידה" של "הסודות בסרט אירית
היל מגן אביה של הידועה התמונה את המרקע על ראתה

 לפגוש מתרגש מאוד היה "אבא פעימה. החסיר ליבה דים.
 אנשים חיפש תמיד "הוא בצער. אירית מספרת אתכם",

הספיק". לא שהוא חבל מילדותו.
 שהיא מיד והבינה הסרט את ראתה מילמן אילנה גם
 פרנקה, לאמה המלחמה לאחר נולדה היא מהסיפור. חלק

 תחת המלחמה שנות את ושרדה ורשה מגטו שהוברחה
בי שכותבת מילמן, נשלחה הזה מהמחנה בדויה. זהות
 היא בנמל כבר לישראל. בגפה חייה, סיפור את אלה מים

 "כל מרחביה. מקיבוץ ילדים חשוך לזוג לאימוץ נמסרה
 באתי מאיפה ותהיתי לזהותי בנוגע שאלות בי עלו השנים

 אמה את איתרה היא לימים אומרת. היא שייכת", אני ולמי
 מי לומר סירבה היא וגם הקשר, את איתה וחידשה בקנדה

אביה. היה

והחרטה הבושה
 להיריון נכנסו הללו הנשים שכל היא הרווחת הסברה

 נולדו תינוקות הזה "בזמן הילד. על לוותר ובחרו רצוי, לא
הש הללו הנשים "לפעמים מילמן. אומרת כוונה", ללא

 היה אחרים במקרים חייהן. את להציל כדי בגופן תמשו
 הן לכן חרטה, וגם בושה בזה הייתה בהתעללות. מדובר
השנים". כל הסוד על שמרו

©יצחקכץז״ל נזיזימן איענה © שגיא ©יצחק

 אחד אף המורכבות, את מבינים שהם משום אולי
מוק הייתה תמיד "אמי אמו. את שופט לא הללו מהילדים

 חתמה שהיא "גיליתי מילמן. אומרת ושקרים", סודות פת
 הסוד את החביאה והיא עליי, מוותרת היא שבה תעודה על

 לגלות הצליח כץ עליי". שוויתרה שהתביישה משום הזה
חוש "אנחנו לא. ותו ברוסיה, שנולד נוצרי היה שאביו רק

 הייתה לא "היא אירית. הבת, מספרת נאנסה", שהיא בים
השואה". תקופת על דבר שום לספר מוכנה

 עברם, עם הילדים של הזאת להשלמה הסיבות אחת
 את הציל בעצם בברגן־בלזן הילדים שגן בעובדה נעוצה

"כשגי שגיא. מספר נפלאה", במשפחה "גדלתי חייהם.
 הייתה לא היא בקנדה, אמא לי ושיש מאומץ שאני ליתי

 18 לגיל כשהגעתי אישה. עוד הייתה היא אמא, עבורי
האימוץ". תיק את פתחתי לא אפילו

 חמישה במשך ישבנו אמי את "כשמצאתי מילמן:
 שאמרה במה סתירות הרבה כך כל היו ודיברנו. שבועות

 עצמה: על חזרה במיוחד, חשובה אחת, נקודה אבל לי,
 היא טוב. חינוך שאקבל כדי לארץ אותי שלחה שהיא
• צדקה״. והיא לבדה. אותי לגדל קשה לה שיהיה הבינה


