
 לעזור יכול לא בעלי למות! רוצה אני צועקת. אני
 הזיכרונות שאלה יודעת אני עובר. זה ואז לי

 בחיים נאחזתי חיי כל הרי כי לשאת, לי שקשה
חוזרים. הזמן, כל חוזרים הזיכרונות אבל בכוח,

 מה על לדבר לי היה אסור שנה ארבעים
 רצתה אחותי שלי. בראש היה זה הזמן כל שקרה.
 רצתה לא מזה. שיצאנו לאל תודה אמרה: לשכוח,
 שאני חשב שלי, לסיפורים האמין לא בעלי לדבר.

לברוח רצתה היא גם מיסכנה, אמא אמא, מגזימה.

 ימול■: אמו .הובא
 נותנת וא אשתך

 לא הוא אליה. לגשת
 שראיתי פאט שנל 1יח

 מתקרב בלבן אדם
 הרגשתי שלי, למיטה
 שאני פעם שו

מנגלה של במעבוה

 הזיכרונות, עם לבד כר, אני, ורק שם. שהיה ממה
השתיקה. עם הכאב, עם

מאמא? אתכן הפרידו מתי •
 הסאונה, אחרי תיכף איומה. הפרדה היתה זו
 קרא והנאצי האס־אס, עם נלחמתי נתתי. לא אני

לו שיעזרו שניים לעוד
אותד: להרוג יכלו הם •
 של הם התאומים שכל הוראות, קיבלו הם
 כמו אותנו אסף הוא בהם. לגעת ואסור מנגלה
 גמדים, יוצאי־דופן, חיפש הוא מזכרות. שאסף

 מעוותים אנשים גיבנים, בהריון, נשים ענקים,
 חמש בת שילדה יוצא״דופן היה וזה ותאומים.

נלחמו. לא אחרים נלחמת.
 לאוזניו הגיע וזה נורמלית, לא לחימה היתה זו

 בראש אותי שם הוא רגע ומאותו מנגלה, של
הרשימה.

 זה הופיעה. אמא שהפרידו, שעות כמה אחרי
 לא היה? זה מה יודעת את פה! אמא משהו,

 על התנפלנו. פה? עושה את מה אמא, האמנתי.
 מנגלה איתנו. נשארה היא אותה. חיבקנו אמא,

 שלושתנו. על שלו הניסויים את לעשות החליט
 בנו ראה הוא אמא, על גם ניסויים עשה הוא

יוצא־דופן. מיקרה
כך? אחר קרה מה •

 של המחנה בסוף בכלוב, אותנו שמו
 שתי ועוד אותי אחותי, את אמא, את המישפחות:

 בו היינו מטר, על מטר היה הכלוב תאומות,
 קש, היה הריצפה על עכברים. כמו אנשים חמישה

כש ישבנו הצטופפנו, לשבת. מקום היה לא
 שבוע אותנו החזיקו כך במצח. נוגעות הברכיים

 היה אסור צרכים. בלי שתיה, בלי אוכל, בלי
 אומרת אמא אוכל. לבקש או לבכות לדבר,

 האצבעות. את רק החוצה להוציא היה שמותר
אמא את שוב לקחו אותנו, הפרידו שבוע אחרי
 ראית לא המילחמה םו!ז עד •

אותה?
 אותה לקחו מנגלה. של תרגיל שוב היה זה לא,
 לראות רצה הוא פעמים. וכמה כמה אותה והחזירו

צועניה. לי קורא היה הוא הפרידות, על נגיב איך
 הראשונה ההתרשמות היתה מה •
ממנגלה? שלד

 שוט עם יפה־תואר, גבוה, בן־אדם היה הוא
 במדים, טיפיטופ לבוש במגף. מכה הזמן כל ביד.

שחור. שיער
 היה הוא אליכן, התייחס הוא איד •

 את שהניח או אישית אליכן מתנכל
לאחרים? המלוכלכת העבודה

 הרבה ממנו חטפתי אני מכה. ה־ה בעצמו הוא
 לבלוק אותנו לקחו כך אחר מכות. הרבה מכות,

הניסויים. את המשיכו ושם הצוענים של
 מה הבנת חמש בת ילדה בתור •

לכם? עושים
 עכשיו עד דם. המון לנו הוציאו יודעת. לא אני

מאנמיה. סובלת אני
כאב? וזה •

הגרמ לקצינים נתנו לנו, שלקחו הזה, הדם
הפצועים. ניים

וכאב? •
 רציתי לא בעיות, עשיתי ממנגלה. פחדתי לא

 זרק אחת פעם לי. מרביץ היה הוא דם. לי שיוציאו
 מה בי שיעשו נתתי לא הריצפה. על אותי

המח על אבל השתלטו, הם הגוף על שרוצים.
לקחו אמא, את לי לקחו השתלטו. לא הם שבות

החורג ואביה אמה בעלה, עם ורה
אותנו!״ הצילה .אמא

בדימונה במשתלה קלוגר ורה
שלי!־ התראפיה .?והי

 ממני פחדתי לא אבל מיספר, נהייתי הזהות, את
מהניסויים. ולא גלה

כאב? •
לבכות. היה אסור הכאב, על לחשוב היה אסור

שלכם? היום סדר היה מה •
 מלא אוכל לנו נתנו פעם בדיקות. היום רוב
 ונתנה קאפו באה הריצפה. על אותו זרקתי אבנים.

 את לה: אמרתי ״תנקי!" אמרה: רצח, מכות לי
 היה מנגלה כי אותי להרוג יכלה לא היא תנקי!
אותה. הורג
התנגדת? לניסויים •

 דברים לילד כשנותנים הניסויים- עם דווקא
 ואחר־כך אבנים לאכול מקבל כשילד טובים,

 שרואה ילד פעולה? ישתף לא הוא — ממתקים
 השוקולד את לוקח מרעב, מת והוא שוקולד
 יעשה קובית־סוכר, שרואה ילד פעולה. ומשתף

אותה. לקבל בשביל הכל
כאב? וזה •
 קיבל שבכה, מי לבכות. היה אסור בכינו. לא

 אחך הניסויים על לדבר היה ואסור מכות־רצח.
 היתה הכאב. עם להישאר היה צריך השני. עם

לדבר. ולא לבכות לא מפורשת הוראה
 היתה איפה הניסויים, זמן וכל •

אמך?
 ידעתי לא אותה. לקחו ניסויים, בה עשו כשלא

 פרצה בבלוק־הניסויים, כשהיינו זוכרת אני איפה.
 לחסל התחילו האס־אס אבעבועות. של מגיפה

 אוכל, לנו להבריח ניסתה אמא שלמים. ביתנים
 קליפות והוציאה בפחי־האשפה חיטטה היא

 עם אלינו והגניבה במים בישלה תפוחי־אדמה,
 היא גן־עדן. טעם דליקאטס, היה וזה המים,

 היה בראש. רובה בקת בה היכה והאס־אס נתפסה,
 למחרת בה. ירה לא למזלה, אותה. שחיסל בטוח

 היתה היא לבלוק. אותה גררה אחרת אשה בבוקר
התאוששה. והיא בה טיפלו אבל גמורה,

 שלה, התכשיטים את להחביא הצליחה אמא
 כדי לקאפוס, אותם מוכרת היתה הזמן וכל

 את לקחה הקאפו קופסת־סרדינים. לנו להבריח
 אני אלינו. הגיעו לא הסרדינים אבל היהלומים,

 התכשיטים, את החביאה היא איפה לך אגיר לא
לנחש. יכולה את

ה לנו. להבריח ניסתה הזמן כל אמא ככה
 היה שלנו הצריף ולכן ממגיפה, מאוד פחדו נאצים
 מבוגר אף בלי ילדים, של רק צריף ומסוגר. סגור
אחד.
 — מבוגר בלי בצריח, ילדים רק •
החיים? התנהלו איך

לדבר, יכולנו לפחות שם בשני. האחד טיפלנו
 מנותקים היינו שלם חודש קאפוס. היה לא כי

הכי־קטנים. בין היינו ואני אחותי המחנה. מכל
ניצלתם? איך •

 היה זה המגיפה. של לבלוק פיתאום באה אמא
מחריד. משהו

מתו? ילדים •
 קראו לילדה וביני. אחותי בין מתה אחת ילדה

 שלושתנו שכבנו בגילנו. היתה היא סימון, גביקה
 אחת אם להסתובב. היה אי־אפשר קטן. דרגש על

 כדי לנשום צריכים היינו להסתובב, רצתה
 יותר יש סרידינים בקופסת שלושתנו. שנסתובב

 אחד. בוקר ואז, בצריף. לנו שהיה ממה מקום
 לגביקה: אמרתי להסתובב. רציתי לקום, רציתי
מסת אני כלום. גביקה! קומי, תגובה. אין קומי.
מתה. הילדה — כלת

אותך? זיעזע עדיין זה •
 זה איך מאמא. חוץ הכי־קרוב, האדם היתה היא

שלישיה. היינו יזעזע? לא
עשיתם? מה •

 הייתי וכבר לבכות, היה אסור בכיתי. לא אני
אבן.

 — מתה גביקה את כשמצאתי בבוקר,
 הסתכלתי — מתעדת ממש אני כי טוב, תקשיבי
 לקחו בצריף. ילדים יותר היו לא ופיתאום מסביב,

 את רק השאירו הלילה, באמצע כולם את
אח אין מסתכלת, אני תאומים. ועוד שלושתנו

לקחו? כולם את הילדים? איפה אחד.
המתה? הילדה עם עשית מה •
 פתחו הגוויה. את לקח אולי מישהו יודעת. לא

 אמא, לה: אמרתי באה. אמא פיתאום דלתות.
 באמצע הילדים את לקחו מתו. כולם מתה, גביקה
מתו. וכולם הלילה

 ער זה את לה אומרת אותי שומעת שלי אמא
הזה. היום

אז? קרה ומה •
 והמשיכו בית־החולים של לבלוק אותנו לקחו
 הסידרה התחילה אז המשיכו. כן, כן, בניסויים.

הניסויים. של הגדולה
בכם? עשו ניסויים איזה •

 במישפחה בנו, וגנטיים. גינקולוגיים ניסויים
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