
 הבית של נדיה   
 

נדדנו במרחבי    . בשבילנו   דבר רגיל היה  כבר  מקולחוז לקולחוז,    , מכפר לכפרלעבור  
  כפרים והיו הרבה    .שרגל של יהודי לא דרכה בהם   רוסיה במקומות הכי נדחים,

 לא התקרבנו. בכלל לערים  .גדוליםוגם קטנים   , וקולחוזים 
 
לאחר שישב במאסר    .טובה למנוסהולאבא הייתה סיבה    ,רוב הזמן היינו במנוסה 

כמה חדשים ושוחרר, קיבל הצעה מהמשטרה לשמש כמלשין. אבא רקם תכנית  
קר  ינגיע, העש לא חשוב לאן  וזה היה מאד מסוכן. אבא היה תמיד אומר: "  .בריחה

צריך  הראש  את  אף פעם לא הבנתי למה דווקא    " . להניח את הראש  איפה  היהיש
   הגוף? שאר  ומה עם  ,להניח

 
ילדים    אנשים שונים,  ,כל פעם מקום חדש ,  האלה   אני מאוד אהבתי את הנסיעות

  אימי   העגלון.  ליד   עם אבא  תמיד ישבתי    אני מעניין.    מאוד בשבילי  היה    זהרבים,  
 ואחותי ישבו בעגלה.  

 
  , סיפורים   לא הפסיק לספר   לון גהע   מאד, ושוט גדול.רזה    לעגלון היה רק סוס אחד,

לא    היה מוריד את השוט על גב הסוס.   , אגב סיפור,מדי פעם ועל סוסים ואנשים.  
 , שגם היה רעב. את הצלפותיו של העגלון על גבו של הסוס הכחוש והמסכן,  אהבתי

הנסיעות היו  היו דומים בהתנהגותם.    שפגשנו בדרכים,   העגלונים  האמת היא שכל  
  הנסיעות   ,היו קשים מאד. אבל בקיץוהקור האין סופי    ,ארוכות, בחורף השלגים

   . מאד אהבתי את הקיץ   ,עצים ופרחים, היו כמו באגדות  ,יםדרך כפרים ושדות ירוק 
 

"  לאכול כאן יהיה לכם  מה   "  .בשבילנו  הקולחוז את  את הכפר או  בוחר  היה    העגלון
 .  העגלון אומר לאבאהיה 

היה  לא תמיד  . שיש מה לאכול סיבה מספיק טובה לגור בכפר תה יהיו ז מבחינתנו 
בכלל מה לאכול. והחלום    היה בהם  היו כפרים שלא  העגלון טעה לעיתים.,  נכון

 להשיג פרוסת לחם.  הגדול היה
 

 נשקף מבעד הערב ירד, אור עמום    כפר באוקרינה. בשולי  קטן    לבית הגענו  וכך  
  , נפתחה והיא    , דלתבאבא דפק  קר ומושלג.    היה חורף  ה  רובה.א עלה בחלון, ועשן  ל
מטפחת  ו  , עטופה בבד שחור וסינור לבן, זקנה לבושה בגדי איכרים  אישה   ה יצאו

לראשה פניה    , שחורה  על  נדיה"וחיוך  אותנו:   אמרה.   ." אני  הציג  אנחנו  "   אבא 
 . הראשלאכול משהו ולהניח את  מחפשים מקוםש , פולנים

 
    על יד החלון ,  חדר קטן רק  היהכולו הבית  כל  לבית. להיכנסהזמינה אותנו  נדיה      
 אבא ואמא,  איך  "  לעצמי  חשבתי  .שולחן וארבעה כסאות ולידה  ,מיטה  עמדה     
 לחייך נדיה המשיכה     "? נכנס למיטה הזו ,כולנו  , וגם נדיה , אני ואחותי הקטנה     
 " וק. 'אתם תישנו על הפריפיצ    המיטה היא שלי,: "ואמרה      

 
 
 

 היה תנור גדול ואש בערה בו. בפינת החדר 
 .  מטרשל בגובה  ,היה משטח גדול  התנור  לגגה רק בין הת 



 , תמיד היה חם ונעים. גם בימי כפור  ק.ו'ציוזה היה הפריפ 
 ללינת לילה.   , פסים ערב ערבמטוכך היינו 

 
עבודה אצל    מצאו  ואמא  אבא   . בכל כפר היה בית ספרלא    לבית הספר לא הלכתי, 

כי היה    לתמיד.בו  להישאר  רציתי  מצא חן בעיני ו מאד  הכפר    אחד האיכרים בכפר.
   וגם נדיה הייתה נחמדה.. אוכל

 
  ער ארוך ומבט עצוב ישו  , של איש עם זקן   תשומת לבי משכה תמונה קטנה את  

,  זה אלוהים   לא, "  אם זה הבעל שלה. ה. שאלתי את נדיה  ו תחתינר דלק  שבעיניו  
 ?אלוהים הגיע לנדיה ך לא בדיוק הבנתי אי אמרה נדיה. 

שיו הוא  כוע  " ?היום"למה אף פעם לא ראיתי את אלוהים עד  את אבא    שאלתי  
 " ?תנו בחדר יא
ברוסיה יש איסור חמור  "והוסיף:  "  .אלוהים שלנו, אנחנו יהודים"זה לא    :אבא אמר  

מגיעה  לא    סטלין  ו של יד ש אה  ר כנ  . בכלל   אסור להאמין באלוהים   לגבי כל הדתות. 
 " באלוהים שלהם. להאמין  לכפרים הנידחים, והכפריים ממשיכים 

 
שבו    מכפר אחר   שהבאתי איתי   , המחברת שליפיסת נייר מקרע  באחד הימים אבא  

אותה  לו סיגריה והדליק    גלגלגינה,  ב שהיה  יבש  לקח קצת עשב  ספר,  -בית  היה
 . בנר של אלוהים 

אותו  כעסה   , ונדיה תפסה  נדיה מאד  עבר בשקט.  לא  ואמרה:    על אבא,  הדבר 
 שאבא התנצל הרוחות נרגעו.   בסוף, לאחר  ", אתם יהודים."אתם בכלל לא פולנים 

 
עם הזמן  .  טיפלתי באחותי הקטנהואני    , ועבד ואמא  אבא    המשכנו בחיים רגילים. 

לנדיהאני   התקרבתי  לכל    .מאד  אחריה  הלכתי  אלי.  נחמדה  מאד  הייתה  נדיה 
ובחצר   לה  עזרתי   מקום. בגינה,  בבישול  לה  עזרתי  ,לטפל  את    . גם  לנקות  וגם 
 החדר. 

  למעלה רחב למטה   , שחור  גון מברזל י 'בצ  . בתנור  מבשלת  הייתהנדיה    הבישול את  
שבקצהו    , מקל ארוך  שזה  , רה'קוצ  הית הי  , לעומק התנור  יגון'את הצ  כדי להכניס  . צר

 . יגון מלמטה'לחצי עגול מברזל שהיה מתלבש על הצ מקלמחובר 
פשוט    כל ההסברים של נדיה לא הועילו. לתנור.    הצ'גוןאני לא הצלחתי להכניס את   

תי ולא  יסיתי וניואני ניס  , מדיהוא היה כבד    גון. י'צהלהרים את    הכוחלא היה לי  
   .הצלחתי

 
ושמתי עליו את הקוצ'רה שתפסה את הצ'גון  אותו   לקחתי   בפינה ראיתי בקבוק ריק.

מוט   על  קלות  נשענתי  כל  של  מלמטה,  ללא  בקלות  התרומם  והצ'יגון  הקוצ'רה 
על הבקבוק    מאמץ, הצ'גון  עם  גלגלתי את הצ'יגון  דחפתי את הקוצ'רה  ובקלות 

 לעומק התנור. 
 
 
 

הייתה   זה  עשי  ת"קשה  יוב,  המומהנדיה  פעם את  פעם  עוד  עשיתי  וכך    " , ועוד 
ויצא, שוב  , והצ'יגון נכנס  אך נדיה שבה וביקשה שאעשה זאת שוב ושוב  .כבקשתה

כל נשות הכפר לראות את    . ומהתנור  תנור, אל הבקלותשוד  ו נדיה הביאה את 
 הפלא. 



 
  הקשבתי לה. ו  , סיפוריםאהבתי    מאד   אני   . נדיה הייתה מספרת לי כל מיני סיפורים

זאבים    , ישנם דובים"והיא אמרה    ?" שאלתי. למה"  . "אסור ללכת ליער " נדיה אמרה  
 " . ביער  ושועלים 

  רועים מחיות ש דברים יותר ג הוסיפה נדיה "יועוד    היער היה באמת חשוך ומפחיד.  
 המכשף הגדול.   יקולהנ  שולט   על כולםו וגם מכשפות,    ים ורוחותד שיש ביער    . ביער

  קר וב"ונדיה סיפרה לי,    " שאלתי. איך לקח?"   ושבעה בנים."   בעלה  את  הוא לקח ליו 
אחד כל המשפחה ישבה סביב לשולחן. איש גדול עם תרמיל על הגב וקלשון ביד  

 . סתכל בחלון ה
   ,זה היה ניקולא האיש ה , רוצה הבעל שלי יצא לראות מה האיש  איוואן  
 נפל ולא קם עוד. כך קרה עם כל הבנים שלי. שלי  איוואן ו . הוא נעלם ו
ונעלם   בחלון  מופיע  היה  את  .ניקולא  לקח  הוא  את      וכך  שאשא,  את  וולודיה, 

 .  " את פאבל, את פיטקה, את סיומה ואת סירושקה הקטן ,מישקה
  . תי יחד עם נדיה סיפור עצוב. בכי אבל האמנתי לנדיה., הדבר נראה לי מוזר מאד 

  . ים היו מפחיד   השדים והמכשפות   הסיפורים עלמרוב פחד.    מעולם לא נכנסתי ליער
ולה יש עין אחת   , קרטושקה , מכולם  הסיפרה על המכשפה הגדולה והרעגם נדיה 
והיא קופצת ממקם למקום. והיו שדונים עם קרניים וזנב, והם    ,ורגל אחת   ,במצח

 על חיות היו לנדיה סיפורים יפים. לעומת זאת, היו המשרתים של קרטושקה. 
 

ו כמה עצי פרי. בקיץ היו כמה ערוגות עם כל מיני ירקות. היה לול קטן עם  בחצר הי
 יר את כולם.  עכמה תרנגולות ותרנגול אחד, שכל בקר היה מ 

 , ספסל אחד, שנדיה הייתה יושבת עליו ומספרת לי סיפורים  והיה
 מכשפות ביער. הועל כל השדים ו  , על כל האנשים בכפר 
מחסן  בחצר היה    אהבתי את הסיפורים של נדיה, למרות שהם הפחידו אותי מאד.  

בואי איתי  "יום אחד נדיה קראה לי,  ואף אחד לא נכנס אליו.    .נעול היה תמיד  ש
 ."  למחסן

 
  במחסן היו בגדים ישנים,  ונכנסנו. המחסן דלתהמנעול שהיה על נדיה פתחה את 

שצמח בקיץ בגינה נשמר לחורף  ה  וכל מ   , כלים לגינה, ברזלים  ,מקלות   ,כסאות
 במחסן. 

היה חשוך ומפחיד    . באמצע המחסן, על הרצפה, עמד ארגז עץ ארוך וצר סגור  
והוא היה ריק.  ,  הרצפהעל  שהארוך  הארגז  מכסה של  נדיה פתחה את    במחסן. 

שכבה בלי    ,עצמה את עיניה  , לבה את ידיהיש  נשכבה לאורכו.  , נכנסה לארגז   נדיה
 לנוע. 

אותה. ,  נבהלתימאד  אני    לקחת  בא  שניקולא  ולצעוק    חשבתי  לבכות  התחלתי 
שתראי איך אני  תי  ירק רצ  , אל תפחדי" ואמרה  ,  והיא פקחה את עיניה  " נדיה נדיה,"

אני, מרוב בלבול, אמרתי נראית   לי?"  זה מתאים  ואם  זה מאד  לה  בארגז  "כן   :
   מתאים לך."

 
 
 
 
 


