
 הלב שנשרף
 ברומא

 ברומא תהו מי האישה האלמונית, לבושת השחורים, שלבה נדם וקרסה
 בלב קריית הוותיקן בו־זמנית, המתינו קרוביה הישראליים לנחיתתה.

 אישה יהודייה בעימות עם גורלה. סיפור המוליך את הקורא על פני שלוש
 יבשות לאורך עשרות שנים - לפני מלתמת העולם השנייה, בתוכה

 ואתריה. עמגואל בר־קדמא מגולל דרמה אישית ומשפחתית.

 עמנואל בר־קדמא

 ברקע כבר מהדהד קולו הצרוד של האב הקדוש. לא אליי הוא
 מדבר הפעם. אני חותם מראש על כל בשורה של אחווה אנושית
 ושלום בעולם. אני לוקח צעד לאחור, מתבונן, כמו אנתרופולוג
 חובב על ים הראשים, שחלקם מורכנים בדבקות וחלקם מרכזים
 מבט בחלון הרם. כמרים וגזירות, ולא מעס אחרים, כורעים

 ברך.

 הפעם באתי לכאן לא בשביל האמנות, גם לא כדי לבדוק את
 אמונת הרבים. באתי בשביל להבין. באתי על מנת להחזיק בידה,

 למתות את העיניים הדומעות, של דודתי אנוטה.
 דודתי אנוטה. צנומה, הרבה לבן בבלונד הכהה. אישה לבד.
 כל תייה ליד סבתא רתל עתירת השנים. עכשיו כאן, בוותיקן,
 אוכל אולי לראות את לבושה השחור, הנצחי. אני שומע את הד
 צעדיה. עיניה אדומוח, נפוחות, מוחה אותן מדי פעם במחחטה

 לבנה, שמאונרפת בידה.

 לפנות ערב. אופק מדמם. שמש אדומה משלחת קרניים שבורות
 באלפי גוונים חמי צבע אל תוך קבוצת עננים כהה, שתעתה,
 משום מה, אל אונוסט הרומאי. לפנות ערב. השמש נלחמת על
 חייה לפני שתטבע מאחורי כיפת הקתדרלה. עוד שנייה, הכחול
 הקר יאסוף אל תוכו את האדום הלוהט. קו התפר בין היום
 והלילה. הגורל, אומרים, מתעב אל שניות ההפקר הללו, שתשוב
 בהן לשמור על הנפש. רבבות אנשים עומדים כאן בדממה. מהם
 יש שכורעים בראש מורכן וידיים משוכלות. כולם ממתינים
 בדריכות, ממקדים מבטים אל התלון המוכר, להופעת ראשו
 הכפוף של האב הקדוש. הקול הצרוד, הקשיש לעייפה ולתולי,
 מוסיף להרעיד מיליונים רבים של מאמינים מקצה העולם ועד
 קצהו. הקולות היחידים הם קולות הניסוי של מיקרופונים.
 ההמולה הרומאית נבוהת הדציבלים נעצרת על סף הכיכר הענקית

 הזאת.

 הוותיקן הוא בשבילי ביקור חובה. יש רנעים, כמו עכשיו,
 הונה בעוצמתה של אמונה, מתבונן בצללים
 ההולכים ומתארכים של הערב, חושב על קווי
 התפר של הקיום. דמדומים. אצל היהודים קיים
 מדרש הטוען כי יש רגע, והוא לא יום ולא לילה,
 שבו נפתחים שערי שמים וכל תפילה תירצה. אבל
 בכל דרמה מוכרת אחרת, זו שעת דקירת הפגיון,
 או לגימת קובעת הרעל. יש, כבר אמרתי, לשמור

 על הנפש בשעה הקשה הזאת.

 בדרך כלל אני בא אל הוותיקן, לרוב בלי לוותר
 על פירנצה, לספונ רנסאנס, למלא מצברימ מתוך
 אותם תומרים בסיסיים שמהם עשויה היצירה
 האנושית. אני יכול להתבונן בתקרת הקפלה
 הםיסטינית, ביצירת העד של מיכאלאנג׳לו, עד
 שכאב בלתי נסבל בצוואר ובעורף ייאלץ אותי
 להוריד את הראש - על מנת לשוב ולהרימו. וחוזר

 תלילה. וחוזר חלילה.
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 אילמות של תזמורת בצורת.
 המטוס של ״אליטליה״ עוד לא נחת. יש זמן. אימא מאח
 נרגשת. אנוטה. אחות אהובה וקשת חיים. אמנם, הן התראו
 כמה שנים קודם, בעת ביקור של אימא בבואנוס איירס. ״לא
 הספקנו לדבר הרבה," אמרה אימא, ״הייתי תיירת לומן קצו
 והייתי חייבת להתחלק בין סבתא ובין יתר האחים.״ היו לה

 לאימא, ציפיות גדולות מהביקור הזה. היא המתינה בקוצר רוח
 לשיחות הנפש, לזיכרונות, לסיפורים שלא סופרו, לפשר דבקותה
 הלוהטת של דודתי באמונה הקתולית. נראה לי שמעט מאוד

 םכל זה התממש.

 הייתי ילד תל אביבי מאושר, שטוף ים ושמש, כאשר איישם,
 מעבר לאופק, עמד העולם על נפשו. אירופה כולה הניפה אח
 דגל צלב הקרס, מי באילוץ ומי בשמחת הזדהות. בשבילנו, בת7
 אביב השאנגה, זה קורה הרחק מעבר לאופק. שטח מת. ענייגו
 אותנו הרבה יותר גיבורי ההצנות היומיות בבית העם, פלש
 גורדון, בוק ג׳ונם, אדי פולו וכל יתר האקדחים המהירים ביותו
 במערב, הסירות בירקון, הצריף של התגועה, הכדורגל באצטדיו

 המכבייה והים.

 ובו־ומנית בוקרשט, פאריז של המזרח, הניפה את דנל צלב
 הקרס ברצון ובשמחה. בסים עורפי ללוחמי החוית הרוסיח
 הגדולה. קציגים גרמניים, בחופשות מהחזית, התקבלו אצ7
 נערות העיר ונשיה בזרועות פתוחות ובמחשופים נדיבים. הרבה
 פעילות על רצפות הריקודים ובחדרי המלונות
 עיר שוקקת ריקודים, שוק שחור פורח ועילוםים

 בהמשך, יבואו רעידת אדמה קשה והפצצוח
 קטלניות של בעלות הברית להעיב על השמחה
 הגרמנים, כאמור, היו אורחים בלתי מזיקים
 בדירת דודי אלברט הופקע חדר לספק מגורים
 לקצין נרמני, שהיה, כפי שנמסר, ג׳גטלמן
 מושלם. הסב, למרות יהדות מארחיו, לשולחן
 המשפחתי ופיצה אותם בסינרים מקובה, קוניאק
 מצרפת ושינקן מעושן איטלקי, מהתוצרח

 המשובחת של העיר פארמה.

 אמגם הוטלו הגבלות על יהודים - בעיקר
 תקנות אפרטהייד ברוח חוקי נירגברג. לא יותר

 לא טלאי צהוב. בטח לא גטו. אמנם לפני זמן
 קצר היה בעיירה פוגרום, ובו גשרף בית הכגסח
 הגדול וכ־140 יהודים נרצחו אבל מאז, סולקו

 קתדרלת סן פייטרו, מסדרוגות ארוכים, מגולפים, ויטראז׳ים
 !מפוארים, הםיסטינית, התקרה שאין דומה לה בעולם.

 כאן, באיושהו מקום, אולי מתחת לסיסטינית, אולי מול איזה
 ויטראו׳ פרסקו מפואר, אולי בתוך ההמון בכיכר הנחלה, מול
 הכיפה המשחירה, על גבי שעון השמש, סיימה דודתי אנוסה
 את חייה. הוותיקן, רומא, היו תחנת חייה האחרוגה של דודתי
 אנוטה. אני מקווה, שנשמתה ידועת הסבל הניעה אל המנוחה;
I .והנוחם 
 וה סיפור בכמה קפיצות מדורגות לאחור. דרמה מקופלת!
 בסערות הגדולות של המאה ה־20. אמי, שהיא אחותה הצעירה
 של אנוטה, כמו יתר האחים שלהן, כל דודיי, כבר אינה בחיים,

 נם אבי שוכב מתחת למצבה המשותפת.

 באונוםט 1963, בשעת דמדומים דומה, נסענו, הוריי ואני,
 לשדה התעופה בלוד. בן גוריון היה אז אדם פעיל מאוד, ולא
 שם של גמל תעופה. באותם ימים המתיגו לגוחתים מאחורי קיר
 זכוכית גדול, שמעבר לו גיתן לראות את הבאים בתור לבדיקת
 דרכוניהם, ומשם אל המסוע, ממתינים לכבודתם שתתגלגל.
 אנשים רבים, דבוקים בערימה צפופה לקיר הזכוכית, על קצות
 האצבעות, מדמים לאתר יקירים וצועקים את שמותיהם,
 בהתעלמות מהמחיצה האטומה. פה ושם מצליחים ליצור קשר
 ודמות מתקרבת למחיצה, משגרת נשיקת אוויר ומשמיעה מילים



 רותח על ראשו, הייתה אימא מתיישבת באחת הכורסאות בבית,
 מתחילה לדפדף באלבום. רחוקה מאמה, מאחיה ואחיותיי
 כנראה שנוכחותנו לא הספיקה לה כדי עצירת דמע ומתיטת
 חוטם. אימא התגעגעה, ומשגענועיה נגעו ללבו הרך של אבי,

 גויסו הסכומים והיא המריאה לביקור בבואגוס איירס.

 על הלוח הפלורסנטי בשדה התעופה מנצנצח נחיתה
 "אליטליה" מרומא. הרמקול מוסיף אישור בשתי שפות. אנחנו
 מחקרבים אל קיר הזכוכית, מנסים לאתר אותה. "חפשו אישה
 קטנה בשחור,״ אומרת אימא. מדי פעם נדחה היה למי מאתנו,
 שהנה היא - זאת שמדברת עם השוטר. לא. היא עומדת ומחכה
 למזוודה. ברנע מסוים החלטנו לעבור ולעמוד בחון, לפני הפתח
 ממנו יוצאים הנוחתים. הנה יוצאים הבאים מאיטליה. אני מזהה

 אותם לפי השקיות מהדיוטי פרי של רומא.
 זרם היוצאים הידלדל עד שנמונ. השוטר בפתת מבטית שכל
 הנוסעים מרומא כבר יצאו. הלכנו למשרד "אליטליה״ בשדה
 התעופה. הם אדיבים מאוד, נכונים לעזור. הלך טלקס לרומא.
 התשובה הייתה מהירה: "הנוסעת אנה פ. הניעה בטיסה מסי....
 מבואנוס איירס, ירדה להפוגת יומיים ברומא ולא התייצבה
 לטיםח ההמשך, מסי..., לתל אביב, שהייתה רשומה אליה."

 ״אין לכם מה לחכות, לכו הביתה״ הציע מנהל התחנה באנגלית
 כבדת היגוי. רשם את מספר הטלפון שלנו והבטיח לחלק אתנו

 מיד כל מידע שיתקבל.
 נסענו הביתה. אבא החזיק לאימא את היד. אכלנו ארוחת

 ערב על המרפסת בדממה.

 בשעה מאוחרת למדי צלצל הטלפון.
 הנוסעת אנה פ. נפטרה הבוקר בבית החולים (שכחתי
 את שמו) ברומא, לשם הובאה במצב קשה אתרי שהחמוטטה
 בעת ביקור בקריית הוותיקן. היא זוהתה על פי הדרכון וכרטיס
 הטיסה שהיו בארנקה. נופתה נחה בחדר המתים של בית החולים

 הנ״ל. מצפים לשמוע על המשך ההליכים.
 איםא לא התרסקה לרסיסים. היא בכתה חרישית לתון
 הממחטה. ״אומללה," תזרה ואמרה, "ככה אלוהים התזיר לח
 אהבה.״ אחר כך היא דיברה אליה קצת ברומנית מהבית. ״היא
 מתה במקום שבו הכי רצתה למות," היא חזרה ואמרה אינספור
 פעמים. אולי כך הרניעה אימא את עצמה שיש לאבדן הזה סיבה
 וכפרה. אבא היה נסער וחיפש פתרון למצב. יש לנו דוד בפאריז,
 אלכם, אתיהן הבכור של אימא ואנוסה. עברו שעתיים עז

 שקיבלנו את השיחה. זו הייתה אז המציאות.

 כן. הוא כבר יודע דרך בואנוס איירס. נם להם הודיעו, על פי
 התעודות שנמצאו על נוף הנפטרת. יטוס לרומא במטוס הראשון.

 מחולליו, החבורה הפאשיסטית האלימה של ״משמר הברזל"
 וראשיו נכלאו או נורו. הדיקטטור הצבאי וקציניו קטעו באבחה
 אכזרית כל ניסיון של פוטש. הנאצים הגרמניים, משום מה,

 הניבו באדישות על כתישתה של המפלנה האחות.
 אבל העננה השחורה הייתה שם. קרוב מאוד מעל לראש.
 פולין לא הייתה רחוקה והשמועות הגיעו. יהודי בסרביה
 ובוקובינה נשלחו, בתנאי תת אדם, למחנות כפייה באוקראיגה

 הכבושה.

 שלושת דודיי הרנישו כי האדמה הבוערת כבר חורכת את
 סוליות נעליהם. אם מישהו יניף גרזן הוא ינחת לפני המל עליהם.
 הם היו, לפני שהתחיקה האנטישמית הרחיקה אותם
 מאחזקותיהם, אילי תקשורת, מו׳ילים של שני היומונים, הכללי
 והכלכלי, התשובים ביותר ברומניה, שלטו על תחנות רדיו,
 התזיקו במניות של תברות הנפט שקדתו ושאבו בשדות
 פלויישטי. מוקדי התקשורת אםנם נלקחו מהם, אבל הם היו
 עדיין חופשיים, עשירים למדי ונהנים מקשרים טובים, אם כיי
 דיסקרטיים בצוק העתים, עם אישים לא מעטים בשלטון ובשוליו.
 בצמרת השלטון היו גם כאלה שלא הימרו על ניצחון בעלת הבריח

 הגרמנית.

 קשרים וכסף, כסף וקשרים, הביאו לכל המשפחה, כולל סבתא
 רחל והחדה אנוטה, דרכוגים ארגנטיניים. אבל למתנה הזאח
 היה צמוד תג מחיר: החנאי לאזרוחם הארננטיני היה המרת
 דת - להיות לקתולים. וכך היה. כולם הלכו לכגסייה קתולית

 בבוקרשט, בה הוטבלו בשם האב, הבן ורוח הקודש.
 במולדתם החדשה, בבואנוס איירס, הסירו רוב בני מטפחתי
 את גלימת הצלב. סבתא רחל חזרה להדליק נרות בלילות שבת
 ולצום ביום הכיפורים. לדודים, שחזרו לשגשג על האדמה
 החדשה, היה כנראה נוח להישאר ללא הגדרה ברורה. רק הדודה
 אנוטה דבקה באל, בבנו ובצלב. התפללה בחרדת קודש בכנסייה,
 הקפידה ללכת להתוודות, ההעמקה בבשורות השונות בבריח

 החדשה.
 לצערי, לא הכרתי היטב את דודתי אנוטה. ילד קטן הייתי
 כאשר ראיתי אותה לאתרונה, מתלון הרכבת המתרתקת, בתחנת
 הרכבת של בוקרשט, מגופפת, ביד נחמה, ממחטה לבנה. ומאזן

 לא יספתי.
 את כל היתר אני יודע םסיפורים ומאלבומי הצילומים
 המשפתתיים. קשה להאמין, אבל האישה הצעירה והפורחת,
 הצוחקת בשיניים לבנות מתתת לבלונד מתנפנף, היא אותה
 אנה־אנוטה של הימים האמרים. הנה היא בשמלה פרחונית

 בהירה, נוף צעיר וסקסי. מקפצת בשדות.

 בערבי החורף הארוכים בתל אביב, ליד תנור נפט שקוכוקום



 סבתא רחל, עד מותה, מוות של נשיקה, בגיל צלול ומופלג,
 לא ידעה על מותה של אגוטה. אמרו לה שהחליטה להישאר
 ולהשתקע בישראל. הדודים שלי הקריאו באוזגיה מכתבים בכתב
 ידה של אימא, שכביכול אנוטה כתבה. למרבה המזל, לא הבחיגה
 כזיוף. כך, עד לאותו לילה שבו שכבה לישון ולא קמה, גמנע

 סבתא רחל כל הצער הנורא הזה.
 ועכשיו, אחרי שנים רבות, אני שוב בוותיקן. אני מחפש,
 מתחת למחול צבעי אש של דמדומים רומאיים, את דמותה
 הכחושה, עוטת השחורים, של דודתי אנוטה בין אלפי המאמינים
 בכיכר סן פייטה, מבקש אותה בין התיירים המשתאים בקפלה
 הםיסטינית, מרימה עיניים מאמינות למחנה שעל הוויטראז׳
 בקתדרלה. שואל את עצמי היכן בדיוק, באיזו נקודה של המקום
 הקדוש לה כל כך, קרסו היא ולבה. יש דברים, כתב פעם משורר

 הדוד אלכס השלים את סידורי הלוויה. בעצה אחת עם אימא,
 ועם האחים בארגנטינה, הוחלט על לוויה קתולית. דווקא שם,
 ברומא. אימא הייתה משוכנעת שאנוטה מתה בזמן ובמקום

 שרצתה.
 אין לי מושג היכן טמונה הדודה אנוטה ואם היא בכלל טמונה
 בארון בבית עלמין, או שמא גשרפה גופתה. אין לי מושג אם,

 ןזיכן שהוא, בעיר הקדושה הזאת, יש איזה לוח ויכרון צנוע

* * * 
 אחרי שנים, בערב שבת אחת, אבא כבר לא היה בחיים,
 שמעתי מאימא את סיפורה של אנוטה. איזו ביונרפיה. אני םנסה
 לשחור. אנוטה הייתה בחורה מלאת חיים וטמפרמנט. אוהבת
 חברה. היו לה שאיפות ללימודים באוניברסיטה. והרבתה ללכת

 עברי, שהם נחלים מכוח לבנו.
 לא מצאתי את דודתי אנוטה. לא הצלחתי לדלות את דמותה
 מבין אלפי המאמינים והתיירים. העין השלישית לא פועלת

 מסביבי אנשים חדשים. אנחנו במאה ה־21.
 אימא, אבא, כל הדודים והדודות כבר אינם. רק אני, אחי
 ואחותי, ואולי כמה דודנים רחוקים ומנוכרים בפאריז ובבואנוס

 איירס, ווכרים את הדודה אנוטה. את השם, לא את הדמות,
 ככל שהשנים נקפו, אימא לא דיברה עליה הרבה. רק פעם,
 כיום השנה למותה, הורידה את האלבום מהכוננית, דפדפה,
 אמרה, ברומנית, כנראה לעצמה: אני מקווה שהיא עשתה שלום

 עם עצמה עד הסוף.
 לא הכרתי ממש את דודתי, רק את גורלה הטרגי ואת מותה
 הבודד על מדרכה קרה, בין אתרי הקודש של קריית הווחיקן
 אני קורא את מה שכתבתי ורואה שאני לא מספר עליה כלום,
 מי הייתה. איך נראו עיניה. איך נשמע קולה. אבל היא בלבי
 בכל האהבה הגדולה הואת שהייתה בה ושרפה לבסוף את חייה

 לפחות, בסיפור הזה הגחתי אבן וירטואלית קטגה על מצבה
 שאולי קיימת.

 להרצאות ולחוגים עיוגיים מכל מיגי סוגים. באחד המקומות
 הללו, פנשה את הארי פ. אני רואה באלבום בחור צעיר עם
 בלורית ומשקפיים, מחזיק ביד מנבעת קש סטייל מורים שבאלייה
 ומקל הליכה עם נולת כסף בקצה: הארי פ. הבחור היה בעל
 כושר ביטוי בלתי רגיל ומטען עצום של ידע, היא מאוד התרשמה
 והביאה אותו הביתה. החתוגה לא איחרה לבוא. הם היו זוג
 מאושר. כל הזמן החזיקו ידיים והצליבו מבטי אהבה לוהטים.
 ירח דבש בוויגה. אעסה לא חדלה לספר למשפחה כמה היא
 מאושרת באהבתה. חייה, אמרה, הם הכי עשירים שיכולים

 להיות. לא הייתה אישה יותר פורחת מאגוטה.

 עד אותו יום, כגראה מתי שהוא בשגת 1936, שבו הגיעה
 אנוטה הבוכייה למשרדו של אחיה המו״ל וסיפרה, בין יבבה
 7יבבה, שהארי נאסר והוא כנראה נחקר. הקשרים הועילו להביא!
 את כל המידע. הארי נאסר אחרי תקופה ארוכה של מעקב. הם
 חושדים בו בפעילות במחתרת הקומוניסטית. בינתיים, לא היה
 עם מי לדבר על שחרור. האיש, אמרו, מסוכן. לא היה משפט.
 רק אחרי חודשים ארוכים, הרבה שוחד, ערבות כספית
 שערורייתית והתחייבות חתומה להתחרות פוליטית, האח
 שוחרר. הוא חור הביתה צמוק, חיוור וחולה בשחפת. נם
 םנטוריום וטיפול מסור של אנוטה, שלא משה ממנו, לא עזרו.

 גם לא שחין. הארי פ. נפטר.

 ביום הלוויה של הארי פ., החלה קמילתה של אנוטה. תוך
 שבועות ספורים, איבדה קילוגרמים רבים, עיניה כבו, המירה
 את כל מלתחתה לשחורים, שאותם לבשה עד יומה האחרון. לא
 הלכה לשמחות ולאירועי בידור. עברה לגור במחיצת סבתא רחל
 והקדישה את עצמה לטיפול באמה, בבוקרשט ואחר כךבבואנוס
 איירס. לא נראה שהיו לה הרבה קשרים מחוץ למשפחה. כשאימא
 הייתה בארגנטינה, הצליחה לשכנע אותה לבקר כאן בארץ
 הקודש. היא תוכל לראות את נצרת, את הכגרת והירדן; ללכת
 בעקבות ישו ויוחנן המטביל - וגם להכיר אותנו, הענף הישראלי.


