סיפורי סבא
בגיל  88הפך אריך פיינר לראשונה בחייו לשחקן ֔ הוא הופיע בהצגה "קליפות" עם שמונה ניצולי שואה נוספים שהציגו
את סיפור הישרדותם ,וכעת הוא מככב ב"יוצאים מהבוידם" ,קברט קומי על הזקנה ֔ נכדתו ,כתבת "ידיעות רמת גן" שיר נוי
פיינר ,ערכה איתו ריאיון משפחתי מרגש
֔ שיר נוי פיינר

"רק בימים שלפני
העלאת ההצגה
התחלנו להאמין
שזה באמת
אפשרי" .אריך
פיינר ונכדתו שיר
נוי פיינר ֔ צילום:
תומי הרפז

בן  14היה אריך )אליעזר( פיינר כשנק־
רע מעירו אוסטרבה שבצ'כיה ,ממשפחתו,
מכל מה שהיה עד אז עולם שהעתיד בו מו־
בטח .נקרע מאנשים שאותם כבר לא יראה
יותר לעולם כי הם לא שרדו; אביו יוליוס
ואמו פאני ,אחותו גרדה ,סבו שמעון וסב־
תו הלנה" .לאמי היו תשעה אחים ואחיות
ולאבי היה אח אחד ,וכמובן שהיו לי גם בני
דודים רבים .אמי הייתה עקרת בית ,ואבי
היה סוכן סדקית שמכר את מרכולתו בנ־
סיעות מכפר לכפר ברכבת .באחת הנסי־
עות נקטעה ידו של אבי ,הייתי בן ארבע
כשזה קרה .הוא המשיך לעבוד במלוא
המרץ עם יד אחת".
ב־ 1938גירשו אותם אנשי הגסט־
פו מביתם" .לקחו אותנו לגבול עם פולין
ואיימו עלינו שאם נחזור יירו בנו .אנשי
הגסטפו הובילו אותנו ליער ,היינו קבו־
צה של עשרים איש ,היה חושך .היינו ביער
ולא ידענו לאן ללכת עד שבא מישהו ואמר
שהוא יעביר אותנו את הגבול .הוא לקח את
החבילות שלנו ותשלום אלא שהוא נעלם.
בבוקר ראינו אור מרחוק והלכנו בעקבו־
תיו .הלכנו והלכנו עד שהגענו למאפייה
של יהודים ,הם הושיבו אותנו לשולחן
גדול ,הפועלים עשו לנו קפה ונתנו לנו
כיכר לחם וגם סכום כסף לכל אחד ,הביאו
אותנו לתחנת רכבת ובאמצעותה הגענו

לקרקוב ,שם היה לאבי אח ,ואחרי שבוע
פרצה המלחמה".
אריך פיינר הוא סבא שלי .סבא אהוב,
סבא ששרד והקים משפחה ובנה חיים,
והיום ,כשהוא בן  ,88הוא הפך ,לראשונה
בחייו ,לשחקן .הוא מתרגש" :להיות שחקן
בשבילי זה אומר להיכנס להרפתקה שמ־
עולם לא חשבתי שאקח בה חלק".

֔֔֔
פיינר לא עולה על הבמה לבד .הוא
חלק מקבוצה של ניצולי שואה מגבעתיים
שהעלו בשבוע שעבר בצוותא תל אביב
את ההצגה "יוצאים מהבוידעם" — קברט
קומי על זִ קנה .זוהי ההצגה השנייה של
האנסמבל המיוחד הזה ,הנקרא "השמו־
ניסטים" )תשעה חברים בני  72עד .(94
ההצגה הראשונה" ,קליפות" ,התמקדה
באופן הישרדותם של הניצולים בשואה.
ההצגה השנייה היא אותו קברט קומי על
הגיל המבוגר.
ההחלטה של סבא שלי לעלות על במה
עם הצגה על השואה לא הפתיעה אות־
נו ,בני המשפחה .אנחנו יודעים עד כמה
הנושא חשוב לו .במשך שנים הוא וסבתא
הלנה )חוה( ז"ל לא סיפרו על מה שעב־
רו ,אבל לפני  30שנה ,כשנכדתם הבכו־

רה שרית הגיעה לגיל  12והכינה עבודת
שורשים ,בקעו הסיפורים הראשונים ,סי־
פורי תלאות ,סיפורי הישרדות ,סיפורי
ייסורים ,פחד ותקווה .מאז ועד היום נושא
השואה מלווה את משפחתנו באופן עמוק.
בכל שנה ,בחג הפסח ,לצד סיפור היציאה
ממצרים שבהגדה ,סבא שלי מספר את סי־
פור הההישרדות והגבורה שלו.
בן  14זה ממש ילד .לא פחדת?
"נכון ,זה גיל צעיר ,אבל למרות זאת
נחשבתי אז לגבר לכל דבר.
"הגרמנים לקחו ואכסנו אותנו באולם
התעמלות בגימנסיה העברית בקרקוב ,וכל
בוקר הגיעו ולקחו את הגברים לעבודה",
מספר סבא וממשיך" :באחד הימים לקחו
אותי לעבוד במחצבה מחוץ לקרקוב ,שם
נשארתי כמה חודשים .כשחזרתי לקר־
קוב לא מצאתי את ההורים שלי,
שמעתי שהם בקילצה ונסע־
תי לשם לחפש אותם .שהינו
יחד שנה בגטו ואז הם נשלחו
להשמדה ואותי שלחו לעבו־
דה בתחנת דלק צבאית .אחר
כך אספו את היהודים למחנה
ריכוז שבו עבדנו בבית חרושת
במשמרות של  12שעות ביום במשך
שנה שלמה".
התחנה הבאה הייתה מחנה ההשמדה

אושוויץ" .עמד שם קצין וחילק אותנו ,מי
לחיים ומי למוות .נתנו לי בגדי פסים וח־
רטו לי מספר על היד ,מאותו הרגע לא היה
לי שם ,רק מספר .נשלחתי לעבודות הכ־
פייה בקור ,כמעט בלי אוכל".
סבא הוכנס לבלוק " .13זה היה בלוק
של צוענים" ,הוא מספר" ,יום לפני שהג־
ענו שלחו את כל הצוענים מהבלוק לתאי
הגזים ושרפו אותם .כעבור זמן קצר שלחו
אותנו לעבוד בהעברת מסילות רכבת בצ'־
בניה .זו הייתה עבודה קשה מאוד".
תנאי המחיה היו קשים ביותר" .הוציאו
אותנו מדי יום מחוץ לבלוק בקור נוראי
של מינוס  20מעלות על מנת לספור אות־
נו" ,מספר סבא" .לבשנו בסך הכול בגדים
דקים .הספירה לקחה בין שעה לשעה וחצי.
אחר כך קיבלנו קצת מרק".
השנים חלפו וסבא הצליח לש־
רוד .בקושי רב ,תוך מאבק
יומיומי במוות המאיים מסביב,
הוא נלחם על חייו" .בשלב
מסוים החלו להישמע קולות
התותחים" ,הוא מספר" ,אז
התחלנו לחוש שהצבאות שלו־
חמים נגד הנאצים מתקרבים .ואז
לקחו אותנו לצעדת המוות .הל־
כנו שבעה ימים ושבעה לילות בקור נו־
ראי ובשלג .בסוף הצעידה כבר לא יכולתי

"הרגשתי חיבוק חם ונשיקות ,זה היה אבא שלי .אבא שלי הגיבור ניצל .הוא שמח שהוא מצא אותי
אחרי חודשים שלא ידע איפה אני .דיברנו ודיברנו עד שנרדמתי .בבוקר התעוררתי וחיפשתי את אבא,
אבא איננו ,הוא בא בחושך והלך בחושך .זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו"
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