
 :פייגהועוד כמה מילים על 
 

 ,  *מתוך עדותה של שרה זלוור, של פייגהלדמותה 
 

אך בידיה עלה לפתוח  , לא מבוגרת בהרבה מתלמידותיה, פייגה הייתה צעירה
דימיתי שרק אלי . מעולם לא זכיתי לטעום שיעורים כשיעוריה; לפנינו עולם חדש

שרק היא יודעת לענות על השאלות המענות אותי ומבקשות  ... היא מדברת 
פייגה יצרה קשר בלתי  . אבל רבות אחרות היו שותפות לאותה הרגשה. תשובה

 .אמצעי עם הקהל ועם כל אחד בתוכו
* 

שהיה בכוחו  , היה בלימוד הזה אור. כי אם באיכות, לא בכמות, למדנו הרבה
, אף מקצהו השני של הגטו, היינו באות אליה כולנו... . להאיר את חשכת ימינו

החלקנו  . המלא שלוליות ובוץ, דבורסקא הארוך' דרך רח, קור וכפור, בימי גשם
היינו נועלות נעלי עץ  , וביניהן גם אני, רבות מאתנו. על הקרח המלא גבשושיות

החזקנו ותמכנו  , עזרנו זו לזו. בהן היתה ההליכה על גבי הקרח מייגעת מאוד
דלף  , בדירתה העלובה, ושם. וכך היינו מגיעות אל פייגה לשיעור, אישה ברעותה

הכיסאות לא . הגג ובחדרה הונחו קערות לקליטת מי הגשם שחדרו לתוכו
מחמת הקור לא היינו  . שתיים על כל כיסא-וישבנו שתיים, הספיקו לכולנו

תוך כדי הישיבה הממושכת נרדמו  . כי החדר לא היה מוסק, פושטות את מעילינו
,  אולם לא העזנו לרקוע ברגליים ולהזיזן פן יישמע רעש, רגלינו וגרמו לנו ייסורים

 .כי חבל היה לנו לאבד ולּו מילה אחת מן הדברים שהרצתה לפנינו
* 

 .  לאישיותה של פייגה היה חלק נכבד בעיצוב דמותנו
 דבר שהשפיע  עצמי מרגישה שלא היה בחיי אני 
 רגשותיי ועל תפישתי את החיים , השקפותייעל 

 .  כהשפעתה של פייגה זליצקה, בכלל
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אלי למה , אלי'או ', עד אנא תסתיר פניך ממני'יפים היו פרקי תהילים כגון מה 
בהוראתה של  –פרשת יציאת מצרים ! מה הטיבו לבטא את רגשותינו', עזבתני

היה בזה הרבה מן  –ההתכוננות לגאולה ; היתה פרשה מופלאה –פייגה זליצקה 
מורתנו קישרה אותנו אל . 'דברים'בספר ' האזינו'וכן פרשת . המשותף לתקופתנו

היא . ועל מנת שנוכל להאמין בעתיד, על מנת שנבין יותר את ההווה, העבר
ולא חסה עלינו בתארה לפנינו את החורבן ואף  ', איכה'לימדה אותנו את מגילת 

בניגוד למגמה שהיתה רווחת  , לא היססה מלהתעמק בכאב של דורות קודמים
האם לא די לנו  ? למה לנו לבכות את החורבן של דאז: באותם הימים וגרסה
 ?בחורבן של ימינו אנו

* 
ומאירות  , של צרותינו, של ימינוהאפלה לתהום , יחד אתה, היינו יורדות אפוא

נוגעות היינו בפצעי העלבון והבושה ויוצאות מן . את המקורות המכאיבים ביותר
היא הקרינה עלינו מאור אישיותה  . טובות יותר, הנגיעה הזאת מטוהרות

.  שכן אחר המגע ִאתה היה לנו קל יותר, והשפעתה היתה ניכרת על כל צעד ושעל
להתאפק ולא לאכול את המנה שהיתה  , היה קל יותר להתגבר אפילו על הרעב

 . מיועדת ליום המחרת
 

-זלוור: מתוך. ותלמידתה של פייגה זליצקה" בנות אגודת ישראל"חברה בתנועת ,  שרה זלוורזיכרונות 
 .1964, יד ושם: ירושלים , 'זכרונות מגטו לודז –מבעד לחלון ביתי . שרה, אורבך
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