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 יחיא  ז"ל-מרים דון
 

 בת  לוציה  ופלנשו ז"ל
 

 8048/40/80    -נולדה : א' ניסן ה' תרס"ב    
 0/98עלתה לארץ :   ה' תש"ך                                    

 /004804088    -נפטרה: ו' אלול ה' תשס"ד   
 

של פריז תחת השם לוסי  41-מאה ושתים שנה נולדה מרים ברובע הלפני יותר מ
 פונטיין.  אביה ברח מן הבית והשאיר את אמה ואותה בחוסר כל.

סיפור חייה של מרים הוא סיפור של סבל ונדודים, מחסור וקשיים, שאפילו סופרים 
.  אבל דגולים כמו ויקטור הוגו ואמיל זולא יחדיו, לא היו מצליחים  להמציא ולחבר

 הסיפור של מרים הוא אמיתי לגמרי. 
אמה לא היתה יכולה לעבוד, אלא לאחר שמסרה את מרים הפעוטה  -כשהאב ברח  

לידי משפחה אחת ושילמה להם ממיטב כספה כדי שיגדלו את בתה הקטנה. 
האנשים הללו היו רעים וגם אלכוהוליסטים והיחס שמרים זכתה לקבל מהם היה 

לב, שחמל וריחם -מקום איש זקן, בודד וטוב -הגדול חי בקרבתאיום ונורא. למזלה 
על הפעוטה, לקח אותה אליו וטיפל בה, בעוד משפחת השיכורים רק מקבלת כסף 
ואינה עושה דבר למענה. בכל פעם שמרים היתה מספרת על הזקן הזה היו דמעות 

ששמו  ניקוות בעיניה. היא קראה לו "סבא" ואהבה אותו מאוד. היא היתה בטוחה
העיד על אופיו. קראו לו נבו סלסט בלומר נבו השמיימי ולדעתה, הוא היה מיועד מן 

 השמים כדי להציל אותה מהמשפחה המאמצת כביכול.
 

בהיותה בת שמונה וחצי בלבד נפטר סלסט, ולוסי הקטנה נאלצה, בלחץ משפחת  
 השיכורים, לכתוב לאימה שתבוא לקחת אותה. 

-אה בשנית לגבר שהיו לו שתי בנות, ואחת מהן, בתאלא שאז הסתבר שאמה ניש
 גילה 

 של לוסי, עשתה לה 'את המוות', עד שממש קצה בחייה. 
 

בתוך ים הנדודים והסבל הצליחה מרים לסיים את לימודיה בבית הספר העממי 
נישאה והצליחה לצאת מהבית הנורא בו חייתה עם אמה, אביה החורג  02ובגיל 

דעת, -. בעלה היה ממשפחה טובה, אבל הוא עצמו היה קלושתי אחיותיה החורגות
מושחת ועצלן, ומרים נאלצה לעבוד קשה כדי לפרנס את שניהם ואת התינוקת 

חודשים. לאחר שנה וחצי של חיי מרורים לצדו של בעלה, החליטה  9שנולדה לאחר 
מרים להתגרש אלא שאז נאלצה להשאיר את בתה הפעוטה בידי אמה, כדי שהיא 

 , תוכל לעבוד ולהרוויח מעט כסף למחייתן.עצמה
של המאה הקודמת, נהרו  02-כשהחל  השפל הכלכלי הגדול בארה"ב  בשלהי שנות ה

המוני אמריקאים לפריז, ומרים שלמדה  אנגלית, הצליחה לשפר ולשדרג את 
מלון ואפילו עבדה במאפיית -בית" פשוטה, לחדרנית בבית-מעמדה, מעובדת "משק

 המלון.
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זליג -אהרוןבינתיים פרצה מלחמת העולם השניה  ובין באי המלון היה גם  פרופסור 
ברנו יצחק מאור ז"ל. הנ"ל התאהב במרים  והם נשבעו  זה לזו  להיפגש אחרי 

-תה באה ויוצאת מביתכן חלתה בתה היחידה של מרים והיא הי-המלחמה. עוד לפני
 מרפא אחד למשנהו בנסיון להחלים ממחלת השחפת 

שנים במחלת  6, אחרי שהתענתה 41בהיותה בת  4912אבל דבר לא הועיל. בשנת  
 השחפת, מתה הבת הצעירה והמוכשרת.

מרים )או לוסי כפי שעדיין נקראה אז(, החלה ללמוד  יהדות ועברה בהצלחה את 
-ליבה אהרון-רבנים, וכל זאת, כדי שתוכל להנשא לאהוב'מבחן הגיור' ע"י שלושה 

 זליג, שאליו  עברה מפריז ללונדון.
כמי שהיתה רגילה כל חייה לעבוד, המשיכה מרים לעבוד ולהתפרנס מהוראת 

 צרפתית  לדוברי אנגלית. גם שעורים פרטיים נתנה וגם לימדה בבית הספר.
ואתו שכאשר ימות תעלה היא בעלה היהודי, שהיה חולה מאוד, ביקש  ממנה בצו

 ארץ הקודש. –לישראל 
יצחק  מאור ז"ל,  אשר בהיותו בלונדון לרגל עבודת הדוקטורט שלו, התגורר בביתם 

זליג, הזמין באופן טבעי את מרים לבוא ולחיות עימו באשדות -של  מרים ואהרון
יעקב. למרות שהייתה מעבר לגיל בו מתקבלים לחברות בקיבוץ, נשארה מרים 
באשדות ועשתה ככל יכולתה להיות כמו כל חברה )למעט העובדה שבאסיפה לא 

 יכלה להצביע(. 
היא היתה מעורה והיה איכפת לה כל דבר שקורה בקיבוץ. היא יצאה לגיוסים 

 שהיינו עושים בזיתים, בכרם ,בגן הירק  ובמטבח, לפי הצורך והתור.
 וסוניה בורשטיין ז"ל.  העל:  גיטה ברמן -היא עבדה שנים רבות עם תופרות 

 במתפרת העילית אשר היתה במרומי מגדל המים.
כך עבדה במחסן הבגדים עד שעברה לסדנת  הקשישים, שם הכינה דברים -אחר

יפים מאוד עם התאמת צבעים מיוחדת של חוטי הצמר והרקמה, עד שלא יכלה 
ירה קורסים להחזיק עוד מחט באצבעותיה.  בנוסף ליום העבודה, היו שנים בהן העב

לצרפתית ועזרה לילדים שהתקשו ללמוד אנגלית בביה"ס. היא כתבה, על פי 
בקשתה של פולה מלמוד ז"ל, עשרות ומאות מכתבים למתנדבים ברחבי העולם 

 לאחר  ששהו אצלנו בקיבוץ.
הסיעודי שלנו, ועד לפני כחודש היתה עדיין -בשנים האחרונות התגוררה מרים בבית

י דברי ידידה וחברה הטוב שלמה דודו )אבא של עפרה פ. צלולה במחשבתה, לפ
ואורית ס.(. שלמה היה מבקרה מדי יום כדי להאכיל אותה ולדבר עימה, ומרים 
נתנה לשלמה קטעי ספרות שונים בצרפתית. מספיק ששלמה היה אומר מילה אחת 

מתוך הטקסט ומרים היתה משלימה מן הזכרון את הקטע כולו. יחד עם שלמה שרה  
מרים שירי ילדות בקול צלול וגבוה, ותמיד זכרה להודות לו על שבא לבקר ולדבר 

 איתה.
במשך שנים, כאשר עוד אכלנו יחד בארוחת ליל השבת, נהגה מרים לספר מה קראה  

אדם היתה עמוקה מאוד והיא -בפרשת השבוע. אמונתה החזקה באלוהים ובבני
ה לפני שהגיעה לחדר האוכל. היתה מספרת לנו בחדווה את 'פרשת השבוע' שקרא

 היה לה ספר עם פרוש שמאוד הלהיב אותה. 
שנה מצאתי קטע קטן שבו נתבקשו חברים להגיד למי היו רוצים  41בעלון מלפני 

יחיא -לתת מחמאה. ג'יל חורי, חברנו לשעבר אמר: "הייתי נותן מחמאה למרים דון
. העובדה שמדי פעם משום שלדעתי היא האישה הנעימה ביותר שפגשתי בימי חיי

אני פוגש אותה על המדרכה, מאפשרת לי לראות את היפה והוורוד שבעולם. היא  
נוסכת בי תקווה שאולי ביום מן הימים אזכה להיות כמוה... מרים! את פשוט 

 נהדרת!" 
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ד שהיה בין מרים ומשפחתם של אפשר כמובן שלא להזכיר את הקשר המיוח-אי
שמעון וארלט רווה. היא הרגישה כמו אמא שלהם וסבתא לבנותיהם: רזיה, איילת 
ויעל, והללו החזירו לה אהבה. כשארלט חלתה, לא ידענו איך נספר זאת למרים 

 וכשנפטרה, זה היה כמו לחוות פעם נוספת את מות ביתה.
-זוכרת פעמים שבמוצאי יום מרים היתה אהובה על כל מי שהכיר אותה. אני

הכיפורים, בתום הסעודה, כשהיינו יוצאים לצלילי אקורדיונו של מיכאל ושירתה 
של שרהל'ה שרון לתקוע יתד לסוכה, היתה מרים נותנת יד ויוצרת מעגל עם כמה 
ילדים ורוקדת עימם.  היתה לה ידידות ארוכה ועמוקה עם רוזה לוריא ז"ל ועם 

 יפלה בהן  עד שנפטרו.קלרה דיין ז"ל והיא ט
 

פעם אמרתי לה שנכתב על היהודים שהם רחמנים בני רחמנים, אבל לעומתה אני 
חשה שאנחנו לא ראויים להקרא כך, כי כמויות האהבה והחמלה שלה היו אין 
סופיות, ומרים השיבה : "כל הסבל שעברתי בעצמי וראיתי בימי חיי, גרם לי לפקוח 

רים". היא אהבה את אשדות ואת החברים והם עיני ולראות את סבלם של האח
 אהבו אותה.

מלכה ואסף זאבי היו בין אלה שבאו ולקחו אותה לטיול קטן ומהנה במכונית, תוך 
 שהם מרעיפים עליה אהבה. 

חברתנו רחל בק תבל"א, היתה באה אליה מדי יום והן היו יושבות ומשוחחות 
 בצרפתית, במשך תקופה ארוכה.

 פי שסיפרתי, שלמה דודו עזר לה לצאת מהבדידות המעיקה.ובזמן האחרון,  כ
 

דודתנו, ובזמנו כשאורגנו במשק חוגים  -היתה ידידתה הטובה של קלרה דיין  מרים
, הלכתי לחוג צרפתית שמרים לימדה בו, ומאז היו לנו קשרים טובים וחגגנו שונים

 כמום מהראש  וימי הולדת של ילדיי. יש משפטים ודברים שאינם יוצאי חגיםיחד 
המבטא הצרפתית המיוחד שלה. להגות את השם 'חנוך' היה בלתי אפשרי בשבילה  

היה סדרן עבודה והיא היתה  לכמו 'רנור'. בדיוק אז חנוך ניב ז" בערךנשמע  וזה
 אוהשיניים' בניסיונה לספר משהו בקשר לסדור האחרון עם חנוך   אתממש 'שוברת 

 .הבגדיםה במחסן בקשר לחיק'ה ניב שיחד איתה עבד
היתה הולכת לטייל בשדות כדי לקטוף פרחי בבונג' )קחוון(, מהם היתה  בחורף
 תמצית לשטיפת שערותיה הדלילות.  עושה

הקברות כדי לטפל, לעקור עשבים ולהשקות קברים של -שבוע היתה הולכת לבית כל
ים של  שבניהם עזבו את הקיבוץ או כאלה שלא היו להם ילדים. כמו גם קבר חברים
, אסתר ומשה הורוביץ לגכמן ז" כרמלה, להמשפחה: יהודית ויצחק מאור ז" קרובי

ידה, קיץ, חורף, אביב וסתיו. היא היתה -עלקברים שהיו מטופלים  00ועוד  לז"
 מלאות אור.  ועיניהחוזרת משם עייפה נורא אך מלאה סיפוק 

 
... אבליק לי", בהחלט מספ זהחשבה שחייתה מספיק והייתה אומרת: " לפעמים

 עודהתפללתי וביקשתי עכשיו מאלוהים שיתן לי כוח  אבלהיתה מוסיפה לעתים: "
 תוכל)אמרתי לו(  כשבועיים, כי רזיה צריכה לבקר... או רות מאנגליה תבוא... ואח"

 לקחת אותי כי באמת מספיק לי כבר".
 יבאתשמיעתה התדרדרה, וכמעט לא  כאשראחדות" -ביתמודה שבתקופת " אני

 לבקרה, היה לי קשה לדבר ולצעוק כדי שתשמע אותי, והצטערתי מאוד שכך קורה.
 וורוד של אהבה. אהבתי אותה. בענןהיה נדמה לי שהיא אפופה   לעתים
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האישי שבארכיון מצויה מחברת בו כתבה את זכרונותיה. את מה שלמדה  בתיקה
או ערבית מדוברת. כתב ידה עגול ומדויק, גם כשכתבה באותיות עבריות.  ך"בתנ

נוספת, בה רשמה דעות ומחשבות שונות בקשר לגזרי עיתון )ג'רוזלם פוסט  ומחברת
הרב שלמה  מאתשלום"  שבת" כתבות( אותם נהגה לגזור ולהדביק, בעיקר אנגלית

 ריסקין בקשר לפרשת השבוע.
 

 ה מאוד מיוחדת.באמת איש ההיית מרים
 

אפשר עוד לעצור אותך, כי באמת באמת היה לך -וחצי, אנחנו מבינים שאי 420בגיל 
 מספיק!!!

 יוצרך בשמחה.-אז לכי בשלום ושובי לבוראך
אישה יוצאת דופן באהבתה ואמונתה, ביכולתה לראות את היפה  המרים היית

ז"ל, אבל נדמה לי שזו והטוב, וברצון לעזור. אמנם קיבלנו אותה בזכות יצחק מאור 
זכות גדולה עבורנו, חברי אשדות, להיות בקרבתה, ללמוד ממנה אהבה  ההיית

וחמלה. תודה לך מרים שהיית איתנו ותודה גדולה כמובן לבנות הבית הסיעודי 
 כך הרבה שנים למעננו.-שהצליחו לשמור עליה כל

 אנחנו נזכור אותך מרים , כל עוד זכרוננו עימנו.
 

 כך האמנת בו. -תזכי למנוחה נכונה בסתר כנפיו של אלוהים שכלו ןמי יית
                          

 
 

 באהבה ממני ומכל בית אשדות יעקב 
 ארי -עמליה דיין בת

 


