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את החוברת ילוו הסימנים הבאים:

הזמנה ליצירהקטע ספרותישיר שירה כתובה

על הכותבים:
 אפרת ביגמן, )1981( משוררת, מטפלת ומדריכה מוסמכת בבביליותרפיה. ספרה ׳מרחב מוגן׳ ראה אור

לאחרונה בהוצאת משיב הרוח, סדרת חוט הכסף. מנחת סדנאות כתיבה יוצרת וכתיבה תרפיה, מלווה 
ומדריכה צוותי חינוך וטיפול במסגרות מגוונות. מתגוררת במעלה גלבוע, נשואה ואם לארבעה.

 מרטין הרשקוביץ, )1955( משורר ופעיל בתחום זיכרון השואה ודור שני. השירים שלו פורסמו בין היתר 
ב- Midstream וMaggid. בנוסף, על בסיס שיריו, הוא הכין הרצאה בנושא "שירה ודור שני" אותה הציג 

בימי עיון באוניברסיטת אילינוי, אוניברסיטת לסלי ישראל ופעמיים בכנס המחנכים השנתי בבית הספר 
ללימודי השואה ביד ושם. עם פרישתו מצה"ל החל מרטין להגביר פעילותו בתחום דור שני והעברת נרטיב 

השואה מדור השורדים לדורות ההמשך.

עיצוב גרפי: ירדן ירחי-ברוך | סטודיו לאה מרמורשטיין-ירחי, אמנות גרפית



איש אמו ואביו

כולנו הננו חלק משושלת, מרצף דורות שקדמו לנו, ומה מעט יודעים אנו אודותיהם. עם זאת, 
יודעים אנו יותר על הקרובים לנו, הורינו, שהיו שליחינו להגעה לכאן. לחיים.

השואה מחקה לאפר ואבק, כלשונו של יעקב גלעד, שושלות משפחתיות שלמות, אחים, אחיות, 
סבים, סבתות והורים. מהם נותרו שרידים מתי מעט, תוהים על קיומם לא פחות מאשר על 
העלמם של האחרים. בהיסטוריה של עמנו, אם כן, יש רגע של גדיעה פתאומית וטראומטית בעץ 
המשפחה, גדיעה אליה ננסה להתקרב ביחידה זו ולנסות להתכתב עמה. תהליך הזיכרון והיצירה 
יכלול מפגש עם נסיונות החיפוש ומישוש האיבר החסר, כבכאבי פנטום. לעיתים תוך התכתבות 
ישירה עם האובדן שבשואה, ופעמים אחרות תוך התכתבות עם כאבים ואובדנים דומים-שונים-

אחרים, אך קרובים ואישיים יותר, העשויים להמחיש רסיסים מתוך אותה תהום רבה. 

איש אמו ואביו
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איך נקרא | אבות ישורון

ֵאיְך ִנְקָרא ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל ִמְכָּתִבים ֵמַהַּבִית,
ְוַהַּבִית ֵאיֶנֻּנ?

ֵאיְך ִנְקָרא ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל ִמְכָּתִבים ֵמַהַּבִית,
ְוִאיׁש ֹלא ַחי?

ֵאיְך ִנְקָרא ֶׁשֵמַהַּבִית ּכֹוְתִבים ִלי,
ְוַהִּמְכָּתב ֹלא ִנְכַּתב?
ְוַהִּמְכָּתב ֹלא ִנְׁשַלח?

ֵאיְך ֶזה ִנְקָרא?

העיר התחתית הייתה כולה יהודית, גם בעבר וגם בימי הגרמנים, אבל איש לא ידע מה יהיה 
 בגורלה עכשיו, לאחר שיהודיה אינם עוד. חיים הנגר היה ראשון החוזרים...

]...[ מדי יום ביומו, לקראת הערב, היה סוחר הבדים יוצא מביתו ופוסע לעבר תחנת הרכבת. 
 אישתי חוזרת היום – הסביר לשואלים. הרכבות טרם החישו מהלכן.

חוכר החווה, יהודי אדוק, היה מרבה לעמוד בחלון בציפייה לעשירי למניין – וכי אז יוכלו לערוך על חורבות 
בית הכנסת תפילה לזכר הנרצחים. הימים חלפו בזה אחר זה, ריחניים, בהירים, תנועת הרכבות נתחדשה. 
האנשים בעיירה חדלו להעלות סברות ולחשב חישובים. פני החוכר החיוורות כסיד הבהבו בחלון לעיתים 
רחוקות יותר. רק סוחר הבדים לא הפסיק הליכותיו אל תחנת הרכבת. הוא עמד שם, ממתין באורך רוח, 

וחיוך על פניו. איש כבר לא שם לב אליו"

מתוך: עשירי למנין, אידה פינק

>> אל הביצוע לשיר

https://www.youtube.com/watch?v=iYiUo6f9z0Y
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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 הבטחתי לכתוב כשנסעתי
 ולא כתבתי מזמן
 עכשיו את כל כך חסרה לי
חבל, חבל שאת לא כאן.

 אחרי שהגעתי ליפו
 תקוות נולדו מתוך יאוש
 מצאתי לי חדר וחצי
 על גג של בית נטוש.
 יש פה מיטה מתקפלת
 אם נרצה שלושתנו לישון
 את אני והילד
מול חלון משקיף לים התיכון.

 ואולי מרחוק
 יש סיכוי אחד למיליון
 ואולי מרחוק
איזה אושר מתגנב אל החלון.

 שנת חמישים סוף דצמבר
 בחוץ מלחמת רוחות

 השלג צנח כאן לפתע
לבן מזכיר לי נשכחות.

 עוד הפצע פתוח
 לו רק היית איתי עכשיו

 הייתי ודאי מספר לך
את מה שלא יגיד מכתב.

 כאן אם תרצי יש לך בית
 ואותי יהיה לך המון

 צחוק ילדים בין הערביים
מול חלון משקיף לים התיכון.

 ואולי מרחוק
 יש סיכוי אחד למיליון

 ואולי מרחוק
איזה אושר מתגנב אל החלון.

חלון לים התיכון

מילים: יעקב גלעד | לחן: יהודה פוליקר

>> אל הביצוע לשיר

https://www.youtube.com/watch?v=IeYnPEV3-vU
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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משחק הזיכרון:
 לתדהמתכם אתם מגלים בתיבת הדואר )הממשית, לא זו האלקטרונית( מכתב 

ששוגר אליכם על ידי קרוב משפחה מאחד הדורות הקודמים, אותו לא זכיתם להכיר 
כמעט כלל, או אולי היה לכם קשר קלוש. יתכן שאתם קרויים על שמו, או שיש 

ביניהם קו דמיון מקשר. המכתב ממוען אליכם. נא כתבו את תוכנו כעת.

 דמות מן העבר, קרובת משפחה או דמות קרובה אחרת מסביבתכם, שנפטרה או 
נעלמה באופן פתאומי או טרגי, מגיחה לזמן קצוב מן המקום אליו נלקחה. יש לכם 

הזדמנות כעת לשאול אותה כל אשר על לבכם. לספר לה, אם רצונכם, מה ארע מאז 
נעלמה ולשמוע דברים שעד עתה לא יכולתם לדעת. 

 נלווה במבטנו אדם חבול ופצוע, הוא נראה מרוט ופגוע, ככל שרק יכול אדם 
להראות פגוע ופצוע בגופו ובנפשו. אפילו הוא עצמו עדיין אינו מבין עד כמה חבול 
הוא. יש בו בהילות ודחיפות להגיע ליעד נסתר שטרם הובהר לנו, הוא ממהר באיזו 

שליחות לא ברורה, רץ בין רחובות הרוסים ובין עיי חרבות אל חורבה אשר פעם 
היתה לו לבית. לראשונה הוא עוצר. מביט סביבו נדהם. ממתין אולי לדמות שתסביר, 

לפנים מוכרות, לריח תבשיל. הוא מתיישב תחתיו. אינו עושה דבר. כשמסתכלים יותר 
מקרוב, רואים  שהוא בעצם עושה דבר מה: הוא ממולל את ההריסות בידיו הפצועות. 

לרגע מבליח פתאום חפץ כלשהו יקר בעיניו, הוא דומע מחבק, מלטף ברכות או 
מנשק בשפתיו את החפץ. חפץ זה מתאר כעת ומספר לו את שעבר בבית מאז לכתו.



אוכל

אוכל מהווה תנאי בסיסי הכרחי לקיומנו. הפסיכולוג היהודי-אמריקאי אברהם מאסלו מיקם את 
האוכל בתחתית פירמידת הצרכים שיצר, כצורך פסיולוגי בסיסי וכל אדם יודע מגיל צעיר כי 
ללא אוכל מוטל בסכנה קיומו. כזה הוא גם הצורך באוויר לנשימה. עם זאת, איננו חיים בתחושה 
מתמדת של סכנה, שכן אנו מניחים בדרך קבע כי ימצא לנו מזון בשעה שנזדקק לו, כמו גם 
אוויר בלי הגבלה. כל עוד מדובר בהעדר זמני, יכולה הדעת לשאת זאת ברמה מסוימת. הכוויה 
שהותירה השואה היא האימה והדאגה המתמדת מפני אובדנו של המובן מאליו. אותה אמונה 
שאינה מנוסחת בראשנו הנוגעת למציאת אוכל בעת שנזדקק לו, נפגעה פגיעה אנושה והפכה 
לאימה מתמדת. לחרדה המלווה את הניצולים, ולעיתים גם את בניהם או בני-בניהם, ומאיימת 
לשבש את התנהלותם מול המציאות העכשווית, בכאן ועכשיו של תקופתנו. יחידה זו מציעה 
מגע בלתי אמצעי עם מקומו של האוכל בתודעתנו ומשמעותו הנפשית עבורנו. מפגש זה בכוחו 
להעיר את מקום האוכל עבורנו כיום, ודרך מפגש זה לשוחח עם רישומו העז במהלך השואה 
ולאחריה.

אוכל
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 "לפעמים פספס. אז היינו מביטים במבוכה במנדרינה מתגלגלת על הרצפה.
 - אסור לזרוק אוכל, אמרתי.

 - אסור להגיד 'פיכס' על אוכל, החזיר סמי.
 -  אנשים מתו בשביל קצת כרוב, הרעתי.

- לחם זה קדוש, ציחקק סמי. צעקנו את כל סיסמאות הקרב, רק לאחר שבדקנו בשבע עיניים ובשבע 
אוזניים שאנחנו לבד. קצת מההגמוניה של סמי הופרה לטובת ליטמן באחת הנסיעות לתל אביב עם סבא 
יוסף, כשנמסרנו לחזי, ליום הלונה-פארק. מצאנו את חזי במצב רוח פטפטני. עד אז היינו סבורים שחזי 

נברא פעם בשנה, על מנת לקבל את פנינו בתל אביב, לקחת אותנו ללונה פארק ולהימוג אל הַאִין עד בוא 
 יומו הבא.

והנה – לא רק שחזי החל לדבר, קרם עור וגידים, מהר מאוד גם הפתיע בבסיס מוצק בחיינו. הודיע לנו 
 שהוא בנו של ליטמן מהמכולת, מה-לא-ידעתם?

סיפר לנו כלאחר יד על בוכנוואלד, על הרעב המטורף. האנשים שאכלו גופות. שאכלו בגדים. שאכלו עץ 
של צריפים. ששיניהם נשברו בנשיכת העץ, אבל לא יכלו להפסיק. שרק מי שנפרשה עליו חסותם של 

 הפושעים הפליליים והשבויים הרוסיים, מלכי האסירים, יכול לשרוד שם.
הוא היה נביעה מאוד פתאומית, חזי, נביעה לא זהירה – נראה שקיבל 'מנה' מסבא יוסף, כי בשנה שלאחר 

מכן שתק לגמרי, כאילו חזי מתחזה התגנב ליום הלונה-פארק בשנה הקודמת, ומה פתאום הוא הבן של 
 ליטמן ומה פתאום הוא מסוגל לדבר? בשנה שלאחר מכן בוטל חזי לגמרי. 

חזי בוטל, אך לא רשמה של בוכנוואלד."

 מתוך: שואה שלנו | אמיר גוטפרוינד
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ָחָלב ָׁשֹחר ֶׁשל ַׁשַחר ֲאַנְחנּו ׁשֹוִתים ִעם ֶעֶרב
ׁשֹוִתים ָצֳהַרִים ָוֹבֶקר ׁשֹוִתים ִעם ַלְיָלה
ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים
ּכֹוִרים ּבֹור ֶקֶבר ָּברּוַח ָׁשם ׁשֹוְכִבים ֹלא ָצפּוף
ִאיׁש ָּגר ַּבַּבִית ְוהּוא ְמַנֵּגן ִּבְנָחִׁשים הּוא ּכֹוֵתב
ּכֹוֵתב ְלֶגְרַמְנָיה ִּבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה
ּכֹוֵתב ְויֹוֵצא ֶאת ַהַּבִית רֹוְׁשִפים ּכֹוָכִבים הּוא ׁשֹוֵרק ִלְכָלָביו ֶׁשָּיבֹואּו
ׁשֹוֵרק ִליהּוָדיו ֶׁשֵּיְצאּו ְוִיְכרּו ֶּבָעָפר ּבֹור ֶקֶבר
ּפֹוֵקד ָעֵלינּו ִּפְּצחּו ִּבְנִגינֹות ַלָּמחֹול
 
ָחָלב ָׁשֹחר ֶׁשל ַׁשַחר ֲאַנְחנּו ׁשֹוִתים אֹוְתָך ַלְיָלה
ׁשֹוִתים ָצֳהַרִים ָוֹבֶקר ׁשֹוִתים ִעם ֶעֶרב
ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים
ִאיׁש ָּגר ַּבַּבִית ְוהּוא ְמַנֵּגן ִּבְנָחִׁשים הּוא ּכֹוֵתב
ּכֹוֵתב ְלֶגְרַמְנָיה ִּבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה
ֵאֶפר ְׂשָעֵרְך ׁשּוַלִּמית ֲאַנְחנּו ּכֹוִרים ּבֹור ֶקֶבר ָּברּוַח ָׁשם ׁשֹוְכִבים ֹלא ָצפּוף
 
הּוא קֹוֵרא ַהֲעִמיקּו ִלְדֹקר ְּבַמְלכּות ֶהָעָפר ַאֶּתם ְוַאֶּתם ָׁשם ְוִׁשירּו ַנְּגנּו
הּוא ׁשֹוֵלַח ָידֹו ַלַּבְרֶזל ַּבֲחגֹור ּוֵמִניף ְּבָידֹו ְוֵעיָניו ְּתֻכּלֹות
ַהֲעִמיקּו ִלְדֹקר ָּבֵאִתים ַאֶּתם ְוַאֶּתם ָׁשם ִהְמִׁשיכּו ַנְּגנּו ַלָּמחֹול

 
ָחָלב ָׁשֹחר ֶׁשל ַׁשַחר ֲאַנְחנּו ׁשֹוִתים אֹוְתָך ַלְיָלה

ׁשֹוִתים ָצֳהַרִים  ָוֹבֶקר ׁשֹוִתים ִעם ֶעֶרב
ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים

ִאיׁש ָּגר ַּבַּבִית ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה
ֵאֶפר ְׂשָעֵרְך ׁשּוַלִּמית ְוהּוא ְמַנֵּגן ִּבְנָחִׁשים

הּוא קֹוֵרא ַהְמִּתיקּו יֹוֵתר ְלַנֵּגן ֶאת ַהָּמֶות ַהָּמֶות ָאָּמן ִמֶּגְרַמְנָיה
הּוא קֹוֵרא ַהֲאִפילּו יֹוֵתר ִלְפֹרט ַעל ִּכּנֹור ְוַאַחר ַּתֲעלּו ֶּכָעָׁשן ַּבֲאִויר

ּובֹור ֶקֶבר ָלֶכם ֶּבָעָנן ָׁשם ׁשֹוְכִבים ֹלא ָצפּוף
 

ָחָלב ָׁשֹחר ֶׁשל ַׁשַחר ֲאַנְחנּו ׁשֹוִתים אֹוְתָך ַלְיָלה
ׁשֹוִתים ָצֳהַרִים ַהָּמֶות ָאָּמן ִמֶּגְרַמְנָיה

ׁשֹוִתים אֹוְתָך ֶעֶרב ָוֹבֶקר ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים
ַהָּמֶות ָאָּמן ִמֶּגְרַמְנָיה ֵעיָניו ְּתֻכּלֹות

הּוא קֹוֵלַע ְּבָך ַּכּדּור ֶׁשל עֹוֶפֶרת הּוא קֹוֵלַע ְּבָך ִּבְמֻדַּיק
ִאיׁש ָּגר ַּבַּבִית ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה

הּוא ְמַׁשֵּלַח ָּבנּו ְּכָלָביו נֹוֵתן ָלנּו ֶקֶבר ָּברּוַח
ְמַנֵּגן ִּבְנָחִׁשים ְוחֹוֵלם ַהָּמֶות ָאָּמן ִמֶּגְרַמְנָיה

 
ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה
ֵאֶפר ְׂשָעֵרְך ׁשּוַלִּמית

פוגת-מוות
פאול צלאן | מגרמנית: שמעון זנדבנק
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 ֻּדָּבה ְּגִריִזיִלית ִּגְּדָלה אֹוִתי

 ֲחֵלב ּכֹוָכִבים ָהָיה ְמזֹוִני ָהִעָּקִרי

 ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשָרִאיִתי

 ִּביֵמי ַחַּיי ַּכָּוָנִתי ֶׁשֲאִני זֹוֵכר

ָהָיה ֲאִני ֵאיְך אּוַכל ִלְׁשֹּכַח

דובה גריזילית | יונה וולך

לסרטון על משמעותה של קובית שוקולד באושוויץ

>>

https://www.facebook.com/hazinor/videos/%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-1945-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A5-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA/10154107273474662/
https://www.facebook.com/hazinor/videos/%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-1945-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A5-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA/10154107273474662/
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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ַגּן-ֵעֶדן ְלֹאֶרז | רוני סומק

 ָסְבָתא ֶשִׁלּי ָאְסָרה ְלַהְשִׁאיר ֹאֶרז ַבַּצַּלַּחת.
 ִבְּמקֹום ְלַסֵפּר ַעל ָהָרָעב ְבֹּהּדּו ְוַעל ַהְיָּלִדים 
 ְנפּוֵחי ַהֶבֶּטן, ֶשָׁהיּו ּפֹוֲעִרים ֶפּה ַעל ָכּל ַגְּרֵגּר,
 ִהיא ָגְּרָרה ַבֲּחִריקֹות ַמְזֵלג ֶאת ָכּל ַהְשֵּׁאִרּיֹות 

 ְלֶמְרַכּז ַהַצַּלַּחת ּוְבֵעיַנִים ִכְּמַעט ּדֹוְמעֹות 
 ִסְפָּרה ֵאיְך ַיֲעֶלה ָהֹאֶרז ַהֹּלא ָאכּול 

 ְלִהְתלֹוֵנן ֵאֶצל ָהֱאֹלִהים. 
 ַעְכָשׁו ִהיא ֵמָתה ַוֲאִני ְמַדְמֵין ֶאת ִשְׂמַחת ַהִמְּפָגּׁש  

 ֵבּין ִשֶׁנּיָה ַהּתֹוָתבֹות ְלׁשֹוְמֵרי ַהֶחֶרב ַהִמְּתַהֶפֶּכת ְבַּשַׁער 
 ַגּן-ָהֵעֶדן ֶשׁל ָהֹאֶרז. 

 ֵהם ִיְפְרׂשּו, ִמַתַּחת ְלַרְגֶליָה, ְשִׁטיַח ֹאֶרז ָאֹדם
 ְוֶשֶׁמׁש ֹאֶרז ָצֹהב ַתֶּכּה ַעל 

 ֹלֶבן ּגּוָפן ֶשׁל ְיֵפהִפּיֹות ַהַגּן. 
 ָסְבָתא ֶשִׁלּי ִתְּמַרח ֶשֶׁמן ַזִית ַעל עֹוָרן ְוַתְחִליק 

 ַאַחת ַאַחת ַלִסּיִרים ַהּקֹוְסִמִיּים ְבִּמְטָבּחֹו ֶשׁל ֱאֹלִהים. 
 ָסְבָתא, ִמְתַחֵשּׁק ִלי לֹוַמר ָלּה, ֹאֶרז הּוא ֶצֶדף ֶשִׁהְתַכֵּוּץ 

 ְוַאְתּ ִנְפַלְטָתּ ָכּמֹוהּו
ִמָיּם ַחַיּי. 
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יוצרים זיכרון:
  כל אחד מאיתנו כלוא עכשיו מאחורי סורג ובריח. הסוהר שלך הוא פרוסת לחם 
אחת. הסוהר שלך הוא שיכריע איך תעבור את היום, האם תצליחו לתפקד, לחשוב, 
לדמיין, להאמין, להשאר שפויים. התלות שלך בסוהר אכזרי זה מעוררת בך שנאה 
גואה ויוקדת כלפיו, שנאה כבושה שאין ביכולתך לתת לה להרוס את הסוהר, אם 

רצונך לחיות. מבטו הלעגני של הסוהר, כמו יודע היטב עד מה תלויים בו, הופך 
פתאום משועשע. הוא עשוי לשחק ולהתל בך, לגרום לך להשיל את מיטב מחלצות 
אישיותך לנגד עיניו: ערכיך, המוסר בו החזקת באדיקות, דתך, אנושיותך. נבחר כעת 

להשחיל אל סוהר זה מכתב, אותו נכתוב כעת.

  מזון יומיומי שהפך לשגרת יומך, כדוגמת כוס קפה קבוע, לרגע יחיד זוכה לפתוח 
את פיו. הוא יכול לספר על ההקשר בו הופיע לראשונה בחייך, לומר לאילו יחסים 

שלך הוא היה עד עד עתה, עד כמה נעשה בו שימוש כדי לתקשר עם סביבתך, למתג 
את אישיותך, באיזה אופן הוא מהווה כרטיס הביקור הלא רשמי שלך. יש לו הזדמנות 

לחוות דעה על חייך ועל התלות שלך בו נכון לעכשיו.



שיר פרידה

חריגותה של השואה מכל מהלך חיים נורמטיבי, מגולמת גם בפרידות שהיוו חלק מהותי ממנה. 
שכיחים מאד היו המקרים שבהם נעלמו, לפתע, בני משפחה או ידידים קרובים. בחלק ניכר מן 
הפרידות וההיעלמויות לא הייתה גם כל אפשרות לפרידה משמעותית, או כזו שיש בה מודעות 
אמיתית לכך שאכן מדובר בפרידה, וכך נשארו במקרים רבים ספקות מענים וטורדניים בדבר 
גורלם של הנעלמים. במקרים אחרים נודע אמנם, לשורדים גורלם המר של הנעלמים, אך מאחר 
שלא נותר אחריהם סימן וזכר, התעוררו ספקות וקשיים בביצועם של חובות וטקסים, והשתבש 
מאוד תהליך האבל הנורמטיבי, שמעבר למשמעותו הטקסית יש בו משמעיות נפשיות עמוקות 
ארוכות טווח. במהלך השואה נעדרו כמובן כמעט כל האפשרויות לחלוק כבוד לנפטרים ולציין, 
תוך כדי הפרידה מהם את מקום קבורתם ותאריך פטירתם.

מתוך: אתר יד ושם פרידה בצל השואה

שיר פרידה
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פרידות  | מרטי הרשקוביץ

 נסעתי להיפרד מאמא לפני שחזרה לביתה מעבר לים.
 היא התעסקה באריזת האוכל הנותר לה

 ולא הספקתי לשוחח איתה, אפילו לומר שלום.
 מילותיה האחרונות אלי היו

 "מהר הביתה לפני שהגבינות תתקלקלנה"
 והדלת נסגרה.

 התעמדתי לדקה בחניה, גלמוד עמוס סלים,
למחרת חממתי את המרק שהשאירה 

 הקערה חממה את אצבעותי
 ואדים סובבו פני.

 לקח לי המון זמן ללמוד לחיות במשפחה שאוכלת מרק
במקום להיפרד

 הגן המפליג למרחקים
 אידה פינק

במרכז הסיפור ההפלגה, 
הפרידה, מן החיים הנורמליים, 
כביכול, שקדמו למלחמה ובבת 
אחת ההתעשתות מול מציאות 
אכזרית חדשה

ְטָרֶגְדָיה | גילית חומסקי

 ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ְלַדֵּבר ַעל ְטָרֶגְדָיה
 ְּכֶׁשַּכּפֹות ֲעֵלי ַהְּתֵאָנה

 ִמְתַקְּמרֹות ְּכַלֵּפי ַמְעָלה
 ְּבִנּגּוד ְלָכל ִהָּגיֹון

 ִצָּלן הֹוֵפְך ְּתִחָּנה נֹוֶאֶׁשת
ַעל ָהֲעִקיָרה

>>

http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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סופני | ט. כרמי

 ַהּיֹום נֹוַדע ִלי ֶשֲׁאִני סֹוָפִני.
 ֹלא סּוִפי –

 ִמְסַּתֵּפק ְּבמּוָעט, ִמְתַמֵּכר, ִמְתַנֵּזר.
 ֹלא ַסִיף –

 ַלַהט ִמְתַהֵּפְך ּוְמַסְנֵור.
 ֹלא ֵסיָפן –

 ָשִני ָּתִמיר ּוִמְתַקֵמּר.
 ְוֹלא סּוָפה –

 רּוַח ְגּדֹוָלה, ְלַבֵער ּוְלַטֵהר.
 ֶאָלּא סֹוָפִני.

סֹוף ֲאִני.

שיר השירים 
 מילים: יאקֹובֹוס ַקְמַּבֶנליס

 לחן: מיקיס תיאורדוראקיס
מיוונית: יעקב מעוז

מה יפה היא האהבה שלי,
בשמלת היום יום שלה,

ובסיכת הראש הקטנה שבשערה.
איש לא ידע עד כמה יפה היא?!

עלמות מאושוויץ,
בחורות מדאכו,

הלא ראיתן את אהבתי?
ראינוה בנוסעה למרחקים,

ללא שמלת היום יום שלה,
ובלעדי סיכת הראש שבראשה.

מה יפה היא האהבה שלי,
החיבוק האחרון של אמּה,

ונשיקות הפרידה של אחיּה,
איש לא ידע עד כמה יפה היא?!

עלמות ממאוטהאוזן,
בחורות מבלזן,

הלא ראיתן את אהבתי?
ראינוה בכיכר המקפיאה,

מספר חקוק בזרועה הלבנה,
וטלאי צהוב תלוי לה על ליבה.

מה יפה היא האהבה שלי,
החיבוק האחרון של אמה,

ונשיקות הפרידה של אחיה,
איש לא ידע עד כמה יפה היא?!

>>
אל ביצוע השיר:

https://www.youtube.com/watch?v=SnsjkTRvHWE
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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יוצרים זיכרון:
  התבקשת ליצור ערכה עבור אדם שיצטרך בקרוב להיפרד מכל העולם המוכר לו, 

לאחר הפרידה תיוותר בידיו רק הערכה שתכין עבורו. זו אינה יכולה לשקול הרבה, אך 
את ערכה לא ניתן לאמוד. ננסה ליצור אותה עבורו.

  מתוך קרון רכבת הדוהרת אל המוות משתרבב פתק יחידי כאות חיים אחרון. 
הפתק אינו יכול להיות ארוך. נסו לנסחו )עד חמש שורות(



צער השתיקה

שנים עברו עד שהחל הציבור בארץ לשמוע הדים ראשונים מאימת השואה. הציבור בארץ שקלט 
את השורדים היה מאוד לא פנוי להקשבה, להאזנה לאשר עברו. אם התייחס למלחמה, הרי היה 
זה בתחילה לשון גנאי וזלזול, אשר כמובן לא היה בה כדי לאפשר פורקן של זכרונות קשים או 
פצעי נפש. גם בחלוף השנים, כשהתודעה בישראל עברה שינויים עמוקים ביחסה לשואה, עדיין 
העדיפו רבים לשמור בסוד או אפילו להשכיח מעצמם, אם רק ניתן, את חותמן של אותן שנים 
איומות. הרצון לתפקד, לעבוד, להעמיד משפחות ולשמור על שפיות בכל מחיר גבר. חלוקות 
הדעות אם אכן היה מזור נפשי טוב יותר כך או אחרת, וגם אין זה מעניינו לדון בכך כעת. יחידה 
זו תתחקה אחר התנועה הנפשית הנעה בין משאלה לפורקן, להבעת הרגש, הכאב והטראומה, 
לבין המשאלה ההפוכה, לנצור את כל אלו עמוק עמוק, הרחק הרחק, כמו לא היו הדברים מעולם. 

יחידה זו תתחקה אחר החובה לזכור, לצד המשאלה לשכוח. הלחץ לדבר ולהוציא החוצה, לבין 
החרדה מפני העשוי להתגלות. אנו ננסה לבחון האם מדובר בשני קצוות ואולי במעגל אשר 
קצותיו מחוברים והאם ניתן באופן בו זמני לזכור ולשכוח, לדבר ולשתוק. 

צער השתיקה
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הביזוי וההשפלה של השואה מצאו כאן בישראל איזה תיקון מועט. אלו היו שנים של עשייה נכונה 
ושכחה. הנפש ידעה כי פעם היה לה בית, הורים, חצר ורחוב, אבל מכאן נדמה היה ששום דבר לא היה, 

ואם היה הוא נפוג ונעלם. הסביב היה כל כך מלא חיים ועשייה, שכל דבר מחוץ לעשייה הזאת נראה 
קלוש ועלוב. אלה היו שנות שכחה נפלאות. מי ששרד ובא לכאן הביא עמו הרבה אלם. האלם הוא 

לעתים סוג של הסכמה שיש עניינים שעליהם לא מדברים, יש פצעים שבהם לא נוגעים. אין העלמה או 
התעלמות אלא תחושה שהדיבור, יהיה חרישי ככל שיהיה, יפגום, בסופו של דבר, בסוד ובמהות. הניצול, 

לרוב אחד ממשפחה ולעתים אחד מעיר, לא ידע, לאמיתו של דבר, מה עבר עליו. ארך לעתים שנים 
לנחש ולעכל מה שעבר עליו, וכשהקיץ מן ההלם מיד הקיפוהו תחושות קשות: עלבון, בושה ורגשי 

אשמה".                        

חשבון ביניים | אהרון אפלפלד

חלונות | קונסטנדינוס קוואפיס

 בחדרים אפלים אלה שבהם ימים כבדים
 עוברים עלי, אני סובב בכל הצדדים
 מחפש את החלונות. חלון כי יפתח

 ודאי תבוא הקלה גדולה מכך.
 אך בשום מקום אין כאן חלונות

 או שאיני מוצא אותם.
 אולי כך מוטב, אולי יהיה האור רק עינוי עריץ נוסף?

אולי יחשוף עוד אי-אלו קלונות?
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 ולא היה בוכה עליה
גמרא מסכת שבת, קנא ע"ב – קנ"ב ע"א

ר' חנינא שכיבא ליה ברתיה לא הוה קא בכי עלה אמרה ליה דביתהו תרנגולתא אפיקת 
מביתך אמר לה תרתי תכלא ועיורא סבר לה כי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי 

בן קצרתה שש דמעות הן שלש יפות ושלש רעות של עשן ושל בכי ושל בית הכסא 
רעות של סם ושל שחוק ושל פירות יפות.

תרגום: ר' חנינא מתה לו בתו – ולא היה בוכה עליה. אמרה לו אשתו: וכי תרנגולת 
 הוצאת מביתך?! אמר לה: אם אבכה הרי יהיו שתיים – שכול ועיוורון. כי סבר כפי
שאמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן קצרתה: שש מיני דמעות הן שלוש יפות ושלוש 

רעות... 

לאתר ״מעצבים זיכרון״ - תחרות עיצוב כרזה ממלכתית ליום השואה<<

https://www.yadvashem.org/he/remembrance/posters.html
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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 יהודה עמיחי,
בתוך: "שירי ארץ ציון ירושלים", ]לד[

 ֶשַׁהר ַהִזָּכּרֹון ִיְזֹכּר ִבְּמקֹוִמי,
 ֶזה ַתְּפִקידֹו. ֶשַׁהַגּן ְלֵזֶכר ִיְזכֹּר,

 ֶשָׁהְרחֹוב ַעל ֵשׁם ִיְזכֹּר,
 ֶשַׁהִבְּנָין ַהָיּדּוַע ִיְזכֹּר,

 ֶשֵׁבּית ַהְתִּפָלּה ַעל ֵשׁם ֱאֹלִהים ִיְזכֹּר,
 ֶשֵׁסֶּפר ַהּתֹוָרה ַהִמְּתַגְּלֵגּל ִיְזכֹּר,
 ֶשַׁהִיְּזכֹּר ִיְזכֹּר. ֶשַׁהְדָּגִלים ִיְזְכּרּו,

 ַהַתְּכִריִכים ַהִצְּבעֹוִנִיּים ֶשׁל ַהִהיְסטֹוְרָיה, ֲאֶשׁר
 ַהּגּוִפים ֶשָׁעְטפּו ָהְפכּו ָאָבק. ֶשָׁהָאָבק ִיְזכֹּר.

 ֶשָׁהַאְשָׁפּה ִתְּזֹכּר ַבַּשַּׁער. ֶשַׁהִשְּׁלָיה ִתְּזכֹּר.
 ֶשַׁחַיּת ַהָשֶּׂדה ְועֹוף ַהָשַּׁמִים ֹיאְכלּו ְוִיְזְכּרּו,

ֶשֻׁכָּלּם ִיְזְכּרּו. ְכֵּדי ֶשׁאּוַכל ָלנּוַח.
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 אתם היושבים באין מחריד
 במשכנות מבטחים;
 אתם המוצאים מאכל חם ופני ידיד
בשובכם הביתה עם הדמדומים:

 התבוננו וראו הזהו אדם
 העובד בביצה הקרה;
 הוא, שאינו יודע מנוחה ונלחם
 למען פת לחם זעירה.
שעבורו "כן" או "לא" לבן מוות היה.

 התבוננו וראו האם אשה היא זאת.
 בת בלי שם ובלא שיער;
שלא נותר בה עוד כח לזכור,

 מתוך: ביקור בית
אגי משעול

 ַעל ֲאחֹוִתי ֶׁשָעְלָתה ֶּבָעָׁשן
ַמְיָמה  ַהּׁשָ

 ֲאִני יֹוַדַעת ַרק ְׁשֵני ְּדָבִרים:
 ֶאת ְׁשָמּה

ְוֶאת ַחַּיי ַּתְחֶּתיָה.

 שעיניה ריקות וצונן חיקה
כצפרדע ביום חורף וכפור.

 הרהרו וזכרו כי כל זאת אירע
 והיו הדברים האלה:
 אשר אנוכי מצווכם

לחלוק בלבכם.

 ושננתם אותם לבניכם
 בשבתכם בבית ובלכתכם בדרך,

 בשבתכם ובקומכם
 והיה כי תדמו- יאבדו בתוכם

 ויך בכם החולי מכף רגל עד קודקוד.
ויהפכו מכם פניהם יוצאי חלציכם, עוד.

הזהו אדם? | פרימו לוי
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 יוצרים זיכרון:
 "שירת הלילה של הדגים" שנכתבה על ידי המשורר הגרמני כריסטיאן מורגנשטרן 

היא נסיון לדבר או לדובב שתיקה מבלי להפרה. ננסה לאתר נושא או כאב ולדבר 
ולדובב אותו, בדרכנו, באופן שיאפשר לו את חירותו השתוקה ובכל זאת יוכל גם 

לאפשר את דיבורו. 

  "נושא שהשתיקה יפה לו" : השתיקה מבקשת דיבור של יופי, שיניח את חינה, 
עצמתה. אולי זהו שיר התפעלות, אולי מכתב המלצה או כתב הגנה. הנכם מוזמנים 

לנסחו.

  כאב יושב בתוך הנפש, מבוצר, קשה. גלעין כאב שאינו מתפצח. חייו סודיים, אין 
איש אשר יודע את דבר קיומו, אין מי שחושד שהוא ישנו כלל – לבד מן הגוף והנפש 
שנושאים אותו, זה שנים. לזמן קצר אנו עצמנו נחיה את חייו של כאב זה: ממה הוא 

עשוי, היכן התמקם? מתי הוא ערני ובמה זה מתבטא, מה מעורר בו אזעקת חרדה 
ומה מאפשר נמנום קל? איך חייו בתוך הגוף והנפש אליהם נכנס, מתי נפגשו ובאיזה 

נסיבות נוצר, האם יש לו משאלה או בקשה שיבחר להביע בשעת רצון זו?



"קשה הדבר לאומרו ואי אפשר לפה לפרשו" אדם ואלוהיו

השואה טלטלה מן היסוד את הקשר ביננו לבין האל. יהודה עמיחי כתב כי "אחרי אושוויץ אין 
תיאולוגיה. אחרי אושוויץ יש תיאולוגיה חדשה". כלומר, לא נוכל עוד לומר את אותן המילים 
 בתפילה, לנהוג את אותם המנהגים ולקיים את אותן המצוות כאילו לא ארע דבר. אולי במובן
מסוים, לנהוג כך הוא לייתר את האל. להמנע מכל מפגש אותנטי ומשמעותי עמו.

ההזמנה הנמצאת בבסיס יחידה זו היא להביט, לחוש, לחוות ולהרגיש את שמתעורר בתוך הרגע 
הקשה והמורכב הזה. לא להסתיר אנחנו את פנינו מהאל בעת הזעם והעברה. להיות נוכחים בכל 
לבבנו ובכל מאודנו. גם אם הוא יבחר להסתיר את פניו.

אדם ואלוהיו



אדם ואלוהיו27 | יוצרים זיכרון

 אר"ש בן יוחאי: קשה הדבר לאומרו, ואי אפשר לפה לפרשו.
לב' אתליטין שהיו עומדין ומתגוששים לפני המלך. אילו רצה המלך פירשן, ולא רצה המלך לפרשן. 

 נתחזק אחד על חבירו והרגו, והיה מצווח ואמר: מאן יבעי דיני קדם מלכא?
כך, קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, לעלות למעלה לא היתה יכולה, שעדיין לא עלתה לשם 
נשמה, ולמטה לא היתה יכולה לעמוד, שעדיין לא נקבר שם אדם. והיה דמו מושלך על העצים ועל 

האבנים.

)מדרש בראשית רבה, ט(

 ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֳעִני, ְּבֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו. אֹוִתי ָנַהג ַוֹּיַלְך, ֹחֶׁשְך ְוֹלא-אֹור. ַאְך ִּבי ָיֻׁשב ַיֲהֹפְך ָידֹו, ָּכל-ַהּיֹום.  
 ִּבָּלה ְבָׂשִרי ְועֹוִרי, ִׁשַּבר ַעְצמֹוָתי. ָּבָנה ָעַלי ַוַּיַּקף, ֹראׁש ּוְתָלָאה. ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני, ְּכֵמֵתי עֹוָלם.

ָּגַדר ַּבֲעִדי ְוֹלא ֵאֵצא, ִהְכִּביד ְנָחְׁשִּתי. ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע, ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי. ָּגַדר ְּדָרַכי ְּבָגִזית, ְנִתיֹבַתי 
ֵחִני, ָׂשַמִני ֹׁשֵמם. ָּדַרְך ַקְׁשּתֹו ַוַּיִּציֵבִני,  ִעָּוה. ֹּדב ֹאֵרב הּוא ִלי, אריה )ֲאִרי( ְּבִמְסָּתִרים. ְּדָרַכי סֹוֵרר ַוְיַפּׁשְ

ֹחק ְלָכל-ַעִּמי, ְנִגיָנָתם ָּכל-ַהּיֹום. ִהְׂשִּביַעִני  ַּכַּמָּטָרא ַלֵחץ. ֵהִביא, ְּבִכְלֹיָתי, ְּבֵני, ַאְׁשָּפתֹו. ָהִייִתי ּׂשְ
 ַבְּמרֹוִרים, ִהְרַוִני ַלֲעָנה. ְותֹוַחְלִּתי ֵמְיהָוה.

ְזָכר-ָעְנִיי ּוְמרּוִדי, ַלֲעָנה ָוֹראׁש. ָזכֹור ִּתְזּכֹור, ותשיח )ְוָתׁשֹוַח( ָעַלי ַנְפִׁשי. ֹזאת ָאִׁשיב ֶאל-ִלִּבי, ַעל-ֵּכן 
אֹוִחיל.

)איכה, פרק ג׳(
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יומן:

 "יום שני, עשר בבוקר.
אלוהים לא חייב לנו הסבר, אנחנו חייבים לו. ברור לי מה עוד עלול לקרות לנו. וגם אם 

נשאר בחיים הפצעים שנפצע ילוו אותנו כל חיינו. ועם כל זאת, אלוהים, החיים אינם 
 נראים לי חסרי משמעות."

"ואם אלוהים לא יעזור לי להמשיך הלאה, אעזור לו אני. כל כדור הארץ נהפך לאט לאט 
למחנה אחד גדול, ועוד מעט לא יישאר איש בחוץ. זה שלב ביניים. היהודים כאן מספרים 

 זה לזה סיפורים נחמדים: שבגרמניה קוברים את היהודים חיים או משמידים אותם בגזֿ 
רעיל. זה לא כל כך מן התבונה לספר דברים כאלה, וחוץ מזה: נניח שכל זה נכון, הרי 
אין זאת האחריות שלנו? מאתמול בערב יורד גשם של מן העולם הזה. בינתיים כבר 

רוקנתי מגירה אחת בשולחן הכתיבה שלי. מצאתי את הצילום ההוא שלו, שהלך לאיבוד 
לפני כשנה, אבל ידעתי תמיד שעוד אמצא אותו. ופתאום גיליתי אותו בתחתית המגירה, 
מתחת לכל מה שהיה בה. וזה אופייני לי: בדברים מסוימים, גדולים או קטנים, אני יודעת 
שבסופו של דבר הם יסתדרו. בייחוד בדברים קונקרטיים. אני מעולם איני דואגת למחר. 

ברור לי, למשל, שבקרוב אצטרך לעזוב, ואין לי מושג לאן אגיע, ומצבי הכספי רע ביותר, 
אבל לעצמי אני אף פעם לא דואגת, אני יודעת שיהיה בסדר. הדאגות רק מכבידות על 

הדברים העומדים לקרות ומונעות אותם להתפתח באופן אורגני. יש בי כל כך הרבה 
אמון. לא אמון שחיי הגשמיים יהיו תמיד טובים אלא שתמיד ולמרות הכל הם יראו לי 

יפים ונכונים."

"אני לא משלה את עצמי לגבי מצב העניינים הריאלי וגם כבר לא מתיימרת לעזור 
לאחרים, אני רק מנסה לעזור לאלוהים כמיטב יכולתי, ואם אצליח בכך, הרי עשיתי משהו 

גם למען הזולת. אבל גם בנקודה הזאת אסור לטפח אשליות של גבורה."

השמים שבתוכי | אתי הילסום
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מה מרגישה חרסינה

אברהם חלפי

 מה מרגישה חרסינה
 הנשברת פתאום לרסיסים

 אלוהים
 היה אנושי וזהיר

 בעת שאותה תאסוף ותשים
במקום שתשים

אליעז כהן

ְׁשַמע ֲאֹד-ָני | )ייחוד לימים נוראים(

ְׁשַמע ֲאֹד-ָני, ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ִיְׂשָרֵאל ֶאָחד

ְוָאַהְבָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך

ְּבָכל ְלָבְבָך

ּוְבָכל ַנְפְׁשָך

ּוְבָכל ְמֹאֶדָך

ְוָהיּו ַהָּבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶנֱהָרִגים ָעֶליָך ָּכל ַהּיֹום

ַעל ְלָבְבָך

ְוִׁשַּנְנָּתם ִּבְרִקיֶעיָך

ְוִדַּבְרָּת ָּבם:

ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך

ּוְבֶלְכְּתָך ַּבֶּדֶרְך

ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל

ָיֶדָך )ְסָפרֹות ְּכֻחּלֹות ַזְרָחִנּיֹות( ְוָהיּו ְלֹטָטפֹות ֵּבין

ֵעיֶניָך )ְּכמֹו ְּפִגיַעת ַהַּצָּלִפים(

ּוְכַתְבָּתם )ְּבָדם( ַעל-ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך

ּוִבְׁשָעֶריָך

ֲארּות ַהֶּנֶפׁש ֵיׁש ִהּׁשָ

ֲאָבל ֵאין ֶנֶפׁש

ֵאר ְוָכְך ֶזה ִיּׁשָ

עודד כרמלי
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ָהַרְסָתּ ְוֹלא ָחַמְלָתּ

ָשַׁבְרָתּ ְוֹלא ִשַׁלְּמָתּ

ְוָכל ַהַחְרִסינֹות ַהְּשׁבּורֹות ֶנְגְּדָך

ַבִּוּיְטִריָנה ַמְבִהיקֹות ֶאְצַבּע ַמֲאִשׁיָמה

ֶאל ַבַּעל ַהֲחנּות ַהחֹוֵפן ָפָּניו ְּבָיָדיו ּובֹוֶכה.

אפרת ביגמן

 אל דף מקורות מארון הספרים היהודי תחת הכותרת
"אחרי אושוויץ יש תיאולוגיה חדשה" >>

https://midreshet.org.il/PageView.aspx?id=982&back=http%3a%2f%2fmidreshet.org.il%2fsearch.aspx%3fcat%3d11%26type%3dres
https://midreshet.org.il/PageView.aspx?id=982&back=http%3a%2f%2fmidreshet.org.il%2fsearch.aspx%3fcat%3d11%26type%3dres
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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תחרות עיצוב כרזות ליום השואה בנושא "מעצבים זיכרון"

נמרוד בר און - מקום ראשון | סבתו עלתה לפני המלחמה מליטא וכל משפחתה נספתה. 
אותיות הקדיש בולטות ומודגשות בכרזה וביניהן מופיעות באפור שמות קרוביו שנספו 

בשואה. 

נימוק השופטים: הכרזה מלאת עוצמה ויזואלית ותכנית. היא מצליחה לשלב בין הלאומי 
לפרטי באמצעים פשוטים ובהירים ללא פאתוס. הקדיש הוא הזכור היהודי מקיים דיאלוג 
עם שמות הנספים באופן שיכול לגעת בלב כולם ויחד עם זאת מעורר שאלות מורכבות. 

עצם קטיעתו בצמד המילים "בכל בית" מעניק את המימד החברתי – לאומי לנושא 
ללא הבדל מגזר והשקפת עולם. השימוש בקלישאות כגון הצבע הצהוב ופסי האפור 

של כותונת האסירים נעשה באופן חדש ויוצק תוכן חדש לשני מימדים אלה. הסקרנות 
שהכרזה יוצרת לגבי הפרטים הכתובים בה מעודדים למידה והעמקה בנושא השואה.

>>

>>

>>

תמונתו של פליקס נוסבאום | בית הכנסת במחנה, 1941

ז'ינובי טולקאצ'ב | טלית קטן, 1944

תכנים אומנותיים בנושא ׳אדם ואלוהיו׳

http://www.samlil.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D/
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nussbaum/camp-synagogue.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/tolkatchev/taleskoten.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
http://www.samlil.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D/
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nussbaum/camp-synagogue.asp
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nussbaum/camp-synagogue.asp
http://ז'ינובי טולקאצ'ב | טלית קטן, 1944 >
http://ז'ינובי טולקאצ'ב | טלית קטן, 1944 >
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 יוצרים זיכרון:
  רגע לפני הריסת מבנה ישן בוורשה, פולין, כשכבר הטרקטורים עומדים מוכנים 
ומונעים, עוצרת יד אדם קטנה לרגע את העבודות בנחרצות. מתברר כי באחד מכדי 

החרס הישנים מאוד שהוטמנו במקום, נתגלה יומן ישן בכתב לא ברור שנכתב 
בתקופת השואה. את היומן כתב אלהים, נסו לפענח קטעים ממנו ולהעלותם על 

הכתב.

  "ַלְמַנֵצַּח ַעל ַאֶיֶּלת ַהַשַּׁחר ִמְזמֹור ְלָדִוד. ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָתִּני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִדְּבֵרי 
 ַשֲׁאָגִתי. אֱ ֹלַהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְוֹלא ַתֲעֶנה"

נתבקשתם לכתוב נוסח חדש עבור סידור מיוחד למתפללים בגטו, במחנה או ביערות. 
תפילה שיוצאת מלב עזוב המרגיש כי אלוהיו נטשו. תוכלו לבחור תפילה קיימת 
ולהתאימה להקשר, לתחושות, למחשבות ולרגשות שמאפיינים את ההקשר של 

תפילה זו או להמציא תפילה חדשה לגמרי.

  לאחר הלוחות השבורים שנותרו בידינו לאחר השואה, אתם מתבקשים לנסח 
את הדיבר האחד-עשר שיאפשר את מעמד חידוש הברית בשלישית עם האל. הדור 

קיבלוה לאחר זוועות השואה. מה יהיה הדיבר האחד עשר וכיצד יראה מעמד זה?



זהות ובחירה

אחת ההתקפות הקשות ביותר שהחלו כבר עם עליית הנאצים לשלטון אך החריפו באכזריות 
עד בלי די בכל ימי המלחמה היתה ההתקפה על הזהות ועל צלם האנוש שבאדם. השלת שכבה 
אחר שכבה של המפריד בין אדם בעל עמדות ערכיות, תפיסת חשיבה, מוסר, העדפות, משאלות 
ומאוויים והפיכתו למעין בעל חיים שורד ותפיסתו כך, כמו הכשירה עבור הנאצים את הדרך 
אל מעשה הרצח עצמו. גם עבור שורדי המחנות והמלחמה פעמים רבות נשאר פצע זה פתוח 
ומדמם, התחושה כי אמנם חייהם ניצלו אך דבר מה מהותי מזהותם הקודמת אבד לבלי שוב. 
אובדן אשר אינו מצויין בשום גלעד, והם גופם ונשמתם, נושאים אותו עמם כל חייהם. לצד 
דחיקה אכזרית זו של הזהות והאנושיות אל פי פחת, ניכר רושמה של ההתקוממות. ההתקוממות 
שאינה אוחזת בהכרח בנשק או שאין בה לעיתים שום ביטוי חיצוני שהוא, אך היא זו שמאפשרת 
תחייתה וקיומה של נפש מסוימת, אחת ויחידה. לא מספר מקועקע על יד אלמונית, אלא דמות 
שיש לה חיות חד פעמית ואפיונים משלה. יחידה זו תנוע בין המילים בחירה ובריחה שהן אינן 
בהכרח קוטביות בהקשר זה, אך הן מקיימות זו עם זו אפשרויות מגוונות ורב ממדיות של שיח. 
יחידה זו תהווה הזמנה אישית, פנימית, לרגע יחיד וחד פעמי להביט בעמדה הבוחרת. עמדה 
הדורשת לעיתים יציאה מן הממש והמצוי, המוכר והמציאותי, אל עבר מחוזות הפנטזיה או 
הריאליה פנטזיה, ובלבד לשמור על הקיום והשפיות. 

זהות ובחירה
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ואריאציות ליליות על נושא | אידה פינק

.ARBEIT MACHT FREI הוא שוחרר מהמחנה ועבר את השער עם הכתובת

 אפף אותו גל של אושר שכמוהו לא ידע מימיו. מעבר לשער השתרע עד האופק כביש אספלט שטוח וריק.
הוא יצא לדרך והיה מהלך על כביש האספלט הריק בצעד קל, כמעט מכונף. בשמים החיוורים האירה שמש 

חיוורת. לפתע פתאום ראה הרחק דמות רצה לעברו. לא מיד ניחש מי הדמות, רק כשהצטמצם המרחק ביניהם 
הכיר בה בחורה שאהב. היא רצה להקביל את פניו, הרוח בידר את שערה. לא עבר זמן רב והיא נפלה אל בין 

זרועותיו, קורנת ומחייכת. "יש לך סיגריה?" שאלה בקול מתנשף מהריצה. הוא נעצב אל לבו. הוא נזכר כי שכח 
את הסיגריות במחנה, על הדרגש, והבין שאם הוא רוצה למלא אחר בקשתה של הבחורה שהוא אוהב, הוא 

מוכרח לחזור למחנה. והוא חזר.

.ARBEIT MACHT FREI הוא שוחרר מהמחנה ועבר את השער עם הכתובת

אפף אותו גל של אושר שכמוהו לא ידע מימיו. מעבר לשער השתרע יער צעיר. הוא יצא לדרך בצעד קל, כמעט 
מכונף, והיה מהלך בשביל יער, בין עצים, שיחים ושרכים, והירח האיר את דרכו בזוהרו החיוור. לפתע פתאום, 

כשהביט כלפי מעלה, ראה כי השמים שמעליו שחורים, בלי ירח, והבין שהאור המאיר את דרכו הוא אור הזרקור 
של מגדל השמירה, שגילה אותו ולכד אותו ברשתו. וידע שהוא מוכרח לחזור למחנה. והוא חזר.

.ARBEIT MACHT FREI הוא שוחרר מהמחנה ועבר את השער עם הכתובת

אפף אותו גל של אושר שכמוהו לא ידע מימיו. מעבר לשער השתרע עד האופק כביש אספלט שטוח וריק. הוא 
יצא לדרך והיה מהלך על כביש האספלט הריק בצעד קל, כמעט מכונף. בשמים החיוורים האירה שמש חיוורת. 

לא ידוע כמה זמן ארכה הליכתו, עד שלפתע פתאום ראה כי הכביש חסום במחסום מתרומם. החץ המצויר 
על לוח לבן הורה את המשך הדרך. הוא פנה אפוא בצייתנות ימינה והמשיך ללכת בצעד קל בכביש האספלט, 

שדמה דמיון מוחלט לכביש שעזב לפני רגע. וכך המשיך ללכת, לא ידוע כמה זמן, עד שמחסום דרכים מתרומם 
חסם שוב את דרכו. חוד החץ שעל הלוח הלבן הורה גם הפעם ימינה. הוא נעמד והתבונן סביבו. ומסביב לא 

 התרחש דבר. היה ריק ובשמים חיוורים הייתה שמש חיוורת. הוא יצא לדרך בכיוון שהורה החץ.
.ARBEIT MACHT FREI לא ידוע כמה זמן ארכה הליכתו. עד אשר ראה מולו שער עם הכתובת 

לפני השער עמד איש אס-אס שקרא לו לגשת אליו באצבע הרומזת שהייתה כפופה כקרס. כוו.
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"היינו כשבעים איש אסירי מלחמה יהודים ב"קומנדו" של עובדי יערות, בגרמניה 
הנאצית. מדי הצבא הצרפתי עדיין גוננו עלינו מפני האלימות ההיטלריסטית. אך 

שאר בני האדם, הקרויים חופשיים, שחלפו על פנינו או שנתנו לנו עבודה או פקודות 
או אפילו העניקו חיוך - והילדים והנשים שעברו בסביבה והיו נושאים מדי פעם 

עיניהם אלינו - פשטו אותנו מעורנו האנושי. לא היינו אלא ספק בני אדם, חבורת 
קופים. הכוח והאומללות של נרדפים, כאיזו רטינה פנימית עלובה, הזכירו לנו פה 

ושם את מהותנו התבונית. אך לא היינו עוד חלק מן העולם. התרוצצויותינו, סבלותינו 
וצחוקינו, מחלותינו והתבדרויותינו, עמל כפנו ומכאובי עינינו - כל זה התרחש כמו 

בסוגריים.

והנה, לקראת אמצע תקופת השבי הארוכה - למשך שבועות ספורים ובטרם יגרשוהו 
הזקיפים - נכנס כלב משוטט לחיינו. הוא בא יום אחד להצטרף אל הערב-רב בעת 

ששב מעבודתו תחת שמירה מעולה. הוא שרד איכשהו באיזו פינה לא מבויתת 
בסביבות המחנה. אנחנו קראנו לו בובי - שם אקזוטי, כראוי לכלב יקר לך. הוא היה 
מופיע בהתכנסויות הבוקר שלנו וממתין לשובנו, מקפץ ונובח משמחה. לגביו - וזה 

היה ברור לגמרי - היינו בני אדם."

עמנואל לוינס | מתוך: חירות קשה
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 ָהִייִתי מֹוֵחק ָלַרָכּבֹות ֶאת ַיֲעֵדיֶהן
פיני רבנו

ָהִייִתי מֹוֵחק ְלַרָכּבֹות ֶאת ַיֲעֵדיֶהן

ּוַמֲעִלים ָלֶהן ֶאת ַהַתֲּחָנה ַהּסֹוִפית

ְוָהִייִתי ַמֲאִריְך ֶאת ַהַפִּסּים

ּוַמְגִבּיַהּ ֶאת ַהַמָּסּע ַעד ַלָשַּׁמִים

ְוׁשֹוֵפְך ִלְפֵני ֶדֶּלת ָהֱאֹלִהים

ֶאת ָכּל ֵאֶפר ַהְשֵּׁאלֹות ִמָכּל ַהְקּרֹונֹות

ּוְבֶרַגע ֶאָחד ָכּל ַהְשֵּׁאלֹות ָבּעֹוָלם

ָהיּו ְמַאְבּדֹות ֵמֲחִשׁיבּוָתן

ּופֹוְשׁטֹות ֶאת ָכּל ִסיָמֵני ַהְשֵּׁאָלה ֵמֲעֵליֶהן

ּוִמְתַבְּטּלֹות ִבְּפֵני ַהְשֵּׁאָלה

ֶשְׁכָּבר ֵמֵעֶבר ָלעֹוָלם

ְוקֹוֶדֶמת ַבּּתֹור

ְוֹלא ַנֲעֵנית.

ואומרים  ופאסיבית  אדישה  שאני  נגדי  טוענים  "רבים 
שאני נכנעת בלי מאבק. הם אומרים: כל מי שיכול, צריך 
לנסות להימלט מציפורניהם, זאת חובתנו. הם אומרים 
שאני חייבת לנסות להציל את עצמי. אבל הטיעון הזה 
מטעה. הרי כל אחד מנסה כרגע להציל את עצמו, בעוד 
חייב  אפילו,  גדול  מספר  אנשים,  של  מסוים  שמספר 
ללכת. ומה אשאר כאן גם אם ייקחו אותי. כל המושגים 
האלה נראים לי בנאליים כל כך ופרימיטיביים, אני לא 
מצליחה לראות את ההגיון שבטיעונים האלה, אני לא 
מרגישה בכלל שמישהו אוחז בי בציפורניו, אני מרגישה 
זה  את  לומר  אם  בזרועותיו,  אותי  מחזיק  שאלוהים 
שולחן  ליד  כאן,  יושבת  אני  ואם  דראמתיות,  במילים 
באיזה  אשב  חודש  בעוד  או  והמוכר,  האהוב  הכתיבה 
חדר חשוף קירות ברובע היהודי, או אולי במחנה עבודה 
בפיקוח של אנשי אס.אס – אני מאמינה שתמיד אחוש 
שאני נמצאת בזרועותיו של אלוהים."

השמיים שבתוכי | אתי הילסום
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 אירופה, מאוחר
דן פגיס

 ַבָּשַּׁמִים ּפֹוְרִחים ִכּּנֹורֹות
 ּוִמְגַבַּעת ֶשׁל ַקׁש. ִסְלִחי ִלי, ָמה ַהָשָּׁנה?

 ְשֹׁלִשים ָוֵתַשׁע ָוֵחִצי, ְבֵּעֶרְך, עֹוד ֻמְקָדּם ֻמְקָדּם,
 ֶאְפָשׁר ִלְסגֹּר ֶאת ָהַרְדיֹו,

 ָנא ְלַהִכּיר: ֹזאת רּוַח ַהָיּם, ָהרּוַח ַהַחָיּה ֶשׁל ַהַטֶּיֶּלת,
 ׁשֹוֵבָבה ְלַהְפִליא,

 ְמַסְחֶרֶרת ִשְׂמלֹות ַפֲּעמֹון, טֹוַפַחת
 ַעל ְפֵּני ִעּתֹוִנים ֻמְדָאִגים: ַטְנגֹו! ַטְנגֹו!

 ְוַגן ָהִעיר ִמְתַנֵגּן לֹו,
 ֲאִני נֹוֵשׁק ָיֵדְך, ָמאָדאם,

 ָיֵדְך ָהֲעִדיָנה ְכּמֹו
 ְכָּסַית ָהעֹור ַהְלָּבָנה,

 ַהכֹּל ָיבֹוא ַעל ְמקֹומֹו
 ַבֲּחלֹום,

 ַאל ִתְּדֲאִגי ָכּל ָכְּך, ָמאָדאם,
 ָכּאן ְלעֹוָלם ֶזה ֹלא ִיְקֶרה,

 ַאְתּ עֹוד ִתְּרִאי,
ָכּאן ְלעֹוָלם
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 יוצרים זיכרון:
  קיבלתם הזדמנות יחידה להזמין גיבור על או דמות פנטסטית אחרת למציאות החיים 

בשואה. היא לא תוכל להוציאה מן המקום בו היא שרויה, אף לא להקל את מצוקתה הפיזית. 
אך אולי תוכל לתת איזה כוח נפשי לשאת את שהיא נדרשת להתמודד עמו בימים אפלים אלה. 

כיצד תבחרו להשתמש בכוחות אלה?

  חזרו כעת בזכרונכם או בדמיונכם אל מצב, תקופה או אירוע בו מסיבות כאלה ואחרות 
חוויתם העדר חופש פנימי או חיצוני להיות מי שאתם או לנהוג ולפעול כפי שאתם רוצים, 

מאמינים או מבקשים. נסו לחזור בדמיונכם אל מה שארע שם: תארו כל פרט הזכור לכם: עונה, 
מזג אויר, ריחות, קולות, תחושות גוף ונפש, מראות, צבעים וכן הלאה. העזרו מאוד בחושיכם 

על מנת לשחזר כל פרט בחוויה. כעת חשבו על פרט אחד ויחיד בחייכם כעת אשר לו היה ניתן 
לכם אז, באותו מצב, הייתם יכולים לחוות את עצמכם הרבה יותר חופשיים. פרט זה יכול להיות 

ממשי, אנושי או אחר. כעת העלו את התיאור בכתב של האירוע השלם, הכולל את המציאות 
כפי שהיתה יכולה להתרחש.

  אחת הדרכים הייחודיות שנשים נקטו לשמירה על שפיותן היתה כתיבת מתכונים. על גבי 
ניירות שהצליחו להשיג נכתבו מתכוני אוכל של מאכלים אשר זה זמן רב לא הגיעו אל פיהן ולא 

היה באפשרותן לבשלם. במתכונים אלה הן נטו להפריז בכמויות החומרים או הוסיפו מצרכים 
שכלל לא היו במתכון המקורי. נסו אתם לרקוח מתכון שעשוי לנוע בין הממשי והפיזי אל 

חומרים שברוח או בדמיון ורקחו מתכון עבורכם בעת שאתם נמצאים במצוקה או קושי, זקוקים 
להחלמה או לסעד כלשהו. 



קטעים נוספים

קטעים נוספים
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 שתיקות  | איתמר יעוז קסט
לבת דודי אליזבט ז"ל

 ְּכָבר ִהְתפֹוררּו ַהְסָפרֹות ַעל ְזרֹוָעּה
 ְכּמֹו ְּכתֹובֹות-ַהַקֲעַקע ֶשַׁעל ְזרֹועֹות ַהָמָּלִּחים;
 ְׁשלֹוִׁשים ְוָחֵמש ָשָׁנה ָגְזָרה ֵאֶלם
A-ַעל ִסּפּור ַהְסָפרֹות ֶשַׁעל ְזרֹוָעּה, ַהָמְתִחיל ב 
 ְלַמַען ּתּוַכל ִלְחיֹות ֶאת ָהָכּאן ְוָהַעְכָשו
 ְבֵּצל ַהָים, ַהַבּית ְוַהְיָלִדים,
 ְוִאם ִהְסִגיָרה ַעְצָמה ִמֵדי ָפָּעם
 ָהָיה ֶזה ָרק ְכֵּעין ֶהֵסּט ִמְקִרי ֶׁשל ַהָשרוּול;
 ְוָכֵעת ָחֵמש ְסָפרֹות ְנטּוׁשֹות ְמָסְרבֹות ְבּמֹוִחי
ָלשּוב ֶאל ְשִׁתּיַקת לּוח ָהֶכֶּפל.

המתח בין דיבור ושתיקה, זיכרון ושכחה:
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דעת האדמו"ר מסלונים

לא דלותנו ועליבותנו גורמות, אלא עוצם נוראותם של אימי השואה, שיטילו צל עלוב ודל על כל 
יום זיכרון ותענית שייקבע. הנה מה מאד ידאב הלב על כי גם אחרי החורבן הגדול לא התקינו 

להם זכר לימים הבאים במספד ונהי כדרך שהתקינו גדולי ישראל אחרי גזירות ת"ח ת"ט- אם כי 
באופן יחסי היו אז ממדי האסון קטנים במידה רבה- את יום כ' בסיוון לצום ולאמירת סליחות. 

או כדרך שחיברו קינות על גזירות ימי הביניים ומסעי הצלב. על קהילות מגנצה, וורמייזה 
ואשפירא שקידשו את השם. ולמעלה בקודש, על עשרה הרוגי מלכות. וכאשר כל יהודי יושב 

על הקרקע בט' באב ומקונן על חורבן בית המקדש, שופך הוא דמעות כמים גם על הגזירות 
הללו, כך נשאר זיכרונם חי וקיים בעם ישראל. במה נשתנו, אפוא, גזירות השואה מכל גזירה, 
והלא בלי ספק היה מן הראי לתקן גם אחריהם יום תענית וקינות? , כי דווקא משום שהיקף 

האסון הוא כה איום ונורא, ששה מליון יהודים שנספו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות, 
ובתוכם למעלה ממיליון ילדים רכים ועוללים, דבר שלא נשמע כמותו מיום שנברא האדם בצלם. 

דווקא בגלל נוראיות הטרגדיה, אין בנמצא שום מילה מתאימה אשר תוכל להביע את עומק 
הכאב הצורב בלבב פנימה. דלה מדי היא השפה האנושית מכדי לבטא נכונה את מלוא האכזריות 

הלא טבעית שהוכיחה המפלצת בצורת אדם, או לתאר את גודל האבדה של חיי דור שלם 
שנכחד מעל פני האדמה. לבו ומוחו של האדם אינם מסוגלים לתפוס מה התרחש כאן. אין שום 

ביטוי לכך, כי ההרגשות האנושיות הטבעיות הן אפסיות מדי בשביל להרגיש כאב בעל היקף 
ועומק איום כזה. רק הדומיה האילמת, "וידום אהרן", היא המבטאת את מחץ לבנו הרבה יותר 

מכל שאר הביטויים שאינם הולמים ואינם מהווים את הביטוי הנכון בכגון דא.

מתוך קונטרס "ההרוגה עליך", אסופת מאמרים בענייני השואה לאדמו"ר מסלונים.
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 עוד מעט לא יהיה את מי לשאול
 אם כל מה שהיה,
 באמת היה.
 או שאולי מי יודע,
 זו בדיה.
 עוד מעט לא יהיה את מי לשאול,
 אם הרוח היתה רוח,
 ומה היה צבעו של הזמן.
 איזה טעם היו לחגים,
 על מה שתק אחי הטוב
 כשהביט בי תמיד
 בעיניים אוהבות.
 עוד מעט לא יהיה את מי לשאול.

 ילדים שואלים,
 ואנחנו עומדים,

 עם שקי זכרונות מלאים
 בסימני שאלות,

 בערפל סמיך,
 וכל שקי הלב ריקים

 מתשובות.
 עוד מעט לא יהיה את מי לשאול

 עכשיו קיץ גם בחוץ,
 גם בפנים.

 אחר כך יבוא הסתיו
 ויביא איתו את ריחות
 החורף הגשום והקר

 הבלתי צפוי,
והכל כך מוכר.

 עוד מעט לא יהיה את מי לשאול 
יוסי בנאי
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 .1

 בן דודי חיים שטרן חזר לֵסֵרְדִניֵיה לאחר המלחמה
 לקח את המפתח מהשכן
 ותכף יצא, קופסת נעליים תחת זרועו.
 המדורה בחורשה שרפה את התצלומים היטב.
 כשעמד מעל התמונות המתפתלות, דוחק בהן ללב הלהבות
 עשן חנקתן צרב את עיניו.
 הוא ישב בקרחת-היער עד שלחשו הגחלים ונכבו,
 משוחרר מהעבר עזב לאמריקה
עם זוג נעליים בקופסא.

.2

האבא שלי איפסן את התמונות מלפני המלחמה ולא מוצא 
 אותן
 אבל אני חושב שהוא אפסן אותן כדי לא למצוא אותן.
 מה זה משנה, הוא אומר
 כולן שחור לבן מטושטשות ומעופשות
 עדיף לצלם את הנכדים נפלאים שלנו
 תוך שניות תמונות חדשות
בטח שעדיף.

.3

 אין לי תמונות של האחים של אמא,
 לא שזה היה עוזר הרבה.

 הייתי נבוך להחזיק תמונה של ילד בן ארבע ולומר:
 "זה הדוד משולם".

 קשה לי לדמיין שהיתה משפחה בכלל.
 אני לא איזה אלוה שמסוגל לייצר משפחה

מפתיתי עפר.

.4

 כשהתעניינתי בשואה הורי החליפו נושא,
 "מוכרחים לשים את העבר מאחור

 כדי להתקדם".
 אחרי שנים במעגלים

אני מתחיל לפקפק בדבריהם.

תמונות

תמונות | מרטי הרשקוביץ
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 ֲאִני ִנּצֹוד ְבַּמְלכֶֹּדת ַהָשָּׂפה
 ֵבּין ָעְצַמת ָהֶרֶגׁש ְלָלׁשֹון ָרָפה
 ֲאִני ֵמִקיץ ְוָנע ָוָנד ְוהֹוֵלְך ִלישֹׁן

ִבְּמצֹור ַהּגּוף, ִעם ֶכֶּשׁל ַהָלּׁשֹון. 

 ֲאִני אֹוֵמר ַעְכָשׁו: ָים. ְוֹלא ָיכֹול ְלָהִכילֹו.
 ֲאִני אֹוֵמר: ָרִקיַע. ְוֵאי ְצָבאֹו ְוָכל ֵחילֹו?
 הֹו, ֹלא, ֹלא, ֹלא. ִהְתַכַּוְּנִתּי ִלְדַבר–ָמה ׁשֹוֶנה.
 ֲאָבל חֹוֵזר ַעל ַהִמִּלּים. ְכּמֹו ַעְכָשׁו ַמָמּׁש. ִהֵנּה: 
 ֲאִני ִנּצֹוד ְבַּמְלכֶֹּדת ַהָשָּׂפה
 ֵבּין ֹעֶצם ָהֶרֶגׁש ַלָלּׁשֹון ָהָרָפה
 ׁשּוב ֵמִקיץ ְוָנע ָוָנד ְוהֹוֵלְך ִלישֹׁן

ִבְּמצֹור ַהּגּוף, ִעם ֶכֶּסל ַהָלּׁשֹון. 

 ֲאָבל ֶאְתַדֵּפּק ַעל ַדְּלְתָּך ֵער ּוִבְתנּוָמה
 ַעד ֶשִׁתְּפַתּח ִלי. ְפַּתח ִלי, ְפַּתח.
 ַגּם ְבִּלי ִמִלּים ַאָתּה ִתְּשַׁמע
 ֶאת ַה–ַתּח! ַתּח! ַתּח!
 ֲאִני ָכּאן ְוֹלא ֵאֵלְך ַעד ֶשִׁתָּפַּקח
ַעד ֶשְׁתָּבֵרְך, ּוְשָׂפַתי ִתְּפַתּח.

 ַגּם ִאם ָפַּני ְמֻסָלִּעים,
 ְוֵעיַני ָנָהר ּגֹוֵבר

 ְכֵּעֶמק ְרָפִאים אֹו ֵעֶמק ַהָבָּכא;
 ִאם קֹוִלי ֶאְנַקת ְגָּבִהים —

 ְמַחֵשּׁב ְלִהָשֵּׁבר —
 ִהֵנּה ָיִמים ָבִּאים, ּוָבָאה ְרָוָחה.

ִכּי ֵאֶלּה ַהְדָּבִרים ֲאֶשׁר ֵבּיִני ְלֵביְנָך:

 ֵיׁש ִדּּבּור ֶשׁל ְשִׁתיָקה.
 ֵיׁש ִמְכׁשֹול — הּוא ָנִתיב.

 ֵיׁש ָרָעב ֶשֹּׁלא ִנָתּן ְלַהְשִׂבּיַע,
 ֵיׁש ְתּׁשּוָקה ֶשֹּׁלא ִנָתּן ְלַהְרִעיב.
 ֵיׁש ִהְתַנְצּחּות )הֹוִאיל ְוֻהְסַכּם(.

 ֵיׁש ַרַעד ַבֵּלּב; ְמַתְקֵתּק, ֹלא ַמְרֶפּה.
 ֵיׁש ֲעָנִנים ֶשׁעֹוִשׂים ֶאת ַדְּרָכּם

 ְלֹחֶרף סֹוֵער. ֵיׁש ָאִביב. ֵיׁש ַמְרֵפּא.
 ֵיׁש ׁשֹוֵמר ַדְּרִכּי ֵבּין ַההֹוְלִכים ְוַהָשִּׁבים;
ָנִתיב מּוָאר ְוַחי ֵבּין ַקו ַהָיּם ַלּכֹוָכִבים.

שפה

שפה | שחר מריו-מרדכי
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ביום מסה

מילים: משה טבנקין | לחן: מתי כספי

 בבגוד באדם דרכו - 
 מארבע רוחות העולם 
 רגליו יוליכוהו שולל - 
 אל מחוז אין בו חפץ 
 מערה יער - אטום. 

 שחללו - בלוי 
 שעיגולו - חתום. 
 שעפרו - קלוי. 

 שאין בו אבן על אבן 
 שאין בו ענף לקושש. 
 שאין בו פחמי כירים. 

 אין בו לחם. 
 אין אש 
 אין מים. 
 שבו יש 

 מלוא חופנים 
רק אפר. 

לביצוע השיר:

>>

https://www.youtube.com/watch?v=N8LOMB4yMKU
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00130.htm
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א"ר יוחנן: עשר מסעות נסעה שכינה מקראי, וכנגדן גלתה סנהדרין מגמרא: 
 עשר מסעות נסעה שכינה מקראי:

מכפרת לכרוב ומכרוב לכרוב ומכרוב למפתן וממפתן לחצר ומחצר למזבח 
וממזבח לגג ומגג לחומה ומחומה לעיר ומעיר להר ומהר למדבר וממדבר 

 עלתה וישבה במקומה שנאמר: )הושע ה, טו( ״אלך אשובה אל מקומי״
מכפורת לכרוב מכרוב לכרוב ומכרוב למפתן דכתיב: )שמות כה, כב( ״ונועדתי לך שם ודברתי 
אתך מעל הכפורת״ וכתיב: ״וירכב על כרוב ויעף״, וכתיב: )יחזקאל ט, ג( ״וכבוד אלהי ישראל 

נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית״. וממפתן לחצר דכתיב: )יחזקאל י, ד( "וימלא 
הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד ה'". מחצר למזבח דכתיב: ״ראיתי את ה' נצב על 

המזבח״ וממזבח לגג דכתיב: )משלי כא, ט( ״טוב לשבת על פנת גג״. מגג לחומה דכתיב: 
״והנה ה' נצב על חומת אנך״. מחומה לעיר דכתיב: )מיכה ו, ט( ״קול ה' לעיר יקרא״. ומעיר 
להר דכתיב: ״ויעל כבוד ה' מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשר מקדם לעיר״. ומהר למדבר 

דכתיב: )משלי כא, יט( ״טוב שבת בארץ מדבר״. וממדבר עלתה וישבה במקומה, דכתיב: ״אלך 
 אשובה אל מקומי״ וגו'.

א"ר יוחנן: ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה. כיון שלא חזרו 
אמר תיפח עצמן שנאמר: )איוב י״א, כ( ״ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח 
נפש״ וכנגדן גלתה סנהדרין מגמרא מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים ומירושלים ליבנה.

מסכת ראש השנה, ל״א, א׳

פרידה
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מה הן שנות חושך | נחום אבניאל

 ַמה ֵהן ְׁשנֹות ֹחֶשְׁך.
 ְכּמֹו ְׁשנֹות אֹור ֲאָבל
 ַלֲעֹבר ֶאת אֹותֹו ֶמְרָחק אֱלִהֹי
 ְלַבד, ַּכֲאֶשׁר ַהָיּד ַהְמַגֶּשֶׁשׁת ְבִּעָוּרֹון
 מֹוֵצאת ָחָלל ֵריק
מֹוֵצאת ַאִין 

 אֱלִהֹים
 ְלַבד,
ֶאת ָּכל ַהֶּמְרָחק ַהֶּזה –

 כשאגדל ואהיה בן עשרים,
 אצא לראות את עולמנו המקסים.

 אתיישב בתוך ציפור עם מנוע,
אתרומם ואמריא אל החלל, גבוה.

 אעוף, אשוט ואתנשא
 מעל עולם רחוק יפה.

 אחלוף מעל נהרות וימים,
 אל השמיים אתרומם ואפרח,

עננה אחות לי והרוח אח.

אברהם קופולביץ'

נולד בלודז' ב-18 בפברואר 1930. 
בתקופת המלחמה הוא היה בגטו 

לודז', גורש למחנה ההשמדה אושוויץ 
ושם נרצח. אברהם השאיר אחריו 

מחברת שירים וציורים.

התרתי כפתורי שמלתי | רבקה מרים  

 ואז
 התרתי כפתורי שמלתי
 וילדתי את בתי
 שמונה מתים זקופים בי האיצו דומם.
 וילדתי את בתי.
 דמי היה שקוף ורב
 זרם דקיק של בד עטף אותי.
 שמונה מתים כבדי-טבור גועו לצדי.
 איש משגע וגבוה רץ וצעק, רץ וצעק.
 היום היה כלה והולך ולא בא הלילה.
 היום נגר אל קרבי כשטף של חול.
 שמונה מתים מפקרים נברו בשמלתי.
ואלד את בתי.
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1. רציונל

 בהתחלה חשבתי שהם לא בסדר
 כי הם לא זוכרים את השואה כמו שצריך

 כי דרכי ציון אינן אבלות
 אין געגוע, רק סיסמאות.

 לא בסדר.
 אחר כך חשבתי שאתה לא בסדר

 שאתה לא זוכר את השמות של כל הקרובים שהיו לסבא
 שלך בגרמניה 

 שאתה לא מחובר לשואה.
 לא בסדר.

 בסוף הבנתי שאני לא בסדר
 זוכר רק חלק, את החלק הקל

 הגיע הזמן להתחיל את המסע שלי לתיקון
לחפש את החלק החסר שפחדתי לחוש.

אחרית דבר - סיפור זכרון השואה בארבעה חלקים
מרטי הרשקוביץ
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2. תחנה ראשונה - זכרונות קטנים של אמא

 בעקבות השואה נצטווית, אמא,  בעוד שלוש זכירות:
 זכרי מה שעשו לך הנאצים ובעלי בריתם בזמן השואה.

 זכרי איך כמעט כולם עמדו מנגד ולא עשו דבר. 
 זכרי את מעשי הגבורה והתביישי על שהלכת כצאן לטבח.

 אלו הזכירות החשובות
 אבל, אמא, שכחת את הזכירות הקטנות:

 את אי הוודאות בחיים שנעצרו תחת כיבוש
 את החשש להרגיז כדי שלא יאונה כל רע

 את הכאוס של תחנת המעבר באונגוור, מפעל הלבנים של רוזנבלט
 את הזוועה כשאדם שנשען עליך בקרון מת לאיטו, בגניחות שקטות

 את ההלם להתפשט  ליד אמך, כשהיא מנסה להסתיר מבושיה
 את ההשפלה של החיים החדשים ללא שם, ללא שיער, ללא זהות

 את חוסר האונים כשאחותך נימוקה לידך בזמן המסדר ואת מנסה לתמוך בה כדי שלא תיבחר
 את התפוררות העולם מסביבך והפיכתו לחלום בלהות מתמשך.

 את הנתק מהמשפחה, מהעבר של מי שהיית פעם, הנתק מאלוהים
 והגעגוע

 על אף שהוא מאס בכם,
 את אובדן האמונה בעתיד טוב ,שלאט לאט מתרחק ממך. 

 אפילו אם תשררדי, טוב לא יהיה.

 לא זכרת את הזכרונות הקטנים האלו
 כי אלו שזכרו אותם לא הצליחו לשרוד
 או ששרדו והגיעו לארץ רדופי שדים
 כמעט מתים אצל שמואל הרופא.
 את היית צריכה להתחבר לחיי
 היית צריכה למצוא סיבה להמשיך.
 להעמיד פנים שהחיים בסדר,
 על אף ששנינו ידענו שהם לא.
 הזכרונות הקטנים שלך לא נספרו אף פעם,
השארת אותם עבורי - לזכור ולספר.
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3. תחנה שניה - הזכרונות שלי מאושוויץ

 זכרתי את כל זכרונות אימי מאושוויץ ברחמה
 אבל בא המלאך, נגע מעל שפתיי ושכחתי את כולם.

 הזכרונות החלו בעצם בערסל, עם בקבוק שנתמך בכרית,
 בעוד אמי עסקה בבישולים, מירוקים, בהכל

 חוץ ממני.
 הזכרונות נמשכו בגיל ארבע כשגורשתי לחצר הבית כדי שלא אפריע

 ושיחקתי לבד עד שהורשיתי להיכנס לבית שלה.
 זכרונות מטיולים שלא איפשרת לי להשתתף בהם.

 גם זכרונות של התנהגויות מוזרות ששימשו אותי לקבל קצת תשומת לב, אמנם שלילית
 אבל עדיפה על פני התעלמות מוחלטת.

 רציתי מאד לספר את הזכרונות הקטנים שלך,
 שאת לא היתה מסוגלת לספר.

 קראתי את כל הספרים.
 שמעתי את כל העדויות.
 אבל כשהגיע הזמן לספר

 נזכרתי בערסל, נזכרתי בילד הבודד בחצר
 נזכרתי במבט המאוכזב בו הסתכלת עלי 

 הסיפור שלי על אושוויץ היה על ההשפלה שהרגשתי בכיתה ח'
 כשביליתי יומיים אצל מזכירת בית הספר

 כשכולם נסעו לבניאס.
 כולם התאכזבו מהסיפור שלי על אושוויץ.

 גם אני.
 אבל אני תקוע עם הסיפור הזה
 וזה הסיפור שאני מסוגל לספר.

הדור הבא יזכור ויספר זכרונות אחרים. 
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4. תחנה אחרונה - הבא בתור

 נכשלנו
 עכשיו תורכם.

 "איני מסוגל לספר נשכחות,
 לזכור מחשבות שהדחקתם לפני שנות דור,

 הבא בתור, לא אני"
 אין עונה 

 אמא לא היתה מסוגלת
 אני ניסיתי, אבל מתברר שגם אני לא מסוגל.

 אין אף אחד מאחוריכם
 לכן יש לי בקשה קטנטנה מכם -תנסו

 חפשו עמוק בנשמה שלכם
 אולי תמצאו תובנה.

 התובנה תוביל ליצירה
 והיצירה לזיכרון

 במסע הזה אני לא מחפש זיכרונות גדולים ומהדהדים
אני רק מבקש איזה זיכרון שקט וקטן.
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ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה
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