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תלמידים, סטודנטים, אנשי חינוך, חברים לצוות וידידי בית לוחמי הגטאות

הן המאבק הרוחני והן התיעוד העסיקו רבות את מייסדי בית לוחמי הגטאות מיום הקמתו, לפני 
יותר מ-70 שנה, ועד היום. במשך השנים מצא נושא זה ביטוי בשימור ובתיעוד של מאות אלפי 

מסמכים, תעודות ופריטי ארכיון רבים שמצאו להם בית בבית לוחמי הגטאות.

עם הזמן התפתחה מסורת הנותנת ביטוי, הכרה והוקרה לעבודות שנכתבו על אודות השואה ועל 
מורשת יהודי פולין ויהודי הקהילות במרחבי אירופה והעולם. מסורת זו של הענקת מלגות נותנת 
במה ליצירות, לעבודות אקדמיות ולעבודות מחקר של תלמידים, סטודנטים ויוצרים הממשיכים 

להפיח חיים במפעל התיעוד למען הדורות הבאים.
חשיבות רבה יש למיזמים חינוכיים מרגשים מעין אלה דווקא בתקופה שבה נפגעו מוסדות תרבות 

רבים.

הענקת המלגות הערב מתאפשרת הודות לקרן לחקר מורשת יהדות פולין ע"ש בלה זרחי, שהוקמה 
לפני כמעט שלושה עשורים, ונטלה על עצמה את השליחות להנחלת מורשתה של יהדות פולין 

ולהנצחת זיכרון השואה והמרד לדורות הבאים.

נזכיר את מייסדי הקרן:
מרדכי )מוטק( גולדהכט ז"ל )2015-1925( - יוזם ומנכ"ל הקרן לשעבר. יליד ורשה, ברח בעיצומה של 
המלחמה מהגטו, עבד בכפרים והתחבא ביערות. עם סיום המלחמה הצטרף לקיבוץ של תנועות 
בגרמניה.  חלוצית במחנות העקורים  בוורשה. בהמשך עסק בשליחות  ו"השומר הצעיר"  "דרור" 
מרדכי עלה ארצה, השתתף במלחמת העצמאות והקים משפחה. במשך קרוב לארבעים שנה 

מילא תפקידים במערכת החינוך ובעיריית הרצליה.
מיכאל שמייביץ ז"ל )2018-1926( - גזבר הקרן לשעבר, כיהן גם כיו"ר איגוד יוצאי וילנה. מיכאל 
היה נער בן 13 בווילנה כשפרצה המלחמה. הוא שרד את חיסול הגטו ואת מחנות העבודה, ברח 
והסתתר. לאחר המלחמה הצטרף לקיבוץ של תנועת "דרור", שהה במחנה עקורים בגרמניה ועלה 

לישראל. הוא שירת בצה"ל, עשה חיל בעסקים והקים משפחה. 
בזכותם נכתבות מאז ייסוד הקרן ועד היום עבודות חקר מרתקות, תזות חדשניות ויצירות תרבות 

מרגשות ומעוררות השראה. 

השנה נעניק במסגרת הטקס מלגה ע"ש דורקה ויצחק שטרנברג, ממייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות:
דורקה שטרנברג )ברם( )1924 - 2018( - נולדה בצ'נסטוכובה, פולין. בת בכורה למשפחה מחסידי 
מבני  דורקה  הופרדה  אקציה,  במהלך   ,1942 באוקטובר  צעירים.  ואחות  אח  ולה  מגור  הרבי 
משפחתה ונשלחה לעבודות כפייה. לאחר המלחמה פגשה את יצחק "אנטק" צוקרמן והחליטה 
להצטרף לקיבוץ הראשון של תנועת "דרור" בוורשה. ב-1950 הצטרפה דורקה לחבריה בקיבוץ 

לוחמי הגטאות. היא עסקה בחינוך ובהמשך ניהלה את בית הספר של הקיבוץ. 

לגמלאות  פרישתה  לאחר  בנות.  שתי  להם  ונולדו  שואה(  )ניצול  שטרנברג  ליצחק  נישאה  היא 
הצטרפה לצוות "המרכז הלימודי" בבית לוחמי הגטאות ועבדה בו במשך 25 שנה.

בתהליך חינוכי זה, ששיאו בטקס הענקת פרסי קרן המלגות, מוכיח בית לוחמי הגטאות שהוא 
מרכז חינוכי מוביל באזור שבו הוא פועל, הגליל, המקרין ממנו לשאר חלקי הארץ. 

אני רוצה להודות לכל מי שטרח, הגיש והשתתף ביצירת העבודות והמיזמים החינוכיים-היסטוריים 
שנשלחו אלינו ושיבואו לידי ביטוי באירוע זה. עבודות ומיזמים אלה יוצרים מארג מגוון של עושר 

תרבותי וחינוכי.

אני מבקש לעודד אתכם להמשיך ולחקור, להמשיך וליצור. זוהי בעיניי נשמת אפה של החברה 
הישראלית שבתוכה אנו חיים ופועלים ושל כל חברה אנושית.

יישר כוח על העבודה המאומצת ותודה רבה לאלעד ארנון ולדפנה איצקוביץ - חברי הצוות מבית 
לוחמי הגטאות שהובילו את התהליך כולו במסירות, במקצועיות ובאהבה גדולה, במיוחד בימים 

אלו!

שלכם
יגאל כהן - מנכ"ל בית לוחמי הגטאות
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קוראים יקרים,

אנו שמחים שנפלה בחלקנו הזכות לרכז השנה מקבץ של שירים וסיפורים קצרים פרי עטם של 

כותבים וכותבות שזיכרון השואה הוא חלק בלתי נפרד מחייהם. הקרן לחקר מורשת יהדות פולין 

ז"ל ומיכאל  גולדהכט  )מוטק(  ע"ש בלה זרחי, שהוקמה לפני כמעט שלושה עשורים ע"י מרדכי 

שמייביץ ז"ל, נטלה על עצמה את השליחות להנחלת מורשתה של יהדות פולין ולהנצחת זיכרון 

בזיקה  ויצירה  לוחמי הגטאות שמחים לעודד מחקר  לדורות הבאים. אנו בבית  והמרד  השואה 

לזיכרון השואה.

השנה בחרנו להתמקד בקטגוריית אמנות ביצירה כתובה בהשראת פועלו של המשורר ולדיסלב 

שלנגל, שדמותו מוזכרת בתערוכת המוזיאון "ורשה היהודית - סיפור על רוח האדם".

זכינו לקבל עבודות רבות של סופרים ומשוררים, חלקם בעלי ניסיון וחלקם בתחילת דרכם. המכנה 

המשותף שלהם הוא מושא כתיבתם - זיכרון השואה. 

העבודות שלפניכם מכילות הוויה פואטית של ביטוי אישי לצער הפרטי של כל אדם על מאורעות 

השואה. חלקן נכתבו מתוך זיכרון אישי של קשר משפחתי מורכב בצל השואה. 

קולם של בני הדור השני והשלישי עולה כאן מתוך קטעי שירה ופרוזה המאפשרים לנו הקוראים 

כיצד  יחד  לגלות  כדי  ליבם  נבכי  את  אתנו  לחלוק  המבקשים  הכותבים,  של  עולמם  אל  הצצה 

מתמודדים עם מטען הזיכרון בהוויה שלנו בישראל של שנות האלפיים. 

היצירות הכתובות, אשר רובן זוכות לחשיפה ראשונה ומרגשת בחוברת זו, יעניקו לכם הזדמנות 

נפלאה לחוש באותה הוויה פואטית, ואולי אף תמצאו את הסיפור שלכם בתוכה.

יוצרים  לעודד  ומודים על הזכות  אנו שמחים שלקחנו חלק פעיל במסע אחר איסוף החומרים 

לכתיבה וליצירה.

צוות קרן המלגות בבית לוחמי הגטאות

אלעד ארנון
דפנה איצקוביץ'
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דמותו של משורר

אנו מקדישים את החוברת לזכרו של המשורר ולדיסלב שלנגל, יהודי ורשאי שהיה חלק בלתי נפרד 

מחיי התרבות בעיר. שלנגל נולד בוורשה ב-1912. לפני המלחמה כתב מערכונים ופזמונים לקברט, 

לתיאטרון ולקולנוע ושיתף פעולה עם מלחינים שונים. חלק מיצירותיו הפכו אותו לאחד היוצרים 

המוכרים בעיר.

שלנגל היה מאותם יהודים שראו בפולין את מולדתם והשתלבו בתרבותה, לכן כתב את שיריו 

בפולנית. זהותו היהודית העסיקה אותו בעיקר מעצם היותו נרדף בגינה. הוא היטיב לתאר זאת 

בשיריו. שלנגל נהרג בבונקר במהלך מרד גטו ורשה במאי 1943 והוא בן 31.

בהקדמה לספרו "אשר קראתי למתים", המכיל קובץ שירים מהתקופה הקשה בגטו, כתב שלנגל: 

"שירים אלה אמור הייתי לקרוא לאנשים, שהאמינו שישרדו, אמור הייתי לעיין איתם בכרך זה 

זיכרונות מתחתית הגיהינום - חברים לנדודים  זוועתית, שחלפה עלינו לאושרנו,  כביומן תקופה 

נעלמו והשירים הפכו תוך שעה אחת לשירים, אשר קראתי למתים".

הלינה בירנבאום, משוררת ששרדה את גטו ורשה ואת מחנות ההשמדה מיידנק ואושוויץ, עלתה 

בארכיון  שלנגל  של  השירים  קובץ  את  מצאה  הלינה  משפחה.  והקימה  המלחמה  אחרי  לארץ 

"משואה" והחליטה לתרגם אותו לעברית. בהקדמה שלה לספר כתבה: "כיום, שירים אלו הינם 

תזכורת, כי הכל אכן קרה, וכי כל האנשים היו קיימים פעם וקיוו בכל זאת להישרד, או לפחות 

להותיר עקבות בנצח. הם האירו את הימים האפלים, השרו כוח ותחושה, כי לא תם הכל, אם יש 

הכותבים כך והמפיצים מבעד למעגלי ההסגר והגיהינום יצירות אנושיות מופלאות שכאלה".

על  בהתבסס  ואבק"  "אפר  השירים  אלבום  את  יצרו  פוליקר  יהודה  ושותפו  גלעד  יעקב  בנה 

חוויותיהם כבני הדור השני שגדלו כאן בארץ בצל זיכרון השואה של הוריהם. אחד משיריו של 

שלנגל "התחנה הקטנה טרבלינקה" שולב באלבום. 

קובץ זה מוקדש לזכרו של שלנגל ולזכרם של המשוררים והסופרים שקולם נדם בשואה. הסיפור 

על רוח האדם העולה מכתיבתם הוא עבורנו השראה. 

צוות קרן המלגות בבית לוחמי הגטאות

אלעד ארנון
דפנה איצקוביץ'
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לא שמר / גיא פינקלשטיין

א.

ִהְקלְַדִּתי ּבְעֵץ ַהִּמְׁשּפָָחה

נִּצָן

)לֹא עָנָף(

ַסלֹוֵמָאה ַמזּוְרֵקבִיץ'

נֹולְָדה: 1.2.1928

נְִרצְָחה: ּגֵטֹו וְַרָׁשה 1.2.1943, ֻמְקָּדם ּבַּבֶֹקר--

ָהא! ֲהֵרי זֶה ּבֶֹקר יֹום ֻהּלְַדָּתּה!

ַמּזָל טֹוב, ַסלֹוֵמָאה!

ֶאת יֹום ַהֻהּלֶֶדת ַהּזֶה לֹא ִּתְׁשּכְִחי!

ב.

ִסּיְַמִּתי לְַהְקלִיד ֶאת ָהְרׁשּוָמה.

לַָחצְִּתי

save

save

save

save

save

save

ֲאבָל זֶה לֹא ָׁשַמר,

ַסלֹוֵמָאה עֲַדיִן נְִרצְָחה

ּבְיֹום ֻהּלְַדָּתּה ַהֲחִמָּׁשה עָָׂשר.

שורשים  עבודת  עשיתי  שעברה  "בשנה   .36 בת  פינקלשטיין,  גיא 
מקיפה על מנת לברר מה עלה בגורל משפחתו של סבי מוורשה, פולין. 

המזעזעים  הפרטים  כי  מהפרויקט,  הפסקה  לקחתי  מסוים  בשלב 

שעלו ממנו כבדו עליי. אחד מהפרטים הללו הביא לכתיבת השיר, אז, 

תוך כדי עבודה".
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אנחנו אוהבים לשכוח / יובל ששון

ֲאנְַחנּו אֹוֲהבִים לְִׁשּכֹוַח

אֹוֲהבִים לְִׁשּכֹוַח ֶאת ַהְּדבִָרים ַהּטֹובִים

אֹוֲהבִים לְִׁשּכֹוַח ֶאת ַהְּדבִָרים ָהָרעִים

וְגַם ַאְּת ֵאּלֶה ֶׁשּבֶָאְמצַע ֲאנְַחנּו אֹוֲהבִים ּכְֶׁשֲאנְַחנּו ׁשֹוכְִחים

ֲהכִי ֲאנְַחנּו אֹוֲהבִים לְִׁשּכֹוַח זֶה ֶאת ַהּׁשֹוָאה

זֶה ָקָרה ָׁשם

זֶה ָהיָה ִמּזְַמן

לֹא ִהּכְַרנּו אֹוָתם ּבְאֹופֶן ִאיִׁשי - חּוץ ֵמֵאת ָאנָה פְַרנְק 

יֵׁש לָנּו יֹום ֶאָחד ּבַָּׁשנָה - יֹום ַהּזִיּכָרֹון לַּׁשֹוָאה וְלַּגְבּוָרה

וְכַָּמה ַמָּסעֹות ּבְפֹולִין ֶׁשָּׁשם

ֲאנְַחנּו ְקצָת ּפָחֹות ׁשֹוכְִחים

טֹופְִחים לְעַצְֵמנּו עַל ַהֶּׁשכֶם

ִהּנֵה ֲאנְַחנּו זֹוכְִרים

ֲאבָל זֶה עֹובֵר 

ַמֵהר

וֲַאנְַחנּו נִזְּכִָרים

ֶׁשֲאנְַחנּו אֹוֲהבִים לְִׁשּכֹוַח.

"היחס  לתיאטרון.  ומורה  במאי  בפסיכודרמה,  מטפל  ששון,  יובל 
המניפולטיבי לזיכרון השואה בארץ מעסיק אותי הרבה, ואני מדבר 

שהעליתי  הפקות  של  ובשורה  השנים  לאורך  שלי  בכתיבה  כך  על 

כתביו של  סביב  כלל  בדרך  מנהל,  מגמת התיאטרון שאני  במסגרת 

יאנוש קורצ'אק".



זיכרון הלב קובץ שירים וסיפורים קצרים 8 | 

ַהּפַאְרק ַהּלְֻאִּמי / קֹוּבִי ִׁשֶּמִׁשי

ַהּפַאְרק ַהּלְֻאִּמי 

ִמְדָׁשאֹות סביב סביב,

ָקַרַחת יַעַר ְמלִיָאה עָָׁשן.

ַהּפַאְרק ַהּלְֻאִּמי 

ַהלּונָה וְַהּפַאְרק ֵמָתעֵַתעִים,

ַהּצְִמִחּיָה צֹוַמַחת ַמעְלָה ַמעְלָה,

בֵינֹות לְַּׁשבִילִים ִמְסַּתֶּתֶרת ַהִהיְסטֹוְריָה.

ּפַאְרק לְֻאִּמי ַהַּׁשּיָךְ לִלְאֹם ֶאָחד,

ּפַאְרק לְֻאִּמי לִיהּוִדים ּבִלְבַד.

ֵריַח ַהּבָָׂשר ּכְֵריַח ָהַמנְגָל ּבְיֹום ַחג,

ּבַּפַאְרק ַהּלְֻאִּמי.

ּבַּפַאְרק ַהּלְֻאִּמי 

ַרּכֶבֶת ַהּנֹוַסעַת ָהלֹוךְ וֲַחזֹר,

ַרּכֶבֶת ַהַּמִּסיעָה יְלִָדים אל הּפַאְרק.

ּבַּפַאְרק ַהּלְֻאִּמי 

עָצְַמת ַהֶּׁשֶקט ּגֹובֶֶרת עַל עָצְַמת ַהּיֹפִי.

ּכָאן ַהּפַאְרק ַהּלְֻאִּמי טרבלינקה

ַהס ַהס, 

יְֵׁשנִים יְהּוִדים ְׁשנַת עֹולִָמים.

ַהֶּׁשֶקט ִמְׁשַּתּלֵט עַל ַהּפַאְרק.



 9 |זיכרון הלב קובץ שירים וסיפורים קצרים

מתגורר ברמת גן, פרסם שני ספרי שירה, ובימים אלה  קובי שמשי, 
חבר  דעה,  מאמרי  וכותב  לימוד  ספרי  מחבר  נוסף,  ספר  על  עובד 

החינוכית.  משנתו  את  וליישם  להפנים  ומנסה  קורצאק,  בעמותת 

"כמנהל, מקים ומייסד ביה"ס השש שנתי בתל מונד, מנהל החטיבה 

שם  אהל  בתיכון  בכיר  מנהל  כסגן  אביב,  בתל  ד'  בעירוני  העליונה 

ברמת גן וכמי שלזכותו למעלה מ-35 שנות עיסוק בחינוך ילדים,

מה שחשוב מכל זה הוא - שנשארתי קובי".

שיחה על טבע ואדם / קובי שמשי

ַהֵּׁשד ַהַּקּיָם ּבְתֹוכִי ִמְתעֹוֵרר ִמּפַעַם לְפַעַם. 

ּכְַהר ּגָעַׁש ָׁשֵקט, ּכְוֶזּוב ֶׁשּלְיַד ּפֹוְמּפֵי,

ּכְַהר ֲאבִיַטל וְַהר ּבֵנְַטל ֶׁשּבַּגֹולָן,

ּכְַהר ַקְרנֵי ִחיִּטין ַהּצֹופֶה עַל ְטבְֶריָה,

זָע וְנָע ּבְחֶֹסר ֶׁשֶקט.

ּכְָהֵרי ּגַעַׁש ַהְּמעָֻּטִרים יָרֹק,

ּבְִתפְַרַחת צִבְעֹונִית ּובַּיַּמֹות ַהְּמֻמָּקמֹות לְפְִתֵחיֶהן.

עֵת יֵעֹור ַהֵּׁשד ַהָּקָטן ֶׁשּבְתֹוכִי, 

ִּתגְעַׁש ָהֲאָדָמה, יָזּוזּו ָהֵרי ַהּגַעַׁש וְָהעֹולָם יֱֶחַרב !

ּבְָהִרימֹו ֶאת רֹאׁשֹו ַהָּקָטן וְֶהעָלּוב,

יְִתּבֹונֵן ַהֵּׁשד ֶׁשּבְתֹוכִי עַל ָהעֹולָם ּבִזְִחיחּות ַּדעַת, 

ּבְִהְתנְַּׁשאּות ֶׁשֵאין ְׁשנִּיָה לָּה, 

ּבְבִּטּול ָהְרצֹונֹות וְַהְּׁשִאיפֹות ָהֲאֵחרֹות ֶׁשּבְתֹוכִי, 

ּכְִאּלּו ֵאין ַאֵחר ִמּלְבַּדֹו וְֵאין זְכּות ִקּיּום לְזּולָתֹו.

ּכַּלָבָה ָהרֹוַתַחת ּבְלֹעַ ַהר ּגַעַׁש

ֵמִרים רֹאׁשֹו, ִמּכִיבֵי ֵקיבִָתי ָהעֲלּובָה, 

עֹולֶה ּבְעָצְַמת ִרגְׁשֹוָתיו ַהְּׁשפֵלִים עַל ַמְסלּול ִהְתּפְָרצּותֹו ֶׁשל ָהָהר, 

יְִתּבֹונֵן עַל ָהעֹולָם ּכְמֹו נֹועַד לְָׁשֵרת ֶאת ּפְַרצּופֹו ַהְּמַתעְֵּתעַ.

ִמֶּׁשִהְתעֹוֵרר ַהר ַהּגַעַׁש, לֹא יַעֲצֹר אֹותֹו ַמְחסֹום ָאָדם. 

ִמֶּׁשִהְתעֹוֵרר ַהפַאִׁשיְסט ַהָּקָטן ֶׁשּבְִקְרּבֵנּו

יְפַּלֵס ֶאת ַּדְרּכֹו,

ּכְלָבָה רֹוַתַחת,

יְכֶַּסה ּכָל ֶחלְָקה טֹובָה ּבְַדְרּכֹו ֶאל ֶהֶרס ֻמְחלָט.

עַד מֹוָתם ַהּסֹופִי 

ֶׁשל ּכָל ַחי וְצֹוֵמַח,

ָאָדם וְָחוָה.
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מרד / טל שלמה

ֶאְתמֹול ֵהם עְָמדּו וְִהְקִריאּו

ַמְחָׁשבָה-ֵמֵרד, ַחּיִים-ֵמֵרד, ַהּכֹל ְמכֻּוָן לְֵמֵרד!

ָהעֶֶרב ַהּיִָחיד ֶׁשֵהם ּפָׁשּוט ָסְמכּו עָלִי

לֹא ּפְִקּפְקּו ּבִי אֹו ָהיּו צִינִּיִים ּכְלַּפֵי

ּבֲָחרּו, לְָקחּו ַאְחָריּות.

וְַהּיֹום ּבְבֵית ֶהעָלְִמין ֶׁשל ָהֲאנִָׁשים

ֶׁשֵהן ַהַּמְדִריכֹות ֶׁשּלִי ִמּבְלִי ֶׁשֵהן ַחּיֹות ּכְבָר ָׁשנִים

ּבְַמעְּגָל-ֲחצִי ַמעְּגָל עַָמְדנּו

ָחלְַקנּו יִעּוד, ּגֹוַרל, ּבְִרית

ּגַָׁשם ֵהֵחל לֶָרֶדת

ֶקֶׁשת ַהּפְצִיעָה ּבַָּׁשַמיִם

ּכְֶׁשַּׁשְרנּו

ַׂשֲחִקי ּכִי עֹוד ַאֲאִמין ּבָָאָדם

ֵהם ָהיּו ִאֵּתנּו

וְזֶה ָהיָה ִסְמלִי ּוְמַרּגֵׁש

נְִׁשּבַעַת ֲאנִי ּכִי ַׁשלְֶהבֶת ַהֵּמֵרד

לָעַד ִּתבְעַר ּבְלִיּבִי.

טל שלמה, בת 25, מחנכת בתנועת נוער. "גדלתי על ברכיו של מרד 
גטו ורשה, הדנ"א שלי צועק: מרד. 

צביה, חווקה ואנטק הם האבות הרוחניים שלי, ואני שואפת להצית 

את שלהבת המרד בי, בליבי ובליבותיהם של החניכים שלי. למצוא 

את הדרוש שינוי, למרוד בו וליצור מציאות טובה יותר".
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לֹא ׁשֹוָאה ַהְרְדקֹור / נדב נוקד

ָסבְָתא ְקצָת ִחפְפָה ּבַּׁשֹוָאה.

לֹא ֻרּכְזָה

לֹא נְִׁשלְָחה

לֹא נִגְזְזָה

לֹא נְִדֲחָסה

לֹא ּגֻּזְזָה 

לֹא נֶעְֶרָמה

לֹא נִבְזְזָה

לֹא נְִרצְָחה.

לִפְנֵי ֶׁשָּסגְרּו עָלֶיָה ֶאת ַהחֹומֹות, 

ִהיא ּפָׁשּוט ָקָמה 

וְָהלְכָה

ּבִּקּור ּבַּמֹולֶֶדת ֶׁשל ָסבְָתא )ַהּצָעַת ַהּגָָׁשה( 

וִיץ הֹולֵךְ ֲהכִי טֹוב, ַאּוְשׁ

ֲאבָל ֲהכִי טֹוב,

עִם ְׁשנֵי לִיטֶר ּבִיָרה
ְ וְיֶלֶד ּבֶַּדֶרך

נדב נוקד, מורה לאנגלית, מחנך כיתת מצוינות בתיכון אורט יד-לבוביץ' 
בנתניה. "הסבים והסבתות שלי - כולם יוצאי פולין. אם אמי הייתה 

חניכה של מרדכי אנילביץ' ב"שומר הצעיר", ועם פרוץ המלחמה הוא 

הודיע לה שההכשרה שלה הסתיימה והורה לה לעלות לארץ ישראל. 

היא ניסתה לעשות זאת. סבתי בילתה את שנות המלחמה בנדודים 

־ברוסיה, גילתה אדמה חרבה כשבאה לחפש את ביתה ברחוב קרו

כמלנה בוורשה לאחר המלחמה. היא עלתה לארץ ישראל באוניית 

מעפילים ונשלחה למעצר בקפריסין. לה מוקדש השיר הראשון מבין 

השניים".
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ִמלְָחָמה / איריס שני

ַהִּמלְָחָמה ּפְָרצָה, ּכַּיָדּועַ, ּבֶָאָחד ּבְֶסּפְטְֶמּבֶר 39', 

ַאךְ ֲאלֵיכֶם ּכְפִי ַהּנְִרֶאה ִהּגִיעּו ּפְעֶָמיָה ּבְָאבִיב 41'.

נֱֶאלַצְֶּתם לְִהְסַּתֵּתר ּבְַמְרֵּתף ַהּבַיִת, ּבְֶחֶדר סֹוִדי

)ּכֵן, ּכְמֹו ּבַעֲלִּיַת ַהּגַג ֶׁשל ָאנָה פְַרנְק,

ַרק ֶׁשַהּפַעַם ָהיָה ַהִּמְסּתֹור ּבְַמעֲבֵה ָהֲאָדָמה(.

ּכַָּמה זְַמן עָלָה בְּיְַדכֶם לְִהְסַּתֵּתר ּבַַּמְרֵּתף? ּכֵיצַד ַחְׁשֶּתם?

ֵאיךְ ִהְתנַַהלְֶּתם ּבְַחּיֵי ַהּיֹום יֹום ּוִמי ָּדַאג לָכֶם?

ְׁשֵאלֹות ֶׁשּיִּוְָתרּו לְלֹא ַמעֲנֶה, ֵמַאַחר ֶׁשֵּמעֹולָם לֹא ִסּפְַרְּת.

ִמעְַטְּת ְמאֹד לְַדּבֵר עַל ָמה ֶׁשָהיָה ָׁשם 

וְלּו ּכְֵדי לֹא לְצַעֵר אֹוָתנּו.

ּכָל ָמה ֶׁשִּסּפְַרְּת ָהיָה ֶׁשָּדיַר אּוְקָרִאינִי,

כַר ִמּכֶם ֶחֶדר לִפְנֵי ַהִּמלְָחָמה, ֶׁשּׂשָ

ּובְרֹב ֲאִדיבּוְתכֶם - ִהַּתְרֶּתם לֹו לֲַחלֹק עִָּמכֶם ֶאת ַהַּמְרֵּתף 

לְֵׁשם ִאְחסּון יְָרקֹות ּבַחֶֹרף ַהָּקֶׁשה -

ּכְפִי ַהּנְִרֶאה ִהְסּגִיר ֶאְתכֶם.

וְָאכֵן, ּכַעֲבֹר זְַמן לֹא ַרב ּפְָרצּו ַהּגְֶרָמנִים לְִמקֹום ַהִּמְסּתֹור 

וְהּובַלְֶּתם ַאַחר ּכָבֹוד ֶאל ַהּגֵטֹו, ּגֵטֹו לְבֹוב.

עֲבּור הֹוַריִךְ וְַאַחּיִךְ ָהיְָתה זֹו ַהַּתֲחנָה ָהַאֲחרֹונָה.

ֵאינֶּנִי יֹוַדעַת ָּדבָר עַל ַחּיַיִךְ ּבַּגֵטֹו, לְבַד ִמן ָהֲאִמיָרה 

ֶׁשָהיָה ָקֶׁשה. ָקֶׁשה ְמאֹד. 

ֶאל ִסּפּור ַחּיַיִּךְ )ִסּפּור ַהּצָלֵָתךְ ַהֻּמפְלָא, ַהּבִלְִּתי יֵָאֵמן(

ִהְתוַַּדעְִּתי ּבַעֲבֹוַדת ָׁשָרִׁשים ּבֵית ִספְִרית.

עַל ַאף ַהּקִֹׁשי ָהִרגְִׁשי ַהּנִּכָר נֵאֹוֵתת לְַׁשֵּתף וְלְַחׂשֹף 

ּכְכָל ֶׁשּיָכֹלְְּת, ּכְֵדי ֶׁשּגַם לִי ִּתְהיֶה ִהְסטֹוְריָה ִמְׁשּפְַחִּתית 

)ּכְמֹו לְִׁשָאר ַּתלְִמיֵדי ַהּכִָּתה(.

יָחה ּבֵינֵינּו ִהְקלְַטִּתי ּבְִרַׁשְמקֹול יָָׁשן. ֶאת ַהּׂשִ

ם,  ֲאנִי זֹוכֶֶרת ֶאת קֹולֵךְ ָהַרךְ ּבֹוֵקעַ ִמּׁשָ

וֲַאנִי זֹוכֶֶרת ְדָמעֹות.

ֶׁשבַע ָׁשנִים לְַאַחר ִמּכֵן ָהלַכְְּת לְעֹולֵָמךְ.

קֹולֵךְ ָהַרךְ נְִׁשָאר עִִּמי, ּבְזִכְרֹונִי, ּוְמלַּוֶה אֹוִתי ֵמָאז,

ּכְנֵר ַהָּתִמיד. 
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ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה / איריס שני

ּבְיִָמים ּכְִתּקּונָם ֵאין ָאָדם ּגֹוזֵר ֶרוַח רּוָחנִי ִמְּמלֶאכֶת ַהַחּיִים.

ֳחָרפָיו נֶעֱָרִמים לְִאָּטם ּכְַתּפּוֵחי ֲאָדָמה ֶׁשִהבְִׁשילּו ּבֵינֹות ַרְקּבּובִּיֹות

וְַטַחב, אּולָם ּגַם ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה עֲׂשּויִים לְִהיֹות לְַאבְנֵי ֵחן ּבְעֵינֵי ַהִּמְתּבֹונֵן.

ּכָךְ לְָמָׁשל ּכְֶׁשָּסבְָתא נְִמלְָטה ֵמַהּגֵטֹו ֶּדֶרךְ ּפְִרצָה ּבַּגֵָדר ּכְֵדי לְָהבִיא ָמזֹון לְהֹוֶריָה,

בָה לַּגֵטֹו ּׁשָ ִהיא ָמצְָאה ּכַָּמה ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה. ֵהם נְִדמּו ּבְעֵינֶיָה לְַאבְנֵי ֵחן, ַאךְ ִמּׁשֶ

וְגִּלְָתה ֶׁשהֹוֶריָה ֵאינָם עֹוד, ָחזְרּו וְנְִתּגַלְּגְלּו ַאבְנֵי ַהֵחן לְִהיֹות ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה.

איריס שני, ילידת תל אביב, 1975, ד"ר לספרות מטעם אוניברסיטת 
ואני  ו'עיר',  'פינה'  ספרי שירה בשם  שני  בעבר  "פרסמתי  אביב.  תל 

מפרסמת משיריי מזה כשני עשורים בבמות ספרותיות שונות".
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בין הצפירות / אלעד ארנון

ְמַחֵּמם לִי ָמָרק

לֲַארּוַחת עֶֶרב

ַמְׁשלִיךְ יְָרקֹות לְִסיר

וְרֹוֶאה ֵאיךְ ֵהם ְמבַעְּבְעִים

ַמעֲלִים נִיחֹוַח ְמנֵַחם.

ֲאנִי יֹוֵדַע

ֶׁשֶאת ַהָּמָרק ַהּזֶה

לֹא יָכְלּו לְָהכִין ּבַּגֶטֹו 

וֲַאנִי לֹא ֲאבֵַּׁשל לְעַצְִמי

ִאם לֹא ַאפְִריׁש ַמעֲֵׂשר זִיּכָרֹון

ּבֶָרגַע ַהּזֶה, ּבְסֹופֹו ֶׁשל יֹום.

בגליל  חנתון  בקיבוץ  מתגורר  הומניסטי,  חילוני  רב  ארנון,  אלעד 
"זיכרון השואה הוא  לוחמי הגטאות.  התחתון. משורר, מדריך בבית 

חלק בלתי נפרד מהוויית חיי. אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לחנך 

לאור מורשתם של מייסדי הקיבוץ והמוזיאון". 
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עד מתי / שלומית רוזנבלום

עַד ָמַתי 
ַאְחִסיר ּפְעִיָמה

ֶרגַע לִפְנֵי ֶׁשֶאעֱלֶה 
לְַרּכֶבֶת הֹוָמה

ּבְֵאירֹוּפָה

עַד ָמַתי 
ֵאֵׁשב נֹוְקָׁשה עַל ַהּכֶסא ַהְּמֻרּפָד

וְֶאְרֶאה
ִמְׁשּפָחֹות ִמְׁשּפָחֹות

צְמּודֹות זֹו לְזֹו
ּפִּיֹות ְקַטּנִים ְמבְַּקִׁשים ֲאוִיר

ׁשֹוֲאלִים
ַטֲאֵטא

ָאנָה ָאנּו נֹוְסעִים

עַד ָמַתי ֶאֱחׁשֹׁש
לְִמצֹא עָצְִמי לְבַד

ּבַעֲיָָרה 
ְׁשכּוַחת ֵאל
ְׁשכּוַחת לֵב
ִמְתעֶַּטפֶת

ּבְזִכְרֹונֹות לֹא לִי

עַד ָמַתי 
ַאּבִיט ּבַּיְעָרֹות ַהַּמְרִׁשיִמים

וֲַאַדְמיֵן
קֹופֵי ָאָדם

ַמּבִיִטים ִמּבֵין ָהעֲנָפִים
ּתֹוָהה

ּכֵיצַד ָׂשְרדּו ֶאת יְֵמי ַהחֹוֵרף
ַהְּקפּוִאים

עַד ָמַתי
ַאְרּגִיׁש נְִרֶּדפֶת
ַאְרּגִיׁש נְִדֶחפֶת
ַאְרּגִיׁש נִנְזֶפֶת

ַאְרּגִיׁש ֶׁשֵאין ָמקֹום ַאֵחר
ֶׁשֵאין ָמקֹום

ֶׁשֵאין

עַד ָמַתי ֶאְׁשַמע
ֶאת זַעֲקֹוֶתיָה ֶׁשל ָסבִָתי

עֵת יְָׁשבָה ֵאצֶל ַהַחּלֹון
ּבְעָרוב יֶָמיָה

וְָספְָרה ֶאת ֵמֶתיָה

עַד ָמַתי ֲאַחֵּׁשב
ִמי יִַּקח ֶאת ִמי

ֵהיכָן נְִתַחּבֵא
ּכֵיצַד נַצְלִיַח לְִׂשרֹד ֶאת ַהּיֹום

ֵאם סֹוף ָהעֹולָם יַּגִיעַ ׁשּוב
ּכָכָה

ּפְִתאֹום.

שלומית רוזנבלום, מטפלת באמנות, אימא, נכדה לסבא שמעון וסבתא 
מרתה, ניצולי שואה.

"השיר נכתב בעקבות נסיעה לחו"ל שבה, בהיותי שומרת כשרות, 

הרגשתי את הנבדלות ואת הזרות. כשעלינו לרכבת לראשונה לא 

יכולתי שלא לחשוב על הרכבות ההן ועל היעד הנוראי שאליו נסעו 

ועל הנופים ההם שבתוכם הסתתרו רבים. כמו כן הידיעה שמשהו כל 

כך אכזרי ובלתי נתפס אירע בעולמנו על ידי בני אדם, לסבא וסבתא 

שלי, למשפחות שלמות, לא מאפשרת להרפות לחלוטין, ולמרות השנים 

שחלפו, משאירה על המשמר ומזכירה שהכול בר חולף".
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ִהְמנֹון ַהּלֹוֲחִמים / ניקולא אורבך

נְחּוִתים עֲׂשּונּו ִמּכָל עַם וְלָׁשֹון 

ֵקְרבּונּו ֶאל ּפִי ָׁשפַת ְּתהֹום ּובִּזָיֹון

ֵמֵתנּו, ֶׁשָּדָמם ֻהפְַקר ּבַָדד,

הֹוִריׁשּונּו צַּוָָאָתם ּבַל ִּתָּׁשכַח לָעַד: 

"נְִקמּו ַאִחים, ָּדם עְַּמכֶם ַהּנְִדּכָא

ָקבְצּו ְׁשֵאִרית עַם ָׁשפּוף ּוֻמּכֶה 

ְמחּו ֶחְרּפַת ְרָׁשעִים וְתֹאְמרּו ּבְגָאֹון: 

"ִהְתעֹוֵרר יַעֲקֹב לִזְעָקֹות קֹול ֶהָהמֹון". 

נְעִיַמת ַהּנָָקם ִּתנְעָם וַַּתעַל עַל ּכָל ַהּנְגִינֹות 

ָקֵמיּה וְצְָריָּה ִּתְרּדֹף ּבְֵאׁש, ּבְֶמלֶל ּובֳָחָרבֹות.

ִמְסּתֹור זִֵדים ְּתבֵַּקׁש לְַהעֲלֹות ּבַּלֶָהבֹות 

ֲהיֵׁש נַעֲלֶה וְנְִׂשּגַב ִמַּקּיֵם צַּוַָאת ָאבֹות?
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יַלְדּות ּבְצֵל ַסּבָא / ניקולא אורבך

ִמְתּגַעְּגֵַע

לַּיִָמים ֶׁשעָנְַדָּת לִי ְטלַאי צָהֹב

לַּיִָמים ֶׁשִהְסַּתְרָּת אֹוִתי ּבַַּמְחָסן ַהּגָדֹול 

לַּיִָמים ֶׁשָּדפְַקנּו יַַחד ֶאת ָהרֹאׁש ּבִַּקיר

וְצַָרְחָּת: ַּדי!

וֲַאנִי ִהְמַׁשכְִּתי...

ִמְתּגַעְּגֵַע

לַּיִָמים ֶׁשִּקּלַפְנּו ִמְסּפִָרים ֵמָהעֹור

לַּיִָמים ֶׁשֶהֱאזַּנּו לַּקֹולֹות ֶׁשֵּמתּו

וְצַָרְחָּת: ּבְַרח!

וֲַאנִי נְִׁשַאְרִּתי...

ִמְתּגַעְּגֵעַ ֵאלֶיךָ ַסּבָא. 

כללית.  ולספרות  לדמוגרפיה  ד"ר   .35 בן  אביבי,  תל  אורבך,  ניקולא 
מלמד במכללה האקדמית בצפת ועמית מחקר במוסד הרצל לחקר 

הציונות,  ראשית  למן  העברית  בספרות  עוסקים  מחקריו  הציונות. 

בפילוסופיה של הספרות ובדמוגרפיה ותפרוסת של זרמים ביהדות. 

למן גיל 13 כתב עשרות שירים על אודות השואה, שהייתה כצל כבד 

שליווה אותו במהלך ילדותו ונעוריו, ובה התעסק באופן כפייתי בניסיון 

להכיל ולעכל את הזוועות המשפחתיות והקולקטיביות.
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ַהכְָחָׁשה / גיא עינת

ּבַּיֹום לִפְנֵי ֶׁשּנַָסעְִּתי לַּׁשֹוָאה | ִּדְמיַנְִּתי ּבְפִילְטֵר ָׁשחֹר לָבָן | ִסְמָטאֹות צָרֹות־צְפּופֹות | ֵהֵדי יְבָבֹות 

ּבְַמֲחזֹוִרּיֹות | ֶׁשל ַּתְקלִיט ָׁשבּור | ֵריַח ֶׁשל ָמוֶת.

)פְלְֶׁשּבֵק: ְּתמּונַת יָלַד ָחבּוׁש ּכֹובַע ָמִרים יַָדיִם(

לִפְנֹות ּבֶֹקר ִהְתעֹוַרְרִּתי | לְקֹול ּפְקּודֹות צְעִיִרים ֵמַהּבַר ַהָּסמּוךְ | ּבְָׂשפָה ְמַאּיֶֶמת 

נְִׁשָמעִים ַחְסֵרי ְּדָאגֹות.

)פְלְֶׁשּבֵק: ִאָּׁשה אֹוֶחזֶת ִּתינֹוק ּבְגַּבָּה ֵאל ַחּיָל יֹוֶרה ּבָּה(

ּבִַּתיק נֶֶאְרזּו ְמעִיל וְגָבִיׁש ֻסּכַר | ּבְתֹוכִי עֵץ ָׁשָרִׁשים ּגָדּועַ | ֵׁשמֹות ּבְנֵי ִמְׁשּפָָחה ֶׁשּלֹא ִהּכְַרִּתי | ּוַמּבָט 

ִאִּמי ּובְנִי | ּבְׁשֹוֵמר ַהָּמָסךְ.

ַהַּמּפָה טֹועֶנֶת ֶׁשִהּגַעְִּתי | וֲַאנִי ְמַאּבֵד ֲאִחיזָה | ֵאיפֹה ַהּׁשֹוָאה? | ָׁשַאלְִּתי עֹובֵר אַֹרח עִם ָׂשפָה 

ְמַאּיֶֶמת | לְמֹוַרת רּוִחי ָהיָה ֵמִאיר ּפָנִים | ּובְפָנָיו ָרִאיִתי ֶאת ּדֹוד ֵמנְֵדל: | "ְׁשנִי ְרחֹובֹות ִמּכָאן זֹו ּכִּכַר 

ַהִּׁשּלּוִחים".

ִהּגַעְִּתי | ּבֵין ּבִָּתים צְעִיִרים | לְִמְׁשּפָחֹות צְעִירֹות | ַמֲאפִּיָה ּפָלְָטה ֵריַח ַחּיִים | ַאְדוַת צְחֹוק יְלִָדים 

ּבְגִּנָה | ּגַם ֵהם נְִׁשְמעּו ַחְסֵרי ְּדָאגֹות |ֵאין זֵכֶר לְִמְׁשּפְַחִּתי.

לְֶרגַע נְִתַקפְִּתי ַהַּקּלָה | זֶה לֹא ּבֱֶאֶמת ָקָרה | ִאָּמא וַַּדאי ָטעֲָתה.

(פְלְֶׁשּבֵק: עָגַלְָּת עֵץ עֲמּוַסת עֲֵרַמת ּגּופֹות עֲרּומֹות)

ְּדבַֻּקת ֲאנִָׁשים ִמְתָקֶרבֶת | ִאיׁש עִם ִמיְקרֹופֹון ַמְסּבִיר | ּבְָׂשפָה ַחָּמה ּוֻמּכֶֶרת: | "ִמּכָאן נְִׁשלְחּו ּתֹוךְ 

ִׁשבְעָה ָׁשבּועֹות | 300,000 יְהּוִדים לְמֹוָתם | ֵחלֶק ֵמַהּיְלִָדים נִזְְרקּו ֵמָהַרּכֶבֶת | עַל יְֵדי הֹוֵריֶהם 

ֶׁשּיֶֶאְספּו ּבְיַעַר עַל יְֵדי ּפְַרִטיזָנִים".

)פְלְֶׁשּבֵק: ְּתמּונַת ַהּיֶלֶד ֶׁשּלִי ּבְׁשֹוֵמר ַהָּמָסךְ(.

"ַׁשְקָרן!" | ֲאנִי צֹועֵק עָלָיו | "ַׁשְקָרן! ֵאין ּכָאן ּכְלּום! | זֶה ּפָאְרק ִמְׂשָחִקים | ּוִמּמּול יֵׁש ּבֵית ֵספֶר | עִם 

יְלִָדים ַחְסֵרי ְּדָאגֹות

וְֵאין ּכָאן ַרּכָבֹות

ֵאין ּכָאן ּכְלּום

ֵאין ּכָאן

ֵאין".
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עֵד / גיא עינת

ּבְָחצֵר ּפְנִיִמית ּבְִסְמָטה ֲאחֹוִרית / ִּתְתּגַּלֶה לְךָ וְָרָׁשה ָהֲאִמִּתית / ִהיא ִּתְהיֶה ּכְעֵץ זַיִת זֵָקן / ּוכְֶׁשִּתְקַרב 

/ ָּתִריַח ֶאת ֵאִדי ּבְִדידּותֹו ַהֲחִריפִים / הּוא יְנַפְנֵף ּבְַמְחוַת ָׁשלֹום וִיַסֵּמן לְךָ לְִהְתיֵַּׁשב עַל ַספְָסל לְיָדֹו / 

ָאְמנָם ְּתַהֵּסס, ַאךְ ִּתּכָנַע לְַסְקָרנּות וְִתְתיֵַּׁשב / ֲהזֵָקן יְַדּבֵר ּבְפֹולָנִית ֵמִהּיֵָרה / יְִתעַּלֵם ֵמִאּלְמּוְתךָ ַהּכְפּויָה 

/ ְּתַחּיֵךְ / ְּתַקּוֶה ּכִי ּכַּוְנֹוָתיו טֹובֹות / ּולְַאַחר ַהַחד־ִׂשיַח יֹוֶרה לָךְ לָבֹוא ַאֲחָריו / ִּתבְַחר לֵָתת ָאמּון / ּבְפִּנַת 

ֶהָחצֵר ָחְקָקה ַהֶּמְמָׁשלָה זִכְרֹונֹות / יַצְּבִיעַ ַהּפֹולָנִי וִיַדּבֵר / ֵמבִין ִמילֹוָתיו ְּתזֶַהה ַרק ַאַחת: / "ָמאָמא" / 

ּובְִתמּונָה עַל ַהִּקיר ִאיָׁשּה / ֶׁשָהיְָתה צְעִיָרה / ּבְִאיׁשֹונָיו ָּתבִין ֶאת ַהִּסּפּור / קֹולֹו יְִתַרּגֵׁש / ִּתנְׁשֹם ֵמֶהבֶל 

ּפִיו וֹוְדָקה ֶׁשל ּבְִדידּות / ּבְֶאצְּבְעֹוָתיו ַהּפֹוֲחתֹות / יְִמנֶה ֵׁשמֹות זִָרים / ִּתְרצֶה לֹוַמר לֹו: / ּכֵן, ּגַם ִאָּמא 

ֶׁשּלִי ִמּכָאן / וְלְִסּפֹר ּבְֶאצְּבְעֹות ַהּיַָדיִם / וְָהַרגְלַיִם / ֶאת ִמי ֶׁשּכְבָר לֹא / ּכַּנְִרֶאה ּגַם הּוא יָבִין ַמֶּׁשהּו 

ֵמעֵינֶיךָ / ּכִי לְפֶַתע יַפְִסיק לְַדּבֵר / יֲַחזֹר לְַספְָסל / וִיַסֵּמן לְךָ לֶָׁשבֶת לְיָדֹו.

גיא עינת, בן 43, מתגורר ביפו. אב לילד בן 6. "אמי ילידת הארץ אך 
אני  במקצועי  בשואה.  נספו  משפחתם  בני  ורוב  ורשה  ילידי  הוריה 

קרימינולוג קליני המומחה בטיפול בפגיעות מיניות. עד כה פרסמתי 

ספר שירה אחד בשם 'רק לא קו רציף: פואטיקה של טראומה'. הספר 

עוסק בטיפול בטראומה באמצעות שירים המבטאים זויות שונות של 

הנושא. בימים אלו עומדים להתפרסם שני ספרי שירה נוספים שלי". 
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העברה בין-דורית / הילה בראון רינות

.1

ַהִּמְסּפָר עַל ַהּיָד,

ַהּצְָרחֹות ּבַּלֵילֹות,

ַהִּמְׁשּפָָחה ַהְּקַטּנָה עַד ּכְֵאב,

ְׁשֵאִרית ׁשֹוֶׁשלֶת ְמֻרּבַת יְלִָדים

ֶׁשָהיְָתה וְֵאינָּה.

ַהֲחָרָדה ַהֻּמְקצֶנֶת ֶׁשּיַָרׁש ָאבִי 

נִי(. )ָהָאב ִטיּפּוס ֶׁשל ּפְגּועֵי ַהּדֹור ַהּׁשֵ

ַהִהָּמנְעּות ַהֻּמצְֶהֶרת וְַהּגֵָאה 

ֶׁשל ּתֹוצֶֶרת ּגְֶרַמנְיָה ִמֶּמְרַחב ַחּיָיו,

ַהְמָקֵרר ֶׁשָּתִמיד עֹולֶה עַל ּגְדֹוָתיו

וְ״ֶׁשּלֹא ָּתעֵּזִי לְַהּגִיד ֶׁשֵאין אֹכֶל ּבַּבַיִת ַהּזֶה!״

ּלּוִמים ִמּגְֶרַמנְיָה, ֵסרּובֹו ֶׁשל ָסבִי לְַקּבֵל ֶאת ּכְַסּפֵי ַהּׁשִ

ֵסרּובֹו ֶׁשל ָאבִי לְִדרֹךְ עַל ַאְדַמת ּפֹולִין,

ם ֶקְסטְנֶר ֶׁשעֹוֵרר ֶאצְלָם ָּתִמיד זַעַם ּכָבּוׁש. ַהּׁשֵ

נִּצֹול יְהּוִדי ֵמהּונְּגְַריָה

ּבְִדּיּוק ּכְמֹוֶהם - 

ַאךְ לֹא ּבְִדּיּוק...

ּוֵמעַל ַהּכֹל:

ִתיָקה ָהרֹועֶֶמת. ַהּׁשְ

נִים ָהֵהן, ָהִאּסּור ַהּגֹוֵרף לְַהזְּכִיר ּבְנֹוכְחּוָתם ֶאת ַהּׁשָ

לְִׁשאֹל עַל ֲאֶׁשר עָבְרּו ָׁשם, 

לִפְנֵי ֶׁשִהּגִיעּו לְכָאן

ְׁשבּוִרים, ֲהמּוִמים, 

ּבֹוְדִדים, ְרדּופֵי ִסּיּוִטים

ּובְעִָּקר:

ׁשֹוְתִקים ֶאת עֲבָָרם. 
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.2

ָהיִיִתי ּבַת 10 ּכְֶׁשִהְתַחלְִּתי לְִקרֹא ִספְרּות ׁשֹוָאה

ּבַת 14 ּכְֶׁשּלְַּספִָרים ִהצְטְָרפּו ַהְּסָרִטים,

ּבַת 22 ּכְֶׁשִהְתַחלְִּתי לִלְמֹד אֹוָתּה ּבָאּונִיבְֶרִסיָטה

ּבַת 25 ּכְֶׁשָחַקְרִּתי אֹוָתּה לָעֶֹמק יֹום יֹום, 

ָׁשעֹות עַל ּגַּבֵי ָׁשעֹות 

ְרכּונָה עַל ְמכֹונַת ַהִּמיְקרֹופִילְִמים,

ּדֹולָה ּכָל ּפְָרט ֶאפְָׁשִרי ֵמעִּתֹונִים יְָׁשנִים.

ּבַת 26 ּכְֶׁשּנַָסעְִּתי ּפַעַם ּבְָׁשבּועַ לַָאְרכִּיֹון ַהּצִּיֹונִי 

לְהֹוצִיא ִמְסָמכִים עַל ַהּמּו"מ לְפִּצּויִים ֵמאֹוְסטְִרּיָה

ּבַת 33 ּכְֶׁשעָזַבְִּתי ֶאת ּכָל ַהֻּמּכָר וְָהָאהּוב

ּכְֵדי לָטּוס עַד ְקצֵה ָהעֹולָם ַרק ּכִי

"ּפֹוְסט ּדֹוְקטֹוָרט ּבְוִינָה לֹא ּבָא ּבְֶחְׁשּבֹון".

ּבַת 40

וְכַף ַרגְלִי טֶֶרם ָּדְרכָה ּבְגְֶרַמנְיָה.

ַסּבָא, ַאָּתה יָכֹול לְַהְמִׁשיךְ לָנּוַח עַל ִמְׁשּכָבְךָ ּבְָׁשלֹום.

הילה בראון רינות, בת 41, דור שלישי לניצולי שואה מהונגריה.
נוכח'  עודו  'האין  השירה  ספר  את  לאור  הוצאתי  שנה  כחצי  "לפני 

)הוצאה עצמית, בשיתוף הוצאת אינדיבוק(. השיר מתוך הספר עוסק 

בחוויה האישית שלי כדור שלישי."
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ְַּדְרּכָם ֶׁשל זְֵאבִים / חגית מנדרובסקי 

לאבא יעקב-לייב ז"ל

 

זֹוכֵר ֵאיךְ ֶאגְרֹופַי ַהְּקַטּנִים ִהפְִּתיעּו ּבְיְָדךָ ַהְּקִׁשיָחה?

צַָחְקָּת ּכְֶׁשָאַמְרִּתי ּכִי ֵאינְךָ ֲחִסין
ָ ִּדגְּדּוגִים. לֹא יַָדעְִּתי ּכַָּמה ֶמלֶט עָבַר ּתֹוכְך

ּכַָּמה ׁשֹוִטים ָּתבְעּו עֹור ּובָָׂשר ּבַּצַּלָקֹות

ֲאֶׁשר ִהְׂשָּתְרכּו עַל ּפְנֵי ּגּופְךָ ּכִנְָחִׁשים ֲאֻדִּמים.

ּתֹפֶת צָלְַחָּת. טֶֶרם ִהְּׂשּכַלְָּת לֱֶאהֹב.

עֹור ֶׁשֵאינֹו ָחִדיר. ְׁשלּוחֹות לֵב

ְמָסְרבֹות ַמּגָע. 

ּכָל ּכָךְ ָרצִיִתי ּבְךָ ֶׁשָהפַכְִּתי 

עַצְִמי ׁשּוב וְׁשּוב וְׁשּוב 

לְאּולַי ֶאפְָׁשִרי. ְמפְַספֶֶסת ָּתִדיר.

עֲָרבִים ֶׁשּיַָׁשבְנּו יַַחד ּבַָּסלֹון 

ּולְפֶַתע ַמֶּׁשהּו ּגַס ִמְתַקֶהה,

וְעָלַי לְַׁשּנֹות עֹוִרי ּכְֵדי לְִׂשרֹד אֹוָתךְ.

ָקָמה ֵמַהַּסּפָה, ּפֹוֶׁשֶטת ּבְַחְדִרי

ֶאת ֲחלִיפַת ָהִאָּׁשה ַהּזֹו 

ֶׁשֵאינָּה הֹולֶֶמת ִמּדֹוַתי. ָרצָה

ּבְעִּוְרֹון ַהּזֶפֶת ַהּלֹובֶֶׁשת ּבְִמנּוָסָתּה 

ּפְַרוָה ֶׁשל ּכֹוכָבִים לְִהיֹות ַאַחת

עִם ַהּיֵָרַח, ּכְַדְרּכָם ֶׁשל זְֵאבִים.
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נֶעֱֶטפֶת / חגית מנדרובסקי 
 

לאמי - מרים מניה מעטל, מנוחתה עדן

ּפֵרּוִרים ֶׁשל ִּתְקוָה לִַּקְטְּת

לְַהֲאכִיל ּבֶָהם ֶאת יֹונֵי ֶהָחצֵר.

ִמַּקצְוֹות ְׂשעָרֹו ֶׁשל יֵאּוׁש נְִסְרגּו 

ְמעִילֵי ַהּצֶֶמר. עְָטפּו 

ִמּכָל ַרע ּבְעֹוד חֶֹרף ַקר. 

ָׂשַרְדנּו. 

ּכִי ֵאיךְ ֶאפְָׁשר לְִחיֹות ּבֱֶאֶמת

ּכְֶׁשעֻּבִָרים ְמכֻּנָפִים זָבֵי ָמוֶת

ְמַרֲחפִים לְלֹא ֶהֶרף, חֹוְדִרים

ּובֹוְקעִים ֲחלִיפֹות ּבֵין ִקירֹות ַהֲחָדִרים.

ְ ָאַהבְִּתי ִסּפּוִרים ֶׁשּנְָטפּו ִמְּׂשפַָתיִך

ּכְמֹו ּכַּפִּיֹות ֶׁשל ְּדבַׁש.

ּכָךְ נְִרּפֵאנּו

ֵמֵאיַמת ַהִהצְַטּנְנּות.

ִמּצִּנָה ֲאיָֻּמה. 

ֵמֵאיָמה. 

ּבְהֹונֹוֵתינּו נְַמּסֹות ֶאל ֲחלַל ֶׁשֶקט.

ּגַם לְַאַחר מֹוֵתךְ יִָדי ּבְיֵָדךְ.

חגית מנדרובסקי. השירים מתוך ספרה החדש "עם שחר היווצרות 
כך  כותב".  "לב  הבלוג  בעלת  היא  חגית  צבעונים.  בהוצאת  העור" 

מתארת חגית את תהליך הכתיבה: "בחרתי לקרוא לאתר 'לב כותב' 

ומשחררת,  מרפאת  לכשעצמה  הכתיבה  כי  וידיעה  אמונה  מתוך 

בעיקר כשהיא מגיעה מתוך חיבור כן ואמיתי ללבנו, מרכז הווייתנו, 

המקור. מאז ילדותי המוקדמת ודרך נעוריי, שימשה עבורי הכתיבה 

מקום מפלט. לימים, החלו יצירותיי להבשיל, והתפרסמו בכתבי עת 

שונים".
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קיכלר / נעם אבנרי

"אתה הנצחון שלי," אמר ארנסט לבנו, ירון.

ירון לא הגיב. לאחר מספר שניות הוא שרבב את שפתיו ופלט כמה בועות רוק.

הוא היה בן עשר דקות.

"אתה הנצחון שלי," אמר ארנסט שוב, והחל בוכה חרישית.

ירון נולד בשנת 1953 להוריו, ארנסט ורבקה. ארנסט היה ניצול שואה. הוריו ואחותו הקטנה ניספו 

ונלחם  לצה"ל  התגייס  ארנסט  ישראל.  לארץ   1946 בשנת  הגיע  הוא  בדרך-לא-דרך.  ניצל  והוא 

במלחמת השחרור. בצבא הכיר את אשתו, רבקה, שהייתה ילידת הארץ. "חלק מהצברים לא ממש 

היו  ומסכנים. חשבו שהם  גלותיים  "ראו בהם  לבנה,  רבקה  סיפרה  ניצולי השואה,"  העריכו את 

צריכים להילחם. מהסיפורים של אבא הבנתי שהם בקושי שרדו. היו כאלה שהיה להם כוח רק 

לזרוק את עצמם על הגדרות החשמליות כדי לגמור עם זה." לאחר שחרורו הם התחתנו, ארנסט 

למד ראיית חשבון ורבקה עבדה במשרות פקידותיות. הם רצו הרבה ילדים אבל אחרי שנולד בנם 

עברה רבקה שתי הפלות והרופא הודיע בצורה חד משמעית שאסור לה להיכנס שוב להריון. הם 

קיבלו את הדין.

הגטו,  על  הקרביים.  מהפכי  הפרטים  את  גם  וסיפר  כיחד,  לא  בפירוט,  השואה  על  דיבר  אביו 

על המוצרים  בבית, אם בחרם  הייתה  על האקציות, השנה שבילה בטרבלינקה. השואה תמיד 

הגרמניים, או באוכל שאסור היה לזרוק. הרנטה הגרמנית סייעה להם לחיות ברמת חיים סבירה. 

ירון גדל להיות נער חזק ובעל בטחון עצמי ואביו היה גאה בו. "אתה תהיה לוחם," חזר ואמר לו, 

"יש לנו צבא יהודי ואתה תהיה חייל מצטיין." בכל מקרה שבו נהרגו או נרצחו יהודים האב ציפה 

לתגמול כלשהו. "נקמה יהודית" קרא לזה.

השואה לא הסתפקה בשעות היום ובשיחות בין בני הבית. בצורה ערמומית הזדחלה גם ללילות. 

"אבא חולם על זה כל לילה," סיפרה לו אמו, "הוא צועק ומתפתל ומזיע ואני מעירה אותו ומחבקת 

אותו. שלושים שנה עברו וזה חוזר אליו כל לילה. איך הוא נשאר שפוי אני לא מבינה."

"קראו לו הלמוט קיכלר," סיפר לו אביו, "הוא היה השומר הכי אכזרי במחנה. היה מצליף באסירים 

סתם כך, לפעמים שולף את אקדחו ויורה." ירון שאל "ומה היה הסוף שלו?" אביו שתק לרגע ואמר 

"שפטו אותו בנירנברג, הוא קיבל שנתיים בכלא וקיצרו לו לשנה." האב היה נסער. "אני רוצה פעם 

אחת לפגוש אותו ושיסתכל לי בעיניים. חשבתי אפילו לצרף אותך לפגישה ולומר לו 'לא הצלחתם. 

אנחנו ניצחנו'." הוא הסתכל על בנו ואמר לו "אתה הנצחון שלי."

ירון, דור שני, פיתח תסביך שואה, אם לא אובססיה. השואה וזכרונותיו של אביו הטילו צל כבד על 

ילדותו. השואה נתנה לו פרופורציות לחיים. כשהיה לו קשה היה חושב על השואה, על הניצולים 

ועל הניצְלים. תמיד היה משווה את מצבו למישהו שיותר קשה לו. הוא נהג להזכיר את השואה לא 

מעט וגילה שהיא מספקת כל כך הרבה טיעונים מנצחים לויכוח - וכמעט כל ויכוח. לטעמו זה גם 

היה נייר הלקמוס לשפיטה מהירה ונחרצת של כל מדינה שהיא. הוא חילק את המדינות השונות 
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בצורה דיכוטומית - הטובים, שנלחמו בנאצים, וכל השאר - אם שיתפו פעולה עם הנאצים ואם היו 

נייטרליים. כי נייטרליות משמעותה שיתוף פעולה עם הרוע.

ירון עבד במלון בחופש הגדול בין י"א ו-י"ב והציבו אותו בחדר האוכל. באחד הבקרים ראה תייר 

גרמני שהתייצב לארוחת הבוקר שאמורה הייתה להיות מוגשת בשעה 6:45. בשעה 6:46 עדיין לא 

איפשרו להיכנס. הגרמני איבד את סבלנותו ושאל בקול -

"?Where is my breakfast"

וירון ענה לו בשאלה משלו -

"?Where is my grandfather"

ירון התגייס לסיירת מטכ"ל, שבזמנו הייתה אפופה מעטה סודיות. "היחידה" קראו לה וידעו עליה 

רק מתי מעט. הוא עבר את הגיבוש והמסלול והתחיל להשתתף בפעילות מבצעית. במבצע "אביב 

נעורים" באפריל 1973 הוא היה בכוח של מוקי בצר. בזמן הפעולה הוא פרץ לחדרו של אבו יוסוף 

וירה בו. אבו יוסוף נפל על הריצפה, ירון התקרב אליו ואמר לו בערבית "אל אינתיקאם אל יאהודי" 

- "נקמה יהודית". אבו יוסוף עוד ניסה לזוז וירון ירה בו עוד שני כדורים עד שנדם.

אביו נפטר כשירון עוד היה חייל. מיתת נשיקה, הלך לישון ולא קם. "בטח היה לו חלום כל כך נורא 

שהרג אותו." טענה אמו.

 

לאחר השחרור עבד ירון כמאבטח במטוסי אל-על. עבודתו הביאה אותו לכל פינות העולם. היה 

לו גם זמן חופשי והוא חקר את קורותיו של הלמוט קיכלר. ירון בילה שעות רבות ביד ושם. לעתים 

אליו  ניגש  אחת  פעם  המקורית.  מטרתו  את  ששכח  עד  הניצולים  עדויות  של  בקריאה  נסחף 

בעדינות אחד הספרנים בשעת סגירת הספרייה ומצא אותו בוכה חרש. ירון לא מצא פרטים על 

קיכלר והרחיב את חיפושיו גם לספריית וינר באוניברסיטת תל אביב. לאחר מספר ביקורים מצא 

סוף סוף את קיכלר וגם את כתובת מגוריו בדיסלדורף.

בטיסתו הבאה כמאבטח לפרנקפורט לקח מספר ימי חופש, נסע לדיסלדורף, שכר חדר במלון 

קטן. המלון סיפק לו את המיטה לישון בה ותו לא. ירון אכל את ארוחותיו בבתי הקפה בסביבה. 

המלון היה במרחק הליכה מביתו של קיכלר. הנאצי הזקן גר בשכונה שקטה ויפה. ביתו היה קרוב 

לקצה השכונה, שמעבר לה השתרע יער עצי אלון. ירון החל לעקוב אחרי קיכלר וללמוד על הרגליו. 

קיכלר גר עם אשתו והיה להם כלב מסוג רועה גרמני. בבוקר היה קיכלר יוצא לקניות במינימרקט. 

בסביבות הצהריים, לרוב היה נפגש עם אנשים בבית קפה או מסעדה. לפעמים אשתו התלוותה 

אליו למפגשים אלה. אחר הצהריים תמיד היה לוקח את כלבו לטיול ביער ותמיד היה יוצא באותה 

שעה. ירון הניח שגם הכלב הורגל לכך. לאחר מספר ימים החליט ירון שלמד מספיק והחליט לפעול.

?Jews

שאלה המלצרית.

What? שאל ירון וכמעט שקפץ מכיסאו.

Juice? שאלה שוב המלצרית.

We have orange juice and grapefruit juice

אמרה וחייכה.
המשך
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עיניים כחולות, שיער בלונדיני. לא יפה במיוחד אבל בהחלט עונה על הקריטריונים האריים.

בית הקפה היה כמעט ריק. דיסלדורף הייתה עדיין מנומנמת בשעת בוקר זו. עיתותיו היו בידיו, 

הוא ידע בדיוק מה התכניות שלו לאותו יום והרגיש מתוח.

הוא ביקר פעמים רבות בגרמניה, וגילה שהתסביכים היהודיים שלו, שהיו רדומים בארץ, עלו ופרחו 

ברגע שגלגלי המטוס נגעו במסלול של שדה התעופה. זה היה חד וברור, החל מהפעם הראשונה - 

אז הייתה זו פרנקפורט. עוד לפני היציאה מהמטוס, כשהציץ החוצה מהחלון, ראה חיילים גרמנים 

נושאי רובים, קומנדקרים ומה לא, וכמעט שציפה שיצרחו "יודן ראוס!". הוא חשב לעצמו שבטח 

סביהם של אותם חיילים חמורי סבר נראו כך, אולי במדים אחרים, כשהובילו את בני משפחתו 

למוות. בדיעבד התברר שהייתה כוננות בגלל התרעות ושזה לא המצב הרגיל, אבל את הרושם 

הראשוני אי אפשר היה למחות.

והוא התפעל מיופייה של גרמניה. כמה ירוק, יערות ונהרות ומפלים. איך הכל מתוקתק ומדויק וכן, 

כל רכבת יוצאת בזמן.

הוא למד גרמנית, בבחינת "דע את האויב". רצה לדעת אם מדברים עליו. ותמיד זכר שבשפה זו גם 

בנו את הרייכסטאג והקימו את האס-אס ונתנו פקודות להשמדת היהודים שאינם פה עוד. אחרים 

טענו שאי אפשר לבוא בטענות לשפה. גם הרצל דיבר גרמנית וגם בטהובן, גתה וברכט. 

יגיע. לאחר  ידע באיזו שעה הזקן מוציא את כלבו לטיול. הוא חיכה בקרבת היער שהזקן  ירון 

כחצי שעה ראה את הזקן צועד עם כלבו, נעול מגפיים ולבוש ז'קט. הוא חיכה כחצי דקה, הסתכל 

לצדדים ונכנס ליער אחרי הזקן וכלבו. לאחר מספר דקות החיש צעדיו והשיג את הזקן. "האלו" 

אמר לו בקול ידידותי. הזקן הסתובב אליו ונעץ בו מבט חשדני. "אתה לא מכיר אותי. אני יהודי 

וישראלי. אבא שלי זכר אותך מטרבלינקה." הזקן נראה זעוף ושאל אותו מה הוא רוצה. ירון אמר 

"שתסתכל לי בעיניים. אנחנו ניצחנו." לא נראה שהזקן התרשם. Verfluchter jude "ורפלוכטר יודה" 

מילמל, "יהודי מלוכלך". הוא הסתובב והמשיך ללכת. ירון היה מבולבל, כועס, והרגיש איך הזעם 

גואה בו. זעם רצחני. פניו האדימו והוא התנשף. הוא השיג את הזקן, בא מאחוריו ובתנועה מהירה 

הפיל אותו על האדמה. הזקן הפתיע אותו כאשר ניסה להיאבק. הוא הסתובב, נופף בזרועותיו 

ובעט בעיטות מכאיבות עם עקבי מגפיו בשוקיו. ירון לא ויתר. הוא סובב את הזקן כך שפניו מופנות 

ווידא שאין איש בסביבה. לא רחוק ממנו  לאדמה ולחץ על גבו עם ברכיו. הוא הסתכל מסביב 

ראה גלל של צואת כלב ומשך את הזקן לשם. הוא תפס בשערותיו של הזקן ותחב את פניו לתוך 

הצואה. משך אחורה ותחב שוב. "Jüdische Rache," לחש ירון באוזני הזקן. "נקמה יהודית." הזקן 

 ",Jüdische Rache" .התנשף בכבדות. ירון הרים את ראשו בשערותיו ודחף אותו שוב לתוך הצואה

חזר ירון. הוא התרומם ובהחלטה של רגע בעט בעיטה אחת חזקה בצלעותיו. הזקן נאנק מכאב. 

ירון השאיר את הזקן שוכב על האדמה. בבחינה של בגדיו ראה את סימני המאבק. בוץ וקרעי 

צמחים היו על מכנסיו. הוא ניקה אותם כמיטב יכולתו. הוא לא ראה את הדם על פניו, מהשריטות 

של הגרמני. לאחר שטיפל בהופעתו ישב קצת על ספסל וניסה להירגע. הוא עצם את עיניו ונשם 

נשימות ארוכות ואיטיות. לאחר מספר דקות קם ויצא מן היער.

אפשר לתכנן הרבה דברים אבל לא את העיתוי של נסיעת מכונית המשטרה, ולא את המבטים של 

השוטרים כשראו אותו. הם עצרו מייד וקראו לו. בחיוך מר לא נעלמה מעיניו האירוניה שהוא ניצב 
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מול גרמנים במדים עם נשק שלוף, כמו אביו בשעתו. הוא ידע שאין לו לאן לברוח ונלקח על ידם 

לתחנת המשטרה. הוא הואשם בתקיפה ושהה במעצר עד המשפט. אמו גייסה עבורו שני סנגורים 

וכך חלק מהרנטה מגרמניה מצאה את דרכה  לו.  "הכי טובים שאפשר למצוא." אמרה  גרמניים 

חזרה לארץ מוצאה. כשאמו ביקרה אותו במעצר לפני המשפט קלט פתאום כמה הזקינה בשנים 

האחרונות. "למה היית צריך את זה?" שאלה אותו. "בשם אבא. אמרתי לנאצי שאנחנו ניצחנו. אבא 

תמיד אמר שאני הניצחון שלו." ענה לה. "אבל לדחוף פנים של זקן לחרא? ככה גידלתי אותך?" 

הקשתה. "הוא קרא לי יהודי מלוכלך. אחרי זה המוח לא עבד. אני מצטער, אמא." ענה לה. "אבל זה 

לא הפעם הראשונה," אמרה אמו, "היה גם האגרוף." ירון נבוך. "את חייבת להזכיר את זה עכשיו?" 

שאל אותה, "זה היה לפני שנים."

בשבת אחת, והוא חייל, ביקר ירון חבר מהשכונה. בדרך הביתה ראה כמה נערים נשענים על גדר 

אבן. הם הסתכלו על נערה שעברה על פניהם. "מה הייתי עושה לה אם זה היה חוקי." אמר אחד 

מהם. "עזוב, אחת כזאת בחיים לא הייתה רוצה אותך." ענה לו הנער שלידו. הנער השלישי השמיע 

צחקוק קצר. "אז בלי לרצות. רק פעם אחת ולמות." ענה הנער הראשון.

ירון, ששמע את השיחה שלא מרצונו, ניגש לנער בצעדים מהירים וריסק את אפו באגרוף החלטי. 

הנער כשל לאחור, נתמך על ידי חבריו.

"משוגע! תקראו למשטרה!" צעק אחד מהם. "אתה לא תדבר ככה וגם לא תחשוב ככה!" נהם 

ירון כלפי הנער שכיסה בידו את אפו המדמם. התחילה התקהלות של אנשים סביבם, ובסופו של 

דבר הגיעה ניידת משטרה. הנערים סיפרו בהתרגשות את מה שקרה, מנקודת מבטם. השוטרים 

הורו לירון להיכנס לניידת ולקחו אותו לתחנת המשטרה. שם רשמו את פרטיו ולקחו אותו לחדר 

חקירות. החדר נראה מוזנח, הוא זיהה אפילו צבע מתקלף פה ושם. שני שוטרים ישבו מולו, אחד 

שחרחר והשני ג'ינג'י. הם נראו עצבניים, כועסים שצריך להתעסק בזוטות כמו אגרוף באף. אחד 

מהם לחש משהו באוזנו של השני, שהישיר מבטו אל ירון. "אתה יודע להסביר למה שברת לילד 

שהוא חצי ממך בגודל את האף?" שאל אותו.

ירון שתק. לפעמים צריך לארגן את המחשבות, ובמיוחד כשהשיחה מוקלטת. לבסוף דיבר. "אני 

מכיר מישהי שנאנסה. הילד המטונף הזה דיבר על כך שהוא לא היה מתנגד לאנוס מישהי." "אוקיי, 

אבל יש חוק. תאר לך שכל אחד היה מעיף אגרוף למישהו על משפט שלא מצא חן בעיניו?" אחד 

השוטרים ניהל רישום כלשהו. "אנסו את בת דודתי," ענה ירון, "התחרפנתי כששמעתי את הזבל 

הקטן מדבר ככה. אני נגד מעשי אונס ואני חושב שכל אזרח הגון אמור להרגיש כמוני." השוטרים 

שתקו לרגע ולבסוף השחרחר אמר "אנחנו נשחרר אותך באזהרה. אם עוד פעם תהיה נגדך תלונה 

כזו ניאלץ לפתוח לך תיק. אתה מבין?" "כן." אמר ירון. השוטר הג'ינג'י אמר "אני מאד מצטער שאנסו 

את בת דודתך. אני מבין אותך אבל שום דבר לא יכול להצדיק אלימות. גם זה מה שאזרח הגון 

אמור לחשוב." ירון נאלץ להודות שהשוטר הזה אמר דברי טעם.

"זה היה לפני שנים." אמר ירון. "וחוץ מזה, תאמיני לי שיש הרבה גברים שהיו עושים אותו דבר." 

"גם אם זה נכון, אני לא אוהבת את הצד הזה שלך," אמרה אמו, "מאיפה הגיעה האלימות הזו?"

"מטרבלינקה, אמא, מטרבלינקה." ענה לה. "אבא סבל מספיק. אני לא רציתי שגם אתה תסבול." 

אמרה אמו, "לפעמים אני חושבת שיותר טוב לשתוק. לא לספר על מה שהיה שם." כשסיימה לדבר 

המשך
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שניהם שתקו. הוא הניח את ידו על משטח הזכוכית שהפריד ביניהם. היא הניחה את ידה שלה 

מול ידו, קרובות אך לא נוגעות.

מילים  לומר מספר  ביקש  הוא  נאום ההגנה  לפני פתיחת  נערך לאחר מספר שבועות.  המשפט 

בעברית. שאר הנוכחים הרכיבו את האוזניות כדי לשמוע את התרגום הסימולטני.

"במקום זה, בו אני עומד לפניכם, ללמד סנגוריה על עצמי - אין אני עומד יחידי; עִמדי ניצבים כאן 

בשעה זו שישה מיליון סנגורים - "

כמנתח  עובד  בטכניון,  המחשב  מדעי  בוגר   ,1961 יליד  אבנרי,  נעם 
גן, גרוש ואב לשני ילדים. "הכתיבה היא תחביב  מערכות, גר ברמת 

שאני מקדיש לו יותר ויותר זמן בשנים האחרונות. תמיד התעניינתי 

מפולין  עלו  וסבתי  סבי  בפרט.  השואה  ובנושא  בכלל  בהיסטוריה 

ב-1934 אבל חלק מהמשפחה נשאר בפולין ונספה בשואה."
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שלושה שירים / סברינה דה ריטה

20 לינואר

ּבַ-20 לְיַנּוַאר
ָׁשְתקּו ָהעֵצִים

ָׁשְתקּו ַהַּסְחלָבִים 
ָׁשְתקּו ּבּולֵי ָהעֵץ

ָׁשְתקּו ַהְׁשִּתיקֹות
ַרק ַהָּדם 

ֵהֵחל ַאט לְַאט לִלְחֹוׁש

* ב- 20 לינואר 1942 הייתה התכנסות של נציגים מכל 

משרדי הממשל הנאצי בועידת ואנזה שבגרמניה. 

אפילו

ֲאפִּלּו ּבְנֹוף ָׁשלֵו 
ֲאפִּלּו ּבְָמקֹום ּבֹו ּגֹועֹות ּפָרֹות

ֲאפִּלּו ּבְָמקֹום ּבֹו נָחֹות עֲֵרמֹות ַקׁש צְֻהּבֹות 
ֲאפִּלּו ּבְָמקֹום ּבֹו ּגַּגֹות ֲאֻדִּמים 

ֲאפִּלּו ָׁשם 
יְֶׁשנָה ֶאפְָׁשרּות ֶׁשל ְׁשבִיל

ֶׁשּיֹובִיל 
לַָּמקֹום ַההּוא 

פול צלאן 

הּוא ּכַָתב ּבְגְֶרָמנִית,
ּבְִׂשפַת רֹוצְֵחי ִאּמֹו.

עַל ּפְָרִחים ְמַרּפְִאים, רּוחֹות ְרפִָאים,
ּגְֶרָמנִים ּפְָרִאים, יְהּוִדים ֻמפְָרעִים. 

,*waldwasen ,ֲאָדָמה טֹוֶרפֶת
ֶׁשּבָּה, ֵאין ּכְבִָׂשים ּפֹועֹות. ָׁשם יֵׁש אּוִדים וְֵאֵדי 

ָאָדם. ַהִאם ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵמעַ ֶאת ֵהָדם? 

waldwasen יער *

אפילוג

ָהיְָתה ָׁשם ֶקֶׁשת, מעַל ַהַּמֲחנֶה.
ְסגֻּלָה ֲאֻדָּמה ּכְֻחּלָה. לְלֹא ַהְתָחלָה לְלֹא סֹוף.

ֵהם צָעֲדּו ָׁשם, לְלֹא ַהְתָחלָה לְלֹא סֹוף.

ספרים,  תשעה  פרסמה  השואה,  בחקר  עוסקת  ריטה.  דה  סברינה 
וכל  לליבה, מאחר  נושא השואה קרוב  מתוכם שמונה ספרי שירה. 

סוביבור  במחנות  נספתה  ז"ל  סטרוק  לטי  סבתא  של  משפחתה 

הציירים  ובאגודת  העבריים  הסופרים  באגודת  חברה  ואושוויץ. 

ומקיימת בחיפה ערבי שירה למשוררים, שרבים מהם ניצולי שואה.
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אוסקר / יעל ברנדימן

הוא  העזה.  ברוח  להישבר  כמאיימות  נעו  השיבוליות  רגליו  לבדו.  ברחוב  פסע  שוורצזן  אוסקר 

ומטח  רץ ספק מרחף. לפתע רעמו השמיים,  ללכת, ספק  והמשיך  לגופו  הידק את שולי מעילו 

ברד הסתער על הקרקע בנחישות של כיתת חיילים מאומנת היטב. אוסקר ניסה להתכווץ ככל 

שאפשרה לו קומתו הארוכה, שותל את עיניו במדרכה. אז הבחין שכדורי הברד כלל לא היו קרח 

שמיימי, אלא גושים לבנים ונוקשים. שיניים. היו אלה שיני אדם. השיניים התערבלו והסתערו סביב 

אוסקר, והוא מצא עצמו מוקף בניבים מחודדים, בחותכות דקות, במלתעות רבועות, ובטוחנות 

שמנמנות. הן ריחפו באוויר הקר, נוקשות על הארץ, מכות בעורו החשוף, ופולשות אל הרווח שבין 

חולצתו לעורפו. 

פניו,  על  נפלו  הנושרות  פיו הצמא. השיניים  ובאינסטינקט פער את  עיניו לשמיים,  נשא  אוסקר 

והחלו ממלאות את הפה הרחב. הוא הרגיש איך לועו נסתם, גרונו מתכווץ, והוא כמעט ונחנק מרוב 

שיניים. הוא החל להשתנק ולהשתעל, ואז התעורר. 

אוסקר שכב במיטה בעיניים פקוחות, שליו. החלום ממנו התעורר לא הותיר רושם כלשהו. כבר 

היה רגיל לחלומות השיניים הללו, מאז אותו יום, שבו נתן לו אביו קופסת מתכת קטנה של מותג 

חמאה גרמני כלשהו. מתחת לתמונת הילדה הבלונדינית המעטרת את המכסה בחיוכה המסנוור, 

נחו בשקט מסמר שיער 32 שיניים. במבט ראשון נראה היה שכל השיניים מרכיבות משנן אחד 

מלא, כאילו נלקחו מאותו אדם. אך מבט נוסף לימד אחרת. חלקן היו מבהיקות בלובנן, אחרות 

צהבהבות כקלף עתיק. היו שם שיניים גדולות שניכר ששירתו אי אז גבר רחב מידות, ולצידן שיניים 

ציפוריות ועדינות, שבבירור הגיעו מפה אישה או אפילו ילד. 

את כולן אסף אביו ״שם״, כך כינה את המחנה, מבלי לנקוב בשם המפורש. זונדר קומנדו, פלט פעם 

אחת את המילים כקללה מפיו, כגחלים לוהטות, ומאז לא שב להזכירן. אבל אוסקר ידע, הרכיב את 

התמונה הנוראה משברי המידע שאסף. אביו, שהיה רופא שיניים בחיים אחרים, הוצב לתפקיד 

נשבע  הוא  בכיסיו המרופטים.  ולהחביא  נוספת,  שן  לעקור  עוקר שיני הזהב. מדי פעם הצליח 

שיאסוף 32 שיניים ויביאן לקבורה. 32 אנשים, שירכיבו אחד. רסיסי אדם. 

אך כשתמה המלחמה, הוא פשוט המשיך לשאת אותן בכיסו, בקופסת חמאה מתכתית שמצא 

זרוקה על אדמת המחנה ביום השחרור.

אוסקר לא ידע על קיומה של הקופסא ועל עברו של אביו עוד שנים רבות אחר-כך. רק כשהפך 

כבר איש בעצמו, עם פסי כסף שזורים בשערו, גילה שהרשרוש הקבוע בכיסו של אביו לא הגיע 

רק מסוכריות המנטה שתמיד נשא עימו. 

מאז עברו אי אילו שנים, הכיסים בבגדיו של אביו המת כבר בלו מזמן, וקופסת החמאה הייתה 

מונחת במגירה נעולה בשולחנו של אוסקר. מדי פעם היה מוציא אותה, מעביר אצבע מחוספסת 

המשך
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על חתיכות השנהב הקטנות, ומיד מחזירה למגירה, מבוהל מתחושת העונג והחלחלה שצמררו את 

גוו. כמו אביו לפניו, גם אוסקר לא מיהר לקבור את השיניים. שניהם הרגישו ששרידי האדם הללו 

דורשים משהו מעבר לקבורה סתמית בין כמה רגבי אדמה. אז הם המתינו. אביו מת בעודו ממתין, 

ואוסקר תהה אם גם הוא ימות לפני שיבין מה דורשות ממנו השיניים. 

אוסקר קם מהמיטה, ניער מעליו את שאריות החלום באדישות השמורה לניעור פירורי לחם מדש 

הבגד. הוא שפת מים בקומקום, ובתנועות אוטומטיות הכין עצמו לשגרת יומו הבלתי-מתחלפת 

מזה 23 שנים. לאחר ששתה קפה חלש, ממותק בכמות נכבדת של סוכר, הוא התרחץ ולבש את 

מדיו הלבנים המגוהצים. אוסקר מעולם לא היה אדם בעל שאיפות, ומצא סיפוק בעבודתו כסניטר 

פגש  שם  הפנימיות,  במחלקות  עבודתו  את  אהב  במיוחד  בברלין.  בגודלו  השני  החולים  בבית 

קשישים שהזכירו לו את הוריו המתים. בלעדיהם נותר ערירי, ובגיל 45 כבר ויתר על האפשרות 

שהמצב ישתנה. 

ממש לפני שיצא מביתו, ניגש אל המגירה בשולחן, סובב את המפתח בחור המנעול, והוציא מתוכה 

את קופסת השיניים. בהחלטה של רגע הוא החליק אותה אל הכיס בחולצתו, ויצא מביתו. הוא 

המתין לאוטובוס שהגיע ב-7:38 בדייקנות גרמנית קפדנית. עלה, והתיישב על אחד מהספסלים 

בסוף האוטובוס שהיה כמעט ריק. אוסקר נמנם בדקות המעטות שלקח לאוטובוס להשלים את 

המסלול בין ביתו ובין בית החולים, כשקופסת הפח משקשקת בכיסו. הוא הרגיש את קרקושיה 

מין  בה  היה  נעימה.  בלתי  לגמרי  תחושה  זו  הייתה  לא  בבטן.  לו  המטיילות  קטנות  כתולעים 

ההתרגשות והציפייה, אך לקראת מה - אוסקר לא ידע. 

כשהגיע האוטובוס לתחנה הקרובה לבית החולים, ירד אוסקר והחל לצעוד לכיוון הבניין האפור 

בעצלתיים. הוא ידע לקראת מה הוא הולך - יום נוסף של רחצת גופים קמלים, החלפת סדינים 

ספוגי ריחות גוף השמורים לדרי המחלקות הפנימיות בלבד, ועוד מלאכות שבעולם טוב יותר היו 

שמורות אך ורק להורים לתינוקות רכים. 

משימותיו.  לביצוע  לנדרש  מעבר  לדבר  הרבה  לא  הוא  בעבודתו.  מיד  החל  למחלקה,  כשהגיע 

אוסקר הרגיש הכי בנוח ככה. זמן קצר לאחר שנכנס הודיעו לו על הגעתו של חולה חדש. אוסקר 

התבקש להציע את המיטה המיועדת לחולה זה, ולסייע לו בלבישת כותונת בית החולים. אוסקר 

נכנס לחדר 9, שאליו שובץ החולה. הוא מצא שם גוף צנום ישוב בכיסא גלגלים, בוהה ברצפה. 

"שלום, מה שמך אדוני?" שאל אוסקר. שתיקה. אוסקר לא הופתע. הוא כבר היה מורגל בכך שחלק 

נכבד מהחולים במחלקה לא ידעו היכן הם, וחלקם אף לא זכרו את שמם. לשם כך הם ענדו ידון 

הנושא את שמם, גילם ומספר תעודת הזהות שלהם. אוסקר הציץ בידון שהיה קשור לפרק ידו 

של הקשיש - "שולר יואכים, T22045870 ,83". השם על הידון הקפיא את דמו. אוסקר מעולם 

לא זכר שמות, אולם את השם הזה לא יכול היה לשכוח. אביו הזכיר אותו רק פעם אחת ויחידה, 

שהספיקה כדי שיחבוט בקירות ראשו של אוסקר כציפור לכודה. יואכים שולר היה משם. הוא לא 

היה בכיר במשטר ולא מקושר במיוחד, מה שאולי הגביר את הצורך שבער בו להתעמר באסירים 

המשך
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שהיו תחת פיקוחו. אביו לא הרחיב בסיפוריו, אך די היה בצעקות שבקעו מחדרו בכל לילה. יואכים 

שולר רדף את אביו עד יום מותו. "הירגע, זה שם מאוד נפוץ" נזף אוסקר בעצמו. "אינך יודע שזה 

אכן הוא". מחשבה זו שיככה במעט את הסערה שנפערה באוסקר, והוא ניסה להמשיך בעבודתו. 

"מר שולר, אתה יודע איפה אתה נמצא?" פנה שוב אל הזקן. "שכח מזה, זה חסר תועלת", שמע 

קול רך מאחוריו. הוא הסתובב, וראה אישה צעירה ממנו בעשר שנים בערך, רזה ותמירה, שערה 

שחור ועיניה כחולות. היו לה פנים נעימים, ואוסקר מיד חיבבה. "אני אנגלה, הבת הצעירה שלו", 

הציגה את עצמה, שומרת את ידיה משולבות קרוב לחזה. "הוא כבר שנים שאינו מדבר. הדמנציה 

כילתה את מוחו לגמרי", הוסיפה בקול מרוחק. אוסקר, שנע בין הרצון לברוח ולא להתקרב שוב 

אל יואכים שולר, יהיה מי שיהיה, ובין רצון בלתי-מוכר-לו להמשיך ולשוחח עם האישה שמולו, 

חש שהוא עומד להקיא. הוא יצא מהחדר, הודיע לאחראי שלו שהוא אינו חש בטוב, ועזב את 

המחלקה מבלי להוסיף מילה.

אירועי היום לא הרפו ממנו במשך שעות ארוכות. לבסוף הדליק את המחשב, נכנס למנוע החיפוש, 

"יואכים שולר נאצי". תוך פחות משניה עלו מול עיניו עשרות תמונות, רובן  והקיש את המילים 

לא רלוונטיות למה שחיפש. רק לאחר שרפרף עליהן, צדה את עינו תמונה אחת קטנה, בשחור-

לבן, מעט מטושטשת. הייתה זו תמונה של קצין נאצי, וכשהגדיל אותה והביט בפניו של האיש, 

החל לרעוד. אמנם הפנים היו חלקות יותר, אך לא היה מקום לטעות - היה זה אותו זקן שישב 

בכסא הגלגלים בחדר 9. מבלי משים שלח אוסקר יד לכיס המדים שטרם פשט מאז ששב הביתה, 

ואצבעותיו מיששו את קופסת הפח הקטנה. כשנגעו אצבעותיו במתכת הקרה, הוא הבין מה 

הדבר שלו חיכה כל השנים הללו. יואכים שולר ואנגלה שולר. את האחד יהרוג, את השנייה יישא 

לאישה. הייתה זו ידיעה מוזרה, שכן לא היה רוצח, ובוודאי לא הטיפוס שמתחתן, אך עם זאת - 

היא הייתה צלולה ובהירה וברורה יותר מכל מחשבה אחרת שאי פעם חלפה בראשו. 

באותו לילה ישן אוסקר שינה עמוקה ונטולת חלומות. כשקם בבוקר ונזכר באירועי יום האתמול, 

הרגיש איך האדרנלין שוטף את גופו. הוא הופתע לגלות שהוא שמח. הוא התארגן במהירות כמי 

שזמנו דוחק. ואכן, מהיכרותו עם חולי המחלקה הוא ידע שזמנו קצוב - או ששולר ישתחרר תוך 

מספר ימים, או שימות בזמן הזה. שני הדברים לא באו בחשבון. הוא שם פעמיו אל בית החולים, 

וכשהגיע למחלקה מיהר אל חדר 9. ליבו ניתר כשמצא שם את אנגלה. הוא התנצל על התנהגותו 

יום קודם לכן, וקצת נפגע כשראה שאנגלה כלל אינה זוכרת מי הוא. הוא היה רק הסניטר. רוחו 

של אוסקר לא נשברה. הוא היה נחוש למלא את שתי משימותיו ויהי מה. וכך, במשך 3 ימים העניק 

טיפול מסור מאין כמותו לזקן, שנראה שאיש במחלקה אינו מודע לעברו. אוסקר רחץ את גופו, 

החליף את בגדיו, ואפילו גילח את זיפי זקנו. וכך, לאט לאט החל מתחבב על אנגלה שראתה בו איש 

קצת מוזר אך מושך באופן תמוה. כששמע את הרופאה שטיפלה בשולר מדברת על כך שמצבו 

ביקש מאחד מעמיתיו להחליף איתו את  הוא  ביום הרביעי  להזדרז.  הוא הבין שעליו  משתפר, 

משמרת הבוקר במשמרת לילה. הוא הגיע לבית החולים בשעות הערב. המחלקה הייתה שקטה 

המשך
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יעל ברנדימן. "בת 38, מתגוררת בתל אביב עם בן זוגי רז ובניי איתמר 
וולפסון.  ילדים בבית החולים  רופאה מתמחה ברפואת  אני  ואימרי. 

אבי נולד בוורשה, פולין, להורים שעברו את המלחמה. המשפחות של 

וזכרה הם  כך שהשואה  לחלוטין במחנות,  נספו כמעט  וסבתי  סבי 

נושאים שמלווים ומרתקים אותי מגיל צעיר". 

ורגועה, ולא ציפתה לו עבודה רבה. סביב השעה שתיים בלילה, הוא נכנס לחדרו של שולר הישן. 

הוא התקרב למיטתו של הנאצי, וראה שפיו פתוח מעט מתוך שינה. אוסקר הוציא בשקט את 

קופסת הפח מכיסו, רוקן את תוכנה לכף ידו, ובאחת דחף את כל 32 השיניים לפה הפעור. שולר 

התעורר בבהלה, עיניו קרועות לרווחה, ואוסקר מיהר והניח את ידו הגדולה על הפה הנחנק. נראה 

היה כי לפתע דעתו של שולר חוזרת אליו. מבטו הכחול הבריק, ואוסקר ידע - הוא מבין, ואולי 

אפילו ציפה לכך. שולר השתנק, וניסה לירוק החוצה את השיניים היהודיות שמילאו את פיו, אך ידו 

של אוסקר לא אפשרה זאת. תוך דקות קצרות היה שולר מת. אוסקר לא הרגיש דבר. הוא הסיר 

את ידו מהפה האילם, הותיר את השיניים במקומן, וסגר את הלסתות כך שלא ניתן היה לראות 

מה קורה בתוך חלל הפה. הוא ידע שאיש לא ימצא את הגופה עד הבוקר, ועד אז קשיון השרירים 

יהיה עמוק כל כך, שאיש לא ינסה ובוודאי לא יצליח לפתוח את הפה הסגור. סוף-סוף יזכו השיניים 

לקבורה. 

ב- 6 בבוקר שמע אוסקר את האחות צועקת מחדר 9. הגופה נמצאה. בהתחשב בגילו ובמצבו של 

המת, איש לא חשד שמדובר במוות לא-טבעי. כחצי שעה לאחר מכן הופיעה אנגלה. אוסקר דאג 

להיות שם כשהיא מגיעה. הציע לה חיבוק מהוסס, ואז עמוק יותר. 

מספר חודשים לאחר מכן, היו השניים מאורסים, ואנגלה הייתה בהריון בחודש השני. ב- 1 בספטמבר 

הגיח בנם הראשון לאוויר העולם. וכשראה אוסקר את ילדו זועק את זעקת הנולד הראשונה בפה 

מלא שיניים, קרס על רצפת חדר הלידה והתעלף. 
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מדוע נענשה אשת לוט / שירלי אברמי

זו  שבתמונה.  הזו  הצעירה  האשה  על  מסתכלת  אני 
שהמבט נמשך אליה מאליו, זו המצודדת מבט ברמז-
ועניבה  לבנה  חולצה  גברית-משהו,  ובהופעה  חיוך 
מהודרת. היא בולטת לי, אין צורך בסימונה המפורש 
מתוך  קופצת  כמעט  כך,  כל  שתבלוט  כדי  ש',  באות 
התמונה, מכל כך הרבה סיבות. קודם כל כי היא תגדל 
התורשה  נפלאות  שושנה.  סבתא  שלי.  סבתא  להיות 
גרמו לכך שאמנם שתי הסבתות שלנו שונות מאד זו מזו, בכל היבט שאפשר לחשוב עליו, אבל 
אנחנו - בנות המשפחה והמשכי הדורות - אנחנו דומות לשתיהן. אז את תווי פניה של האשה 

הצעירה, הניבטת מהתמונה, אני יכולה לזהות גם במראה. 
והיא בולטת לי בגלל החיוך. גם כשלעצמו, ובעיקר בגלל הבדיעבד שלו. זו תמונת פרידה מחבריּה 
בבית הספר בפולניה, ממש לפני מאה שנה, כפי שמספרת לנו ההקדשה שעל גב התמונה: בשנת 
תר"ף. מאה שנה לפני תש"ף, של עכשיו. תמונה שמייצרת מבט ּכָפּול, שמתקשה להתנתק ממה 
שאנחנו יודעים ֶׁשיִקרה למצולמים. מה שיקרה עם כל אלו המצולמים בתמונה, חוץ ממנה, יפים 
וצעירים ואופטימיים, אילו סופים איומים מן הסתם היו לסיפורי נעוריהם, ליופיים, לצעירותם, זמן 

לא רב, עשרות שנים קצרות, אחרי הפרידה הזו. מה הספיקו בינתיים. האם ברחו. 
בליל  בתוך  מוקפדת,  ובתסרוקת  השונה  בלבוש  משהו  שלה.  הכריזמה  בגלל  לי  בולטת  והיא 
הפרצופים שסביבה. במבט המעט נטוי, שאני מוסיפה לו פרשנויות ממרחק הזמן, של ספקנות , 

אירוניות, של איזו ראייה למרחוק. 
ואז אני חושבת, האם העזה בכלל להביט לאחור. הלא בגבה של הגלויה כתב לה המורה שלה, 
אליעזר פערלמוטר, בכיתוב אידישאי, שבו ע' אחרי הפ"א, פערלמוטר: בטיילך על הררי ציון ובשירך 

את שיר החופש במדינה החופשית, זכרי את אלה שנשארו פה בגולה, ונודי להם! 
ולנוד. אני מנסה  לזכור  כיוונים שונים.  כיוון אותה המורה אליעזר לשני  בתנועת היד המשלחת 
להתבונן ולנחש למה התכוון. לזכור - זה ברור. המורה אליעזר לא יכול היה לשער, בשנת 1920, עד 
כמה יקר יהיה הּזֵכר הזה, הזכר שלא יישאר ממנו כלום, שיִכלה בעשן. אבל האם היתה נבואה 
בציוויו לנוד להם, מילה שאני הולכת לחפש את פירושה במילון, ומוצאת כי כוונתה - להשתתף 

בצערם? איזה צער הוא צפה להם? ולמה?
כל השנים חשבתי, מה לנו ולשואה. ארבעת הסבים שלי עלו לארץ בשנות העשרים, שלהם ושל 
המאה הקודמת, הקימו קיבוצים, סללו כבישים והפריחו את השממה. פשוטו כמשמעו. חשבתי 
שהעובדה הזו פירושה שהשואה פסחה על בתינו. כמו בהגדה מודרנית של פסח. עד שלפני כמה 
שנים הוזמנתי להקריא את שמות הנספים מהמשפחה, בטקס "לכל איש יש שם", שנערך בטרקלין 
שגאל בכנסת, בכול יום השואה. טקס מינימליסטי, שכוחו ביכולת להפנות את אלומת האור של 
הזיכרון, האישי והקולקטיבי, לא אל "ששת המיליונים" - אותו מספר איום, שאיש אינו יכול להכיל, 
אלא אל המתים הפרטיים והאישיים, ואל סיפורם של היחיד והיחידה. כשהתחלתי לחפש את 
סיפורי המשפחה שלנו, כדי להקריא אותם בטקס, הבנתי לראשונה שאמנם ההורים של אבא 
"שם"  ועדיין,  נולדו כאן;  הוריי  ואמנם לא רק שנולדתי כאן, אלא שאפילו  ושל אמא עלו לארץ, 
כלו בעשן הדברים,  כולם  ושותפים.  וחברים, מכרים  ואחים, קרובי משפחה  הם השאירו הורים 
שהשתיקה יפה להם. כך גדלנו וחונכנו. ּבְצֵל השתיקה. אבל איך חיו אלו שכאן, שלכאורה מה להם 
ולשואה, כפי שסברתי בטעות כל השנים, איך הם חיו עם השמועות, ואיך שרדו כשהשמועות 
הפכו לוודאויות, להיעדר, לחסר ולַאין. כאבם השותק - ראוי שּתּופח בו רוח חיים. כי עם השתיקה 
שלהם נעלם לא רק מותם של בני המשפחה הרבים שנותרו שם, אלא שעם השתיקה הזו נעלמו 
גם חייהם. מי היתה סבתא שלי כאשה צעירה, כשהחליטה לקשור את גורלה בזה של יוסף, הבחור 
הצעיר ממנה הרבה, בגורלה של הארץ הקשה, המרה והמתוקה. זו המלקקת את פצעי הכאבים, 

האובדן והזיכרונות, כבר מאה ועשרים שנה, מלקקת אותם, וצומחת מהם. 
כשחשבתי, כל השנים, שלנו אין קשר לשואה, זה היה בדיוק בגלל הדבר זה. בדיוק בגלל שסבתא 

המשך
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הירק  לי על ערימות  כן. היא סיפרה  זה  זכרונות מהילדות.  לה  היו  לזכור.  בציווי  שושנה מעלה 
שאספה כדי לקשט את שולחן החג בשבועות, ועל הנהר שלצדו שיחקה בקיץ. אבל שם נגמר 
הזיכרון - בילדּות. לפעמים נוספה לזה איזו אמירה חצי-יורקת, על האוקראינים יימח שמם. או 
הפולנים. ְטפֶה. משאר הסבאים אפילו את זה לא שמענו. כאילו במבט הזה לאחור - הם ייחשפו 
לדבר כל כך נורא, שלא יוכלו להכילו, שלא יוכלו להמשיך לחיות אתו. שיקפיא את קיומם. שיהפוך 
אותם לאשת לוט. זו שנענשה על עצם ההעזה לסוב לאחור, לשאול מה היה, לבדוק ולברר. עצם 
ממה, חייבו אותם להיות חזקים וקשים. לוותר על  העלייה והציונות והחלוציות והקיבוצים והְׁשּ
והוא מורכב מתשובות. האם  ולחיות בעולם שאין בו התלבטויות,  הרכות והספקות והשאלות; 
שאלו אם עצמם מה קרה למי שנשאר? האם סבתא שושנה נדה לאותם עשרות שמצולמים ִאתה 
בתמונה, שלא פגשה שוב מעולם? האם התגעגעה? האם חששה להתגעגע כי אז תיענש, בייסורי 

החרטה וברגשי האשמה, בעצב ובאבל, בבדידות ובצער? 
את  כששאלתי  להיענש.  החשש  את  מה  במידת  ִהפנים  שלי,  הסבתא  אל  לאחור,  שלי  המבט 
סבתא, וגם זה היה לעיתים רחוקות, מה היה שם, מה היה, היתה עונה, יש דברים שהשתיקה 
לְָּדבר. עד  יפה  גדלתי. מסע ארוך עברתי, עד שהבנתי עד כמה השתיקה אינה  יפה להם. ככה 
כמה היא מכוערת, ומכַערת. עד שהעזתי להסתובב לאחור, בלי לחשוש להפוך לאשת לוט. ועדיין 
אני מרגישה שהמבט המשכלל והמשתכלל, המוסיף רבדים ומימדים, מן המשולש אל הריבוע ומן 
הייה לעומקם  הריבוע אל הקובייה, מייצר, בסופו של דבר, קובייה העומדת על הקדקוד. כאילו כל ְתּ
של הדברים המסוכנים-מדי, השותקים-מדי, שיפה להם השתיקה, גם אחרי מאה שנה, כל תהייה 
שכזו תגרום לקובייה לאבד את איזונה בעמידה על הקדקוד, שאפשרית רק אם שומרים על גבולות 

הסקרנות ושאילת השאלות. שעליהם גם אני עוד עשויה להיענש. 
וכך נשאר עדיין מסתורי, ממתין להיגלות, הסיפור של סבא יוסף. כי אם סיפורה של סבתא שושנה 
הוא סיפור של חלוצה - מקורית, מרדנית, הרפתקנית, מעזה, חקלאית, אשת משפחה, אבל עדיין - 
סיפור שרבים כמוהו היו בדורה ובזמנה - הרי שסיפורו של סבא יוסף הוא זה שמאיים להפיל את 

הקובייה מן הקדקוד. להפוך את השואלים עליו לאשת לוט. 
סבא יוסף נולד באושווינצ'ים. זו העיירה התמימה בגליציה, שבה חיו היהודים מדורות, הולכים 
ומתאבלים. העיירה מקּבֶלת האורחים, כשמה,  וחוגגים  וקוברים  ומוהלים  וקונים  ומוכרים  לשוק 
אושפינצים, שפירושו אושפיזין. עד שהוקם לְיָדּה, במרחק שני קילומטר בסך הכל, כמטחווי ענן ריח 
הבלתי אפשרי, המחנה שבין שאר רשעותיו, באכזריותו, גם נישל ממנה את שמה. מחנה אושוויץ. 

בשנת 1950, קצת אחרי שחזר משליחות ההגנה לאיתור שרידים וניצולים אחרי המלחמה, שם 
יוסף קץ לחייו, והוא בן 48. מה קרה לו שם? מה, אולי, במה שנגלה לו שם, היה בלתי נסבל עבורו, 
במידה שלא ראה עוד תקווה ומוצא, ומה - מקורו במי שהיה לפני כן, כפי שאני לומדת מן הכתוב 
עליו בספר זיכרון לקהילת אושווינצ'ים: "איש עדין, רגיש וחולני"? מה חרתו בנפשו ובגופו של איש 
עדין רגיש וחולני שכזה, שנות הביצות והמלריה, העבודה הקשה וׂשכרּה המועט? עד כמה היה 
כשיר לעמוד בעוד מעמסה אחת, שאולי היתה קשה מנשוא, ואולי רק זו שהכריעה את כף ייסוריו? 

והאם הקובייה שלי כבר מתנדנדת?
יהיו  כמה  עד  יודע  היה  רק  לו  בתמונה.  )הימני  יוסף 
נולד  כך(,  אחר  שנים  עשרות  אופנתיים,  משקפיו 
ב-1902. שש שנים צעיר מסבתא שושנה, ילידת 1896. 
כשאני מספרת לילדיי שהסבתות שלי, שתיהן, נולדו 
במאה ה- 19, הרי זה כאילו אני אומרת שראיתי את 
הדינוזאור מטיל ביצה. פליאה שתשווה רק לעובדה, 
הייתי,  איפה  זוכרת  שאני  בעיניהם,  הלא-תאומן 

כשנחת האדם על הירח. 

המשך
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מתוך "ספר אושווינצ'ים". זיכרון לחלוצים מאת נתן גולדפינגר: 
יוסף נחושתאי -קופרמן

יוסף למד ב"חדר", ונחשב כתלמיד מצטיין, עם תפיסה מהירה, 
וה"מלמדים" הטובים ביותר שיבחו אותו. את לימודיו התורניים 
הוא  וחכם,  חד  גבוה,  אדם  בהיותו  עצמית.  בלמידה  השלים 
את  הרחיב  וכך  ממנו,  מבוגרים  חברים  עם  זמנו  את  בילה 
אופקיו. במיוחד אהב והתעניין בלימודי התנ"ך. ספר התנ"ך לא 
והוא הכיר אותו על בוריו. לאחר שעלה לישראל  מש מידיו, 
הוא היה קורא כמה פרקי תנ"ך מדי יום, והמשיך בזה גם לאחר 
שנישא, ונולדו ילדיו. סבא שלו, ר' נתן קופרמן, וסבתו רחל, היו 

בין היהודים היחידים שהיתה להם חלקת אדמה משלהם, שעיבדו אותה במו ידיהם. מהם הוא 
ירש את הזיקה והאהבה לאדמה, ולכן כשהפך לציוני היה לו ברור שהוא צריך לעלות לארץ ישראל, 
ולהיות לחקלאי. הוא היה ממקימי תנועת "החלוץ" באושווינצ'ים, ועלה לישראל באוגוסט 1920. 
בהיותו איש עדין, חלש, ומפונק מלידה, היה לו קשה מאד בתקופה הראשונה שלאחר העלייה, 
והוא היה חולה הרבה. אמו התחננה לפניו שיחזור לפולין אבל הוא היה בעל רוח שלא נשברת, 
התעקש על קביעת שורשיו במולדת, והצליח. הוא עבד בבניית כבישים בשומרון, במסגרת פיק"א, 
)P.I.C.A - החברה להתיישבות יהודית בארץ ישראל(, והיה מראשוני וממקימי קיבוץ תל-יוסף. יחד 
עם קבוצה גדולה, שלא מצאה את עצמה בחיי הקיבוץ, עבר לכפר-ויתקין והיה ממקימיה. הוא היה 
פעיל בחיי התרבות בכפר; לאחר השואה נשלח, במסגרת ההגנה, להביא לארץ פליטים ששרדו את 

השואה. היה אדם רגיש ונדיב. ביוני 1950 חלה ומת, בגיל 48. 

לעברה השני של הקובייה-העומדת-על-הקדקוד, חושף את החיבור הבלתי אפשרי שבין  מבט 
הסבים שלי, סבא אהרון וסבא יוסף. חיבור מצמרר, שרק ההיסטוריה היהודית יכלה לייצר. את 
סבא יוסף אני יכולה רק לדמיין; מותו - לפני שנולדתי - מציב אותו בתהום הנשייה של הנעדרים 
והנעלמים. בספר ְסמֹוֶצ'ה של בני ֶמר אני עוברת יחד אתו על פני בתיו הנשכחים של רחוב סמוצ'ה, 
רחוב-אלמוני במתכוון שבחר להקים לתחייה, מתוך ורשה של תחילת המאה העשרים. יחד אתו 
אני מגלה את העיקר: לא כיצד מתו, אלא מי היו כשהיו חיים. מקטעי ארכיוני עיתונות ורישומי 
חיתונים וגירושים ולוויות ומתמונות נשכחות ומקצת ראיונות שערך, ברא ֶמר עולם שהיה ונעלם, 
והפיח בו רוח. ואני הולכת אתו בשקיקה, בעולם הזה שממנו אולי יצא סבא יוסף, בתוך ורשה 
של עגלונים ואיכרים וביתם של החייט והאופה, המלמד והנגר, בתי מדרשות ובתי כנסיות. ואילו 
את סבא אהרון אני זוכרת מצוין. כשהיינו ילדים היו שולחים אותנו בחופש הגדול לסבא וסבתא 
בעין-חרוד. כל פרט מהחופשות האלו נשמע היום כיציר הדמיון. הנסיעה לבד באוטובוסים, מהכפר 
לחדרה ומשם לעפולה ומשם לתחנה של עין חרוד בכביש עפולה-בית שאן, עפּולֶה בפי סבא, 
ומשם ברגל, או אולי מישהו שחלף שם במקרה לקח אותי במכוניתו, כולי ילדה בבי"ס יסודי עם 
מזוודה, שבה נארזו לי בקפידה בגד ים ומברשת שיניים ולבטח ספר אחד או שניים. ואחרי הרבה 
שנים הייתי עוברת שם בדרך לגדוד בבקעה, בימי ראשון בבוקר, מספיקה אפילו לאכול עם סבא 
ארוחת צהריים בחדר-אוכל. קציצות שטעמן גן עדן וכוס קואנטרו שרקח לבד, אצלם בחדר, לפני 
שהפלגתי לדרכי ולצרותיהם של החיילים, שכבר חיכו מחוץ לחדרה של המש"קית-ת"ש. אחר כך 
כבר הבאתי לשם את גדעון, שלא האמין לי, עד שהוכחתי לו באותות ובמופתים, שבין עין חרוד 
איחוד ומאוחד יש צינור, זה קו הגבול, ושסבא ילווה אותנו, אבל את הגבול לא יעבור. וכך היה. זה 
קרה בשנות השמונים, שלושים שנה אחרי הפילוג, שאיש כבר לא זכר למה קרה ועל מה נסב. אבל 

הגבול עוד היה צרוב בליבם. 

זיווגים,  והּוגֹו. שר ההיסטוריה, המזווג  ּבֶנֹו  סבא אהרון לא דיבר מעולם על שני אחיו התאומים, 
שלח אותם אל מותם באושוויץ. בחמש מילים בלבד, "לצערי הם לא הספיקו לצאת", כאב אותם 
יוסף,  סבא  של  הוריו  מבית  שנראתה  אושוויץ  אותה  זו  הקיבוץ.  בארכיון  שמצאנו  בזיכרונותיו, 
מהעיירה המרוחקת שני קילומטר ממנו בלבד, זו שאל אּודיּה העשנים וזיכרונותיּה החרוכים נשלח 

התמונה משנת 1918. 
קבוצת חלוצים אושווינצ'ים.

יוסף שוכב מצד ימין. 

המשך
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יוסף ב-1946. זו שכנראה חשפה בפניו פנים, שלא יכול היה להם. כשאבא ואמא הכירו, סבא יוסף 
כבר לא היה בין החיים, ורק העשן העולה מעל אושוויץ, וריח הבשר הנורא שעלה שם מן הסתם 
בנחיריהם של קרובי משפחתו הנותרים, שאת שרידיהם חיפש ולא מצא, חיבר בין שתי המשפחות. 

על החוויה הזו, שבה הבנתי שאנחנו בכל זאת ּכֵן מהשואה, בניגוד למה שחשבתי, שחשבנו, כל 
השנים, כתבתי שיר:

ֵהם ֵהִקימּו ֶאת עֵין-ֲחרֹוד
לִפְנֵי ֵמָאה ָׁשנָה

וְּגָרּו ּבְאֹוֶהל עַל ַהַּמעָיָין
ּבַּנְקּוָדה ַהּיְָׁשנָה.

ְ ֵהם ֵהבִיאּו ִאָּתם ִמבְַטא יֶיִקי ְמרּוּכַך
ְקצָת ְספִָרים, וְכַָמה ּכְלֵי ִמְטּבַח. 

ּבְֲחַדר ָהאֹוכֶל ֶׁשעֲל ַהּגִבְעָה ָהיְָתה ְמַקלֶפֶת
גִבְעֹות ַּתּפּוֵחי-ֲאָדָמה לְּתֹוךְ ִסיר עֲנַק

וְַאָחר ּכָךְ אֹופָה ּבְֲחְדָרם ַהָּקָטן
עּוגּות ַמְרִהיבֹות ִמּזִּכָרֹון ְמדּויָק

ַמְקצִיפָה ּבַּיָד ֶחלְּבֹונִים ּוְׁשלָאג-זָאנֶה
ּובֹוזֶֶקת סּוּכָר ָטחּון ַּדק. 

הּוא ָהיָה ַמנִיַח ּבְֶטהֹובֶן אֹו ּבַךְ אֹו שֹֹוּפֶן
עַל ַהּפֶָטפֹון, ֶׁשֶאת ַהּמֹולֶֶדת נִיגֵן

ִהְׁשּכִים ִמֵּדי ּבֹוֶקר לְבֵית ַהְּמלָאכָה
עַד ֶׁשָהיָה ּבֵן ְׁשמֹונִים

וְַאף ּבְִמילָה לא ִהזְּכִיר ִמי נְִׁשַאר ָׁשם
ָאּבָא וְִאָמא

ֲאחֹות
ּוְׁשנֵי ֲאִחים ְקטַנִים.

נִים  ָהיּו לֶָהם ּכל ַהּׁשָ
ְׁשנֵי ֲחיִים

ׁשֹונִים
ּבֲָחַדִׁשים ָּדבְקּו
וְֶאת ַהּקֹוְדִמים

ָׁשְתקּו

שירלי אברמי, ירושלמית, נשואה ואם לשלושה. "נולדתי בכפר ויתקין, 
בת ונכדה לחקלאים מייסדי עין חרוד ותל יוסף שעלו לארץ בשנות 

ה- 20 של המאה הקודמת.
השואה נראתה לי תמיד סיפור עצוב של אנשים אחרים, שאינו קשור 
אלינו. רק כשהוזמנתי להקריא את שמות בני המשפחה שנספו בטקס 
שם  שהשאירו  מה  ועל  מי  על  חשבתי  בכנסת,  שם״  יש  איש  ״לכל 
אחריהם, ועל המקום של זה בסיפור המשפחתי שלנו. על כך כתבתי".
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ַהּׁשֹוֶמֶרת מרוונסבריק / לימור אזולאי

ֲאנִי ִהיא ַהּׁשֹוֶמֶרת.

עַָמְדִּתי ּבְִמבְֲחנֵי ַהּגֶזַע.

זָכִיִתי לְֶטֶקס ַהעֲנַָקת ַהְּׁשבָב

ַהְּמַׁשֵּדר לִי לִבְָקִרים

ּפְֻקּדֹות, נְבִיחֹות,

ּבָעִָּקר ֶׁשל ּכְלָבִים.

ֲאנִי ִהיא ַהּכֹוַח ָהעֶלְיֹון

ַהְמּגֵּנָה עַל ּבֵָּתיכֶם ִמּפְנֵי ַהְּׁשָרצִים

ַהּנְִתלִים עַל ַהְּׁשעִָרים וְַהּגְֵדרֹות.

ֲאנִי ִהיא ַהְּמַׁשָּסה 

מּוזַלְָמן ֶאָחד ּבַָאֵחר

לְַמעַן עֹולָם ָטהֹור.

ֲאנִי ִהיא ַהּׁשֹוֶמֶרת

ִהַּׁשלְִּתי נְִׁשָמִתי

עָנְַדִּתי ַׁשְרֶׁשֶרת ַּתיִל 

עַל לִּבִי.     
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ֵאפֶר / לימור אזולאי

וַּיִזְּכֹר ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים-

רּוַח ָרעָה עַל ָהָאֶרץ,

ֶׁשֵאינֹו נְִרֶאה ַאךְ ָראֹה ָרָאה

ֶאת ֲאֻרּבֹות ַהּגַז

ּוְתהֹום ָהֵאפֶר.

ֵאּלֶה ֶׁשּנְִׁשיָמָתם עֹוד ּבְַאּפָם, ּגֹוְרִרים עֲגָלֹות

ֶאל ֵמעֵבֶר לְחֹוַמת ַהּלְבֵנִים ָהֲאֻדָּמה,

ְמרֹוְקנִים ֶאת ָהֵאפֶר לְֵמי ָהֲאגַם.

ִׁשבְעַת עֲׂשֹוִרים נָעִים ַהַּמיִם ָהלֹוךְ וָׁשֹוב

ַאךְ ָהֵריַח לֹא ַּתם.

ָאָדם ׁשֹוֵתל עֵץ עַל ְׂשפַת ַהַּמיִם

ֳׁשָרָׁשיו ַמעֲִמיִקים ּבֵָאפֶר,

עָלָיו ְמַרְׁשְרִׁשים: ֲאנְַחנּו ּכָאן.

יליד  ז"ל,  קלוש  מנחם  אביה  אבא,  אלוני  תושבת  אזולאי.  לימור 
ביותר  הרב  הזמן  את  שהה  בו  המחנה  מחנות.  מספר  עבר  הולנד, 
היה רוונסבריק. "בעשרים השנים האחרונות לחייו הוא הסכים לספר 
את סיפורו ונתן עדויות בארץ ובעולם, ומצא בזה את שליחות חייו. 
לפני שנתיים, בסמוך לפטירתו, נסעתי לרוונסבריק במסגרת פרוייקט 
ניצולים  של  חיה  עדות  סיפורי  המשלב   Sound in Silence הנקרא 
כחומר גלם לעבודה אמנותית. בעקבות החוויה כתבתי את השירים".
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עַל ֶדֶּרךְ ַהֶטּבַע / מיכל יקור

ָהאֹוִתּיֹות עַל ִקבְֵרי

ל ִאָמּא הֹוֶריָה ֶשׁ

כְִּמעַט ֵאינָן

נֹות לְזִהּוי נִָתּ

בְּאֹפֶן ִטבְעִי וְָרגִיל

נְִמֲחקּו

ל עֹולָם כְַּדְרּכֹו ֶשׁ

ָהאֹוִתּיֹות עַל ִקבְֵרי

ל ַאבָּא הֹוָריו ֶשׁ

כְּלָל לֹא נִכְְתּבּו

לֹא ָהיּו ַקיָּמֹות

ֵמעֹולָם

לֹּא כְֶּדֶרךְ ַהֶטּבַע ֶשׁ

נְֶחְרתּו ֵהן בְָּדם ָקרּוׁש

עַל ְשִׂריֵדי

ּנּוִרים ַתּ

נִים. עֲֵשׁ
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נֵכָר / מיכל יקור

ִמיִמים ׂא ְתּ ְקרֹונֹות ַרכֶּבֶת ַמָשּ

חֹולְפִים בְַּרעַׁש ַמְחִריׁש-עָבָר

נִים,  ְמעִיִרים ִסּיּוִטים נֹוָשׁ

נִים. נְִשׁ

מיכל יקור. "אני דור שני לשואה משני הצדדים. במכלול הכתיבה שלי 
עלה הכאב של השואה, ובעקבותיו הצורך לדבר אותו – לכתוב אותו 
שחור על גבי לבן, דווקא בעקבות שתיקתם של הוריי ומתוך תחושת 

היתמות והחסך המשפחתי שליוו אותי תמיד, מילדות ועד היום.
אני בת 62, הוצאתי את ספר הביכורים הראשון שלי במארס השנה 

ובו גם כמה וכמה 'שירי שואה'".
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במרפסת / אורית גולדמן

]מוקדש באהבה לסבא חיים זכרו לברכה, ניצול מחנה בוכנוואלד[

את מקשיבה?! הוא דרש לדעת.

הילדה הנהנה וחייכה חיוך קטן.

מכסא נדנדת העץ במרפסת נשמעה חריקה.

הוא רכן קדימה וסימן לה להתקרב בהינד ראש.

דלתות הזכוכית הכבדות של המרפסת נעו במסלולן כנגד גופה הצנום.

היא התקרבה לאט.

ביד ארוכה הוא משך אותה לישיבה על אדן החלון המסורג מולו. היא הביטה למטה - קומה שנייה 

ברחוב קטן ברמת גן. הרחוב היה ריק בשעת הצהריים. כל הילדים כבר חזרו מבית הספר.

עכשיו את מקשיבה, אתם דור של צ'וקולדניקים! אמר תוך שהוא לופת בידה ומביט ישר אל תוך 

עיניה. צבע עיניו תכלת בוהק. היא הסיטה מבט. מה שאני עברתי במאחנה, זה אף אחד לא יוכל 

לקחת ממני.

הוא דיבר.

אחז בידה.

הוא דיבר.

הסתכל ישר בעיניה.

הוא דיבר.

כשהוא דיבר היא דמיינה צינור חלול וחלק עובר בין שתי אוזניה כמו מגלשה. היא הניעה קמעה 

את ראשה מצד לצד. כל פעם משאירה אותו נטוי אל עבר החלון כדי להחליק את המילים שנתקעו 

שם החוצה אל הרחוב השומם. 

לפתע שמה לב שאחת המילים נתקעת בחיבור בין הסורגים. אולי כי הייתה כה מסולסלת ובאותיות 

לועזיות - פעמיים S. אחת מהן התלפפה סביב פרזול בצורת לב. וככל שנאבקה להשתחרר כך 

הסתבכה יותר.

הוא שוב חיזק את הלפיתה בזרועה, בדיוק ברגע הזה ניעורה כבזיק חשמל והושיטה ודחפה את 

הSיות החוצה. 

את שוב לא מקשיבה?

***
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ָקֵתטֶר / אורית גולדמן

ּכָעֵת ַהּכֹל ּבְִדיעֲבַד

ּכִי ּכְבָר ָהיָה וְנֱֶאַמר

וְנִכְַּתב,

ַהּכֹל ּכְבָר נִכְַּתב

וְֻטַּקס ּבְַהעֲָמָדה 

וְֻחלְצָה

לְבָנָה וְלֹא ֲאנִי

זֹאת ֶׁשָאְמָרה

וְכְָתבָה

ֶׁשֻּסּפַר וְנֻּצַל

עַד ֻחְמצָה

וְַהּכֹל ָהיָה ַחי

ּבְַּתמּונָה

ּגּופֹות יְלִָדים

מּול ּגְִדרֹות ַּתיִל

ּבַָּׁשחֹר ָּתִמיד לָבָן

וְכָל ֶׁשּנֹוַתר ּבַָּקֵתטָר  

ֶׁשל ַסּבָא ַחּיִים

עֹוד יְַמִׁשיךְ וְיֻזְַרק

ּבְִאינְפּוזְיָה

ֶאל ַּדם יְלַָדי.

הישראלי  ההיתוך  כור  של  תוצר   ,1978 ילידת  "אני  גולדמן.  אורית 
)מרוקו – פולין(, ואימא לשני פלאים. פרסמתי משיריי בכתבי עת רבים. 
השירים נוגעים בפוסט-טראומה של ניצולים ובהשפעתה על הדורות 

הבאים. מוקדש באהבה לסבא חיים ז"ל, ניצול מחנה בוכנוואלד".
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