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מבוא
קרון הרכבת היה אחד החידושים המדהימים של המהפכה התעשייתית .הקטר הראשון
הוליך אחריו לא רק קרוניות של פחם ממכרות באנגליה ,הוא הוביל בעקבותיו שרשרת
המצאות ,וזו שינתה את פני העולם והחברה .הרכבות הניעו את גלגליה של המהפכה ,ואף
בתהליכים מודרניים אחרים – כמו עיור ומסחר ,אימפריאליזם ושינוי תרבותי – תפסו
חלק מרכזי .ואכן ,בקורות אירופה בעת החדשה היו מסילות הברזל לסמל של התפתחות
וקדמה של החברה האנושית.
ִ
מעבר לכך ,קרון הרכבת סימל את ראשיתה של הגלובליזציה האנושית .הרכבת
היוותה כלי תחבורה שחצה גבולות ,שצמצם מרחקים בין ארצות ושפתח לפני האדם
מרחבים חדשים .הקרונות "נשאו" עמם גם משא של תרבות ושל טכנולוגיה ,ונתפסו כשער
הקדמה האנושית והמדעית.
לעתיד בצומת הדרכים שבין עולם ישן לבין מרחבי ִ
נופים חדשים נפתחו לפני האדם ,מקומות נופש ושווקים חדשים .קשרי משפחה
התהדקו והניידות במסחר התרחבה .שקשוק הגלגלים נשא עמו שמחת פגישות וברכת
פרידות ,עליצותן של משפחות שיצאו לחופשות וברק סקרנות להכיר מחוזות חדשים.
הקרון היה חלק בלתי נפרד מחלומות על ארצות רחוקות ומסיפורי ילדים .קול שאונו
היה לקולותיו הנעימים של המרחב.
השואה שינתה את הקשרו של הקרון בתרבות האנושית .הקרון ,סמלה של הקדמה,
הפך להיות סמלה של הנסיגה המוסרית מערכי אנוש אל תהום של תעשיית רצח שלא
נודע כמותה .הקרון היה לשליחו של רצח טוטלי שהקיף את אירופה כולה; לנושא החותם
של דה-הומניזציה ושל דרך שלא היה ממנה מוצא; שם נרדף לשילוחים ולפרידות; הדרך
האחרונה ,שאף בה חסו ילדים בכנפי חום אמהי וחיבוק אחים ,בטרם ייקרעו זה מזה
לנצח.
העובדה היא כי באמצעות הרכבות – כמו גם באמצעות תאי הגזים – גייסו הרוצחים את
הפסידו-מדע לבניית
הטכנולוגיה לשירות הרצח ,את בני האדם לניסויים רפואיים ואת ֵ
תכנית אידאולוגית של רצח המוני .ההיפוך במשמעותו המעשית והסמלית של הקרון
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להומניזם ולערכי אנוש .האם הקדמה הטכנולוגית נושאת את טובתו של האדם? האם
הקדמה צופנת סכנה של טשטוש ערכי המוסר של האדם? האם ניתן לתת אמון בחברה
האנושית ,הדוגלת לכאורה בהומניות ,אך הקדמה – ולא הערכים המוסריים – הם בראש
מעייניה?
הרב אליהו דסלר ,מגדולי המוסר בדור השואה ,כתב באחת משיחותיו:

בני האדם בגאוותם יחשבו ,כי כל אשר יפתחו את העולם הזה וירבו במדעים
להמציא המצאות לשכללו ולהתעדן בו ,יבנו להם עולם מתוקן.
אבל טעות גדולה בידם .כל תיקוניהם ממש אינם אלא קלקולים ,כל
הציביליזציה כערך התפתחותה מוספת חורבן .הם לא ירצו להבין כי המידות
הרעות הן המחבלות את הכל.
מבט זה על חכמת העולם הזה מפורש בתורה (בראשית ד' כ״ב) :״ותובל קין
לטש כל חרש נחשת וברזל״.
מה היינו אומרים אנחנו להמצאה הזאת בימי קדם?
תחת אשר מקודם חרשו אדמתם בקנים ואבנים ,הצליח תובל קין לחדש להם
את מעשה כלי מתכת .כמה הרבה להקל את עבודתם בצרכים פרנסתם וכו'.
אבל חז״ל פירשו שהתורה ראתה בזה חורבן ,שהגדיל את הקלקול והחורבן
בעולם.
רש״י :״תובל קין ,תובל אומנותו של קין ,תובל לשון תבלין ,תיבל והתקין
אומנותו של קין לעשות כלי זיין לרוצחים״ .ובשמות כ' כ״ב :״ואם מזבח אדמה
תעשה לי ,לא תבנה אתהן גזית ,כי חרבך הנפת עליה ותחללה״.
ע' רמב״ן :״לאסור בהן נגיעת הברזל ...כל כלי ברזל אשר להם פיות כורתות ייקרא
חרב (חרב מלשון חורבן – הכלי שישתמש בו המחריב)״ .אבל יתמה השואל ,למה
נכללו כל כלי הברזל אשר תשמישם לטובה ,בשם ״חרב״ – המחריב? אבל פשר
הדבר כאמור ,כי טרם יתוקן העולם במידותיהם ,ישתמשו בכל אפשרויותיהם
לרעה ,ושם החורבן כוללם.
הרב אליהו דסלר ,מכתב מאליהו ,חלק א עמ' 271–270
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הרב דסלר רואה בקדמה מראשיתה – אליה וקוץ בה .כאשר היא מיוסדת על מוסר
וערכים ,היא נרתמת לשירות האדם .אך כאשר הקדמה נעדרת מוסר וערכים אלוקיים,
אזי היא מסוכנת יותר מכול ומוליכה את האדם אל הנחות שבמחוזותיו.
הקרון בשואה הינו סמל לכך שהאדם רתם את הקדמה להרס האדם ,ובכך גם להרס
נפשו הוא .הקדמה הופכת כלי לנסיגה הגדולה ביותר שידעה האנושות.
הקרון היה לסמל השואה גם בתודעתם של הניצולים .הוא מייצג עבורם את
הפרידות הקשות מן האתמול ,את תחושת האימה הגדולה מפני היעד העמום ,את מאבק
ההישרדות שהתנהל במהלך המסע – מאבק על מים ועל אוויר ,על מקום לעמידה – ואת
מחזות המוות.
אולם ,גם בקרונות המשא הסגורים גילו יהודים ביטויים של אמונה ושל ערכים
יהודיים ,אחיזה במשפחה ואהבת חיים :פינה אחרונה בין גטו למחנה השמדה ,בין חיים
למוות ,בין משפחה לבדידות תהומית .לגבי רבים התרחש תהליך ההתפכחות וההפנמה
של התכנית הנאצית ,שהייתה בלתי נתפסת בתודעתם עד כה ,תוך כדי המסע ברכבת.
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מפני איזו סכנה הגלומה בקדמה מתריע הרב דסלר?

ציור ילדים מטרזין

 --הקרון

מבנה היחידה
הקרון הוא מוטיב מרכזי בשימור זיכרון השואה ,ובכך אנו מבקשים לדון ביחידת
לימוד זו.
היחידה כוללת שלושה חלקים ,הפותחים שלושה ערוצים של לימוד ,דיון והתבוננות
בנושא הקרון:
חלק ראשון – הקרון בתיעוד ההיסטורי  -היבטים היסטוריים ותיעודיים על רכבות
המוות .הבסיס ללמידה זו הינו המחקר ההיסטורי ,ובצדו – עדויות ומסמכים .גילויים של
אמונה ושאלות הלכה בעיצומו של מסע אחרון זה מהווים חלק מתיעוד נושא הקרון.
חלק שני – הקרון בשירה .חלק זה עוסק במוטיב הקרון בשירה העברית.
חלק שלישי – הקרון כסמל באמנות .חלק זה מבוסס על יצירות אמנות שנושאם הוא
הקרבן והקרון.
נושא הקרון בספרות יובא ביחידה נפרדת.
החומרים ביחידה זו באים ,אפוא ,מתחומי דעת מגוונים :היסטוריה ותיעוד ,ספרות
ואמנות ,הלכה והגות .בכל אחד מהם מוגשים המקורות לצד שאלות לעיון ולדיון
בכיתה .שילוב זה מייצג את ההוראה הבינתחומית של השואה ,כפי שהתפתחה במכללה
ירושלים.
אירוע השואה הוא בלתי נתפס ורחוק מן התודעה ומן המושגים המעוגנים בנו
ובתלמידינו .כאשר המורה משלב מקורות מתחומי דעת שונים נפתחות אפשרויות נוספות
לעורר בתלמידים עניין וליצור עמם קשר מזוויות שונות ,וכך להתאים למגוון תלמידים.
השילוב בין החומר ההיסטורי לחומר הספרותי ,בין העדות הכתובה למצוירת ובין
השיח להתבוננות מאפשר גם רמות שונות של עיון ,ומפגיש את התלמידים עם הנושא
מנקודות מבט רב כיווניות.
אנו מודים לצוות הכותבים ,ובמיוחד לגב' שרה קרש על מסירותה וחלקה הרב ביחידה
זו; למכללה ירושלים ,על עזרתה בכל פעילותנו; לועידת התביעות על סיועה בהפקת
היחידה; לאודליה ארבלי על העריכה הגרפית.
תודה מיוחדת למר פרץ חורשתי מאילת ,שאיפשר לנו להשתמש בספר זכרונותיו
המצויר "כך שרדתי" ,שממנו הבאנו איורים רבים (שמו מופיע בגוף הציור) ,ולציירת שרה
עצמון ,שנתנה לנו את הזכות להשתמש ביצירותיה בהוראה ובחוברת זו.

חלק א
הקרון בתיעוד
ההיסטורי
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היבטים היסטוריים
ותיעודיים של הקרון
בחקר תקופת השואה מקובלת ההבחנה בין שלושה מוקדי מחקר בולטים:
א .חקר הרוצחים – התפישה הנאצית ,תהליך הרצח ומבצעיו.
ב .חקר העומדים מן הצד – יחסן של ארצות החופש והמדינות הניטרליות אל היהודים
נוכח המדיניות הנאצית והפתרון הסופי.
ג .חקר הקרבנות – החיים היהודיים בעת השואה ,התגובה ,העמידה ,קדושי השואה
וניצולי השואה.
הבחנה זו קיימת גם בנושא הקרון ,ולפיה נבנה פרק זה.
לגבי הרוצח ,נדון באלו אשר שינו את פני התחבורה באירופה ,והפכו אותה למשרתת
ראשית של תהליך הרצח .לגבי העומדים מן הצד ,נדון בתגובתן של ארה"ב ואנגליה נוכח
הבקשות להפציץ את קרונות הרכבת המוליכים לאושוויץ .ובאשר לקרבנות ,נבחן את
דמותם של יהודים בתנאי המסע הקשה שבקשים ,שתחנתו האחרונה היתה במפתן
המשרפות.
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פקידי תחנת רכבת תמימים או שותפים לרצח?
האם מוטלת האחריות על הרצח על ראשי המפלגה הנאצית ועל המפקדים הראשיים,
או שיש לראות בשכבות רחבות של העם הגרמני את האחראיות לכך? ד נ י א ל
ג ו ל ד ה ג ן מעריך בספרו "תליינים מרצון בשירות היטלר" כי האחריות לרצח יהודי
אירופה מוטלת על שכבות רחבות בעם הגרמני .לתפיסה זו קיימת תמיכה במחקר מעניין
שנערך לגבי מערך הרכבות בגרמניה – "הרייכסבאן".
תכנית הפתרון הסופי וביצועה חייבו את הנאצים להפעיל מחדש את מערכת הרכבות
הכלל אירופית ,שתסיע את מיליוני היהודים ממקומות מגוריהם ,או ממקומות קיבוציהם,
אל גאיות המוות ואל מחנות ההשמדה על פי תכנית ולוח זמנים המתואמים עם מחנות
הריכוז .רשת הרכבות הועברה במלואה לשירות "הפתרון הסופי" ,ופקידי החברה
הממלכתית – "הרייכסבאן" – המשיכו לאחוז בתפקידיהם.
כבר בוועידת וואנזה הוטל על משרד התחבורה להכין את מפת הרכבות כדי שתתאים
לפתרון הסופי :מדובר היה בהעברתם של מיליוני יהודים אל המחנות שהוקמו בפולין
המזרחית .התפקיד שהוטל על ה"רייכסבאן" היה סטרילי ,כביכול ,ולא כלל מעשה אלימות
כלשהו .מבצעי התפקיד היו אלפי פקידים ופועלים בתחנות הרכבת ,אשר לא קיבלו מידע
רשמי על משמעותו האמיתית ,ומילאו ביעילות רבה את הדרישה לספק רכבות ריקות
ונהגי קטר ,לעמוד בלוחות זמנים ולהתאים את תנועת הרכבות ממזרח אירופה למערבה
על פי התכנון הנתון.
פרופ' ר א ו ל ה י ל ב ר ג ערך מחקר מקיף על חלקה של חברת ה"רייכסבאן"
בהשמדת היהודים ,ובו העלה את השאלות האלה :האם ניתן היה להפעיל את תכנית
הרצח בלעדיה? האם ניתן היה לצמצם אותה בעזרת עובדי הרכבת? האומנם מילאו
העובדים את תפקידם כשגרה ,או שמא היו שותפים פעילים ברצח ,כשהם מסתתרים
מאחורי המעטה של עבודה שגרתית?
הוא בדק את לוחות הרכבות ,את כרטיסי הרכבות ואת דרכי התשלום עבורם ,וראיין
פקידים רבים שהיו ,לכאורה ,בעלי תפקידים מקומיים בתחנות הרכבת ובמנהלת הרכבות.
מסקנתו היא כי במסגרת תכנית ההסעות ששירתה את השמדת יהודי אירופה ,שבה התכנון
היה מורכב ,טוטלי ורב-זרועות ,וחשיבות רבה ניתנה בה לבירוקרטיה הפקידותית ,לא
מילאו מסילות הברזל תפקיד שולי בלבד אלא עמדו בלב לבה של הפעולה .שנה אחר
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שנה הובילו הרכבות מיליוני יהודים אל ה"מזרח" המסתורי ,שם ניתן היה לחסל את
הקרבנות בשקט ,ללא עדים סקרניים וללא מצלמות" .רכבת הרייך" ,שאליה הוכפפו גם
שירותי הרכבות של הארצות הכבושות ,המשיכה לפעול ,בתנאים הולכים וקשים ,כמעט
ללא הפוגה .צירי הרכבות ברחבי אירופה הפכו לצירי המוות.
באופן עקרוני הייתה "רכבת הרייך" מוכנה להוביל יהודים ,או כל קבוצת אנשים
אחרת ,תמורת תשלום .החשבון הוגש למי שביצע את הזמנת הקרונות ,והוא חושב על
פי מספר הנוסעים ומרחק הנסיעה .שילוח היהודים ברכבות החל מיד עם כיבוש פולין.
המשלוחים הראשונים היו ,למעשה ,צעדים של ריכוז – כמה אלפי יהודים גורשו מערי
גרמניה ומהשטחים המסופחים לה ונשלחו לפולין .הרשויות שהזמינו את הרכבות היו
הס"ס והמשטרה ,במיוחד המשרד הראשי לביטחון הרייך .בראש מחלקת "היישוב מחדש"
במשרד הראשי עמד אדולף אייכמן .ב 20-בפברואר  1941קיבל אייכמן על עצמו את
האחריות להוצאות ההובלה בשטחים שסופחו מפולין מטעם המשרד הראשי .בפועל מימן
הס"ס ,שאמצעיו הכספיים היו מוגבלים ,את שילוח היהודים ברכבות מכספים שהוחרמו
מהיהודים עצמם.
אולם ,במימון כשלעצמו לא היה די כדי להבטיח שהרכבת תצא ,אמנם ,לדרכה .גרמניה
הייתה שרויה במלחמה ,וצבאה הגדול היה תלוי במסילות הברזל .ככל שהחזיתות התרחקו,
כן החריפה בעיית התחבורה .במשך הזמן נתגלה מחסור בקרונות ובקטרים ,ולמרות
מתיחת קווי מסילת ברזל נוספים נתרבו המקרים שבהם נסתמו קווי המסילות .יותר
ויותר שימשו הרכבות מטרה להתקפותיהם של מפציצי בעלות הברית ושל הפרטיזנים,
ואלה עיכבו את התעבורה וגרמו למחסור .למרות כל אלה נמשך שילוח היהודים למחנות
המוות ברכבות .גם לוחות הזמנים הצפופים של הרכבות לא מנע את שילוח היהודים.
קביעת לוחות הזמנים לרכבות השילוח חייבה לעתים אלתורים .בנוסף ללוחות הזמנים
הסדירים של רכבות הנוסעים היו לוחות זמנים "לפי הצורך" ,ששימשו בעיקר את הצבא
ואת מפעלי התעשייה ,על פי הזמנה מראש .בלוחות הללו השתמשו גם רשויות הס"ס
להסעת יהודים .לעתים אירע שרכבת שהסיעה יהודים לא יכלה להשתלב בלוח זמנים
כלשהו ,אך גם אז היא הייתה יוצאת לדרכה ,מנצלת לוחות זמנים "לפי הצורך" ככל האפשר
וממשיכה על פי לוח זמנים מיוחד ששילב אותה בין רכבות אחרות ,לפניה ואחריה.
בשבועות אלה גילו פקידי הרכבת ועובדיה "יעילות" יתרה .כדי לחסוך בקטרים ,ובכך
להקטין את מספר הנסיעות ,החלו להגדיל את מספר הקרונות בכל רכבת ולהטעינם
עד למקסימום .ב"רכבות היהודים" הוחלט להכפיל את מספר המגורשים בכל רכבת מ-

 -14הקרון 1000ל 2000-איש ,ולנסיעות קצרות יחסית בתוך פולין – אף עד  .5000ברכבות הגירוש
מהונגריה היו בין  3000ל 3500-איש ברכבת .השטח לאיש הוקטן עד פחות מחמישית
מטר רבוע .משקלן הרב של הרכבות האט את מהלכן .המהירות המקסימלית לא עלתה
על  50קמ"ש .צריך היה להשתמש בדרכים עוקפות כדי להימנע מעומס יתר במסילות.
לא היה צורך למהר ולהביא את היהודים אל יעדם ,שהרי גורלם היה למות שם .לוח
זמנים שהיה נהוג בקו ביאליסטוק–אושוויץ מגלה כי זמן הנסיעה בין שתי התחנות היה
 23שעות .רכבת בקו דיסלדורף–ריגה הייתה בדרך עד שלושה ימים .לרכבות צבא הייתה
זכות קדימה ,ועובדה זו האריכה את משך הנסיעה .הקרונות היו חתומים ,ולעתים קרובות
לא היו בהם די מים בשביל נסיעות כה ארוכות .בזיכרונם של עדי ראייה גרמניים נחרת
המראה של האמהות הבוכות ,שבתחנות הרימו את ילדיהן הגוועים בצמא .בקיץ סבלו
היהודים מסירחון מחניק ובחורף מקור עז .עובדי הרכבת אפשרו את המשך המשלוחים
ואף את האצתם ,אף על פי שלא יכלו שלא להבין את יעדם.
חוקר השואה הידוע ר א ו ל ה י ל ב ר ג מסכם את חשיבות תפקידה של "רכבת
הרייך" במילים אלה:

מעורבותן היסודית של מסילות הברזל בתהליך ההשמדה היא עובדה ולא
נוכל להתייחס לכך כאל דבר צדדי ומשני .היא זורקת אור על עצם המושג
״טוטליטאריות״ ועוזרת בהגדרתו .לא ייתכן שדי היה בפיהרר אחד או בפקודה
אחת והיהודים יושמדו .מעשה חסר תקדים זה היה תוצאה של ריבוי יוזמות,
של שיחות ודיונים ממושכים ושל פעולות תיאום בין מרכזי כוח שונים זה מזה
במסורת ובמנהגים ,אך מאוחדים ברצון העמוק לקדם את המשטר הנאצי עד
1.
קצה גבול יכולתו ההרסנית

!
?
? !

כיצד הפכו פקידי תחנת רכבת לשותפים ברצח?

 1ראול הילברג ,ה"רייכסבאן" וחלקו בהשמדת היהודים ,ילקוט מורשת ,כג (תשל"ז) ,עמ' .49

היבט היסטורי -1-
בעדותו בסרט "שואה" אף תיאר הילברג את ההתייחסות הבנלית של רכבת הרייך
למשלוחי היהודים:

רכבות הרייך היו מוכנות להסיע כל מטען תמורת תשלום ,ולכן הסיעו את
היהודים לטרבלינקה ,לאושוויץ ,לסוביבור ולמקומות אחרים ,בתנאי שמשלמים
להם לפי קילומטרים ,בהתאם למחיר התקף ,כך וכך פפניג לקילומטר .במשך
כל המלחמה המחיר הרשמי לא השתנה :חצי תעריף לילדים עד גיל עשר ,חינם
לילדים שעדיין לא מלאו להם ארבע שנים .המחיר שולם לנסיעה בכיוון אחד
בלבד .הדרך חזרה שולמה רק עבור השומרים]...[ .
אם הקרונות היו מטונפים או ניזוקו – דבר שלא היה נדיר – בגלל הדרכים
הארוכות ומשום ש %5-עד  %10מהאסירים מתו בדרך ,הייתה תוספת מחיר עבור
2.
הנזקים
בתקופה שבין תשרי תש"ב ותשרי תש"ה הובילה "רכבת הרייך" יותר ממחצית מקרבנות
השואה אלי מותם ,ועל אף הקשיים והדחיות לא נותר בחיים ולו יהודי אחד בשל מחסור
באמצעי תובלה .מבצע זה דרש תכנון מחדש של כל קווי המסע על פני היבשת ,הערכות
כלכליות של משרדי הרכבת ,הקצאת קרונות (בדרך כלל קרונות משא) והכנת מערכת
העובדים לפעילות שונה לחלוטין מזו המקובלת בדרך כלל .שהרי ,מלבד האינטנסיביות
של המסעות ,ברור היה כי היעדים המרכזיים השתנו ,ומעתה פניהם מזרחה ,וכי אין לרכבת
כיוון כפול – הרכבות נוסעות עמוסות ,אך שבות ריקם.

 2קלוד לנצמן ,שואה ,תל אביב  ,1986עמ' .184–183

 -16הקרוןהעומדים מן הצד -
מדוע לא הופצצו מסילות הברזל?
המפתח להפסקת ההשמדה במחנות המוות ,לצד החרבתם ,היה הריסת מסילות הברזל
המובילות ממקומות הריכוז של היהודים אל מחנות המוות .רעיון זה עלה רק כאשר
נתקבלו עדויות ברורות על יעדי השילוחים ועל תוואי המסילות.
היה זה הרב מיכאל דב ו י י ס מ נ ד ל שהגה באביב תש"ד את רעיון הפצצת
מסילות הברזל המובילות למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,כצעד לעצירת השמדת
יהודי הונגריה .בחודש אפריל  1944נודע לרב וייסמנדל על הסכם שנחתם בין הנהלות
הרכבות של הונגריה ושל סלובקיה על אופן העברתם של יהודי הונגריה לפולין .הרכבות
היו אמורות לנסוע מהונגריה דרך סלובקיה לאושוויץ .במעבר הגבול בין קאשוי לפרשוב
הייתה מנהרה ארוכה ,ובה הייתה הרכבת עוברת יום יום מפרשבורג למזלבריצה דרך
הונגריה .הרב וייסמנדל ,שכבר קודם לכן העמיד אנשים שיעקבו אחר אופי הקרונות
ויעדם ,העריך נכונה את כיוון השילוחים ואת מספר הנשלחים ,והערכה זו הביאה אותו
להזהיר את יהודי הונגריה ולבנות תכנית הפצצה של הרכבות או של המסילות .תחילה
תכנן הרב לפוצץ אחת הרכבות בעוברה בתוך המנהרה .הוא שוחח על כך עם אחד מידידיו,
ובחור ישיבה מפרשבורג ששמע את תוכן השיחה התנדב לבצע משימה זו .אך הוא דחה
את הצעת הצעיר מכיוון שחשש מפני חיסול השארית של יהדות סלובקיה באם תתגלה
זהות המבצע .העדפתו הייתה שיתקבל הרושם שהפעולה בוצעה על ידי פרטיזנים צ'כיים
ורוסיים ,ולא על ידי יהודים .במשך הזמן נוצר קשר עם שומר שעבד סמוך למנהרה ,והוא
הסכים לבצע את המשימה תמורת סכום כסף נכבד .אך אחד מחבריו של הרב וייסמנדל
ב"קבוצת העבודה" טרפד את המבצע .לפיכך פנה הרב וייסמנדל ליהודי הונגריה והציע
להם לבצע את הפעולה מן הצד ההונגרי ,תוך כדי יצירת הרושם שהדבר נעשה על ידי
הונגרים שהתנגדו לכיבוש הנאצי ,אך התכנית לא יצאה לפועל.
למחרת התחלת הגירושים מגטאות הונגריה לאושוויץ ( 15במאי  )1944הודיע הרב
וייסמנדל במכתב לארגונים היהודיים על התחלת הגירושים ,על התנאים הקשים בתוך
הקרונות ועל משמעות היעד הסופי של המשלוחים .במכתב זה הוא מתאר את מספר
הרכבות שנועדו למשלוח מדי יום ביומו ואת מספר האנשים בכל רכבת ובכל קרון .הוא
מתאר את מסלול הנסיעה מן העיר טשאפ דרך קאשוי ופרשוב עד אושוויץ .בהמשך הוא
מתאר את מסלול הנסיעה בצורה מפורטת יותר ואת תהליכי ההשמדה באושוויץ .לאור
תיאורו זה הוא פונה אל מנהיגי יהדות העולם בדרישה שירימו את קולם וידרשו ממנהיגי

היבט היסטורי -17-
העולם לנקוט במספר פעולות דחופות ,ביניהן :הפצצת דרכי התחבורה המובילות
למחנות ההשמדה מהונגריה עד לפולין ומהונגריה לגרמניה ,ובמיוחד את הדרכים מן
3
העיר טשאפ ,קאשוי ,פרשוב ומזלבריצה ,והפצצת תחנות הרכבת והגשרים בדרכים הללו.
שרטוט פשוט זה של מסילת הברזל הוא מעשה ידיו של מהנדס סלובקי שפעל בשירות
קבוצת העבודה הסלובקית .והרי דוגמה לדיווח על משלוחים:

עד אתמול דהיינו עד יום  30לזה החודש הלכו בדרך הזה מאה ותשעים אלף
ארבע מאות וארבעים ושש יהודים .העובדא הזאת ידוע לנו פה מן דאקומענטען
שאין להכחישם .למשל ביום  29של זה החודש הלכו חמש מסעות,
כ״ג וואגאן ,כוללים תת״ס נפשות
מ״ה וואגאן ,כוללים ג' אלפים רצ״ט נפשות
מ״ט וואגאן ,כוללים ג' אלפים שפ״ב נפשות
מ״ה וואגאן ,כוללים ג' אלפים ש״ה נפשות
מ״ג וואגאן ,כוללים ג' אלפים ס״ו נפשות
סכום הכל י״ג אלפים תת״ק י״ב נפש.
תרגום:
 23קרונות ובהם  480נפשות
 45קרונות ובהם  3239נפשות
 49קרונות ו בהם  3383נפשות
 45קרונות ובהם  3305נפשות
 42קרונות ובהם  2010נפשות
סך הכל  12.912נפשות
כך נמשך דיווחו של הרב וייסמנדל על יציאתם של קרונות המוות בספרו "מן המצר
– זכרונות משנות תש"ב–תש"ה לפ"ק" 4.הרב וייסמנדל מגיע בחישוביו לתוצאה" :החשבון
האמצעי ליום הוא י"ג אלף והחשבון האמצעי לכל וואגאן הוא ע"ח–פ' נפשות".

 3אברהם פוקס ,קראתי ואין עונה ,ניו יורק תשמ"ג ,עמ' .127–125
 4הרב מיכאל דב וייסמנדל ,מן המיצר ,ניו יורק תש"כ.

 -1הקרוןהמספרים מדברים בעד עצמם .גם כשדיווחו נוגע "בדבר עצמו" – בזוועה וברצח – לא
ניכרת מעורבותו של המדווח:

אושוויטץ הוא בית מעשה גדול למען רצח .שם נחנקים כולם מיד ,ונשרפים.
חוץ מחלק קטן מאוד  3–2אחוזים ,שמשאירים לעבודות הנחוצות (להוליך את
הנהרגים אל בתי החנק ,שריפת הנהרגים ,בדיקת הבגדים וסידורם) .וגם אלו
אחר שכבר אבדו כל כוח הרי הם נהרגים ,ואחרים באים במקומם.
ברוב המכתבים ששלח הרב וייסמנדל לאחר מכן העלה מחדש את הצעתו להפציץ את
המשרפות של אושוויץ ואת דרכי התחבורה המובילות למחנה .כך ,למשל ,פירט במכתב
מן ה 1-במאי את תביעתו מבעלות הברית ואת הרציונל העומד מאחוריה:

א) את החורבן של כל הדרכים המוליכים מהגר לפולין או לגרמניא בכלל
– ובפרט הדרכים:
 )1קאששוי-קיסאק-פרעשאוו-ארלאוו;  )2לעגענע-לאבארצע טשאדצא-
זילינא.
ב) החורבן צריך שיהיה קרוב למקומות היציאה כדי לבטל היכולת של הסעה
לדרכים אחרים.
ג) החורבן צריך שיהיה תמיד כסדר.
ד) צריך להביא בחשבון שאלו הדרכים כבר הם מוטרדים ממסעות קשות
מכל פינות.
ה) במצב המאראלי של הפראנט הפנימי שלו אין הרשע יכול להרשות לעצמו
בשום אופן לאבד בפנים הארץ ,בפני הבריות ,בשפיכת דם ,י״ג אלפים בכל יום,
רק האופן הערום והבלתי נראה של אוישוויטץ אפשר היום ,דרך אחר בשום
אופן.
5
ו) חורבן יכולת היציאה מן הארץ ,הוא ממילא ביטול של הריגה עצמה.
קריאותיו החוזרות ונשנות של הרב וייסמנדל נותרו ללא מענה אופרטיבי וללא
תוצאות רצויות ,ועובדה זו הביאה אותו לכלל התמרמרות ולהאשמה כלפי יהדות העולם
וכלפי בעלות הברית .בעת שהסכנה של חידוש הגירושים מהונגריה לאושוויץ ריחפה על
ראשיהם של יהודי בודפשט ,שנותרו לפליטה מתוך כלל יהדות הונגריה ,פנה בשאלה
נוקבת לנמעניו:
 5הנ"ל ,שם ,עמ' קפז.

היבט היסטורי -19-
ובזה למה אתם מחשים – ולמה אין אתם עושים כלום – ולמה אלו המסילות
אין פרץ ואין ניפוץ בהם עד שהגרמנים תמהים וצוחקים עלינו על זאת .הלא
שלחנו לכם כמעט מאה טלעגראמען – וכמה מכתבים ,להודיע כי יום יום הולכים
מסעי גירוש על זאת המסילה – גם על זה רק תירוצים שמענו ,אמנם מעשה לא
ראינו – ואוישביץ עדיין במקומו עומד – ובתי חנק ושריפה עוסקים במלאכתם,
ומה קל לפרוע את עבודתם ולנפצם ואלפי עיניים כלות בכל יום כלפי שמיים,
ומדוע אינם באים בני ברית שלנו ,מדוע אינם באים לעזרה ,לנפץ האויבים ובתי
המשחית שלהם ,ודבר לא עשיתם – למה ולמה – ידענו כי יהיו כאן תירוצים,
6
אמנם מי הציל עוד בתירוץ חיי אנוש.

!
?
? !

 .1מה ניתן ללמוד ממכתבים אלו על אשיותו המוסרית ועל גישתו
המעשית של הרב וייסמנדל?
 .2מה ניתן ללמוד מסגנון מכתביו של הרב?

מפת אושוויץ לפי תיאור הבורחים
 6הנ"ל ,שם ,עמ' ריח.

 -20הקרוןהרב מיכאל דב וייסמנדל
נולד :תרס"ד ( ,)1903דברצן (הונגריה) .נפטר :תשי"ח ( ,)1957ניו יורק
(ארה"ב).
בצעירותו למד אצל ר' דוד וסלי בסרד ,אצל הרב דושינסקי בגלנטה
ואצל הרב אונגר בטירנוי וניטרה ,שלימים היה לחותנו .לאחר נישואיו
עזר לחמיו לנהל את הישיבה בניטרה ,ולעתים נתן שיעור קבוע לבחורים
הרב מיכאל דב וייסמנדל
מצטיינים .בשנת תרצ"ה נסע עם חמיו לירושלים .היה מקורי בלימודו ובהתעסקויותיו.
פיתח את שיטת הדילוגים בתנ"ך .נסע שלוש פעמים לאוקספורד באנגליה ופענח כתבי
יד עתיקים בספריית בודליאן והעתיק אותם .כן היה מומחה למקוואות עקב כישוריו
המתמטיים.
רחמ"ד וייסמנדל היה מראשי הפעילים בתחום ההצלה מתוך השטח הכבוש.
כבר בשנת  ,1938כשהנאצים כבשו את אוסטריה וגירשו את יהודי בורגלנד לווינה,
הגיש עזרה למגורשים .הוא פעל להשגת היתר כניסה לאנגליה לשישים רבנים שגורשו
לצ'כוסלובקיה והצ'כים לא התירו את כניסתם .בחודש מרץ  ,1942כשהחלו הגירושים
ללובלין ולאושוויץ ,פעל הרב וייסמנדל ב"קבוצת העבודה" (נציגי קבוצות שונות של
יהודי סלובקיה שעסקו בחיפוש אחר דרכי הצלה) ,והיה הרוח החיה בקבוצה .הוא יזם
משא ומתן עם ויסליצני ,שליח אייכמן בסלובקיה ,במטרה להפסיק את הגירושים תמורת
שוחד ,והשילוחים אכן הופסקו למשך כשנתיים .ב ,1943-כשהגיעו אליו ידיעות בדבר
ההשמדה ההמונית ,תכנן תכנית הצלה גדולה ,המכונה "תכנית אירופה" ,במטרה להציל את
היהודים שנותרו באירופה המזרחית על ידי הסכם נוסף עם הגרמנים .הוא פנה בקריאות
נרגשות לראשי הסוכנות היהודית ולנציגיה ,אך התכנית לא יצאה אל הפועל ,לדעת
הרב וייסמנדל בגלל מחסור בכספים למימונה .עם כיבוש הונגריה קרא לראשי הקהילה
בבודפשט להפעיל גם שם משא ומתן לשם הצלה ,וכן פעל בצינורות מחתרתיים ליידע את
היהודים הלכודים בשטח הכיבוש ולהזהירם מפני מזימות התרמית של הנאצים .הוא יעץ
להם להתחבא ולברוח ,וסייע במילוט מסלובקיה להונגריה ,ומאביב תש"ד – מהונגריה
לסלובקיה .בסתיו  1944פרץ בסלובקיה מרד פרטיזנים ,והנאצים חידשו את הגזרות נגד
היהודים .הרב וייסמנדל ,אשתו וחמשת ילדיהם נעצרו והועברו למחנה סרד ,שם הועלו
לרכבת לאושוויץ .הרב וייסמנדל קפץ מהרכבת והגיע לבונקר ,שינה את זהותו ,ובהסכם
שהושג עם הגרמנים נמלטו אנשי הבונקר במכוניות משא דרך וינה לשווייץ.
בתש"ו יצא הרב וייסמנדל לארה"ב והקים מחדש את ישיבת ניטרה במונט-קיסקו .הוא
התנגד לציונות לפני השואה ,וביתר שאת לאחריה.

היבט היסטורי -21-
המחדל של בעלות הברית
האם ידעו עמי אירופה את יעדי הרכבות היוצאות מלאות ושבות ריקם?
האם הגיע מידע קונקרטי-אופרטיבי אל בעלות הברית שלחמו בנאצים? כיצד התייחסו
אליו?
שאלות אלו מנקרות ואינן נותנות מנוח .אולם אין ספק שבשנת  1944הועבר לעולם
החופשי מידע שעליו לא יכלו לערער :מפת מסילות הברזל המובילות לאושוויץ ובצדן
אזעקה :הפציצו את מסילות הברזל! בנוסף לכך ,בקיץ  1944הייתה לבעלות הברית
עליונות אווירית מוחלטת .מטוסים ארוכי טווח הגיעו לכל מקום ברייך השלישי והמטירו
פצצות על מפעלי חרושת ,מתקני דלק ,שדות תעופה ,צירי תנועה וגשרים ,ואף על מחנה
מונוביץ (אושוויץ  )3הסמוך למחנה ההשמדה – בירקנאו .הם פגעו פגיעות ישירות
במסילות ברזל ושיתקו רכבות .אך המסילות המובילות מהונגריה ומסלובקיה לאושוויץ
לא שותקו ,וההשמדה נמשכה.
נציגי ארגונים יהודיים בארה"ב ,כמו "הוועד לפליטי מלחמה" ו"הסוכנות היהודית",
הפעילו לחץ על ממשלת ארה"ב שתורה לכוחותיה להפציץ את מסילות הברזל המובילות
לאושוויץ ואת תאי הגז עצמם ,אך לשווא .טענתם כנגד הבקשה להפציץ את מחנה
ההשמדה הייתה שהפעולה תכניס את החיילים לסיכון גבוה למען משימה שתוצאותיה
מפוקפקות .ההפצצה לא תמנע מהנאצים לרצוח את היהודים במחנה ,כאשר בעלות
הברית יוסיפו קרבנות יהודיים בעצמם .לכן ,לפעולה מעין זו יכולה הייתה להיות חשיבות
סמלית בלבד ,ולשם כך הם לא היו מוכנים לסכן את חיי החיילים .טיעון אחר שנטען היה
שהתעקשות בעלות הברית להוציא אוכלוסייה כלשהי מן הכלל במטרה להצילה תצדיק,
לכאורה ,את טענת הנאצים שהיהודים אכן שונים מכלל האנושות.
תשובתו של הנציג הבריטי בפיקוד העליון של בעלות הברית – ג נ ר ל ד י ל
– להפצרות יהודים אמריקאים להפציץ את מסילות המוות ביטאה את התפיסה הרשמית
של בריטניה בנושא ההצלה – הצלה דרך ניצחון ,ואין סטייה ממאמץ המלחמה" :זה לא

בא בחשבון ,עלינו לרכז הכל למלחמה .את היהודים אפשר להציל רק על ידי ניצחון ,ולא
לבזבז כוחות על דברים כאלה" 7.אך ,כשבא סוף סוף הניצחון ,לא נותר עוד כמעט את מי
להציל.

?!

מה לדעתכם השפיע על החלטות מדינות הברית – שיקול דעת פוליטי-
צבאי ,גישה אנטישמית או סולם ערכים אחר?

 7יגאל לוסין )עורך( ,עמוד האש ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' .387

 -22הקרוןהקרבנות
יהודים ברכבות המוות :תיעוד ועדות
בתוככי הקרון
הנסיעה ברכבת הייתה החוליה המקשרת שבין העבר היהודי והחיים הקהילתיים
באירופה שלפני ״הפתרון הסופי״ לבין הגורל האכזר שפקד את יהודי אירופה בשנים
ת״ש–תש״ה – השמדה טוטלית ועבודת פרך של השרידים במחנות הס״ס.
הנסיעה בקרון החתום ארכה כנצח למגורשים ,על אף משך הזמן הקצר ,יחסית ,בפועל,
והיא תופסת מקום נרחב בזיכרונות הניצולים .במקומות הריכוז לקראת הגירוש ,בייחוד
במזרח אירופה ובדרומה ,הועמסו היהודים על רכבות שקרונותיהם נועדו להובלת
בהמות .הנסיעה ברכבות הללו הייתה בתנאים אל אנושיים ונחרטה בזיכרון הניצולים
כסיוט מתמשך .הצפיפות הייתה בלתי נסבלת ,תחושת המחנק הייתה איומה ,ומאבק עז
ניטש לעתים על הקרבה לחלון הצר .לאלה נלוו גם תחושות של רעב ושל צמא ,וההכרח
לעשות צרכים בתוך הקרון היווה את שיאה של ההשפלה .הנסיעה מיוון ,למשל ,ארכה
שמונה ימים בתנאים הללו .רבים מהמגורשים לא החזיקו מעמד ומתו במהלך הנסיעה.
יעקב מרוקו נשלח מוורשה למחנה המוות מיידנק ותיאר חוויית אימים זאת:

בקרונות שלא הותקנו למסע אנוש ,ושיועדו לנסיעה ממושכת בת שלוש
יממות ,לא היו מקומות ישיבה כלל וכלל ,לכל קרון ששטחו הספיק לכעשרים
איש לנסיעה בעמידה ,נדחקו כ 140-נפש אנשים נשים וטף בערבוביה משוועת.
פתחי אוויר – אף הם לא נמצאו .והאנשים שבמקום היו מורעבים ,צמאים
תשושים מהעמידה על רגליהם וחסרי אונים .גם שירותים לא הותקנו ברכבת,
8
ובלית ברירה איבדו האנשים כל צלם אנוש ושמץ בושה.

 8יעקב מרוקו ,שאגת מעונה ,בני ברק תשנ"ח ,עמ' .158

היבט היסטורי -23-
אלי ויזל מספר על חוויית הנסיעה בקרון מסיגט שבטרנסילבניה
לאושוויץ:

החיים בקרונות הבקר היו מות נעורי .כמה מהר התבגרתי .בילדותי אהבתי
את הלא צפוי :אורח ממרחקים ,מאורע לא חזוי ,חתונה ,סערה ,אפילו אסון .כל
דבר היה עדיף על השגרה .עכשיו זה היה בדיוק להפך .כל דבר היה עדיף על
שינוי .נצמדנו להווה ,חרדנו מפני העתיד.
רעב ,צמא וחום ,וצחנה באושה ,צעקות היסטריות של אשה שיצאה מדעתה –
היינו מוכנים לשאת את כל אלה ,לסבול את כל אלה .עד כדי כך שבמהרה נוצרו
בקרון חיים חברתיים מובנים ״נורמליים״ – משפחות ישבו ביחד ,חולקות בכל מה
שבא לידן :ביצים קשות ,עוגות יבשות או פרי ,מצייתות לכללים מחמירים בקשר
למי שתייה ,שולחות כל בן משפחה בתורו אל הפתחים המסורגים או אל דלי
9
האשפה המוסתר מאחורי שמיכות .אנשים הסתגלו במהירות מביכה.

פרץ חורשתי

 9אלי ויזל ,כל הנחלים הולכים אל הים ,תל אביב  ,2000עמ' .76

 -24הקרוןאגרות מן הרכבת
הגירוש ברכבות המוות התרחש שלבים-שלבים וקרע את המשפחה היהודית.
המגורשים הותירו מאחוריהם הורים ואחים ,ילדים וחברים .הקשר מתוך הקרונות היה
בלתי אפשרי.
אך היהודים הלכודים בקרון ניסו בדרכים שונות להעביר את המידע למי שנותר שם:
מידע על מצבם ,תחושתם ,ובעיקר על יעדי הנסיעה ועל האמת שנתגלתה כבר בדרכם.
הם כתבו מכתבים אל יקיריהם על פיסות נייר שמצאו ,בקיצור נמרץ ,ובמקרים רבים
– בלשון צופן .הדרך היחידה להעביר את המכתבים הייתה להשליכם מחלון הרכבת,
ולקוות שיימצאו מי שירימו את פיסות הנייר וישלחון ליעדן.

מישהו עקב אחר מסלול הנסיעה וקרא את שלטי התחנות :קיידן ,ינובה ,שוולי
– משמע עדיין הם בליטא .הנוסעים התחילו להשליך מן הקרונות פתקים ,ועליהם
שמותיהם וכתובותיהם מלפני המלחמה .אחדים הוסיפו תיאור קצר של מצבם,
מקווים שאולי מישהו שם בחוץ יספר את דבר מסעה של הרכבת.
(מאשה גרינבאום ,בדרך מליטא לאסטוניה)
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כך ,למשל ,העידה ג י ט ה ה ל ב ר ש ט ם לבית טייכטל כי בהגיע לברטיסלבה
הרכבת שגורשה בה מהונגריה לאושוויץ כתבה מכתב לאביה שהסתתר באזור ,וזרקה
אותו מהקרון הנוסע .במכתב היא כתבה כי אינם עצובים ואינם בוכים ,מפני שהם יודעים
ש"הכול משמים" .עוד הוסיפה משאלה כי אם ימצא את המכתב אב שיש לו ילדים ,אולי
הוא יבין את ההרגשה של בת ששולחת מכתב אחרון לאביה ,והיא מבקשת את המוצא
11
שיתור אחר הרב טייכטל בכל בתי הכנסיות של העיר.

!
?
? !

מהו יעד הנסיעה אותו מציינים הכותבים? נסו לשער – מה ידעו ומה
לא ידעו ,והאם העבירו מידע בלשון צופן.

 10מאשה גרינבאום ,תקווה על פי תהום ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .93
 11עדות ,גנזך קידוש השם בני בקר

היבט היסטורי -25-
להלן מובאים מכתבים מספר שנזרקו מן הרכבות הנוסעות אלי דרכם האחרונה של
הכותבים:

בבקשה לזרוק את הפתק אל תיבת הדואר הקרובה.
עכשיו בוקר .אנחנו בקרון עם כל המשפחה .אנחנו יוצאים עם המשלוח
האחרון .פלונסק מטוהרת [מיהודים] .נא להיכנס אל משפחת בם ,ניסקה 6
ולמסור דרישת שלום ,שלכם...
הושלך מהרכבת מפלונסק לאושוויץ ,דצמבר 1942
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בבקשה לזרוק אל התיבה ,באדיבות.
היום יצאנו מפלונסק ,כל המשפחה שלנו וכל היהודים נסעו .היו בהכרה ,כי
אנחנו נוסעים לחתונה [כלומר להשמדה].
להתראות ,דוד

יקרים שלי!
אנחנו כעת עוברים בצ'נסטוכובה ,לכן רושמת לכם כמה מילים .עברנו גם את
וארשה .אנחנו נוסעים לעבודה .תחשבו בצורה חיובית .אני לא מוסרת לכם את
הכתובת החדשה ,כי עדיין אין לי אותה.
בפרידה ונשיקות ,שלכם ,גיטל

יקירי,
אנו עם כל המשפחה במעבר בצ'נסטוכובה ,לא יודעים לאן נוסעים.
מברכת אתכם ומנשקת ,גוטה פוקס

 12צבי בכרך (עורך) ,אלה דברי האחרונים ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  .81–79הציטוטים הבאים נלקחו מאותו מקור.

 -26הקרוןמרגיט רייך מבודפשט העידה על שני מכתבים שנזרקו מרכבת הגירוש בידי בעלה
שנשלח מקישטארצה ,ולבסוף הגיעו אליה באמצעות הדואר .על המכתב הראשון
שנשלח נוסף משפט בכתב יד שונה" :נזרק בתחנת קרצ'ון ,נרטב אבל בכל זאת נשלח".
וזה נוסח המכתב:

תבורך היד שתשלח גלויה זו.
יקירי היום יום רביעי אחר הצהרים ,ארזו אותנו והולכים ,אלהים עמכם
משפחתי היקרה ,אלהים עמכם ,מחבק אתכם והרבה נשיקות אביכם.
תבורך היד אשר תשליך את המכתב הזה ,תשלשל אותו.
אשתי וילדי היקרים .גלויה אחת כבר זרקתי מהרכבת .אנסה לכתוב עוד
מכתב .אין ספק כי יוצאים לדרך ארוכה מאד .שיעזור לנו אלהים כדי להיפגש
בשמחה ,כי הרי נס אחד כבר קרה בשבת .אולי אלוקים יעזור שנית .לא יכולנו
לקחת עמנו כלום .מה שיש בקרון זה תרמיל גב.
הגדולים נמצאים בקרון אחד 60 ,בקרון .הכיוון – גרמניה .אנו בכל אופן כך
יודעים .אולם יתכן שהחיילים הגרמנים הנלווים ירדו בקאסה .היחס ניתן לסבול.
מזל שלא חם ביותר.
אם רק הייתי יודע שלא יקרה לכם כל רע .אני אסבול איכשהו את גורלי מה
שיהיה .אינני רוצה להעציב אתכם ,אבל הייתי מאד רוצה עוד לחיות בקרבכם.
אלוקים יתן ונזכה לכך .ילדי היקרים ,שמרו על אמכם .ואת ,אשתי היקרה ,שמרי
על נכסינו .אם אלוקים יעזור ואשוב – אודה לו על כך .ואם תהיה לי האפשרות
– אכתוב .עד אז מחבק אתכם מקרב לבי ,באהבה ,אביכם ,מקרון המשא ,יום
חמישי בערך ...10:30

?! ?

למי נשלחו מכתבים? ממי?
אלו מסרים או בקשות הם מעבירים?

היבט היסטורי -27-
בלנקה לוי גורשה מבודפשט לברגן-בלזן בדצמבר  1944וכתבה מכתב ארוך
לאחותה במהלך הנסיעה:

מגדה יקרה,
אינני יכולה לתאר באיזה מצב נפשי אני כותבת מכתב זה; זה שמונה ימים
שאנו סגורים בקרון .מתוך  77איש –  65גברים ו 12-נשים – נמלטו עד כה  ,14ואיני
יודעת האם לא לעשות כן בעצמי]...[ .
מגדושקה שלי ,אני נורא אומללה .כשאני חושבת שיקחו אותי ולא אראה
אתכם יותר ,שלא אוכל להיות ביניכם ,אני קרובה לטרוף .הלוואי ויעזור הקל
להיגמר מהר כי את החיים האלה אי אפשר לסבול .איום ונורא מה שמתרחש
פה בלילה .ימינו עוד עוברים איך שהוא ,אבל כבר בשעה  5.00אחר הצהריים
מחשיך והאדם מתכרבל על התרמיל שלו .עד  7.00למחרת בבוקר הוא אינו
יכול אפילו לזוז .אני חושבת שעוד יום יומיים יהיו לנו גם כינים ,כי אני שומעת
שאחרים כבר מצאו...
כך ש ...מגדושקה שלי ,אי אפשר עוד לסבול את זה זמן רב ...להשפיל אנשים
לדרגה חייתית שכזו .לא ייאמן כמעט .לולא הייתי כאן בעצמי לא הייתי יכולה
להאמין.
ונוסף על כך הנה חורף ,יורד שלג וחסרת בית אני לחלוטין ,כל כך לבדי
בעולם.
אני חושבת שאנסה להימלט כי אם אכשל ויתפסוני – לפחות אז המוות בטוח.
[]...
רק בקשה אחת ויחידה אני מבקשת מאלוקים ,שעוד נהיה כולנו ביחד כמו
קודם ,ואני מקווה שהקל הטוב יעזור לי להגיע לזאת.
מגדושקה יקרה ,תשמרי מאוד על עצמך שמא יקרה לך משהו ,אחותי הקטנה.
איני מרגישה שזהו מכתב פרידה כי הקל טוב והוא לא ינטוש אותנו.
אני מנשקת אותך באהבה ,בלנקה לוי.
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 13צבי בכרך (עורך) ,שם ,עמ' .83–82

 -28הקרוןחברי תנועות הנוער בגטו לודז' שגורשו באוגוסט  1944לאושוויץ הטמינו בחריצי
הקרונות ,על פי סיכום מראש ,פתקים בשביל חבריהם שנותרו לעת עתה בגטו ,ובו הם
מספרים על יעד הגירוש ועל מהלך הנסיעה .פתק אחד שנשתמר נכתב בידי רחל ביהם
והגיע לידיו של מנק הייטלר – חניך בתנועת "חזית הנוער הציוני" שעבד בתחנת הרכבת,
שרד ומסר אותו לארכיון בית לוחמי הגטאות:

נילי [נצח ישראל לא ישקר] מנק
במקרה שלא תמצאו את הפתק הקודם הריני כותבת עוד אחד .אני מפרטת
את התחנות:
בשניצה ,קולובוצק ,ורנצ'יצה (השעה  5בבוקר) .נובה הרבי ,סטאלהאמר,
טרנוביץ ( .)7.30עומדים עד  .8.30רוזינקוב ,פייקארי ,ברקנהיים ,גרוס-דומברובקה,
קרולבסקה-הוטה ( .)9.30הנסיעה מצויינת ,אנו מוסיפים לשיר את השירים שלנו.
נמצא כאן רוויזיוניסט צעיר עם משפחתו והם עוזרים לנו .אושוויץ  .10.30השעה
 .12.00צריפים גדולים .איננו יודעים את שם התחנה .גברים ונשים בנפרד .גם
ילדים ישנם כאן .גם זקנים .נראים טוב.
נילי חזק ואמץ .רחל.
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 14מיכל אונגר (עורכת) ,לודז' – הגטו האחרון ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .184

היבט היסטורי -29-
הבריחה מן הרכבת
סיפור אחד בשני קרונות
שני אנשים בני משפחה אחת שהתגלגלו ובאו לתוך רכבת אחת ונדחסו אל שני קרונות
נפרדים ,מספרים כל אחד את סיפור הקרון שלו .בסופו של דבר שני הסיפורים מתלכדים
ומשלימים זה את זה.
זהו סיפורו של שמחה זינגר ,יליד  ,1927ברטיסלבה ,סלובקיה – כפי שסופר לבתו,
דורית טפרברג:
בחודש מרץ  1945נתפסו הוא ובני משפחתו שהיו עמו במסתור בברטיסלבה – אמו,
שתי אחיותיו הרווקות ושני אחיו (הצעיר בן שש שנים) .הם נלקחו למחנה סרד שליד
ברטיסלבה.
במחנה סרד שהתה המשפחה כשישה שבועות .במהלך השהייה במחנה נלקח שמחה
על ידי הגרמנים ,ויחד עמו פועלי כפייה יהודיים אחרים ,לסייע בשליית פצצות שהוטלו
על העיר על ידי כוחות צבא ארצות הברית ולא התפוצצו.
עם כל משלוח של אנשים שיצא ברכבות מסרד הצליח שמחה להתחמק מלהישלח אל
הלא ידוע .לא היה לו כל מושג לאן הרכבות נוסעות .אך כולם כבר הבינו ,בשלב זה של
המלחמה ,שמדובר בסיפור שסופו רע מאוד .כל זאת עד שלא ניתן היה עוד להסתתר.
יום אחד נשמעה צפירת אזעקה במחנה ,והודיעו לאנשים כי עליהם להתייצב ברחבה
שבו .האנשים נאספו אל המקום שצוין ,ומשם הצעידו אותם לנקודת ההעמסה לרכבות.
האחראים והמבצעים היו גרמנים שתפעלו את המחנה .כבר ברחבת ההעמסה נעשתה
סלקציה :נשים ,ילדים וזקנים הועברו לקרון אחד ,חולים ונכים הועברו לקרון שאחריו.
על הרציף נשארו גברים צעירים בלבד .מספר האנשים שנדחסו לקרונות היה כה גדול
עד שהיה צורך בכוח פיסי רב כדי לדחוף את כולם פנימה .גם כאשר נדמה היה כי
הקרון מלא עד אפס מקום ,שילבו הגרמנים ידיים זה בזה ויצרו יחד שרשרת אנושית,
ובאמצעותה דחקו פנימה ודחסו את היהודים שנותרו לעמוד ברציף .שמחה "נחת" בתוך
הקרון באופן שאי אפשר היה לו להציב את שתי רגליו על פני הקרקע .הגרמנים צעקו תוך
כדי הדחיפות וסגרו את הדלת אחרי הדחוסים בקרון .להערכתו של שמחה היו בקרון בין
מאה וחמישים למאתיים איש.
התחושה הייתה של עמידה צפופה בין גופות של אנשים .שמחה מצא את עצמו במרכז

 -30הקרוןהקרון ומיד החליט כי עליו להגיע אל הצוהר הקטן שהיה ממוקם בקצה הקרון .שמחה
היה בטוח כי עליו לברוח .הוא היה מודע לסכנה שבקפיצה ,אך זכר כי שמע לא אחת
על יהודים שהצליחו להציל את עצמם באמצעות הקפיצה .הייתה לו מטרה ברורה :עליו
לקפוץ כדי להגיע בזמן אל אחיינו – מנחם פרידמן ,בן השלוש – שהיה נתון להשגחתה של
גויה; זו הזהירה אותו לא אחת שאם לא יגיע אליה בזמן התשלום החודשי עבור הסתרת
התינוק – היא תמסור אותו לידי הגרמנים .חששו היה גדול .אמו של מנחם התינוק ,פרידה,
אחותו הבכורה של שמחה ,כבר נשלחה לאושוויץ עם בעלה ועם בנה בן החמש ,אשר נח,
ב ,1944/10/29-בערב חג הסוכות ,וכל שנותר לו ממנה היה אחיינו הפעוט ,שלגורלו חרד
כל כך.
קשה היה מאוד לנוע בקרון לכיוון החלון בשל הצפיפות והדחיסות .כאשר הבינו
האנשים שבקרון את מטרתו של שמחה זינגר – להגיע לחלון ולקפוץ ,הם ניסו להניעו
מכך ,מתוך חשש לענישה קולקטיבית.
גם אחיו ,דוד ,המבוגר ממנו בשלוש שנים ,דיבר אל לבו וביקשו שלא להסתכן בקפיצה.
היו גם שניסו להפריע לו לבצע את תכניתו באמצעות דחיפות שימנעו ממנו להגיע אל
החלון .אך שמחה פעל אינסטינקטיבית .התקדמותו הייתה בקצב של מטר לשעה ,קצב
אטי ביותר.
בתחילה הצליח שמחה להגיע אל הדלת הנעולה ,ובאמצעות משורית קטנה שהייתה
מוחבאת בסוליית נעלו הצליח ליצור חור קטן בדלת ,דרכו הוא קיווה להשחיל את ידו
ולפתוח את המנעול מבחוץ .בדרך זו קיווה לאפשר בריחה המונית מהקרון.
לרוע המזל עצרה הרכבת טרם השלמת התכנית ,ובביקורת שערכו אנשי הגסטפו
נתגלה החור .הדלת נפתחה בפראות תוך צעקות" :מי עשה זאת?"; עוד לפני שהספיק
שמחה לענות ,התייצב מיד אדם שהיה מבוגר משמחה בשנים מספר ואמר" :אני האחראי!".
יהודי זה ,ששמחה אף לא הכירו בשמו ,ידע על תכניתו של שמחה להציל את אחיינו והיה
מוכן לשאת בעונש של מלקות כדי לאפשר לשמחה לסיים את המשימה.
לאחר שהורד היהודי המופלא הזה מהקרון ולאחר שנסתם החור ,המשיכה הרכבת
במסעה .לא נותר לשמחה אלא לנסות את החלון.
לאחר כשלוש שעות הצליח שמחה להגיע לחלון .החלון היה צר וקטן כל כך עד שלא היה
צורך אפילו לגדרו בחוט תייל או בסורגים .קשה היה להאמין שמישהו יוכל לעבור דרכו.
בשלב זה כבר התעניינו אנשים מועטים בלבד במעשיו של שמחה שניצב מתחת לחלון .גם

היבט היסטורי -31-
אחיו ,דוד ,איבד קשר עין עמו .החלון היה גבוה מאוד ,והיה צורך להיעזר באנשים אחרים
כדי לטפס ולהגיע אליו .קשה מאוד לשמחה להיזכר מי עזר לו ,אך הוא זוכר את עצמו
מסיר את בגדיו העליונים ,מתפתל ומשתחל דרך החלון ,כשהראש יוצא תחילה ,והבטן
כלפי מטה .כשהגיעו הרגליים אל החלון הוא הצליב אותן וקפץ "קפיצת חתול" – תחילה
הרגליים ולאחריהן הידיים .היה לילה ,ושמחה מצא את עצמו על תלולית של חצץ ,בקור
נורא של ליל חודש מרץ ,כשלגופו גופייה ,מכנסיים ונעליים בלבד .הוא החל לצעוד בכיוון
ההפוך לנסיעת הרכבת ,וכשראה כביש מרחוק ,החליט להגיע אליו .בדרך אל הכביש
נאלץ לעבור מעבר מים ,ובו נרטב לחלוטין .בדרך לא דרך הצליח להגיע לביתה של
האישה הגויה ששמרה על אחיינו מנחם ,ושם הסתתר עד תום המלחמה – כחודשיים.
וזהו סיפורה של אחותו של שמחה זינגר ,שושנה ברייאר-זינגר ,ילידת :1928
"גם אני נסעתי ברכבת זו ,אך בקרון אחר .לפני העלייה לרכבת נאמר לנו כי הזקנים
והילדים יישלחו לאושוויץ ,ואנחנו ,הצעירים ,נישלח למחנה העבודה .אמי ,אחי הקטן
ואחותי ,שרגלה הייתה מגובסת ,הועמסו על הקרון שנועד לזקנים ולילדים ,ואני נדחסתי
לתוך קרון עמוס בנשים צעירות שיועדו לעבודה .באחת התחנות ,לאחר כיומיים של
נסיעה ,נפתחה הדלת ,והוכנס לקרון סיר מרק .מישהו ביקש ממני כי אחלק מהמרק
לנשים שבקרון .כל מי שהגיע אליי ובידו ספל או צלחת קיבל מנת מרק .לפתע החלה
הרכבת לנסוע ,ואני נפלתי כמעט לתוך הסיר שהיה כבר חצי ריק...
שאלתי' :מי לא קיבל עדיין?' .שמתי לב שליד דופן הקרון יושבת בחורה כשידיה מאחורי
גבה .היכרתי אותה ,היא הייתה מבוגרת ממני ,נשואה ושמה – המבורג .ניגשתי אליה
ושאלתי' :מדוע אינך באה לקבל מרק?' ,היא נדה בראשה ורמזה לי שאיננה מעוניינת.
שמתי לב לחיוורונה והבנתי שמשהו אינו כשורה .הנחתי את המצקת וניגשתי אליה.
התבוננתי אל מאחורי גבה וראיתי שהיא חתכה לעצמה את הוורידים .היא ניסתה להסתיר
זאת .צעקתי מיד לעזרה ,ומישהי קשרה את ידיה ,כדי לעצור את זרם הדם .מאוחר יותר,
כששאלתיה מדוע עשתה זאת ,היא סיפרה לי על ייאושה הגדול ועל הבנתה כי סיכוייה
לשרוד קלושים.
למחרת בלילה ,כשנעצרה הרכבת ,הבנו כי הגענו לטרזיינשטאט .להפתעתי הרבה
פגשתי את אמי ,את אחי הקטן ואת אחותי ,כי חשבתי שנשלחו למחנה השמדה .שמחתי
מאוד והלכתי מיד לברר מה עלה בגורלם של שני אחיי האחרים – שמחה ודוד.
תוך כדי חיפושיי ראיתי לפתע בחור שהיכרתי מברטיסלבה ,ואשר את שמו אינני
זוכרת ,יושב על הרצפה שותת דם .כשניסיתי לברר מה קרה לו ,הוא סיפר לי על ניסיון

 -32הקרוןהבריחה של מישהו מהקרון שבו היה ,כדי להגיע אל אחיינו הקטן הנתון לחסדיה של
גויה שאיימה למסרו .הוא רצה להצילו ,ולו במחיר הסתכנותו .הבנתני מיד שמדובר באחי
שמחה .הבחור הצעיר סיפר לי כי התנדב לומר שהוא האחראי לחור שבדלת .לאחר שהורד
מהרכבת והוכה נמרצות ,הוא הוחזר לקרון הגרמנים לשמירה מיוחדת .הוא הרגיע אותי
בטענו שמצבו אינו נורא ,וכי הוא יתאושש.
שמחתי מאוד על קפיצתו של שמחה אחי ,אך חששתי מאוד לגורלו .בהמשך פגשתי
את אחי דוד ,שסיפר לי כי לא ראה את קפיצתו של שמחה וכי הוא ניסה לחפש אותו
בקרון ,אך ללא הצלחה .החזקנו מעמד בטרזיינשטאט עד לשחרור במאי  1945ואז שבנו
לברטיסלבה ,ושם התאחדנו עם שמחה ועם מנחם ,בן אחותי פרידה הי"ד".

!
?
? !

מדוע רק בודדים שרדו מן המסע ברכבת?

פרץ חורשתי

היבט היסטורי -33-
הקופצים מן הקרון
משלא הגיעה כל הצלה ,הייתה הקפיצה מהרכבת הנוסעת אחד המפתחות להישרדות.
ואכן ,אלפים ניצלו לאחר שקפצו מן הרכבת בעת נסיעתה למחנה המוות ,אך רבים
מהקופצים נהרגו תוך כדי קפיצה ,או הוסגרו לגרמנים בידי התושבים המקומיים.
על היקפה של תופעה זו ניתן ללמוד ממכתב של קצין גרמני למפקד הגסטאפו
בלבוב:
למברג (לבוב)  14בספטמבר1942 ,

לכבוד מפקד משטרת הסדר במחוז גליציה ,למברג.
הנידון :פינוי היהודים
...בהמשך כל הנסיעה ,היו שוטרים צריכים להישאר בקרונות הנספחים ,כדי
שיוכלו להגיב על נסיונות בריחה של יהודים .זמן קצר לאחר תחילת הנסיעה
ניסו היהודים לפרוץ דרך הצדדים האפלים ואפילו דרך תקרות של קרונות רכבת
מסוימים .היו שהצליחו לעשות זאת .כך שכבר חמש תחנות לפני סטאניסלאו
היינו צריכים להכין מסמרים וקרשים כדי לאטום את הקרונות שניזוקו ,כמו
שנדרש לפי הפקודות ,ולבקש את משמר תחנת הרכבת ושומרי הרכבת שיבצעו
את התיקונים הדרושים ושישמרו על הרכבת .העבודה ארכה שעה ומחצה .אחרי
שהמשיכה הרכבת במסעה ,בעצירה הבאה ,התגלה כי שוב יש חורים גדולים
בכמה קרונות רכבת שנעשו בידי היהודים ,ובעיקר נקרע התיל הדוקרני הסוגר
את חלונות האיוורור מבחוץ .בקרון רכבת אחד עבדו היהודים אפילו בפטיש
ומסור...
...הפאניקה הכי גדולה שפשטה בקרב היהודים היתה בגלל החום הרב.
העמסת יתר של קרונות הרכבת וריח הצחנה של גופות מתים – כאשר רוקנו
את קרונות הרכבת נמצאו כ 2000 -יהודים מתים ברכבת – הפכו את המשלוח
לכמעט בלתי אפשרי לביצוע .ב 6.45 -בערב הגיע המשלוח לבלזץ ,ובסביבות
 7.30בערב הועבר בידי רב טוראי  Jלמפקד האס-אס וראש המחנה עד לפירוק
הטרנספורט בסביבות  10.00מחוץ למחנה .בגלל התנאים המיוחדים שתוארו,
אי-אפשר לפרט את מספר היהודים שברחו מטרנספורט זה .אף על פי כן ,אפשר
לשער שלפחות שני שלישים מהיהודים שברחו נורו או שנשארו לא מזיקים
בדרך אחרת...
על החתום ווסטרמן
סגן במילואים של השוצפוליציי ומפקד הפלוגה

 -34הקרוןמעבר לקפיצה אינדיבידואלית או קפיצה של קבוצות קטנות ,ידוע רק מקרה אחד של
בריחה בקנה מידה גדול מתוך רכבת שילוח ,אם כי במקרה זה לא באה היזמה הראשונית
מהמשולחים עצמם .למבצע ההתנגדות החשוב ביותר של המחתרת היהודית בבלגיה
נחשבת ההתקפה על רכבת המשלוח העשרים ממחנה מכלן לאושוויץ בלילה שבין 19
ל 20-באפריל  .1943זאת הייתה התקיפה היחידה באירופה על רכבת שילוח של יהודים.
קבוצה של שלושה אנשים ובראשה יהודי ,אשר פעלו ללא גיבוי של ארגון כלשהו ,נערכה
לא הרחק ממחנה מכלן ,באמצע קטע הדרך שבין מכלן ללובן (.)Leuven/Leovain
השלושה עצרו את הרכבת בערמה ,הצליחו לפתוח דלתות קרון אחד ומילטו ממנו שבעה
עשר אנשים .מעל למאתיים יהודים נוספים ניצלו את עצירת הרכבת וקפצו ממנה תחת
מטר האש של השומרים .כ 231-יהודים הצליחו להימלט ממשלוח זה ,מתוכם נהרגו כ23-
15
יהודים מיריות השומרים.
אנשי המחתרות הזהירו את חבריהם מפני משמעות השילוחים והורו להם לקפוץ
מהרכבת ,באם לא יצליחו להימנע מאיסוף לאומשלגפלץ .אך גם יהודים שלא נמנו עם
חברי המחתרות ואשר שמעו על יעד השילוח ,או שחששו מפני הבאות ,נקטו צעד זה של
קפיצה מהרכבת הנוסעת .עדות מעניינת של ר' א ב ר ה ם (רומי) ק א ה ן מלמדת על
פועלו של הרב וייסמנדל מסלובקיה בהחדרת המודעות לאופציית הקפיצה מהרכבת:

זכור לטוב הגה״צ רבי מיכאל דב ווייסמאנדל זצ״ל ,שציוה לכל אדם לעשות
כל פעולות שבעולם כדי להינצל ולהציל כל יהודי שאפשר להציל מידי הרשעים
הארורים ימ״ש .הוא פעל רבות והקפיד מאוד שאנשים לא יכנסו ח״ו לייאוש .על
כן התריע בפני כל וחזר ודרש שכל אחד יטמין בתוך מנעליו משור קטן מברזל
(אייזענע זייג) כדי שאם ייתפס ויישלח לאושוויץ יוכל לחתוך את חלון הרכבת
ולהימלט לחופשי .הוא אף תירגל ולימד לאנשים איך קופצים מן הרכבת באמצע
נסיעתה .לכל מי ששמע לו הורה לקפוץ מהרכבת בתוך פרשבורג באמצע
16.
נסיעתה ,כדי שיהא רגיל ומנוסה בכך
הרב וייסמנדל עצמו נהג גם הוא כאמור על פי עצתו .בסוף ספטמבר  ,1944למחרת
יום הכיפורים תש"ה ,נתפס הרב וייסמנדל ונשלח לסרד ,ומשם נשלח ברכבת לאושוויץ.
במהלך נסיעת הרכבת הוא ניסר את ידית הקרון וקפץ החוצה .הוא הצליח להימלט מעיני
השומרים והגיע לאחד הבונקרים בברטיסלבה שבו התחבאו יהודים ,ושם הסתתר עד
סמוך לשחרור העיר
 15אתר האינטרנט של יד ושם ,אודות השואה ,בלגיה ,עמ' .9
 16אברהם קאהן ,ברית אברהם הכהן ,ניו יורק  ,1933פרקי חיים ,עמ' תסב.

היבט היסטורי -3-
הבריחה מן הקרון בראי ההלכה
הנסיעה בקרון החתום הוזכרה לא אחת בשאלות הלכתיות שעלו לאחר השואה בעניין
התרת העגונות .השאלה שחזרה הייתה – האם מי שנראה לאחרונה בתוככי קרון הגירוש
ולא נראה לאחר מכן בקבוצה שנבחרה בסלקציה לעבודת כפייה נחשב כמת? מתוך כך,
האם ניתן להתיר את אשתו מעגינותה? או אולי יש להחמיר כאן כמו במקרה של "טבע
במים שאין להם סוף" ,בשל האפשרות שהבעל שרד מן הקפיצה מהרכבת? בשאלה מעין
זו שהובאה בפני הרב יצחק אייזיק הלוי ה ר צ ו ג סבר הרב שיש כאן שני מצבים של
"רוב" (תרי רובי) :ראשית ,רוב הקופצים מן הרכבת בזמן נסיעתה נהרגים; שנית ,גם אם
לא נהרגו במהלך הקפיצה ,רובם נהרגו בידי התושבים המקומיים או נמסרו לגרמנים,

"ובצירוף שני הדברים יש כאן דין 'רוב' שנהרג ,וכיון שכך יצאה מדאוריתא מחזקת אשת
17.
איש"
הרב ה ל ל ל י כ ט נ ש ט י ן פירט את כל צדדי הספק לגבי מעמדם של מי שנראו
לאחרונה בקרון החתום:

אותן הטראנספארטן [המשלוחים] שהובלו בטח למקום שהי' בית המוקד
אתרמי [קרה] לפעמים בהוואגאנען [מהקרונות] מאחבנ״י שמקצתם קפצו וברחו
לנפשם מעל הוואגאנען בנסעם באם הדרך ונצולו ועודם חיים אתנו ,א״כ יש
לחוש [לחשוש] ע״ז בכל איש או אשה שאנו דנין עליהם דלמא [שמא] ברח
מנתיב הברזל – ואם נימא דהוי חששא אע״ג דהוי מיעוטא דמיעוטא – אכתי:
יש לומר דדלמא דוקא באותן טראנספארטן [המשלוחים] שידוע שמקצתם
נמלטו ע״י שקפצו וברחו מנתיב הברזל דהשומרים שהי' ממונים על זה שלא
יברחו משם לא הי' שמירתן מעולה באלו יש לחוש ולומר על איש ואשה שאנו
דנין עליו דלמא ברחו משם ועודם בחיים דיש הוכחה ע״ז שלא שמרו כדבעי,
[כמו שצריך] אבל בטראנספארט שלא נשמע עליו כלל שנמלט אחד מהם אין לנו
לחוש על זה מצד הסברא דחזקה [התנהגות שגרתית שאין סיבה לומר שבייתה
שונה במקרה דנן] שהשומרים הממונים ע״ז שישמרו שלא יברחו התפוסים עשו
שליחותם – שהרי בנפשם הוא אם אינם מקיימים חוקי הצבא כידוע וגם כי היו
מצד עצמם רשעים אכזריים וברצונם עקרו וטרפו את אחבנ״י ,וא״כ אין לנו
להוציא מחזקה ולחוש על חשש רחוק דלמא נמלט אחד מנתיב הברזל.
 17אוצר הפוסקים ,ז ,ירושלים תשל"א ,עמ' .256

 -36הקרוןבחששא [על האפשרות] דלמא קפץ וברח מן הוואגאנען על הדרך יש לומר
דנשים שהי' להם ילדים קטנים או גדולים מסתמא [מן הסתם] לא קפצו וברחו כי
לא עזבו בניהם כאשר ידוע שהוכתה האם עם הבנים כי הי' נפשם קשורה בנפש
בניהם ולא רצו להפרד מהם ,וכן י״ל דנשים מעוברות לא קפצו מן הוואגאן כי
18.
לא יכלו לקפוץ ולברוח כל כך כמובן

קרון מאת ברתולן גונדור

 18הלל ליכטנשטין ,רני עקרה ,ברוקלין תשנ"ג ,עמ' יא–יב.

היבט היסטורי -37-
"איים רוחניים" בקרון החתום
הדאגה לקיום עד סופה הבלתי נודע של הדרך הייתה התחושה העיקרית בקרונות
המוות ,ובתוך זאת המשיכו יהודים להיאחז בעולמם הרוחני.
פסוקים ותפילות:

אחדים מבין הניצולים מספרים כיצד נתלכדו יהודים בתוך קרונות המוות,
לפני הוצאות להורג בהמון – ואמרו קדיש בציבור.
ולעיתים היו יהודים אומרים תהילים ,או בשעה שישבו ממילא ישיבת אבלים
על רצפותיהם של קרונות המשא – פתחו באמירת ״איכה״ וקינות .בפסוקים
של ירמיהו הנביא ובחרוזים של יהודה הלוי היו מקוננים ,ערב חורבנם שלהם
עצמם ,על חורבנה של ירושלים .בקינות אלה הכינו עצמם ,נפרדו מכל היקר
להם ,בצאתם לדרכם האחרונה במסע המות .אפילו בין אלה שעולם היהדות
כבר זר היה להם כמעט ,עוד נמצאו בודדים שידעו איזו תפילה על פה .האחרים
היו עומדים ומקשיבים ,וכגרים היו חוזרים מלה במלה על הפסוקים ,בהם ביקשו
19
טעם ותוכן ,איזו נקודת אחיזה לפני המות.

לאחר ההעמסה לקרונות נסגרה הדלת הכבדה ושמענו דפיקות חרישיות
ומדודות – אחת שתים ,אחת שתיים .נועלים את הקרון על בריח הסביר מישהו,
זה הסוף .מהלומות הפטיש משתתקות .ארגז המוות שלנו מוכן ,עכשיו נותר רק
ענין פורמלי פעוט – להניח את ארון המתים באדמה.
לקרון שלנו דחפו הרבה סנדלרים מה״שופ״ שלנו ,היו אלה חסידיו של הרבי
מאלכסנדרוב .כשהשתתקו הפטישים הוציאו החסידים טליתות ,תפילין וסידורים
קטנים ונעמדו לתפילה ,״יתגדל ויתקדש״ התפשט ניגון עמום ,וכאילו לפי אות
מוסכם ענו מקרונות אחרים :״יתגדל ויתקדש״ .אחרי התפילה היתה התייעצות
20
קצרה בין המתפללים ,ואחר כך שמעתי שירת קל מלא רחמים.
רות ציפריס ברכבת מוורשה לטרבלינקה

 19רחל אוירבך ,בחוצות וארשה ,תל אביב תשי"ד ,עמ' .141
 20רות ציפריס ,אל מול האבדון ,תל אביב תשנ"ה ,עמ' .79

 -3הקרוןאין לך דבר מנוגד לקרון מאשר הזמנים המקודשים ליהודים .אולם ,הלוח היהודי
המשיך לתפוס מקום בעולמם גם בעודם בקרון.
קבלת שבת בקרון הרכבת:

לפתע באופן ספונטני נזכרים כולם שהיום ערב שבת .ולוח השנה מראה לנו
ערב ראש חודש סיון תש״ד .עלינו לברך את החודש! ״חודש שבא עלינו ועל כל
בית ישראל״ .למרות המועקה שבלב ,מתגברים לרגע קט על המשבר הנפשי
בו אנו שרויים .ובעיקר – האימהות והאבות שבינינו! לאט לאט נשלפים מתוך
״הפעקעליך״ נרות שבת .לרגע נדמה שאנו חולמים בהקיץ ...קשה מאוד לעצור
את הרגשות שהשתלטו עלינו .אלה פורצים כמו להבה מתוך אש ואין איש
שיהיה מסוגל לעצור בעדם...
חזיון לא רגיל נתגלה לנגד עינינו – כשאימהות ואבות אינם מסתירים את
רחשי ליבם .כשדמעות חונקות את גרונותיהם .ולפתע אתה מגלה מחזה שטרם
התנסית בו .כמעט בלי יוצא מהכלל ,יושבי הקרונות מתייפחים כמו ילדים קטנים.
קשה להאמין שאנו עדים למחזה יוצא דופן זה ,והלב מסרב להשלים עם הגורל
21
המר.
יעקב וינברגר ,ברכבת ממונקץ' לאושוויץ

הלילה הראשון של נסיעתנו עבר .אחריו באו גם היום והלילה השני ,ליל שבת
פרשת בהר סיני .עם היכנס הלילה קידש אבי את השבת על פרוסת לחם .היינו
מרוחקים מכל העולם כולו – על כל הנאצל שבו ,הן הרוחני והן הפיסי – אולם
קדושתה של שבת פילסה לעצמה את הדרך אלינו לתוך קרון הבהמות העלוב,
22
הסגור על מנעול ובריח ,ושמור היטב על ידי הזקיפים הנאציים.
הרב סיני אדלר ,ברכבת מטרזינשטאט לאושוויץ

 21יעקב וינברגר" ,בדרך לאושוויץ" ,זכור ,ח (תשמ"ז) ,עמ' .109–108
 22סיני אדלר ,בגיא צלמוות ,ירושלים תשל"ט ,עמ' .3
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הרהורי תשובה:

אשה צעירה התעלפה ,והאנשים זזו מעט כדי שיהיה לה אויר לנשימה.
כששבה אליה רוחה ,סיפרה בדמעות בעיניה ובמרירות בקולה ששאפה להציל
את העולם ,ולא הקדישה מחשבה וזמן לעמה ,למשפחתה ,ואפילו לא למען אביה
ואמה .קומוניסטית היא ,ומאמינה באחדות האנושות ובעבודה למען המדוכאים,
ובתוכם גם האוקראינים .מדוע מתאכזרים כל כך האוקראינים ,בוגרי בתי ספר
סובייטים ,לבני אדם חפים מפשע?! בשביל אנשים שכאלה נלחמה? ״היהודים״,
אמרתי ,״כולם יכולים לחכות ,ובסוף גם הם ייהנו מהעולם החדש ,השוויוני,
החופשי״ .אבי ,שוחט בעיירה אמר לי :״צירלה ,עשב יעלה בלחיי כולנו – והעולם
לא ישתנה .תמיד יהיו עניים ועשירים ,טיפשים וחכמים ,כמו כיעור ויופי; ובעולם
החופשי שלכם לא יהיה בשבילנו ,היהודים ,טוב יותר״ .אמרתי לו :״אבא ,אנו
שונים .הנוער שלנו מבין את הדברים טוב יותר ,הוא אנושי יותר״ ]...[ .״עתה אני
מבינה שלהם הייתה יותר חכמת חיים מאשר לכל המנהיגים הקומוניסטים שלנו.
טעות איומה טעיתי ,שעזבתי את עמי ולא שמעתי בקול הורי .עתה אני מתחרטת
מרה על אמונתי זו ועל שהכאבתי להורי ולמשפחתי בחילול שבת ,באי קיום
מצוות בפרהסיה .אפילו ישבתי בכלא בגלל תעמולה קומוניסטית!״ סיימה את
23
דבריה ופרצה בבכי מר.
מאשה גרינבאום ברכבת מקובנה לאסטוניה

!
?
? !

ציינו ביטויים המדגישים את הפער בין המציאות ששררה בקרון לבין
ה"איים הרוחניים" שנתהוו בו.

 23מאשה גרינבאום ,תקווה על פי תהום ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .94
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קולו הערב של ר' עזריאל-דוד פסטג היה שם-דבר בוורשה כולה .רבים נהרו
אל בית הכנסת שבו נהגו ר' עזריאל-דוד ואחיו ,אף הם משוררים בחסד ,להתפלל
בימים הנוראים .ר' עזריאל-דוד היה עובר לפני התיבה והם ליוו אותו כמקהלה.
הוא ניחן בקול רם ,צלול ומרגש ,שסחף את כל שומעיו.
חייו החומריים היו צנועים למדי .הייתה לו חנות גלנטריה קטנה ,וממנה
התפרנס בכבוד ,את עיקר סיפוקו ואושרו שאב ממקור אחר – מעולם הנגינה.
ניגוניו המרגשים עשו את דרכם היישר לאוטווצק ,אל בית מדרשו של רבו ,רבי
שאול ידידיה אלעזר ממודזיץ ,אמן ניגון בזכות עצמו ,שחיבב מאד את ניגוניו.
החסידים בסביבתו של הרבי כבר ידעו כי יום שבו הגיע לחצר ניגון חדש של ר'
עזריאל-דוד ,הוא יום חג לרבי.
שמי אירופה התקדרו בעננים שחורים ,ענני הכיבוש הנאצי .על-אף חוקי
האפליה ,הטלאי הצהוב והגטאות ,מרבית יהודי אירופה לא האמינו לתחזיות
הקודרות .רק מעטים קראו נכון את המפה ואף הצליחו להימלט מזרועות
הכיבוש הנאצי ולהגיע למקום מבטחים .אחד מהם היה הרבי ממודזיץ ,שחסידיו
עשו מאמצים עליונים להצילו .עם כניסת הנאצים לפולין הוברח הרבי לווילנה,
ומשם דרך יפן לארצות-הברית.
כעת נדחס ר' עזריאל-דוד ,עם אלפים מאחיו היהודים ,באחת מרכבות המוות,
בדרך מוורשא אל מחנה ההשמדה טרבלינקה .האוויר בקרון הבקר היה מחניק.
אנשים ,נשים וטף ,ששיוועו למעט אוויר ומים ,נדחסו באכזריות על-ידי החיות
הנאציות .קודם לכן הופרדו זוגות זה מזה ,ילדים נקרעו מידי אימותיהם וזקנים
כושלים נורו למוות לעיני יקיריהם.
הרכבת יצאה לדרכה .ר' עזריאל-דוד היה מכונס בתוך עצמו .שקשוק הגלגלים
המונוטוני ,עם מעט האוויר שחדר פנימה מבעד לחלון הקטן ,השקיטו במקצת את
האווירה .האנשים עמדו דבוקים זה לזה ,נאנחים ונאנקים בשקט.
מול עיניו של ר' עזריאל-דוד קמו לפתע מילות העיקר הי״ב :״אני מאמין
באמונה שלמה בביאת המשיח ואף-על-פי שיתמהמה ,עם כל זה אחכה לו בכל

היבט היסטורי -41-
יום שיבא״ .הוא עצם את עיניו והתעמק במילים ובתוכנן .דווקא עכשיו ,אמר
בלבו ,כשהכל נראה אבוד ,נבחנת אמונתו של יהודי.
ופתאום החלו שפתיו לפזם נעימה שקטה וחרישית .הנעימה השתפכה לה,
ואט-אט חברה אל המילים עד שהתאחדה עמן .דבקותו של ר' עזריאל-דוד גברה
והלכה מרגע לרגע .עיניו עצומות וגופו דחוס ,אבל רוחו מתנתקת מנסיבות הזמן
והמקום ונוסקת אל-על.
הוא לא חש כלל בשקט המוחלט שהשתרר בקרון ובמאות האוזניים הכרויות
בתדהמה למשמע הצלילים המופלאים ,שכאילו נלקחו מעולם אחר לגמרי .הוא
גם לא שמע את הקולות המצטרפים בהמשך לשירתו ,בתחילה בשקט ,ומרגע
לרגע בקול גובר והולך.
הנעימה המרגשת ,עם המילים הקדושות ,חברו לאמונה הטהורה שבלבבות
ופרצו מתוכם בשירה גדולה ואדירה .קרון שלם ,דחוס באנשים מושפלים,
מורעבים ומדוכאים ,העושים דרכם לטרבלינקה ,שר בעוז :״אני מאמין ...בביאת
המשיח ...ואף-על-פי שיתמהמה״.
שעה ארוכה נמשכה השירה המופלאה הזאת.
לפתע ,כמתעורר מחלום רחוק ,פקח ר' עזריאל-דוד את עיניו והביט נכחו.
עיניו היו אדומות מבכי ולחייו רטובות מדמעות .הוא היה נסער מאוד .״אחים
יקרים!״ ,פנה אל הסובבים אותו ,״הניגון הזה הוא ניגונה של הנשמה היהודית.
זהו ניגון האמונה הטהורה ,שגם אלפי שנות גלות ורדיפות לא יכלו לה״ .קולו
נחנק לרגע .״רוצה אני להציע לכל מאן דבעי עסקה בלתי-שגרתית :מי שיקפוץ
מהרכבת ,יציל את עצמו ויצליח להביא את הניגון הזה אל מורי ורבי האדמו״ר
ממודזיץ ,מעניק אני לו מחצית מחלקי בעולם-הבא...״.
ר' עזריאל-דוד התרומם על קצות בהונותיו וסקר את ראשי האנשים .כעבור
רגע הורמו שתי ידיים .אלה היו שני בחורים צעירים שכוחם עוד עמד להם.
״מקבל עלי״ אמר האחד ,״מוכן לעסקה״ ,החרה-החזיק האחר .כעבור שעה קלה
הצליחו השניים בעזרתם של האחרים ,לפרק את הקרשים שסגרו על החלון הקטן

 -42הקרוןשבמרומי הקרון .הם נפרדו מאחיהם וקפצו בזה אחר זה מתוך הרכבת השועטת.
כעבור זמן התייצב על סף דלתו של הרבי ממודזיץ בארצות-הברית אחד מהשניים.
התברר ,כי חברו התרסק אל מותו בקפיצה מהרכבת ,ואולם הוא ניצל והצליח להימלט
מהתופת .הוא נכנס אל חדרו של הרבי ,גולל באוזניו את הסיפור המלא ושר לפניו את
ניגונו של ר' עזריאל-דוד ,חסידו .כל אותה שעה ישב מולו הרבי ומירר בבכי.
הרבי ממודזיץ הוא שהפיץ את ניגונו של ר' עזריאל-דוד פסטג בכל העולם כולו.
״עם הניגון הזה צעדו יהודים אל משרפות הגזים״ ,אמר ,״ועם הניגון הזה יצעדו יהודים
24
לקבל את פני משיח-צדקנו״.

איכה?  ,1996מתוך הקטלוג של שרה עצמון

 24הסיפור פורסם בשיחת השבוע מס'  654של צעירי חב"ד ,ומופיע בצורה דומה במקורות נוספים.

חלק ב:
הקרון כסמל
בספרות

עיון על פי נושאים -45-

מבוא
נושא הקרון נדון עד כאן מהיבט היסטורי ומציג את העובדות גם באמצעותם של קטעי
עדויות ,של יומנים ושל רשימות .בחלק זה של הדיון בנושא הקרון מובאים שני פרקים
נפרדים:

פרק א -
עיון על פי נושאים בעדויות ,בקטעי יומנים ,ברשימות וגם בקטעי ספרות ובשירים,
מתוך התייחסות לעולמם הפנימי – הרגשי והערכי – של המובלים בקרונות .רובם של
הטקסטים הנדונים בפרק זה אינם טקסטים אמנותיים (על פי הגדרה) ,אם כי ניתן
למצוא גם ביניהם סממנים של עיצוב ספרותי ,והם נדונו בהתאם למידת תרומתם לנושא.
ואכן ,אופיו של הדיון בטקסטים אלה הוא ,כאמור ,מתוך התייחסות למסרים שבהם .אף
הטקסטים הספרותיים האמנותיים שנכללו בפרק זה נדונים מנקודת הראות של המסר,
הבא לידי ביטוי במגוון הנושאים.
בקטעי הפרוזה ניכרים הבדלים בין חוויותיהם של היהודים ממזרח אירופה (יומנו של
הנער רובינוביץ; עבדות בצל האימה מאת מ ו ס י ה ד י י כ ס; הקפיצה הגורלית מאת
ש ר ה נ ש מ י ת) לבין חוויותיהם של היהודים ממערב אירופה – הולנד (שיירה; מסע
לנכר; ליל טרנספורט – מאת ק ל ר ה א ש ר-פ י נ ק ה ו ף) ,אם כי דין כולם – מוות
במחנות ההשמדה .ההבדלים הם בדרך ,במסע אל יעד המוות .רוב רובם של הטקסטים
המובאים כאן נכתבו בידי האנשים שחוו את האימים באופן אישי .מיעוטם נכתבו תוך
כדי מהלך האירועים ,והריהם מצלמים תמונה בזמן אמת ,אך רובם נכתבו לאחר מעשה
– כזיכרון עדות לאשר פקד אותם .קטעי הפרוזה ולקט השירים בפרק זה עוסקים ,פחות
או יותר ,באותם נושאים עצמם .לא נפרט במסגרת זו את המאפיינים הייחודיים לכל
קטע ולכל שיר בנפרד ,אלא נעסוק בהם על פי נושאים או על פי המוטיבים הנדונים
בהם .הנושאים הם רבים ,ולא נוכל להכיל את כולם .בסיומו של כל נושא הועלו נקודות
למחשבה ,ובמידת הצורך ,או הרצון ,ניתן להמשיך ולהרחיב ,גם בצירוף קטעים אחרים.
כן ניתן לעסוק במבחר בלבד מבין הנושאים המוצעים.
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פרק ב -
עיון ספרותי פרטני בחמישה שירים ,מתוך התייחסות כוללת לנושא הקרון – הדילמות,
ההגיגים ,הרגשות ,האסוציאציות – גם באמצעות דיון בתרומת העיצוב האמנותי של
האמצעים הספרותיים להבעת רחשי הלב .אך גם בפרק זה ,שהוא עיוני ספרותי ,נדונו
האמצעים האמנותיים רק במידת השתלבותם בחומרי ההבעה וכמתווכים את המסרים
ביתר אפקטיביות .נקודת המוצא במסגרת הדיון שלפנינו איננה העיצוב האמנותי ,אלא
המסר .העיצוב האמנותי נדון רק כמשרת אותו.

עיון על פי נושאים -47-

פרק א’
עיון על פי נושאים בשירה ובפרוזה
קטעי ספרות ,יומנים ,עדויות ,רשימות
הקרון איננו סמל בלבד ,אלא הוא גם שם המשחק הגרמני .כיצד הפך קרון רכבת
תמים ומעורר תקווה לסמל של רוע שטני ,של איום קיומי? מהו התהליך העובר על האדם,
המביאו עד לעיוות שכזה בתפיסתו את הקדמה ואת התרבות? ומנגד – מה עובר על האדם
הלכוד בתיבת מוות זו? מדוע נכרכים אבדן האמון באדם ותהומות של שנאה בגוף תמים
זה? שאלות קשות אלו חוזרות ומנקרות במודעות האנושית מאז מלחמת העולם השנייה.
כל אמצעי הבעה – כל שיר ,כל תיאור וכל סיפור ,כל תמונה ,כל צילום וכל פיסול החוזרים
ומעלים את חידת הקרון– כל אלה לא הצליחו לספק מענה המביא בעקבותיו רגיעה.
המושג 'קרון' הפך מאז השואה למושג טעון תהיות – לא בהקשרים של סבל ,של דיכוי
ושל אכזריות בלבד ,אלא גם לגבי מהות האדם ,לגבי מוסר האדם ,לגבי משמעות חייו
ולגבי תפיסת מקומו בעולם.
מהן תכונותיו של קרון הבקר שעשוהו לסמל? נשיב על כך בקצרה ובריכוז .כל
נקודה פותחת פתח להבהרות נוספות :הקרון הוא תמציתי ,ריכוזי ,כיולי ,עצם מוחשי
שניתן להציגו בפועל ולא רק במלל; הוא אינו שם עצם מופשט; קל להזדהות עם אלה
שאכלסו אותו ,אפשר לחוש אותו – הוא ספוג בריחות ובנוכחות האנשים ,בטביעות ידיהם
ובחריטות אשר הונצחו על כתליו .ניתן עדיין 'לשמוע' את הבכי ואת הזעקות .הוא מייצג
בנוכחותו בפועל את הנוכלות הצינית ואת מלוא האכזריות .הוא סמל של רבים ,ולא רק
של יחיד .הוא מסמל את הבדידות ,את גילויי האחריות ,את הדאגה לזולת ,את האימה,
את המוות ואת גבורת הנפש .רוב היהודים בשואה הלכו אל מותם דרך פרוזדור זה .קרון
הבקר הוא המסלול שבו ביקשו הנאצים לאבד את צלם האדם של הקרבנות .הצבת
קרונות הבקר כאמצעי העברה של יהודים מביאה אותם אמנם לשפל פיזי נורא ולסבל,
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באמצעותם ומתבהמים בתוכם .הצורה הלשונית 'התבהמות' מצביעה על פעולה החוזרת
אל הפועל – אל הגרמנים .ומנגד ,המוסעים בקרונות אינם עוברים את התהליך המצופה.
בקרונות אלה צפה ובאה לידי ביטוי הרוח היהודית בעצמת גילוייה .לאלה הדים במקבץ
הקטעים הנדונים בלקט זה.
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הקרון בראי הלשון
לשונו היבשה של המסמך ההיסטורי ,הלשון העובדתית הישירה ,החותכת – אף היא
נאלמת נוכח הדיווחים על הקרונות הדוהרים אל המוות ,כפי שנלמד בחלק הראשון של
יחידה זו .ראו ,דרך משל ,את דיווחיו של הרב מ י כ א ל ד ב ו י י ס מ נ ד ל ,כאן בחלק
א .הדיווח הוא פרוזה מצמררת באמתה ובכל מה שהיא מקפלת בתוכה..." :היום  29של זה

החודש הלכו חמש מסעות .א) כ"ג וואגאן ,כוללים תת"ס נפשות; ב) מ"ה וואגאן ,כוללים
ג' אלפים רצ"ט נפשות;...סכום הכול י"ג אלפים תתקי"ב נפש" .הדיווח המספרי היבש
והלשון העובדתית הנקייה מריגושים מכים בקורא בעצמה מרוכזת .סגנון זה של פרוזה
הוא ניגודו הגמור של הסגנון הפואטי הטעון ,כפי שהוא מעוצב ,דרך משל ,בשירו של
א י ת מ ר י ע ו ז-ק ס ט – נוף בעשן " :נבהל הנוף ,במהומה /הופך דפיו :אילן ,רקיע,
מערות– – "...פרטי הנוף מתווספים זה אל זה ,מתרבים והולכים ,מתווספים וחולפים,
כספר רב דפים .שני סגנונות אלה מצויים בשני קצות הקשת של ההבעה המילולית
– שניהם קצרים ,חדים ,תמציתיים ,ושניהם ,כל אחד בדרכו הוא ,מיטיבים להמחיש את
הפלצות האוחזת במתארים .ועם זאת ,לשונם באה ממשלבים שונים זה מזה .לא הלשון
המטפורית ,הסמלית ,התיאורית ,כלשון העובדתית ,הישירה ,החותכת .דומה שהדיווח
המספרי הוא פשוט ויבש ונקי מכל הבעה ריגושית או סמלית .אך בשני קצות הקשת
המילולית – הדיווח היבש וההבעה הפואטית – יכול המסופר לקבל משמעות מזעזעת.
מול דיווחו המספרי היבש של הרב ו י י ס מ נ דל נוכל להציב גם את ה'דיווח' הסיפורי
הטעון של הסופר ק' צ ט נ י ק " :תלוש דף אחד ,ועוד שניים בלוח – לפניך  ."1.9.36שני
הדיווחים יכולים להיות סתמיים לחלוטין ,בוודאי לא טעונים ,אלא שבמסגרת שלפנינו
כל אחד מהטקסטים מכיל בתוכו זוועת עולם – אותה זוועה עצמה בדרך חיווי שונה .זהו
תיאור כמותי שאין איכותי ממנו .נוכל לשים לב גם לשימוש במילים 'דף – דפים' בשני
הטקסטים :האחד במשמעותו הראלית הפיזית ,והאחר במשמעות מטפורית ,ושניהם גם
יחד מכוונים לאותה משמעות עצמה – התעצמות האיום.
הציון המספרי של הרב ו י י ס מ נ ד ל מעורר פלצות ואימה .הבעה תמציתית של
אותה אימה עצמה באה לידי ביטוי בשורות אחרות מתוך שירו של י ע ו ז-ק ס ט " :וכדם
מתוך הפה  /החשך זב; "הפחד  /כעיני חיות גדל– "./שורות אלו מפענחות את המסתתר
בין השיטין של הדיווח המספרי.
בתווך נמצא קשת מגוונת של הבעות מילולית ,בעיקרן פרוזאיות ,המעבירות
מסרים ,סיפורים אישיים ,חוויות קשות ,הרהורים ,תקוות ורגשות ייאוש ,בנוסף ומעבר
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ו י נ ב ר ג ר  " :פניהם הקפואים והאטומים של הילדים מוכיחים קבל שמים וארץ
שהפחד מהבאות נורא הוא ואיום" (שני האחים הקטנים).
הדיווח התמציתי ביותר יכול להיות מספרי – בני אדם ,תאריכים ,מקומות; הוא יכול
להיות גם עובדתי – ציון אירועים בלשון קצרה ,נקייה מתיאורים 'עודפים' או מתגובות
אנושיות ,כמו רגש ומחשבה .אך הדיווח יכול להתרחב לכדי תיאור או אף לכדי סיפור,
ולהציג פן אנושי של הדיווח ,או את אשר בא עם הדיווח – תיאור של הרקע לאירועים,
תיאור האנשים הלוקחים חלק בהם ,ההשפעה של האירועים עליהם .דרגות ההתרחבות
או הצמצום של הדיווח ,כיווני ההתרחבות ומידת הפירוט שבהם – הפיזי ,העובדתי ,הרגשי
והאישי כנגד הכללי – יש בהם ליצור את השוני בין הטקסטים ,ולקבוע לא אחת את
עצמתם ואת המסר שהם מעבירים ,כפי שימצא הקורא במגוון הטקסטים שנבחרו לייצג
את הנושא במסגרת שלפנינו .הפרוזה הסיפורית היא סיפור המעשה ,שגם בו יש מן הדיווח
על האירועים בממד אחר :כיצד התנהלו הדברים? כיצד השתלבו בחיי האנשים ,במתרחש
– במובן ההיסטורי העובדתי ובמובן האישי והמשפחתי.
במרכזן של כל דרכי ההבעה שנעסוק בהן כאן עומד הקרון על כל סמליותו ועם כל
האסוציאציות והמסרים המלווים אותו .לכתיבה הספרותית ישנם מסרים משלה ,מעבר
לדרכי הבעתה הייחודיות .הדיווח העובדתי מציין את הכאן ואת העכשיו .הדיווח העובדתי
מתחיל בנקודה שבה חלה התפנית ,ומתחילים להתגלגל האירועים הקשים ,הגלויים.
הראייה הספרותית ,הפואטית ,היא הגותית ומחפשת את שורשי הדברים ,את פנימיותם,
את האתמול ,את מה שקדם לאירועי ההווה ,ומעניקה להם יתר עומק וראייה רב כיוונית.
בעוד שהפרוזה העובדתית ישירה ,גלויה ,הפרוזה הפואטית רומזת מבין השיטין ומסתירה
פניה חליפות .אך גם לפרוזה הלא ספרותית ,שלא נכתבה מלכתחילה כהבעה אמנותית,
ישנן דרכי הבעה ספונטניות מעבר לאמירה הישירה .דרכי ההבעה האנושית מוצאות
אפיקים אמנותיים הנובעים מעצם הצגתם של הנושא ושל האירועים .כך נמצא אף
בכתיבה זו שימוש בניגודיות ,בסמליות ,ברמיזה ,במטפוריקה ,באירוניה ,בהעמדה דרמתית
של המתרחש ,בשימוש דרמתי בחלל ובזמן ,במקצב ובחריזה (אף בשירים דיווחיים,
שאינם אמנותיים) .כן נמצא העמדה של דמויות שיש בהן מן ההרואיות ,ובמסגרת הצרה
והקצרה של הסיפור הדיווחי יש ביניהן ה'צומחות' ו'מתעגלות' לכדי דמויות תלת ממדיות,
המאפשרות את הזדהותו של הקורא עמן .לא נתערב בכל מקרה שבו יופיע סממן ספרותי
זה או אחר ,שכן היריעה רחבה גם כך ,ורוב הטקסטים אינם ספרותיים אמנותיים ,ואף

עיון על פי נושאים -51-
לא הייתה מגמת כותביהם כזו .עם זאת ,נציין בהבלטה את ההנגדה ,בעיקר כאמצעי
מרכזי בהצגת האירועים ובתיאור המצבים למיניהם .נוכל להדגים את הדברים באמצעות
הפתיחה להשעון מאת ק' צ ט נ י ק .התיאור הנדון קודם בזמן לתרחישי קרונות המוות,
אך מכין את הקורא להבנת הרקע המוסרי והנפשי של המובלים אל הקרונות .התיאור
מדגיש את תחושת הזוועה ,את ההפתעה ,את מהפכו של העולם מ'אתמול' ל'היום' .וכך
פותח ק' צ ט נ י ק:

"...כשאתה עומד כאן ,בקרן-הכיכר נופל מבטך כנשם אוויר עמוק ,חופשי ,עד לסופו של
רחוב השדרה .מעל ראשך תלוי שעון הרחוב העגול :חמש דקות לפני תשע .בעירנו הכול
מכוונים את שעוניהם לפי שעון זה החשמלי...צמרותיהם של שני טורי העצים מוזהבות,
כמשוכות במכחול...תלוש דף אחד ,ועוד שניים בלוח – ולפניך . 1.9.39 :אצלנו בפולין כבר
אפשר לומר בוודאות :חביבי ,תור השלכת הגיע."...
התיאור הפותח את הכרך הרביעי של סלמנדרה הוא אידילי נוסטלגי ,כביכול – שמש,
חלונות ראווה ,שדרה ובה שני טורי עצים ,ומעל לכול – סמל הקדמה ,המייצג את האחדות
ואת השלמות גם יחד ,והמשלב את הטבע ואת הטכנולוגיה של האדם בהרמוניה מלאה
– שעון רחוב עגול וחשמלי ,שעון מדייק ביותר ,שכולם מכוונים את שעוניהם על פיו – חמש
דקות לפני תשע ,ואחר כך – השעה המדויקת תשע .אלא שהרמז הספרותי מתריע " :חביבי,
תור השלכת הגיע ."...אבל בינתיים :שמש ברחוב השדרה .והרמז לערב פרוץ המלחמה
הנוראה מופיע באמירה תמימה כביכול :צמרות העצים משוכות במכחול שמש הסתיו,
שעל כן עוד יומיים שלושה ואתה נמצא בתאריך  .1.9.39אף ציון התאריך הוא כלאחר יד:
" תלוש דף אחד ,ועוד שניים בלוח – לפניך ."1.9.39 :אך בין סוף אוגוסט לראשית ספטמבר,
בשלושת הימים שנותרו ,מתקיים המתח שאותו יבין הילד מוני רק לאחר שש שנים .החיים
מתנהלים כתמיד ,כביכול ,והילד מנצל את שלושת ימי החופשה האחרונים לפני השיבה
לבית הספר להנאתו .אך השדרה ריקה כמעט מאדם ,וגברת ד"ר לואיסון אינה יושבת עוד
כדרכה במרפסת ביתה כשבידה טבלת השוקולד המופרחת אליו ,אלא היא חבושה בכובע
מסע שחור " :רוץ הביתה ,מונק'לה! היום מוטב לשבת בבית" .התיאור כולו אומר רמזים
לעתיד להתרחש ,שמסתמא שהוא מנוגד גם לתיאור האידילי כביכול  " :נשם אוויר עמוק,
חופשי ."...אך הבריות אינן מודעות לכך " :עוברים ושבים מצליפים מבטי זעף אילמים אל
המרפסת :בני אדם מעוררים בהלת שוא!" .ועובר אורח קורא לעברו של מוני " :נכון ,מוני,
מחרתיים לא תוכל עוד להתרוצץ על אופניך ,שמח בשעתך ,ילד".
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שני .יש החושבים עדיין במושגים של חופשת קיץ ,ויש הרואים כבר את אירופה צועדת
במסע שחור (תרתי משמע) .אבל ,הבנה דו משמעית זו היא כבר הבנה שלאחר מעשה.
עובדות ,תמימות ורמזים לעתיד לבוא משמשים בערבוביה – תמונת היהודי בטליתו
ובתפיליו החוזר מבית הכנסת ומפנה את הדרך ל " מגפי קצינים גבוהים"; הקריאות:
" היהודים מכרו את ארצנו להיטלר!"; " היהודונים מכינים מלחמה נגד היטלר...את כל
אלה צריכים להשמיד ,ומלחמה לא תהיה עוד!".
ועל אף כל אלה חוזרת התמונה הנוסטלגית האידילית של השדרה – השעון העגול
(סמל השלמות) והמדייק ,שכל בני העיר – גויים ויהודים כאחד – מכוונים על פיו את
שעוניהם (האומנם?) ,ועמו שדרת העצים ,כאילו כדי למחות את כל החששות " :ואולם

אתה משתהה ,שכן משנופל מבטך על שני טורי האילנות שברחוב השדרה ,שוב אין אתה
יכול לנתקו בנקל ,ככלות הכול פה עמדה עריסתך–".
סיום הפרק הראשון יש בו כדי להסביר את שורש התמימות היהודית – על אף כל
הזרות והרוע :כאן עמדה ערש ילדותך ,ואינך יכול להינתק ממנה ,ובהרחבת המשמעות
– כאן פרחו חיים יהודיים.
המקום והזמן ממלאים תפקיד מרכזי באירועים המתוארים ובדרך התיאור .על רקע
המלחמה שבפתח הם מאיימים ומאוימים כאחד .החלל החופשי – השדרה המוצפת אור
שמש – מאיים לסגור על היהודים .מונק'לה אינו חש בכך עדיין ,אך יש מי שמבין שמה
שהיה לא יהיה עוד .ואכן ,ככל שהאירועים מתפתחים ונמשכים ,כן הולך החלל ומצטמצם
– מ'כל מקום' למקומות מוגדרים; מן הרחובות אל הבתים; מן הבתים אל הגטאות; מן
הגטאות אל הקרונות; ומן הקרון אל מחנות המוות ,אל האין .העולם הולך וסוגר על
היהודים .גם הזמן (השעון העגול והמדייק) השווה לכל נפש ,כביכול ,מהתל בהם בשטניות.
הוא מתחיל בשלהי הקיץ ,כאשר השמש תלויה עדיין בשמים ,ביום ההוא ,ב .1.9.39-ומשם
והלאה הוא סוגר עליהם כמשתף פעולה עם החלל .הוא מתקדם ומאיים עם שקשוק
קרונות הרכבות הדוהרות יום ולילה ונושפות בעורפיהם .יום ולילה ,אור וחושך ,הם כלי
המשחק שברשותו .כל יום שחולף מקרב אותם אל קצם ,אל המפגש עם אפס זמן .ושני
הממדים האלה משתפים פעולה בין חוץ לפנים ובין חושך לאור – יחד הם מתמזגים בקרון
באפס חלל ובאפס אור וסותמים את הגולל על כל תקווה – אין אור בקצה המנהרה.
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לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 )1מהו כוחה של ההבעה התמציתית?
 )2מה בין הדיווח ההיסטורי לגוניו לבין התיאור והסיפור הפואטיים?
הדגימו והסבירו ,תוך השוואה בין הקטע מתוך השעון המובא בזה (או
לבחירה כל קטע ספרותי אחר) לבין דיווח היסטורי כלשהו.
 )3מהו תפקידה של הרמיזה בקטע זה? באילו אמצעים היא מועלית?
 )4מדוע בחר ק' צ ט נ י ק במונח 'עריסה' כממצה את המטען האנושי
האישי של האדם היוצא לדרך חייו? האם הייתם בוחרים במונח אחר?
הסבירו.
 )5מהי ,לדעתכם ,השפעת ה'עריסה' על מהלך חייו של אדם ,ומה תוקפה
בהקשר זה של קורות הקרבנות?
 )6מה מסמל השעון?
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תיאור שכולו חלום שהתנפץ הביא י ע ק ב ו י נ ב ר ג ר ברשימתו בדרך לאושוויץ:

" החלום הגדול שלי התגשם ,צחוק הגורל ,בהיותי ילד קטן היה לי חלום גדול :לצאת
פעם למסע ברכבת סביב העולם ...מי דמיין שהחלום שלי ייהפך בסופו של דבר לסיוט אחד
גדול ,לגבי הייתה זו נסיעתי הראשונה בחיי ...אך הפעם הזאת נסיעה עצובה ומשפילה,
נסיעת בכורה ברכבת לעבר אושוויץ! ! ".
אכן – חלום ושברו.
בצירוף המושגים 'תמימות' ו'התפכחות' מגולמת הניגודיות הקשה שבמציאות ההולמת
בקרבנות .ניגודיות זו באה לידי ביטוי בתיאורים התמימים של המתרחש וגם בדרך הצגתם
של הדברים .ככל שהיא נתפשת ביתר הכרה וביתר הבנה ,כן המהלומה מועצמת.
לגבי רבים ,היציאה לרכבת הושאלה ממערכת המושגים המוקדמת על רכבת – אריזה,
נסיעה ,לכל היותר – שינוי מקום .וכך ניתן להבין גם את שירו של ס ט נ ל י מ ן ביום ההוא.
ס ט נ ל י מ ן קושר גם הוא את היציאה לקרון עם מוטיב ההיקשרות ל'עריסה' ,לבית,
לשורשים ,לפכים הקטנים ביותר של חיי היומיום .גם על התמימות הנובעת ממנה מדבר
ס ט נ ל י מ ן בשירו " :שהכול יהיה מסודר–  /לארוז צילום–  /מסרק ,מברשת– /אותות
מן המלחמה הקודמת" .תמימות זו והיאחזות זו בשורשי ההוויה האישית והמשפחתית
מצעיפות את העיניים עד טשטוש ראיית הנכוחה – האנשים יוצאים לדרך אחרונה ואינם
מאמינים " :אוי הקפה אותו בוקר–  /האחרון –" ,אך ייתכן שנשוב ,ועל כן " :כפית וצלחת
נקיות /בכיור–  /שהכול יהיה מסודר – ( "/כשנחזור) .ועדיין אין בקרון משהו מאיים.עדיין
אין הוא נתפש כסמל של הכחדה ושל כיליון ,ובוודאי לא כסמל לכורת שעלה על כלל עם
היהודים.
לתיאור זה היבט כפול – זה של הנשלחים וזה של הכותב :תמימות מול קריאה
אירונית של המצב .ככל שתרבה התמימות ,כן תגדל האירוניה .המציאות מתוארת ב'שתי
קומות' – זו שבגובה העיניים וזו שמעליה .החפצים היומיומיים ,שבעבר לא הקדיש להם
איש זמן ומחשבה ,מקבלים חשיבות ייחודית ,ובעתיד אף יהפכו למטפורות של בית ושל
חיי משפחה .השורות " :לארוז /צילום מסרק מברשת "...מקבלות משמעות מטפורית של
אריזת מטען זיכרונות של מה שלא ישוב עוד .והאירוניה היא בכך שהאנשים אורזים
בפועל חפצים ,ואינם יודעים שהם עברו לפאזה אחרת של אריזה (תמונה שתחזור גם
ברשימה שיירה של ק ל ר ה א ש ר  -פ י נ ק ה ו ף )  .והם יוצאים אל הקרונות

עיון על פי נושאים -55-
– יש להיות מסודר " :להביט בראי –" .וכך ,לאט לאט נפתחת התודעה .תחילה ,תחושת
הפרדה " :וכעת מבט  /בשמים–  /עם בוא הפרדות –" ,ואז – המציאות האיומה מכה באחת
וההתפכחות מתעוררת " :להידחק לתוך קרון בהמות –" .אבל חשבון הנפש האמתי ,הבוגר,
החודר ,מגיע לאחר שנים " :נסה לדמות  /בנפשך–  /את שקרה –" .רק בשלב זה מנסים
להבין באמת את אשר התרחש אז ,ביום ההוא ,אף על פי שבמובן מעשי הגיעה הבנת
המציאות במעורפל כבר אז בדרך מהנובר למינסק :לאן נוסעים? " קדימה מזרחה".
– דהיינו :הכרה והבנה של משמעות הדרך מזרחה – אל הבלתי נודע המאיים .הניגודיות
בתפישה היא תוצאה של זמן היסטורי שונה – אז ועכשיו .רק ממרחק של זמן יכול האדם
לתפוש את מלוא המשמעות של מה שהתרחש בעבר .ורק מפרספקטיבה עמוקה שכזו הוא
יכול להבין את הניגוד שבין הרגע החולף לפרק היסטורי שהתגבש וקיבל משמעות.
מכיוון שהשיר נכתב במרחק זמן מן האירועים ,רימוזיות מתגנבת לאמירה הדו משמעית
השירית " :אותות מן המלחמה הקודמת" – רמז אירוני לגבי האפשרות שגם הפעם ישובו
מן המלחמה כשבידיהם מזכרות; או הכותרת לשיר – " ביום ההוא" – המרמזת על יום גורלי
לאנשי הבית הנפרדים ממנו באופן זמני בלבד ,כביכול.
הרימוזיות בשיר קיימת גם ברובד עמוק יותר .למושג ‘זכר’ ולחובת ההיזכרות יש מכנה
משותף .הראשון הוא בבחינת עובדה ,בבחינת צורך נפשי ,ואילו חובת ההיזכרות היא צו
היסטורי ואמוני .במבט היסטורי לאחור מקבלים צירופי המילים " ביום ההוא" ו" כעת מבט
לשמים" משמעות אמונית אירונית " .בצאת ישראל ממצרים" ,בבוא הפרדה הגדולה ,כאשר
נצטוו נשות ישראל לשאול חפצים יקרי ערך משכנותיהן המצריות ,הן ידעו שזו הליכה
שלא על מנת לשוב ,הליכה לבית האמתי ולחירות .לא כן יוצאות אירופה – הן לא הותירו
אחריהן מהומה – שהכול 'יהיה מסודר' ,לכשישובו .היציאה היא מבית בעבדות הגולה,
וההליכה היא אל הבלתי נודע .נוטלים רק מסרק ,מברשת וצילום – זכר לאשר היה .ומכאן
חלה ירידה מתמדת בלבד .יש לזכור את 'היום ההוא'  ,שבו יצאו מביתם ,ממולדתם ומבית
אביהם' .היום ההוא' הוא תאריך חשוב ,נקודה היסטורית אישית ולאומית .היום ההוא הוא
יום האקציה ,והוא נקשר אירונית בצירוף המילים המקראי החוזר על עצמו הרבה בשני
הקשרים משמעותיים מרכזיים :יום הדין – יום יישום מלכותו של ה' על פני העולם לעין
כול; ויום התחלת הגאולה במשמעה הרחב .במבט אירוני לאחור – מה משניהם מתקיים?
" היום ההוא" הוא יום יציאת מצרים .יום זה אנו מצווים לזכור ולהזכיר – " והגדת לבנך".
גם כאן זהו יום 'יציאת מצרים' ,כביכול ,והיציאה היא מזרחה ,קדמה ,כביכול .אך היציאה
במציאות הממשית היא מעבדות לעבדות גרועה ממנה – לתופת הגהינום.

 -56הקרוןהאמירה התמימה ,כביכול ,קשה שבעתיים מבחינתה של נקודת העומק – האבטחה
האלוקית .את יוצאי מצרים ליווה עמוד האש – במובן של הביטחון הפיזי וגם במובן של
הביטחון הנפשי :עמוד האש הוא גם עמוד האמונה בה' .ואילו 'יציאת מצרים' שבכאן
מלווה קדרות :מבט בשמים – " עם בוא הפרדות" – עמוד האש נעלם ואיננו .החיפוש אחר
הנחיית האל ואחר הגנתו ,החיפוש האמוני ,נתקל בהסתר – השמש הסתתרה ,כביכול .וכל
שנותר הוא לחצוב את כוחות הרוח ואת אומץ האמונה מתוך הלבבות פנימה .מבט אחרון
בראי משקף צלם אנוש וגם את הזהות העצמית של המתבונן ,אך זהו מבט אחרון .אחריו
יבואו כל ניסיונות הרוע לסלק ממנו את צלם האדם ואת זהותו .אלא שצלמו של אדם
– לא מן המראה הוא ניבט ,אלא מכוח מעשיו ואמירותיו ,וזהותו נובעת ונבנית מפנימיותו
ומתודעתו .וזאת לא ידעו ולא הבינו העובדים לארציות ולמראה העיניים.
באופן מודגש וקיצוני יותר מובעת ניגודיות זו שבין תמימות להתפכחות בשירה של
ל א ה נ ב נ צ ל בקרון ,שעל כן פיכחון זה נעדר ,כביכול ,לחלוטין בשירה .האומנם? הדמות
השירית יושבת בקרון המוות הדוהר מזרחה ואומרת " :אני לא מאמינה  /שיקחו אנשים
בריאים  /וחזקים כמונו  /ויהרגו אותם ".מאחורי ההצהרה על חוסר האמון ביכולתו של
בן אנוש להרוג 'ככה סתם' אנשים כמותם ללא סיבה וללא תכלית עומדות שתי עובדות
מוכחשות .ההצהרה " :אני לא מאמינה" מצביעה בהכרח על קיומן של שמועות בדבר
רצח המוני שיטתי .שאם לא כן ,אין מקום להכללה שכזו ,ואין מקום להצהרת אי אמון
גורפת .לפנינו ,אפוא ,מצב נפשי של הכחשה ,לא מצב של חוסר ידע .גם אי האמון שבני
אנוש מסוגלים לכך הוא מצב נפשי של הכחשה ,שכן ,יש מן האימה באפשרות קיומה
של תופעה מפלצתית שכזו .התמימות המובעת בשיר איננה העמדת פנים .ככל שהאימה
גדולה יותר ,כן גדל הצורך הנפשי להתגונן מפני המציאות ומפני ההכרה במציאות זו.
דרך זו להתגוננות ,לא זו בלבד שהיא בריחה אל התמימות ,אלא היא התמימות עצמה.
ועם זאת ,לפנינו הצהרה אירונית ,שלה שני פנים – הפן של 'בטרם' והפן של 'אחרי' .ואכן,
אם נתבונן בכתובת שבראש השיר  " :זכור לי בקרון שלנו זוג /בשם הרשמן" ,//מתוך ספר
זיכרון ליהודי וירז'בניק-סטרחוביץ ,נבין – הפיכחון שלאחר מעשה הוא של הכותבת,
והיא איננה הדמות השירית.
למעשה ,בלבול הדעת מבצבץ במצבן של הנפשות הפועלות – תמימות? הבנה?
הכחשה? הסתגלות למצבים מאיימים? להלכי רוח אלה הדים גם במכתבה של נושי מאת
א נ ד ר ש מ ז א י .דומה שהמכתב אינו מכתב ייצוגי ,אלא מכתב פרטי שנכתב בשנת
 .1944אך רבים מן היהודים שגורשו מהונגריה יכולים לעמוד מאחורי מכתב זה " :עכשו
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כבר בטוח לגמרי ,עכשו כבר ברור ,כי יקחו אותנו בעוד כמה שעות .אין לי מושג לאן".
אי הידיעה על העומד להתרחש יש בו איום .ובכל זאת מתעודדת הכותבת תוך הכחשה
עצמית " :ואולם אל לכם לדאוג" אך המילה " ואולם" מסגירה את החשש ,המתחזק
במשפט הסוגר " :הדרך שלנו – תוביל לאשר תוביל – בורא העולמות ידאג לנו" .העידוד
העצמי מסגיר את האימה ,מצד אחד ,ואת המפלט האמוני ,מצד שני .האמונה בבורא עולם
מעניקה בסיס לתקווה – " אתה סתר לי ,מצר תצרני" .העיסוק בפרטים הקטנים מסיח את
הדעת מן החששות ומן הפחדים ומאפשר אשליה של המשכיות בתנאים משתנים .ובכל
זאת ,הבלבול והמבוכה פורצים מבין השיטין.
בשני פרקים בספרה של ק ל ר ה א ש ר-פ י נ ק ה ו ף ילדי כוכבים מתוארת אותה
תמימות מנקודת מבטו של ילד .ברשימה שיירה ניכרת מציאות מסוימת ,שהמבוגרים
מבינים אותה ומאוימים על ידה ,אך לא הילד המוגן על ידי הוריו .גם סיפור זה מורכב
מעצם כתיבתו .כותבת אותו אישה בוגרת לאחר המלחמה ,אישה ששמעה את הסיפור מפי
הילד לאחר המלחמה ,שהבין ,לאחר המלחמה ,שראייתו הוא בשעת האמת הייתה נאיבית,
בעוד שהוריו היו מפוכחים .לגבי הילד ,עומס האירועים הוא רב ,והם באים תכופים מאוד
ומעייפים – " עד שאתה מהלך ישן על יד אבא ,ואינך מסתכל סביב לראות כמה ,כמה
דברים רבים ומוזרים קורים" .כל עוד האחריות של ההורים מתקיימת ,נמשכת הילדות,
ועמה – החופש מדאגה והחופש שלא לראות את האיום שמסביב ,אף כי הוא קיים וניתן
לחוש בו " :לפי המשפט האחרון שאמר ראה שהוא חוזר על הדברים .כאשר חזר האיש

על הדברים בשלישית ,כבר הבין הכול .הוא אפילו לא נבהל ,כי כבר שמע את הדברים
פעם וחצי" .והאמת היא שהילד לא הבין מאומה .הבנתו היא מילולית בלבד .הוא נזקק
לשמיעה של שלוש פעמים כדי לקלוט את הנאמר על פני השטח .ואף על פי שדברי הכרוז
יש בהם איום מפורש ,נחה דעתו של הילד .הוא נשאר בתמימותו הילדית .אך ההורים
נבהלים כשמסתבר להם שהילד שמע את הכרוז" :הם נפנו אליו בבהלה" .בהלת ההורים
היא כפולה :הם מבינים היטב ,לא מילולית בלבד ,את דברי הכרוז .התמימות מהם והלאה.
אך בהלתם הגדולה ,הגוברת אף על תחושת האיום ,היא שמא אכן הבין הילד את אשר
שמע.
סיטואציה זו ממחישה באופן חריף את הניגודיות שבין העולם הילדי לבין עולמם של
המבוגרים ,בין תמימות ילדותית לפיכחון של אנשים בוגרים .הפיכחון הוא נורא ,שכן
תגובת ההורים מצביעה על הכרת המצב ועל השלמה .דאגתם היחידה היא למנוע מן
הילד את סבל ההבנה .ובאחת הופך הילד הגדול לתינוק בר הגנה בעיני האם " :וכך היא
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שגם כאן מודחקת ההכרה שקשה לשאתה ומוכחשת " :אך היום נעים לו שהיא עושה כך",
מודה הילד הגדול ומסגיר באחת את ההדחקה שלו :היום נעים לו – מה יום מיומיים?
הוא חש את המועקה השוררת בין ההורים " :ואבא בא ועמד על יד אמא והניח את ידו
על כתפה ואמר :היה לנו טוב כל השנים האלה" .זהו סיכום מצמרר של חיים שלפני מותו
של אדם .המודעות של ההורים – מלאה ,ועם זאת ,מעורפלת .בשביל הילד ,זהו רגע של
אינטימיות ושל חיבה.
נקודת ראות כפולה יוצרת אירוניה כואבת גם בתיאור שלפנינו – תמימות ואף שמחה
מול קטסטרופה מאיימת .התמימות מועצמת אצל הילד ,והיא תופשת את מקומה של
תחושת הדאגה ":הוא נורא שמח שהוא הבכור ,ושהיה ער בשעה שעבר הכרוז ,ושאבא
ואמא כל כך נחמדים זה אל זה ואליו ,ושהיה להם טוב כל השנים האלה" .סיכום הביניים
של שנות החיים מעורר שמחה תמימה בלב הילד ,מבלי שחש שיש בכך סיכום של עבר,
של מה שחלף ,וכדבריו – שהיה להם טוב .וכל התיאור הזה כולו הוא פתיח לעבודת
ההתארגנות לקראת היציאה אל הקרונות .התיאור האידילי ,האוהב ,הדאגני נמשך עוד,
עד כי אנו מפקפקים אם אכן קולטים גם המבוגרים את אשר עומד להתרחש " :כשאמא

ניגשת להדיח את כלי הארוחה ,אבא צוחק צחוק של פרחח ,השתגעת? הוא קורא ,בשביל
מי תשאירי מקום מסודר?" .ובכל זאת ,איזה פיכחון כואב ,גם הקורא מבולבל .התמונה
המשותפת לרבים מהיוצאים אל מסע המוות בקרונות היא התמונה של בית – בית מסודר,
נקי ,נעים – שאליו עתידים ,כביכול ,לחזור .וברגעים הגנובים האחרונים מייצרים בני
הבית חוויה של התפרקות ,שברגיל לא הייתה מתאפשרת ,תוך עליצות ומשובה ,ועל ידי
כך משכיחים את אימת העומד לבוא " :הוא שוכח שבעצם זו הפעם האחרונה שהם נמצאים
בחדריהם בין הדברים שלהם ,ושבעצם הם צריכים להיות עצובים" .תמימות והדחקה
משמשות יחדיו ויוצרות מצב בלתי מוכר של בלבול ושיכרון.

אך התמימות הנאצלת והייחודית הזאת נסדקה ללא שוב " :כבר נאמר כי לעולם
לא יהיו עוד אנשים תמימים כמו הקרבנות על סף תאי הגזים" ,כותב י ש ר א ל
ג ו ט מ ן ,מלוחמי המרד בגטו ורשה ,משרידי אושוויץ ומחשובי חוקרי השואה (אושוויץ,
סקירה כללית).
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לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 ))1התמימות וההיבט האירוני מבטאים שתי פרספקטיבות שונות .כיצד הן
משתלבות בטקסט אחד?
 )2מה בין התמימות של עולם הילדות לזו של עולם המבוגרים?
 )3מהו ההבדל בתהליך ההתפכחות בין הילדים לבין המבוגרים?
 )4על מה מעיד חיתוך העץ של מ ש ה ה ו פ מ ן רכבת המוות 1967
במסגרת השוואה זו? באיזה אופן?
 )5העמדת הפנים היא חלק מתהליך ההתפכחות .הסבירו.
)6

במה נפגע העולם האנושי עם אבדן התמימות?

מתחת למגף 1990 ,מתוך הקטלוג של שרה עצמון
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" רכבת ריקה הגיעה ,ולא של קרונות בקר אלא של קרונות נוסעים! ...לא מאמינים? אז
למה רכבת נוסעים? זו עובדה ,נכון?"
מה מוביל את היהודים ,תוך שיתוף פעולה מצדם ,אם כי שלא מרצונם ,אל המסע ,אל
קרונות הרכבת? האדם אינו אלא תבנית נוף תרבותו .בהטעיה של הנאצים את היהודים
המובלים אל הקרונות מגיעה הציניות הנאצית לאחד משיאיה .התרבות היהודית המבוזה
על ידי הגרמנים היא מדרגת הקפיצה שלהם לניצול מלא של אחת מן התכונות היפות
שהן פועל יוצא של תרבות זו – התמימות .התמימות היא שלמות והיא גם תום .להיות
תמים זו תכונה אידאלית של האדם מישראל – להיות תמים עם אלוקים ואדם .תמימות
נאצלת זו מובעת אף בתפילה " :אב הרחמים...הוא יפקד...החסידים והישרים והתמימים,"...
ולאורה התחנכו שלומי אמוני ישראל לאורך הדורות .מול הטוהר שבתמימות היהודית
ניצבת תכונה מהותית של הגרמנים ,שהיא פועל יוצא של התרבות הגרמנית – ניצול
החלש ,ניצול 'חולשתו התרבותית' על ידי 'הציניות הנעלה' ,שכן היא תכונה של 'החזקים
והיפים' .ציניות זו הפכה ל'מדע' נאצי – תכנון מוקדם ומדוקדק הנבנה והולך ומשתכלל
על פי הניסיון ובמהלכו .זהו מעקב צמוד ,כמעט 'מדעי' ,אחרי התמימות של הצד שכנגד
וניצולה .ההתנהגות התמימה היא ספונטנית ,פנימית ,שורשית ,והיא ניגוד מוחלט לציניות
המתוכננת .תמימות זו ואמונה זו באדם באות לידי ביטוי במילים של ל א ה נ ב נ צ ל:
" אני לא מאמינה ,שיקחו בני אדם...ויהרגו אותם".
תמימות נוגעת ללב מתאר פ ר י מ ו ל ו י בספרו הזהו אדם? התמימות כאן מלווה
בחדווה..." :הם היו רגילים לנגן ולרקוד אחרי יום העבודה ,מכיוון שהיו בעלי אמונה

ועליזים כאחד .נשותיהם היו הראשונות שסיימו להכין את הצרורות לדרך ,הן עבדו
בשקט ובזריזות ,כדי שיישאר זמן להתאבל ."...האבל אינו בשל החשש מפני העתיד לבוא,
אלא בשל הפרדה מן הקיים ,מן השורשים ,מחיי היומיום – מן 'העריסה' .האבל מקבל
ביטוי בכאב המתפרץ שבשירו של ס ט נ ל י מ ן .אלא שהמודעות וההתפכחות אצל
מ ן הן אטיות ומתעוררות בעיקר לקראת העלייה לקרונות ,ואילו כאן – האבל מתוכנן
מראש ומעיד על פיכחון מוקדם – ככל מנהלת בית נבונה הנשים אורזות ומצטיידות לדרך
בתכנון זמן המאפשר אבל עוד טרם עזיבת הבית" :רבים מאתנו עמדו ליד פתח צריפם.

לאט לאט חלחל לתוך נשמותינו רגש חדש של כאב עתיק יומין ,של עם שאינו יושב על
אדמתו...ייסורי הגלות שבכל דור ודור".
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האשליה וההטעיה של יהודי הולנד מותירות עולם רגשי אחר ,לפחות בראשית הדרך:

" שלום לך הולנד ,ארץ אהובה .זו אפוא הפרדה – בין הערביים ,ואור ירח רחום זרוע על פני
נוף חורף שוקט של שדות בתה ,של חורשות דוממות ונאמנות ...שלום לך ,הולנד ,לא את
היא שרצית שניטוש כך את אדמתך ."...פרדה מעין זו מתקיימת כאשר עוזבים דבר אהוב,
מעורר געגועים לשוב אל כל הטוב הצפון במקום לאוהביו .ברגע האחרון של הגירוש
לקרונות חשים יהודי הולנד שייכות רגשית הדדית בינם לבין ארצם.
את התמימות המדהימה שביציאה אל הקרונות מנצלים הנאצים בתהליכים
מתוחכמים של הטעיה מכוונת .אותה הטעיה שתוארה בכרוניקה אצל הרב ד ב
ו י י ס מ נ ד ל בסעיפי סעיפים מוצאת ביטוי גם ברשימות אישיות ובקטעים
ספרותיים .אך כגודל ההטעיה ,כן גודלן של הנפילה ושל ההתפכחות.
כאשר מתרופפת התמימות  ,ממהרים הנאצים לפעול בתחבולותיהם ,והתמימות חוזרת
לשלוט בנרדפים .ברשימה מסע לנכר הופך אובייקט יומיומי רגיל לסמל אירוני – קרון
נוסעים מסמל את החופש ואת היציאה למרחב ,ובדרך אירונית מעורר תקווה חדשה בלב.
ק ל ר ה א ש ר-פ י נ ק ה ו ף מספרת את סיפורו של ילד ,אחד מן הניצולים .היהודים כבר
יודעים שהם עתידים להיות מובלים בקרונות בקר ,והם כבר הסתגלו לידיעה זו .והנה
– הפתעה מרגשת של ממש!  " :רכבת ריקה הגיעה ,ולא של קרונות בקר אלא של קרונות

נוסעים! ...הבשורה עברה מפה לאוזן; המונים התקבצו אל הדרך הראשית לחזות בה
בעיניהם" .מצמרר לחשוב :שמחה זו ,מה היא עושה – לנסוע ברכבת נוסעים – זו השמחה?!
אך לא די בכך " ,מי שלא בא וראה ...דוחה את השמועה בלעג :סיפורי בדים ...אכן אמת".
ומאחר שהתכסיס הגרמני הצליח בהטעייתו ,פורחות שמועות הניזונות מאותה תמימות:
" מעמיסים כיכרות לחם ,סיגריות ,תפוחים – שהצלב האדום ידו בדבר."...

השמועות פורחות ועושות להן כנפיים – על כנפי הדמיון " :לא מאמינים? אז למה רכבת
נוסעים? זו עובדה ,נכון? אז למה שלא ייתכנו דברים אחרים שלא ייאמנו?" ההתעוררות
לחיים בקרב היהודים בעקבות קרונות הנוסעים המוצבים שם מזכירים את האופוריה
שבמחזה ביקור הגברת הזקנה לפ י נ ט ר .בעוד שבעבר הייתה אימה אוחזת בנקראים
אל הקרונות ,התהפך עכשיו הגלגל " :איחולי ברכה מורעפים על המוזמנים ,והם מקבלים

אותם בצחוק של נחת ...הילדים צוהלים וחולמים על תפוחים ועל כיכרות לחם" ,ומתוך
כך" :ומי אומר שבמחנה הבא לא יזכו בבית קטן ויגורו עם אבא ואמא ביחד?" ,כלומר,
על אף שהיה כבר ידוע ,לפחות חלקית ,שלא כך הם פני הדברים ,שאין מזון שכזה ,ולא
קרונות שכאלה להסעת היהודים ,ולא בתים קטנים ולא משפחות משפחות – האשליה
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לתקווה דווקא ,עד להתפכחות העתידה לבוא.

יתר על כן ,הופצו שמועות אף על ניירות מסע לפלשתינה או לאנגליה " :לא מאמינים?
אז למה רכבת נוסעים?" .קרונות הנוסעים המוצבים בתחנה משמשים אבן שואבת לבילוי:
" בני אדם מטיילים הלוך ושוב לאורך קרונות הנוסעים כפי שהם מטיילים בכל ערבי יום
שני לאורך קרונות הבקר .פקידה גרמנייה באה לאחרונה למחנה ,ואנשים זומנו אליה
לבדיקת ניירות ...איחולי ברכה מורעפים על המוזמנים ..הפעם אין זו בדיה ."...הילדים
שזומנו אל הפקידה הגרמנייה מתלהבים וחולמים על מזון ועל ממתקים " אף שאיש לא
ראה את המעדנים האלה מועמסים על הרכבת" .אך ,ראה זה פלא" :ומסע הפלאים ברכבת
הנוסעים אל המחנה האגדי נדחה למועד לא ידוע .הרוב אינם פורקים את מזוודותיהם ,הם
אינם מאמינים שאפשר לנתץ חלום ככה – "...בציפייה שכזו ומתוך אמון שכזה ,מאמינים
הגרמנים ,ברור שיעוטו על כל קרון שיגיע .אך " כאשר שבה ומופיעה במחנה רכבת
נוסעים ריקה – מצביעים עליה בלגלוג" .ובכל זאת ,דווקא הפעם..." :שיש דברים בגו...
והמובלים לרכבת אינם עוד עדר אילם ומושפל ,נשמעים קולות צחוק ושיחה ...נשמעות
ברכות דרך-צלחה וידיים מתנופפות ."...כמה אירוניה בתיאור זה! מצד אחד ,האנשים קלטו
את המשחק הציני הגרמני ,והם מצביעים על רכבת הנוסעים שהגיעה להטעותם בלגלוג.
אך מצד שני ,הם גאים בעצמם וחשים שהם " אינם עוד עדר אילם ומושפל".

המשחק הגרמני הצליח על אף הכול ,והקרבנות מברכים זה את זה ,במה? ב" דרך
צלחה" ! כך נפרדים יהודי הולנד מארצם .התיאור המפורט של העליצות בקרונות ושל
הביטחון במזלם הטוב של הנוסעים עומד להתהפך על פיו .ככה צלחה הפעם הזאת
השטניות הגרמנית " ,והילדים מבקשים עדיין לחם וממתקים" אצל הוריהם שבעי הנחת,
ואף האמהות תוהות " :מה עושות האמהות שנלקחות בקרונות הבקר?" ,שהרי אפילו להן,
בקרונות הנוסעים ,צפוף " ואין מקום ליישר רגל" " ,איך ישנים הילדים בקרונות הבקר אם
האמהות אינן לוקחות אותם אל חיקן?" .אבל עד מהרה תכה המציאות על פניהן ":מפעם

לפעם נעצרת הרכבת לשעות ארוכות אי שם בלב השדות ...במרחב השומם ,שרק שלדים
שרופים מסמנים בו את הבניינים והרחובות ,נוסעת חשמלית – מראה נלעג ומתעתע...
מדוע הוא (הירח) נוסע עם הרכבת וחושף לראווה את כל קריית המוות מן הקצה את
הקצה? ...בעיניהם הם כמו רואים את הכתובת שרשמה יד אדירים על פני הרקיע הזרוע
כוכבים' :מנא מנא תקל ופרסין' ...והם חוזים בחורבנו של עולם" .ואף כי בתמימותם הם
מתנהגים כאילו הרכבת ממשיכה במסעה לארץ ישראל ,כביכול " ,כבר חדלו להאמין",
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ועם זאת ,האשליה ממשיכה לתעתע באנשים ,וההתפכחות מאוחרת מדי " :ואכן האשליה
מתנפצת כאשר הרכבת עוצרת סופית ."...התכסיס הנאצי יצא נשכר – בלבול ומבוכה
השתלטו על המוסעים ,והריהם מיטלטלים בין ייאוש לתקווה ,ונופלים כפרי בשל אל
תוך המלכודת המתוכננת היטב .לא רק נוסעים אלה הגיעו ברצון במזוודות מלאות כל
אוצרותיהם ,שאותם ייקחו הגרמנים בקלות ,אלא נפתחת כך הדרך לכל אלה המצפים
לקרונות האחרים שיבואו וייקחו אותם בשמחה גדולה ,כביכול ,לארץ ישראל.

תחבולה אחרת ,דומה ,מתוארת ברשימה שיירה ל א ש ר-פ י נ ק ה ו ף " :מכניסים אותם
לקרון חשמלית ...התינוק שוכב עכשיו על ערמת הבגדים בעריסה ,שאבא ואמא העמידו
ביניהם על הספסל .נעים לנסוע שוב בחשמלית .כמה זמן עבר מיום שאסרו על היהודים
לנסוע בחשמלית?" וההטעיה נושאת פרי .ועד היכן מגיעה ההטעיה? היהודים המוסעים
מאמינים שאכן השתנו פני הדברים לטובה ,ואינם מבינים כיצד זה הלא-יהודים ,העומדים
לאורך מסלול החשמלית – " רבים מהם מסירים את כובעם ובוכים ,וזה מפחיד קצת כי הם
בוכים בגלל היהודים .היהודים עצמם אינם בוכים אלא מסתכלים בדומייה" .והסיטואציה
שהיהודים ,או לפחות המספר ,אינם מבינים אותה לאשורה (אם בשל תמימותם ואם
בשל ניצחון ההטעיה) מעוררת צחוק " :בעצם מצחיק שרק היהודים אינם בוכים ואינם
צועקים ,ודווקא להם קורים הדברים .הדבר מצחיק אותו" .הצגת הניגודיות בין תפישת
המציאות של היהודים המובלים אל מותם לבין תפישת המציאות של הגויים המתבוננים
במתרחש מעצימה את הצגת הטרגיות שבמצב ההולך ומתרחש ומתגבש וברוע הקורם
בשר ,עור וגידים ,מבלי שהנמענים חשים בכך .וככל שחוסר המודעות הוא אבסורדי יותר
– " הדבר מצחיק אותי " – כן גובר האלמנט הטרגי שבמצבם של המובלים.
מלבד הציון העובדתי ההיסטורי קיים בהצגה זו אלמנט ספרותי המעניק יתר עצמה
ויתר עומק לתיאור המציאות המתהווה מעבר לדיוק בציון העובדתי .אבל ההתפכחות
לא תאחר לבוא .לאחר שהוטעו ונכבשו ונלכדו מגיע רגע של אמת – היהודים אינם עוד
אדונים לעצמם ולחייהם (והשוו למסופר במסע אחר על תחושת גאוותם של המוסעים
ש " הם אינם עוד עדר אילם ומושפל") .אך עד להתפכחות המלאה יש לעבור עוד שלב
של הטעיה .לאחר שלוקחים מהם את מה שמייצג עבורם את זהותם המשפחתית
– את מפתחות בתיהם – " מעתה אין להם מאומה" – הם חשים שנשמטה הקרקע מתחת
לרגליהם .בלא לומר מפורשות – משתלטת עליהם האימה ,ו "הם משתדלים להיצמד זה
לזה ולהישאר יחד" .אלא שהתנאים הולכים ורעים וטופחים על פניהם .אין עוד צורך
בתכסיס ההטעיה .החיה נצודה כבר .חשמלית עם משלוח חדש מגיעה – " צועקים הירוקים
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שתסיעם לאי שם ,הם שוקעים שוב באשליה ,כשסמל הקרון האוטופי בעוכריהם " :לבסוף

הגיעו אל הרכבת ,והקרון לא היה אפילו קרון בקר .הוא אינו יכול להכחיש – הוא נהנה
לשבת ברכבת ולנסוע ,כאילו הם לא יהודים ...אנשים לא הבינו שעניין החלונות הסגורים
הוא רציני  ,והריהם פותחים אותם כי חם כל כך בתוך הקרונות ,אבל הירוקים צועקים
ומקללים ומכוונים רוביהם" .ההשפלה כה קשה ,עד כי " לשבת בקרון ולנסוע ,כאילו הם
לא יהודים" ,באופן פרדוקסלי ,הופך לעניין שבגאווה ומעורר שמחה.

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 )1בהעמדה של התמימות היהודית מול הציניות הנאצית נמצא אחד
ההבדלים שבין שתי תפישות עולם .דונו בקביעה זו .התבוננו בציור של
ל י א ו ה א ס  -הירידה מרכבת הטרנספר ( ,)1944 – 1943וכן בציורו
של ה נ ד ר י ק ו ל ק  .1944שימו לב לאופן ההעמדה של דמויות
הנאצים.
" )2היה לנו טוב כל השנים האלה" (ילדי כוכבים) – מה בין הבנת הילד
להבנת הבוגר?
 )3כיצד התאפשרה ההטעיה הנאצית? מה מקורה?
 )4א ש ר-פ י נ ק ה ו ף בשיירה מציינת את בכיים של הפולנים מחוץ לקרון
כנגד האיפוק של היהודים שבתוך הקרון – כיצד ניתן להסביר תופעה
זו?
 )5שם הרשימה מסע לנכר טעון משמעויות מנוגדות – מהן? מהי האירוניה
שמבטאת המילה 'נכר'?
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התפכחות ואימה   -עומק האימה
" שהכול יהיה מסודר –  /לארוז צילום –  /מסרק ,מברשת – .../וכעת מבט בשמים – /עם
בוא הפרידות–  /להידחק לתוך קרון בהמות–( " .../ביום ההוא).
התמימות ,האמונה בטוב ולאחר מכן ההתכחשות המתמשכת למציאות הממשית
ולמשמעותה מדחיקים אצל רבים מן הקרבנות את ההתפכחות ,שכן בעקבות ההתפכחות
תבוא האימה הנוראה – ממנה אין מנוס .הפחד מלווה את חיי היהודים בגולה בתקופות
רבות .הפחד אף גובר עם כל שלב בהטלת הגזרות של הנאצים .הפחד קיים מפני מעשיהם
הגלויים בפועל .החרדה מתעצמת מפני העתיד הנורא הבלתי ידוע המצפה להם ,אך לכלל
תחושת אימה מגיעים הקרבנות עם המפגש עם האין ,עם החידלון ,עם התהום שאין
אחריה מאום .ה י י ד ג ר ,במהי מטאפיסיקה ,כותב:

" באימה – אנו אומרים – 'אתה חש אי-ביתיות מפלצתית'...איננו יכולים לומר מפני מה
אתה חש אי-ביתיות מפלצתית .אתה חש זאת מכול וכול...לא נותר משען .בהישמטותו של
היש – 'שום' זה לבדו נותר ואוחז בנו .האימה מגלה את האין".
לאימה זו השלכות ארוכות טווח ועמוקות – היזכרות בלבד באימה זו מעוררת פלצות
בהווה ,גם לאחר שנות דור .הסבל הפיזי המתמשך ,הקשיים והלחצים ההולכים וכבדים
ונערמים יוצרים מצבי נפש חדשים שלא הוכרו קודם לכן ,לפחות לא באיכות ובעצמה
שנחתו על הקרבנות עם הצטברות הזמן .לזמן תפקיד מרכזי בהבנת האירועים .הזמן
שיחק בשני מישורים :התגברות הסבל  ,מצד אחד ,והתבדות האשליות ורכישת תובנות,
מצד שני .ואז באה ההתפכחות .נקודת ההתפכחות היא רגע קשה במיוחד – לא די בכך
שכול שהיה אבד ואיננו באחת ,אלא אף התקווה למימושו מחדש בעתיד מתבדה ,ויתר
על כן – אי ודאות תהומית עד הבנת המציאות לאשורה מטלטלת את הקרבנות באימה
פתאומית שכמוה לא חוו עד אז .אימת ההתפכחות מלווה בתחושות עזות של זעם ושל
השפלה ,של חוסר אונים ושל איבוד העצמיות עד כדי תחושת טירוף ,ובמעגל החוזר על
צירו – אלה מוסיפים על חוויית החרדה ,שכמוה לא ידעו קודם לכן .עדויות על תהומות
הנפש האלה נוכל לקרוא ברשימות של ניצולים.

התמציתיות של השורות " :עם בוא  /הפרדות–  /להידחק לתוך קרון בהמות–  /קדימה
מזרחה" בשירו של ס ט נ ל י מ ן מבטאה צרור של ריגושים – מהלומה ,פלצות ,פחד מפני
הבלתי נודע או פחד מן המוות ,פרדה אחרונה מן היקר ,מכל שהיה ,מעצמך ,תוך השפלה
קשה – להידחק לתוך קרון בהמות – סיום צורם לכל החלומות ולכל המאוויים .קרון
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לשחיטה בתוך קרון המיועד לכך .המילה הדו משמעית 'פרדות' מצטרפת למשחק מילים
מתחרז :הפרדות – הבהמות .וכך נפרדים מכל שהיה ,מכל היקר ,ובאירוניה מרה הופכים
לפרדות המובלות לשחיטה בקרון בהמות .המציאות והאסוציאציה מחזקות את המצב
האימתני .מגיע הזמן להיפרד וללכת לקראת מוות .צירוף המילים 'קדימה – מזרחה' גם
הוא דו-משמעי' .קדימה – מזרחה' מתנגן בצליל מלרעי של תקווה ,של צעידה קדימה.
'קדימה' מסמלת תמיד את העתיד הפתוח ,את הצעידה בטוחות' .מזרחה' הייתה לגבי
מאמינים תמימים עתיד חדש (אם כי לא רצוי) ,יישוב מחדש ,מעין הגירה כפויה " :ומי
אומר שבמחנה הבא לא יזכו בבית קטן ויגורו עם אבא ואמא ביחד?" (מסע לנכר מאת
א ש ר פ י נ ק ה ו ף) ,בעוד שלמעשה המילה 'קדימה' צופנת – השמדה .נוצר כאן ניגוד
אירוני בין התקווה שקיבלה חיזוק משום מקום לבין האמת האיומה .משחק המילים הוא
אף אירוני מזה .הצירוף 'קדימה  -מזרחה' נשמע כמו קריאה חלוצית לעלות לארץ ישראל
– הן לשם נשאו עיניהם כל ימי חייהם .המילה 'קדימה' עצמה משמעה – מזרחה ,לקדם,
וקדם מסמלת את ארץ ישראל (" ולפאתי מזרח קדימה /נפש יהודי הומייה" ,התקווה).
ואכן ,נפוצו שמועות על רכבות נוסעים שיעדן – פלשתינה .ואלה שהלכו אחרי האשליה
ישבו בקרונות הנוסעים המטעות (בהולנד) ושרו משירי ארץ ישראל ,כמובן ,עד אשר
התנפצה האשליה – ההטעיה (מסע לנכר).
תיאורי המסע אל הקרונות משתנים לעתים מתיאור לתיאור ,בהתאם למיקום
הגיאוגרפי של המשולחים .לעתים נמצא תיאורים כמעט זהים של רוע ,של אכזריות ,של
אטימות .איסוף האנשים אל הקרונות נעשה גם הוא בברוטליות .על אף שיטת השלבים
הנאצית ,שהנחיתה על הקרבנות מצב נפשי של מעין הסתגלות למציאות המשתנה
והמדרדרת ,מזדחלת הבנת המתרחש אל רובד ההתכחשות של המודע ומעוררת אותו.
מונחים טכניים נטענים במשמעויות ומכים בתודעה בחדות מאיימת .כל משלוח של
יהודים באמצעות הרכבות כונה 'אקציה' .המילים 'אקציה'' ,רכבת'' ,קרונות' היו למושגים
זהים ,הן בינם לבין עצמם והן ביחס למושג 'אימה'' .אקציה' היא קרונות; 'אקציה' היא
רכבת; 'אקציה' היא עלייה אל הקרון ,שהפך לסמל האימה .לימים הפכו מושגים אלה
לסמלים ,ולעתים אף למטפורות .גם אלה שלא ידעו לאשורו של דבר שמדובר במוות,
בהשמדה ,חשו אינטואיטיבית באימת המוות' .אקציה' – מילה המעוררת פלצות בקרב
שוכני הגטאות " :היום החזירו אותו מהשער והוא לא יצא לעבודה .שמואליק הרגיש מיד

בתכונה של ערב 'אקציה' .אימת מוות הייתה מסביב .אמנם ,הרחוב התרוקן מאדם ,ואף
על פי כן נדמה היה כי המונים מצטופפים בו ,והכול נדחקים ,צועקים ,מבקשים מפלט".
(הקפיצה הגורלית מתוך הילדים מרחוב מאפו מאת ש ר ה נ ש מ י ת).
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האווירה סביב האקציה מתוחה ,קשה ומאיימת ,ותיאורה חוזר ונשנה ברשימות
העדות .תחושת האימה עולה מן התיאורים גם כאשר אין היא נאמרת במפורש .הצעקות
שאינן פוסקות ,האיומים ,הקצב המהיר וחוסר הוודאות המתוארים שומטים את תחושת
ההתמצאות ומעוררים בלבול וכאוס – ותחושת האימה מתעצמת .יש טקסיות מסוימת
סביב האקציות .כאשר משתנים ערכים בקואורדינטה ,כולם חשים ברעידת האדמה
המתקרבת " :שמואליק הרגיש מיד בתכונה של ערב אקציה" .ישנם סימנים ברורים ,כפי
שניתן לראות גם ברשימתה של ק ל ר ה א ש ר  -פ י נ ק ה ו ף  ,המתארת אחת
מן האקציות  -את היציאה האחרונה מן הבית " :ואז אמנם מגיע הרגע ,וצלצול חזק מאוד

נשמע בדלת .הם יודעים שזהו זה ,כי ביום הזה לא יבוא לא יהודי ולא לא-יהודי לצלצל
סתם .בדלת שני ירוקים .הם סופרים את הנמצאים בבית ,דורשים ניירות וצועקים שבתוך
חמש דקות הכול חייבים להיות מוכנים ,ולא ,הם אומרים ,יזרקו את כולם מן המדרגות,
ואז יסתיים הכול מהר ,הם מדברים רק בצעקות" (שיירה ,מתוך ילדי כוכבים).
באחד הפרקים בספרה – ליל טרנספורט – משרטטת א ש ר פ י נ ק ה ו ף חרדה
מודחקת " :לא היה כדאי לשלוח אותה אל צריף הילדים ,כי ממילא היא תישלח הלאה

בתוך שבוע .וחוץ מזה ,הרי היא כבר בת ארבע עשרה...היא אינה פוחדת משום דבר ,אבל
ביום שני בצהריים הרכבת נכנסת למחנה ,שורה ארוכה של קרונות בקר...אז היא מרגישה
את עצמה ילדה קטנה .לא בת ארבע עשרה...מי שנמצא כאן כמה שבועות ,כבר מכיר את
האירוע הזה של יום שני .ואילו החדשים ,אלו חרדים מכדי למצוא מילים...עכשיו היא
לפחות לא תיבהל כשיקראו בשמה .יותר טוב לדעת שאין מה לעשות ,מאשר להמשיך
ולקוות...עדיין תורה רחוק...אבל כל שם שנקרא מעביר בה זעזוע...הנערה שוכבת במיטתה
מחרישה ומשותקת .שמה עדיין לא הוקרא ,אך לא על שמה היא חושבת .היא הוגה בשתי
האחיות הזקנות ,אשר אינן חייבות עוד לעלות על הטרנספורט ."...אירונית ,אפילו שגרת
האימה מביאה רוגע מסוים.
בליל רגשות ,עד כדי אבדן עשתונות ,מציף את העד בספרו של פ ר י מ ו ל ו י הזהו
אדם?  " :רגשות שונים התעוררו בלבנו :השלמה עם הדין ,זעם עצור ,ציפייה לרחמי שמים,

פחד ,ייאוש ,כל אלה התרוצצו בקרבנו .נתונים היינו כולנו במעין טירוף הדעת אחרי ליל
הנדודים ...לא נותר בנו הכוח לחשוב ,ורק הזיכרונות הבזיקו במוחנו וננעצו בו כחרבות...
דברים הרבה אמרנו אז זה לזה ,דברים הרבה עשינו ,אולם ,מוטב שלא ייוותר מהם שריד
וזכר".
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צצים כתזכורת קשה בתוך המסה של מעשים ומילים ,המעידים על התפוררות בלתי
נשלטת של כל מה שראוי שייקרא אדם ומדרדרים את הקיום האנושי למחוזות אפלים.
הבזקי זיכרונות אלה במהלך המסע בצירוף הייאוש והחרדה מערערים את שיווי המשקל
הנפשי ,ואין עוד בקרה עצמית על מה שהתגבש במשך כל החיים עד הנה – התחושה של
אבדן צלם האדם ,שהתבטא במעשים ובמילים ,כה קשה ,עד כי השאיפה האישית היא
" שלא ייוותר מהם שריד וזכר" .אבל ,עצמת האימה ואיכותה ,אף על פי שהודחקו במשך
השנים אל התת מודע של הניצולים ,פורצות מסבכן ,והחוויה הבלתי נסבלת של אבדן
המוסריות העליונה חוזרת בכל מפלצתיותה .הכותרת " הזהו אדם?" נשמעת כזעקת כאב.
אימת הקרונות הולכת ומצטברת ,נדחקת ונאטמת בתוככי התת מודע .ההשכחה אינה
מעלימה את האימה .בתוככי הנפש היא פועלת ללא הפוגה ,והשפעתה על הנושא אותה
אינה נעלמת ,והיא מאיימת לפרוץ ביום מן הימים .הבחירה בשכחה ,מדעת ושלא מדעת,
אינה אלא בריחה מפני אימה אחרת – מפני התמוטטות הנפש .אך בעוד פ ר י מ ו
ל ו י מתאר מצב של חרדה הקרוב להתמוטטות הנפש בעת התרחשות הזוועות ,עולה
מרשימתה של מ ו ס י ה ד י י כ ס  ,עבדות בצל האימה – אימה מפני האפשרות
של התמוטטות נפשית בשל היזכרות בזוועות לאחר שנים של הדחקה .ההיזכרות בלבד
ברגעים קשים אלה ,אף לאחר נתק של שנים ,מעוררת את הרגשות שנחוו מחדש " :אלא
שיחד עם הזיכרונות מתעורר גם הפחד" ,כותבת מ ו ס י ה ד י י כ ס  " ,האימה

הגדולה של הימים ההם ,אשר בה בלבד היה כדי להמית ...שכן זכר הפחד ההוא בלבד
מעורר בי כיום חלחלה ,וזו בוודאי הסיבה שאני ושכמותי רוצות ומתאמצות דווקא
לשכוח…" .כל חידוש במסכת הסבל מעלה אותו בדרגה .כל עלייה כזו מבשרת עומק
חדש של האימה ,תוך היאחזות נואשת בתקווה – שלא כלו עדיין כל הקיצין .אך מעט
מעט נחלש כוחו של ה'אני' בהתמודדות זו עם ההכחשה ועם ההדחקה ,ומושגים מילוליים
מחייבים את האנשים להתמודד עם המציאות ועם האימה.
השם שנתנה הכותבת לעדותה מסגיר את עומק האימה ואת פרישת השתלטותה על
חייה הפיזיים והנפשיים של המספרת .זוהי כותרת דו משמעית .העבדות ההיסטורית בצל
האימה הסתיימה ב ,1945-אך העבדות הנפשית בצל האימה עודנה רודפת את מי שחוותה
אותה במסכת חיים רחוקה ,אחרת .המילה 'בצל' היא דו משמעית ,ובשתי המשמעויות
היא מתפקדת כמטפורה .במשמעות הראשונה ,האימה מלווה את עבדי הרייך השלישי
כצל ואינה מרפה .היא משרתת את הנוגש הנאצי .במשמעות השנייה היא עצמה הפכה
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לנוגש – נוגש לכל חייו של עבד הרייך לשעבר .ה'עבד' החליף את נוגשיו .העבדות הפכה
מחיצונית לפנימית .הנוגש החיצוני נטל את גופו של הקרבן ,אם כי שאף לפגוע גם ברוחו,
והקרבן נאבק שלא ייפגע צלמו .אך הנוגש הפנימי חודר אל פנימיות האדם ומאיים
להפיל ברשתו את כולה ולעכלה .מאבק הנפש על שלמות זהותה הוא קשה ויודע עליות
ומורדות ,אך לעולם נשארת האימה במארב ,מאיימת על קרבנה .ההתפכחות מקבלת,
אפוא ,משמעות נוספת ,חדשה – ההתפכחות היא מאבק מתמיד של המציאות בהדחקה,
במאבק להישרדות נפשית ולהשתחררות מעבדות זו.

לסיכום ,לחשיבה ולדיון
 )1הקרבנות עברו אירועי אימה גם לפני שנלקחו אל הקרונות .עם האקציה
ניכר שעלתה מדרגת האימה .מהי נקודת המפנה? מהי המשמעות של
המצב הקיומי שנוצר?
 )2בין המתארים את אשר עבר עליהם ישנם המנסים להביע את רחשי
האימה בלשון גלויה ,בלשון סמויה ואף ברמז ,ויש המנסים להתכחש
לה.
א .באיזו מידה ובאיזה אופן ניתן ,לדעתכם ,להביע את מלוא תחושת האימה,
ומהו חלקו של הקורא בניסיון לרדת לעומק המתואר? מהן מגבלות
התיאור? הדגימו.
ב .כיצד ניתן להסביר את הכחשת האימה בכלל ,ועל ידי הנערה בפרט (על
פי ליל טרנספורט)? מה לומדים אנו על עצמת האימה דווקא בשל
ההכחשה (עבדות בצל האימה)?
ג .השוו לציור של א ד ו ל ף א ד ל ר טיפה של מים – על מה מרמז
הציור מעבר לכותרתו? מהי משמעות הכתם הבהיר של הפחית וכף היד
המושטת על רקע התמונה האפלה?
 )3באילו אמצעים מילוליים מנסה המשורר

א י ת מ ר

י ע ו ז – ק ס ט להמחיש את הפחד ואת האימה? האם מצליחים
אמצעים אלה להעביר את התחושות ביתר עצמה? הסבירו.

 -70הקרון( " קרון /.נבהל הנוף ,במהומה /הופך דפיו/...שנות הילדות בחשך
דוהרות /.ובקרון צחוק השומרים גבר /,ראש בהמות צמח על הצואר//.
הפחד /כעיני חיות גדל  .".../מתוך :נוף בעשן ,פרקי ברגן-בלזן .ניתוח מלא
של השיר נמצא בפרק השני של החלק הספרותי .תוכלו להיעזר בו).
 )4כותרת של טקסט היא טקסט נושא משמעויות בפני עצמו .מהי תרומת
הכותרת של הטקסט לתוכנו של הטקסט ולמשמעויותיו? השוו בין
הכותרות 'ביום ההוא'',עבדות בצל האימה'' ,נוף בעשן' ו'הזהו אדם?'
לבין הכותרות 'ליל טרנספורט'' ,שיירה' ו'הקפיצה הגורלית'.
 )5כיצד באה לידי ביטוי האימה בציור הידיים? מה משותף
לציור ולכותרות 'ביום ההוא' או 'עבדות
(אפשר לבחור בטקסטים אחרים או בציורים אחרים).

לשחיטה 1990 ,מתוך הקטלוג של שרה עצמון

בצל

האימה'?
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אור וחושך
ר י ק ל ה ב ל ז ר כותבת בשירה קרון המוות:

" חשך הלילה ומאוים  /וגשם כה יזעף / ,ואפלה התהלוכה / :הולכות נשים ושב ...//
והקרון חשך יותר  /מליל ,בחוץ עומד / .הרחק קולות כלבים נובחים  /ושם ישחק אי-שד
 ...//עוד רגע המסע יעמוד / ,יכבה אחרון כוכב / .ואין שהות לי להרהר  /כי אכחד עכשו".
חושך ,איום ,אימה ומוות משולבים זה בזה ומנתקים את האדם מעצמו ,מתודעתו,
מיכולתו להתמודד מול כוחות האופל .השיר הנוגה הזה איננו מותיר תקווה – האפלה
הממלאה את הקרון וחודרת אל הלב וממלאה את הנפש היא עמוקה יותר מזו שמחוץ
לקרון ,אף כי זוהי שעת לילה ,והדמון מאיים מחוץ לקרון " :ושם ישחק אי שד" .אל ה'שד'
חוברים הכלבים ,המסמלים אף הם כוחות דמוניים .הגשם היורד אינו גשם ברכה ,זהו
גשם זועף .היקום כולו מאיים על היהודים הזנוחים לנפשם ,הצועדים אל הבלתי נודע.
לחושך תפקיד מטפורי – ללא יכולת לתאר את ההתרחשויות ואת התחושות בתיאורים
מילוליים ישירים ,החושך בא ומייצג את הנורא ביותר – את שלטונו של הכוח השטני
בעולם באמצעות שליחו .אין כאן כל חסד ואין תקווה לחסד .אפילו כאשר יכבה הכוכב
האחרון ,ופיזית יאיר היום ,האפלה המטפורית והסמלית תגבר .יתר על כן ,הכוכב האחרון
שכבה הוא בבחינת האור האחרון שנותר ,אף כי אור מעומעם כשלעצמו .לא השמש תזרח
ותבוא ,אלא אפלה מוחלטת תעטוף הכול .האור האחרון שיכבה יביא בעקבותיו את
הכיליון ,את ההכחדה הסופית .לא נותרה דרך להתמודדות כלשהי .מעבר לתיאור החשכה
השוררת בקרון ,מהווה הקרון החשוך ,הסגור ,הנעול בפני החוץ ובפני החיים ,ייצוג של
עולם האופל; אין חשוך ממנו ,תרתי משמע .התחושה הקשה שנותרת עם קריאת השיר
נובעת מכך ,שלא נותר עוד אף לא זיק של אור פנימי לחמם את הנפש ,להצילה ,אף כי
לא הצלה פיזית .השיר מותיר את הקורא מזועזע עד עמקי נפשו ,ללא יכולת להיאחז
בפנימיות.
בשירה הלילה האחרון ברכבת לאושוויץ מעמתת ח ו ה ב ר ו נ ש ט י י ן את החושך
החיצוני עם החושך הפנימי" :בחוץ שרר לילה אפל  ... /רק אור דק חדר לקרון / ,ונח על

פני אמי הצדקת / ,חיוורונה הפך פתאום לוורוד / ,והיא התחילה לוחשת ,לוחשת " ...//רק
קו אור דק האיר את פניה  / -פני המלאך של אמי הצדקת / .הבוקר לא האיר אחרי הלילה
ההוא / ,רק צוואתה הדהדה ביני ובין המוות".ההנגדה המשמעותית היא לא בין החושך
לאור בלבד ,אלא בכמות האור על רקע כמות החושך – "רק קו אור דק חדר לקרון ...רק
קו אור דק האיר את פניה ."...קו האור איננו ציון מדויק של כמות האור ,אלא משמעותו
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מבין החרכים .כאשר האפלה המוחלטת שוררת בנפש פנימה ,גם קרן אור אינה נראית,
ואין יכולת נפשית לקלטה ( ר י ק ל ה ב ל ז ר )  .קו אור דק על רקע האפלה הכבדה אין בו
הבטחה של תקווה .ב ר ו נ ש ט י י ן ניזונה מן האור הקלוש החודר מבחוץ  ,והיא מאמצת
אותו .כותרת השיר מצביעה על כך שהנוסעים יודעים מהי מטרת הנסיעה (אף כי השיר
והכותרת נכתבו לאחר האירועים) .האם החלושה ,החיוורת ,נפטרה תוך כדי מסע המוות.
ואף כי גם בתחושתה של המשוררת " הבוקר לא האיר אחרי הלילה ההוא" ,ניכרת נחמה
מסוימת :קו האור שנדחק אל תוך הקרון מוצא את פני האם ונח עליהם ומותיר רישום
רוחני עמוק ,שלא כבה עם האור הפיזי או עם בוא החשכה .ואף כי לא האיר לה היום עם
חלוף הלילה ,נותרו פני האם הצדקת – פני מלאך ,שדומה שמתת של ניחומים קיבלה הבת
עם מות אמה .האור ניצב כנגד החושך .בניגוד למאפיינים הדמוניים של החושך מתאפיין
האור ברכות ,במגע של קסם ,בהשראה מלאכית ,וכולו חסד .וגם אם נבצר ממנו להעניק
חיים במובן הפיזי בתנאים הנתונים ,הרי הוא מעניק חיים רוחניים.
בין מרכיבי הקיום שבחיים ממלאים האור והחושך תפקיד בסיסי ,והם מהווים גורם רב
השפעה ברצון לחיים וביכולת המאבק להישרדות .כמו צורכי היסוד הפיזיים של הקיום
– אוויר ,מים ,מזון ,צרכים שהמחסור בהם הביא לא רק לאבדן חיים ,אלא אף החליש את
כוח החיים ,את הדחף הטבעי לשרוד – כך גם האור ,כמצרך חיים בסיסי – פיזי וגם נפשי
– שלל בהיעדרו את כוח ההתמודדות והחליש את יכולת ההישרדות .אור וחושך מייצגים
בפועל מצבים מנוגדים ,ובמישור המופשט הם מסמלים ערכים מנוגדים .למושגים אלה
משמעויות עומק מעבר לקיומם הפיזי בעולם ולהשפעתם הפיזית על הבריאה – השפעתם
חלה על נפש האדם בפועל ,ומשמעותם מבטאה את רוחו .האור מסמל את הטוב ,את
הטוהר ,את החום ,את האהבה ,את החמלה ואף את הקדושה .החושך הוא העדר האור,
הוא העדר כל הערכים שנמנו כמסמלי האור.
בתקופת השואה היווה החושך ביטוי סמלי ומטפורי למצב האדם ,ואילו האור האיר
את הסמליות שבתקווה והזין את הכוחות הרוחניים והנפשיים של הקרבנות להיאבק על
הישרדות פיזית ועל המשך הקיום של צלם אלוקים שהוענק לאדם .ההתייחסות לאור
ולחושך ביצירות הניצולים ובזיכרונותיהם מבטאה ,לא אחת ,מלבד את הסבל הקיומי
בתיאור העובדות עצמן ,גם את הייאוש ואת האכזבה מעולמו של הקב"ה הממשיך לנהוג
כאילו לא קרה דבר ,ולהפגין את מלוא יופיו ואת פלא שלמותו.
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ק' צ ט נ י ק פותח את השעון בהתבוננות מכוונת כלפי השמש ,כלפי האור .הוא רואה
את האור (נשים לב לקשר הצלילי שבין 'ראייה' ל'אור' ) – האור הוא הנוכחות המרכזית
בשדרה ,הוא 'הגיבור' הספרותי .ללא האור הייתה השדרה מאבדת את משמעותה כמקום
של חיים ,ואולי אף את 'קיומה' .בקריאה ראשונה ,פתיחה זו מבשרת טוב ,תקווה :חלונות
ראווה גדולים ונוצצים לאור השמש הנתלה בכלי הניקל ,השעון החשמלי התולה מעל,
צמרות העצים המוזהבים בשמש הבוקר " :שמש ברחוב השדרה של מטרופולי ,צמרותיהם
של שני טורי העצים מוזהבות ,כמשוחות במכחול ."...ושוב " :שמש ברחוב השדרה ,לעת
בוקר ,בצאתך מביתך עשויה מעט שמש רך להרנין את צעדך ,"...ואת הבאות מנבאה השלכת
המתקרבת .ריבוי ההתייחסויות לאור ולמקור האור מוסיף עוד ממד מעבר לתיאורי האור
עצמו .האור המתגוון בשעות שונות של היום או של עונות השנה מדגיש את מרכזיותו של
האור בחיי האדם הפרטי ובחברה האנושית ואת כוח השפעתו .לאחר שהקורא ממשיך
ומתוודע לתכנים – נקראים תיאורי אור השמש בקריאה אירונית.
בפרק האחרון של השעון ,לאחר שהניצול חוזר לעיירתו ,מקבלים תיאורים אלה
משמעות חדשה ,משמעות טרגית " :שמש ברחוב השדרה .אותה שמש ,דבר לא נשתנה
כאן .מלבד" :באחרונה כשעמד פה – היה סוף-קיץ; עכשיו – סוף-חורף" ,החורף שסחף
וכילה הכול .ובמשמעות מטפורית ניתן לראות פתח לעידן חדש ולומר :בראשית הדברים
היה סוף עידן האור ,עכשיו ,לאחר שחזר ,זהו סוף עידן החושך .לשמש ולאורה בתקופת
השואה יש ממד של בגידה ושל הצטרפות למחנה הרשע ,וללילה ולמחשכיו  -לא כל
שכן.

פ ר י מ ו ל ו י כותב " :השחר עלה כמעשה בגידה ,השמש עולה כאילו היא הייתה לבעלת
בריתם של צוררינו הנחושים בדעתם להשמידנו( ".הזהו אדם?) .האקציות כולן ,או לפחות
ברובן ,נערכות בלילה " :היא מקדימה לשכב ,כי אמרו לה שבשעה שלוש מעירים את כולם
לשמוע את הקראת השמות ...האישה שעל ידה מעירה אותה ואומרת שעליה להקשיב...
היא שומעת את הדממה הנוראה שבצריף ,והיא יודעת כי בא הרגע" (ליל טרנספורט) .וכן:
"… ובעצם היה עוד לילה ...מכונית עברה ברחוב ובה ישב איש שצעק משהו ברמקול ...כל
היהודים חייבים להישאר בבתיהם ולהכין את חפציהם ...אסור למישהו להימצא ברחוב...
אבא ואמא מתחילים בשקט במלאכתם ...הם רוצים שהוא עצמו יישן עוד קצת ,כי הרבה
דברים עוד יתרחשו היום" (שיירה) .ובאותה רשימה בהמשך " :כבר ירדה אפלה גמורה
וגשם חרישי מטפטף ,מבעד לשכבות הבגדים הוא חש בצינת הלילה ...ואחר כך הם שוב
עומדים בחוץ ,ובחושך מוליכים אותם למקום אחר( "...שיירה) .ההדגשה של האירועים
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פחות מזו הפיזית ,ומעל לכול – מעטה של פחד מפני הבלתי נודע .אפלה–דממה–גשם
תורמים גם הם לערעור הנפשי ולחוסר הביטחון.

החושך מלווה בפחד ,באימה ,באיום " :שם ,בתוך הקרונות ,נולד בי הפחד הגדול ביותר
שחוויתי אי-פעם בימי חיי .אני מכנה אותו בשם 'הפחד הראשוני' ...ירד הלילה והיה חושך
ואפלה ' .וימש חושך '  .והפחד מישש וחנק בגרונות" (ד י י כ ס ,שם) .בעיקר נשזר
הפחד לתוך החשכה בביטוי השירי הלירי  " :בעיר פולנית ,עם שחר מוקדם  /בוקע ילל
ובכי בני-אדם / .אנשים טרופי פחד ערומים נדים / ,פתאום קול עולה" :צאו יהודים!"
(צאו יהודים ,מחבר אלמוני).
כפי שראינו ,אור וחושך משמשים גם בתפקיד מטפורי – גם ליצירת אווירה וגם
להבעת רגשות מעבר לתיאור העובדתי" .הבוקר לא האיר אחרי הלילה ההוא" – משחק
מילים מטפורי הנוגד את הראליה ,אך ממחיש את האפלה הפנימית בנפש .קו האור הנח
על פני האם משנה את מהותה ומעלה אותה בדרגת הקדושה .בתיאורו של פ ר י מ ו
ל ו י אור השמש בגד ואכזב ,מכיוון שלא מימש את התקווה המצופה ממנו .עם כיבוי
הכוכב האחרון בשירה של ר י ק ל ה ב ל ז ר כבות כל התקוות ,כבים אפילו המאוויים
וההרהורים ,כבים החיים .וברונשטיין מעניקה לקו האור החודר מבין החרכים של דפנות
הקרון תכונה של רכות ותפקיד של חסד – הוא מעניק אור ללחי חיוורת ומחזיר לה חיוניות
רכה ,מצד אחד ,אך גם עצמה ,מצד שני " :פתאום ראיתיה גדולה וחזקה / ,את אמי הקטנה
והצנומה ".קו האור הבוקע מדופן הקרון ומאיר את פני האם מקביל לאור הפנימי הבוקע
מנפשה ,מרוחניותה " :היא העבירה אותי אל עולם קסום  /של סיפורי צדיקים ואגדה".
האור המשולב הזה מעניק לה מראה של פני מלאך בפרדתה מעמק הבכא.

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 )1כיצד משרתים האור והחושך את מטרת הקלגסים?
 )2מהי המשמעות המטפורית (בהשוואה לתפקוד הפיזי) של החשכה?
 )3כיצד מבטא משחק האור והיום את המתרחש מבחינה היסטורית?
 )4האור הפנימי בנפש היהודית כנגד האפלה הפנימית בקרב הנוגשים
(גרמנים ,אוקראינים ואחרים).
 )5באיזו מידה באים ערכים אלה לידי ביטוי בציורים שבחוברת? הדגימו
על פי אחד הציורים.
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חוץ ופנים
" קשה היה לו לשמואליק להבחין בנעשה לפניו ...והנה הם כבר לפני קרון רכבת משא.
עד מהרה נדחף שמואליק לתוך הקרון ונלחץ אל הקיר ,הדלת נסגרה ברעש ,דפיקות
פטישים – ואפלולית מסביב( ".הקפיצה הגורלית).
" מן הצוהר יכולנו לראות את מורדות ההרים הגבוהים של בקעת האידיג'ה ,את שמות
ערי איטליה האחרונות שבדרכנו( " .פ ר י מ ו ל ו י).
הקרון הסגור ,החתום ,יוצר מציאות חדשה  -עולם בתוך עולם .אין קשר ואין דמיון בין
שני העולמות הללו ,אך המושגים 'חוץ' ו'פנים' יצרו מצבים חדשים גם מעבר למשמעות
הראשונית של מחוץ לקרון ובתוך הקרון – מצבים שיש בהם יחסים חדשים בין אדם לנוף,
בין אדם למרחב ,בין אדם לאדם ,וגם מערכת יחסים בין העולם הפיזי לעולם הנפשי.
ההתנסות הראשונה בהפרדה ובהבחנה בין 'חוץ' ל'פנים' נעשית כבר בהפרדת היהודים מן
האוכלוסייה הגויית ובהתכנסות בתוך הגטאות .מעט מעט סוגר העולם החיצוני על עולם
החיים של היהודים בכל מובן שהוא .ההסתגרות הולכת וגוברת ומצמצמת את המרחבים,
כאשר בתוך הגטאות מסתגרים הנרדפים אט אט בתוך מגוריהם או במקומות מסתור.
הסגירות הקשה והמצומצמת מכולן היא בתוך הקרונות .על פי המתואר ברשימה שיירה
נאלצים בני המשפחה יחד עם כל הנשלחים לחוות את המעבר מן 'החוץ' אל 'הפנים' כמה
וכמה פעמים' .הפנים' הראשון הוא הבית ,שממנו הם נזרקים אל 'החוץ' ,אל הרחוב ,אל
הקור אל הניכור .כאן ה'חוץ' הוא בהקשר שלילי וה'פנים' הוא החיובי" :בדלת שני ירוקים...

הם מדברים רק בצעקות...ברחוב עומדים שכנים ומכרים יהודים ,כולם עמוסים לעייפה...
מכניסים אותם לקרון חשמלית ...מורידים אותם מן החשמלית בכיכר הגדולה ומכנסים
אותם יחד בצעקות ....לבסוף הגיעו אל הרכבת ...עכשו הם יורדים מן הרכבת ...נדמה לו
שהשעה שעת חצות כאשר הם נדחקים פנימה למקום כלשהו ...ואחר כך הם שוב עומדים
בחוץ ,ובחושך מוליכים אותם למקום אחר ...ושוב מכניסים אותם למקום כלשהו."...
המעברים מן החוץ פנימה ומן הפנים החוצה מטשטשים את הזמן ואת המרחב " :איזה
יום היום? אחרי אתמול ,בעצם הוא דילג על יום אחד .ואולי דילג על הלילה?" הכפריים
הגויים הניצבים על מסלול הרכבות לאורך הדרך מדגישים גם הם את הניגודיות בין צמד
המושגים 'חוץ' ו'פנים' ,בין אם הם אמפתיים ואפילו מנסים לעזור ,ובין אם הם שמחים
לאיד .הם ממחישים ללכודים בתוך הקרונות את הפער שבין 'חוץ' ל'פנים'.
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דפיקות פטישים – ואפלולית מסביב" .הקרון הופך להיות יחידת עולם נפרדת שאין לה כל
קשר למתהווה מחוצה לה .סדר הזמנים מטושטש ,יום ולילה לא ניכרים ,חדירה של אור
מבחוץ מדגישה עוד יותר את הניתוק .המשחקים שבין אור לאפלה מתואמים עם אלה שבין
'חוץ' ל'פנים' ,ויחד הם מגלמים את האימה .למעשה ,אור ואוויר הם הקשרים היחידים בין
הפנים לחוץ ,כאשר נפרץ קטע מדופן הקרון " :לא ארכה השעה וקול חריקה של קרשים
נשברים נשמע ,זרם אוויר קר וצח פרץ לקרון" .כלומר ,מרכיבים בסיסיים בעולם הפיזי,
הטבעי ,השווה לכל נפש ,גם הם אינם עוד חלק טבעי של הקרון האטום באופן מוחלט
בפני העולם שמחוצה לו .מחוץ לעולם של הקרון יש טבע ,יש יישובים ,יש אנשים ,יש מזון,
יש חיים " :מן הצוהר יכולנו לראות את מורדות ההרים הגבוהים של בקעת האידיג'ה ,את
שמות ערי איטליה האחרונות שבדרכנו".
סדק צר שנפער בטעות מטעין את יושבי הקרון בזהות אנושית מחודשת – יש עולם
ויש תודעה ,יש מראות וריחות ואוויר לנשימה .אך סדק זה גם מרחיק ,מבודד ומכאיב
במודעות של אי שייכות לעולם החיים " .את מעבר הברנר עברנו בשעה שתים עשרה ביום

השני לנסיעה .כולם קמו על רגליהם אך לא פצו פה .המחשבה על השיבה הביתה העיקה
על לבי ,הזיתי בהקיץ ,בעינויי נפש ,בשמחה האדירה שתפרוץ שעה שנעבור בכיוון ההפוך,
בדלתיים פתוחות ...דרך הצוהר שבקרון הבחנו בשמות ערים אוסטריות בלתי ידועות
וידועות ...אחר כך הופיעו שמות צ'כיים ולבסוף פולניים ...הרכבת עברה דרך יערות עד,
כשהיא עולה לאטה ...השלג היה גבוה ...איש לא ניסה עוד ליצור קשר בזמן החניה ,ליצור
מגע עם העולם שמחוצה לנו .עתה כבר הרגשנו ש'עברנו לצד האחר'." ...
ככל שהמראות המתגלים דרך צוהר הקרון רבים ומפורטים יותר ,כן מומחש יותר
הניתוק מן העולם שבחוץ .תחושת הניתוק של ה'פנים' מן ה'חוץ' הולכת ומתעצמת,
ככל שהמסע חולף על פני שלטים שיד אדם ניכרת בהם – שמות מתחלפים בדרך אל
הניתוק הסופי .השלטים המתחלפים ממחישים את אבדן הקשר לחיים שבחוץ ולבני
האדם .המעבר ל'צד האחר' הוא פיזי גיאוגרפי ,הרחקה מארץ המוצא ,אך גם מעבר נפשי:
" משני צדי המסילה יכולנו להבחין עד למרחקים באורות אדומים ולבנים ,אולם לא
הגיעו לאוזנינו צלילים מוכרים המבשרים על מקום ישוב בני אדם ".הטבע הנסוג ונמוג
מותיר את נוסעי הרכבת חסרי כל אחיזה במציאות .אך הגרוע מכול הוא הניתוק מבני
האדם – ניתוק המצביע על גזירה מארץ החיים .ועל כן ,לא ניסה עוד איש אף ליצור קשר
כלשהו עם העולם שמחוץ לקרון שסתם על יושביו את הגולל .כל שנותר הוא להשלים
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עם הגזרה או לצפות לשינוי נסי .הניתוק הסטטי שאין עמו תנועה מוביל להשתלטות
האימה " :לאורו הדועך של הנר האחרון ,בלא המנגינה הקצובה של חיכוך אופני הרכבת
על המסילה ,בלא קול אנושי מבחוץ ,חיכינו שיתרחש דבר מה( " ...פ ר י מ ו ל ו י).
אפילו רעש החיכוך המונוטוני של הגלגלים במסילה ,שעורר בתחילה תחושת אבדן ורצון
לברוח ,ואפילו הקולות הקשים של צרחות ושל בכי ,שגרמו לתחושת ייאוש ,היו לגורמים
חסרים לנוכח הריק.
תחושת ה'בתוך' נעשית בלתי אפשרית יותר ויותר .ה'בתוך' צובר מעמס .הוא איננו
סטטי .וככל שחולף הזמן ,כן הולך ה'בתוך' ומתעצם ,והפער בינו לבין ה'חוץ' הולך ומעיק
יותר ויותר .עולם החוץ הופך אט אט לעולם הפנים באמצעות זיכרונות והגיגים " :רגע

אחד! האם אני חולם בהקיץ? והאם כל זה קרה במציאות? הלב מסרב להאמין שכל זה
קרה אך אתמול ...וכעת ,אתה יושב בצוותא עם המשפחה בקרונות בקר ועושה דרכך לעבר
אושוויץ" (בדרך לאושוויץ) .העולם החיצוני שהיה הולך ומאבד את ממשותו הפיזית והופך
לעולם פנימי .לפתע הופך הקרון לעולם החוץ והנפש לעולם הפנים .זוהי מבניות חדשה
לחלוטין שקשה מאוד להבינה – למי שלא חווה אותה .במבניות זו מקבל העולם החיצון
לקרון משמעות חדשה – מסע ברכבת סביב העולם היה אמור להיות מסע של שחרור ,של
הרחבת העולם החיצוני .ואילו עתה המסע ברכבת הוא היפוכו הגמור – הוא סוגר ומצמצם
את עולמם של הנוסעים בו (בדרך לאושוויץ) " .הרחק הרחק כלבים נובחים  /ושם ישחק

אי-שד // .ובלבבות מתחוללות טרגדיות עמוקות מים ... / .עוד רגע המסע יעמוד / ,יכבה
אחרון כוכב / .ואין שהות לי להרהר  /כי אכחד עכשו( " // .קרון המוות) .כלומר ,העולם
הולך ומצטמצם ,הולך ונסגר ,הולך וסוגר על יושביו עד מוות ,תרתי משמע – המוות הפיזי
בסופו של המסע ,אבל גם הצטמצמות פנימית – נפשית – רוחנית עד היעלמות העצמי.
זהו עולם סגור שאין לו מקור הזנה – גם לא פיזי ,גם לא רוחני נפשי ,והוא עלול לגווע.
" יותר מאשר שפתיה נעו / ,דבר מבטה העצוב / .איך לא הרגשתי אז אותו רגע / ,שאנו
כה קרובים אל ה'סוף'? ( "/הלילה האחרון ברכבת לאושוויץ) .אך אותה דמות אם ,אשר
פיזית היא קרובה אל סופה ,מאירה כאן באור גדול ומיוחד את דרכם הרוחנית נפשית של
ילדיה " :היא העבירה אותי אל עולם קסום  /של סיפורי צדיקים ואגדה( "// .שם) .מה שלא
יכלה לספק עוד המציאות של עולם החוץ מספקת ההתכנסות פנימה אל עולם האגדה
ואל הקסם שבעולמם של צדיקים – עולם רוחני פנימי מזוקק ,ללא כל שמץ של קשר אל
העולם החיצוני.
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פחד ,של אימה ושל בדידות ,מצד אחד ,ואת הצורך בקירוב ובהתקרבות בין האנשים ,מצד
שני ,כדרך להתגבר על תחושות אלו " .והטראומה החלה רק עתה ...בהתחלה לא תפסנו

את גודל האסון שפקד אותנו .זה לקח קצת זמן עד שהתאקלמנו .הלילה הראשון עבר
בהרהורים נוקבים ,ואיש מבינינו לא עצם עין" (בדרך לאושוויץ).
התגובה לפחד ולתחושת הבדידות היא ההתכנסות ,ההצטופפות מרצון ומגע פיזי:
" הם משתדלים להיצמד זה אל זה ולהישאר יחד" (שיירה) .בטרם העלייה לקרונות צועדים
האנשים " :זוגות זוגות ,שלובי זרוע ,ישרי גב ...אל הסוף העגלגל הלבן בקצה המנהרה

– מקום שם עומד ומחכה המוות ...זוגות זוגות ,חבוקים במצעדם ..זרועה המשולבת בזרוע
בעלה מצמידה אותו אל צדה ...הם חשים עתה איש את רעותו כאשר לא חשו מימיהם"...
(מבצע זקנים  ,ק' צ ט נ י ק) .הדרך היחידה להרגיע ולהירגע ,גם מחוץ לקרונות וגם בתוכם
היא הקרבה הפיזית " :האמהות משתדלות בדוחק רב להרדים את הקטנים בזרועותיהן...

מה עושות האמהות שנלקחות בקרונות הבקר? איך ישנים הילדים בקרונות הבקר אם
האמהות אינן לוקחות אותם אל חיקן? ...כאשר הקטר שב ומתניע ,נחרדים הילדים לרגע
משנתם ,וחוזרים ונרדמים שוקטים בידיעה שהכול כשורה :הם נוסעים ברכבת עם אבא
ואמא אל פלשתינה( "...מסע לנכר) .העולם הנפשי תופש את מקום החוץ.
'חוץ' ו'פנים' באים לידי ביטוי כשני עולמות בעם היהודי – אלה ש'בפנים' ,במסלול
המוות ,בארצות השליטה של הגרמנים ,ואלה ש'בחוץ' – היהודים בעולם החופשי " :אחינו

שלנו שמעבר לים  /טעמנו המר מהם איש לא יטעם / .לא ידעו ענותנו המרה כל-כך/ ,
שלנו כל רגע המות יחך ( "//צאו יהודים ) .גם בין עולמם של היהודים המושמדים לעולמם
של הגויים השותקים קיימת הפרדה של 'פנים ' ושל 'חוץ' " :יקיץ אי הקץ גם למלחמה/ ,
תתגל לתבל בעתה איומה / ,הלב היהודי בו מכאוב עד בלי די / ,אך מי כאבנו יחוש ,אך
גם כאשר יהיה העולם לאחר ,לאחר המלחמה ,ולא ייסגרו עוד יהודים בקרונות אטומים
– יישארו שני העולמות נפרדים " :מעיני – דמע ישטפו כולהם / ,עת יחשפו אי-פעם  /את
הגדול בקברי העולם / ,מליוני יהודים נחים שם / ,בטרבלינקה! בטרבלינקה!  ."//חצייה
זו שבין 'פנים' ל'חוץ' הנציחה כבר את עקבותיה בעולמם של העמים ושל בני האדם .זוהי
חצייה שאין דרך למחקה ולסלקה מן העולם.
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לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 ))1למושגים 'חוץ' ו'פנים' כמה משמעויות בכמה מישורים .מהם?
 )2מה השיגו הנאצים בהפרדה זו בין 'חוץ' ל'פנים'?
 )3מהי הדרך שבה מנסים הקרבנות להתגבר על האימה ועל תחושת
הבדידות שבעקבות הפרדה זו?
' )4חומה ו'טלאי' קדמו כרונולוגית לקרון ולמשלוחים .אך כבר עם הופעתם
הפיזית (חומת הגטו והטלאי הצהוב) הפכו לגורמים של 'חוץ' ו'פנים' ,גם
במישור הפיזי וגם במישור הסמלי מטפורי .כיצד? תארו את התהליך מן
הטלאי ועד לקרון.
 )5התבוננו בציור של ל א ה ג ר ו נ ד י ג  ,בקרון המוות  .1943כיצד מבטא
הציור את האמור כאן?
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" הזיכרונות והתפילות עוררו אצל כל אחד מאתנו ציפיות ,הרי יהודים אנו! אנשי אמונה
– דבר זה ילווה אותנו לאורך כל הדרך ,בטוב או חלילה ברע( ".בדרך לאושוויץ).
האמונה היא התשובה היהודית לאימה ,שהוגדרה על ידי ה י י ד ג ר ' -הישמטות
של היש' שאינה מותירה כל משען .האימה ,אכן ,מגלה את האין במכת הלם ראשונה,
אך הישות האלוקית תופשת עד מהרה את מקומה .זוהי הפנימיות בתמציתה ,כשהיא
מעומתת עם עולם החוץ המעוות .אמונה זו המתיקה רגעים קשים מנשוא והפכה אף
אותם לחלק מן ההתעלות הנפשית .ברגעים כאלה של התרוממות הנפש ,עד כמה שייראה
הדבר אבסורדי ובלתי מתקבל על הדעת – מופיעה גם השמחה מאי שם וסוחפת את כל
הנוכחים .נתעכב כאן על שלושה אירועים שהתרחשו בתוך הקרון ,בתוך הסבל ,שאך מעט
ממנו תואר לעיל.
האירוע הראשון מתאר את קידוש השבת בקרון ,שחל בערב ראש חודש סיוון ,בעומק
החולין ובמעמקי הטומאה .קשה להעלות על הדעת צירוף ניגודים משמעותי יותר .שבת
– ראש חודש – זמן ההתקדשות לקבל את התורה  -אלה חברו לאחד כנגד טומאת
הגויים בשיאה .זוהי הקדושה בעצמתה ,והיא מפיחה מרוחה על יושבי הקרון ,משרה
עליהם אווירה של חסד ושורה בתוכם .הזמן והמקום מעומתים כאן כנציגי הקדושה
והטומאה .דומה שכוחות גדולים ונסתרים העלו ניצוצות של קדושה בקרון .נביא את
תיאור ה'קידוש' בערב מיוחד זה בשלמותו ,שכן אין דרך טובה מזו לתאר את החוויה
של קדושה ושל התעלות כפי שחוו סגורי ה'פנים' על אף המחנק שבסגירות ואת האופן
שבו 'יצאו' מסגירות ה'פנים' אל מרחבי הרוח .יתר על כן ,מעולם קודם לכן לא חוו סגורי
הקרון חוויות עילאיות כאלו של קדושה ,של אמונה ,של משפחתיות ,של חום ,כפי שזימן
להם הקרון הסגור .וכיבוד הורים מרגש ונעלה שכזה לא חוו מעולם קודם לכן ,ולא ישכחו
עד עולם " :לפתע ,באופן ספונטני ,נזכרים כולם שהיום ערב שבת ,ולוח השנה מראה

לנו ערב ראש חודש סיוון תש"ד .עלינו לברך את החודש! חודש שבא עלינו ועל כל בית
ישראל .למרות המועקה שבלב ,מתגברים לרגע קט על המשבר הנפשי בו אנו שרויים.
ובעיקר – האימהות והאבות שבינינו! לאט לאט נשלפים מתוך "הפעקעליך" נרות שבת.
לרגע נדמה שאנו חולמים בהקיץ ...קשה מאוד לעצור את הרגשות שהשתלטו עלינו .אלה
פורצים כמו להבה מתוך אש ,ואין איש שיהיה מסוגל לעצור בעדם...חיזיון לא רגיל נתגלה
לנגד עינינו – כשאימהות ואבות אינם מסתירים את רחשי-לבם ,כשדמעות חונקות את
גרונותיהם .ולפתע אתה מגלה מחזה שטרם התנסית בו .כמעט בלי יוצא מהכלל ,יושבי
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הקרונות מתייפחים כמו ילדים קטנים .קשה להאמין שאנו עדים למחזה יוצא דופן זה,
והלב מסרב להשלים עם הגורל המר .הקרון האפל למחצה וגדוש האנשים מתמלא לך
פתאום תוכן חדש .אורות של שבת והרהורים .זה רגע שקשה להשתחרר ממנו .ולרגע אף
נדמה לך שאתה שומע את קולו של אבא כפי שזה היה נהוג בבית הקורא בקול' :ילדים,
איפה אתם'? 'שלמה'לה ,יענקעל'ה ,לייבעל'ה ,דויד'קה – בואו ,בואו! ואל תשכחו לקחת
אתכם את הסידור'' .כן אבא' – חוזרים הדברים ומצלצלים באוזנינו כאילו קרה הדבר זה
עתה .הפעם כאילו ביקשנו להרגיע את אבא ולומר לו' :הפעם לא נאחר .כן ,אבא היקר!
נזכור את דבריך'.כאילו אני מדמיין לעצמי ורואה בחלום את יום-שישי בטרם מצאנו
עצמנו כאן :בבית ,על יד שולחנות ערוכים ,זה עתה חוזרים הביתה מבית-הכנסת ,אווירת-
חג ושמחה מקבלת אותנו בכניסה הביתה .נרות השבת הדולקים ויין לקידוש מקדמים
את פנינו .על השולחן שתי חלות מכוסות במפת 'שבת שלום' ואבא פותח בשיר המסורתי
שלום עליכם ,ואנו ,הילדים ,מצטרפים במקהלה ופוצחים בשירה אדירה 'שלום עליכם'...
ואמא מתגודדת במטבח ומכינה מעדנים לארוחה החגיגית .ניגון השלום עליכם מתמשך
והולך .כולם בלי יוצא מהכלל נסחפים בהתלהבות למעגל השירה שנשפך מתוך הלב כמו
מעיין מתגבר .ולרגע אתה שוכח מה אדיר כוחו של שבת אחים גם יחד".
הקרון כולו נסחף באווירת השבת המיוחדת במינה .ההתרגשות וההתעלות – לא נודעו
כמותן בשבתות ביתיות 'רגילות' .הווה ועבר משמשים בערבוביה ,עד כי קשה להבחין היכן
הזיכרונות והיכן מועתקת חוויית השבת הביתית אל תוך הקרון .עירוב תחומים זה הוא
הערובה לגדולת הרגע ולחוויה ייחודית זו .יתר על כן ,החוויה של קבלת השבת בקרון
מעצימה את השבת וקדושתה במסגרת המשפחה ומעלה את דרגת ההתנסות בזיכרון.

דווקא הנסיבות הקשות הפכו את הטקס האמוני לחוויה שלא מן העולם הזה '" :כן אבא'...
הפעם כאילו ביקשנו להרגיע את אבא ולומר לו' :הפעם לא נאחר! כן ,אבא היקר! נזכור
את דבריך!'" (בדרך לאושוויץ).
כדי להגיע לדרגה זו של חוויה ,היה על יהודים יקרים אלה לעבור כור היתוך רוחני
ונפשי מדכדוך ומתחושת נטישה אל התרוממות הרוח ואל תחושת התעלות שבקדושה:

"...וכעת ,אתה יושב בצוותא עם המשפחה בקרונות בקר ועושה דרכך לעבר אושוויץ.
באופן איסטינקטיבי מפנים את המבט לעבר נרות השבת ,כאילו ביקשת שיתעוררו
ויתפללו למעננו .לכו העידו שמים וארץ לזכותנו ,מתפללים חרישית .תלמדו זכות עלינו
ותשאלו :למה זה עוללת לנו כל זאת?...להתפלמס עם האלוקים ,חלילה לנו לעשות כן!...
מי אנו שנעמיד את הקדוש-ברוך-הוא במבחן? ...הזיכרונות והתפילות עוררו אצל כל אחד
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בטוב או חלילה ברע".
עולם המעשה בחיי היהודי הוא עולם של 'ביחד' – של בני משפחה במרחב האנושי
המצומצם ,ובהקשר הרחב יותר – של היחס ליהודי באשר הוא .ה'ביחד' מחזק את היחיד
ונוסך ביטחון ,מצד אחד ,אך גם מחזק את הרוח האמונית ואף מעלה אותה לגבהים ,מצד
שני .ה'ביחד' מנפיק חוויות המושכות את האדם הרחק מעבר למציאות ולעשייה עצמה.
ואכן ,אין כמו ההידבקות בבורא עולם ,כמו האמונה הפוסחת על כל פקפוק ועל כל
תסכול ,כדי ליצור את ה'ביחד' ,ולתת מענה של אמת לנפש הנענה .יתר על כן ,גם עולם
הנפש הוא עולם של 'ביחד' .הזיכרונות של 'ביחד' בעולם המעשה כרוכים בתפילות לבורא
עולם .ורק השילוב ביניהם מספק את האמונה ואת התקווה ,ואף את תחושת החובה
לשרוד.

חוויה אמונית עילאית סוחפת שכזו ,המלווה בשמחה שמקורה בתהומות הנפש,
מתוארת ברשימתה של ת מ ר ה י ר ד נ י – אני מאמין .גם באירוע זה ,בתוך המציאות
הנוראה של הקרון ,בא לידי ביטוי כוחו של ה'ביחד' האמוני ,ומתוך המצוקה מתעלה
דמותו של ר' עזריאל פסטג ומפיצה אור יקרות בכל הקרון .תוצאותיו של הסיפור על
ר' עזריאל דוד פסטג מיוחדות ומאלפות .דומה שרק בתנאים של ניסיון שכזה יכולה
להיוולד עבודת ה' שכזו .תחילתו של האירוע במצב פיזי ,רוחני ונפשי ירוד ביותר:
" עתה ניצב עזריאל דוד דחוק בקצה קרון בהמות עם עוד כמאה יהודים ,ולבו חלל
בקרבו ." ...הדרך לצאת מן הסגירות הריקה הזאת היא להיכנס פנימה ,ולהעמיק בחיפוש
אחרי חוויות שבעבר .ואכן ,התכנסות זו פנימה מוציאה אותו אל עולם רוחני נעלה
המעורר בו שמחה:

" מתוך המחשבות הקשות ניסה עזריאל דוד להיזכר בימים אחרים ,ימים יפים מאלה...
לרגע תפס עצמו כמעט מחייך בהיזכרו באותם לילות שבת נהדרים ,בהם בילה בחצרו
של הרבי ממוז'יץ .איזו שירה אדירה הייתה שם!" .ר' דוד ניצב בין שני עולמות :בין עולמו
הפנימי העשיר והמגביה מעלה ,מעל עולמם של האחרים ,לבין אלה שלא זכו עדיין לצאת
מהסגירות של ה'פנים' " :המציאות הכאיבה לו ,עת הביט בפני האנשים הנוגים שלפניו,
בעיניהם הכבויות ,בתקווה שהכזיבה.".

עיון על פי נושאים -83-
המאבק הפנימי בסגירות זו מזעזע אותו ומביאו להתמודדות אמת עם עולם האמונה
הפנימי " :משהו ניער אותו'...זוהי שעת מבחן' ,שמע קול פנימי קורא לו' .זוהי שעת

האמת ,הרגע לפני שמחזיר היהודי את נשמתו הזכה לבוראו .מה בדעתך לעשות ברגע
זה?' עזריאל דוד חש אי-נוחות .הקול הפנימי לא הרפה' :במלחמה החיצונית – מלחמת
הישרדות הגוף – הפסדנו מול הצורר הנאצי; אולם מה בדבר מלחמת הרוח ,האם גם בה
הפסדנו את המערכה?' עזריאל דוד חש בלהט מוזר פושה בלחייו .כל הזיכרונות מחצרו של
הרבי ממוז'יץ הציפו את מוחו בבת אחת .מראות החסידים הרוקדים עם הרבי ,הניגונים
הנפלאים ,אורה של השבת ,האמונה הגדולה' .האמונה הגדולה' ,פעפע הקול בתוכו' :זוהי
שעת מבחן האמונה ,עזריאל דוד!' כמו מתוך חלום צפו ועלו למול עיניו מילותיו של
הרמב"ם ,מתוך שלושה עשר עיקרים' :אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ,ואף-על-
פי שיתמהמה – עם כל ...אחכה לו בכל יום שיבוא'' .אף-על-פי שיתמהמה' ,הציפו דמעות
את לחייו הגרומות של רבי עזריאל דוד' ,אני מאמין ,אני מאמין!'" .ר' עזריאל דוד עוצם
את עיניו הפיזיות בחוזקה ופותח את עיניו הפנימיות .הוא מסתגר והולך בתוך נשמתו
פנימה וסוחף אחריו את יושבי הקרון " בתעצומות שלא ידע כמותן" .גם קול הנשמה
של יושבי הקרון – " עייפים ,רועדים וגוססים"" ,בכוחות אחרונים של הבהוב התודעה"
– בוקע מתוך פנימיותם ,כפי שמעולם לא אירע" :אני מאמין" ..."...בעיניים סגורות בחוזקה

ולחות מדמעות ,ובלב מלא בתעצומות שלא ידע כמותן ,המשיך עזריאל דוד לשיר בדבקות
גדולה' :ואף-על-פי שיתמהמה.'...
בזה אחר זה קלטו הנפשות הקמלות את הלחן והשפתיים היבשות הצטרפו לשירה,
ובכוחות אחרונים של הבהוב תודעה נסחפו הקולות אחר עזריאל דוד' :ואף-על-פי
שיתמהמה .'...הקולות שהלכו והתחזקו כמו השכיחו את יעדה הנורא של הרכבת הזאת.
השכיחו את האימה ,את כאבי הפרידה ,את פחד המוות ,את הרעב והצמא .רק קול הנשמה
בקע מפיהם של מאה היהודים בקרונו של עזריאל דוד' :אני מאמין ,אני מאמין!''...לא ניתן
לניגון הזה לצעוד אתנו אל הקבר' ,פסק נחרצות' .לא ייספה הניגון הזה אתנו ,ולא ייעלם
אתנו בתימרות העשן של המשרפות בטרבלינקה...מי שיהין לקפוץ מהרכבת הזאת ,לברוח
ולחפש את הרבי ממוז'יץ ,אם ניצל ,ולהשמיע בפניו את השיר הזה – יזכה בדבר גדול''...אני
אלך!' אמר' .אני אציל את הניגון הזה ממוות'' ...גם אני אלך' ,נשמע קול נוסף...בכוחות
משותפים הצליחו השניים לפרק קורת עץ מן הקרון ...הרכבת שעטה על הפסים – והשניים
קפצו אל היער(" ...ת מ ר ה י ר ד נ י) .באופן פרדוקסלי ,כביכול ,רגע הירידה הוא רגע
העלייה .המוות הנורא שבפתח ,התמסדות הרוע ,הם רגע המבחן ,הם נקודת התפנית .זוהי
השעה שבה מגייס ר' עזריאל דוד את כוחות הנפש העמוקים ביותר ומתגבר על 'החלל

 -84הקרוןשבלבו' .התעלות זו שלו מצליחה לסחוף אחריה את כל נוסעי הקרון" :ובכוחות אחרונים
של הבהוב תודעה נסחפו הקולות אחר עזריאל דוד...השכיחו את האימה...רק קול הנשמה
בקע מפיהם ."..קול הנשמה היה הניגון" :בעיניים סגורות בחוזקה ולחות מדמעות ,ובלב
מלא בתעצומות שלא ידע כמותן ,המשיך ר' עזריאל דוד לשיר בדבקות גדולה...בזה אחר
זה קלטו הנפשות הקמלות את הלחן ,והשפתיים היבשות הצטרפו לשירה."...

דומה שעם אבדן התקווה נשברת עמה האמונה .אך מקורותיה של האמונה אינם
נטועים בתקווה .התקווה תלויה בתופעות המציאות החיצונית לא פחות מאשר בעולם
הנפש .אמונת אמת ,לעומת זאת ,שורשיה יונקים ממעיין רוחני ונפשי עמוק ,והיא אינה
תלויה בגורמים חיצוניים משתנים .גם בשעות קשות ,שבהן היה על הקרבנות להתמודד
עם הבנת המציאות שאינה מותירה תקווה ,מצאו היהודים את הכוח הנפשי לגבור על
ייסורי הנפש ולדבוק באמונתם .הרב מ ר ד כ י מ י ל ר ,שידע והבין את המצב לאשורו
ואת הגורל המצפה לבני קהילתו ,מתאר את המסע ברכבת מבלגיה לאושוויץ יחד עם בני
הקהילה ,שבניגוד אליו המשיכו חלקם לדבוק בתמימותם בהטעיה שנקטו בה הנוגשים
(ראו ,למשל ,מסע לנכר מאת ק ל ר ה א ש ר-פ י נ ק ה ו ף).
הלילה הוא ליל הסדר ,ליל חג החירות ,ליל יציאת אבותינו מעבדות מצרים ,הלילה
שבו הוביל משה את עמו כשעמוד האש הולך לפניהם .הניגוד האירוני בין המציאות
האיומה לאשר מסמל היום המיוחד הזה ,שעליו נאמר " :והגדת לבנך ביום ההוא בעבור
זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות יג ,ט) ,ואשר לגביו ההגדה מוסיפה " :שלא את
אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא ,אלא אף אותנו גאל עמהם" ,הניגוד הזה הוא בלתי
אפשרי למנהיג רוחני ההולך יחד עם צאן מרעיתו אלי כבשני האש ,מבלי יכולת להושיעם
פיזית .אך התשועה האמתית היא ,אפוא ,תשועת הרוח .וכך מסביר השפת אמת בפירושו
ל "בעבור זה עשה ה' לי"" :בעבור זה הסיפור כי בני ישראל נבראו להעיד על הבורא .לכן

'פסח – פה סח' .שעל ידי הגאולה נפתח פיהן של בני ישראל .הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה.
שכל זמן שמשועבדים לסט"א אינם יכולים להלל לה' ,עד שנעשו בני חורין ויצאו מן הטבע
להיות עבדי ה' ."...גאולת מצרים העניקה לעם ישראל את גאולת הרוח ,גם כאשר " יצאו
מן הטבע"  -גם כאשר המציאות הטבעית השתנתה  -באשר היו כבר ל" עבדי ה'" .מרגע
שהפכו לעבדי ה' הם מצווים על 'פסח' ,דהיינו ,על 'פה סח' .הם מצווים על אזכור האירוע
הגדול הזה שבו היו לבני חורין ,בני חורין ברוחם .כל עוד הם משועבדים לסט"א ,אין להם
יכולת להתעלות ולקיים את הפסח ,את 'פה סח' .אך הם אינם משועבדים עוד ,הם עם

עיון על פי נושאים --
עבדי ה' .ומאחר שהנאצים תכננו להשמיד גם את רוחם של היהודים ,קיום זה של הפסח
במצוקת 'הטבע' הוא הוא העמידה הגבוהה ביותר בעבדות ה' ובשחרור הרוח.
ואכן ,על אף הניסיון הקשה שעליו לעמוד בו ועל אף התנאים בקרון המוות מקיים
הרב מ ר ד כ י מ י ל ר את הסדר במידת הניתן " :בהקרון החשוך הדחוק מרוב

אדם התפללתי מנחה ומעריב בלב נשבר ונדכה ,ואחר כך מזגתי לי כוס ראשון ואמרתי
עליו קידוש היום .את היין מזגתי במי דמעותיי החמים .ואשר רבים בכו אתי יחד .היו גם
כאלו שלא הבינו ולא רצו להאמין חומרת המצב ,והם מחו בי על שאני ממרר להם את
הלבבות ,אבל לבי המרגיש לא נתנני עצור ברוחי הסוער( ".מגילת מרדכי ,מאת הרב
מ ר ד כ י מ י ל ר) .זוהי זעקתו של מנהיג אל אלוקי עמו בשעה שסכנת ההכחדה המלאה
של העם היהודי הינה ממשית ,בדומה לזעקתו של משה כאשר ראה כי כלתה הרעה אל
עמו .ואכן ,זוהי שעת המבחן .כוח נפשי עילאי ,הניזון מכוח אמונה גדולה בקב"ה ובהנהגתו
את עולמו ,נדרש כדי להמשיך ולהנהיג רוחנית ואמונית את המוסעים אל מחנה המוות.
ועל אף שברון הלב לא נשברה רוחם ,ולא נשברה אמונתם ,וקיימו את הפסח בתפילה
ובקידוש החג .וניתן לומר שמעומק אמונתם זו שאבו את הכוח להתמודד עם הקשה
מכול ,לא להיכנע ,וללחום על הישרדותם הפיזית ,הנפשית והרוחנית.

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 ))1תארו גילויים של כוח האמונה בהישרדות הרוחנית.
 )2כיצד התאפשרו גילויי האמונה בקרון? מנין נשאב כוח זה?
 )3במה מסייעת ההשוואה האירונית להבנת המצב הנפשי של מקיימי
ה'סדר'?
 )4מה מקומם של המשפחתיות ,של ה'ביחד' ושל הערבות ההדדית בגילויים
של תעצומות הנפש?
 )5מהי מנהיגות ,ומהי משמעותה במצבים מעין אלה?
" )6יותר מדי שאלות נותרו ללא מענה ,ורק לאלוקים פתרונות ...וההרגשה
הכללית היא שרק לאחר שיותר הלחץ מעלינו יהיה מקום לחשבון
נפש נוקב" (בדרך לאושוויץ) .כיצד מתמודדים עם שאלות נוקבות? מה
מקומה של האמונה בהתמודדות זו?
 )7האם אפשר לאפיין את התיאורים בקטעים שלעיל במונח 'הרואיות'?
נמקו (התבוננו בציורים המתעדים את פנים הקרונות).

 -86הקרוןילדות והתבגרות – דמויות מן הקרון
" ילד עול ימים היה /,בצום טרם הרגל /.זוכרת אותו צנום וחור /,עת ברחוב עם גמרא
ביד עבר //.זוכרת אותו גם שמח ועליז /במעט השמחות שהיו לו /,גם את בכיו קורע
הלבבות /,עת הכניסו אותנו לגטו //.זוכרת אותו מצטנף בפנה /מקשיב לכל מלה בקרון
הרכבת' /,אמא' ,שאל אז בקולו הרך' /,זה מאד מאד כואב /להיהפך למלאך?'  //אוי כמה
יקר היה לי אחי /,אחי היחיד ,יוסף צבי( "//.אחי יוסף צבי זצ"ל )
שיר זה של ח ו ה ב ר ו נ ש ט י י ן לזכר אחיה יוסף צבי יש בו ממין הקינה על
כלל ילדי ישראל שעונו ושהושמדו בידי האכזרים מכל אשר על פני האדמה .מעט מעט,
לאורך המסע המאיים ,אבדה להם ילדותם .ואכן ,היו ילדים שכבר ברכבת ,בתוך הקרון,
איבדו את תמימותם .הם קלטו את משמעות המסע .הם הבינו ,על פי המציאות של המוות
בתוך הקרונות ,שהם בדרכם אל מותם ,בין אם זה בקרון ובין אם לאחר צאתם ממנו,
וההתמודדות אתו אינה קלה .ילדים הנזעקים בדרך כלל מפני זריקת חיסון מתמודדים
עם המוות בגבורה " :זוכרת אותו מצטנף בפנה  /מקשיב לכל מלה בקרון הרכבת/ ,
'אמא' ,שאל אז בקולו הרך' ,זה מאד מאד כואב  /להיהפך למלאך'?" .כנגד הברוטליות,
תהומות הרוע וגסות הרוח מופיעים העידון וזיכוך הרוח שמייצגים ילדי ישראל .אף המוות
על רקע הקרונות המשפיל אינו יכול לה לנשמתו הטהורה של ילד יהודי המתעלה מעל
הארציות אל עולם הנשמות ,אל עולם המלאכים ,אל מתחת לכיסא הכבוד .בשיר מעוצב
דיוקנו של הילד הרך ,שהוא דמות דיוקנם של כלל ילדי ישראל שעלו על מזבח העקדה
בקדושה .דמותו חרוטה בזיכרון ,ניצבת כסמל נצחי של סבל ושל גורל טרגי ,אך גם של
דרך החינוך המעצב היהודי לדורותיו.
הילדים היו חלק נכבד מנוסעי הקרונות .כל שנאמר על המצבים הפיזיים ועל מצבי
הנפש שהתבוננו בהם עד כה חלו גם על ילדי ישראל – האימה ,הסגירות מפני העולם
החיצוני ,ההתכנסות בתוך נפשם פנימה ,המודעות למצבם ,ואפילו ההטעיה וההתפכחות
מן התמימות הילדותית .האם מחה הקרון את עולם הילדות במחי יד? כן ולא .מצד אחד,
המאפיין הייחודי לילדים האלה הוא ההתבגרות וההבשלה טרם זמנם ,וזו כשלעצמה
מעוררת תדהמה ,ובנסיבות אחרות היינו יכולים לומר :הערצה .גבורת הנפש ,החכמה,
הרגישות ,שיתוף הפעולה והתעלות הנפש שנחשפו בהתנהגות הילדים ובתגובותיהם
עולים על כל מה שיכול אדם לדמיין .הילדים היהודים נוגעים בנפשנו ,ואנו אסירי תודה
להם על עצם הגילוי הנעלה הזה – שייתכן שבנסיבות אחרות לא היינו יודעים על מהותו
דבר .אך מצד שני ,נותרו זכות הנפש ,טוהר הלב והתום הילדותי ,כפי שהם באו לידי
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ביטוי,למשל ,בשאלה המצמררת :האם " זה מאוד כואב להיהפך למלאך?" ואם עמדנו
קודם לכן על הניגוד הבלתי נתפש שבין העולם היהודי לזה הגרמני ,בא עולם הילדות
היהודי ומעצים אותו עד אין קץ :שירת ילדים תמימה וצלולה מתעלה ומעלה את רוח
האדם אל מול הציניות הנאצית ונהמת נושאי הגולגלות.
במסע לנכר מספרת ק' פ י נ ק ה ו ף על ילדים הנמצאים בטרנספורט .מתוך
'התחשבות והבנה' מאפשרים הגרמנים לתינוקות ולאמותיהם להמשיך את דרכם (שאינם
יודעים לאן פניה) במשאיות ,במקום צעידה רגלית .אכן 'פריווילגיה' " :המשאיות באות

ונעמסות בחפזה ...נחבטת דלת ברזל על מסגר ,והיא יוצאת לדרכה .פנים המשאית אטום
לחלוטין ,אין סדק למאור .אפלה מטלטלת אופפת את הכול .נשמעות קריאות לא לדרוך
על הילדים .אמהות חובקות את התינוקות בזרועותיהן ,אך אינן יודעות אם ילדן הוא
הנלחץ אל רגליהן ,אם אגרופיו הנפחדים הם שלופתים אותן .ילדים צווחים באימה .אך
בתוך המהומה אין אם יכולה להבחין בזעקת ילדה ,ואינה יכולה לבוא אליו ולהרגיעו".
האנדרלמוסיה בתוך חשכת המשאית העמוסה מעוררת פלצות בלב האמהות – והילדים
שרויים באימה נוראה .יזמה של אם שהתעלתה נפשית על האווירה המאיימת הופכת באחת
את מתח המוות להישרדות " :הנה בתוך המולת הזעקות נותנת אם אחת את קולה בשיר:

'ביום קיץ יפה ,על גדר גבוהה /ישבו שלושה ילדים בשורה .'//...הצווחות נפסקות לרגע.
אמהות אחרות מצטרפות אליה ,והילדים מצטרפים לשירה בקולות צלולים ותמימים.
בתום השיר פותחת אם אחרת בשיר אחר ,ובסיומו – שרה אחרת ,ואחריה אחרת .השירה
בחושך מתגלגלת ...משאית עמוסה שירי ילדים".
ומהו תוכנם של השירים? לא צער וכאב ,לא זעקה וקינה – שירים של טבע יפה שבחוץ
ושירים של קיץ ,שירים של משחק ושובבות ילדותית – שירים של 'חוץ' ,שירים של ילדות
שנותרה רק בזיכרון ובנפש פנימה .יפי הנפש וגבורת הנפש הופכים כאן לאחד ומאצילים
זה על זה.

" הרכב עוצר לבסוף בבלימה עזה .הבריח מוסט והדלת נפתחת .אור מסנוור נופל
פנימה .האברים עדיין משותקים אך השיר האחרון טרם נסתיים ,והילדים ממשיכים
ומזמרים אותו עד סופו .משמר של נושאי הגולגולת מקיף את המשאית .משגיחים שלא
יימלט איש .זמרת ילדים מקדמת אותם' .לרדת! מהר!' קורא אחד .בוער להם .כל כך בוער
להם."...
אותה רוח שתוארה בשני האירועים שבפרק הקודם מפעמת בלב האמהות ההולכות
לקראת מות ילדיהן ומותן שלהן כשרוממות הרוח עמהן .ואדם עומד ונדהם :אטימות

 -88הקרוןשל חיות אדם אל מול זמרת ילדים שאינה פוסקת ,ודומה שלא תיפסק ,שכן זוהי שירתה
הנצחית של הרוח.
על פי עדותו של י ע ק ב ו י נ ב ר ג ,לפחות מחצית המוסעים לאושוויץ היו ילדים.

" העיניים הנפחדות של הילדים מגלות לנו שמשהו סוער מתחולל אצלם פנימה .ורק פלא
שאינו פורץ החוצה .פניהם הקפואים והאטומים של הילדים מוכיחים קבל שמים וארץ
שהפחד מהבאות נורא הוא ואיום ".ובכל זאת ,התנהגותם של הילדים מדהימה – באיפוקם
ובהבנת העומק שלהם .הסערה המתחוללת פנימה מחוללת את הנפש ומובילה מהלך
של שינוי התפתחותי אצל הילדים .זהו שינוי מואץ ,בלתי טבעי .לפתע מופיעה הבגרות.
תהליך המעורר ברגיל שמחה ומלווה בטקסיות חגיגית מותיר בהקשר זה תחושת כאב
מוחץ ,תחושה של החמצה ,של אבדן – עוד בטרם הייתה להם שמחת ילדים אבדו חייהם
בתהום האימה ,בתהום הפיכחון " :לא שמענו ,לאורך כל הדרך – 'אמא למה כל זה?' רק

מבטי הפחד והבעת פניהם העידו את אשר מתחולל אצלם עמוק בתוך לבם ...אמא יושבת
סמוך לשני הילדים ...כאילו מנסה לגונן עליהם ...וכאילו ביקשה לומר לילדיה :אל דאגה,
ילדים ,כל עוד אני כאן אין לכם מה לדאוג!" (מתוך :בדרך לאושוויץ).
בקטע אחר שר ו י נ ב ר ג שיר הלל והערכה לילדי ישראל התמימים שנקלעו אל מותם
האכזרי " :המחזה שליווה אותנו לאורך הדרך היה מהנוראים שידענו עד כה .במיוחד באו

הדברים לביטוי במבטם ובהתנהגותם של הילדים הקטנים בתוך הקרון .לשבחם ייאמר
כי הם התנהגו למופת .היו אלה ילדים סקרנים ,ילדים שהתעלו ברגעים קשים אלו .לרוב
מכונסים בתוך עצמם .הם חיפשו מבעד לסדקי הקירות וחורי רשת התיל שבאשנבים אחר
פיסת-שמים .לרגע הייתה זו מתגלית – ומיד נעלמת ".רוחם של הילדים ועצמתה מפתיעים
ומדהימים .בתוך מציאות כאוטית מתמשכת הם אינם מאבדים את הנכס הגדול של רוח
האדם – הסקרנות ,הצימאון לדעת ,לחוש את העולם שבחוץ על אף הסבל והכאב .ובצד
ההתכנסות פנימה הם מוצאים כוח נפשי ,בתוך מציאות פיזית מייאשת ,להתעלם לרגע קט
מן האכזריות האנושית שבחוץ ,לדלג עליה ,ולהיצמד אל מראה שמים תכולים עליונים,
פתוחים ,המהווים ניגוד עצמתי לתחתיות הקרון הסגור .סקרנותם של הילדים כלפי העולם
החיצוני לא באה על סיפוקה ,והם מבקשים נחמה בפנייה פנימה ,אל האמונה בכוח עליון,
שהוא מעל לכל מציאות " :בלי להבין פשר הדברים ורזי העולם התפללו בשקט וביקשו

רחמי שמים .עיניהם הקטנות היו נשואות לשמים והתפללו חרישית .הם קיוו לנס שיגאל
אותם ...התנהגותם זו של הילדים הקלה ,ולו במקצת ,על סבלם של המבוגרים ".המעבר
בתיאור (אם כי ברשימות שונות) משירה תמימה לתפילה ולבקשת רחמים מקפל בתוכו
את התשובה לשאלה שנשאלה :האם מחה הקרון במחי יד את עולם הילדות?

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !
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 )1כיצד נתפש קרון הרכבת אצל ילדים לפני האירועים בשואה?
 )2מהי ילדות בקרון?
 )3מדוע נסיעה כה קצרה הינה 'התבגרות'?
 )4הניגודיות באה לידי ביטוי בתיאורים שלעיל לא בדרך הסיפור בלבד,
אלא גם באירועים עצמם .מהי תרומתה של הניגודיות?
 )5כיצד מתפתחת אימת הילדים בתוך הקרון?
 )6מה מקומה של האם בקרון ,במשאית?
 )7מהי דמותו של הילד היהודי על פי התיאורים בקטעים אלה?
 )8התבוננו בציור של א ד ו ל ף א ד ל ר טיפת מים  .1977כיצד
מבטא הציור את מצבה הנפשי הילדה? (הלבן כנגד השחור; גודלו של
המנעול ביחס לגודלה של הילדה; הצבע השחור מתחת לקרון; ועוד).
האם ניתן לראות בציור זה סמל לשואה?

 -90הקרוןהקפיצה מן הקרון – הישרדות ודילמות
" היה שם זוג צעיר /והאשה טענה" /:אני לא מאמינה /שיקחו אנשים בריאים /וחזקים
כמונו /ויהרגו אותם /,אני לא מאמינה /ואיני רוצה לקפץ" //.הם לא קפצו – /הם היו
זוג הורים צעירים  /שהשאירו תינוקת למשמרת //הם לא קפצו – /כמו סרבו /להתאבד
מרצון( ."//.בקרון  ,מאת ל א ה נ ב נ צ ל )

שירה של ל א ה נ ב נ צ ל מעלה שלוש נקודות מוסריות מרכזיות :ההתנגדות הנפשית
לאפשרות שבני אנוש מסוגלים לבצע רצח סתמי וחסר כל היגיון; האחריות המוסרית כלפי
הזולת המוטלת על זה אשר לוקח את גורלו בידיו; החטא המוסרי וההלכתי שבהמתה
עצמית .נקודת המוצא בשיר היא התמימות המוחלטת – חוסר האמון בקיומו של הרוע
הבנלי מותיר את השאלות ללא דיון מהותי .אך בסתמיות זו חבויה אירוניה חדה .שתי
נקודות הראות הן של שתי דמויות שונות ,נפרדות – זו של הדמות השירית הדוברת בתוך
הקרון וזו של המשוררת המשקיפה על כלל האירועים מן הצד ,ממרחק הזמן ההיסטורי.
כל אחת מן השאלות מקבלת גוון אירוני :האומנם? ובהתאם לכך מקבלות השאלות עומק
חדש.
הקפיצה מן הקרון עוררה דילמות רגשיות ומוסריות קשות ביותר והובילה להחלטות
אישיות שונות זו מזו .להחלטות אלו היו השלכות מאוחרות יותר ,כמו רגשי אשמה קשים
והרהורי חרטה ,אך הן היו מלוות גם בתחושת שליחות ובלקיחת אחריות משפחתית
ולאומית – לעשות את המעשה הנכון והמתבקש ,כדי להזכיר ,להעיד ,לספר ,ולא לתת
להיסטוריה היהודית לשכוח את אשר עשה עמלק ,ולהיסטוריה של האנושות  -להשכיח
ולמחוק את עקבות מעשיו של העמלק על כל גילוייו.
על אף הסכנה שבקפיצה מן הרכבת הדוהרת ועל אף המודעות של הקופצים ושל
הנשארים לסכנה זו היה בקפיצה גילוי של תקווה .במאזן של חיים ומוות לא ידע איש אל
נכון מי הוא המסתכן יותר – הקופץ או הנותר .ובכל זאת ,היה בקפיצה אתגר של מרידה
ברוצחים וגם תקווה .בתוך הקרונות עצמם אפסה התקווה בקרב אלה שהיו מודעים
לגורלם .כל החלטה לקפוץ עוררה דילמה של נטישת הנשארים ושל סכנת נקמה מצד
הגרמנים .כל עידוד לקפיצה הייתה בו סכנה של עידוד להתאבדות .במערכת היחסים
שבין הורים לילדיהם הדילמה היא כפולת פנים .לכל צד במערכת זו ספקות וחששות
ודאגות כלפי הצד השני .כל אחד מביניהם נדון לאפשרות של שקיעה ברגשי אשם או
לחילופין – לחוות נטישה .ולכן הייתה כל החלטה טעונה נטילת אחריות מרבית ,יכולת
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להתבוננות לא ריגושית סובייקטיבית ,נקייה מגישה אנוכית .לתחושות אלו מצטרפות
תחושות של בדידות ,של פחד ומציאות מסוימת של רעב ,של קור ושל רדיפה.
לקפיצה מתוך הקרונות הדוהרים דחפים שונים ומשמעויות שונות .עולם מורכב של
רגשות לא ידועים ולא מוכרים נחשף בפתע בלבותיהם של הקרבנות .בסיטואציה שכזו
לא נתקלו ,אפילו לא בגטאות ובאקציות עצמן .מעבר לסגירות ההרמטית הבלתי נתפשת
והבלתי מדומיינת שנוחתת על האנשים באכזריות ,מעבר לתחושה של שלילת החופש
המינימלי – בתנועה ,באוויר ,באור – ובתוך כל ההתנסות בהשפלה ובדיכוי ,שלא חוו
כמותם אפילו בהידרדרות שעד הנה ,קיימת הסכנה הגדולה מכולן של אבדן תקווה ושל
אבדן צלם האדם .בצד ההלם שאליו נקלעו ,ומתוכו ,מתעוררים כוחות נפשיים בל ישוערו.
כוחות רוחניים כבירים מניעים את הגוף הרצוץ וחסר האונים לפעול ולהציל את האדם
– גופו ונפשו .ולא תהא זו הצלה פרטית בלבד ,אלא הצלה שבשליחות – למען האנושות,
למען העדות ,למען ההמשכיות .הייאוש יכול להקפיץ אדם מן הקרון אל מותו מתוך חשש
מפני מוות בטוח המצפה לו בהמשך המסע ומתוך סבל שקשה לעמוד בו .אך בייאוש אין
גאולה .זהו דחף בלתי נשלט .הקפיצה שיש עמה שליחות היא קפיצה שמלווה בהכרה,
בהבנת הסיכונים ,אך בעיקר בהבנת ההסתכנות למען המטרה .הימנעות מן הקפיצה
היא תשובה של אלה המאמינים עדיין אי שם שלא ייתכן שייקחו אנשים בריאים וימיתו
אותם ,כדברי המשוררת ל א ה נ ב נ צ ל .אך גם האמונה והתקווה להישרדות ,ולו לחלק
מיושבי הקרונות ,מונעת את נטילת הסיכון שבקפיצה .גם האחריות לחיי האחרים בולמת
אנשים מלקפוץ .זוהי גבורה שבנפש – לא אקפוץ ,בין אם כדי להציל חיי אחרים ,ובין אם
להיות מגן נפשי לאלה שאין ביכולתם לקפוץ " .הם היו זוג הורים צעירים /,שהשאירו
תינוקת למשמרת – "/מה שעומד מאחורי 'התמימות' של זוג הורים אלה הוא תחושת
האחריות ההורית כלפי ילדתם והצו המוסרי המחזק את עמדתם שלא לסכן את חייהם
לשוא .כפשוטם של דברים ,ניצחה התמימות; בקריאה שבין השיטין ,ניצח ,הנחה ,הצו
המוסרי .הקפיצה היא פעולה פשוטה ,ועם זאת ,כל כך מורכבת ,כפי שיפורט להלן.

לממד הזמן תפקיד נכבד בהתפתחות המצב הנפשי של הנצורים בתוך הקרונות
– הנסיעה הייתה ארוכה ,לאורך זמן – עד לשבועות ,ולא תמיד יצאו הקרונות מיד לאחר
שהועמסו .בנוסף לאלה יצרו הקלגסים אווירה של פחד ושל ייאוש באמצעות התעללות
במנהיגים ובנכבדים ,כעדותו של ו י נ ב רג " :עד היום כשאני נזכר באווירת הייאוש

שהשתלטה עלינו תוך כדי המתנה לבאות עוברת בי צמרמורת! הייתה זו הרגשה של אזלת
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פסק ואדישות כלאחר ייאוש נשתררה בכול ."...ברשימה הרכבת לבורנאו ,פ ר י ד ה
ה ר ש ל י י ק ו ב י ץ מסכמת את מצב הייאוש ואת האדישות כך " :כל משמעות החיים
לגבינו התבטאה בסירחון ,בצמא ,במחסור באוויר לנשימה" .אופיו של הייאוש שהוא
מצמצם את נקודת הראות למיקוד אישי ,אגוצנטרי עד כדי אפסות .וזהו רגע של משבר
קשה ביותר שיכול להוביל לחידלון .אך לא היא .תשובת נגד יזומה היא לקפוץ מקרונות
העינויים ,בנוסף לרצון להימנע מלהגיע למחנות המוות עצמם " :עוקרים חלונות והחוצה
זנק" (א ל י ה ו מ ל מ ד ,הגירוש מגטו מזריץ') .ליזמה זו תכלית רב משמעית – לצאת מן
הייאוש אל התקווה ,מן המוות המאיים אל החיים הקורצים ומן החידלון המובטח אל
העתיד הפיזי והרוחני ,מן הכיליון האישי אל הצמיחה הרוחנית של הכלל ,של העם כולו.
ברשימה אני מאמין מאת ת מ ר ה י ר ד נ י מתוארת התנערות נפשית רוחנית זו כך:
" משהו ניער אותו...לא יכול היה להסביר לעצמו מה היה זה .אולם משהו בתוכו כמו פקע
לפתע והחזירו בבת אחת אל צלילות הדעת ...זוהי שעת האמונה . "...שאלת הישרדות הרוח
נפתרת בשני מסלולים :א) התחזקות הרוח והאמונה .ב) קפיצה מן הקרון והישרדות
פיזית כדי להמשיך ולקיים את הרוח.
ש ר ה נ ש מ י ת ,בפרק הקפיצה הגורלית ,מעלה רב שיח מלא בין אחד המובלים
בקרון ,שמואליק ,לבין אמו ולבין מובלים אחרים המזרזים אותו לנצל הזדמנות ולקפוץ,
ובכך להציל את חייו ' " :קפוץ אני אומר לך! אתה מפחד?' 'איני יכול להשאיר את אמא'".
צו החיים אומר לשמואליק לקפוץ ,בדיוק כפי שמפצירים בו חבריו לקרון .אך לשמואליק
יש מחויבות מוסרית חזקה מאוד ,מחויבות פנימית בעלת ערך גבוה במיוחד .החברים
אינם מרפים .שמוליק אינו אומר שאינו רוצה ,שהוא פוחד ,שהוא מתנגד מסיבות קיומיות
או מוסריות ,אלא עונה " :איני יכול" ,ומוסיף " :איני יכול להשאיר את אמא" .מתגובתה
הראשונית של האם ניתן להבין שני כיווני תגובה " :שמואליק בני – הרגיש הנער את ידה
החמה של אמו" – שמואליק ,וכן הסובבים אותו ,מבינים שהאם מעכבת ביד בנה מלקפוץ
מן הקרון – אם מפחד שייהרג בקפיצתו ,שהרי גם הישארות בקרון יכולה לזמן הצלה,
ואין לוותר על התקווה " :אפילו חרב חדה מונחת על צווארו אל יתייאש מן הרחמים" ,או
שמא בדידות קיומית משתלטת על האם? או אולי החשש לגורלם של יושבי הקרון שאינם
צעירים ואינם יכולים לשרוד בקפיצה? ושמואליק נקרע בין הקצוות על אף מחויבותו
האמיצה " :שמואליק שתק .לבו הלם בחזקה" .לאחר הפצרה נוספת באם ,חל מהפך גורלי
בקרון –" :יהודייה –,המשיך הזר – זרזי את בנך .עוד מעט ויהיה מאוחר .דמעות חמות

נשרו על ידיו .אמו חיבקה אותו ואימצה את ראשו אל חזה – .קפוץ ,בני ,קפוץ ...אולי
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צדק היהודי – .אמא – ,לחש – אמא'לה שלי ."...אומץ לב כביר נדרש מן האם בהנחייתה
– קפוץ .שכן היא לוקחת על עצמה אחריות גדולה וקשה .בין יושבי הקרון מתעוררת חרדה
קיומית ,שמקורה בחוסר האונים הנורא ,מצד אחד ,ובצל של תקווה להישרדות ,מצד שני:
"'יהודים ,אל תקפצו ,רחמו עלינו! הגרמנים יהרגו את כולנו' – ניסה אי-מי לפתות באפלה".
לא רק על שמואליק היה לבחור בדרך – לחיים ולזיכרון או לסולידריות ולמוות .בסופו
של דבר בוחרת האם למען בנה בחיים " .פתאום הרגיש ,שמישהו דוחפו מאחור ,הנה הוא
כבר בפרצה שבקיר .עוד רגע ודחיפה חזקה בגבו שמטה את הקרקע מתחת לרגליו ".זהו
מאבק פנימי קשה ביותר ,וספק אם מילותיהם של הכותבים מכסות על סבך המחשבות
והרגשות בבואם למלא את הצו :זכור!
הקופצים שילמו לא פעם בחיי הקרובים להם .ואף כי מובלים היו אל מותם בידי
הצוררים ,אין תחושת האחריות האישית מתפוגגת ,והיא מלווה את הקופצים ומעיקה
עליהם ,בין במודע ובין שלא במודע .ועם זאת – החיים והחופש שזכו בהם עלו על כל
גמול .אבל היות חופשיים אך נרדפים אינו מביא את הגאולה הנכספת .עתה משתלטת
עליהם הבדידות הקיומית ,שגם סכנת הקיום אינה מרפה ממנה .שמואליק שנותר לבדו
חש את מלוא הבדידות הקיומית " :שמואליק ,רצון אחד ויחיד נשתלט בו :לא להישאר
לבדו ביער ,להיחלץ מבדידותו ,להימצא בקרבת בני אדם ."...משאלת לב שכזו במהלך ימי
השואה המהופכים על פניהם היא כמעט בלתי מציאותית " :שמואליק הסתכל בו בתמיהת
אימים - :חיים ,הן לא תשאירני כאן? ...אני לא רוצה להישאר לבדי" ,מתחנן שמואליק על
נפשו " .רק עכשיו הרגיש שמואליק בכל בדידותו וחוסר אוניו .הוא נפל לאדמה ,כבש בה
את ראשו ובכה בחשאי" .ניתן לראות בתיאור מפורט זה קשת רחבה של קשיים ,לבטים,
החלטות ,תסכולים שהיו מנת חלקם של אלה שהעזו – ואכן ,רבים מהם ניצלו ,אך האם
ניצלה נשמתם?

סיטואציה דומה מתוארת בקרון המות מאת ר י ק ל ה ב ל ז ר " :וגם אני כאן ,גם אמי/
סמוכה לי תילחץ / ,ואצמד אלי חיקה ,אדע :הקיץ הקץ // .עוד רגע המסע יעמוד ,יכבה
אחרון כוכב ,ואין שהות לי להרהר / ,כי אכחד עכשו // .אך פתע מחשבה תבריק – / :לא כך
כאן אספה / ,מיד הצר ליפול ,אף אם  /אשה אני יצור רפה! ...לא זה יהא מותי בכאן ,אם לי
למות – הרי לא כך!" .אותם הלבטים ואותם ייסורי נפש ומחויבות משותפים לקופצים כאן
ושם ,אלא שכאן מודגש זיק החיים ,מצד אחד ,והמיאון לסיים את החיים בדרך השפלה
שהציבו ותכננו חיות אדם שלקחו את גורל המוסעים בידיהם ,מצד שני .זוהי מרידה של
אדם שהרים ראשו – לא מפחד ,אלא מתוך החלטה לשנות את המציאות שהוכתבה לו:
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אין בתיאור זה עד לפרטי העובדות חידושים .ההדגשה היא על הנמרצות של העשייה ,על
כוחות הנפש המשוקעים בצעד הזה של אי כניעה ,ללא מחשבה על התוצאות .נדרשת
הייתה החלטה קשה לצעד כזה " :אחוש עלי דמעת אמי... / ,אמי לעד כאן אעזבך / ...מסגור

לבי דיבור יפרוץ... / ,ועת אקום מן הקרקע... / ,אך תצלינה עוד אוזניי / ,קריאת אמי בן
ומספד // .ויסבוני ליל סביב / ,עתה מה? אהרהר בדמי / ,וזרזיפיים אנגב / :את דם פצעי,
דמעת אמי ."// .אף אם נשיב על השאלה :מה היה המניע לקפיצה ,אין כל שוני בתוצאות
הנפשיות  -תחושת האשם מלווה את כולם ,ולעתים עד אבדן הרצון לחיות.
דומה שהטרגדיה המודעת ביותר ,עוד טרם קפיצה ,היא נחלתו של הנער בשירו
של ד ו ד ש מ ע ו נ י  -דברו לא קיים .הכותרת עצמה מסגירה את הצער התהומי שבו
שקוע הנער .הוא לא ידע את נפשו בעבר ,וכך יהיה לעולמים .הפעם המפציר הוא האב,
ולא בן עלומים .האב מודע למותם של כל המוסעים .הוא רוצה שבנו יינצל .הוא רוצה
שיהיה סיכוי לשארית פלטה ,לשריד משפחה ,למי שיישא את הזיכרון הלאה .האב מתגבר
אפילו על זיקת הבן החזקה אליו ,על הייסורים שהוא גורם לבנו בחייבו אותו לנטוש
את אביו ,והוא מוכן ומזומן אף לשקר לבנו למען מטרה הנראית לו כאפשרות הבלעדית
– לקפוץ! להציל חיים! אך ייסורי הנפש קשים מנשוא – גם הנטישה וגם התנפצות הדמות
הנאצלה של האב " :כיצד זה אפשר ,שאבי כה הטעני!  /אבי הצדיק ,היקר ,החביב / ,אשר

רק אמת ורק יושר לימדני / ,אשר לא חילל בדבר שקר את פיו / ,אשר שפת מרמה לו
שנואה ממיתה – כיצד זה אפשר שאותי כה הטעה?" .לא שהדילמות האחרות של הנער
ושל אביו מתגמדות ביחס לזו .אך הנער ,וש מ ע ו נ י כמוהו ,מעמידים את היושר בראש
סולם הערכים של האדם .ההלם של שבירת המיתוס הזה הוא הרסני .הבן סוקר את כל
הוויכוחים ביניהם ,את כל הנימוקים החשובים ,ומסקנתו אחת " :וכלום מפני כך אחשב

למשגע  /על כי את אבי למשפט אתבעה?  /על כי אתיפח לילות וימים / :איכה זה הטעני
אבי התמים?  ."//קשה מאוד המסקנה שהייתה כאן הטעיה מכוונת .קשה יותר מתחושת
הנטישה ומתחושת הבדידות ומחגיגת החיים .איזו מורשת?!
קפיצה אחרת מן הרכבת הדוהרת היא קפיצה שיש בה שליחות קדושה ,ועל כן היא
מלווה בברכתם של כל המוסעים ,ויש בה מרכיב של שמחה .כאשר רבי ע ז ר י א ל
ד ו ד פ ס ט ג מצהיר " :לא ניתן לניגון הזה לצעוד אתנו אל הקבר" ,הוא מציע אף את
העולם הבא שלו למי שיציל את הניגון ויביאו אל הרבי ממוז'יץ ,בתקווה שהוא עצמו
ניצל מאש הגיהינום " .הוא הביט בעיניים בורקות באנשים שלפניו ...מנין ייקח אי מי
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מהם כוח להיחלץ מן הקרון הזה? מי מהם יצליח לקפוץ מן הרכבת ,להינצל מן הנפילה,
לנוס על נפשו ...ואף להגיע אל הרבי ממוז'יץ ,אם בכלל ניצל?" קטע זה מאיר באור חדש
במקצת את הקפיצות ,את המוכנות לקפיצה ואת הסיכון הרב שבה .מסתבר ,לא רבים היו
הקופצים ,ובוודאי לא מכל קרון .אלא שבמקרה שלפנינו היה משהו מדרבן ,הייתה מטרה
נעלה – גם הצלת הניגון וגם הזכייה בעולם הבא של צדיק מעבר להצלת חיים פיזיים.
ואכן ,רק אחד משני המתנדבים הצליח לקפוץ ולהישאר בין החיים ,השני נורה למוות.
במסירות נפש שמר הניצול על גחלת הניגון עד הביאו אותו לפני הרבי " .ובכל אותה שעה
ישב מולו הרבי ומירר בבכי' .זהו ניגון מהיכל הניגונים הקדוש' אמר הרבי הדומע ."...ואכן,
כל קפיצה וקפיצה הייתה בה הצלת חיים כזו או אחרת – פיזית ,נפשית ,רוחנית ואמונית.

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 )1מדוע לא הייתה הקפיצה
עיינו גם בשיר הגרוש מגטו מזריץ'.

מן

הקרון

תופעה

כללית?

 )2מדוע נוצרו עימותים בגין הקפיצה מן הקרון?
 )3מהם ההבדלים בין המניעים השונים לקפיצה?
 )4הקפיצה מן הקרון – דילמה אישית או דילמה של הכלל?
 )5האם ניתן לקרוא את שירה של ל א ה נ ב נ צ ל על דרך האירוניה?
הסבירו.
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טרבלינקה מעוררת חלחלה כבר עם הצטלצל שמה .ועל כן ,צמצום יתר מילולי
וכיווץ התיאור של הזמן בצירוף קצב מהיר בשורות הקצרות מגבירים את האימה מפני
האירועים שהאדם מאבד שליטה עליהם" :עט ילאה לתאר הרגעים האלו / ,כיצד גלגלים
נכחם יתגלגלו  /ומלאים הקרונות / .נוסעים יהודים אל קידוש השם  /לטרבלינקה!
לטרבלינקה!" (צאו ,יהודים) .היהודים אינם נוסעים סתם כך אל מותם ,כפי שתכננו
הגרמנים ,הם נוסעים "אל קידוש השם" .הצירוף 'קידוש השם' ו'טרבלינקה' מרעיד ומזעזע
עד כי "עט ילאה לתאר" .גם ללא הפרטים הזוועה ניכרת – הכול כלול במילים 'קידוש
השם' .עם זאת ,הבחירה במילים אלו מדעת מרוממת את מותם ,ובכך מסכלת אף במוות
עצמו את הכוונה הנאצית – להשמיד את הרוח ואת האמונה.
עם זאת ,ההלם מכה באחת .אך בשונה מן ההתפכחות ,אין התפתחות של מודעות
לקראתו – הוא מפתיע כמכת אגרוף .ההתפכחות מבשילה מבפנים ,ההלם מכה מן החוץ.
" הסימפטום האופייני לשלב הראשון" ,כותב ו י ק ט ו ר פ ר נ ק ל  " ,הוא ההלם.
בתנאים מסוימים אפשר שההלם קדם אפילו להכנסתו הפורמלית של האסיר למחנה".
אפיוני מכת ההלם מגוונים – בהתאם לציפיות ,בהתאם למדת אי הידיעה ,בהתאם
למציאות הנחשפת ,ויש בהם כדי לשנות את פנימיותו של האדם ,את ה'אני' שלו' .אושוויץ'
הוא סוג של הלם ,גם מילולית וגם פיזית .השם 'אושוויץ' כבר נישא היה בפי יהודי מערב
אירופה באימה .ישובים בקרון האטום ומוסעים ברכבת במשך כמה ימים מתוך תקווה
(בעקבות הבטחות ושמועות) שהם מובלים 'רק' לעבודת כפייה בבית חרושת לתחמושת:
" פרצה לפתע צעקה מקרב הנוסעים אחוזי החרדה :הנה שלט ,אושוויץ! אותו רגע כמו

עמדו מפעום כל הלבבות .אושוויץ – עצם השם סימל את כל הזוועות ...עם עלות השחר
ניכרו קווי המתאר של מחנה גדול לאין שיעור ...אימה אחזתנו ,אך מוטב היה כך ,שכן היה
עלינו להתרגל בהדרגה לאימה נוראה וגדולה מאין-כמוה .לבסוף נכנסנו אל התחנה.
הדומייה ששררה בתחילה נקטעת על-ידי פקודות-צווחות ...הם נשמעו כמעט כזעקתו
האחרונה של קרבן ...של אדם שעומדים עליו לרוצחו פעם אחר פעם".
התמונה המצטיירת מתיאורו של ו י ק ט ו ר פ ר נ ק ל (אדם מחפש משמעות)
מעתיקה אכן את נשימתם של האנשים מוכי ההלם ,אחרי נסיעה קשה ,מענה ,כשתקווה
עמומה של הישרדות הייתה בם עדיין .ההטעיה שבמזימת הגרמנים פועלת את פעולתה
פעמיים :הלם המודעות למצב החדש והלם התמונה הנגלית לעיניהם " :אימה אחזתני".

עיון על פי נושאים -97-
עוד הלם מכה במגיעים .לאחר שעולפו האנשים ,ורבים מתו ,השתרר שקט בקרונות.
המעברים מצעקות וצווחות לדממה וחוזר חלילה ,תחילה בקרון ואחר כך בחוויית המפגש
הראשון עם הדממה בהגעה לאושוויץ וההתחלפות הפתאומית בצעקות – מעברים אלה
מכים בהלם חוזר ונשנה את האנשים ממוטטי הסבל .זוהי טלטלה נפשית קשה החוזרת
בתיאורים רבים .ההגעה לאושוויץ נתונה בתוך דממה .רק בהיפתח דלתות הקרונות
נשמעות צעקות אימים מסוג חדש .המעבר מדממת הקרון ומהדממה הראשונית אל
הצרחות האימתניות מכות את המגיעים בהלם קשה " :לבסוף נכנסנו אל התחנה .הדומייה
ששררה בתחילה נקטעה על ידי פקודות צווחות" .אלא שאין פנאי אף לעכל את ההלם:
" דלתות הקרונות נפתחו בתנופה  ." ...הטלטלה הנפשית הנגרמת בשל ניגוד מצבים זה
מעוררת ,באופן אבסורדי ,הזיה רגשית ,ועל כך מעיר פ ר נ ק ל " :יש בפסיכיאטרייה

מצב מסוים הקרוי 'הזיית החנינה' .הנידון למיתה ,סמוך להוצאתו להורג ,משלה את נפשו,
כי ברגע האחרון ממש תינתן לו חנינה .גם אנו דבקנו ברסיסי תקווה ,ועד לרגע האחרון
היינו מאמינים כי מנת גורלנו לא תהיה רעה כל כך ".ואם מבוגרים כך ,על אחת כמה וכמה
– הילדים .תקוותו ההזויה של ילד תמים נוכח מציאות בלתי אפשרית מונצחת בעדותה
של א ט ק ה ב ו י א ר ס ק ה :לאחר שמונה ימי מסע בקרונות עמוסים " כמליחים
בחבית" ,ללא אוויר ,שואל ילד ,שאינו יכול לשאת עוד את המתרחש" :הגם למעננו עוד
תזרח החמה?" ,ומיד נהדף בידי איש ס.ס ,.ומיד " משתררת דומייה .אין פוצה פיו יותר...ודמע
אחר דמע נושר( "...נמשכים הטורים) .והקורא תוהה :האם שאלה של תמימות שאל הילד?
או שמא הגיע לבגרות בלתי נתפשת ,והגוון לשאלתו הוא האירוניה?
מפגש ראשון זה עם פתיחת הקרונות חוזר גם בתיאורו של ק' צ ט נ י ק (סלמנדרה),

אלא שתגובתו להלם יוצרת מצב נפשי שונה לחלוטין " :הרכבת נכנסה אל הפלאניטה
החדשה .נעצרה .הדלתות הוזחו לכאן ולכאן וההמונים נפלו מתוך הקרונות אל רחבה
גדולה .הלילה הליט את המקום סביב-סביב במעטה שחור .כאן לא צעקו ,אף לא דיברו.
כאן שלטה דומייה .הכול דמם ,אפילו ההמון הזורם מתוך הקרונות .מוחש היה כי כאן
שוררים חוקים אחרים ,אטמוספירה אחרת ....כאן לא דיברו .מלאכי-החבלה אך העיפו בך
עין ,ומיד הרגשת ששוב אינך אתה ."...החוויה של עולם אחר ,שונה ,מאיים אף יותר מזה
אשר התנסו בו קודם לכן – אין לה תקדים בעולם ההתנסות של האדם .זהו עולם דמוני,
שלא בני אדם שוררים בו ,אלא כוחות שטניים.

 -98הקרוןציורו של ה נ ד ר י ק ו ל ק הוא טקסט בפני עצמו :דמותו של הנאצי מצוירת כרובוט,
כאיש חלל ,כדמות שאינה מן העולם האנושי המוכר – קווים ישרים וזוויתיים ,עמידת
פיסוק ,הדמות חסרת כף יד ,ואף הראש המשורטט מתאר מעין קופסה אטומה .זוהי דמות
ללא פנים – מעין פסל מאיים .התגובה היא אלם דומייה והתאיידות ה'אני'.

הסבר אחר לאלם הדומייה נמצא אצל פ ר י מ ו ל ו י  " :לפתע נסתיימה הציפייה.
הדלת נפתחה בשאון .בחלל החשוך הדהדו פקודות בשפה זרה כנביחות הברבריות
הנשמעות מפי הגרמנים כשהם מצווים .נשמע כאילו הם מטיחים איזה זעם עתיק יומין...
ושוב השתררה דממה ...פחדנו להפר את הדממה ."...מכאן ,לא רק המעברים מדממה
לצעקות מחרידות מאיימים ומשתקים את הנרדפים .הדממה עצמה מעיקה ,משתלטת
על הווייתו של כל אחד ואחד ,מציפה אותו עד אבדן השליטה העצמית והופכת ליישות
מאיימת כשלעצמה ,עד כי פחדו לגעת בה ,להפר אותה ,לאיין אותה .אפשר לראות בשני
ההסברים תופעה אחת המתפתחת בשלבים :פחד -חרדה  -אימה -עד כדי איון ה'אני'.
על כך מעירה מ ו ס י ה ד י י כ ס " :לימים נודע לנו שזאת הייתה השיטה...להפחיד
ולהמם ."...ההלם לא היה ,אפוא ,תוצאה נגררת של הסיטואציה – ההלם היה 'תחכום'
מתוכנן היטב.
פן אחר בתכנון ההלם היה העלטה .כל אחד מכותבי העדויות מציין את האפלה כגורם
דמוני במכת ההלם – בקרון ,בהגעה למחנה המוות ,עם היכנס הרכבת לתחנה ,ובשיאה
– עם הירידה מן הקרונות .הרכבות מגיעות ברובן בלילה .השילוב בין חמשת המרכיבים
 ההתשה ,הדממה ,הצעקות ,ההתחלפויות ביניהן והעלטה – כל אלה גם יחד – פעלו עלהקרבנות ו'פוררו' אותם .ברשימתה של מ ו ס י ה ד י י כ ס נמסרת תמונה מרוכזת של
ההלם ,ובה עוד שני מרכיבים – עצמת האור המסנוור המחליף את העלטה באחת והקצב
המהיר עד תזזית של התחלפות האירועים " :וכך ,חצי חנוקות – חצי מתות ,מבלי לדעת

לאן מובילים אותנו ומה מצפה לנו ,המומות ומטושטשות ,הגענו לאחר ליל ביעותים
לקייזר וואלד ...כשרק נפתחו דלתות הקרונות ,כשעודנו מסונוורות מהאור הרב ...נשמעו
פקודות-צרחות בגרמנית :לקפוץ! לרוץ! לרוץ מהר! לרוץ מהר! – ...כשברד של מכות-אלות
ניתך על הראש ועל הגב".

גם קצב הכתיבה ,כזה שהובא לעיל ,מעיד על סוג החוויה ועל עצמתה .קצב כתיבה
מהיר ומשפטים שהם קצרים ופועליים והמסתיימים בסימני קריאה המתחלפים
במשפטים תיאוריים ארוכים יוצרים גם הם אווירה דחוסה ,אך בעיקר משקפים את מצבו

עיון על פי נושאים -99-
הנפשי של הכותב ,המעלה את זיכרון הדברים בתחושה שהם חוזרים וקורים תוך כדי
הכתיבה .המתעדים בלשון השיר כותבים בתמציתיות רבה הממחישה עוד יותר את קוצר
הזמן ואת הדוחק שבו התגלגלו הדברים " :הרכבת תטוס על פני גיא ועל הר / ,והנה כבר

טרבלינקה ,המסע נעצר / .קורעים הדלתות ,מסדרים הקהל / ,וכל יהודי למרחץ חיש
יובל ."// ,באותו בית עצמו מכונסת כמעט כל השואה :טיסת הרכבת ,מרחבים מתחלפים
במהירות מטורפת ,וטרם הבחנת ביעד הנסיעה – אתה נמצא כבר בטרבלינקה – קרוב
למוות (הגירוש מגטו.)...

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 ))1כיצד שימש הקרון את הנאצים ואת מזימתם? הסבירו ונמקו גם על פי
מקורות אחרים.
 )2מה תפקידם של הניגודים ביצירת ההלם?
 )3האם ניתן היה ,על פי תיאורים שקראתם ,להתנגד פנימית לתהליך זה?
נמקו.
 )4מה תורמים הציורים של ל י א ו ה א ס ושל ה נ ד ר י ק ו ל ק להארת
הסיטואציה של ההלם?

 -100הקרוןגבורה  בקרונות המוות
על אף כל האירועים שתוארו כאן לא פסקה רוח גבורה בקרב היהודים ההלומים,
ההמומים ,הנרדפים והתשושים .הרואיות יהודית התקיימה לאורך כל שנות המלחמה
ורדיפות הגרמנים ,והיא לא פסחה גם לא על הקרונות – בדרך אליהם ,בתוכם וביציאה
מהם .ההרואיות באה לידי גילוי בכל אחד מן השלבים של הטלטול ושל כפיית הסבל ,והיא
באה לידי ביטוי בכל אחד מן הנושאים שהועלו במסגרת זו .בעיקרה הייתה זו גבורת רוח
עילאית וגבורת הנפש – של מבוגרים וגם של ילדים – המאבק היומיומי להישרדות אישית
ולהישרדות באמצעותם של כוחות נפשיים ומוסריים  -עזרה לזולת ,תושייה ,השלטת
הרוח על הגוף ועל צורכי הגוף ,השירה והתפילה ,הקפיצה מן הקרונות ועוד .ככל שגברו
המצוקה והסכנה ,כן נדרשו יותר כוחות נפש ויותר התפעמות הרוח ,כדי לגבור על סכנת
הוויתור על החיים ועל משמעותם ,וכדי לגבור על סכנת האבדן של כל ערכי הרוח שהיו
מטענו של העם היהודי ההיסטורי ושל כל יחיד ויחיד ובאחריותו .בכל שלב משלבי המסע
עמדו היהודים ככלל במשימה זו בגבורה עילאית .גבורת רוח זו התגלתה בפועליהם
היומיומיים – מתינוק ועד זקן ,כפי שהודגמו ותוארו בסעיפים הקודמים.
בהלילה האחרון ברכבת לאושוויץ מתארת ח ו ה ב ר ו נ ש ט י י ן את ההתחזקות
הפתאומית והמפתיעה של אמה ואת הכוח הרוחני שהעבירה אל ילדותיה באמצעות היניקה
משורשי ההוויה היהודית " :פתאום ראיתיה גדולה וחזקה /,את אמי הקטנה והצנומה/.
היא העבירה אותי אל עולם קסום /של סיפורי צדיקים ואגדה" .סיפורי הצדיקים ,ולא
להטוטנות של סיפורי אגדה בעלמא ,הם היוצרים עולם קסום המעביר את הרוח הרעה
ומעניקים עצמה רוחנית ונפשית באמצעות המסר המוסרי הגלום בהם .לשירה היה כוח
מיוחד לעורר את הנפש ולרוממה ,בין בשירי האמונה האלוקית ובין בשירים שביטאו
ערכי רוח אחרים ,בין בשירי ילדים (שהתגלתה במלוא כוחה ורוממותה בסעיף 'ילדות
והתבגרות') ובין בשירים של תנועות הנוער החלוציות .בחלק משירים אלה הייתה ארץ
ישראל מקור כוח להתחזקות הרוח .במסע לנכר מסופר " :הצעירים ,המלאים תקוות

פלשתינה ,ביקשו לפתוח בשירים עבריים לכשתתחיל הרכבת לנוע ,כפי שעושים היוצאים
למסע לפולין בקרונות הבקר...הם טרודים ...והשירה העברית נשכחת...הם מתביישים...
והנשארים לא זכו לשמוע את זמרתם ,כפי שהיו שומעים בהרגשת כבוד וגאווה את זמרת
קרונות הבקר מדי שבוע בשבוע".

עיון על פי נושאים -101-
הרוח הבלתי נכנעת ,מכאן ,והמציאות הקשה והבלתי נסבלת בקרונות ,מכאן ,הולידו
תגובות נגד פיזיות והתנערות מן האימה ומן הפסיביות ,התנערות שהפתיעה את הגרמנים.
שני תיאורים יוצאי דופן של יזמה הרואית ,שהיא מעבר לכל ציפייה ,של היהודים ביציאה
מן הקרונות שוברים את שרשרת ה'שגרה' שבהתרוקנות הקרונות .תיאור אחד הוא מתוך
הרומן סלמנדרה ,המצוין בשם המשנה' :כרוניקה' .ההנחה היא שעלילת הרומן יכולה אכן
להיות דמיונית ,אך בו בזמן היא יכולה להיות מבוססת מכל בחינה ודיוק שהם על פרטי
מציאות היסטורית (שאכן ,התרחשו כך או אחרת) ,שנלקחו אם מניסיונו של המחבר ואם
ממקור אחר ובהקשר אחר .מכל מקום ,האירועים ה'היסטוריים' מבוססים על מציאות
ממשית .הערה זו באה כהקדמה לקטע שלפנינו " :הקרון הבזיק אל הבלתי נודע ,הדלתות

נפתחו .בעת יציאתם חיבקה אלי' :אני את חשבוני עדיין לא 'סילקתי' ,לחש ...בעת מיון
האנשים התייצב אלי בשורה הקדמית .וכשהגרמני החל מחווה באצבעו'' ,שמאלה ,ימינה',
הנחית אלי בסכין קפיצי בכל כוחו היישר אל לבו של הגרמני .מאורע כזה לא אירע עדיין
בפלאניטה אושוויץ .סאניה הביטה אל אלי :מוטל היה ירוי על הארץ ,ידו פשוטה לפניו,
ועיניו פקוחות ,בהירות.".
זהו מרד ממשי בגורל ובגרמניה שמתבצע על ידי איש יחיד ,ללא תכנון מוקדם ,מעשה
הרואי שאין לו כמעט אח ורע ,בעיקר בהתבסס על התיאורים שהובאו בזה.
תיאור מעניין במיוחד מספק לנו לא ניצול מחנה המוות ,ולא איש עדות יהודי ,אלא סגן
במילואים של השוצפוליציי ומפקד הפלוגה – ווסטרמן .ו ו ס ט ר מ ן מדווח על בריחה
גדולה של יהודים מטרנספורט קשה במיוחד " :הפאניקה הכי גדולה שפשטה בקרב

היהודים הייתה בגלל החום הרב ,העמסת יתר של קרונות הרכבת וריח הצחנה של גופות
מתים – כאשר רוקנו את קרונות הרכבת נמצאו כ 2000 -יהודים מתים ברכבת – הפכו את
המשלוח לכמעט בלתי אפשרי לביצוע ".כלומר ,דיווח זה אינו בגדר השערה – הוא מדייק
על פי הממצאים והסטטיסטיקה שבשטח .עומס היתר אינו מפריע ליהודים ,כמובן ,הוא
מפריע לגרמנים שאינם עומדים בסירחון ,הוא מדווח על עבודה קשה במיוחד ועל רב
טוראי ש'נאלץ' לעמוד בכל אלה ":עד לפירוק הטרנספורט בסביבות  10:00בערב היה עלי

להישאר במחנה ,כשבינתיים שימשו יחידות הליווי כשומרים של קרונות הרכבת החונות
מחוץ למחנה" .דיווח מתנצל זה בא להסביר את כישלונם של השומרים בארגון היעיל של
ההוצאה למוות " :בגלל התנאים המיוחדים שתוארו ,אי אפשר לפרט את מספר היהודים
שברחו מטרנספורט זה .אף-על-פי-כן ,אפשר לשער שלפחות שני שלישים מהיהודים
שברחו נורו או שנשארו לא מזיקים בדרך אחרת."...
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מכיוון שתנאי הבריחה הם קשים ובלתי אפשריים להישרדות ולקשר ,הם אינם בבחינת
'מזיקים' ,על דעתו של המדווח ,שבהחלט יישא באשמה גדולה בעיני הממונים עליו.
לא בודדים ,אלא רבים מבין באי המחנות יוצאי הקרונות ,אזרו עוז בנפשם ו'סיכנו' בכך
את גרמניה הגדולה .הביטוי " שנשארו לא מזיקים" הוא אירוני ביותר ומשתלב באופייה
של התעמולה הנאצית בדבר מסוכנותם של היהודים לרייך השלישי ולכל העולם ,משל
היו חיידקים מאיימים שנמלטו מן המעבדה ומסכנים בכך את האנושות כולה ,ולא סתם
בני אדם אומללים שנדונו למוות בידי חולי נפש ,מעוותי רוח האדם ,הזקוקים לפורקן
האכזריות הקדמונית המקננת בהם .האירוניה מתנשאת כאן בשיאה – מי הם המזיקים
הממשיים ,השורשיים ,שלהם כתר הזיכיון לתואר זה? סיפור בריחה זה ,כמו גם סיפורי
תעוזה אחרים ,הוא סיפור הרואי על אף הניסיון של ו ו ס ט ר מ ן לגמדו ,מצד אחד,
ולתרצו כמחדל ,מצד שני .הרואיות יהודית היא בלתי נתפשת אצל בני 'הגזע העליון' ,ולא
גרמני נאצי ייאות להודות בה .אך גורלם של הקרבנות מתעתע בהם ,ואיננו נתון בידיהם
– לשבט ,לרוב ,ולפעמים – לחסד.
אירועים לא מעטים של התקוממות ואף של פגיעה בגרמנים ,תוך ידיעה ברורה שהסיכוי
לגבור עליהם הוא בלתי אפשרי ,התרחשו לכל אורך ימי השואה .ונשאלת השאלה :מניין
שאבו אחינו אלה את כוחות הנפש ליזמה שכזו ,שבפועל אין לה כל סיכוי פיזי?

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 ) 1הרואיות – גבורת נפש עילאית ,אומץ נעלה וגבורה פיזית בקרון וביציאה
ממנו .תארו ,ספרו ,דונו.
 )2מה מקורה של הרואיות זו? תוכלו להיעזר גם בקטעי מחשבה או בקטעי
ספרות ,לדוגמה :אם יש את נפשך לדעת ,מאת ח " נ ב י א ל י ק .
 )3סיפורי צדיקים ושירי ארץ ישראל היו גם הם מקור לא אכזב להתחזקות
רוחנית .במה הם שונים זה מזה ,ומהו המשותף להם?
 )4מהו הדבר המעצים את אכזריות הגרמנים בתיאורו של החייל הנאצי?
" )5לנו היה אל אחר" – אומר המשורר ד ן פ ג י ס בשירו עדות .כיצד
מתממשת אמירה זו בתיאורו של הגרמני?
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הדים של אחרי
אחרי השחרור ממחנה המוות חוזר ה'קאצט' אל עירו ,אל מולדתו ,אל המקום ששם,
חשב ,נותרו שורשיו .הוא חוזר אל הכיכר ואל השעון ,שסימנו בשבילו מאז ומעולם את
נקודת האחיזה במציאות ,בחיים .הכול כמנהגו נוהג ,אלא שאז ,כמה סמלי הדבר ,היה
סוף הקיץ ועכשיו סוף החורף .בלואי-הקאצט מעוררים תשומת לב ,וילד סקרן מבקש
תשובה מאביו " :מיהו הלזה? – שואל הנער – .קאצטניק – משיב לו האב" .לגבי האנשים
– 'המנטשים' – המאזרחים את הרחוב ,לא בן אדם שב לשם ,למקומו ,לביתו שהיה ,אלא
מספר -ק' צטניק .המהפך הנאצי חי ונושם גם עתה ,בסתר .ואכן ,מלבד אי אלו מחוות של
מבוכה ואי נעימות חולפים האנשים ובורחים מפניו – לא נעים להיזכר באשמה ,גם כאשר
מתכחשים אליה .ו'הקאצטניק' מבין פתאום..." :לא נותר כאן מאום בשבילו .אך בנפול

מבטך על שני טורי העצים אשר ברחוב–השדרה ,שוב אין אתה יכול להתיקו משם על
נקלה ,ככלות הכול ,פה ניצבה עריסתך– "; יותר מבכל מקום אחר מקדמים את פניו ניכור,
תלישות ותחושה נוראה של נטישה ושל עוול היסטורי ואישי ( סוף ברחוב השדרה) .כל
שנותר עתה מהעולם שהיה פעם בית ,על אף השנאה והניכור ,אינו אלא זיכרונות :המקום,
הזמן ,הדמויות – היקר מכול בעולם.
האירועים הקשים שנמשכו שנים הותירו עקבות בכל מי שהייתה לו נגיעה בהם –
הניצולים עצמם ,בניהם ,קרוביהם ,וכל מי שנגע בסיפוריהם או בחייהם ,אף כאשר סירבו
לספר .הדים למשקעים אלה נמצאים גם בלקט זה.

כרוניקה גרמנית שנמצאה אחרי המלחמה מספרת על המשלוחים לטרבלינקה " :לאחר
המלחמה נתגלתה תכנית מסע-הרכבות מה 15-בספטמבר  .1942צוין בה כי 'הרכבת
המיוחדת בשביל המועברים למקום-מגורים אחר' ,תעבור ...ותגיע לטרבלינקה ב22 -
בספטמבר ,בשעה  11ו 24 -דקות לפני הצהריים; הרכבת תחזור ריקה בו ביום ,בשעה 15
ו 59 -דקות אחר הצהריים ".אין מדובר בבני אדם ,בנוסעי הרכבות .מדובר בתכנון של
מקום מסוים ושל זמן מדויק .מדובר במשימה שיש לבצעה .במפגש 'הנכון' שבין המקום
לזמן יתבצע פרויקט קבלני ,תרתי משמע.
קטע זה לקוח מאחרית דבר שנוספה ליומנו של הנער ד ו ד ר ו ב י נ ו ב י ץ
על ידי המביא לדפוס אחרי המלחמה בניסיונו להתחקות אחר גורלו של הנער .הקטע
הקצר הזה מלמד כל כך הרבה על ההשמדה כולה .איזה דיוק בביצוע בזמן! קשה להאמין
שמלאך המוות בכבודו ובעצמו מדייק כל כך ויעיל כל כך .מדינות שלמות אינן מתנהלות
בדיוק וביעילות שכאלה .ואיזו רצינות בביצוע! משל כל העולם כולו ,כל הבריאה כולה,
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של היומן " :יש אפוא להניח כי דוד ובני משפחתו ,יחד עם כל יהודי בודזאנטין ,נספו בתאי
הגז של טרבלינקה ב 22 -או ב 23 -בספטמבר  ."1942הדיוק רב כל כך עד כי ניתן  ,על פי
הכרוניקה הגרמנית ,לשער מה קרה לרבות מקהילות הקודש ,או אף לרובן ,מתי והיכן.
אילו הושקעו תכונות אלה ומאמץ אדיר זה בבנייה ולא בהרס ובהשמדה של בני אדם
– איזה עולם יפה יכול היה להיבנות!
לא יכול היה להיות אמצעי תואם ויעיל יותר מן הרכבות מרובות הקרונות הדוהרות
על גבי פסי הברזל לניצול הקדמה לשם ביצוע התכנית השטנית .ולא היה ניצול מרבי של
אמצעי זה כניצול הנאצי המחושב עד דק – לא לאבד זמן ולא לאבד סנטימטר מעוקב
אחד של חלל בתוך הקרון .הקרון הוא יחידה מוגדרת מבחינת החלל וסגורה .יש אפשרות
לחשב במדויק כמה בני אדם ניתן לדחוס פנימה בחלל ריק מכל רהיט ,או מכל גורם
'מפריע' אחר .קרון מתחבר לקרון ,וחיבור זה מאפשר להסיע מספר רב של קרונות בהנעה
של קטר אחד בלבד .החישוב של המובלים הוא קל – כפולות קרון .המסילות מתוחות לכל
אורך הדרך עד ליעד הסופי ,תרתי משמע .מהירות התנועה מתוכננת מראש ,והיא מרבית.
הזמן ,החלל הסגור של הקרון והתכנון המדויק חוברים יחד לתוצאה שטנית שבאה לידי
ביטוי בכרוניקה שלעיל.
ההדים של 'אחרי' ממשיכים להכות ולהדהד שנים רבות לאחר שהסתיימו  ,כביכול,
האירועים עצמם ,בין אם באמצעות מסמכים הנחשפים מדי פעם ,ובין אם באמצעות
כתבים של ניצולים ,שהשקט הנפשי מהם והלאה .יתר על כן ,בחלוף הזמן מתרבים
הסיפורים האישיים המוצאים להם מוצא אל הכתב.
האימים של טרבלינקה לא הסתיימו עם המלחמה .י ע ק ב ג ל ע ד בשירו התחנה
הקטנה טרבלינקה מעלה מן האוב את כל מהלך המסע שאין לו שם ותואר מתוך נקודת
התבוננות בהווה .וזאת ניתן לעשות רק כשאתה עומד שם ,על פסי הברזל המשגרים
תחושת איום גם עתה .וכמה מוזר הדבר .כל כך הרבה מתים עברו שם בזמנים קצובים
מראש .ויכולת לחשוב שזוהי תחנה גדולה מאוד ,משוכללת מאוד – מרכז הסעות ליעדים
שונים בעולם ,מסעות של אנשים לענייניהם ולשעשועיהם .אבל ,בפועל ,זוהי תחנה קטנה
ונידחת בין טלושץ' לוורשה ,שהפכה לתחנה מרכזית בחייהם ובמותם של מיליוני יהודים" :

מתחנת הרכבת וורשאו-אוסט  /יוצאים ברכבת ונוסעים ישר  /הנסיעה נמשכת לפעמים/
חמש שעות ועוד  45דקות  /ולפעמים נמשכת אותה נסיעה  /חיים שלמים עד מותך" .זוהי
כרוניקה המקבילה כמעט לכרוניקה הגרמנית ,אך יש לה ערך מוסף :לא זמן השעון הוא
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המולך כאן ,אלא זמן הנצח .לא הטכנולוגיה המתקדמת של המאה ה ,20 -אלא היצר
האפל שנוצר עם מעשהו של קין ,ואשר הפך לכיוון דרך של העמלק – אלה הם המובילים
את העולם אל התהום.
י ע ק ב ג ל ע ד ,דור שני ליוצאת טרבלינקה ,אינו יכול להרפות מזיכרון האימים הפוקד
את אמו ומרושמה של הזוועה .כמו א ב נ ר ט ר י י נ י ן בשירו בחזרה לאושוויץ (ראו
דיון בשיר בפרק השירה) ,הוא חוזר אל מסילות המוות ותוהה על הבנליות של הימצאותן.
הוא אינו נרגע מהניגודיות העצומה שבין המראה התמים והמינורי של המקום ושל
מגמת תפקודו הראשוני לבין המפלצת שהפך להיות " :והתחנה היא קטנטונת  /שלושה
אשוחים גדלים בה  /וכתובת רגילה אומרת / :כאן התחנה טרבלינקה ."...אדרבא ,שלושת
האשוחים אינם פנינת טבע קטנה בלבד .שלושת האשוחים ,בדומה לשלושה 'מלאכים'
(ראו :אברהם אבינו מכניס האורחים) ,הם מבשרי שליחות קדושה במושגים הנוצריים.
וכשלושה עדי קדושה הריהם ניצבים כמבשרי מתנות האל בתחנת הרכבת ומקבלים
את פני הבאים בקרונות  .הבטחה נוצרית של טוב ושל חסד .ואילולא מה שהתרחש ,לא
הייתם ,אתם הקוראים ,יודעים דבר וחצי דבר על המקום הזה ,לא מנקודת המבט של
העבר ולא מנקודת המבט של ההווה " :ואין כאן אפילו קופה  /גם איש המטענים איננו/
ובעבור מיליון  /לא תקבל כרטיס חזור – "....איזו מין תחנת רכבת היא זו? אולי אינה
אלא תחנה תמימה קטנה ונטושה ,שאין לרכוש בה אפילו כרטיס נסיעה? אך אולי אינה
אלא תחנת השטן ,שכיום ,לאחר שנקטע תפקידה ה'היסטורי' ,אין בה צורך עוד? או אז
אתה עובר לעולם הסיוט ,ואתה יודע שמיליונים שיוועו כאן לכרטיס חזור .ואילו עתה,
בימינו אלה " ,רק באוויר תלויה דממה  /לקדם פניך בשממה אטומה  ," /ואפילו שלושת
האשוחים' ,מבשרי ההבטחה והטוב' ,נאטמים עתה ,לאחר הכול ושותקים ,ואינם מכריזים
עוד בחגיגיות נוצרית ,שכאן ("כי כאן") התחנה המעודדת טרבלינקה .והשתיקה יפה כאן,
דווקא " כי כאן התחנה טרבלינקה ."...מילת הסיבה 'כי' – בכוחה בלבד להשיב על כל
תהייה ולהסביר כל מה שלא ניתן להסביר – התשובה ארוגה ומוטמעת בשם 'טרבלינקה'.
הציניות הגרמנית והפולנית נמשכת עד לימינו " :ורק שלט פרסומת  /תלוי עוד מאז /
סיסמה ישנה ובלויה האומרת / :בשלו רק בגאז  /כאן התחנה טרבלינקה – "/ ..איש לא
הסיר את השלט הפונה ,מן הסתם ,אל יושבי העיירה הנידחת הזאת – גם כיום ,כמו אז.
בין תמרות האש והריחות ,חיו אנשים עם ילדיהם בצלם ולצדם של אלה ,ביקרו בכנסיות,
הודו לאלוהיהם וגידלו ירקות ופירות ונהנו – אז ,כמו היום – מן הקרקע הפורייה של
המקום מאז ,ובשל אז ,עד היום.
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מראות ומוסר אנושי מעוות .ההדים אינם מרפים ואינם נותנים מנוחה " :עודני שומעת/

שקשוק גלגלים /,בכי ילדים /ואנחות זקנים// .עודני רואה /קרונות בהמות /,משרפות
עשנות/,שואה איומה // .עוד צורם /קולם של אלה /,שנקראו בני-תרבות /,הרגו תינוקות/
והסבו לסעוד( " //...זוכרת ואינני שוכחת) .עימוד השורות בקיטוע המשפטים ,כאשר כל
פרט ממוקם בשורה נפרדת ,בהארה מייחדת ,מדגיש את עומק הטראומה ששרטה את
הנפש .חלוקה זו של השורות מעוררת צליל מוכר מן העבר הרחוק קרוב – קצב שקשוק
גלגלי הקרונות על גבי מסילת הברזל" :עודני שומעת ...עודני רואה ...עוד צורם ."...כפל
הלשון בכותרת השיר אומר 'דרשני'' :זוכרת' ו'אינני שוכחת' .וו החיבור המקשרת בין שתי
האמירות מדגישה שאין מדובר כאן בטעות .האם זוהי ,אפוא ,הדגשה בלבד ,או אולי
מכוונת הדוברת למסר שמעבר לזיכרון? הזיכרון הוא מרקם היחס שבין העבר להווה.
העבר נוכח בהווה .העבר לוקח חלק פעיל בחיי ההווה' .אינני שוכחת' מתייחס לעתיד.
ומשמעו כפול :אינני יכולה לשכוח ואינני רוצה לשכוח .זוהי הצהרה לא על הסיוטים
בלבד ,אלא על כך שהעבר יהיה חלק בלתי נפרד מיישותי ,כפי שהינו בפועל ,ומעתידי,
ושזהו חוב מוסרי שיש לשמרו .וו החיבור כאן איננה סימן תחבירי מקשר בלבד; וו החיבור
מתפקדת כאן גם כסימן קריאה.
ואכן ,מי אומר ששוחררנו ממחנות המוות? מי יכול לטעון שמהות השואה לא נספגה
בנפשותינו ,והרי היא חוזרת ומענה אותנו אף מעבר לצו " :זכור את אשר עשה לך עמלק!"?
אך לא די בזכירה פסיבית ,מענה ,מותירה חללים בנפש " .כי מלחמה לה' בעמלך מדור
דור" – כדאי לזכור .הפסוק מספר דברים ( כ"ה ,יז-יט) " :זכור את אשר עשה לך עמלק ...לא
תשכח" מדגיש גם הוא בכפל לשון משמעות כפולה זו ,שהד לה נמצא בכותרת השיר ,מעין
מענה לפסוק המקראי – זוכרת ואינני שוכחת.

עיון על פי נושאים -107-

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 )1מדוע נמנעו ניצוליםרים מלהדהד את אימי השואה? ( השוו גם לדבריה
של מ ו ס י ה ד י י כ ס " :וזו בוודאי גם הסיבה שאני ושכמותי רוצות
ומתאמצות דווקא לשכוח ,"..וכן ,לדבריו של פ ר י מ ול ו י " :דברים

הרבה אמרנו אז זה לזה ,דברים הרבה עשינו ,אולם מוטב שלא ייוותר
מהם שריד וזכר)".
 )2מדוע נדרש אומץ לב כדי לחזור ל'שם'? ומדוע ,בכל זאת ,חוזרים ל'שם'
גם ניצולים וגם בני ניצולים?
 )3מהי משמעות האמירה" :מסע שורשים"?
 )4מהו המזעזע בתיאור התחנה הקטנה טרבלינקה? מה 'תורמים' שלושת
האשוחים לתמונה הקטנה?
 " )5זוכרת ואינני שוכחת"  ,מבטיחה חוה ברונשטיין .במה מנגיד תיאורה
את 'האידיליה' של טרבלינקה?
 )6הטרגדיה האישית – "פה ניצבה עריסתך" (ק' צ ט נ י ק/השעון) – האומנם?
מה בינה לבין תחושת הניכור? מהי ,אם כן ,משמעות האמירה "לשוב
הביתה"? לאן הם נוסעים?
 )7התבוננו בשני הציורים של מ ר ד כ י א ר ד ו ן  .1958-60באיזו
מידה מבטאים שני ציורים אלה את עמדת המוצא ואת עמדת הסיום
בהשעון?
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נושאים רבים נותרו לדיון ,הן בקטעים שבכאן ,ובוודאי בקטעים שאין לספור אותם,
ואשר הולכים ונכתבים .הלומדים יוכלו לעסוק בנושאים הרבים שנותרו .נעלה כאן הצעה
לכמה נושאים שיתמקדו בקרון ,שמתוכם ניתן לבחור ברצוי ,להתמקד בו ,להרחיב אותו,
אף על פי טקסטים אחרים ,או להתייחס לנושאים אחרים:
·

חיי משפחה – לפני ,בתוך ואחרי – שהקרון הפך למרכז חיי היהודי
בשואה

·

השוואה בין טקסט מינימליסטי לרשימה ולתיאור ספרותי בנושא
כלשהו (לבחור נושא)

·

ילדים מתבגרים טרם זמנם – תיאור עובדתי וביטוי לירי

·

הזדככות הנפש בתוך הקרון

·

משמעות הזמן בקרון

·

כיבוד הורים במציאות הקרון

·

גבורת הנפש בקרון

·

מסירות נפש ועזרה הדדית בקרון

·

זיכרונות ותקוות לעתיד ככוח נפשי בקרון

·

כתיבת מחזה ,או תסריט ,שיתבסס על הנתונים שבעדויות (לציין את
העדויות שעליהן מתבססים המחזה או התסריט).

השירים שנדונו בפרק זה מובאים בעמודים שלהלן.
קטעי הפרוזה שנדונו בפרק זה יופיעו באתר האינטרנט של מכללה ירושלים.
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השירים שנדונו בפרק:
אחי יוסף צבי זצ"ל  /חוה ברונשטיין

עמוד 110

דברו לא קיים / ...דוד שמעוני

עמוד 110

בקרון  /לאה נבנצל

עמוד 112

צאו ,יהודים  /אנונימי

עמוד 113

הגרוש מגטו מזריץ' /אליהו מגיד

עמוד 114

קרון המות  /ריקלה בלזר

עמוד 116

הלילה האחרון ברכבת לאןשוויץ  /חוה ברונשטיין

עמוד 118

זוכרת ואינני שוכחת  /חוה ברונשטיין

עמוד 119

התחנה הקטנה טרבלינקה  /יעקב גלעד

עמוד 120

מכתבה של נושי  /אנדראש מזאי

עמוד 121

ביום ההוא  /סטנלי מן

עמוד 122

נמשכים הטורים  /אטקה בויארסקה

עמוד 123

עדות  /דן פגיס

עמוד 124
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ָא ִחי ֵ

יֶלֶד עּול יָ ִמ ים ָהיָה,
ְּב צֹום ֶט ֶר ם ֻה ְר ּגַל.
זֹו ֶכ ֶר ת אֹותֹו צָנּום ְו ִח ּוֵר,
ֵע ת ָּב ְר חֹוב עִ ם ְּג ָמ רָא ַּבּיָד ָע בַר.
זֹו ֶכ ֶר ת אֹותֹו ּגַם ָׂש ֵמ ַח ְו ַע ִּל יז
ִּב ְמ ַע ט ַה ְּׂש מָחֹות ֶׁש הָיּו לֹו,
ּגַם ֶא ת ִּב ְכ יֹו קֹו ֵר ַע ַה ְּל בָבֹות,
ֵע ת ִה ְכ ִנ יסּו אֹו תָנּו לַ ּגֵטֹו.
זֹו ֶכ ֶר ת אֹותֹו ִמ ְצ ַט ּנֵף ַּב ִּפ ּנָה
ַמ ְק ִׁש יב ְל כָל ִמ ּלָה ִּב ְק רֹון ָה ַר ֶּכ בֶת,
" ִא ּמָא"ָׁ ,ש אַל אָז ְּב קֹולֹו ָה רְַך,
" זֶה ְמ אֹד ְמ אֹד ּכֹו ֵא ב
ְל ֵה ָה ֵפ ְך ְל ַמ ְל אְָך"?
אֹוי ַּכ ּמָה יָקָר ָהיָה ִל י ָא ִח י,
ָא ִח י ַהּיָ ִח יד ,יֹו ֵס ף ְצ ִב י.
ְּד ָברֹו ֹלא ִקּיֵם /..דוד שמעוני

ּכֵי צַד זֶה ֶא ְפ ׁשָרֶׁ ,ש ָא ִב י ּכֹה ִה ְט ַע ִנ י?
ָא ִב י ַה ַּצ ִּד יקַ ,הּיָקָרֶ ,ה ָח ִב יב,
אֲ ׁשֶר רַק אֱ מֶת ְו רַק יֹׁשֶר ִל ְמ ַד ִנ י,
אֲ ׁשֶר ֹלא ִח ּלֵל ִּב ְד בַר ֶׁש קֶר ֶא ת ִּפ יו,
אֲ ׁשֶר ְׂש פַת ִמ ְר מָה לֹו ְׂש נּו אָה ִמ ִּמ י תָה –
ּכֵי צַד זֶה ֶא ְפ ׁשָרׁ ,שֶאֹו ִת י ּכֹה ִה ְט ָע ה?
ָא ְמ נָם ּכָל ַה ְּז מָן ִה ְת ַח ּנֵן ְל ָפ נַי:
" ִּת ְק ּפֹץְּ ,ב ִנ יִּ ,ת ְק ּפֹץ -נָא ִמ ּתֹוְך ַה ּקָרֹון...
ִּת ְק ּפֹץ -נָא ,אּו לַי ְי ָח ְּנ ָך אֲ דֹנָי"...
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ַה ִא ם ִמ ָּצ מָא ּבֹו ִנ ַח ר ַה ּגָרֹון?
קֹולֹו ּכֹה רָסּוקִ ...מ ין ִח ְר חּור ׁשֶל ּגֹו ֵס ס...
ִל ִּב י ְל ִׁש ְמ עֹו ְּב דָמֹו ִה ְת ּבֹו ֵס ס...
וְׁשּובְּ " :ב ִנ י ,אֲ ִנ י ְּכ בָר ָז קֵן ְו רָצּוץ...
ֵא לֶיָך ,אֲ הָהֹ ,לא אּו כַל ִה ּלָוֹות...
ַא ּתָה עֹוד צָעִ יר ...רַק ִּת ְק ּפֹץ ְו תָרּוץ...
אּו לַי ַּת עֲ מֹד ְל ָךְּ ,ב ִנ יְ ,ז כּות אָבֹות...
ֵה ן רַק ַא ְכ ִׁש י ְל ָך ִא ם אֲלַּוֶ ּךָ...
ִּת ְק ּפֹץ ְו תָרּוץ ּו ַב ְּס בְָך ִּת ְת ַח ּבֵא"...
ָט ָס ה ָה ַר ֶּכ בֶתִ ...מ ְּׁש נֵי ַה ְּצ ָד ִד ים
ִנ ְמ ָׁש ְך ְו ה ֹו לֵ ְך יַ ַע ר ַ -ע ד ַא ְפ ל ּו ִל י .
ַמ חֲ נָ ק ִ ,ק י א ַ -צ חֲ נָ ה ְ ,י לָ ל ֹו ת ּו ְפ ָח ִד י ם ,
ִּפ ְר ּכ ּו ס ּג ֹו ְס ִס י ם ֵמ ַא חֲ ַר י ִ ,מ ּמ ּו ִל י .
ָא ִב י ִמ ְס ַּת ֵּכ ל ִּב י ְּב ֶע ֶצ ב ֵא י ן ס ֹו ף .
אֲ ִנ י ְמ ַח ְּב ֵק ה ּו  " :א ֹו ְת ָך ֹל א ֶא עֱ זֹב ! " . . .
ָׁש ַת ק ָא ִב י ֶר ַג ע ּ ,ו ֶפ ַת ע ְּב עֹז :
" ַמ ֵה ר ְּ ,ב ִנ י ַ ,מ הֲ לַ ְך ָה ַר ֶּכ ֶב ת ה ּו ַא ט . . .
ַה ֶּד ֶר ך ַע ָּת ה ַּב ַּמ עֲ לֶ ה ֵ . . .ע ת ִל ְק ּפֹץ !
ַמ ֵה ר ! ְו ַא חֲ ֶר י ָך אֲ ִנ י "  . . .ה ּו א ָר ַע ד . . .
ְּד ָח ַפ ִנ י ְּב כֹ ַח ַ " :מ ֵה ר ַ ,מ ֵה ר ְּ ,ב ִנ י !
יָ ָׁש ר ֶא ל ַה ְּס ָב ְך ְ ,ו ַא חֲ ֶר י ָך – אֲ ִנ י " . . .
ַה ּכֹ ַח ַה ֶּז ה ל ֹו ִּפ ְת אֹם ֵמ ֵה י ָכ ן ?
ָק ַפ ְצ ִּת י ִ .ל ִּב י ַּג ם ָק ָפ א ַּ ,ג ם ָס ַע ר . . .
ֵא י ַא ָּב א ?  . . .לָ ז אֹת ֹל א ָה ִי י ִת י מ ּו ָכ ן :
ָא ִב י ֶא ת ְּד ָב ר ֹו ֹל א ִק ּיֵם  .ה ּו א ִנ ְׁש ַא ר . . .
ְּכ ָב ר ׁש ּו ב ָה ַר ֶּכ ֶב ת ָט ָס ה ַּב ּמ ֹו ָר ד .
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ִה ּנֵ ה ְּכ ָב ר ִמ ֶּמ ּנָ ה ִס י ָמ ן ֹל א ָׂש ַר ד .
הָּהּ ,גַם ֵמ ָא ִב י ֹלא ָׂש רַד ִס י מָן...
אּו לַי ְמ ַע ט ֵא ֶפ ר ֵא יׁ -שָם ַּב ּׂשָדֹות...
רַק זֶה ַה ַּמ ּגָעַ ,ה ְּד ִח י פָה ׁשֶל יָדֹו,
ָּב ֶה ם עֹו ְר ַר ִנ י ִל ְק ּפֹץ – ְו ִר ּמָה!
צֹו ְר ִב ים ֶא ת ַּג ִּב י עֹוד ְּב לַ הַט ָא יֹם,
צֹו ְר ִב ים ֶא ת ַּג ִּב יֶ ,א ת ִל ִּב י ַע ד הַּיֹום.
אֲ בָל רַב יֹו תֵר ִמ ּזֹאת ֵא ׁש ַה ַּמ גָע
ְּת ִמ י הָה ִּת ְׂש ְר ֵפ ִנ יָ " :א ִב יְ -ו ִה ְט ָע ה?"
ּו ְכ לּום ִמ ְּפ נֵי ּכְָך ֵא ָח ׁשֵב ִל ְמ ֻשּׁגָע
ַע ל ִּכ י ֶא ת ָא ִב י ְל ִמ ְׁש ּפָט ֶא ְת ְּב ָע ה?
ַע ל ִּכ י ֶא ְתיַּפַח לֵילֹות ְויָ ִמ ים:
ֵא י כָה זֶה ִה ְט ַע ִנ י ָא ִב י ַה ָּת ִמ ים?

ַּב ָּקרֹון  /לאה נבנצל
"זכור לי בקרון שלנו זוג בשם הרשמן",
מתוך ספר זיכרון ליהודי וירז'בניק -סטרחוביץ

ָהיָה ׁשָם זּוג צָעִ יר
ְו ָה ִא ּׁשָה ָט עֲ נָה:
" אֲ ִנ י ֹלא ַמ אֲ ִמ י נָה
ֶׁש ִּי ְּק חּו אֲ נָ ִׁש ים ְּב ִר י ִא ים
וַ חֲ ָז ִק ים ּכָמֹונּו
ְויַ ַה ְר גּו אֹו תָם,
אֲ ִנ י ֹלא ַמ אֲ ִמ י נָה
ְו ֵא י ִנ י רֹו צָה ִל ְק ּפֹץ"
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ֵה ם ֹלא ָק ְפ צּו –
ֵה ם הָיּו זּוג הֹו ִר ים ְצ עִ י ִר ים
ֶׁש ִה ְׁש ִא ירּו ִּת י נֹקֶת ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶר ת
ֵה ם ֹלא ָק ְפ צּו –
ְּכ מֹו ֵס ְר בּו
ְל ִה ְת ַא ּבֵד ֵמ רָצֹון.
ְהּודים!  /אנונימי
ְצאּו ,י ִ

תרגם :בנימין טנא

ְּב עִ יר ּפֹו לָ ִנ ית ,עִ ם ַׁש ַח ר ֻמ ְק ּדָם,
ּבֹו ֵק ַע ְי לֵל ּו ְב ִכ י ְּב נֵיָ -א דָם.
אֲ נָ ִׁש ים ְט רּו ֵפ יַּ -פ ַח ד עֲ ֻר ִּמ ים נָ ִד ים,
ִּפ ְת אֹם קֹול עֹו לֶהְ :צ אּו יְהּו ִד ים!
זַ' ְנ ַד ְר ִמ ים ,אּו ְק ָר ִא י ִנ ים וְׁשֹו ְט ִר ים לָ רֹב
ִח ְׁש קָם הּוא ָה רֹג ַּב ּיְהּו ִד ים ְּב ִל י-סֹוף.
רֹו ְצ ִח ים ֵה םַ ,מ ִּכ ים ֵה םִ ,ח יל ּו ְב ָע תָה!
לַ ְּק רֹונֹות ַה ּיְהּו ִד ים ֵה ם יֹו ִב ילּו ַע ּתָה.
ֵע ט ִי ְל ֶא ה ְל ָת ֵא ר ָה ְר גָעִ ים ָה ֵא ּלּו,
ּכֵי צַד ַּג ְל ַּג ִּל ים ִנ ְכ ָח ם ִי ְת ַּג ְל ּגֵלּו
ּו ְמ לֵ ִא ים ַה ְּק רֹונֹות.
נֹו ְס עִ ים יְהּו ִד ים ֶא ל ִק ּדּוׁש ַה ּׁשֵם
ִל ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה! ִל ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה!
ַא ֵח ינּו ֶׁש ּלָנּו ֶׁש ֵּמ ֵע בֶר לַּיָם
ַט עֲ מֵנּו ַה ּמַר ֵמ ֶה ם ִא יׁש ֹלא ִי ְט ַע ם.
ֹלא יֵ ְד עּו עֱנּו תֵנּו ַה ָּמ רָה ּכָלּ -כְָך,
ֶׁש ּלָנּו ּכָל ֶר גַע ַה ָּמ וֶת ְי ַח ְּך .
יָ ִק יץ ֵא י ַה ּקֵץ ּגַם לַ ִּמ ְל ָח מָה,
ִת ְת ּגַל לַ ֵּת בֵל ְּב ָע תָה אֲיֻּמָה.

 -114-הקרון

ַה ּלֵב ַה ּיְהּו ִד י ּבֹו ַמ ְכ אֹוב ַע ד ְּב ִל י דַי,
אְַך ִמ י ְּכ ֵא בֵנּו יָחּוש ַה ָּד וַי ?
מַעְ ְי נֵיֶּ -ד מַע ִי ְׁש ְט פּו ֻּכ ּלָ הָם,
ֵע ת יַ ְח ְׂש פּו ֵא יַּ -פ ַע ם
ֶא ת ַה ּגָדֹול ְּב ִק ְב ֵר י הָעֹו לָם.
ִמ ְל יֹו נֵי יְהּו ִד ים נָ ִח ים ׁשָם,
ִּב ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה! ִּב ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה!
ַהּגֵרּוׁש ִמּגֵטֹו ֶמז ְִריץ' /אליהו מגיד תרגם:בנימין טנא

ְּב ֶמ ְז ִר יץ' ְי לָלָה וְ" ֵא י כָה"ֵ ,א י מָה ּו ִמ ְס ֵּפ ד ַא ִּד יר.
עִ ם ַׁש ַח ר ֻמ ְק ּדָם ִה ִּג יעּו הָאּו ְק ָר ִא י ִנ ים לָעִ יר.
ְּב נֵי ָא דָם – ֵה ם ָר ִצ ים ּו ַמ חֲ בֹא ּכָל ִא יׁש ּתָר,
ְו הָאּו ְק ָר ִא י ִנ ים חֹו ְב ִט יםְ " :צ אּו לַ ִּכ ּכָר!".
ָר ִצ ים וְחֹו ְט ִפ ים חֲ ָב טָה ֵמ אָחֹור,
ִּג ּלּו ֶּג ְר ָמ ִנ ים ׁשָם מָקֹוםׁ -שֶלִ -מ ְס ּתֹור,
ָז ְר קּו ִר ּמֹו ִנ ים ְו ִה ְר עִ ימּו קֹו לָם,
לַ ִּכ ּכָר ֵא ין הֹו ְל ִכ ים עֹוד – ּגֹו ְס ִס ים ׁשָם ְּב ּדָם.
ּגַם ִא ּמָא ּתָרּוץַ ,ע ל ָע ְר ּפָּה ִּת ינֹו קָּה
" לַ ִּכ ּכָר!" זֹו ְּכ נּו ִפּיַת הַּׁשֹו ְט ִר ים ּבָּה ַמ ּכָה.
ָה ֵא ם – חֲבּו לָה חֹו ֶפ זֶת ַמ ֵה ר,
ָּב אָה לַ ִּכ ּכָרִּ ,ת ינֹו קָּה לָּה ָח ֵס ר.
ֻמ ָּט ִל י ם ַה ֵּמ ִת י ם ַּב ִּכ ָּכ ר ּו ָב ְר ח ֹו ב ,
ק ֹו לֵ ַח ַה ָּד ם ַ ,ה ַּק ְר ַק ע ע ֹו ד ָר טֹב .
ְּב ָס מ ּו ְך ַה ֶּג ְס ַט א ּפ ֹו ִ ,ח י ל יֹא ַח ז ֵא ָב ִר י ם ,
ְמ ַצ ְּו ִח י ם לַ ּׁש ֹו ְט ִר י ם ֵה ם ַ " :ס ְּל ק ּו ַה ְּפ ָג ִר י ם ! " .
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ַה ְּי ה ּו ִד י ם – ֵה ם י ֹו ְׁש ִב י ם ּת ֹו ְך ַמ ְכ א ֹו ב ְו ָצ ָר ה .
ק ֹו ל ַצ ו  " :ק ּו מ ּו ִח י ׁש ִ ,ה ְס ַּת ְּד ר ּו ְּב ׁש ּו ָר ה ! " .
ַה ְּי ה ּו ִד י ם ִמ ְת יַ ְּצ ִב י ם ָא ז ְמ בֹ ָה ִל י ם ,
ֵמ ִת יםְ -ל ֶמ חֱ צָה לַ ְּק רֹונֹות מּו ָב ִל ים.
הּו ְב אּו ַה ּיְהּו ִד ים ְּכ בָר קָרֹוב לַ ְּק רֹונֹות,
ְמיֻּגָעִ ים ֵה םֻ ,ע ְל ֵּפ י יְגֹונֹות,
ְמ ֻד ְכ ָד ִכ יםְּ ,כ אּו ִב ים ַע דְּ -ב ִל י -דַי,
ּכָל קָרֹון ֻה ְׁש ְל כּו ּבֹו מָא ַת יִם אֲ זַי.
ָה ֶר כֶב ָצ פַרַּ ,ב ֶּמ ְר ָח ק נֶ עֱ לַם,
ַה ּיְהּו ִד ים הֲמּו ִמ ים ׁשָם קֹו ְפ ִא ים ַע ל ָע ְמ דָם.
ַה ְּפ ָת ִח ים חֲסּו ִמ ים ְו הַחֹום ׁשָם חֹו נֵק,
עֹו ְק ִר ים ַח ּלֹונֹות ְו הַחּו צָה ַז ּנֵק!
נֹו ְפ ִל ים ַה ּיְהּו ִד ים ֵמ ַח ּלֹון ֶש ֻה ְב קַע,
ֹלא ֶא ָח ד ׁשָם ֻמ ּטָל ְו רֹאׁשו ְמ ֻב ּקָע.
ׁשֹו ְת ִק ים אּו ְק ָר ִא י ִנ ים ,יַ ְח ִל יפּו ַמ ּבָט,
יֹו ִר ים ִּב יהּו ִד י הַּקֹו ֵר ס לֹו ִמּיָד.
ָה ַר ֶּכ בֶת ּתָטּוס ַע ל ְּפ נֵי ַּג יְא ְו ַע ל הָר,
ְו ִה ּנֵה ְּכ בָר ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָהַ .ה ַּמ ָּס ע נֶ עֱ צַר.
קֹו ְר עִ ים ַה ְּד לָתֹותְ ,מ ַס ְּד ִר ים ַה ָּק הָל,
ְו כָל יְהּו ִד י לַ ֶּמ ְר ָח ץ ִח יׁש יּו בַל.
ְל בֵית ַה ֶּמ ְר ָח ץ ֻה ְכ ְנ סּו ְּכ בָר ַה ּכֹל.
ִי ְז ַע ק יֶלֶד " ִא ּמָא!"ֵׁ ,ש ִנ י יֵ ְב ְּך ְּב קֹול.
ִנ ְפ ְּת חּו ַה ְּב ָר ִז יםִ ,צ ּנֹורֹות ֶש ל ַה ּגַז,
ַע ד ֵא ֶפ ר ׂש רַף ַה ָּק הָל ֶש ֻה ְכ נַס.
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ְּב ֶמ ְז ִר יץ' ֵא ם יֹו ְׁש בָה ְמ ֻה ְר ֶה ֶר ת ָּת ִמ יד,
יֹו ְש בָה ,יֹום וָלֵיל ִּב ְב ִכּיָה ִה יא ָּת ִר יד:
" ְי לָ דַי ֵא י ִה ּנָםַּ ,ב עֲ ִל י ֵא י נֶ עֱ לַם?
נֶ ֶא ְס רּוֻ ,ה ְט עֲנּו ַּב ְק רֹונֹות ֵה ם ֻּכ ּלָם".
ַע ל ְּג דֹול ַה ְּק ָב ִר ים יֵ ְב ְּך עֹו לָם ַה ִּנ ּבָט,
ְו ַא ּתֶם ִמ ְׁש ַּפ ְט כֶם ַּת ַח ְר צּו ְל ַב ּדָד– .
ֵא ין עֹוד ִא ּמָהֹותְ ,ו ֵא ין ֵר ַע ֵ ,א ין אָח.
לָנּו עֹוד ֶט ֶר ם ַה ֶּׁש מֶׁש ָז רַח.
ְקרֹון ַה ָּמוֶת  /ריקלה בלזר תרגם :בנימין טנא

ָח ׁשְַך ַה ּלַ ְי לָה ּו ְמ ֻאּיָם
ְו ֶג ׁשֶם ּכֹה ִי ְז ַע ף,
וַאֲ ֵפ לָה ַה ַּת הֲלּו כָה:
הֹו ְל כֹות נָ ִׁש ים וָ ׂשָב.
ְו לַ ְּק רֹונֹות ְּכ ִׁש ּמּו ִר ים
זֶה ַה ָּק הָל ֻי ְט ַע ן.
ְו כָל יֹו ְד עִ ים ,יֹו ְד עִ ים יָ ֶפ ה
ְל מַה יּו ְב לּו ּו ְל אָן.
ּו ִמ ְּמ קֹומֹו ְּכ בָר זָז ַמ ָּס ע
ְו ַג ְל ִּג ּלָיו ִס ְח ֵר ר.
ְו כָל ִנ ּגּון לַ ֶּק ֶצ ב יְַך
לַּמֹותַ ,מ ֵה רַ ,מ ֵה רַ ,מ ֵה ר...
ְו ַה ּקָרֹון ָח ׁשְַך יֹו תֵר
ִמ ּלֵילּ ,בַחּוץ עֹו מֵד.
ַה ְר ֵח ק קֹולֹות ְּכ לָ ִב ים נֹו ְב ִח ים
ְו ׁשָם ִי ְׂש ַח ק ֵא יׁ -שֵד.
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ּו ַב ְּל בָבֹות ִמ ְת חֹו ְל לֹות
ְט ָר ֶג ְד יֹות עֲ מֻּקֹות ִמּיָם.
ּו ְב נֵיָ -א דָם ִמ ְת ַח ְּנ ִנ ים:
ַה ִּצ ילּוְּ ,ת נּו ִל י ַס ם!...
ְו ִא ּמָהֹות חֹו ְב קֹות ֶא ל לֵב
יַ ְל ּדָן ְּב ַא הֲ בָה.
ְו ֵה ן נֹו ְׁש קֹות ,נֹו ְׁש קֹות לָ ֶה ם
ְּב ֹלא -קֵץ ּו ְב ֹלאִ -ק ְצ ּבָה.
ְו גַם אֲ ִנ י ּכָאןּ ,גַם ִא ִּמ י
ְס מּו כָה ִל י ִּת ּלָ ֵח ץ.
ְו ֶא ָּצ מֵד אֱ לֵי ֵח י קָּה,
ֵא דַעֵ :ה ִק יץ ַה ּקֵץ.
עֹוד ֶר גַע ַה ַּמ ָּס ע יַעֲ מֹד,
ִי ְכ ּבֶה ַא ְח רֹון ּכֹו כָב.
ְו ֵא ין ׁשָהּות ִל י ְל ַה ְר ֵה ר
ִּכ י ֶא ָּכ ֵח ד ַע ְכ ׁשָו.
אְַך ֶּפ תַע ַמ חֲ ָׁש בָה ַּת ְב ִר יק:
 ֹלא ּכְָך ּכָאן ֶא ָּס ֶפ ה,ִמּיַד ַה ּצָר ִל ּפֹול ,אַףִ -א ם
ִא ּׁשָה אֲ ִנ י יְצּור ָר ֶפ ה!
אָחּוׁש ָע לַי ִּד ְמ ַע ת ִא ִּמ י,
ָּד ִמ י צָעִ ירִ ,ק ְר ִּב י ִי ְר ּתַח.
ֹלא זֶה ְי ֵה א מֹו ִת י ְּב כָאן,
ִא ם ִל י לָמּות – הֲ ֵר י ֹלא ּכְָך!
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ּו ְז ִנ יק ֶא ָח ד ֶא ל ַה ַח ּלֹון,
אָזֹור ּכֹחֹות ְּב בַתַ -א ַח ת.
ּו ָב ֶא ְג רֹוף ּבַּסֹו ֵר ג הְַך
ְו ַה ַח ּלֹון ִנ ְפ ַע ר ִמּיָד.
 ִא ִּמ י ,לָ ַע ד ּכָאן ֶא ֶע ְז בְֵך...ִמ ְּס גֹור ִל ִּב י ִּד ּבּור ִי ְפ רֹץ.
ּו ְל ֶק ֶצ ב סֹב ַה ַּג ְל ַּג ִּל ים
ֵמ ַה ּקָרֹון ֶא ְק ּפֹץ.
ְו ֵע ת אָקּום ִמ ן ַה ַּק ְר קַע,
ַה ְר ֵח ק ַמ ָּס ע ְּכ בָר ְמ ַה ְד ֵה ד.
אְַך ְּת ִצ ּלֶי נָה עֹוד ָא ְז נַי,
ְק ִר י אַת ִא ִּמ י ּבָן ּו ִמ ְס ֵּפ ד.
וִי ֻס ֵּב ִנ י לֵיל ָס ִב יב.
ַע ּתָה מָה? אֲ ַה ְר ֵה ר ַּב ְּד ִמ י.
ְו ַז ְר ִז י ַפ יִם אֲ נַ ּגֵב:
ֶא ת ּדַםִּ -פ ְצ עִ יִּ ,ד ְמ ַע תִ -א ִּמ י.
אֹוׁשוִיץ  /חוה ברונשטיין
ְלה ָה ַא ֲחרֹון ָּב ַר ֶּכ ֶבת ְל ְ
ַה ַּלי ָ

ּבַחּוץ ָׂש רַר לַ ְי לָה ָא ֵפ ל
ָּד ַה ְר נּו אָז ַע ל ַא ְד מַת ּפֹו ִל ין.
ַּב ּקָרֹון ַה ּדָחּוס נָמּו ִנ ים וְֹלא ִנ ים
ּכָל ָה ְר ֵע ִב ים ְו ַה ְּצ ֵמ ִא ים.
רַק קַו אֹור ּדַק ָח דַר לַ ּקָרֹון,
ְו נַח ַע ל ְּפ נֵי ִא ִּמ י ַה ַּצ ֶּד קֶת,
ִח ּוְרֹו נָּה ָה פְַך ִּפ ְת אֹום ְל וָ רֹד,
ִה יא ִה ְת ִח י לָה לֹו ֶח ׁשֶת ,לֹו ֶח ׁשֶת.
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יֹו תֵר ֵמ אֲ ׁשֶר ְׂש ָפ תֶי ָה נָעּו,
ִּד ּבֵר ַמ ָּב טָּה ֶה ָע צּוב.
ֵא יְך ֹלא ִה ְר ַּג ְׁש ִּת י אָז אֹותֹו ֶר גַע,
ֶׁש אָנּו ּכֹה ְק רֹו ִב ים ֶא ל הַ"ּסֹוף"?
ִּפ ְת אֹום ְר ִא י ִת י ָה ְּג דֹו לָה וַ חֲ ָז קָה,
ֶא ת ִא ִּמ י ַה ְּק ַט ּנָה ְו ַה ְּצ נּו מָה.
ִה יא ֶה עֱ ִב י רָה אֹו ִת י ֶא ל עֹו לָם קָסּום
ׁשֶל ִס ּפּו ֵר י ַצ ִּד י ִק ים וַאֲ ָג דָה.
מָה ִה ְר ִּג י ׁשָה ִא ִּמ י אָזְ -ל עֹו לָם ֹלא ֵא דַע,
רַק ִה ְנ ִמ י כָה קֹו לָּהְ ,ו לָ חֲ ׁשָה -לָ חֲ ׁשָה,
ַּב ָּק ׁשָה ִל י ֵא לַ יְִךִּ ,ב ִּת י ַה ְּק ַט ּנָה,
ְּב כָל מָקֹום ֶׁש ִּת ְה יִי ִׁ -ש ְמ ִר י ֶא ת הַּתֹו רָה,
ִׁש ְמ ִר י ַע ל אֲחֹו תְֵך זֹו ַה ְּי ִח י דָה"
" ִא ּמָאֵ ... -א יְך? אֲ ִנ י ַה ְּק ַט ּנָה"?...
"יָדַעְ ִּת י ...אֲ בָל ַא ְּת יֹו תֵר חֲ ָז קָה...
הֲ ָׁש ַמ ַע ְּת ? זֹו ַּב ָּק ָׁש ִּת י ַה ְּי ִח י דָה"!...
רַק קַו אֹור ּדַק ֵה ִא יר ֶא ת ָּפ נֶי ָה –
ְּפ נֵי ַה ַּמ ְל אְָך ׁשֶל ִא ִּמ י ַה ַּצ ֶּד קֶת.
ַה ּבֹקֶר ֹלא ֵה ִא יר ַא חֲ ֵר י ַה ּלַ ְי לָה הַהּוא,
רַק ַצ ּוָ ָא תָּה ִה ְד הֲ דָה ּבֵי ִנ י ּו בֵין ַה ָּמ וֶת.
ׁשֹוכ ַחת  /חוה ברונשטיין
ְאי ֶנּנִי ַ
זֹוכרֶת ו ֵ
ֶ

עֹו ֶד ִּנ י ׁשֹו ַמ ַע ת
ִׁש ְק ׁשּוק ַּג ְל ַּג ִּל ים,
ְּב ִכ י ְי לָ ִד ים
ְו ַא ְנ חֹות ְז ֵק ִנ ים.
עֹו ֶד ִּנ י רֹו אָה
ְק רֹונֹות ְּב ֵה מֹות,
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ִמ ְׂש רָפֹות עֲ ׁשֵנֹות,
ׁשֹו אָה אֲיֻּמָה.
עֹוד צֹו ֵר ם
קֹו לָם ׁשֶל ֵא ּלֶה,
ֶׁש ִּנ ְק ְר אּו ְּב נֵיַּ -ת ְר ּבּות,
ָה ְר גּו ִּת ינֹוקֹות
ְו ֵה ֵס ּבּו ִל ְס עֹד...
ֶּב ִלינְ ָקה  /יעקב גלעד
ַה ַּת ֲחנָה ַה ְּק ַטּנָה ְטר ְ

ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה
ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה
ַּב ּקַו ֶׁש ּבֵין ְט לּו ְׁש ץ' ְל וַ ְר ׁשָה
ִמ ַּת חֲ נַת ָה ַר ֶּכ בֶת ו וַ ְר ׁשָאּו-אֹו ְס ט
יֹו ְצ ִא ים ְּב ַר ֶּכ בֶת וְנֹו ְס עִ ים יָׁשָר
ַה ְּנ ִס י ָע ה ִנ ְמ ֶׁש כֶת ִל ְפ ָע ִמ ים
ָח מֵׁש ׁשָעֹות וְעֹוד ַא ְר ּבָעִ ים ְו ָח מֵׁש ּדַּקֹות
ִל ְפ ָע ִמ ים ִנ ְמ ֶׁש כֶת אֹו תָּה ְנ ִס י ָע ה
ַח ּיִים ְׁש לֵ ִמ ים ַע ד מֹו ְת ָך
ְו ַה ַּת חֲ נָה ִה יא ְק ַט ְנ טֹנֶת
ְׁש לֹו ׁשָה אַּׁשּו ִח ים ְּג ֵד ִל ים ּבָּה
ּו ְכ תֹבֶת ְר ִג י לָה אֹו ֶמ ֶר ת:
ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה...
ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה...
ְו ֵא ין ּכָאן אֲ ִפ ּלּו ֻק ּפָה
ּגַם ִא יׁש ַה ִּמ ְט ָע ִנ ים ֵא י נֶּנּו
ַּב עֲבּור ִמ ְל יֹון
ֹלא ְּת ַק ּבֵל ַּכ ְר ִט יס ָח זֹור
ְו ִא יׁש ֹלא ְמ ַח ּכֶה ַּב ַּת חֲ נָה
ְו אַף ֶא ָח ד ֹלא ְמ נַ ְפ נֵף ׁשָם ְּב ִמ ְט ַּפ ַח ת
רַק ָּב אֲ וִיר ְּת לּויָה ְּד ָמ מָה
ְל ַק ֵּד ם ָּפ נֶיָך ִּב ְׁש ָמ מָה אֲטּו מָה
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וְׁשֹו תֵק ַע ּמּוד ַה ַּת חֲ נָה
וְׁשֹו ְת ִק ים ְׁש לֹו ׁשֶת ָה אַּׁשּו ִח ים
ׁשֹו ֶת קֶת ַה ְּכ תֹבֶת ַה ְּׁש חֹו רָה
ִּכ י ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה...
ִּכ י ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה...
ְו רַק ֶׁש לֶט ִּפ ְר סֹמֶת
ּתָלּוי עֹוד ֵמ אָז
ִס ְס מָה ְי ָׁש נָה ּו ְב לּויָה הָאֹו ֶמ ֶר ת:
" ַּב ְּׁש לּו רַק ְּב גַאז"
ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה...
ּכָאן ַה ַּת חֲ נָה ְט ֶר ְּב ִל י ְנ קָה...
נּוׁשי  /אנדראש מזאי
ִמ ְכ ָּת ָבּה ֶׁשל ִ
מהונגרית :איתמר יעוז-קסט

" ַע ְכ ׁשָו ְּכ בָר ּבָטּו ַח ְל ַג ְמ ֵר יַ ,ע ְכ ׁשָו ְּכ בָר
ּבָרּורִּ ,כ י ִי ְּק חּו אֹו תָנּו ְּב עֹוד ַּכ ּמָה ׁשָעֹות.
ֵא ין ִל י ֻמ ּׂשָג ְל אָןְ .ק לּוז'ּ ,גרֹו ְס וַא ְר ֶד ין .אּו ְי פָלּו?
ַה ֻא ְמ נָם יַ ְט עִ ינּו אֹו תָנו ּ ׁשָם ַע ל ַר ּכָבֹות?
ּו ִמ ּׁשָם ְל אָן? וְאּו לָם אַל לָ כֶם ִל ְד אֹג!
ּבַחּוץ ּכָל ַה חֲ ִב ילֹות
ִנ ּצָבֹות ְּב ׁשּו רָהְׁ :ש נֵי ַּת ְר ִמ י ִל יםׂ ,שַק ָמ לֵא ְּכ לֵיִ -מ ּטָה,
ּכַד עִ ם ְּד בַׁש ְו ַס ל ָמ לֵא ַמ אֲ ָכ ִל ים; ָה עֲ ָג לָה עֹו ֶמ ֶד ת
ִל ְפ נֵי ַה ַּב יִת ְו ִה יא ַּת ִּס י ַע ֶא ת ַס ְב ּתָא; ַע ְכ ׁשָו ְּכ בָר
ּבָטּו ַח ְל ַג ְמ ֵר י וְתֹוְך ְז מַן ָק צָר ְמ אֹוד – ִא ּמָא ָּכ ְת בָה ְּג לּויָה
ּגַם ִּב ְׁש ִב יל ַא ּבָא .אְַך ְּב עִ ּקָר – ּכָל עִ ְנ ְי נֵי ַה חֹ ֶר ף
ְמ ֻס ָּד ִר ים .שאנ'י ַהּיָקָר ,אֲ ִנ י ִנ ְפ ֶר ֶד ת ִמ ְּמ ָך ָּכ ֵע ת.
ְּכ תֹב ְל ַא ּבָא וְתֹו ִד י ַע לֹו ֶׁש אֲ ִנ י חֹו ֶׁש בֶת ָע לָיו.
ַה ֶּד ֶר ְך ֶׁש ּלָנו – ּתֹו ִב יל לַאֲ ׁשֶר ּתֹו ִב יל –
ּבֹו ֵר א -הָעֹו לָמֹות ִי ְד אַג לָנּו".
דרצ'קה)6.6.1944 ( ,
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נֹובר ַּב ֶּדרֶך ְל ִמ ְינ ְסק – ַּבּיֹום ַההּוא)
(מ ַה ֶ
ֵ

נַ ֵּס ה ְל דַּמֹות
ְּב נַ ְפ ְׁש ָך –
ֶא ת ֶׁש ָּק רָה –
אּו לַי ַה ָּק ֶפ ה אֹותֹו ּבֹקֶר –
ָה ַא חֲרֹון –
ַּכ ִּפ ית ְו ַצ ּלַ ַח ת ְנ ִק ּיֹות
ַּב ִּכ יֹור –
ָש ַה ּכֹל ִי ְהיֶה ְמ ֻס ּדָר –
לֶ אֱ רֹז ִצ ּלּום –
ַמ ְס ֵר קִ ,מ ְב ֶר ׁשֶת –
אֹותֹות ִמ ן ַה ִּמ ְל ָח מָה
הַּקֹו ֶד מֶת –
ְל ַה ִּב יט ָּב ְר ִא י –
ַר ֶּכ בֶת ִר אׁשֹו נָה ֶא ל
ַה ַּת חֲ נָה ַה ֶּמ ְר ָּכ ִז ית –
ְּב ֶט ֶר ם ַע ְר ִּפ ּלֵי ּבֹקֶר –
ְו ָכ ֵע ת ַמ ּבָט
ַּב ָּׁש ַמ יִם –
עִ ם ּבֹא
ַה ְּפ ֵר דֹות –
ְל ִה ָּד ֵח ק ְל תֹוך ְק רֹון ְּב ֵה מֹות –
ָק ִד י מָה ִמ ְז ָר ָח ה.
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ּטּורים / ...אטקה בויארסקה
נִמ ָׁש ִכים ַה ִ
ְ
תרגם :בנימין טנא

ִנ ְׁש ְמ ָע ה ְצ ָע קָה נֹו ֶק בֶת.
ְמ ַפ ּקֵד ַה ַּמ חֲ נֶה ׁשָם ִנ ּצָב
ְל ֵע י נֵינּו עִ ם ְק הַל ְמ ֵר ָע יו
וְרֹו ִב ים ְּביָדָם ַמ חֲ ִז י ִק ים ֵה ם ְּב ֶצ וֶת.
ְׁש מֹו נָה יָ ִמ ים ּו ְׁש מֹו נָה לֵילֹות
ָה יִינּו ְר בּו ִצ ים ִּכ ְמ ִל י ִח ים ֶּב ָח ִב ית,
ּו ַב ְּק רֹונֹות ֵא ין אֲ וִיר,
ּכָל ֶּד לֶת חֲסּו מָה.
" ֶה ָח לַ ְמ ִּת י חֲלֹום?"
קֹול ּבֹו ֵק ַע ְו ַס ח:
" הֲ גַם ְל ַמ עֲ נֵנּו עֹוד ִּת ְז רַח ַה ַח ּמָה?".
ֵא ין עֹו נֶה לֹו ַע ל ּכְָך.
הָלֹוְך ְו ִה ְת ָא ֵר ְך ִנ ְמ ָׁש ִכ ים הַּטּו ִר ים,
ְמ ֻע ָּט ִפ ים ִּב ְׂש ִמ יכֹותְ ,ו ַה ְּמ ַר ְּצ ִח ים ׁשָם עֹו ְב ִר ים,
ָה ֵע י נַ יִם ְּכ בּויֹותַ ,ה ְּׂש ָפ ַת יִם ִח ְוּרֹות ּו ְמ חּוצֹות,
ּפֹו ְס עִ ים אָנּו ְּכ ֵמ ִת יםְ -ל ֶמ חֱ צָה ֶּד ֶר ך הָעִ יר ,הַחּוצֹות.
" ַה ִא ם ַא ְׁש ָמ ִת י ִה יא ֶׁש ִה ְנ ִנ י יְהּו ִד י?" –
ֶא ְׁש מַעְ ,מ ָמ ֵר ר ׁשָם קֹול-יֶלֶד ִּב ְב ִכ י.
ְל ִא יׁש הַס.סִ .ה ִּג יעּו ְּד ָב רָיו,
ֶא ת ַהּיֶלֶד ָה דַף.
" יְהּו ִד י אָרּורּ ,פֹו ֵׁש ַע ְו ֶכ לֶב ֶׁש ְּכ מֹו ְת ָך".
ִמ ְׂש ָּת ֶר ֶר ת ּדּו ִמּיָהֵ .א ין ּפֹו ֶצ ה ִּפ יו יֹו תֵר.
עֹו לָה רַק ְּב ִכּיָה חֲ ִר י ִׁש ית ְמ אֹד
ְו ֶד מַע ַא ַח ר ֶּד מַע נֹו ׁשֵר.
" אַאּו ְס ְׁש טַי ְי גֶן ,אַאּו ְס ְש ַט יְי גֶן!"
ִנ ְׁש מַע ,וְלא עֹוד.
-
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ֹלאֹ ,לאֵ ,ה ם ְּב ֶה ְח לֵט
הָיּו ְב נֵיָ -א דָםַ :מ ִּד יםַ ,מ ָּג ַפ יִם
ֵא יְך ְל ַה ְס ִּב ירֵ ,ה ם ִנ ְב ְר אּו ְב ֶצ לֶם
אֲ ִנ י ָה יִי ִת י ֵצ ל
ִל י ָהיָה ּבֹו ֵר א ַא ֵח ר
וְהּוא ְּב ַח ְס ּדֹו ֹלא ִה ְׁש ִא יר ִּב י מַה ֶּׁשּיָמּות
ּו ָב ַר ְח ִּת י ֵא לָיוָ ,ע ִל י ִת י ַק ִּל יל ָּ ,כ חֹל
ְמ ֻפּיָסָ ,ה יִי ִת י אֹו מֵרִ :מ ְת נַ ֵּצ ל
ָע ׁשָן ֶא ל ָע ׁשָן ּכָל יָכֹול
ֶׁש ֵא ין לֹו גּוף ּו ְד מּות
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חלק ב:
הקרון כסמל
בשירה
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עיון בחמישה שירים
מבוא
קרון הרכבת הוא סמל להתפתחות אנושית – אם כי טכנולוגית ותעשייתית .זוהי
התפתחות של הדעת .הקרון הוא סמל לקדמה של האדם ,של האנושות; הוא סמל של
התפתחות האינטלקט ושל הדחיפה קדימה .אך אין בהתפתחות זו נגיעה (מלכתחילה)
לרוח האנושית ,לנשמה האנושית :לשאר הרוח ,לחשיבה אתית דתית ,לחשיבה על מהות
האדם ,על תכליתו בבריאה ועל מקורותיו .אכן ,יש בהתפתחות זו נגיעה בעתידו של
האדם ,אך לא בייעודו – על המסרים ועל המשמעות שבעצם קיומו .אין בהתפתחות זו
נגיעה בנשמה האנושית :בחמלה ,ברחמים ,בצדק האלוקי והאנושי ,באהבה (או בשנאה),
במחויבות (ההורית ,החברתית ,המוסרית ,הדתית) ,באחריות האנושות שהוטלה על האדם
לקיים את העולם ,את עולמו של הבורא ,להיטיב עמו ,לשפר אותו – לעבוד ולשמור אותו
("לעבדה ולשמרה") .מה שהשכיל האדם ,בהתקדמותו הטכנולוגית ,לעשות – הוא לנצל
את כוחות השכליות – מתת אלוה ממעל – לצד המעשיות ולמענה – " לעבדה" ,דהיינו:
לעבוד את האדמה ,את הארציות .קין מייצג מעשיות זו – את עבודת האדמה .הוא מקיים,
כביכול ,את הצו של "לעבדה" ,אך נכשל בקיום החלק החשוב של המטלה ,של הייעוד
– " לשמרה" .קין אינו יורד לסוף דעתה של המטלה ,ואינו מבין היכן נכשל .הבל ,רועה
הצאן ,מקיים את הצד השני של המטלה " :לשמרה" .הוא שומר על הצאן ,על בריאת אלוה
– באהבה ,ברחמים .מכאן ניתן אולי להבין את הידבקותו של ר' נחמן מברסלב בעבודת
ה' בחיק הטבע ,עם שירת הרועים ועם שירת העשבים – זוהי חלקה של הרוח ,של הנפש,
" לעבדה" ,לא עבודה טכנית ,מתקדמת ככל שתהיה ,אלא עבודת הרוח והתעלות הנשמה.
ולא מקרה הוא שנפוץ הסיפור העממי היהודי על הרועה הבור ועל יכולתו להבקיע שחקים
בתפילתו ,הסיפור שכבש את הלבבות ,ואף זכה לכמה וכמה עיבודים ספרותיים.
העשייה הנאצית מנצלת ,אכן ,את הקדמה האנושית ,הטכנולוגית ,את הישגי האדם
במרדף אחר ההשתלטות על הארציות ,תוך טחינה טוטלית של הרוח האנושית ,של
הנשמה האנושית ,כפי שיועדה להיות בתכנית הבריאה " :ויצר ה' אלוקים את האדם
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כוח ההרס והחידלון טמונים בה מלכתחילה ,והיציאה מן הכוח אל הפועל אינה אלא
התפוצצות אטומית של הרוע וזריעה של שבבים מורעלים ברחבי המוסריות האנושית.
קשה מאוד להתגבר על תפזורת רוע שמביאה בעקבותיה התפוצצות מוסרית זו.
הקרון בשואה ,כסמל ,יש בו ריכוז של סממנים אלה :על פניו הוא הפך למייצג
הרוע ,לייצוגו של השטן .הוא הפך ל'יצירה' שהושקעו בה מאמצים תכנוניים רבי היקף
– כיצד להפוך אלמנט טכנולוגי ,שהתפתח במשך שנים ,תוך גילויים מדעיים והשקעה
אינטלקטואלית בלתי פוסקת של בני אדם שחיפשו את טובת האדם ,את טובת האנושות,
ומסרו נפשם וחייהם בעבודה מאומצת על כך ,לכלי שרת בידי הרוע ,ולרתמו להרס האדם
– בין הנרצח ובין הרוצח – שעל כן ,הרוצח 'נרצח' גם הוא – הוא איבד את צלמו – הוא
רצח את נשמתו ,ואינו ראוי עוד להיכלל במשפחת האדם .היותו בנו של אדם שנברא
בצלם אינה מקנה לו אוטומטית את תכונותיו של אדם ,שאף הוא גורש מגן עדן בשל
בגידה בייעודו ,ועם זאת – צלם אלוקים מלווה אותו ,והוא מקבל על עצמו את השליחות
האלוקית שבאה בעקבות כישלונו .קין הוא בנו של אדם – שלמרבה האירוניה איבד את
הזכות להיקרא אדם .הוא מסמל את ההידרדרות; הוא מתרחק מן המקור עד טשטושו
לבלי הכר .רוח הנחש דבקה בקין ,בנו של אדם ,ורוח זו באה לידי ביטוי מזעזע בתופעה
הנאצית.
הזדון והערמומיות של הנחש ,שכל כוונתו לגרור את חוה ואת אדם מן הטוהר ומן
התמימות ,מהמהות העליונה של היות אנוש נברא בצלם אל מעמקי החטא והבגידה,
ומשם אל הגירוש מן המקום האלוקי אל תהומות השאול ,תרתי משמע ,מתממשת בנפש
המעוותת של הנאציזם ובתכנון המושקע והערמומי לאיבוד האדם – פיזית ורוחנית –
ולהישארותו של הנחש מולך יחידי בכיפה וממלא מקומו של הבורא ,כביכול ,הוא 'הגזע
העליון' .לפיכך ניתן לומר ששירו של ד ן פ ג י ס כתוב בעפרון בקרון החתום משמש
בעצמו סמל מרוכז – לא של הקרון בלבד ,אלא סמל של המהפך הנורא שהתרחש בבריאה
ששמה אדם ,בצלם האלוקים ,וזהו קלקול אמתי ,בסיסי ,שלעולם לא תהיה לו תקנה.
זהו מהפך בעולמות – וזוהי ידו של האדם שהייתה במעל הזה ,האדם שהשתמש בזכות
הבחירה שלו – לקללה.
הקרון נצרב בתודעה האנושית בכלל ובתודעה היהודית בפרט כהתגלמות מהות הסבל
וכמייצג המטמורפוזה שחלה בפאר הבריאה ,באדם ,גם יחד .בפרק א של החלק הספרותי
הובאו שירים שהקרון הוא נושאם המרכזי ,והדיון בהם שולב במסגרת הנושאים .לחמישה
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מן השירים המובאים בפרק שלפנינו עיבודים ודרכי פרשנות – כל שיר והמוטיבים שלו
ודרכו המיוחדת בעיצוב הטקסט .הקרון מופיע בשירים הן בתיאורו ובתפקודו הראליים
והן במשמעויות הנפשיות ,הרוחניות והמטפיסיות שמילאוהו אלה שאכלסוהו .הראלי
והרוחני – שני עולמות ,שני קצוות ,שייצגו הגרמנים והיהודים בהקשר הקרון בשואה.,
לא כל השירים נכתבו מפי עדות ראשונה .המשוררים ד ן פ ג י ס ו א י ת מ ר
י ע ו ז  -ק ס ט חוו את המתואר ,והריהם הד זיכרון לבלתי ייאמן .אך בין המשוררים
ששיריהם הובאו בזה נמנים גם כאלה שהזדהותם עם חוויית הקרבנות כה חזקה ,עד כי
חשו את האירועים כאילו נגעו בהם אישית ,ולא היא .המשוררים העדים חשים בנטל
האחריות ליטול את לפיד הזיכרון מידי הקרבנות ,ולשאת אותו הלאה עד דור אחרון.
נטילת הלפיד משליכה אותם פנימה אל מנהרת חוויות השאול.
ס ט נ ל י מ ן  ,כעד יודע כול ,מזדהה באופן מוחלט עם 'גיבוריו' השיריים .ומנקודת
המבט שלאחר מעשה הוא מתאר את המתרחש ב'הווה' של השיר .לפיכך ,ברקע החוויות
שתוארו בפרק הראשון של החלק הספרותי ,מלכתחילה ,מצוי הפיכחון שאליו הגיעו רוב
הנרדפים רק בסוף הדרך .בשורות – " נסה לדמות בנפשך – /את שקרה  /-אולי - "...
המשורר פותח את מסעו האישי אל נבכי הניסיון הנורא שחוו אחיו ,וכבר במילים אלו
הוא מסגיר את נקודת המוצא שלו .ועם זאת ,יכול הקורא לחוש את מלוא עומק החוויה
ואת עומק הסערה הרגשית המציפים אותו .יש במילים אלו מעין הד לתהייה 'איך קרה
לנו הדבר הנורא הזה.' ...
לזמן תפקיד נכבד בעיצוב החוויות של הדמויות השיריות ושל המשוררים .הזמן אינו
חד משמעי .ההווה פולש אל העבר ,והעבר פולש אל ההווה .מערבולת הזמנים מעידה על
מערבולת של זיכרונות ושל רגשות ועל הסבל הכפול ,החוזר על עצמו .א ש ר ר י י ך  ,בשירו
במשפט ,מתקרב אל הקודש כעד חיצוני .הוא רואה את העדה ב'משפט אייכמן' ,יושבת על
דוכן העדות ,ולבו יוצא אליה – כל היזכרות היא התנסות מחדש .מתוך תיאורו הוא מצליח
לסחוף גם את הקורא אל החוויה הקשה שנתונה בה העדה – הקרבן ,ולהמחיש את סבלה
הכפול – אז ועתה ,סבל שאינו מתכלה.
י ע ק ב ג ל ע ד ,בשירו טרבלינקה ,חווה ,ועדיין חווה ,את חרדת השואה דרך אמו.
הוא עצמו דור שני לשואה .בשיר קיים עירוב תחומים בין אז לעתה .זמן השיר הוא בהווה:
" כאן התחנה" "|...יוצאים ברכבת" ,"..כתובת רגילה אומרת" ,"...ורק שלט פרסומת תלוי עוד
מאז ."...התחנה מתוארת עתה ,לאחר חלוף האימים ,כביכול .ואכן ,רק שורה אחת בשיר
מרמזת על האפשרות של זמן העבר " :ובעבור מליון לא תקבל כרטיס חזור" .אך לעירוב
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פג ,הוא קיים ונוכח גם היום – בנפשם של הפגועים כמו גם בעקבות שנותרו מן העבר
בעולם הדומם  " :כאן התחנה טרבלינקה...ואין אפילו קופה ."...גם המלחין והזמר י ה ו ד ה
פ ו ל י ק ר הוא דור שני לשואה וספג את החוויות הקשות לא רק מסיפורי האב ,אלא דרך
אווירת הנכאים שבה גדל .חווייתו האישית מוטבעת בלחן השיר ,וכך גם בדרך ביצועו
– והשומע נסחף אחר המושר וחש כאילו זו 'עדות ראשונה'.
השירים דברו לא קיים ובקרון הם עדות מתוך מקור שני ,ומלבד ירושת הזיכרון הם
מעוררים את אחת הדילמות הקשות ביותר מנקודת ראות אישית ומוסרית .המשורר ד ו ד
ש מע ו נ י בשירו דברו לא קיים מביא עדות מפיו של מי שהיה ילד בקרון המוות .גם הוא,
בהזדעזעו מן הסיפור האישי של ניצול ,לוקח על עצמו את הנטל של 'להזכיר ולא לשכוח'.
כשיר עדות ,אין בשיר מעורבות של הכותב ,וכך נוצר ריחוק בין הכותב לבין האירועים .אך
האם כך הוא הדבר? בחירת הסיפור האישי לכתיבת שיר ומתן השם לשיר הם ,ללא ספק,
מעורבותו האישית של המשורר ומספרים על מידת ההזדהות ועל מידת הכאב שהוא חש
באשר לדילמה הקשה שמעלה הנער בשיר .השיר בקרון ,שנכתב גם הוא בעקבות עדות,
מעלה גם הוא דילמה זו ,אך הפעם מנקודת ראות של הורה .הנוכל אנו 'להמליץ' על דרך?
אכן ,דילמות קשות הציבה השואה בפני אחינו...
שונה הוא שירו של א ב נ ר ט ר י י נ י ן בחזרה לאושביץ .הקורא את השיר חש את
הולם לבו של מי שחזר לאושביץ ,של מי שהיה שם ושב להיווכח כי השתנו פני הדברים,
ואולי כדי להיווכח שהם היו מעולם .גם האכזבה המובעת בסוף דבקה בקורא הדבק
ברגשות המשורר .הזדהותו של המשורר עם האירועים אינה מעלה כל ספק שהעדות היא
עדות אישית .והנה מתברר שטריינין לא היה 'שם' – אין הוא ניצול שחווה את הדברים
ממגע ראשון .אבל טריינין מייצג כאן את הדור שעמד מנגד וחש את הדברים מרחוק.
הצורך הנפשי שלו מביא אותו לאושוויץ .כמו רבים אחרים – הוא מחויב לאחיו הנענים
'כאילו היה שם' ,כאילו יצא גם הוא ממצרים של ימינו ,ואנו נוהים אחריו.
ב ן צ י ו ן ת ו מ ר ,ניצול שואה ,היה בין 'ילדי החסד' ,שמוצאותיו הבריחו אותו
בדרך לא דרך אל גבולות רוסיה ,ושם 'זכה' בתלאות רבות ,עד הגיעו ארצה עם 'ילדי
טהרן' .תומר הוא קרבן שואה ,אך לא חווה את האירועים שהתרחשו בגטאות ,בקרונות
ובמחנות המוות .עם זאת ,צללי הילדים ,צללי האנשים ההם ,רודפים אותו לאורך חייו,
ולהם ניתן ביטוי בשירו ילדי הצל .האם ייתכן שמובעות כאן תחושות של שותפות גורל
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או ,אולי ,של אשם של ניצול כלפי אלה שנקלעו אל בין מלתעות הנאצים? וכי יש עונש
כבד מזה?
העדויות העולות משירי המשוררים הניצולים עצמם מזעזעות את הקורא גם מעצם
הידיעה שהכותב נוגע בדבר ,שהוא חווה את הדברים על בשרו ,פשוטו כמשמעו ,אך גם
מכיוון שיש בהם עצמת ביטוי עזה :כתוב בעיפרון לפ ג י ס ,או פרקי ברגן-בלזן לי ע ו ז–
ק ס ט .בשירים אלה אין מערבולת של זמנים .הכול מתמקד באירועי העבר .אלה שירים
ליריים רבי עצמה ,שרק דרך הביטוי הלירי נרמזים ועולים פרטים ביוגרפיים .הסבל האישי
הוא ללא נשוא – פיזית ,נפשית והגותית – הזהו אדם? זועקים שני המשוררים :פ ג י ס –
" אם תראו את בני הגדול /קין בן אדם "...וי ע ו ז-ק ס ט – "ראש בהמות צמח על הצוואר".
כאילו ממשיך י ע ו ז-ק ס ט את אמירתו של פ ג י ס – אכן ,קין הצמיח ראש בהמה.
הניגודיות האירונית בין פנים הקרון לבין הטבע הירוק ,היפה ,הנושם ,שמחוצה לו היא
בלתי נסלחת .השתתפות הנופים והטבע בגורל האדם והנצחתם אותו בדרך של מהתלה
אכזרית הם זעקה מרה כזעקתו של ב י א ל י ק  " :והנה הארץ כמנהגה /,והשמש כתמול
שלשם תשחת זהרה ארצה("//.בעיר ההרגה).
היצירות המילוליות שנכתבו בעקבות השואה ותוך כדי השואה על החוויות שנצרו
אנשים בשואה ובהשפעתה תובעות התייחסות שונה מזו המקובלת בדיון הספרותי
האמנותי .אם כי גם יצירות אלו משתייכות מבחינת סוג הכתיבה ומבחינת תכניה לעולם
האמנות המילולית – עיקר הדיון בהן הוא במסרים ,בתחושות ,במשקעים ובמשמעויות
שהן מנסות להעביר לקורא .יצירות אלו ,ובעיקר השירים ,הם הד לקולם הפנימי של
הכותבים שאינו יכול לחדול ,ואשר על כן הכתיבה היא בבחינת פורקן כלשהו למעמסה
הכבדה הרובצת פנימה והמאיימת לפרוץ את מסגרות ה'אני' עד כדי סיכון קיומם של
גבולות הנפש .זוהי כתיבה של מצוקה ,לא רק מבחינת תוכני השירים ,אלא בשל המצוקה
שבה נתונים הכותבים עצמם .אי השקט הנפשי נובע גם מן המטען הכבד שאינו מותיר
מקום של שלווה ושל פסק זמן וגם מחוסר היכולת לפרוק באופן מלא את המטען הקשה,
הממשיך לפגוע בציפור הנפש ,והריהו כמעיין המתגבר שאינו מניח מנוחה ושנת ,ללא
הפוגה ,יומם ולילה ,לאורך ימים ושנים ,עד קצה החיים .לפיכך שונים שירים אלה במהותם
מכל שירה לירית אחרת.
אנו הקוראים מזדמנים להצצה זו פנימה בנבכי הנפש הכואבים ,העלומים ,הבלתי
נדלים ,ללא יכולת של רפאות .ועל כן ,עלינו לפסוע חרש ,מעשה ריחוף שבקדושה ,בין
המילים ,ולנסות לגעת בהן ,מתוך ידיעה ברורה שהדברים נכתבו במאמץ עליון – נפשי-
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בתצורה שברגיל באה 'לפשט' את מיטב השיר ולשרת את הנאמר בו ,להעביר עוד מסרים
על מה שלא ניתן להעביר במילים ,ולהוסיף עצמה על מה שכן נאמר ,שעל כן אמצעים
ספרותיים אלה הם עוד לשון של הנפש ,ואל המשמעויות שהם מרמזים עיקר תשומת
לבנו .ואם נכונים הדברים בשירה לירית בכלל – על אחת כמה וכמה טובים הם משאנו
באים להתמודד עם מה שמכנים 'שירי שואה' .ועם זאת ,עיסוק מודגש יחסית' ,נקי' ומנותק
הקשר באמצעים אמנותיים של מעשה השיר יש בו ,מבחינה מסוימת ,טעם לפגם ,ואולי יש
בו כדי לפגוע בעולמם הכאוב של הכותבים ,מעבר לכך שהדיון בשיר חשוב שיהיה הרמוני
– דהיינו ,שילוב מותאם בין תכנים לאמצעי ההבעה ,ועל כן ,שימת הדגש צריך שתהיה על
עיקרם של השירים ,על ביטויי הנפש.

פרץ חורשתי
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ָּכתּוב ְּב ִע ָּפרֹון ַּב ָּקרֹון

חתּום  /דן פגיס
ֶה ָ

ּכָאן ַּב ִּמ ְׁש לֹו ַח ַה ּזֶה
אֲ ִנ י ַח ּוָה
עִ ם ֶה בֶל ְּב ִנ י
ִא ם ִּת ְר אּו ֶא ת ְּב ִנ י ַה ּגָדֹול
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פשטותו המדומה של השיר טמונה בעיצובו .ועיצובו הפשטני ,לכאורה ,טמון באמת
הנוקבת שבו .בסיסו של השיר הוא במישור העובדתי ובהעברת מסר אישי ,כביכול ,לבן
משפחה אלמוני .כותרת השיר מכריזה על מיקום ההודעה הכתובה – על גבי פתק שנמצא
בקרון ,או על גבי קיר מקירות הקרון החתום .25לכאורה ,אין כאן שיר ,אלא הודעה כתובה
בתקווה שתימצא .אבל ,עיצובו האמנותי מעניק לו מעמד חדש – שיר .ובכן ,מהו העיצוב
המיוחד המעמיד טקסט חדש? תוכן 'הפתק' מחולק לשורות .לכל שורה משמעות משלה,
הדגשה נפרדת .החלוקה אינה מקרית ,ועם זאת ,השיר זורם ברצף כאילו פרוזאי – ללא
חלוקה לבתים ,ללא חריזה ,ללא משחקי מצלול ,ללא מסגרות שיריות מקובלות .זרימה
זו עם הטקסט ועם המסר השירי מאפשרת לא רק חופש ביטוי מרבי למשורר ,אלא גם
חופש אסוציאטיבי מרבי לקורא .זוהי סגולתו של השיר הפתוח ,ממאפייניה של השירה
המודרנית.
ואם זהו שיר ,מסתמא יש למשורר מסר מעבר לנאמר בו .ב'פתק' שני משפטים .הראשון
הוא משפט חיווי – מיהו הכותב והיכן הוא נמצא .המשפט השני הוא משפט תנאי ,שסופו של
חלקו השני נקטע .תרצה ,תאמר :הכתובת לא הושלמה ,או אף נמחקה .במישור הפשטני,
היומיומי ,זוהי אפשרות .לא כן במסגרת השיר .ברור שהמשך ה'פתק' נתון להשלמתו של
הקורא ,והוא מעורר מחשבה .עד כאן המשפט של הדמות השירית .משפט נוסף בשיר
הוא המשפט שלפני הפתק – בכותרת ,המציין היכן הוא נמצא ובאמצעות מה הוא נכתב
– בעיפרון .משפט זה הוא משפטו של המשורר .למעשה ,משפטו של המשורר כולל את
הכותרת ואת דברי ההודעה גם יחד ברצף של משפט אחד ,שלא הסתיים .השיר כולו הופך,
אפוא ,למשפט אחד מורכב – הכותרת היא משפט הנשוא הכולל תיאור אופן ותיאור מקום,
ואילו השיר ,דברי הכותבת ,הוא חלקו השני של המשפט – זהו משפט הנושא ,הכולל שני
 .25מציאות שהייתה קיימת בפועל .כתובות נמצאו ,אכן ,על קירות קרונות ,חרוטות בציפורן ,במכשיר חד; כתובות
באמצעים שונים – עדות לשהותם של בני אדם בקרון ,לסבלם ולהיעלמותם.
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אולי ,סופו של 'הפתק' .ה'פתק' ,או הכתובת על גבי הקיר ,כתוב ברשלנות ,כביכול .לשונו
מקוטעת ,כמעט מגומגמת ,אין בו כל סימני פיסוק ,כמו :נקודתיים אחרי משפט הכותרת,
ולא נקודה עם סיום המשפט הראשון שבתוך הפתק ,אחרי השורה " עם הבל בני" .כך חסר
הפסיק במשפט התנאי ,אחרי חלקו הראשון " :קין בן אדם" .העדר שלוש הנקודות בסוף
השיר מוביל אותנו ל'תמימות' שבכתיבת הפתק – הן מלכתחילה היה המשך למשפט ,אלא
– שהוא נמחק ,או שנקטעה כתיבתו בשל כמה גורמים אפשריים :בשל חולשה פיזית ,בשל
מוות ,או בשל הפרעה אחרת ,או בהגיע הקרון למחנה ההשמדה .העדר שלש נקודות בסוף
השיר ,בעיצובו האמנותי ,אומר דרשני ,שכן ,ברור שהוא מכוון ,כמו גם אילו סומנו שלוש
הנקודות ,שאז הייתה לכך משמעות אחרת – משמעות של מודעות להמשכיות עד מוות.
הוא הדין לגבי העדר סימני הפיסוק האחרים ,הממחיש אווירת נכאים ומצב של תשישות
ושל חוסר אונים.
השימוש בכתובת שעל גבי קיר הקרון במתכונת תמימה זו הוא בר משמעות מכוונת .זהו
התבלין המיוחד של יצירה אמנותית כנגד כתיבה פרוזאית יומיומית .ויש מקום לשאלה:
מה טעם בבחירת מתכונת זו של השיר? ומה הוא בא להביע מעבר לנאמר בו באמירתו
המפורשת? ושאלה נוספת המתבקשת אף היא :מה אופיו של השיר? האם הוא יוגדר כשיר
סיפורי? כשיר לירי? כשיר הגות?
בבסיס השיר מונח תיעוד ,כביכול – סיפור פרטי שאירע למיליוני יהודים בדרכם
למחנות המוות בקרונות משא אטומים שיועדו לבהמות .בסיפור שלנו נמצאים ,בין יתר
המובלים ,אם ובנה הצעיר ,והריהי מחפשת את בנה הבכור ,ובאמצעות כתובת על גבי
קיר הקרון היא מבקשת להודיעו באמצעות כל מי שיפגוש בו ,מה אירע לה ולאחיו הצעיר.
ומכלל 'הן' אנו שומעים גם את ה'לאו' .המשפחה אינה שלמה .האב חסר .כפי הנראה,
נלקח כבר באחד המשלוחים שארגנו הרוצחים .ה'פתק' מציין אף את שמו המלא של
הנעדר :שמו הפרטי ושם משפחתו ,או בן מי הוא ,כמקובל במסורת היהודית לציון הזהות.
האם זהו שיר סיפורי? לא .הסיפור אינו מלא ,הוא נעדר עלילה ,נעדר דמויות מפתח ועוד.
סתמיותו של 'הסיפור' מובילה בהכרח לאפשרויות אחרות .על פניו ,נראה כי אף אין זה
שיר לירי על פי הגדרה ,שכן הוא נעדר סממנים ליריים מקובלים :חסר ה'אני' הדובר
בשיר; אין התייחסות לעולם רגשי (במישור הגלוי); אין אמצעים שיריים כמו דימויים,
מטפורות וכדומה ,הרומזים על עולם פנימי רגשי ,או המעצימים ומעשירים אותו .ובכל
זאת ,ניכר שהשיר טעון רגשות בעלי עצמה שלא ניתן להם ביטוי.
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לשונו היומיומית של 'הפתק' מצניעה אף יותר מכך כל כוונה של ביטוי רגשי .ובכל
זאת ,שלושה צירופי מילים מסגירים סערת רגשות עצורה " :בקרון החתום" " ,במשלוח"" ,
תגידו לו שאני" .הצפנים – ה'קרון החתום' וה'משלוח' – מעוררים אסוציאציות מוכרות של
זוועה ושל סבל בל יתוארו ,ולא נחזור כאן על פרטיהם .מילים אלו מכינות את הקורא,
רגשית ,לסיום המפתיע בעצמתו הרגשית :הקיטוע של המשפט ,שבעצם מיקומו בשיר
מצביע לא על מחיקה מקרית של הדברים ,אלא על קיטוע – תוך כדי הכתיבה ,אם במכוון,
מתוך מחשבה תחילה לאלץ את הקורא להשלים את האפשרויות הבלתי נדלות והבלתי
מוגדרות ,אם מתוך חוסר במילים להבעה ,כביכול ,המגביר את אפקט הריגושיות .כדי
לחוות את הנאמר בשיר זה ,חייב הקורא לבוא טעון בידע מוקדם על מה שהתרחש
במשלוחים ,בקרונות ובהגעה למחנות המוות .השיר עובר דרך שלוש תחנות עמוסות אלו,
ואין קיצורי דרך .השיר לבדו הוא תמציתי מאוד .ועל הקורא לפתחו ,להרחיבו ולהטעינו,
כדי לרדת אל התהומות של הכאב ושל הייאוש ,וכדי שיוכל לקלוט את משמעות קטיעת
השורה האחרונה עם הגיע ה'משלוח' ,עם הגיע הרכבת אל היעד הסופי ,ועם פתיחת
הדלתות באחת והסילוק מתוך הקרונות במהירות – בצעקות ובנביחות של כלבים
במעבר מעולם הגסיסה שבקרון אל עולם המוות שבמחנה .המפגש הראשון והמהמם
עם אושוויץ ,עם טרבלינקה ועם מחנות אחרים ,על כל הזוועה הראשונית הנחשפת לעיני
המגיעים בצאתם מחשכת הקרון אל האור המסנוור ,תוך כדי איבוד כל אוריינטציה של
המתרחש ,מערער מיד את שיווי המשקל האנושי של המובאים .במונח הגרמני ה'שימושי'
– 'טרנספורט' ,ובתרגומו 'משלוח' ,אבד למשולחים מראש מעמדם כבני אדם .ככל שנרבה
להוסיף פרטי ידע בדבר הסבל האיום שהיה שם ,כן יוטען השיר ביתר עצמה רגשית .וזהו
סוד כוחו של השיר – מעט המכיל את המרובה.
נכונים הדברים ומקיפים ,כאשר אנו מתייחסים אל השיר כמתאר מקרה פרטי
של משפחה המעיד על הכלל .אך דן פגיס הטעין שיר מצומצם ותמציתי זה עוד מטען.
באמצעות השמות הפרטיים המוזכרים בשיר שינה המשורר את משמעות השיר ,ובנוסף
למטען הלירי הכבד מתפרש השיר על דרך הסמל כשיר הגות .וכשיר הגות נטענות גם
שורות השיר משמעויות חדשות .וככל שנהיה ערים לרימוזים הסמליים והמטפוריים
שבשיר ,כן יוטען השיר יתר עומק .בשימוש האירוני הכאוב קין הוא המכונה 'בן אדם',
ולא הבל בן חוה .העיסוק המקראי של הדמויות הפועלות הופך למטפורה .הבל ,רועה
הצאן ,המקריב קרבנו מקרב צאנו לאלוקיו ,יחד עם אמו חוה ,עצם מעצמיו של אדם,
אם כל חי ,הם המדומים לצאן ,לבהמות ,ומובלים לטבח על ידי קין ,להיות קרבן במקום
קרבנו של קין שנדחה על ידי האלוקים .ואילו קין ,עובד האדמה ,המקנא בהתקבלות
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הראלי ,הופך מטפורית להיות 'אדון האדמה' ,אך לא במובן המקראי ,על פי צו אלוקי,
אלא מתוך ההיפוך האירוני שחל בעולם – הוא שם עצמו ל'אדון הארץ' ,ל'אדון האדמה'.
במקום ל'עבדה ולשמרה' ,ולהצמיח בה את גידוליה שבורכו על ידי האל ,הוא זורע בה את
זרעי הרוע ומרבה שטנה.

התפענחות השיר
כותרת השיר מצהירה על מסמך ,על הודעה פרגמטית ,כביכול ,מעין מודעה על לוח המודעות
– דרושים? אבדות? הצעות? חיפוש קרובים? פ ג י ס ,בעצמו ניצול שואה ,מגיע לארץ לאחר מלחמת
העולם השנייה .גל של חיפוש קרובים בארץ בעיצומו .כל אחד מבקש את אחיו .זוהי הוויה מיוחדת
במינה ,שאינה מוכרת לקהל הרחב בימינו .אך בסמוך למפלת הנאצים ולשחרור האסירים היהודים
ממקומות כלאם בכל רחבי אירופה ,ולא רק ממחנות המוות ,אחזה ביישוב היהודי בארץ ,אך גם
בעולם היהודי ברחבי העולם ,ובעיקר בארה"ב ,חוויה בעלת עצמה מרבית – מי שרד? מי ימצא
את מי? רשימות ארוכות בעיתונות ,דיווחים מעל גלי האתר ,מרכזי חיפוש בסוכנות היהודית – כל
אלה היו זירות רוגשות של ציפיות ,של תקוות ,של אכזבות ושל כאב ,של הפתעות ושל שמחה
פורצת גבולות .תחת השפעה זו של מציאות שלאחר שואה ,מתהווה אסוציאציה לרשימות אחרות
בתקופת השואה – רשימות המובלים למוות ,רשימות הרכבות וסימון הקרונות היוצאים לדרך
המוות– וייתכן שכך נכתבת כותרת השיר על דרך האירוניה :גם כאן מחפשים בני משפחה שאבדו.
במודעת ה'חיפוש קרובים' שבכאן ,פרטי המידע על המחפשים ועל המחופשים קצרים ,הכרחיים,
ענייניים :מבוקש פלוני בן פלוני על ידי אלמוני ,שאלה הם סימני זהותו .בחירת המילים אינה
מקרית – גם היא מתוכננת כמו למודעה חסכונית בתקשורת .כל מילה שקולה .לכל מילה יש
מחיר.

" כתוב בעיפרון בקרון החתום" – איש לא ראה את הכותבים או את הכותבת .הכתובת
נמצאה לאחר מעשה ,כאשר הקרון לא היה חתום עוד ,לאחר שהתרוקן ממשא האדם
שהיה בו ,ואין לדעת לאן נעלם הכותב – האם הוא מחפש עדיין? האם הוא חי עדיין?
אמצעי הכתיבה – עיפרון – הוא חלק מן הציוד שלקחו עמם המובלים למוות שאינו
בידיעתם ,כדי להמשיך חיי יום יום רגילים ,ואף כדי לשמור על קשר עם העולם החיצוני,
שאם לא כן ,לשם מה העיפרון? עוד אשליה מנופצת .לכתיבה בעיפרון יש יתרון לכותב
– הוא יכול למחוק את הנכתב כל אימת שירצה .כאן יש לעיפרון משמעות הפוכה – כאן
יימחק הכתוב בעיפרון כנגד רצונו של הכותב – אם בידי הזמן ,תרתי משמע ,ואם ,במכוון
או בזדון ,על ידי בני אדם שאינם מעוניינים בקיומה של כתובת זו .האם יש כאן כבר רמז
גם להשכחה ולהכחשת השואה ,שלגבי רבים בעולם הנושאים בנטל האשמה ,כתובת זו
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היא תזכורת שאינם רוצים לשאת באחריותה?
הכתובת נמצאת בקרון חתום ,ועל כן גם הכתובת אמורה להיות חתומה ,כסויה ,בלתי
ידועה ובלתי נראית .אל הקרונות שהתרוקנו הותר להיכנס רק לאסירים שרוקנו אותו
מכל שארית וזכר לאלה ששהו בו ,ולהכשירו לקליטה מחדש של נידונים למוות תמימים,
שיש להסתיר מפניהם את היעד שאליו הם מובלים וכל סימן שיסגיר את גורלם ,או עדות
כלשהי על מוצאותיהם של אלה שהובלו לפניהם באותו קרון חתום.
הקרון הסגור ,האטום ,חתום גם במובן של סוד ושל חידה לכל מי שלא היה בתוכו
– מילים לעולם לא יוכלו לפענכם .הקרון סגור הרמטית וחתום במנעולים כבדים – אין
יוצא ואין בא ,גם כאשר הוא תקוע על גבי המסילה ימים ולילות ארוכים ללא תנועה.
הוא חתום בפני אמצעי מזון בסיסיים – מזון ,מים ואוויר .הוא חתום בפני הגשת עזרה,
הוא חתום אף בפני פינוים של נפטרים ,הוא מבעבע רק מתוכו – חום ,סבל ועינויים – כך
מבפנים .בחוץ הוא מקבל חותמת ומספר – 'הכנה' לחתימת המספר על זרועות האנשים
בהגיעם אל 'היעד' .הקרון על מאכלסיו חתומים למותם – בצורה מאורגנת ומסודרת.
הקרון החתום חוצה בין עולמות – בין העולם שבפנים לעולם שבחוץ – אין כל קשר
ביניהם – עולמות נפרדים – העולם הרוצח והעולם הנרצח ,האנושות הרוצחת והאנושות
הנרצחת ,העולם ה'אנושי' שהוא ממשיכו של קין – גם אלה שאינם רוצחים בפועל ,כל מי
שמשתף פעולה ,אקטיבית או פסיבית – וגם העם היהודי עצמו שאינו מצוי שם .שני עולמות
עומדים זה כנגד זה :עולמו של הקב"ה ,צלם אלוקים ,כנגד עולם הרוע הנגוע מחולייתו.
האנושות שמחוץ לקרון גזרה כליה על עולמו של הקב"ה – על ערכיו ,על תורתו ,על עמו
הנבחר ,מתוך כוונה להכרית את זכרו .רוע כזה עוד לא היה מעולם ,אף לא במצרים.
למושג 'חתום' משמעות של גזר דין שאין לערער אחריו .מושג זה אינו מאפשר להתעלם
מן האסוציאציה לחתימה בגזרת יום הדין של בורא עולם " :ונתנה תוקף קדושת היום ,כי

הוא נורא ואיום...אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד ,וכותב וחותם...וחותם יד כל
אדם בו( "...מתפילת ראש השנה ויום הכיפורים).
גם האדם כותב וחותם ,יד כל אדם כותבת וחותמת את גזר דינה .גם חוה כותבת לקין
הצהרה בסגנון משפטי " :כאן במשלוח הזה ,אני חוה עם הבל בני ."...אך חוה אינה מבינה,
עדיין אינה מבינה ,והרי היא קוראת נואשות אל קין שיחון אותה ,את אמו ,אם כל חי .אבל
קין עסוק ואץ לעשות את מלאכתו – והכורת עלה .הקרון חתום .גזר הדין נחתם .היפוך
העולמות .האומנם? בכל זאת נותרת תקוות האמונה " :בראש השנה ייכתבון ,וביום צום
כיפור ייחתמון :כמה יעברון...מי יחיה ."...אולי מכאן נגזרת השורה האחרונה של השיר,
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הכתובת הכתובה בעיפרון אינה אלא גזר דין שעדיין ניתן למחקו .שאם לא כן ,זהו סופה
של האנושות .על אף המוות אולי יש כאן רמז לתקווה – " אני מאמין ."...החלוקה הזו בין
ה'חותמים' ל'חתומים' מצויה לאורך השיר כולו בדמויות ובמסר.
מעבר לשימוש בארמזים (אלוזיות) ,הדמויות – חוה ,הבל ,קין ,אדם – הן דמויות
ארכיטיפיות סמליות .חוה ,אם כל חי ,היא האימא הגדולה ,אם האנושות ,האנושות כפי
שיצרה הקב"ה .חוה נצטוותה יחד עם אדם ב " פרו ורבו" ,בכיבוש החיים ולמענם ,בהענקת
חיים ובשמירה על בריאתו של הקדוש ברוך הוא .על חוה נגזר להמשיך את הקיום האנושי
– אם כי בעצב .בן זוגה לקיום המין האנושי ולהמשכיותו הוא אדם שנברא בצלם אלוקים.
בניו של אדם אמורים להמשיך ייעוד זה – לשמור על צלם אלוה ,אלא שכבר בראשית
הדברים התעוות דבר מה בזרעו של אדם – בנו בכורו קין סטה מן הדרך ,ובמקום לזרוע
חיים ,הביא מוות .האם איבד קין צלם אלוה? את קין מניע רגש חדש ,רגש שלא היה
ביכולתו להתמודד אתו .חוזקו הפיזי גבר על עצמתו הרוחנית ,ייצרו גבר על שיקול דעתו.
קין הרג את הבל אחיו בשל קנאה – אך קין לא ידע רצח מהו ,שכן זהו מוות ראשון ,והוא
מסתתר .הוא מודע לחטאו .ובכל זאת הפך 'קין' לסמל של רצח ,שכן במקום לחזור בו
מדרכיו ,הוא התקדם למדרגה גבוהה של רוע ושל רצח .לקין היה ייעוד ,ייעוד שהתווה לו
הקב"ה – לעבוד את האדמה ואת ה' ,לחיות חיים של צוותא עם בני משפחתו – עם הוריו
מולידיו ועם אחיו .הן לשם סולידריות והדדיות זו יצר הקב"ה את חוה – להיות עזר לאדם
ביצירה משותפת .קין דוחה הדדיות זו ,הוא רוצה להיות ראשון ,נבחר ,מעל .הבל נפל קרבן
לשאיפה נואלת זו .התוצאה – להבל לא היה המשך זרע ,אבל לקין ,שטעם טעם חטא,
טעם דם ,היה המשך לזרעו .וזהו אכן עיוות בעולם הבריאה של הקב"ה .ולעיוות זה עתיד
להיות המשך ,שכן 'המשכו' של קין אינו מסתתר מפני ה' ,אלא מחציף פנים וקורא תיגר
ועובר על כל לאו אפשרי – אלוקי או אנושי .קין הוא בנו של אדם שנברא בצלם אלוקים
– היכן צלמו? אדם שנברא בצלם אלוקים ,בידי אלוקים – " נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"
– נעלם ואיננו עוד .האם נרצח? יחד עמו נעלמו הצלם והדמות המקוריים שהביא אלוקים
לעולם .נותרה חוה ,ונותר זרעם .והנה ,קין נעלם .להיכן נעלם? מהי משמעות היעלמו?
הפעם ,קין בורח לא רק מפני אלוקיו ומפני עצמו ,אלא מפני אמו .חוה  ,אם הבנים,
איבדה את סמכותה החינוכית ההומנית אצל קין .וכבן מורד ,לא די בכך שאינו נשמע לה
ולתורתה ,תורת אלוקים ,אלא הוא אף יוצא חוצץ נגדה ונגד כל אשר היא מסמלת ,ובכך
הוא בועט גם בדמות אדם אביו ובמוסרו – מוסר האדם ,מוסר האנושות .בשיר מהדהדת
שאלת הקדוש ברוך הוא אל קין – " אייך?" ,שהיא גם שאלתו המתבקשת של בן צלמו
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ודמותו – אדם ,אף על פי שגם אדם וגם הקדוש ברוך הוא נעדרים מן השיר – ואף חוה
אינה שואלת כבר את קין " אייך?" חוה מבקשת רק להעביר מסר לקין ,אך גם זאת אינה
יכולה לעשות .שכן שליחיו של קין קוטעים באחת את אשר היא מבקשת להעביר אליו.
הפעם ,קין רוצח את חוה אמו יחד עם הבל אחיו .בין השיטין של השיר מהדהדת שאלתה
של חוה אל קין – 'מדוע?!'
עצם הפנייה אל קין – האם יש בה תוכחה בלבד? האם יש בה קריאה לעזרתו של הרוצח,
לרחמיו? האם יש כאן מוסר אם להשיבו בתשובה? האם יש כאן תקוות אם להכריע את
הכף באמצעות מוסר אם? אתה קין – אומרת האם ,זכור ,אתה בנו של אדם ,עדיין לא
מאוחר .אפשר לעצור את הקרון (לפחות בעלות הברית יכלו לעשות זאת ,)...אפשר לעצור
את האבדון ,את אבדן האנושות ,ועמם את אבדן האנושיות כולה .עכשיו גורלו הפיזי
והרוחני של העולם האנושי כולו – בידך – בידו של קין – גורל מוזר ורע ביותר .לאחר רצח
הבל – הסתתר קין ,ברח מפני אחריותו ,מפני מוסריותו ,מפני צלם האלוקים שרדף אותו,
הסתתר מפני אלוקיו ומפני הוריו מולידיו.
בפנייה של חוה – " קין בן אדם" – מובלטת זעקתה בעצם העמדתן של מילים אלו
בשורה נפרדת .קין בן אדם יכול להיות ממשיכו של אדם ,ממשיך המורשת האלוקית,
ממשיך מוסר ההשכל ,ממשיך קבלת הדין של הבורא ,ממשיך יראתו מפניו ,בצד קלות
דעתו שהודה בה ונענש עליה .אך יכולה להיות העמדה ניגודית – בין קין ,מצד אחד ,ובין
אדם ,מצד שני " ,בן אדם" – במובן האירוני ,בסימן שאלה .קין ובן אדם אינם יכולים להיות
זהות אחת .ונראה כי במרידתו הפך קין להיות בן הנחש – האומנם? לכן מהססת חוה
באומרה " :תגידו לו שאני" – האם קין הוא עדיין בר שיח? האם נותרה בו יראת אלוקים
שמפניו הסתתר? היסוסה של חוה בא לידי ביטוי במשפט התנאי (תחבירית) ,שאינו אלא
ביטוי לאותו פקפוק האוחז באמו " :אם תראו את בני הגדול" .במובנו הראשוני ,פשוטו
כמשמעו ,התנאי כאן הוא שאלה של זמן :כאשר תראו ,והיה ותראו אותו ,אמרו לו וכולי.
אך במשמעות האירונית ,המפקפקת ,נשמעת התרסה :אם ,בכלל ,תראו את בני – אולי הוא
איננו כבר ,אולי איננו בן אדם עוד ,אולי הוא מטמורפוזה של דבר אחר .ייתכן שישנה כאן
תהייה על האפשרות ש'קין' כזה הוא בן חלציה – איך אפשרי הדבר? בנה הגדול ,הבכור,
שבו תלתה את תקוותיה – כיצד נהפך והיה לאחר ,ל'לא בן אדם' ,לחסר אנושיות? זהו
עיוות שאין לו הסבר .בכל דרך שתנסה להבין את תופעת הנאציזם ואת שנאת האדם
– האם יש לכך ,באמת ,הסבר רציונלי? אם כן ,נורא הדבר ומאיים .האם זוהי דרך הטבע?
האם כך יכולים להתפתח דברים?
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ֹלאֹ ,לאֵ ,ה ם ְּב ֶה ְח לֵט
הָיּו ְב נֵיָ -א דָםַ :מ ִּד יםַ ,מ ָּג ַפ יִם
ֵא יְך ְל ַה ְס ִּב ירֵ ,ה ם ִנ ְב ְר אּו ְב ֶצ לֶם
אֲ ִנ י ָה יִי ִת י ֵצ ל
ִל י ָהיָה ּבֹו ֵר א ַא ֵח ר
קריאת שורות אלו יכולה להתפענח בשני אופנים .בדרך האחת מאיימת להיחשף
הבנליות של תופעת הנאציזם ,של הרשע הטוטלי כפן של האנושיות ,ובדרך אחרת עולה
משורות אלו אירוניה חריפה לגבי תפיסה זו .הם הרי היו 'בני אדם' מעצם היותם בני
'תרבות' ,שהרי מדים נאציים מצוחצחים ומגפיים גבוהים ושחורים מעידים יותר מכל דבר
אחר על היותם 'מנטש' ,דהיינו בני אדם בני תרבות .ואם נכרוך נקודת ראות זו בדברי
השיר נכתב בעפרון ,נמצא להיבט אירוני זה ביסוס אירוני – קין הוא ,אכן ,בנו של אדם.
ועל פי המציאות של זמן השיר חוה והבל הם אכן צל אדם בלבד ,בהשמטת ה-ם מ'צלם',
בעוד קין וצאצאיו "נבראו בצלם" .באמצעות אותו ארמז עצמו מעביר המשורר מורכבות
מסובכת של הגיגים על מהות האדם ועל אימת האיום של הרשע הטוטלי.
חוה מזוהה עם הפן המוסרי של העולם ,עם המוסר היהודי .חוה למדה לקחה מפי
ה' ,לעומת קין ששיבש אורחותיו .הבל מזוהה עם אמו חוה .שניהם יחד ב " משלוח הזה"
שארגן להם קין .חוה ,שטעמה מעץ הדעת ,למדה להבחין בין טוב לרע .קין בכורה אמור
היה ללכת בדרך זו ,ולהנחיל הבחנה זו לעולם האנושי ,אך הבחנה זו אינה קיימת עוד.
עם רצח הבל נרצחה הבחנה זו – וצאצאי קין אינם מכירים בקיומה .חתירתו של קין
לבלעדיות ולעליונות מיתרגמת לרוע טוטלי ולהשמדה של כל ערך אחר ושל כל נושאיו.
השיר משאיר אותנו בתהייה קשה ובמחשבות מוטרפות על טוב ועל רע ,על האנושות ,על
בריאתו של הקב"ה ,על עתידו המוסרי של העולם ועל עתידו של העם היהודי.
כפי שכבר צוין ,אין בשיר ביטויי רגש ישירים ,ואף לא תיאורים ריגושיים באמצעות
דימויים או מטפורות .ובכל זאת השיר טעון עצמת רגשות חונקת .ייחודו של הביטוי
השירי הוא באיפוק וב'נקיות' שלו בהעברת המסרים שבו .את מקומם של תיאורי רגשות
ישירים או מרומזים תופסים הארמזים המקראיים והסמלים ההיסטוריים ,ואלה מקנים
לשיר את אופיו ההגותי.
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לסיכום ,לחשיבה ולדיון !
?
? !
 .1כיצד נבנה השיר סביב הארמז? (עיינו גם במבוא לפרק זה)
 .2מה מקומה של האירוניה בהבנה הרב כיוונית של הארמז ,ומתוך כך
בהבנת משמעות השיר?
 .3מה בין 'קין' ו'אדם' בכתוב בעפרון לבין סמלים אלה בעדות? כיצד
משתלב המושג הדו משמעי צלם בהבנת ה'מסר' של השיר עדות?
 .4מהי הדיכוטומיה האנושית על פי פ ג י ס?
 .5מדוע לא צורפה כותרת השיר גם אל השיר עצמו כשורה ראשונה (כפי
שנעשה בשירים רבים אחרים)?
 .6מהו מגוון דרכי הפירוש לצירוף של המילים "בעפרון" ו "החתום"?
 .7מה מאפיין את מבנה השיר ומהי תרומתו?
 .8כיצד מסמל הקרון את כל אלה?
 .9אף על פי שהאיפוק הרגשי בשיר הוא מוחלט ,מה הוא עולם הרגשות
הפורץ מבין האמירות ,הארמזים ומבנה השיר?

 -142הקרוןַמ ַּסע

אׁש /איתמר יעוז -קסט
ָה ֵ

*
קָרֹון.

ִנ ְב הַל הַּנֹוףִּ ,ב ְמ הּו מָה
הֹו ֵפ ְך ַּד ּפָיוִ :א י לָןָ ,ר ִק י ַע ְ ,מ ָע רֹות –
( ַה ִּז ּכָרֹון ֶמ ְר ָח ב ְ +ז מַן)
ְׁש נֹות ַהּיַ ְל ּדּות ַּב חֹׁשְֶך ּדֹו הֲרֹות.
ּו ַב ּקָרֹון ְצ חֹוק הַּׁשֹו ְמ ִר ים ָּג בַר,
רֹאש ְּב ֵה מֹות ָצ מַח ַע ל ַה ַּצ ּוָאר.

ְי ִרּיָה
ָח לַף
עֹוף מֵאֹוב –
אֹור! אֹור!
ּו ְכ דָם ִמ ּתֹוך ַה ֶּפ ה
ַה חֹׁשֶך זָב.
---ִה ִּב יט ַהּיֶלֶד ְּב ַכ ְנ ֵפ י ָה ֵא ׁש,
ִּב ְׁש מֵיַ -ר ּבָא יָ ֵר ַח ִה ְת ַק ֵּד ׁש.
*
ַה ַּפ ַח ד
ְּכ ֵע י נֵי ַח ּיֹות ָּג ֵּד ל –
" ֵע י נַי ִת ְר ֶא י נָה גַם ְּב ֵה ָע לֵם
הַּגּוף ,אֱ חֹז ֵה י טֵב ְּב ִז ְכ רֹו ִנ י ְל בַל
ּתֹא בַד ׁשּוב ֶּב הָמֹון!"
ָא ְמ רָה ָה ֵא ם,
ּו ְכ נַף ִּב ְג ּדָּה
הֹו ִׁש י טָה ֶּב ָח לָל.
*
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ִּד ְּב רָה ָה ֵא ם
" ַע ל ְׁש תֵי ֵע י נֶיָך ְׂש ָע ִר י נָ ׁשַר
ָּכ ֵע ת ְׂש ַע ר רֹא ִש י

ְל בַל ָּת ִק יץ-

ִנ ְג זַז...
ְּכ מֹו ֵׂש ָע ר ַע ל ְׁש ּתֵי ֵע י נֶיָך

ַה ְל וָיָה
ַה ְּכ פֹור ִה ְצ ִל יף,
ְּב ֶע ְג לַת מֵת.
ַה ִּי ְד עֹו ִנ י,

נֹו ׁשֵר ָע פָר".

ָמ ְׁש כּו ַא ְר ּבַע רּוחֹות
ִּב ְמ רֹום ְצ ִר י ִפ ים יָׁשַב

ַר ְג לָיו ְּב ִא י ְק ס ְׁש לּוחֹות,
חֹו זֶה ְּב עִ ּגּו לֵי ְז רַּקֹור.
ַמ ּׁשַב ֶה ְפ קֵר
ָע צַר ֶע ְג לַת רּוחֹות.
ִנ ְל אּו ִמ ּׂשֵאת.
יָ ְׁש בּו ָּב עֲ ָג לָה.
ְׁש ִת י קַת ָה ֵא ֶפ ר
ִּפ י הָעֹו לָם ָמ ְל אָה.
ֶן–ּב ְלזֶן
ן–ּפ ְר ֵקי ֶּב ְרג ֶ
מתוך :נֹוף ְּב ָע ָׁש ִ
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שורשי האנושות .התהייה העמוקה שאינה נותנת מנוח מחזירה אותם אל עולם בראשיתי,
אל עולם שכולו תום ילדות ראשונית – אל גן העדן .מעשיו של האדם וקורותיו מרגע
בריאתו והלאה יוצרים שרשרת של טעויות ושל מחדלים ומנתבים את גורלו ואת גורלם
של הבאים אחריו .תחנות חיים אלה היו לאבני דרך ולצפנים מעצבים בניסיונות להבין
את אבדן הדרך של האדם בתקופת השואה .צפנים אלה מופיעים כארמזים מקראיים
ומאפשרים לגעת בנושאים הכאובים בעקיפין ,תוך בריחה משקיעה מחודשת בזוועות,
ועם זאת ,במלוא העצמה .הצפנים הפכו לדרך מבע הכרחית בעיקר בשירת השואה .אין
דרך לתאר במילות אנוש את הבלתי אנושי ,אלא בעקיפין ,במטפורות ,במטונימיות
ובארמזים ,המטעינים את המתואר באסוציאציות רחבות היקף רעיוניות ורגשיות .ראינו
כיצד נטען שירו של פ ג י ס בשפע של הקשרים במבע שירי בהיר ומצומצם להפליא.
י ע ו ז-ק ס ט ,לא זו בלבד שהבעתו כולה טובלת במבעי לשון רימוזיים ומורכבים,
אלא גם הוא נזקק לאותן תמונות לשוניות עצמן .ואף כי בשירו של פ ג י ס אנו מצויים
כבר מעבר לעולם התמימות הקסום ,ואין מוזכר הגירוש מגן העדן ,ולא כל שכן החיים
בגן העדן ,הנה כי כן ,גן העדן כרקע קיים גם שם ומכפיל ומשלש את חטאו של קין,
שלבו לא היה קשוב לאזהרות .קין נמצא שם אחרי ימי גן העדן .קין איננו ,אמנם ,הסיבה
לגירוש מן ה'גן' ,אך הוא מוסיף חטא על פשע .את המחיר משלמים בני האדם האחרים.
י ע ו ז-ק ס ט מצוי עדיין בעולם הילדות בפואמה שלפנינו .לפיכך ,העולם האסוציאטיבי
שלו טובל עדיין בקסמו של גן העדן ,לכאורה ,אך המבט הבוגר של המשורר חושף את
הניגודיות הנוראה לפן זה ,ומתוך גן העדן מבצבצים פניו של צאצאי קין .חלוקת הפואמה
והכותרים שנבחרו מספרים את סיפור הגירוש מעולם זה ואת ההתפכחות האכזרית שבין
הקטבים.
נופי אירופה הם נופים בירוק .ימים ונהרות שופעי מים מספקים רעננות כל ימות
השנה .נופים אלה טבלו במשך שנים בריחות של אבק שרפה ,של גופות חרוכות ושל עשן
שרפות .הנוף הירוק היה אפוף עשן – לעתים עד כדי עמעום אור השמש וערפול הראות.
בעשן עלו נשמותיהם הטהורות של קרבנות הטירוף הכלל אירופי .זה היה נוף בעשן.
בפואמה הלירית נוף בעשן – פרקי ברגן-בלזן שלושה חלקים' :הגן'' ,מסע האש' ו'איכה'.
שלושת חלקי הפואמה יוצרים רצף תוכני ורעיוני מורכב' .הגן' מצייר עולם ילדות תכול
ושלו ,ובו לוקחים חלק ציפור ופרח ופכפוך מי נהר .על רקע קסום זה מתממשת הילדות
בדמות האם המגוננת .אך צבעי הנוף משתנים כאות לבאות " :מלא עשן של זכרונות הנוף
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לחש" .זיכרונות של עשן הופכים לנוף של עשן בפרק השני של הפואמה' :מסע האש' .שם
המחזור מקרין על היחידות השיריות שבו .לשם 'מסע האש' שתי קונוטציות מרכזיות
נוגדות זו לזו' .מסע האש' מזכיר את 'עמוד האש' שהלך לפני בני ישראל במדבר והיה
גורם של הנחיה ,של חיזוק ,של הצלה ושל הצלחה – עדות לכך שה' שוכן בקרב עמו והולך
לפניו בדרך המדברית הקשה .בהקשר שלנו ,בעסקנו בשואה ,במהלכה ובתוצאותיה,
ל'מסע האש' משמעות מהופכת – לא ה' הוא ההולך לפני המחנה ,אלא האנשים רדופים
בתוך מסע האש ,הולכים אל האש ,הולכים לאבדון ,מבלי יכולת לצאת מן המסע .אזכור
אחר של 'מסע האש' הוא חורבן הבית ועליית המקדש באש ,בעשן .שרפת המקדש היא
מטונימיה לשרפה הגדולה של העם היהודי בארצו ומטפורה לשרפה הגדולה שפקדה את
העם היהודי בשואת אירופה .תולדותיו של העם היהודי הם מסע באש.
הפרק 'מסע האש' כולל חמישה שירים קצרים ,שכל אחד מהם מהווה תמונת התרחשות
בפני עצמה " :קרון"" ,יריה"" ,הפחד"" ,דברה האם" ו"לויה" .כותרות אלו כשלעצמן יוצרות
עלילה של מסע המוות ,המתחילה בחלק הטראומתי של ההלם במסע – הקרון ,דרך
חוויות הפחד והאימה בשל האירועים שבדרך עד החידלון במחנה ההשמדה .השירים
מרוכזים ,תמציתיים ורצופי ארמזים מקורות האדם ומקורות העם היהודי .דמותו של
הילד נמצאת במרכז האירועים והחוויות .עולם הילדות נמשך בשני ערוצים – עולם התום
הילדי ועולם התום שנחרך ,התעוות ושינה פניו בהיבט בוגר שלאחר שנים .אף העולם
הילדי עצמו מורכב הוא – בתוך חוויית הילדות ומתוכה צומח הפחד ,צומחת האימה .עולם
הילדות מתבלבל ,וכבר הוא לובש צורה של ילדות המביטה במציאות בפנים אחרות.
ילדות – אבל ,שונה ,בלתי מובנת לעולם הילדי .סמל המהפך וסיבתו הוא הקרון .בתקופת
השואה מקבל הקרון ,חביב הילדים ,מעמד חדש' ,תפקוד רציני' עבור 'האנשים העליונים',
הרחק מעולם החלומות והשעשועים הילדיים .והתפקיד החדש מבהיל מאוד ,אפילו את
הילדים שאינם מבינים את המציאות ,אך חשים את האיום.
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ראשיתו של 'מסע האש' הוא הקרון .אנו נתמקד בעיקר בו .הקרון הוא ממשי ,מוחשי,
נתח מציאות .תיאור התחלפות הנופים בדהירתה של הרכבת הוא ציורי ומלא חיות
כשלעצמו ,ויכול לפתוח תיאור מסע עליז על אף בחירת המילים " :נבהל הנוף ,במהומה/
הופך דפיו :אילן ,רקיע ,מערות – "" .נבהל הנוף" נשמע ,מנקודת ראות ילדית ,כמתיחה
משעשעת ,שבעקבותיה פורקן של צחוק עליז (לא כשל צחוקם של שומרי הקרון .)...וכך
גם השימוש במילה 'מהומה' .ילדים אוהבים מהומה .היא משמחת אותם .ולכן המטפורה:
" במהומה הופך דפיו" ,כספר חביב עמוס תמונות של נופים מתחלפים ,שהילדים לוקחים
חלק בדפדוף בו ,גם היא דו פנית ,דו משמעית .לכאורה ,עולם ילדות מאושר ,עד להבנת
התפנית :פתאום ,מהומת חילוף הנופים מחוץ לרכבת הדוהרת מאיים ,מבעית .המוכר
והחביב מפנה מקומו לבלתי ידוע ,למנוכר ,למבהיל .בחירת המילה 'נבהל' כה מאפיינת
את עולמו של הילד ואת אוצר המילים שלו ,עד כי אנו נמצאים עדיין במישור של עולם
הילדות ,גם כאשר חלה תפנית במודעותו וברגשותיו של הילד' .שנות ילדות דוהרות' –
יכול – בשמחה ,בפועל ,ברצף בלתי פוסק של עליצות; ויכול – מתוך סקירה לאחור שלאחר
שנים .אך עדיין יכולים אנו להישאר בשנות האור ,אורה המבורך של הילדות .אבל ,שנות
הילדות העליזות – תוך כדי המסע הופכות להיות מסויטות ואיומות .לפתע ,ממסע באור
אנו נגררים למסע אפל " :שנות הילדות בחשך דוהרות" .הדהירה קדימה יכולה להיות
משחק ילדים ,כמו חיקוי של דהירת סוסים ,אך בקרון היא הופכת לדהירה ללא מעצור אל
סף האבדון .במהפך הזה חש גם הילד .אולם ,מכאן ,מנקודה זו ,מתבונן כבר גם המבוגר
לאחר סיום המסע בקרון.
אך הקרון הוא גם מהות דמונית בעיניו ובחווייתו של ילד .באמצעות ההאנשה מושלכים
רגשות הילד ותחושותיו על המציאות ,שהוא כה מתקשה להתמודד אתה .הנוף נבהל,
כביכול ,מפניו ,מפני הקרון .הנוף מגיב על מהירות המסע .האילנות ,השמים ותופעות
טבע אחרות ,כגון – מערות ,מתחלפים במהירות ,כאילו נסים מפניו .הקרון ,במהירות
מסעו ,מעורר את הסביבה שבקרבה הוא דוהר – אימה אוחזת בכל פרטי הנוף ,אך לא
בשל התיאור והדימוי התמימים ,אלא משום שבבטנו הוא נושא בני אדם ששנות ילדותם
חולפות בדהרה – תנועה בתוך תנועה ,מסע בתוך מסע – הקרונות דוהרים קדימה ביחס
לנוף ,ושנותיו של אדם דוהרות אחורה – זיכרון של מה שלא יהיה עוד – זמנים ומרחבים
עוברים ביעף בדמיונו של הנוסע בקרון המוות .המעמד מעורר הפלצות – בשומרי האסירים
הוא מעורר צחוק ההולך וגובר ומהדהד בין כותלי הקרון הסוגרים על האנשים .הנוף
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נבהל ,בסיטואציה זו הנוף הוא ה'אנושי'; האדם – לא ,שכן ראש האדם ,יצור האנוש ,הפך
לראש של בהמה – רמז לקרונות הבקר שהקרבנות הוסעו בהם .לא הקרבנות הם בהמות,
אלא אלה המובילים אותם.
שלוש שורות יוצרות את הערב באריגת בית זה ,והן מפריעות את הזרימה קדימה
עם שורת הדימויים המתלכדים לכדי תיאור תמציתי של המעבר מילדות לבגרות במסע
הייסורים הקצר-הארוך הזה ,מסע של שנים בכמה ימים .השורה הנתונה בסוגריים מכריזה
על עצמה כחריגה( :הזכרון מרחב  +זמן) .לשון המטפורות והסמלים הציורית פינתה
מקומה ללשון מושגית מופשטת מתחום החשיבה של המבוגר .משמעות הזיכרון איננה,
אפוא ,אוסף של פרטים ביוגרפיים חווייתיים ,אלא מעין סיכום מופשט של אירועים בחלל
ובזמן ,סיכום שאין בו כל מגע אישי אנושי לאשר אירע ,כאילו מדובר בעצמים פיזיים
נייטרליים ,גופים ללא סובייקט .מצד אחד ,ברור שזהו סיכום מפרספקטיבה וממרחק,
ומכאן שזוהי תבונה נקיית רגש ,כביכול .מצד שני ,דווקא העמדה קיצונית זו של הבגידה
בכל מה שהוא אנושי מעצימה על דרך ההיפוך את תחושת הזוועה ,מעין אוקסימורון
רעיוני – דבר והיפוכו .ניגוד בולט כל כך בין שני דרכי המבע יוצר ,אכן ,גם הוא מהומה
חווייתית בפענוח השיר ,ומצטרף להתוויית המהומה הרגשית .גם שתי השורות האחרונות,
המוזחות פנימה למרכז השורה ,חורגות מן התיאור שיש בו מן ההיבט הילדי התמים אל
מצולות הרוע והכיעור .אין בשורות אלו תיאור ישיר של 'השומרים הצוחקים' ,אבל הצחוק
אינו משעשע ,הוא מעורר פלצות .איננו יודעים מתי החל ,אך אנו 'מתבשרים' שהוא 'גבר'.
הלשון המטפורית " ,ראש בהמות צמח על הצואר " ,הופכת למטונימית – ראש הבהמה אינו
ראש בהמה על צוואר אדם ,אלא הראש הוא חלק מיצור בהמי ,מעיד עליו ומייצג אותו.
ככל שגובר הצחוק ומתפתח ,כן הולכת ונשלמת מטמורפוזת ההתבהמות .הצחוק הבהמי
ממלא את 'מרחב' הקרון ,גובר ועולה ומתפשט עד להתפוצצות .זוהי הבחנתו של המבוגר,
החי את חוויות העבר באינטנסיביות חושית ומתוך ראייה חדשה של 'טקס' ההתבגרות
של ילדותו .עם זאת ,קשה להניח שהילדים בקרון לא היו עדים מודעים למתרחש ,שהרי
גם הם עברו מילדות לבגרות שלא בטובתם (כפי שמצאנו גם ברשימות ובשירים שנדונו
בפרק א של חלק זה) ,ומכאן תחושת האימה ,הבהלה והחושך.
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שני שירים קצרים אלה משרטטים שתי תמונות עם הירידה מן הקרון .זוועת הקרון
הייתה מעין הכנה ,כביכול ,להידרדרות בהמשך .דמותו של הילד ממשיכה להיות פסיבית,
לכאורה ,במרכז התמונות ,מלבד בשורה " :הביט הילד בכנפי האש" .אך התיאור כולו
מובא דרך עיניו ובאמצעות רגשותיו .הפער בין קליטתו והבנתו של הילד לבין זו של
המבוגר הולך וגדל .הילד אינו קולט את עולם האלימות ,אף על פי שהוא מצוי בתוכו,
בתוך מסע האש .הקליע החולף מעל דומה עליו כתעופת עוף .מעשה קסמים – עוף מכושף
הוא ,שבמעופו מתלווה אליו אור .במקום שהילד רואה אור קיים המוות בפועל .הוא
מוקסם מכנפי האש ומלווה את המראה בהשתאות .בזמן שהילד טובל עדיין ברגעים
אחרונים של ילדות קסומה ,מלווה אותו המבט המפוכח של המבוגר הרואה את הדם
הניגר מפי הקרבן .השימוש במטפורה " החושך זב" מצביע על הערכת מצב שאין עמה
תקווה ,כמו גם על אפשרות של ציון זמן ההתרחשות – לילה אפל בזמן התחדש החודש.
בהתחדש החודש אנו מפללים לתקווה חדשה – מן האפלה תצמח התחלה חדשה ,יגיה אור
מחדש ,ואילו כאן – מאפליה .העצמת התיאור מושגת באמצעות הדימוי המהופך " :החשך
זב" כמו דם מתוך הפה ,החיים הסתיימו .החושך והדם ניגרים ,ואין עוצר ,ומסמלים בכך
את השתלטות המוות .בזמן שהילד רואה 'כנפי אש' ,רואה יופי ,המבוגר המפוכח רואה את
ההתנהלות הצינית של הטבע " :בשמי רבא ירח התקדש" .עצם השימוש במילות התפילה
ובאזכור קידוש הלבנה בהקשר זה יש בו מהבעת תחושה של ניתוק מההשגחה האלוקית
– בשמי הקדוש ברוך הוא .לא די בכך שעולם כמנהגו נוהג ,והירח במסלולו ובעתו פוקד
את השמים ,אלא הוא מתקדש – זוהי הבדלה מוחלטת בין עולם של מעלה לעולם של
מטה ,של עמק הבכא.
המהפך במודעות של הילד חל דווקא לאחר הירידה מן הקרון .באופן טרגי וציני כאחד,
קרון הזוועה היה מעין חממה לילד בהשוואה למהומה שלאחר הירידה מהקרון " :לבל
תאבד שוב בהמון" .ההיצמדות לאם בתוך הקרון הקנתה שלווה וביטחון ,והילד יכול היה
להמשיך ולשקוע בעולם דמיונותיו ,ואולי אף לברוח אליהם מפני המציאות .תוצאת אבדן
זה היא הפחד .הפחד מאופיין באמצעות עולם הזיותיו של ילד ובלשון דימוייו " :הפחד/
כעיני חיות גדל– " .הצבת המילה 'פחד' בשורה נפרדת 'מגדילה' את העיניים ואת הפחד
גם יחד ביתר שאת .עיני החיות נתפשות כמאיימות .כימות הפחד באמות מידה הלקוחות
מן החי ממחיש את האימה ואת חוסר האונים שבהם נתון הילד .הילד מאבד את אמו.
המטפורות המופשטות שבאמצעותן מציעה האם לשמור על קשר עם בנה הן נטולות
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ממשות פיזית .בהבנתו של המבוגר ניתן לשמור על קשר רוחני ועל זהות אישית באמצעות
הזיכרון " :אחוז היטב בזכרוני לבל תאבד שוב בהמון" .לא כן הילד .אימת האבדן ואימת
האבדון משתלטות עליו .הוא כמו אובד בחלל .כנף בגדה של האם מושט אליו בחלל
כקשר רוחני לאחר הסתלקות האם .אפשרות אחרת לקריאת השיר :בנה של האם – מת.
הסיטואציה יכולה להתרחש בתוך הקרון עדיין ,או לאחר הירידה מן הקרון .גופו של הבן
נעלם – בין אם היא רואה אותו ,את גופו ,ובין אם הוא נעלם מעיניה ,נעלם מעולמה " :עיני
תראינה גם בהעלם /הגוף ,אחז היטב בזכרון."...
הזיכרון – הוא לבדו יכול לו למוות .הזיכרון הוא כוח חי ,הנותן חיים למי ולמה שאינם
כבר .בקרון הוא נותן חיים לשנות הילדות האבודות ,ובהמשך ,עם מות הגוף ,ההיאחזות
בזיכרון של הזולת ,של האם ,נותן לו חיים .באופן סמלי ,כנף בגדה המפשט משמש עוגן
להיאחזות בחיים .כל עוד חיה האם וחי זיכרונה – חי גם הבן ,ואינו הופך לאלמוני בין
מיליוני הנספים .הזיכרון שומר על ייחודו של האדם ,על חד פעמיותו .אמירה זו של האם
מוזכרת ורומזת שכבר נשמט ממנה בנה לפחות פעם אחת במהומה של היאספות ההמונים
בפקודת הצוררים.

'דברה האם'' ,לויה'
האחיזה בזיכרון הבן הולכת ומתרופפת עם תהליך האיון של האם עצמה .כל עוד נשאה
האם את שערה על ראשה ,כל עוד הייתה בגדר אדם – המשיכה לאחוז בבנה באמצעות
הזיכרון .שערה נופל על עיני הבן ,והיא מגוננת עליו ועל שנתו .מושכות השפיות של האם
הולכות ומתרופפות – היא שומרת על עיניו לבל יקיץ – כאם הממשיכה להיאחז בגוף המת
ומסרבת לקבל את מותו (תופעות מעין אלה מתוארות בעדויות מן השואה) .אבל האם
מתפכחת לקראת גורלה היא " :כעת שער ראשי נגזז – "...האם נמצאת במחנה המוות .אין
באפשרותה לגונן עוד על הבן – היא איבדה את צלמה ,ובמקום השיער נושר העפר על
עיני הבן .הבן אינו בשליטתה ובהשגחתה עוד .הוא נמצא כבר בקבר ההמונים .וחששה
– "אחוז היטב בזיכרוני לבל תאבד שוב בהמון" – אכן מתקיים .ערמות העפר מחליפות
את ערמות השער.
הלוויה מסיימת את ה'עלילה' .גם כאן ניכר עולמו הדמיוני של הילד .כמו העוף מאוב,
כך הידעוני והתיאור " :חוזה בעיגולי זרקור" .עולם המבוגרים בא לידי ביטוי גם כאן
באמצעות התיאורים המטפוריים המופשטים .את מחזור השירים מסיימת הזעקה על
שתיקת העולם " :שתיקת האפר /פי העולם מלאה".
חמש יחידות השיר כתובות ברצף אסוציאטיבי ,המאפשר לקורא להשלים פערים.

 -10-הקרון

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 ..1מהו מהלך האירועים העובר על האם ועל בנה?
 .2מהו תפקיד הזיכרון בעיצוב השיר?
 .3מה תורם התיאור המקוטע לחוויה שמעלה השיר?
 .4כיצד משולבים עולם הילדות ועולם המבוגרים בשירים? מה משיג
המשורר בטכניקת כתיבה זו?
 .5מהו השוני בין תפיסת ה'עריסה' אצל ק'צטניק לבין היחס לעולם
הילדות שאבד במחזור שירים זה?
 .6מה מוסיף הארמז להעשרת המשמעויות של המחזור?
 .7אילו משמעויות מובלטות או נוצרות באמצעות העימוד המיוחד של
שורות השירים? מהם ההבדלים ביניהם?
 .8מהי המשמעות של תיאורי הטבע בשירים?
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ַל ֵדי
יְ

הּצֵל /בן-ציון תומר
ַ

ָע ַצ ְמ ִּת י ֶא ת ֵע י נַי:
אֹו תָם קֹולֹות ָר ִפ ים,
ַה ְּמ ַה ְּל ִכ ים ְּב ֶׁש קֶט,
ְּב ַג ְר ַּב יִם.
יַ ְל ֵד י ַה ֵּצ ל.
ָּת ִמ יד עֹו ְק ִפ ים ֶא ת עִ ּגּו לֵי ַה ֶּׁש מֶׁש
ְּכ ָע ְק ִפ י ַּב ְּכ ִב יׁש ִנ ְב לַת ַע ְכ ּבָר.
ֹלא אֹו ְמ ִר ים ָּד בָר.
עִ ם לֵיל יָבֹואּו,
ִי ְת ַּג ְּנ בּו ַּב חֲ ַר ּכֵי ַה ִּז ּכָרֹון.
ָּת ִמ ידָּ ,ת ִמ יד אֹו תָּה ְׁש ִת י קַת קָרֹון
ֶׁש ִּנ ְת רֹו קֵן ִמ י לָ דָיו ְּכ מֹו ִמ ֶּפ ָח ם.
ַה ַּב ּלָם ֶה ָח ם.
ֻּב ּבַת ַה ְּס ַמ ְר טּו ִט ים
ָה עֲזּו בָה.
ַּב ִּפ ּנָה –
ִס י רַת ְניָר ְק ַט ּנָה.
ַּכ ְפ ּתֹו ִר ים.
חּו ִט ים.
ַמ ְל ָא ִכ ים אֲ ׁשֶר ְּפ נֵי ֶה ם ּגֹון ַׁש עֲ וָה.
ִה ּנֵה ֵה ם ַמ ְמ ִר י ִא יםִ .ה ְמ ִר יאּוְּ .כ בָר ֵא י נָם.
רַק ֵמ ָע ְר ִּפ י ִּב י עֹוד ְּת קּו ָע ה ֵע י נָם.
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" תמיד תמיד אותה שתיקת קרון" המופיעה באמצעו של השיר ,עמוד התווך שלו .באמירה
ישירה – השיר עוסק בילדי הצל ,ילדים יהודים ,שהובלו בקרונות הבקר ,או בקרונות
הפחם (על פי עדות השיר) ,אל מותם במשרפות שבמחנות המוות .מיהם ילדי הצל?
ילדי הצל באו מן הצללים ,מן האופל ,והם מושכים עמם את הצל מבלי יכולת להשתחרר
ממנו .באמירה עקיפה ,כפועל יוצא מהשלכות התיאורים – השיר מדבר בילדים שכל
שנותר מהם הם הצללים בלבד וגם בילדים שהפכו לצללים ,לצללים של עצמם ,הניצולים
שנותרו לאחר השרפה הגדולה .אלה גם אלה הם צללים – ילדי צל המסתתרים מעין
השמש ומעין אדם.
לצירוף המילולי 'ילדי צל' ישנן כמה וכמה דרכי פענוח' .ילדי הצל' הם ילדים הנתונים
בצל ,ילדים שהושמו בצל' .ילדי הצל' הם ילדים שקרני השמש המאירות ,המחממות,
המבטיחות חיים ,הוסתרו מהם על ידי עננה כבדה ואפלה ,והריהם מצויים מאחורי
אובייקט המפריד בינם לבין מקור האור' .ילדי הצל' הם גרורות של מקור האור וצמודים
אליו על דרך ההיפוך .הם היפוכו של האור ,הם היעדרו של האור .הם ה'צל' ,צל האדם,
כעדותו של פ ג י ס בשירו עדות' .ילדי הצל' אינם ילדים עוד ,הם צל של ילדים ,וילדותם
היא הצללה של ילדות אמת ,ששוב לא נותר לה כל זכר.
בקריאה אחרת – 'ילדי הצל' הם ילדים של הצל ,הם נולדו מן הצל .הצל הוא מקום
גידולם ,כמו צמחי צל .הם הורגלו ,תוכנתו ,למצב שבו חשיפה לקרני השמש שורפת אותם,
מייבשת אותם ,ממיתה אותם .הם ילדים שעברו מוטציה נפשית מסוימת ,והריהם נדונים
להיות צללים כל ימי חייהם ,ולהנחיל תכונה זו הלאה – לילדיהם שלהם – לילדים שנולדו
לצללים .ואכן ,דור שני ושלישי לילדי צל אלה מושכים עמם גם היום את מורשת ה'צל',
את ממלכת הצללים .זוהי מורשת שקשה מאוד לעקוף אותה' .ילדי הצל' מתקיימים לצד
ממלכת השמש .הם עוקפים אותה ,כדברי השיר.
'ילדי הצל' הם גם ה'צל' של ילדים ,ילדים שלא נותרה מהם כל ממשות .הצל איננו
ממשות ,הוא העדר הממשות ,והריהם מתהלכים בארצות החיים כבארצות לא מוחשיות,
לא ממשיות .אין לצל אפשרות קיום בפני עצמו .הוא תלוי קיום .הוא גדל או מתמעט
מכוחם של אחרים ,ממצבם היחסי כנגד האור .והוא נעלם ואיננו עם התבטלותה של
יחסיות זו' .ילדי הצל' אפשר שהם צללים בלבד ,ללא ממשות פיזית כלל ,ילדים שאינם
עוד.
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הממשות של 'ילדי הצל' מתקיימת רק במחשבה ,בזיכרון ,בשיר ,בדומה לדבריו של
יעוז-קסט:

ֵע י נַי ִת ְר ֶא י נָה גַם ְּב ֵה ָע לֵם
הַּגּוף ,אֱ חֹז ֵה י טֵב ְּב ִז ְכ רֹו ִנ י ְל בַל
ּתֹא בַד ׁשּוב ֶּב הָמֹון!"
ָא ְמ רָה ָה ֵא ם,
ּו ְכ נַף ִּב ְג ּדָּה
הֹו ִׁש י טָה ֶּב ָח לָל.
זוהי ממשות אחרת ,כבדה מכל ממשות חושית ,שכן ,גם בהעלם המקור החושי ,היא
ממשיכה להתקיים ותובעת את נוכחותה הטרגית ואת נוכחותן של הנסיבות הטרגיות.
הזמן הופך להווה מתמשך ,שכן העל חושי הוא גם על זמני " .אותם קולות רפים" הרודפים
את הדובר בשיר נכנסים לאותה קטגוריה של העל חושי והעל זמני ,והריהם מקיימים
ממשות נצחית ,המלווה את הדובר בקיומיות הפנימית שלו ,והיא זמינה יותר מכל ממשות
אחרת .הקיומיות הצלית של 'הקולות הרפים' מעטה צל כבד על הנושא אותם ,ובכל זאת,
אין הוא מרפה מהם .הוא תלוי בצללים לא פחות משהם תלויים בו .הקיומיות שלו תלויה
בצללים אלה .הם חלק מיישותו.
בקריאה ראשונה – עד אמצעו של הבית השני ,עם סיום השורה " לא אומרים דבר",
דומה ,וייתכן ,שמדובר ב'ילדי צל' שהם בבחינת 'חיים מתים' – חיים בגופם ואולי מתים
בנשמתם ,על אף שכבר השורה הראשונה של השיר – " עצמתי את עיני" – יש בה כדי לרמוז
על הופעתם של המתים.
בשיר זה אנו שומעים את קולו של המשורר ,המופיע כאן כדובר בשיר .אם גם הוא
משתייך ,אכן ,אל 'ילדי הצל' ,הריהו 'ילד צל' במובן שלישי .ילדותו של בן ציון תומר עברה
עליו בבריחה מפני הנאצים אל תוככי רוסיה ,ועברו עליו תלאות קשות הן בנדודים
ברוסיה והן בנדודיו עם 'ילדי טהרן' ,עד הגיעו לארץ ישראל ,לאחר מסע בן חצי שנה.
ועם זאת ,הוא לא חווה את התופת הנאצית עצמה ואת גלגוליה .רגשי האשמה העולים
בשיר ,כפי שהם מוכרים כתופעה רגשית המלווה את ניצולי השואה ,אינם מובעים ישירות
ואינם מופיעים כמסר של השיר ,ואף לא כאחד המסרים בשיר .אך מסגרת השיר – השורה
הראשונה בצירוף שתי השורות האחרונות – מסגירה את תחושותיו' :ילדי הצל' 'האמתיים',
שעברו את המסע הנורא בקרונות המוות בדרכם אל המוות ,אל הגזים ואל המשרפות,
שבים ובאים אליו מבלי להרפות " :עם ליל יבואו ,יתגנבו בחרכי הזיכרון .תמיד תמיד"...
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הם גם הצל של הדובר עצמו ,ואינם משים ממנו באשר יהא .ועם כל מועקת הצללים ,אין
הדובר מתחמק מהם .נכון ,הם באים עם לילה ,מתגנבים עם חשכה אל בין חרכי הזיכרון,
ללא רשות ,ללא התחשבות .ובכל זאת ,אין כאן ניסיון של התחמקות .הדובר עצמו מזמין
אותם ,חזור והזמן " :עצמתי את עיני .אותם קולות רפים."...
ואף על פי שהשיר מסתיים בשורה " :רק מערפי בי עוד תקועה עינם" ,כביכול ,בעל
כורחו של הדובר הם נצמדים אליו ,מכים בו ,הרי לאמתו של דבר ,הדובר מבקש את
קרבתם ,אינו יכול להרפות מהם ,הם תומכים בהצלתו – הוא נותן להם חיים .הוא מקבע
את הזיכרון ,ובכך הופך לאחד מהם .זוהי נחמתו ,זוהי בריחתו מרגשי האשמה הקשים
על גורלם ועל הגורל שנגזר עליו שלא להיות עמם יחד בצרה (תחושות מוכרות מאוד
של ניצולי שואה ,ולא אחת גם של יהודים שלא היו שם כלל) ,כך שנמלט והשאיר אותם,
כביכול ,מאחור.
'ילדי הצל' המופיעים בין חרכי זיכרונו של הדובר משתדלים להתמעט ,להצטמצם ,לא
להיות מוחשים ,בין בגופם – " עם ליל יבואו /,יתגנבו" ;"...תמיד עוקפים את עגולי השמש"
– בין בקולם ,שלא יישמעו ,שלא יובחנו – קולות רפים מהלכים בגרביים ,חרישיים ואינם
מדברים ,ועם זאת' ,ביתיים' מאוד – מהלכים בגרביים .אלא שלשתיקתם אפיון וסיבה
מיוחדים – שתיקתם היא " שתיקת קרון שנתרוקן מילדיו" .זוהי שתיקה של ניתוק ,של
בדידות ,של עקירה .הקרון הפך ל'ביתם' הזמני של הילדים .והנה לאחר שנעקרו מבתי
אבותיהם ,ולאחר מכן מעוד 'בתים' בנדודיהם הכפויים ,הן נשאר ביתם האחרון – הקרון.
הוא אפילו חם עדיין – חמימות של ילדים המשרה בהבלה ניחוחות של חדרי ילדים ,זיכרון
של בית .התיאור הוא נוסטלגי ואירוני כאחד .הגעגועים אל העולם הביתי שהולך ונשמט
עם התפוגגות חומם של גופות הילדים ועם התמוססות הבל פיהם מעוררים בנו הקוראים
עצב וכאב כפולי פנים :תחושת הפרדה משרידי החיים האחרונים והתחושה האירונית של
כאב ההשפלה – הזהו ביתו האחרון של האדם? האם לאותות חיים אנושיים אלה לבם
של הקרבנות יוצא? הבלם של הקרונות חם עדיין חום אירוני .את מקום הפחם לבעירה
ולחימום שאכלס את קרונות הפחם תופסים הילדים וממלאים בגופותיהם הקטנים את
תפקיד הפחם המסורתי בהפקת חום מהביל – אכן ביתם האחרון של הילדים – " קרון
שהתרוקן מילדיו" .הקרון הוא הישות המאנשת האחרונה ה'מעניקה' להם 'מסתור' ו'בית'.
הדגשת השייכות – 'מילדיו' – היא לעג לרש .משחק הצלילים בצירוף " קרון שהתרוקן"
מדגיש אירונית את ייעודו מלכתחילה של הקרון – הקרון על פי תפקודו נועד להתרוקן,
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להתמלא מחדש ולשוב ולהתרוקן .הקרון מסמל את הארעיות ,בנוסף על היותו סמל
לסבל ולמוות בתקופת השואה .האירוניה מחריפה עוד בצירוף המלא " :קרון שנתרוקן
מילדיו כמו מפחם".
הלעג גובר – המשוואה 'ילדיו= פחם' מחזירה את הזרקור אל האירוניה שבתיאור
הקרון כ'הבית' .הפחם עצמו מרמז על אחריתם – הבעירה הגדולה .גם הם גם הפחם רוקנו
– 'וילכו שניהם יחדיו' – הקרבן ואשו .הבחירה הפואטית בפחם ,שהרי הביטוי המקובל
ברגיל הוא קרונות בקר ,מזכירה אירונית את הליכתם יחדיו של אברהם ויצחק אל
העקדה בהר המוריה .אך שוב משחק הדובר באירוניה – לא הילדים אבלים על נטישת
'הבית' ,זוהי שתיקת הקרון האבל ,כביכול ,שנעזב מילדיו ,והרי הוא מציע להם עדיין
את חומו של הבלם .והרי לכם גם הסממנים של הקרון כבית :בובת סמרטוטים ,סירת
נייר קטנה ,כפתורים וחוטים – פריטים המעידים על בית חי השוקק ילדים .הצבתם של
פריטים אלה – פריט בודד בכל שורה – ממחישה את חיותם של הילדים עד הרגע האחרון,
ילדים יצירתיים ,שאף את הכפתורים והחוטים שילבו בעולם הדמיון והיצירה שלהם ,עד
אשר הפכו לצללים .ההכנות ליציאה לדרך אל הקרון המבטיח ,כביכול ,חיים חדשים ,בית
חדש ,כללו אריזת מזוודה לחיים .במזוודה האישית נארזו פריטים קטנים ,פריטי יומיום.
דווקא פריטים אלה ,האישיים כל כך ,הם המייצגים את החיים האנושיים ואת האמונה
בחיים :הכפתורים והחוטים ,שמא יזדקקו להם בדרך ,כדי לשמור על הופעה מכובדת
ועל זהותם בעיני הסובבים אותם; אוסף הצעצועים והמשחקים האישיים של הילדים,
כדי להמשיך את חיי היומיום שהיו ,מבלי לפגוע בהם ובילדים ,ככל שניתן; ובדומה לאלה
– הפריטים שנארזו בשירו של ס ט נ ל י מ ן ביום ההוא – המסרק ,המברשת ,המראה,
אותות מן המלחמה הקודמת וכל פרט אחר שיש בו כדי לשמור על זהותו של האדם ועל
כבודו בעיני עצמו ובעיני הזולת .שני שירים אלה עומדים בשני קצות הדרך של המסע
בקרון – הפריטים שנארזו טרם היציאה והפריטים שנותרו בסוף המסע.
הדובר בשיר מזדהה עם עולמם הרגשי של הילדים ,ועל כן הוא מציין במיוחד את
הפריטים היקרים ביותר בעולם המעשה שלהם .היוותרותם של אלה בקרון מבליטה
את בגידת הקרון .לא 'הם' עזבו ,כפי שבנים בוגרים עוזבים את הקן ,אלא הקרון הוא
שהפקירם והתרוקן – פעולה אקטיבית של הקרון – 'הבית' הכוזב .הפריטים שנעזבו,
שנשמטו תוך כדי הסילוק מן הקרון ,משרים עתה תחושת עצב מכאיב .הם מעידים על
הפרדה בין עולם החיים לעולם הכיליון .אשליית 'הבית' מתנפצת באכזריות .הקרון היה
ההיאחזות האחרונה בחיים .וכל שנאסף בקפידה בהכנות למסע (השוו להכנות אלו בשיר
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מקסמה ,וכל שנותר הוא חבילת סמרטוטים .סירת הנייר הקטנה ,שידיים יצירתיות
קיפלוה כאמצעי להפלגה דמיונית ,ואולי אף כמענה הזוי לבריחה בלתי אפשרית ,מעידה
על המהפך הקשה שהתחולל בקרון .וניתן 'לשמוע' את קולות הבכי של 'ילדי' הקרון
המלווים את הוצאתם הברוטלית ממנו .במקום ילדים חיים נותרו בקרון זה מלאכים,
שפניהם שעווה ,ילדים שצבעי החיים נעקרו מפניהם – כביכול ,עליית מדרגה לילדים מזי
הרעב והמעונים ,והריהם אף מתים – עלייה לעולם הרוחניות מעולם המדמנה .הו ,לכמה
טוב זכו! והריהם מתקדמים לעולמות עליונים ,ממריאים וממריאים – כחלומו התמים של
כל ילד .אלא שעינם תקועה כחנית בעורפו של הדובר ,מסגירה את האמת ואת הכאב
הכפול :של הילדים הנזכרים ושל הדובר הזוכר .והרי ,אפילו תמונת מצב מזוויעה זו אינה
אלא הזיה שיש להתפכח ממנה .כאשר פוקחים את העיניים – הילדים אינם ,אך זכרם
הכאוב נותר ואינו מרפה.
'ילדי הצל' הם ,כאמור ,גם הילדים שרידי השואה ,בין אם באו מן התופת עצמה ובין אם
נקבצו ממקומות מסתור – הם חיים כצל של עצמם וכצל של הילדים ש" המריאו" .במשך
שנים נאלצו להיות חרישיים ,להלך בשקט ולהיסתר מעין השמש ,עד כי השמש ,שכולה
אור ,הפכה לאיום ולסיוט " :תמיד עוקפים את עגולי השמש /כעקפי בכביש נבלת עכבר".
הם שמים נפשם בכפם בצאתם עם חשכה לדאוג לצורכי הקיומיות שלהם – מציאת מזון
או חיפוש אחר בני משפחתם – " עם ליל יבואו" .אלא שלילם נמשך גם מעבר לזוועה – הם
חיים במחשכים חברתיים ורגשיים גם שנים לאחר הסיום ההיסטורי .האודים המוצלים
חיים כצללים ,עוקפים את החיים ,את השמחה ואת האור .השמש שבגדה בהם במצוקתם
נדחית עתה על ידם .הם בורחים מכל אשר היא מסמלת כסטייה מעכבר פיגולים' .ילדי
הצל' אינם רק אלה המתנהגים וחשים כצללים ,אלא הם עצמם רדופי צללים ,צללים של
אלה שנותרו מאחור הננעצים בעורפם כמכת חרב מאשימה .הצללים ממלאים את ישותם
ללא מנוס ,יומם ולילה הם מזדחלים אל מחשבותיהם ,אל זיכרונותיהם ,אל רגשותיהם,
ואינם מותירים מקום לעולמות רגשיים וחווייתיים אחרים " :לא אומרים דבר /,עם ליל
יבואו /,יתגנבו בחרכי הזכרון /תמיד ,תמיד אותה שתיקת קרון .".../שתיקה וחשכה הן
המצע וגבולות הקיום שלהם .לעולם לא יצליחו לפרוץ אותם.
השיר עמוס חוויות חושיות – צלילים ,מראות ותחושות .בשני הבתים הראשונים
רוחשת אווירה אל-טבעית ,סהרורית משהו .בבית השלישי אנו עומדים כביכול על קרקע
מציאות מוצקה – פנים הקרון והעדויות החיות על קיום שהיה של בני אדם .אלא שאף
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בית זה מסתיים ברמה על מציאותית .השיר מתמרן בין סיוט למציאות ,שאינה אלא סיוט
בעצמה.
אף על פי שהשיר מוליך את הקורא בין החיים ובין המתים ויוצר על ידי כך רצף ושיתוף
ביניהם ,למעשה ,החוויה שמעלה השיר היא הנתק שבין החיים למתים – גם אלה וגם אלה
נרתעים אלה מפני אלה – המתים נרתעים מן האור ,מן השמש שהיא סמל החיים ,והחיים
– יחסם הדו ערכי למתים ניכר היטב בשיר :הימשכות ודחייה ,הזמנת המתים ( " עצמתי
את עיני ") ורתיעה מפניהם (" מערפי בי עוד תקועה עינם "); הזמנת המתים – כי הם חלק
מיישותם ,דחיית המתים – כי הם התממשות תחושת האשמה.
השיר הוצע לקורא בשני הקשרים .פרסומו הראשון היה בספר השירים על קו המשווה.
וכשיר מתוך קובץ הוא נדון כאן .לאחר מכן כלל המשורר ב ן צ י ו ן ת ו מ ר את השיר
במחזהו ילדי הצל.
השיר מושם שם בפי דמות שורדת שואה ,מיוסרת ,רדופת צללים ורגשות אשמה.
במסגרת המחזה מקבל השיר אופי של וידוי אישי המסביר את התלות רבת הפנים של
הדובר באותם צללים.

פרץ חורשתי

 -1-הקרון

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 .1מהן המשמעויות שניתן לקרוא בכינוי 'ילדי הצל'? מי הם?
 .2מפני מה מוזמנים 'ילדי הצל' אל ההוזה אותם רק בעצימת עיניים,
בחשכה?
.3

הקולות משמשים אמצעי חשוב בעיצוב האווירה בשיר – כיצד?

 .4איזה תפקיד ממלאים החושים במערבולת ההיזכרות וב'מימוש' הקרון?
 .5מה מתרחש בנפש הדובר בין השורה הראשונה של השיר לשתי שורות
הסיום – מהו הקשר שלו אל 'ילדי הצל'?
 .6גם הדובר בשירו של פ ג י ס עדות הוא 'ילד צל'..." :הם נבראו בצלם/.
אני הייתי צל – "/.מה בין שתי קביעות אלו של ת ו מ ר ושל פ ג י ס?
האם מאיר 'ילד הצל' של פ ג י ס את זה של ת ו מ ר בהיבט חדש?
 .7מדוע 'זוכים' משחקי הילדים בהעמדה יחידנית בין שורות השיר? על
מה מצביעים הצעצועים שנבחרו על ידי המשורר לייצג את גורלם של
הילדים בקרון? מהי תרומת חלוקה זו להבעה השירית?
 .8מה מקומה של האירוניה בשיר?
 .9בגידת השמש – השוו לפתיחה של השעון לק'צ ט נ י ק.
 .10אילו מטענים סמליים נושאים השמש והצל? (בשיר ,מנקודת ראות
היסטורית ומנקודת הראות של התקופה – הנאציזם ,הסטליניזם).
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ַּב ִּמ ְׁש ָּפט /אשר רייך

ִה יא יָ ְׁש בָה ְו ָׁש ְת קָה ִּב ְכ בֵדּות
נֹו ֶע ֶצ ת ִּכ ידֹו נֵי ֵע י נֶי ָה ְּב תָא ְז כּו ִכ ית קַר.
ֵמ ַע ל ָה ֵר י ַׂש עֲרֹו תֶי ָה ַה ְׁש חֹורֹות
ֵה ֵח ּלּו ִז ְכ רֹונֹו תֶי ָה ִל ְצ מֹ ַח ְּכ ֵע דּות
		
ִא ִּט ית עֹו לָה ּו ִמ ְז ַּד ֶּק ֶר ת ָּ ,כ ֵע ׂשֶב ַה ּמַר
ֶׁש ְּב בֵית ַה ְּק בָרֹות.
		
ְּב ֵע י נֶי ָה ָע ְמ דּו ְק רֹונֹות ַר ֶּכ בֶת ּבֹו ִה ים,
ִּג ְד רֹות ַּת יִל ִח ְׁש ְמ לּו ֵּג וָּה ַה ּקָפּוא--
אֲ בָל ִה יא יָ ְׁש בָה ְו ָׁש ְת קָה ִּב ְכ בֵדּות
נֹו ֶע ֶצ ת ִּכ ידֹו נֵי ֵע י נֶי ָה ְּב תָא ְז כּו ִכ ית קַר
ְק רֹונֹות ָּד מָּה ֻה ְּס עּו עִ ם ֵז כֶר
ַה ֵּמ ִת ים אֲ ׁשֶר ְּביַ ַע ר עֲ ָר ֶפ ל רָחֹוק.
ּכֹו ָב ָע ּה ַהּיָרֹק ִנ ְׁש מַט
		
ַע ל ֵע מֶק ֵע י נֶי ָה הַּדֹו ְמ עֹות ַז ַע ם
ְו ַע ְנ נֵי ֶע ֶר ב נֹו ְד ִד ים
ָט ְב עּו ַע ל חֹוף ִל ּבָּה.
		
אְַך קֹול ָה ַר ַע ם ְּב עֹו ְר קֶי ָה
ִס ֵּפ ר ַע ל ְי לָ ֶד י ָה ֵע ת ָּפ ְס עּו ְּב לֵב זָקּוף –
ֶק בֶר ִז ְכ רֹונֹו תֶי ָה
עֹוד נֹו תַר ּפָעּור
		
צֹו ֵע ק ְל ֵס רּו ִג ין ֵה ד ִמ ּלָה:
אָרּור ,אָרּור!
		
ְּב ֶר טֶט ּו ַמ ְכ אֹוב יָ ְצ אָה ִמ ן הָאּו לָם.
ָׁש בָה ֶא ל הָעֹו לָם
		
ַׁש ּלַ ְכ ִּת ית
ּו ִמ ְת נַ ֶּׁש ֶפ ת.
		

 -160הקרוןשני סמלי שואה רתומים בשיר זה אל הנושאים זיכרון ועדות – קרונות וגדרות התיל.
כל אחד מסמלים אלה טעון זיכרונות אישיים של הדמות השירית ,אך גם זיכרונות
קולקטיביים – נאמר 'קרון' או 'גדר תיל' ,ומיד נטען השומע במערכת שלמה ,בעולם שלם,
בהוויה מעוררת פלצות ,גם מבלי שיהיה צורך להיכנס לפרטי הזיכרון.
הדמות שבשיר היא אישה הנוכחת במשפטו של הצורר אדולף אייכמן ,בין כצופה
פסיבית ,ובין כעדה במשפט .כל שעובר עליה מוכר ומשותף לכל אלה שעברו אותה
מסכת ייסורים תחת המגף הנאצי .גם אלה שעמדו מנגד וידעו ,מי קודם לכן ומי לאחר
מכן ,את שהתרחש שם נטענים מיד במשמעויות שהם נחלת הכלל .ובכל זאת ,את אשר
עובר על אישה זו המוסרת עדותה (בין אם בפני בית המשפט כעדת התביעה ,ובין אם
בפני עצמה ,ואנו העדים לקולה הפנימי באמצעות השיר) ,נוכל אנו ,שלא היינו שם ,לחוש
רק עם התייחסותנו לזיכרונותיה האישיים .שתי תחנות סבל נותרו ב" קבר זכרונותיה",
כמאמר השיר ,ממצות את זוועת המאורעות בשואה .ה'פתרון הסופי' מתגלם בשתי
תחנות סמליות אלו :תחילה – הקרון ,ולאחריו – גדרות התיל .הזיכרון ממקד ,כדברי
א ב נ ר ט ר י י נ י ן בשירו :בחזרה לאושביץ – " זכרתי רק אחת".
השיר נחלק לשני חלקים :בחלק הראשון מוצגת דמות פסיבית ש"ישבה ושתקה
בכבדות" ,שמאגר זיכרונותיה הודחק ,והם מתעוררים מול תא הזכוכית ומאיימים לפרוץ
את גדר ההדחקה .בחלק השני של השיר נפרץ ,אכן ,המאגר ומאיים להציף את האישה
ולהטביעה בקצף העכור.
א .החלק הראשון מתאר את אשר קורה מול תא הזכוכית שבתוכו יושב האיש המסמל ,אולי
יותר מכול ,את ההגשמה ,תרתי משמע ,של ה'חזון' ההיטלראי :ביצוע במובן הגשמי ,בפועל,
במעשה ,לפרטי פרטים והשלמה בשלבים ,של התכנית האידאולוגית כולה – 'ניקוי' העולם
מיצורים נחותים והשארתו 'מטוהר' ומאוכלס על ידי ה'אדם העליון'' .איש עליון' יושב מול הדמות
השירית ,סגור בתוך תא זכוכית אטום לכל פגיעה על דרך האירוניה – אכן יצור 'נקי'' ,מטוהר'
משמץ מגע ביצורים הנחותים שסביבו .מעין כס מלכות אירוני .תא הזכוכית הוא קר ,והחציצה
בינו לבין 'הנחותים' גם היא קרה ,תכליתית .מול הדמות השירית 'הנחותה' כביכול ,שהיא בד בבד
סמל ודמות חיה ,יושב אייכמן ,שהוא עצמו בבחינת סמל ,קין מודרני ,אם כי גרוע ממנו :אייכמן
איננו מסתתר מפני האלוקים ,הוא מסתתר מפני 'הנחותים' שלא ישיגוהו .גם ביושבו בתוך תאו
אין בו חרטה .גם הסמל הנאצי אייכמן 'התקדם' ,כמו התקדמות האנושות שהמציאה את הקרון
– הוא הלך אל קצה השטניות ,כשהקרון משמש עבורו כלי עשייה .מולו יושבת האישה .עת הנקמה
הגיעה .היא נועצת בו כידונים ,אך נקמה זו היא חסרת תכלית .הכידונים הם " כידוני עיניה" – כל
עצמתה הנפשית ,הרוחנית ,ממוקדת בתא הזכוכית .הנקמה היא רוחנית ,מוסרית ,אך לנוקמת אין
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די כוח להתמודד עם מאבקה " :היא ישבה ושתקה בכבדות" ,וכך היא אף יוצאת מאולם המשפט
(סוף החלק השני).

בעודה מנסה להתמקד בנקמתה ,בשנאתה ,בניסיון לעכל שהכול כל כך פשוט – הנה
יושב מולה ,לכוד בכלוב ,הכול יכול של הרוע – עוזבים אותה כוחות הנקמה ,וחסרת
אונים היא ממשיכה לנעוץ את כידוני עיניה בתא הקר .כיצד זה נחלשה רוחה? הן הרוע
עומד עתה מולה למשפט ולתגמול .אלא שבין שתי השורות הראשונות של החלק הראשון
לשתי השורות האחרונות ,שורות זהות ,כביכול ,בתיאור המצב ,מתרחשת דרמה נפשית
קשה ,סערה של ממש .האיש שממול יושב ,אמנם ,חסר אונים ,אך עצם נוכחותו מעלה את
זיכרון ה'עולם' של אז ,ויש בה עדיין כוח אימתני " :גדרות תיל חשמלו גופה הקפוא" ,ולכן
המעבר אל השורות האחרונות פותח בהסתייגות – " אבל" – כלומר ,אבל לא היה בה הכוח
להתמודד מולו .הקיפאון שלה ,הפנימי ,קיפאון החיים ,ניצב אל מול הקור החיצוני של
התא ושל מוחו המעוות ,הממשיך להקפיא אותה ואת חייה שנתקעו 'שם' גם בהווה .ורע
מכך – היא לא הצליחה לפרוץ את קירות הזכוכית הקרה ,אך 'הוא' הצליח לפרוץ את לבה:
" מעל הרי שערותיה השחורות  /החלו זכרונותיה לצמוח כעדות  /אטית עולה ומזדקרת,
כעשב המר  /שבבית הקברות" .כל אשר עמלה במשך ימים ושנים לקבור בתוככי לבה,
ואולי בתת המודע שלה ,צף ועולה ומכסה אותה אימה .מה שהיה אמור להיות עדות
מרשיעה נגד הצורר ,ובמידה מסוימת פורקן עבורה ,הופך להיות לגביה – " כעשב המר
שבבית הקברות" ,מעין חרב פיפיות .כל המרירות ואימת המוות של אז' ,נשק' שאמור היה
להתכוונן ולפגוע בזה שחולל כל זאת ,שב ומכה בה .שוב היא חוזרת אל כל מוראותיה
המציפים אותה " :בעיניה עמדו קרונות רכבת בוהים" .אמנם קיימת כאן הקבלה ,כביכול,
בין האישה לקרונות אלה – כמוה הם בוהים נכחם ,אטומים ,חסרי הבעה ,חסרי חיים .אך
הם עמדו בעיניה הקפואות ,כלומר :עמדו בעינם ,נשארו בעינם ברוחה הסוערת ,העייפה.
גם במותו של הקרון יש לו חיים – חיים בעיניה של מי שהייתה בתוכו ,שהייתה קרבנו,
חיים שאין דרך למחוק אותם .גם כשהם שובתים כבר מעשייתם הפיזית ,עדיין כוחם
עמם .הקרונות מסמלים כאן את מה שלעולם לא יימחק ולא יימחה מהזיכרון ההיסטורי
האנושי.
המוטיב של העשב המר העולה מבין הקברים מזכיר פואטית את העשב המאכזב
העולה מבין פסי הברזל המוליכים לאושוויץ בשירו של א ב נ ר ט ר י י נ י ן (להלן) .עשב
ירוק וחי במחנה המוות עשוי היה לעורר תקווה ולתת אות של חיים ,אך העשב הזה היה
בבחינת סטירת לחי ולעג מתריס – הוא היה תוצר של מותם וקבורתם של אלה שלא
יכלו להתמודד מול היושב בתא הזכוכית .זיכרונותיה של האישה האלמונית ,המייצגת
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קברות .הקרקע לצמיחת העשב המר היא הערמות של השער ושל כל ה'אוספים' שיזמו
'אנשי תא הזכוכית' ,העומדים למשפט ההיסטוריה .מול כל הנטל הזה אוזלים כוחותיה.
העדה משלמת מחיר כבד על עדותה – היא לכודה מבפנים ומבחוץ .לא מול עיניה בוהים
הקרונות ,אלא בתוך עיניה ,ולכן אינה יכולה להתנתק מהם – הם בתוכה .כל התבוננות
שלה בעולם שממולה היא דרכם ,הקרונות הם משקפיה .גדרות התיל ,לעומת זאת ,לוכדים
אותה מבחוץ ,אין להיפטר מהם ,שהרי הם מרתקים את " גוה הקפוא" – אין דרך להינתק
מגוף מחשמל ,לרוב עד מוות ,עד הישרפות .והיא ממשיכה 'להתחשמל' מאז – תהליך נפשי
קשה המודגש בשיר באמצעות האוקסימורון " חשמלו גווה הקפוא" ,קיפאון וחום עילאי,
מעין מאבק בין שני כוחות ,אך המאבק עצמו ממשיך להיאחז בה כאותם גדרות תיל – עד
אין קץ .גם הקרון וגם גדרות התיל סוגרים עליה את עולמה ,כאז כן עתה.
ב .בעוד שהקרונות שבחלק הראשון מייצגים קרונות של ממש ,קרונות הצפים בזיכרון,
בחלק זה של השיר הופכים הקרונות למטפורה – הם אינם חיצוניים עוד ,ואינם קרונות
המסיעים אל המוות דרך יער סבוך ורחוק " :קרונות דמה הסעו עם זכר המתים אשר
ביער ערפל רחוק" .כל העולם שהיה חיצוני הופך כאן לעולם הפנימי של הקרבן ,והסיוט
לעולם לא ייגמר .הוא בתוכה – הוא בדמה .אין כבר אנשים להסיע בקרונות אל המוות.
הקרונות מוסעים עכשיו עם זכר המתים ,שכן האנשים אינם כבר .כביכול ,הסתיימה
הזוועה ,אך היא נמשכת בדרך אחרת ,ומראות היער וסבכו מהווים רקע מעורפל ורחוק
למה שהתרחש באמת בעבר – האומנם היה? הכול הן מעורפל כל כך .והקרונות שבדמה
רועמים בעורקיה .הקרונות הדוממים תופסים את מקום הקרבנות ,ואפילו הם זועקים
ומספרים על מה 'שראו' בעיניהם – כיצד פסעו ילדיה שלה " בלב זקוף" אל מותם – לא
בגו זקוף ,אלא עם חום הלב היהודי ,כשהגו אינו קיים עוד .הקבר הפיזי הופך לקבר שבו
טמונים הזיכרונות הקשים ,קבר שלעולם אי אפשר יהיה לסתום עליו את הגולל ,תרתי
משמע .דבר שלא יכלה העדה לעשות – " היא ישבה ושתקה בכבדות" – עושה הקבר הפעור
עבורה – מאין יכולת לנקום נקמה ממשית באה נקמה מוסרית " :קבר זכרונותיה ...צועק
לסירוגין הד מילה :ארור ארור!" .לא קללה מלאה ,שלמה – הד של קללה עולה מן הקבר,
מתהומות הזיכרון.
הארמז המקראי מחזיר אותנו שוב אל ראשיתה של האנושות ואל היגררותו של האדם
אחרי ערמת הנחש " :ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון" .הנחש הנאצי הערום עודד
וניצל את תמימותם של קרבנותיו ומשכם אל התופת באמצעות תעמולה כוזבת וחלקלקה
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ל'היאחזות מחדש' ול'עבודה משחררת' .הייתה זו תכנית מובנית היטב ,שהפילה רבים
ברשתה ופוררה כל התנגדות ,כמעשה הנחש .עתה יושב אל מול האישה הייצוגית הנחש
עצמו ,הנחש שקולל על ידי בוראו ובכל זאת הרים ראש ,והסערה מתעוררת בלב האישה:
" קרונות דמה הוסעו...כובעה הירק נשמט...עיניה הדומעות זעם...וענני ערב טבעו...קול
הרעם בעורקיה...צועק לסירוגין הד מילה :ארור ,ארור! ברטט ומכאוב יצאה."...
הסערה גוברת והולכת – מראשיתה של תנועה פנימית ריגושית אל תנועה חיצונית
פיזית (" כובעה...נשמט" ) .הריגושיות הפנימית המסותרת נגלית כלפי חוץ " :עיניה הדומעות
זעם" ,לא די בדמעות צער ,אלא זעם מתעורר ומשתלט על ישותה ,עד כי עננים שחורים
וכבדים טובעים בסערה זו .ומתוך קולות הסערה בוקע קול הרעם הצועק " :ארור!" .אך
קול הרעם שבדם ניחר מרוב התרגשותו ומגודל זעמו ,עד כי הוא מתקשה לקרוא ברצף
ובאופן מלא ,והוא זועק אך את הד קללתו לסירוגין.
דרמה גדולה מתפתחת בתוך האישה – בלבה ,בדמה ,דרמה המשפיעה על מראיה
החיצוני :עיניה ,הבעת פניה ,קדרותה (" ענני ערב ,)"...ואפילו לבושה ,שאיבד את צורתו
המקורית .ואם בחלק הראשון הודגשה פעמיים ישיבתה השותקת ,הרי שבחלק זה נפרצו
גבולות שתיקתה .רמזים ראשונים לעומד להתחולל מצויים כבר בחלק הראשון במילה
הניגודית 'אבל' .מילה זו מסגירה את אשר עובר על נפשה של האישה .גם כאשר מתחוללת
הסערה שקשה לה לשאתה ,אין בכוחה לתת לה פתחון פה מלא ופורקן .כולה טלטלה היא
יוצאת מן האולם " :ברטט ומכאוב" ,מבלי שהצליחה לנצל את ההזדמנות הייחודית לשחרר
ולו מעט ממטענה האפל .היא יוצאת מן האולם אל העולם ,מן החלל הסגור שעבורה היה
כולו אך סבל ,וכולו מרוכז בעבר הכאוב ,אל חלל גדול ורחב ,חסר גבולות ,שבו היא
מאבדת את דרכה – אל 'העולם' .אבודה וחסרת כוחות נפשיים " ,שלכתית ומתנשפת" ,היא
שבה אל התמודדותה מול העולם .משתיקה כבדה ,איפוק שכולו סבל ,אל נשימה כבדה,
כמו לאחר מאבק איתנים .היא יוצאת 'שלכתית' ,שהרי אבדו לה כל עליה וכל פירותיה.
שנים חלפו מאז אירעו הדברים .האישה נמצאת כבר בסתיו חייה ,עצה עומד בשלכת
רוטט וכואב .הכובע הירוק מאזכר בדרך אירונית את הנופים הירוקים ואת העמקים
הירוקים שבהם עברו הקרונות בדרך אל המוות ,ועד קבר הזיכרונות הגיעו .גם העשבים
המרים ,עשבי הקברים ההמוניים ,היו יכולים להיות ירוקים ,אלא שכל הירוק הזה ,וכן,
הגוונים הרכים והעדינים שבטבע ,כמו הוורוד-אדמדם של השקיעה ,איבדו את יופים
הראשוני ,כפי שנבראו ביומם הראשון .חגיגת המוות ,הדם והאפר שחגגו הגרמנים
העיבה כענן כבד על היקום כולו – הרים ,עמקים ,חופים ונהרות– והותירה אחריה קברים
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מן האדמה".
היא התלבשה כדרכה מאז חזרה לחיות ב'עולם' .לקראת המפגש המנצח עם ה'הוא'
הלכוד עתה ,בעוד היא 'חופשייה' ,היטיבה את כובעה הירוק על ראשה ,כיוצאת לקרב
האחרון של חייה .הירוק של הכובע מאזכר ,מצד אחד ,את הירוק של דרכי אירופה שלפני
השואה ,ומצד שני ,מצהיר על היוולדה של תקווה חדשה לחיים חדשים' ,ירוקים' .המפגש
הטראומתי עם 'הנחש' מערער את המעט שחשבה ,אולי ,שהצליחה לשקם ולבסס .הכובע
הירוק ,המסמל כאן את ניסיונותיה ליצור חיים חדשים הרחק מעולם המוות ,נשמט
ממקומו ,ועמו נשמט גם עולמה שבנתה בדי עמל .היא יצאה בחזרה לעולם מובסת .כובעה
שמוט ,ועיניה דומעות זעם .אפילו כאב כבר לא נותר ,ואף לא מעט חסד של יפי ערב – ענני
הערב ,היכולים להביא מעט מרפא ללב הכואב ,טובעים על חופה ואינם מביאים ניחומים.
והאישה יצאה ברטט ובמכאוב והלכה לה לדרכה ,אל עולם שלא ידע את לבה .וגם זה
כואב.

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 .1מהם שני המישורים שבהם מתרחשת חוויית העדות?
 .2כיצד הופכים תיאורים ראליסטיים לתיאורים מטפוריים בשיר ,ומהי
משמעות ההיפוך?
 .3האם ,לדעתכם ,הוגשמה נקמה בעדותה של האישה? הסבירו.
 .4מהו יחסו של 'העולם' ,שלא נטל חלק בשואה ,על פי הרמזים שבשיר?
 .5מה מוסיפים הארמזים להעמקת המשמעויות שבשיר?
 .6מתוך האמור והנרמז בשיר – באיזו מידה ניתן יהיה לקרבנות לשקם
את חייהם? כיצד?
 .7תארו את תפקידם הפואטי של נופים וגוונים בשיר .השוו למחזור
השירים 'מסע האש' מתוך הפואמה נוף בעשן – פרקי ברגן-בלזן
ליעוז-קסט.
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אֹוׁש ִביץ
ָרה ְל ְ
ַּב ֲחז ָ

 /אבנר טריינין

ָז ַכ ְר ִּת י רַק ַא ַח ת:
ִׁש ְק ׁשּוק ַה ַּג ְל ַּג ִּל ים,
ַּפ ֵּס יַּ -ב ְר זֶל ְמ מֹ ָר ִט ים,
ְמ מֹ ָר ִט ים,
		
ְמ מֹ ָר ִט ים...
		
יָדַעְ ִּת י רַק ַא ַח ת:
ֹלא אָמּות
ַע ד אָׁשּוב ֶא ְר ֵא ם:
ְׁש ֵק ִט ים,
			
חֲלּו ִד ים,
			
ַמ עֲ ִׂש י ִב יםַ ,מ עֲ ִׂש י ִב ים...
			
ּו ָב א ִת י :

ְׁש ֵק ִט י ם ,
וַ חֲ ל ּו ִד י ם ,
ַמ עֲ ִׁש י ִב י ם - - -
ה ֹו ַּ ,כ ָּמ ה ְּפ ָר ִח י ם !
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חריצת גורל משתלטות על השיר ומביעות את תחושת החנק שמעלה הבית הראשון –
קרונות חתומים הנעים על מסילת הברזל ,ללא יכולת לעצור בעדם.
שקשוק גלגלי הרכבת יכול להיות תמונה מרנינה בשיר ילדים עליז .אלא ששקשוק
הגלגלים מתחבר כאן אל פסי ברזל ,לא אל פסי רכבת ,כפי שייאמר בוודאי בשיר ילדים
חביב .האזכור של פסי הברזל אינו מבשר רכות ועליזות ,ואכן בבית השני מודגש הברזל
בתכונת החלודה המצטרפת אליו.
פסי הברזל " ממורטים ,ממורטים ,ממורטים" ,ואפשר להוסיף :ממורקים ,ממורקים,
ממורקים ומבריקים ,מבריקים ,מבריקים מרוב שימוש .מילת התיאור החוזרת של פסי
הברזל – " ממורטים" – מספרת סיפור עלילה מתמשך ,בשורות קצרות ,חותכות בקצב
מסען של קרונות הרכבת על גבי מסילת הברזל :פסי הברזל אינם שוקטים לרגע ,עד
כדי היותם מרוטים ובלויים כביכול ,מצד אחד ,אך בוהקים לעין השמש ,מצד שני .הם
נמצאים בטרנס של עשייה – מובילים ,מובילים ,מובילים .מובילים את מה? – את הקרונות
החתומים ,את משא האדם שבתוכם ,את הסבל הנורא ,את הבדידות ואת חוסר האונים,
וגלגליהם משקשקים ומשקשקים ואינם מרפים ,והם מכריזים לכל אורך המסילה על
פעילותם ועל יעדם – אושוויץ .ואין עוצר .הבית הקצר ממחיש באמצעות האונומטופיה את
הדרמה האפלה המתרחשת ,ובאמצעות הסיומת של שלוש נקודות – את הרצף המתמשך
ללא לאות ,עד אין קץ.
העצמה של הבית הראשון מצויה בשורה הראשונה " :זכרתי רק אחת" – כל השואה
כולה מתמצית בדבר אחד – הקרונות על גבי מסילת הברזל .בדומה ,מבחינה ספרותית
בלבד כמובן ,לזיכרונותיו של ח"נ ב י א ל י ק בסיפורו ספיח – שם מתמצית כל תקופת
ילדותו המאושרת של גיבור הסיפור ביום קיץ ארוך אחד .זוהי חוויה טוטלית .קול שקשוק
הגלגלים על פסי הברזל הוא התגלמות האימה .קול שאינו מרפה וממשיך לשקשק ללא
הפוגה– כמו אז ,כן עתה – בתוכו של ה'אני' השר .זהו קול שחייב להוביל אל ידיעה פנימית
אחת ,אל תחושה עמוקה אחת של התניה " :לא אמות עד אשוב אראם" – זוהי כפייתיות
פנימית שאינה מותירה בחירה לאדם .זוהי ידיעה המתמצית כולה באחת – שיבה אל שורש
האימה .זוהי חובה פנימית מרכזית בתודעתו של הניצול .במידה מסוימת מתבטאת כאן
אירוניה :לא אמות עד אשוב לראות את מלכות המוות ,את ממלכת האימה ,כמעט כפושע
השב אל מקום הפשע .אלא שהמטרה שונה :לא מפגש מחודש עם עולם האימה ,אלא
תקווה למפגש עם כישלון הרוע ,עם הכנעתו ,עם השמדתו – התקווה ,הביטחון הפנימי,
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שכך צריך אכן להיות .פסי הברזל יהיו הפעם :שקטים ,חלודים ומעשיבים .זוהי ידיעה
פנימית ,החלטה שאין עמה ויתור :אני מחויב בזאת כלפי עצמי .עדיין אין בכך קביעת
עובדה שאלה יהיו ,אכן ,המראות .הידיעה כאן היא רבת משמעויות :מודעות פנימית
לצורך הנפשי לחזור ולראות והיווכחות פיזית שאכן הדברים קורים ,שאכן הפכו פסי
הברזל הממורטים לחלודים ,פסי הברזל הקולניים המשתקשקים מתחת לגלגלי הקרונות
– לכנועים ,לשקטים למתים ,ושאכן תמה הזוועה .ויתר על כן – לחזור ולהיווכח שאכן
היו דברים מעולם ,ושאף על פי שקשה להאמין שהאירועים האלה התרחשו בפועל ,הם
אינם פרי דמיון חולני ופרוע .מעבר לעולם הרגשי הסוער ,מביע בית זה מודעות למחויבות
לזכור ולא לשכוח ,לחזור ולאמת את שאירע – מחויבות כלפי האמת ההיסטורית ,כלפי
הזיכרון ,כלפי ההתמודדות עם מציאות הרשע ,מתוך יכולת לה ,מתוך תחושה של ניצחון
על הרוע .מתוך כך באה השאיפה לראות בתבוסתם של פסי הברזל ,שאינם אלא סמלו
של הרוע ,לראות בקלונם – זנוחים קוציים ,ללא ברכה .המשאלה המובעת בתיאור
'מעשיבים' מוכפלת ,לאחר שני התיאורים האחרים ,המוזכרים פעם אחת בלבד' :שקטים,
חלודים' .ולא די בכך – שלוש הנקודות יוצרות תמונה מתמשכת של פסי עשבים קוצניים
המתארכים למרחקים .התיאור 'מעשיבים' יכול לקבל ,בשינוי צליל ,גם מובן ,אולי ,של
מתאבלים על שהיה – מעציבים.
הקבלה בין שני הבתים הראשונים – במבנה ובמצלול – מדגישה את הניגוד בין תמונת
העבר לתמונה המצופה ,בין רעש הקרונות המובילים אלי מוות לבין דממת המוות של
המסילות הריקות .ותמציתיות זו של מיקוד בפסי הברזל של אז ,של זיכרון הנרדפות,
ובפסי הברזל השובתים מעשיית המוות כשהם שקטים – סוגרים מעגל אימה מתמשך
בעולם המודעות ודוחפים לתחנה שלישית ,שגם היא מתייחדת בחד פעמיות " :ובאתי".
הפועל 'באתי' ממלא שורה פותחת שלמה ,עצמאית ,בהשוואה לשתי השורות הפותחות
את שני הבתים הראשונים .דומה שהמילים " רק אחת" העצימו במאוד מאוד את חוויית
התופת ואת היפוכה .והנה ,השורה " ובאתי" ,יש לה עצמה משלה :מצד אחד – באתי,
הנני כאן .באתי להיווכח שאכן כך פני הדברים ,שהרי כך הם צריכים להיות ,מחויבים
להיות .כמילה יחידאית היא טומנת בחובה את מלוא העצמה ,והיא מתחברת לשני
הבתים הקודמים ב -וו החיבור .אך מצד שני ,יש בה כדי להביע אכזבה ,או לפחות תמיהה:
אכן באתי ,אך ...מה מצאתי :שקטים – כן ,חלודים – כן ,מעשיבים – כן ,אך לא מעשיבים
מעשיבים .הרצף הכפול " :מעשיבים ,מעשיבים" יוצר תמונת רצף מתמשכת של פסי ברזל
מעשיבים ,הנמשכים והולכים בקווים ארוכים ,שסופם אינו נראה לעין .אלא שכאן נכונו
הפתעה ותדהמה ואף אכזבה כאחת " :הו ,כמה פרחים!".
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עם זאת – וו זו גם מנגידה בה בעת את הבית השלישי לקודמיו .הפרחים יכולים לסמל
את שכחת העולם את השואה ,כפי שזעק ב י א ל י ק  " :השמש זרחה ,השיטה פרחה
והשוחט שחט" .כלומר :הימשכות הזוועה – אם כי בדרך שונה .אך הפרחים יכולים לסמל
גם – זיכרון עד .המחזוריות בטבע תעלה כל פעם מחדש פרחים על 'קברותיהם' הפזורים
ללא ציון של הנרדפים הנספים .הפריחה יכולה גם היא לסמל סוג של עדות על מיקומם
של שדות ההרג (שהרי אין כאן תמונה של ניסיון לטשטש את שהיה באמצעות הקמת
פארקים וכדומה) ,ובכך ניתן ,אולי ,להיתלות בזעקה " :ארץ ,אל תכסי דמם!".
גם השימוש בשלוש הנקודות בשני הבתים הראשונים לעומת הקווים המפרידים בסיום
הבית השלישי רומזים על שינוי מגמה :שלוש הנקודות מצביעות על קו של המשכיות
בלתי פוסקת למלוא העין ולאורך כל פסי הברזל .שלושת הקווים ,לעומת זאת ,מצביעים
גם הם ,מצד אחד ,על שקט ,על חלודה ועל עשבים לאורך הפסים ,אך במקום המילה
החוזרת " מעשיבים" שבבית השני ובחזרה המשולשת שבבית הראשון ,היוצרים דרמתיות
רבה ,המילה היחידה " מעשיבים" מסתיימת באקורד נמוך ובכעין הפסקת נשימה,
קיטוע בתיאור ובתחושה ,שכן במכת הפתעה ,שגם אותה ידע ה'אני' השר – " רק אחת"
– מתמלאים פסי הברזל החלודים בשפע של פרחים .הפתעה שקשה לעכלה.
עצמת הרגשות שתוארה לעיל אינה מופיעה בשיר באמירה גלויה .השיר מצומצם
ומאופק עד מאוד .חזרות על מילים ,תוך שימוש באונומטופיה ,ממלאות את מקום
התיאורים ואת מקומן של מילות הרגש .רק השורות ":לא אמות  /עד אשוב אראם" –
מסגירות רגש שמעבר לתיאור הדומם .גם סימן הקריאה הסוגר את השיר מסגיר עצמה
רגשית מרומזת ,שאף ה'אני' השר המאופק כל כך לא הצליח לבלום .אך אילו יכול היה
מי מהקוראים לטעות ,הרי שכותרת השיר :בחזרה לאושביץ מכריזה על השער בו יבואו
המעונים.Arbeit macht Frei :
הנוסחה המבנית של השיר מזכירה אסוציאטיבית את קריאת הניצחון של יוליוס קיסר:
" באתי ,ראיתי ,ניצחתי" .אזכור זה הוא אירוני ,שכן הסיטואציה כולה מהופכת .ניצחון
המלחמה של קיסר הוא ניצחון של כובש אכזר ומהיר .בהינף יד הוא זורע דם ומוות .בואו
מכריז כבר על ניצחונו .ראשית המהלך' :באתי' .משבאתי הכול זרם לקראת ניצחון .בשיר
שלפנינו המילה 'באתי' סוגרת את המהלך .ואפילו הציפייה ל'נקמה' מנצחת בדמות פסים
מחלידים ומעלי עשבים ,גם היא אינה מתמלאה .אכן ,באתי וראיתי ,אך נוצחתי.
עצמת השיר ,על אף איפוקו ,טמונה גם בעובדה שהשיר מושתת על החישה :זיכרון
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שמיעה וזיכרון ראייה .הבלטת הזיכרון החושי משיגה עוד אפקט :מוחשיות המתואר
מעלה כמעט את חוש המישוש – התמונה המתוארת היא כמעט תלת ממדית ,כמעט שניתן
לגעת בה ,כמעט שניתן להימצא בתוכה.
הדרמתיות של השיר טמונה אכן באיפוקו ,בצמצומו ,במבנהו ,בחושניותו ,בשורותיו
הראשונות ובשימוש בסימני הפיסוק .אך מעל לכול ,ה'וידוי' האישי ,כביכול ,של ה'אני'
השר ,מעלה על הדעת שישנה כאן עדות אישית של המשורר עצמו ,של א ב נ ר ט ר י י נ י ן ,
ולא היא :א ב נ ר ט ר י י נ י ן לא חווה אישית את השואה .הוא לא היה שם .אבל ,הוא כן
חווה את חוויית השיבה – השיבה של כולנו אל בורות המוות.

לסיכום ,לחשיבה ולדיון

!
?
? !

 .1מדוע בחר המשורר בפסי הברזל כסמל ממקד של השואה?
 .2כיצד מגלם הוא סמל זה בשיר?
 .3מהו תפקידן של המילים " רק אחת" בשני הבתים? מהי ההשלכה של
מילים אלו על הבית השלישי?
 .4השיר נבנה על ניגודיות – כיצד?
 .5מהי מחויבותו של הדובר כלפי ההיסטוריה?
 .6כיצד תורם מבנהו הגרפי של השיר לתכניו ולמשמעויותיו?
 .7המוטיב של הפרחים העולים בעקבות המתים הוא מוטיב מוכר בשירת
העולם .בכל זאת ,במה משתנה משמעות המוטיב בשיר זה לעומתו
בשירים אחרים המוכרים לכם? תוכלו להשוות לשיר יש פרחים של
המשורר נ ת ן י ו נ ת ן ,וכן ,לשיר האמריקאי איפה הפרחים כולם?
של ב ו ב ד י ל ן ,או לשיר אחר ,לבחירתכם.

חלק ג:
הקרון כסמל
באמנות

הקרון באמנות -173-

הקרון -
אחד מסמלי השואה באמנות
נושא השואה הוא אחד הנושאים הרווחים ביותר באמנות.
אמנים יצרו אמנות בזמן אמת ,היינו ,בזמן שהתרחשו מוראות השואה ,או כמה שנים
(לעתים עשרות שנים) אחרי מלחמת העולם השנייה .ישנם מבין האמנים שחוו את הזוועות
על בשרם ,וישנם שלא היו בפועל במלחמה ,אך רצו להנציח באמנותם תקופה חשובה זו.
אמנים שחיו בזמן השואה תיעדו אירועים ומראות שהתרחשו לנגד עיניהם .הם רשמו
דיוקנאות של אנשים שהכירו ,או שהעלו באופן ספונטני את רשמיהם ,את חוויותיהם
ואת רגשותיהם על הנייר .את העבודות יצרו האמנים מחומרים פשוטים שנמצאו בשטח,
או משאריות של חומרי אמנות שהביאו עמם לפני שנאלצו לעזוב את מקומם .הם ציירו
בעיפרון ,בפחם ,בדיו ,בצבעי מים ,או בצבעי גואש .בדרך כלל השתמשו בצבעי שחור-לבן-
אפור .לעתים השיגו צבעים ,ולעתים הכינו אותם בעצמם .הפורמטים של הציורים שונים
זה מזה ,הנייר באיכויות שונות זו מזו ,והסגנונות שציירו בהם הם מגוונים.
יצירות האמנות מתקופה זו ועל אודות תקופה זו מגוונות בנושאיהן .במסגרת חוברת
זו בחרנו בעבודות המתמקדות בנושא הקרון.
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בתיאור הקרון אין האמנים יכולים להתבסס על יצירות אמנות שתיארו נושא זה
בעבר .אין כאלה בנמצא .אם לא חוו היוצרים את הנסיעה הבלתי נסבלת בקרון אישית,
הם התבססו על עדויות כתובות או מצולמות .כשהם מתארים את המראות הקשים בתוך
הקרונות ,המעורבות הרגשית של הצופה מעצמת .הצייר מבטא לא רק את אשר מתרחש
בפנים ,את העובדות ,אלא הוא נותן מבע גם לתחושת הזוועה של השהייה בתוך קרון
בהמות מחניק ללא אוויר ,ללא אוכל וללא מים.
בסקירה זו אציג כמה עבודות:
א .ארבע מהן נוצרו בין השנים .1945 – 1943
ב .ארבע מהן נוצרו בשנות ה.70 – 60 -
ג .סדרה של עבודות שיצרה שרה עצמון – אמנית שחוותה את השואה על
בשרה – בשנות ה– . 90
ד .אנדרטת הקרון ביד ושם – יצירתו של האדריכל מ ש ה ס פ ד י ה .
האנדרטה נחנכה בשנת תשנ"ה.

ביצירות שמטרתן לתעד את הקרונות מופיע הקרון בשני אופנים:
האחד – תיאור הקרון מבחוץ :בזמן שמעמיסים את האנשים עליו; בזמן ש'פורקים' את
ה'סחורה'; ןכן ,תיאור של אנשים המציצים החוצה מבעד לפתחי הקרון.
השני – תיאור פנים הקרון :ההתרחשויות בו והתנאים הבלתי אפשריים שבתוכו.26

 26זיוה מייזליש בספרה ,Depiction and Interpretation ,עמ'  , 43מציינת את העובדה שציירים שלא היו עדים
למראות הסתמכו על צילומים רשמיים שצילמו הנאצים ,ובהם מתוארים המוני אנשים בתחנה וקרונות עמוסים.
תמונות א  -ח שלהלן לקוחות מתוך ספרה זה.
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תיעוד  -תיאור הקרון מבחוץ
תמונה א  .טרנספורט מוינה ,ליאו האס19 44 - 1943 ,

תיאור התמונה
קרון אחד שלם ועוד חצי קרון של רכבת מופיעים בתמונה .יהודים 'נשפכים' החוצה
מתוך פתח צר עם חבילותיהם .חלקם בתוך הקרון עדיין .גשם ניתך בחזקה על היהודים,
מכביד עוד יותר על סבלם ותורם לאווירה הקשה .קצין נאצי עומד בצד ,רגליו מפוסקות,
ידיו בכיסיו ,והוא מפקח עליהם .הצייר מדגיש את הצפיפות ,את העומס ואת הדחיסות
בקרב המשולחים.
תווי הפנים אינם ברורים .הדמויות נראות כשלדים ,גלגלות של מתים .האמן מדגיש
את הניגוד בין היהודים לבין הקצין :הם שפופים ,חלשים ,חלקם מתים ,והוא עומד זקוף,
מתנשא וסיגר בפיו .הם מצופפים ונדמים לגוש אחד ,ואילו הוא מבודד ,עומד יחידי .הם
תומכים זה בזה ,ואילו הוא – ידיו בכיסי מעילו ,מנוכר .הידיים ,או היעדרן ,מסמלות
תקשורת ,התייחסות לזולת .סביר להניח שה א ס היה עד להתרחשות מעין זו .אין הצייר
מעניק חשיבות לנוף או לרקע בתמונה .ההתמקדות היא באנשים האומללים שנלקחו על
לא עוול בכפם אל מותם בתנאים בלתי אנושיים בקרון הבקר.
הטכניקה :רישום במכחול ובדיו ,בצבעים שחור – לבן.
התרשמות כללית :באמצעים מינימליסטיים – כמה קווים והעדר צבעוניות – מצליח
האמן לבטא את המציאות בצורה ראליסטית ,ולהעביר את המסר.
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תארו את הדמויות שברישום.

 .2מי היא הדמות הניצבת זקופה בצד?
 .3מה מביעות תנוחות הגוף של הדמויות?
 .4מהם צבעי הציור? כיצד הם תורמים למשמעותו?

שתי תמונות המתמקדות בדמויות או בידיים ומציצות מבעד לחרכי הקרון:
תמונה ב .מעט מים ,אדולף אדלר 1977

תמונה ג .ידיים ,מתוך הסדרה :אנשים ,אל תשכחו זאת,
מרק קליאונסקי 1962
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תיאור תמונה ב
כמה אמנים התמקדו בדמויות המציצות מבעד לחרכי הקרון .בציור של א ד ל ר
(משנת  ) 1977מופיעה ילדה–נערה הנמחצת בפתחו הצר של הקרון .היא מושיטה יד
האוחזת בפחית ומבקשת מעט מים .הילדה פונה אלינו ,אל הצופים בה ,וכך משתפת
אותנו במתרחש .תחינתה למים נשארת תלויה תמידית וללא מענה ,והבעה של תשישות
ושל סבל בפניה .הציור מפעים ונוגע ללב.

תיאור תמונה ג
בסדרה של תחריטים משנת  ,1962הנקראת אנשים ,אל תשכחו זאת ,מתאר
ק ל י א ו נ ס ק י 'ידיים' .הידיים יוצאות מבין קרשי הקרון כשחוטי תיל ביניהן ,והן
27
מושטות קדימה.
בצילומי מסרטה נראה לא פעם נפנוף של ידיים לשלום ,ואילו כאן הידיים זועקות
לעזרה .הידיים פצועות וחתוכות מחוטי התיל .הזעקה מקבלת יתר עצמה באמצעות ידו
של ילד קטן ,המבצבצת מבין הידיים המושטות .תמונה זו ,כמו התמונה הקודמת ,פונה אל
הצופה ,והמבע האמוציונלי – חזק.

שאלות לדיון

!
?
? !

 ..1תארו את הילדה המופיעה בתמונה ב .מה מביעות פניה?
 .2תארו את הידיים המושטות בתמונה ג .מה הן מביעות?
השוו לדמות הקצין בציורו של ה א ס.
 .3מי הם האנשים שאליהם משתייכות הידיים?
 .4כיצד מושגת מעורבותו של הצופה בכל אחת מהתמונות?

 27שם .עמ'  .43זיוה מייזליש מציינת את העובדה שאדלר וקליאונסקי ביססו את התיאורים על צילומים שראו.

 -178הקרוןתיעוד  -תיאור הקרון מבפנים:
שלוש יצירות מתארות את המתרחש בתוך הקרון:
תמונה ד  .קרון חתום ,בוריס טסליצקי ,צבעי מים  1945

תמונה ה  .בתוך הקרון    ,פרפרנטישק רייכנטל    1945

תמונה ו   .בתוך קרון המוות ,לאה גרונדיג     1943

הקרון באמנות -179-
תיאור התמונות
בכל שלוש התמונות בולטת הצפיפות הרבה ,הדחיסות .הדמויות שוכבות זו על גבי זו,
נשענות זו על זו .הרושם הכללי הוא שאין אוויר לנשימה .הצופה המתבונן הופך להיות
שותף למסע .זיוה מייזליש כותבת שלסצנות הללו אין מקור מצילומים .האמנים ציירו
מתוך ניסיונם (חוץ ממקרה אחד ,יוצא דופן) 28.הציורים מתעדים את העדויות האישיות
של הניצולים שחוו על בשרם את הסיטואציה של המסע בקרונות ,בעוד שאחרים סיפרו
או כתבו את הדברים.
בציור של ט ס ל י צ ק י – במישור הקדמי הקרבנות שוכבים זה על גבי זה ,ערמה של
גופות  -מתים או במצב של גסיסה .מאחור מבחינים באנשים שדוחפים בייאושם זה את זה
ואת הקירות הלוחצים עליהם .אחרים מנסים להגיע לחלון המסורג הצר שמאחור .צבעי
המים הבהירים – הכחלחל-אפרפר והצהוב – ממחישים קיומו של אוויר מועט לנשימה
המצוי עדיין בחלל העליון של הקרון המצויר ,מעל לראשי האנשים ,ומשרים אשליה של
תקווה כלשהי.
אצל ר י י כ נ ט ל הקרון שחור כמעט לגמרי .מקור האור היחיד הוא החלון הקטן
שנמצא בצד השמאלי העליון .קשה כמעט להבחין בדמויות הכהות השוכבות בחלק
התחתון של תמונת הקרון .הן צמודות זו לזו ,נשענות זו על זו .הקומפוזיציה בנויה בצורת
פירמידה ,ובראשה נראה הילד המוחזק בידי אמו המניפה אותו אל עבר החלון כדי שישאף
מעט אוויר.
ל א ה ג ר ו נ ד י ג ציירה את הקרון מבלי שהייתה נוכחת בו .היא סיפרה שהתרשמה
עמוקות מעדויות ששמעה ודמיינה לעצמה את המצב בקרונות מתוך הזדהות מוחלטת עם
29
תחושותיהן ועם כאבן של הדמויות.
ג ר ו נ ד י ג מתארת את קרונות הרכבת המתגלגלים בלילה עמוסים באנשים .היא
קורעת לרווחה פתח בקרון ,כך שניתן לראות ,כביכול ,את המתרחש בתוך אחד הקרונות.
אנו מבחינים שוב בערמה המגובבת של אנשים השוכבים זה על גבי זה .במרכז – דמות
שראשה נוטה לאחור ,פיה פתוח .סביר להניח שהדמות אינה בין החיים כבר ,ומאוחר
מדי בשבילה 'לשאוף אוויר ' .תינוק שוכב למראשותיה ,בקבוקו מחליק אל מחוץ לקרון.
דמויות אחרות מופיעות בתנוחות המעידות על מצוקה נוראה.
 28שם .עמ' 43
 29שם .מיזליש מצטטת את דבריה .עמ' 44

 -10הקרוןלעתים דומה שהציירים הגזימו בדרמתיות יתרה .אולם למעשה ,התיאורים מבוססים
על עובדות ,על מציאות ממשית שאינה ניתנת להבנה .אבל ,אכן כן ,הקרונות הללו היו
קרונות מוות.

שאלות לדיון
.1

!
?
? !

כיצד מודגש חוסר האונים של הדמויות המופיעות בתמונות?

 .2מהי משמעות הצבע הבהיר המופיע בציור של ט ס ל י צ ק י ובחלון
הנמצא במישור האחורי בציור של ר י י כ נ ט ל ?
 .3במה דומות ובמה שונות שלוש התמונות העוסקות באותו נושא עצמו?
מה רוצה להדגיש כל אחד מהציירים?

הקרון באמנות -181-
תיעוד  -סיכום ביניים
עד כה עסקנו ביצירות שמטרתן הייתה לתעד אספקטים שונים של המסע בקרונות,
במיוחד את התנאים הקשים ,את הצפיפות ואת חוסר האונים .הציורים מתעדים את
המתחולל בתוך הקרונות בעת המסע ואת חוסר האונים של הדמויות המשוועות לעזרה.
כצופים מבחוץ ליווינו את הידיים המושטות מבעד לחריץ צר בקרון ומשוועות לעזרה
ואת הפנים העייפות של הילדה .נוכחנו בנעשה עת מגיע טרנספורט חדש ,כיצד 'נשפכים'
האנשים מתוך הקרון בסוף המסע.
תיאור המובלים למוות מובא בפירוט רב ,כדי להמחיש את המציאות ,והיא מתועדת,
בדומה לצילום במצלמה .הסגנון הוא ראליסטי – הגופות ,הידיים ,מבט העיניים .לעתים
התיאור הוא אקספרסיבי מאוד ,עד כדי עיוות הפרופורציות של גוף האדם .הקומפוזיציות
דחוסות מאוד ,הן למטרת התיעוד הראלי והן להמחשת האווירה הדחוסה ולהבעה של
המועקה ושל המצוקה בקרונות.

אווירה וסמל
יצירות אחרות המטפלות בנושא הקרון הן בסגנון האמנות המודרנית ,ואף מטרתן
משתנה – אין בכוונת הצייר לתעד את הדברים כפי שאכן היו ,אין עוד בכוונתו לחקות את
המציאות .ציורים אלה צוירו שנים רבות לאחר תקופת השואה .הסגנון האמנותי קיבל
תפניות חדשות ,ומגמות אחרות התעוררו בהנצחת ההתרחשויות .הד למגמות אלו נמצא
בציורים שלהלן:
רכבת המספרים ,מ ר ד כ י א ר ד ו ן ,שמן על בד 1962
הקרון ,ש ר ה ע צ מ ו ן ,סדרת עבודות ,שנות ה.90-

 -182הקרוןתמונה ז  .רכבת המספרים ,מרדכי ארדון ,שמן על בד  1962

תיאור התמונה
זהו ציור אבסטרקטי .משטחי הצבע אינם אחידים .הציור מורכב מגיבוב של קווים
קצרים בכיוונים שונים ,גם בחלק התחתון של התמונה וגם בחלק העליון שלה .סביר
להניח שהקווים צוירו בחלקו האחורי של המכחול על ידי חריטות בתוך שכבות צבע
השמן שעל הבד.
אולם ,הציור אינו מופשט לגמרי .בצד הימני התחתון של התמונה ניתן להבחין בסדרת
עיגולים ובשורת מספרים המצוירים בין הקווים .שם התמונה ,בצירוף תיאור העיגולים
והמספרים ,מצביע על משמעות הציור .זוהי רכבת מוות .היא נושאת בתוכה 'מספרים',
את הקרבנות ,שכל אחד מהם הוא 'מספר' ותו לא בעיני הנאצים .הרכבת דוהרת תחת
השמיים המאיימים ,שצבעם אדום כדם.
באמצעות הקווים שצוירו במהירות לכל הכיוונים נוצרת תחושה של דינאמיות .הרכבת
דוהרת ,חולפת על פנינו.

הקרון באמנות -183-
סדרת תמונות  ח .הקרון – סדרת עבודות מאת שרה עצמון               30
ש ר ה ע צ מ ו ן מציירת את קרונות הרכבת שהיו בשירות רכבות הונגריה.
הקרון הוא אחד המוטיבים המרכזיים ביצירות .היא מציירת את הקרונות במשיכות
מכחול בוטות ,אגרסיביות .היא יוצרת את היצירות במגוון פורמטים – רישומים בשחור
לבן או בצבעים עזים על בד.
לעתים התיעוד הוא כמעט נטורליסטי ,ולעתים הוא סמלי .משיכות המכחול
האגרסיביות והצבעים העזים מבטאים את ה'אני מאשים' שלה.
הסקירה תעסוק בשש יצירות שלה:

א  .שירות רכבות הונגריה

ב  .שירות רכבות הונגריה II

 30הננו מודות לשרה עצמון שאירחה אותנו בביתה ,סיפרה אודות קורותיה ויצירותיה ,ונתנה לנו את הרשות
להשתמש בעבודותיה בחוברת זו .הפרטים עליה מתבססים גם על שיחות אתה וגם על קטלוג שיצא עם
עבודותיה :שרה עצמון – עוד תמונות מחצר השטן .ד' מן ,ח' שפירא.

 -184הקרוןתיאור התמונות
בשתי התמונות יש 'קלוז-אפ' על הקרון .קרון בודד .הקרון צבוע שחור במשיכות מכחול
אגרסיביות ,אקספרסיביות.
בתמונה הראשונה ,הצבע השחור ממלא את כל פני הקרון ,עוטף אותו .הקרון אטום
לגמרי .על דופן הקרון כתובת ,סימן זהות של שירות הרכבות ההונגרי ,בתוספת שני מגני
דוד .הקרון מסומן .יהודים נמצאים בתוכו ומובלים אל מותם .הצבע הצהוב של המגני דוד
מאזכר את הטלאי הצהוב .קווים אדומים מופיעים על פסי הרכבת ,תזכורת לדרך הדמים.
הצבע השחור הוא הצבע המזוהה עם הנאציזם.
הקרון השני דומה לראשון ,אולם הוא שונה ממנו בכך שאינו אטום .חלל ריק נשאר
בתוכו .הקרון התרוקן מתוכנו.

תמונה ג

אותו קרון עצמו מופיע גם בתמונה זו .אך כאן הקומפוזיציה קטועה .אין הוא מבודד,
אלא חלק של רכבת נוסעת .פס צבע עבה מרוח עליו ,חוצה אותו – מעין מחיקה סמלית
של הקרון ,או חתימתו והדגשת החיץ שבין הקרון לעולם שבחוץ .הצבע הצהוב 'מלוכלך',
מעורבב בחום .הרכבת בתנועה ,כנראה ,ימים רבים.

הקרון באמנות -185-
תמונה ד

תמונה זו מעלה דינמיקה של כמה רכבות בפעולה בו זמנית .העשן המיתמר למעלה
בולט על רקע הרכבות .גם בציור זה קווי המתאר שחורים וחזקים ,ויש תוספת של צבע
אדום ושל צבע צהוב .הצבעים מעבירים את השיח .הרכבות דוהרות .נוצר רושם שיש רצון
להספיק עוד ועוד משלוחים.

ה .דברצן-אושוויץ אקספרס 1992 ,1944

התמונה מצוירת בצבעי שמן על נייר זפת .הרקע שחור – הרכבת נוסעת בלילה .זוהי
הדגשה של 'יעילות' המבצע – יום ולילה ללא הפסקה .התמונה אבסטרקטית כמעט
לחלוטין .הקומפוזיציה פתוחה .אפשר להמשיך את הרכבת עוד ועוד לשני הצדדים.
התנועה הדינמית מודגשת בציור .הגלגלים מסתובבים במהירות מסחררת .אפשר כמעט
לשמוע את שקשוק גלגלי הרכבת על המסילה.

 -186הקרוןו .רכבות המוות בצל צריחי הכנסיות  1990

בהקשר לתמונה זו ש ר ה ע צ מ ו ן מסבירה:
"המנזר הכרמליטי החליט להקים מנזר במחנה ההשמדה אושוויץ .לא יכולתי להירגע
מכעס ועלבון .למה הם לא היו שם לעצור את ההרג כשרצחו את משפחתי ואת בני עמי?
הלוא כל אשר קרה התרחש בצל צריחי הכנסיות .אדם המאמין באלוקים לא היה נותן
לזה לקרות! כך ציירתי את האפיפיור ולא החמאתי לדמותו".
בתוך רקע שחור ניצב חלקו של קרון גדל ממדים .אל חלקו התחתון של הקרון הצמידה
הציירת דמות ממותניה ומעלה .זוהי דמותו של האפיפיור עם סימני הזיהוי שלו :הגלימה
והמצנפת המסורתיים .הוא ניצב צמוד לקרון רכבת גדול .מתקבל צירוף סוריאליסטי
של שני האלמנטים הללו – דמות האפיפיור וקרון הרכבת .שניהם ראליסטיים ,אך
הסיטואציה סמלית .האפיפיור מסמל את שתיקתה של הכנסייה; הקרון – את הקרבנות
שנשלחו אל מותם .בגלגל הקרון אפשר להבחין בצלב הקרס ,ובצד הקרון מופיע הצלב
הנוצרי בצבע צהוב ,כמו צבע פניו של האפיפיור ,וכמו צבעו של הטלאי הצהוב .בכך
מודגשים הקרבה בין שני הצלבים ,מצד אחד ,וביזויה של הנצרות השותקת ,מצד שני.
דוממותה והתרפסותה של הנצרות בפני הכוח הנאצי בתקופת השואה מנציחות את
מקומה הירוד בסולם המוסר.

הקרון באמנות -187-
אמנות פיסולית
תמונה ט   :אנדרטת הקרון ,יד ושם ,ירושלים ,אדריכל – משה ספדיה

על האנדרטה
אנדרטת הקרון הוקמה ביד ושם כזיכרון עד לשילוחם של מיליוני יהודים – זקנים,
גברים ,נשים וילדים – אשר הועמסו בברוטליות על קרונות המשא והובלו מכל רחבי
אירופה למחנות ההשמדה.
אנדרטת הקרון הממוקמת אל מול הרי ירושלים מסמלת את המסע אל הכיליון ואל
האבדון באירופה ,מצד אחד ,ואת התקווה לעתיד ואת החיים השוקקים ההולכים ונבנים
עם תקומת מדינת ישראל ועם קימומה של בירתה ירושלים ,מצד שני.
במרכז האנדרטה עומד קרון רכבת מקורי ,אותנטי ,שהיה שייך לחברת הרכבות
הגרמנית בתקופת מלחמת העולם השנייה .זהו קרון משא שיועד לבהמות .בקרונות
האלה השתמשו הנאצים להובלת יהודים למחנות .הקרון ,שעמד במשך כל השנים
במחסני חברת הרכבות הפולנית ,נמסר ליד ושם על ידי ממשלת פולין בסוף ( .1990קרון
זהה נמסר למוזיאון השואה בוושינגטון).
הקרון עומד על פי התהום ,בקצהו של גשר קטוע ,ועליו מסילת ברזל הפורצת אל נוף
הרי יהודה.

 -188הקרוןאנדרטה זו משדרת הרבה כוח .המפגש עם הקרון מכה בפניו של הצופה .המיקום של
הקרון הוא רב משמעי .הקרון המסמל את המוות הוא גורם זר בתוך הנוף החי והמסמל
התחדשות .המיקום על פי תהום מעורר את התחושה שקרון המוות נבלם ברגע האחרון.
האנדרטה נחנכה בחודש שבט ,תשנ"ה – ינואר  – 1995במסגרת האירועים לציון חמישים
שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ולשחרור המחנות.
אנדרטה מונומנטלית זו עוצבה בידי האדריכל מ ש ה ס פ ד י ה ,שעיצב גם את
יד לילד ואת המוזיאון החדש ביד ושם.

סיכום
ישנם ציורים פיגורטיביים ,שההשפעה שלהם על הצופה היא ישירה .אנו מזדעזעים
וכואבים ,בשל המראה הניבט לעינינו דרך הציורים הממחישים בצורה ישירה את הסבל.
אנו מזדהים עם הקרבנות .אלה ציורים המפעילים את עולם הרגש באמצעות החושים.
וישנם ציורים שההשפעה שלהם אינה ישירה .הם אינם פונים ישירות אל רגשות המתבונן.
הם פונים אל הצד החושב ,המתבונן ,המבין .הריחוק האינטלקטואלי הזה ,המוכר
לנו מאמנות המילה ,קיים גם אצל הצייר .הוא אינו מדביק תווית של 'שואה' ליצירה
האבסטרקטית שלו .הוא משאיר את החוויה עצמה ,כביכול ,מחוץ לתמונה .הוא מעביר
את המסר שלו באמצעים אמנותיים 'נקיים' מתכנים מוגדרים .הוא מציג אמנות כאמנות.
31
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