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 נזכור/ אבא קובנר
 

 ונזכור את אחינו ואחיותינ
 את בתי העיר ובתי הכפר

 את רחובות העיירה שסאנו כנהרות
 דד עלי אורח;ואת הפונדק הבו

 את הישיש בקלסתר פניו
 את הנערה בצמותיה
 את הטף, את הטף.

 את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם,
 את כל עדת היהודים

 אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי;
 

 את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת.
 את האישה שחיבקה תינוקה את ליבה וזרועותיה צנחו.

 נוק שאצבעותיו מגששות אל פטמת האםאת התי
 והיא כחולה וצוננת.

 את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד.
 

 ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל,
 הברזל שהיה לנשק החזון, היאוש והמרד.

והם ברי הלבב, והם פקוחי העיניים, והם שהשליכו את נפשם 
 מנגד

 וידם קצרה מלהושיע.
 
 כור את היום, את היום בצהריו,נז

 את השמש שעלתה על מוקד הדמים,
 את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים.

 נזכור את תלי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים.
 יזכור החי את מתיו, כי הנה הם, מנגד לנו.

 וַאל דֹוִמי, ַאל דֹוִמי לנו,
 ַעֵדי יהיו חיינו ראויים לזכרם

 יזכור הכללי
 

שראל את ששת מיליוני בניו יזכור עם י
ובנותיו, שנטבחו ונשרפו ונחנקו והורעלו 
ונתלו ונקברו חיים, אבות עם בנים, אימהות 

 עם ילדיהן, גברים נשים וטף.
 

יזכור עם ישראל את בניו המומתים, שעונו 
במחנות ההסגר, שגורשו ולא  קשים םעינויי

 נודעו עקבותיהם.
 

בני  טהוריםהילדים היזכור עם ישראל את 
טהורים, שנגזלו מחיק הוריהם ביד חיות 
אדם והובלו כצאן לטבח. עוללים ויונקים, 

 .חייהם באיבם, בידיים אכזריות שנקטפו
 

יזכור העם את בניו נושאי המרד והמלחמה 
באויב, את לוחמי הגטאות, אנשי הארגון 
היהודי הלוחם, שעמדו מעטים מול אויב 

 ם.חמוש ואכזרי וליבם הומה לגאולת עמ
 

יזכור העם את לוחמי היערות את חיילי 
המחתרת בארצות הכיבוש ואת בני ישראל 
בצבאות השחרור, אשר הדפו את אויב 

 עמנו באלפיהם בקרבות.
 

 ודבר לא נשכח -נזכור

 9191-9111אבא קובנר 

 חבר תנועת השומר הצעיר. יליד רוסיה,

מראשי הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה. 

עלה לארץ ישראל.  5491-מפקד גטו וילנה. ב

אחרי המלחמה היה ממארגני "הבריחה" לארץ. 

שימש במלחמת העצמאות קצין הסברה של 

חינוך  חטיבת גבעתי. בהמשך היה גם קצין

 ראשי. 
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NIHIL NOVI –  לטינית( אין(
 שחד

 ולאדיסלב שלנגל

10.7.1937 
 

 אני צועד בדרכי העצובה
 אלפיים שנה.

 בעקבותי,
 יום-יום

 נסחבת כצל

מרושעת ושפלה: שאני מרעיל מים   רשימה
 בבארות,

 מביא מזג אויר רע,
 מטיל עין רעה בעדרי בקר,

 המקדש-גונב צלבי זהב מבתי
 כדי לירוק עליהם, להטיח בהם בוץ, 

 משלם כופר דמים לאלוהים
 לכבוד כל חגי,

 מערבב דם ילדים בקערה,
 גונב פעוטות חיוורים,

 לנקר עיניים מתות,
 דם מהלב למזוג...

  
 חולפות שנים על שנים,

 –תמונת העולם משתנה 
 תרבות, אור, קדמה,

 ובעבורכם הדבר כה פשוט תמיד:
 שיש לי מעורות מסתוריות.

 זהב אני סופר בלילות,
 בחופזה עושים מלחמות,

 ך חכמי ציון.כשירצו בכ
  

 –הקוסם הגדול  –אני המפקיע הגדול 
 כשרק אתן אות! –מהפכה 

 לוחות הזמן נופלים לתהום,
כה רבות ההתרחשויות, כה רבות 

 ההתרחשויות,
 נעלמים סיפורי בדים ודעות קדומות.

 הופיע רדיו, קצב, קולנוע,
 האנושות חושבת על הכל.

 :Nihil noviרק לגבי... 
 

 צול.אני הבורגנות, הני
 אני המשבר העולמי.

 קומוניסט ועשיר.
 דתי ולוחם באלוהים.

 כל רע שבעולם
 מתחבר בלבי האחד.

ולאדיסלב  - שק של נדודים
 שלנגל

 5.2.1939נאש פשגלונד, 

  
 בעירות קטנות ונשכחות

 כל שחר אפור שם.
 בשחר אפור ובכיני שכזה

 מכין יהודי שק של נדודים.
 בשק רוצה היה לקחת

 יומיומיותו הישנה,
 הרחוב הקטן, יהצרות ופיתול

 ..האפרוריות המאובקת של החנויות.
 היה רוצה לקחת את הערבה שלצד הדרך,

 הכנסת השפוף שליד הנהר,-בית
 פסת שמי גשם טובים

 לקחת אתו לדרך הארוכה...
 את מהומת השוק המוכרת כה טוב,

 השלוה ההדורה ושקט השבתות,
 והצליל והצבע: והאנשים והבתים

 שיהיו אתו, לראותם ולשמעם
 במרחקים אינסופיים תכולים,

 , בעמידה בגשם,בדרכים וברחובות
 בעשן ובערפילים העטופים

 ---בציפיות  –בחיפושים 
 ערים או מדבריות

 כוחות עליונים, –מוזרים  –פתאומיים 
 רעש ובלבול מהם מופיע,

 מעגן שונה ולא ידוע...
 כל כך היו רוצים להסדר עם כל אלה,

 סוף בבטחה.-לעמוד סוף

 ;ורק מתוך עצב, דמעות ורוך
 משוך:מהשק את שרידי הישן ל

 פסת שמי השם,
 רעש קולות מוכרים,

 האפרוריות מכוסה דמעות,
  ---שלעולם אינן מתיבשות

 ולהאנח.

                

 

 יגון היהודי   הנ
 מילים: דודו ברק

 
 כל פינותיך השכוחות, 

 פולין האפורה,
 היו אז כתר לראשך,

 אזי אמרו שירה.
 

 בלנצוט חי סבי שלי.
 בנובי סונץ', דודי.

 בסנוק, דודתי הקימה,
 בית יהודי.

 
 מגור וורקה, באו,

 חסידייך השלמים.
 מבנג'ין, סוחרייך,

 בזהב ובדמים.
 

 מחלם, חכמייך.
 יך לברכה.וכסילי

 ועניי עירך נבעו,
 מעמק הבכא.

 
 ונגן התהלך בהם,

 בכול האתרים.
 היה זה נגן יהודי,
 פורט על מיתרים.

 
 וכליזמרים ניגנו אותו,

 את לחן הכינור.
 אותו מזמור צוחק, דומע,

 הזרוע אור.
 

 כל פינותיך השכוחות,
 פולין האפורה,

 נותרו בחוסר כל,
 עם תרנגול הכפרה.

 
 ם.ובאשר אבואה ש

 ובאשר אלין.
 אשאל לו, לניגון היהודי,

 שלפולין.

 אני ממשיך לשדוד ולחנוק כדי
 לאגור זהב במרתפים.

 
 הזהב, תהעולם יזכה בגיז

 כשרק יסלקו אותי.

 לנצח חבית חומר נפץ –אני 
 ... לשם השתקת האספסוף

 ומה על כך אני?...
 חי.

 נכון, לא נעים? אפילו חרפה.
 דוע.ואני דווקא. כי

 יהודי.
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 העיירה של טוביה  
 מילים: חיים חפר

 
 לאן, לאן הולכת את הדרך
 לאן, לאן הולכת את דרכי

 יום שמחה וחג אל
 אל שתי יונים על גג

 אל כליזמרים שתויים אשר שירם צובט
 את לב הערב

 הולכת את לעיירה שלי
 

 לאן, לאן הולכת את הדרך
 לאן, לאן מושך סוסי הטוב

 אל בית נעזב
 אל שלג ורעב

 אל מחט של חייט אשר כמו דמעת זהב זוהרת
 סוסי מושך לעיירה שלי

 
 לאן, לאן הולכת את הדרך

 לאן הולך, הולך אני לאן,
 אל אלף קבצנים

 אל אלף חזנים
 אל ארץ שרוחות מייללות בה את שירי הערש

 הולך אני לעיירה שלי

 רוח עצוב  
 מילים: יצחק קצנלסון

 
 רוח עצוב, רוח עגום

 שא נא את אנחתי
 דרך שדות, דרך יערות

 אלי אהובתי.
 

 הרחק, הרחק ישנה עיירה
 יפה היא העיירה

 מד לבןשם בית עצים עו
 שם ילדתי גרה.

 
 היא כי תקרב אל החלון

 תלחש לה אנחתי
 את געגועי בה יצקתי

 את יגון ליבתי.

ילד יהודי / חנה 
 חייטין

 
ָתיו כְּ ַירְּ ִליָטא. בְּ ָפר בְּ  כְּ
 ַבִית ָקט בֹוֵדד ִניָצב.

 ַבַחּלֹון ָשם ִנָבִטים
ָלִדים ַזֲאטּוִטים.  יְּ

ָקן,  ַלָבִנים ֵשָער ַלבְּ
ָתן,ַלָב   נֹות ַצּמֹות ִפשְּ

רֹות ַדקְּ  ֵביֵניֶהם ֵיש ִמזְּ
חֹורֹות. קֹוד שְּ ֵתי ֵעיֵני יְּ  שְּ

 
עֹות ֵחן, ֵתי ֵעיַניים שֹופְּ  שְּ

ֵתיֶהן, ָבב ָקט ַתחְּ  ַאף ִנלְּ
תֹוָתיו, ִשפְּ שֹוק לְּ  ַאךְּ ִלנְּ
וּוצֹוָתיו. חֹור קְּ ַתֵּלי שְּ  ַתלְּ

ָכאן ָהֵאם  ֱהִביַאתֹו לְּ
אֹוֶפל ֵל  ֵלם;בְּ ֶהעְּ  יל, בְּ

ָבב נּוקֹות יְּ ִשיקֹות שְּ  ִבנְּ
אֹוזָניו:  ָלֲחָשה ִהיא בְּ

 
ך,  - קֹומְּ ִני, ֵמַעָתה מְּ  פה, בְּ

ך. ַבר ִאּמְּ ֵשב ִלדְּ  ָנא ַהקְּ
מּוָנה ך ַכאן ִכי טְּ ִתירְּ  ַאסְּ

ַחֶייך ַסָכָנה.  לְּ
 ִעם ַהַטף ָיֶפה ַשֵחק,

ַצייָתנּות ֱהֵיה נֹוֵהג,  בְּ
 ַאל תֹוִציא, ֶהֶגה ִייִדיש

הּוִדי. ך עֹוד יְּ  ִכי ֵאינְּ
ִמי: ַחֵנן ַהֵבן ִבדְּ  ִמתְּ

ִביִני, ָהּה, ִאִּמי!  'ַאל ַתַעזְּ
ֶיה ֶאָּלא ִאָתך'  לא ֶאהְּ

ַיַפח. ֶבִכי ִהתְּ  ּובְּ
ָקה ִהיא לֹו, שּוב נֹושְּ  שּוב וְּ

ֶשּלֹו.  ָאך ַהֶיֶלד בְּ
 ִפיו ַאך 'לא ָולא' אֹוֵמר,

ַבִדי לא ֶא   ָשֵאר'.'פה לְּ
 

 ֲאָסַפתּו ֶאל ֵחיָקּה,
ָמָמה ַדָקה קֹול דְּ  ּובְּ

ִני ַהָקט!' ִני, בְּ  ָשָרה לֹו: 'בְּ
ָנה אֹותֹו ַבָּלאט.  כה ִישְּ
ָאה,  ֶאת ַהַבִית ִהיא יֹוצְּ

ָצה, ִכי פֹורְּ  ָאז, ַרק ָאז, ִבבְּ
ָּלּה,  ִחיל ַוֲחָרָדה כֻּ
ֶלֶמת ָבֲאֵפָלה.  ֶנעְּ

 
ִפ   יָאהַבָקָרה ַהַּמקְּ

ִדי, אֹוָיה! ָמע: 'ַילְּ  קֹול ִנשְּ
ַבִית ָזר, ִתיך בְּ  ֲעַזבְּ

 ָכל מֹוָצא ִלי לא נֹוַתר'.
ִרי ִשיָחּה,  קֹול ֶשל ֵאם ִבמְּ

עֹוָתּה ַבֲחֵשָכה,  ִבתְּ

פֹור    –מּול ָהרּוַח, מּול ַּהכְּ
צֹור!'... ִחיִדי נְּ ִני יְּ  'ֵאל, ֶאת בְּ

 19/2/2772עם רדת הלילה, 
 פנחס שדה

 

 לילה הולך ויורד על העיר, על הרחובות הנטושים.
 שמי החורף הולכים וחשכים.

 העצים מול חלוני נעטפים באפלה. הציפורים, בקיניהן נרדמות.
 י שם בין השיחים, אורב נחש צפע.בחושך, א

 

פעם, במקום כלשהו, קראתי כי בעמדו לרגלי הפירמידות, נפוליאון אל חייליו 
 אמר:

 ארבעת אלפי שנות היסטוריה צופות בכם עתה.
 בנו, עתה, צופה דבר מה אחר. עמוק יותר, נישא יותר מפירמידות.

 בנו צופות עיני אבותינו ואמהותינו.
 מזה אלפיים שנה, מגיטאות ורמיזה ומגנצא,עיניים אין ספור, 

 טולדו, נמירוב, קישינב, טרבלינקה, אושוויץ.
 ועיניהם מה אומרות? עיניהם אומרות: בנים שלנו, נכדים, אשריכם.

 שאינכם חופרים בורות קבר לעצמכם בשלג, ולא נשרפים בכבשנים של אש, כמונו.
 כם.שאינכם נקרעים בשיני כלבים, ולא דקורים במעי אמ

 שאינכם אובדי עצה וחסרי אונים תחת השמיים, כאשר היינו.
 שבידכם הכח, ואתם יושבים על אדמתכם.

 אתם הנחמה שלנו, עד כמה שנחמה כלשהי אפשרית.
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 דודו ברק -צומת דרכים 
 

 על אם הדרך העוברת בין
 מוסקבה -פרג  -ורשה 

 אני נקודת החיבור שבין
 אדם מיצ'קביץ' ליוליאן טובים,

 משיק בין
 יוליוש סלובצקי לאננה קמינסקה,

 קו מפריד בין
 צ'סלב מילוש לזביגניב הרברט,

 אני מקף בין
 אברהם בו יצחק לבן פומרנץ,

 אני הרווח שבין
 מרדכי גיאורגו לאנגר לדוד פוגל,

 המפנה שבין
 צבי רימון.-לחיים לנסקי ליוסףיעקב לרנר 

 
 טוב לי שיש לי מפטל

 ארצותיהם ויערותיהם הרחוקים,
 שיש בי מעט מחגיהם,

 מנתיב ייסוריהם העמוקים:
 עיתים חוסה אני אצל לבנה מושלג

 ופעמוניות לבנות עושות בי חג
 ויש בי קוקיות וזמירים ופטריות גמדים

 ויש בי באר וקילון ובתי עץ מחמדים
 וח וחג מולד רטוב.ויש בי אש

 
 ועל דש בגדי הטלאי הצהוב.

 
 עיתים נעור אני לקול תרנגוליהם הסמוקים

 עולה בהריהם וגולש בעמקים
 נכנס לכפריהם ובערים נמוג
 מכה פעמוניהם ענבל אל זוג

 וחובק בידי מזרח וים
 

 ודוהר ברכבות המשא לאי שם.
 

 עיתים תקרא בשמי האם הקדושה
 שהומלאך יעטוף לי הילה נחו

 ואלך על המים הלוך וטפוף
 ואפגוש אמגושים בין הים לחוף

 ובסוף המסע הארוך, העתיק
 

 אהיה לשלהבת ואפר וריק.
 

 על אם הדרך העוברת בין
 מוסקבה -פרג  -ורשה 

 אני נקודת החיבור
 בין החי לקבור

 ובין הנוצרי ליהודי הנצחי
 שנותר על שבילי התוגה והבכי.
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 הפרפר
 191.6.4.פוול פרידמן, 

 
 אחרון היה,אחרון האחרונים,

 -וכה שבע,מר וססגוני
 אשר,אולי,אי שם בזרוח שברירים של לובן אבנים

 נראה צהוב,
 מעלה-הובשאתו כנפים מעל

 עף לנשק את אחריתו של עולמי.
 

 זה שבועות שבעה
 -שפה אני

 -''גטואיזירט''*
 פה מצאוני יקירי.
 הארי גם פה,-קורא לי פרח שן

 והערמון שבחצר בלובן פריחתו מושיט אלי כפו
 אבל פרפר אני פה לא ראיתי.

 וזה היה אחרון, אחרון האחרונים.
 כי פרפרים אינם חיים

 בגטו.
 

 *כלוא בגטו

היום אחר הצהרים הלכנו, אמא ואני למרכז 

מוסיקה. הקניות. נעמדנו לפני חלון של חנות ל

הפסנתר שלנו כבר איננו, כי כאשר בכל רגע 

יכולים לבוא לקחת אותך, חבל להשאיר 

 פסנתר.

אמא אמרה פתאום, כמו מתוך חלום: 

"חלילית, גם על חלילית אפשר לנגן ואפשר 

לקחת אותה בתרמיל אם באים לקחת אותך". 

אמא משכה אותי פתאום לתוך החנות, לא 

אמא  הבנתי מה קורה, אבל שמעתי את

אומרת : אנחנו קונים לך חלילית, על שטרות 

של כסף אי אפשר לנגן, אבל על חלילית 

 אפשר".     

 פינקהוף   -קלרה אשר -ילדי הכוכבים 

עכשיו קרה דבר משמח. ליהודים אסור לצאת 

לרחוב אחרי שמונה בערב. יש עוד המון דברים 

שאסור ליהודים לעשות, אבל כל זה כבר לא נוגע 

זה מזל שאבא ואמא יהודים! עכשיו הם לא לי. אי

ילכו אחרי שאני הולך לישון, גם אורחים לא יבואו, 

כי רובם יהודים. אבא ואמא עכשיו רק בשבילי. אני 

הולך לישון בזמן כמו ילד טוב. הם לא רגילים לזה. 

הם לא יודעים, שזאת לא חוכמה ללכת לישון כמו 

נשארים ילד טוב. עכשיו כשאני בטוח שאבא ואמא 

 בבית.

 פינקהוף   -קלרה אשר -ילדי הכוכבים 

 ןיהודי / פולה בראו

 

 הגידי, אימא יקרה, מה פרוש המלה יהודי?
 האם זאת חרפה כלשהי, כלימה?

 הגידי, האומנם יש ליהודים זקנים ארוכים?
 הגידי, המתפללים הם ומתנודדים לפי הקצב?

 הגידי, אימא יקרה, אם זאת בושה
 שאני יהודי כזה קטן?

  
 יהודי, ילדי האהוב, זה סבל.

 יהודי, ילדי האהוב, זה גורל רע.,
 יהודי, ילדי האהוב, זאת דאגה.

 יהודי חייב לסבול כל מהלומה.
 יהודי, ילדי האהוב, זה עידוד.

 רוח, לעולם-יהודי לא מאבד אומץ
 הוא צוחק גם כשהלב רועד.

  
 הגידי, אימא יקרה, מדוע כל אחד לעוג לו?

 מדוע כל אחד לועג וצוחק?
 הגידי לי, האם יהודים הם משהו רע?

 אף פעם מאומה? הגידי, לא יצרו הם
 הגידי, אימא יקרה, אם זאת בושה

 שאני יהודי כזה קטן?

  
 ...יהודי? חכה, אני כבר יודעת מה אגיד לך,

 האמן לי, יהודי זאת מלה גדולה.
 יהודי הוא לפחות אחד ויחידי,

 המכיר דמעה מרה אמיתית.

  
את השיר והמנגינה כתבה פולה בראון, ושרה אותו 

-1491ד )שרדה(, בשנים השחקנית דיאנה בלומנפל

  , בגיטו ווארשה. 1491
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 אישטואן ואשוארי - הילדים
 

 הילדים שנשרפו 
 עד:-ישארו ילדים לעולמי

 בריח פרחי לֶֹבן הירח הם משחקים 
 ומחזיקים כוכב חם בנטיפות דמעותיהם

 הנושרות, בעודם שואלים בצל נרות שחים: מה נשתנה?
 הם מרקידים סביבונים כדי לזכות

 באגוזים ובתפוחי עץ, והם גם
 מקשים קושיות בעמדם לפנינו, כמו בסרט שבו

 ליטף ילד בן שלוש את כלב הזאב של
 -ס.ס בפסעו אל תאי הגזים.. הו אתם בעלי-איש ה

 הידיים הזעירות והקלות, אלו הנאחזות באדמה! לא עוד 
תצמדו אל גבעולי העשב הרך, ולא עוד תתרומו על 

 הבהונות
 שהרי גוהרים אתם עלינו בעיניים אשר בתוך ביתכם,

 לא תראינה עוד את אור השמש;
 הנה, כאן בין זרועותינו הריקות אתם כואבים
 בעת שמרדימים אנו אתכם, ואתם מתעוררים.
 הו, מרבי בכי אתם ומגמגמי מילות תחנונים

 בבקשכם אחר מחשבה אחת שיהא בכוחה לשמוט 
 מן הידיים הכבדות את כלי הרצח.  

 חלום

 יץ'קופלוב אברמק: מילים
  

 עשרים, כשאגדל ואהיה בן
 אצא לראות את עולמנו המקסים.

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

 אעוף, אשוט ואתנשא
 מעל עולם רחוק ויפה.

 
 השמיים אתרומם ואפרח, אל

 עננה אחות לי והרוח אח.
 

 והנילוס, אתפעל מנהרות הפרת
 אראה את הפירמידות והספינקס,

 צרים העתיקה של איזיס האלה.במ
 על פני מפליי הניאגרה אחלוף

ואטבול בחום שמשה הצורב של 
 סהרה.

 לוטי עננים ארחף מעל צוקי טיבט
 ומעל ארץ הקסם והמסתורין.

 
 אל השמיים אתרומם ואפרח,

 אחות לי והרוח אח. עננה
 

 וכשאחלץ מהשרב היוקד, האיום,
 הצפון. אסתובב ואעוף אל קרחוני

 וף מעל אי קנגרו האדירביעף אחל
 ומעל חורבותיה של פומפיאה העיר.

 ארץ הקודש של הברית הישנה מעל
 וגם על ארצו של הומרוס הנודע,

 בדאיה נינוחה. לאט,-ארחף לי לאט
 וכך מתבשם מקסמי התבל.

 
 אל השמיים אתרומם ואפרח,

 אחות לי והרוח אח. עננה

-אנדה עמיר -בובה שרינה 
 פינקרפלד

  
 הייתה זו בובה יפה להפליא.

 אמא'לי", -ידעה לבטא: "אמא 
 ידעה להניע ידיה, רגליה,

 ידעה לעצום ולפקוח עיניה.
 בובה זו ניתנה יום אחד מתנה

 ארבע, ללאה הקטנה.-בת-ללאה
 

 מאחר שלאה נועצה באימה,
 בובה", יהיה שמה.-הן קבעו כי "שרינה

 ארבע,-בת-טנה, לאהולאה הק
 נקשרה לבובה בכל עומק ליבה:

 לכל צעדיה הבובה נלוותה,
 לטיול, לשולחן ואף למיטה.

 
 אותו לילה איום, כאשר באו הם,

 ולקחו את לאה, את האב, את האם,
 ארבע,-בת-לאה הקטנה, לאה

 כל דבר לא לקחה זולתי הבובה.
 וכשהם הפרידוה בקולות ניחרים,

 ההורים, במכות אגרופים מעל פני
 היא מאום לא ידעה, ומאום לא הבינה,

 אך חיבקה אל ליבה בובתה, את שרינה

 כאשר נדחקה בין מאות ילדים,
 כמוה קטנים, נרעדים, נפחדים,

 היא אחת יחידה לא קראה, לא בכתה,
 כי איתה בובתה, כי שרינה איתה.

 
 עד רגעה האחרון, עוד נושמה המומה,

 ה.ריחמה על שרינה, פה נלחצת עימ
 עד כשלה, עד נפלה, בחלום אפלולי

 אמא'לי.-היא שמעה קול שרינה: אמא
 זו אימה -אך עתה עוד איננה לאה 

 ומי ירחם על בובה יתומה?
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 "אמא, כבר מתר לבכות?"

שאלה הילדה אחרי צאתה מן המחבוא, עם …
 השחרור 

 נתן אלתרמן
 

ָדה, ֵכן, ָיַדִים ַדקֹות.  ֵכן, ַילְּ
כֹות. ָתר ִלבְּ ָבר מֻּ ָשו כְּ  ֵכן, ַעכְּ

ֵשָער, ָאךְּ ֳקטּוף ִריִסים וְּ  ֵכן, ַמלְּ
ָבר  ָתר, כְּ ָבר מֻּ ָשו כְּ ֵכן, ַעכְּ

ָתר.  מֻּ
ָבר ָלה רֹוֵגַע ָוַצח, כְּ  ַהַליְּ

, ָרֶמר ָהַלךְּ ָבר ַהדֹוד יֹוֶזף קְּ  כְּ
יֹו ָסַפר ּוָמָנה, ָבר ָהַרדְּ  כְּ

ָנה. עֻּ ָשה מְּ , ִכבְּ  ֶמה ָעשּו ָלךְּ
ֶכֶלת ָהִיית ָתִנית ּוַמשְּ  ַציְּ
 ּוָבאֶֹפל ָבכֹה לֹא ָבִכית
ַמע!(  ַוֲאִפלּו )ֶפן אֶֹזן ִתשְּ
ָמ  תְּ ִבדְּ  ָמה.ֶאת ִשַנִיךְּ ִצַּמחְּ

ַעל ַעל-וְּ ַעל-כֹל, וְּ  כֹל-כֹל, וְּ
רֹוטֹוקֹול ַטָנִתי, פְּ ָבר הּוַכן, קְּ  כְּ

ִסכֹות  ַדק בְּ הֻּ ַדר וְּ סֻּ  - -וְּ
כֹות. ָתר ִלבְּ ָבר ּמֻּ ָשו כְּ ַעכְּ  וְּ

 
 ַהָיֵרח ַמִביט ָבךְּ ָצלּול.

בּול. ִרים ִנָצִבים ַעל ַהגְּ  הּשֹומְּ
ִאי,  ִאם ִמֶגֶדר ַהַתִיל ֵתצְּ

ַרדְּ  ַהִצי.יְּ  פּוךְּ ַהָצָבא וְּ

תֶֹנת –ֲאָבל ַאתְּ  -ַאתְּ ִבכְּ
 ַהַבד,
ֶלב ָבָדד,-בְּ ָלה יֹוֵצאת לְּ  ַליְּ

הֹוֶלֶכת ַעל ִניר ִויָערֹות,  וְּ
עֹות. ָפַנִיךְּ כֹורְּ חֹומֹות לְּ  וְּ

 -ַעל ַגֵבךְּ ַהָנִזיר ֵמַרֲחִמים 
תֹוִמים. ט ַהִנָתן ַליְּ נְּ רֹור ַהג'ֹויְּ  צְּ

ַט  ָיֵדךְּ ַהקְּ  ִקָבר-ָנה ַפתּובְּ
ָמָחר. ָנה לְּ ַרא ָנתְּ  ַאֶשר אּונְּ
ָהרֹות ִויָעִרים  ַעל ָשֶדה ּונְּ

ִתיב ִגבֹוִרים  ַאתְּ הֹוֶלֶכת ִבנְּ
ָחבֹות ֵתךְּ ִלסְּ ָתנְּ רּוָעה כֻּ  ּוקְּ

ָתבֹות! ָּמה ִנכְּ דֹות ָהאֻּ  ַאךְּ תֹולְּ
 

ֵליל ָעָרה,-ַאתְּ ַתִגיִעי בְּ  סְּ
נֹוָר   א!ַאךְּ ַתִגיִעי! ֵחי ָרם וְּ
ֵדךְּ  ֶנגְּ ִקים ַהָקִמים לְּ  ַהחֻּ
! ֵתךְּ ָתנְּ ֵעי כֻּ ִקרְּ עּו כְּ  ִיָקרְּ

רֹוף ֶאגְּ חּוִשים כְּ ָעִרים נְּ  נְּ
ֵחיָקם ֶאל ַהחֹוף  ִיָשאּוךְּ בְּ

ָיַדִיךְּ ֲעֵלי ַצָּואָרם  וְּ
ִטים ָוָים. ַלֶמנְּ ִעים ַפרְּ  מּול ִשבְּ

טֹו  גֶּ
 אורי אורלב

 

גּוִרים חֹומֹות ֲאֵפלֹו סְּ  ,תבְּ

ָצִרים ַטִנים וְּ הּוִדִיים קְּ חֹובֹות יְּ  רְּ

רֹות ַבכֹל חֹות ָרָעב קֹודְּ  ַאנְּ

  ַהַחִיים ָשם נֹוָרִאים, נֹוָרִאים

 

חֹובֹות עֹות ָברְּ שֹות נֹוסְּ  ִריקְּ

ָראם צּוָליו-ּוטְּ ֵקִטים סּוִסים, ִצילְּ  שְּ

ָבֵתי ַהקֹומֹות הּוִדים בְּ ַרק יְּ   ַאךְּ וְּ

ַהסּוִסים הּוִד  וְּ ַעִטיםַהיְּ  ִיים ַהּמְּ

 

ַחֵפשֹ ָמר לְּ ָפֶניָך  ַשַער ַהִּמשְּ  לְּ

שֹוֵטר בֹו עֹוֵמד ם וְּ ַדרְּ  ַז'נְּ

ָהֵצר ֶאת ָעֶדיָך  ֶזהּו ַהֶסֶכר לְּ  צְּ

ִריַח ֵאינֹו פֹוֵחד  ַרק ַהַּמבְּ

 

ָסר ַאָתה תֹוֶלה ַמָבט יֻּ  מְּ

ָך שֹוֵאב  ַהַצד ַהֵשִני ֶאת ַמָבטְּ

ֵלב חֹוֶלה ֵמָהִענּו  ַהַּמר יבְּ

ֵאב ַתֵכל ַעד ִלכְּ  ַאָתה ִמסְּ

 

נֹות ָאסּור ֲאִפּלּו ַמָבט ַהפְּ  לְּ

ָהִציץ ֶשה לְּ  ַהשֹוֵטר לֹא ַמרְּ

ִביל  ַבּשָֹדֹות ַאָתה חֹוֵלם ַעל שְּ

ָהִקיץ  חֹוֵלם ַעל ֶפַרח, חֹוֵלם בְּ
 

 

 דודי והדובון
 סבינה דורפמן

 
 דודי אהב את הדובון שלו.

 הוא לא נפרד ממנו לשניה
 במטה, בארוחה
 ובכסא שרותים

 הצמיד את הדובון אל ליבו.
 לקחתו לדרך כשביקש

 הכה ביד קשה.
 נחרב עולמו של דודי

 ונפשו נקעה.
 

 דודי פחד להשאר לבד,
 תמיד אחז ביד אמו

 כדי שלא תוכל לנטשו.
 אכן הם לא הופרדו

 הם זכו לחסד רב
 להתחבק ולהתנשק

 עד תם.
 

 בקרון הפכו לגוף אחד
 בתוך גוש האדם

 עצמה האם את עיניה
 ולחשה לאזני בנה:

 אחר, עוד מעט נגיע לעולם
 לעולם שלו וטוב יותר.

 אל תבכה בני היקר,
 אקנה לך שני דובונים מחר.

 
 

 

ֵעיַנִיךְּ ָהאֶֹשר ָיחֹג  ּובְּ
ַנַצח ֶאת ַהחֹק, ַהחֹק יְּ  וְּ

כֹוָכב ִמָגבֹוָה ָיִעיד  וְּ
תְּ ֶאת ַהָים ַבֵּשִנית.  ֵאיךְּ ָקַרעְּ

ָעִרים ֵבין ַגל נְּ  ּוֵבין ֵאש לְּ
ֵכי מֻּ דּו כְּ ֵוִרים-ַיַעמְּ  ַסנְּ

ֶרֶטט ִאישֹון ַהִביט ֵאיךְּ בְּ  לְּ
חֹוק ֵנץ ָבךְּ ַהשְּ ַנצְּ  ָהִראשֹון. מְּ
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 הראשונים / יצחק קצנלסון
 מתוך השיר על העם היהודי שנהרג

4-3-.,..,.6.3 
 

 ד.

 הפקר על אדמה,התינוקות היו, יתומים פעוטים,  -הראשונים לכיליון 
 הם הם הטובים שבעולם, מיטב החן לארץ החשוכה!

 מחסה, הציצה לנו נחמה,-הה, יתומים רכים! מהם, מגלמודי עולם בבית
 יום עלינו יבקע-מן הפנים העגומים, אלמים ואפלים, אמרנו, עוד אור

 ה.
 הנה כי כן, בסוף החורף, ארבעים ושתים, בבית מחסה כזה עני,

 זה עתה נאספו ברחוב, ואתכנס אלי פנה מן הפינות,ראיתי ילדים, אך 
 ואראה בחיקה של מחנכת שם תינוקת, פחות מבת שנתיים היא,

 רזונת, חיוורון המוות בפניה ועיניים לה, רצינות הן, רצינות,-רזה
 ו.

 כבת מאה -שנתיים זקנה זו, בסבתא -ואתבונן בה, התבוננתי בבת
 -והענות  היא הילדה בישראל, כבת מאה זו החומרה

 אשר לא ראתה סבתא שלה בחלומה ראתה זו בהקיץ, התינוקת הנכאה,
ואבך, וכה אמרתי אל נפשי: אל בכי, הצער יחלוף, אך תעמוד בה 

 הרצינות!
 ז.

 חיים, תעמיק אותם,-הרצינות היא תעמוד, היא תערה לחיק עולם, לחיק
 הל;זה כובד ראש, היהודי, הוא יתפכח, יעיר, עיני עוורים יפקח, י

  -הקדש, בחותם -כמו תורה הוא לעולם, כמו נבואה, כמכתב
-אל תבך, אל תבך... שמונים מיליון רוצחים יהיו כפרתו של ילד כבד

 הגות בישראל.
 ח.

 אל תבך... ב"תחנה" זו עוד ילדה ראיתי, כבת חמש שנים.
 היא כלכלה אחיה הפעוט ממנה, והוא בוכה, חולה האח,

 רים של לחם מצונמים,בתוך ריבה קלושה טבלה פרו
 וברוב חוכמה אל פיו הבריחה... זכו עיני לראות בכך!

 ט.
 לראות האם, האם בגיל חמש, בכלכלה אותו, לשמוע את שיחה

 בדברה אליו. אמי, אחת במלוא תבל, היא לא השכילה כה בהמצאות.
 זו מחתה דמעו בצחוק, הבליעה אל ליבו שמחה,

 ממנה לעשות.עליכם לא היטיב -ילדה בישראל! שלום
 י.

 אני ראיתי זאת! ראיתי שם בבית את היתום, את הגדול;
 -גם פה, גם שם  -נכנסתי לאולם אחר, הילכה צינה עזה 

 נגהו על קומץ ילדים יפול, -ומרחוק תנור של פח 
 כמעט ניצבו סביב ללהט הפחם.-התינוקות הערומים

 יא.
 ,ליהט הקוכס. אחד רגלו הושיט, זה יד קטנה, קפואה קרב

 עין, ילד רך מאד,-וזה כתפו הערומה. ואחד חיוור, שחור
 -סיפר מעשייה. לא, לא מעשייה הייתה זו! הוא סער, הוא התלהב 

 הוי, בן אמוץ! כמוהו לא נלהבת, ולשון ישראלית לא הייתה לך כזאת.
 יב.

 הקודש היא בכל!-הקודש. לאו, לשון-יהודית דיבר, מעורבה בלשון
 לו, היהודיות, ואת מצחו, ואיך ישלחשמע, שמע, ראה עיניו ש

 ראשו למעלה... ישעיהו! לא קטון כמותו היית, ולא היית כה גדול,
 וטוב כמוהו לא היית, ולא אמת כזו בפיך, ולא האמנת כך!

 

 יג.
אולם יותר מזה הילד בבית המחסה, הילד שדיבר כה 

 נרגשות,
איש מהם בפה זעיר פתוח -גדול מראה אחיו ואחיותיו, איש

  -לו הקשיב, שמע 
הה, ארצות כולכן, ערים גדולות שבאירופה, ישנות גם 

 חדשות,
תבל כזאת, ולא הייתה כזאת על פני -לא ראתה עוד עין

 האדמה.
 יד.

 הדין ולאסון,-הם, ילדים מישראל, הראשונים היו כולם לגזר
 רובם בלא אב ואם; אכל בהם הקרח, הרעב והכינם;

נא, אלה במה -רים... אמרומשיחים קדושים, מקודשים ביסו
 חטאו, הצאן?

מדוע זה בימי הכיליון הם ראשונים הפקר לרשע, ראשונים 
 בכף הנם?

 טו.
 למוות, ראשונים אל הקרון,-הראשונים היו, לקוחים

כה הושלכו לעגלות, אל הגדולות, כערמות אשפה, כדומן 
 -אדמה 

 והסיעום, והרגום, והשמידום, ללא שריד וזיכרון...
 י! ניספו כולם! הה, אויה לי ואללי! שמה ומשמה!מיטב בנ

 

 

 5499– 5881 יצחק קצנלסון

זכה לכינוי ש פולני-מחנך ומשורר יהודי

נולד בבלארוס. כאשר  "מקונן השואה".

-עבר עם הוריו ללודג'. ב 51היה בן 

החל את עבודתו החינוכית בבית  5411

ספר עברי. כתב שירים ומחזות. ערך 

שני ביקורים בארץ לפני השואה. פעל 

בקיבוץ בורוכוב בלודג'.  בקרב החלוצים

ברח  4354/4-עם כיבוש לודג' ב

לוורשה עם משפחתו. בגטו וורשה לימד 

בגימנסיה של דרור במחתרת. אישתו 

ושניים ובניו נלקחו באקציה הראשונה 

לטרבלינקה. יצחק ובנו שנותר הועברו 

למחנה ויטל בצרפת שם כתב את "יומן 

ויטל" ואת "הפואמה על העם היהודי 

. משם נלקחו למחנה דראנסי שנהרג"

 .5499-ומשם לאושוויץ, שם הושמדו ב
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 4.בת  -/ אווה הפחד
 

 לגטו בא הפחד החדש והאיום,
ַתה בינינו,  המגיפה אשר ָפשְּ

גדולים וגם  -המוות הקוצר בחרמשו יום יום
ָלט ממנו.קטנים, ואין   ִמפְּ

 לב האבות הולם בחרדה
ַשה ַפֵניה בידיה גוזל המוות חיש  -האם ָכבְּ

 את ילדיה.

  
 אני עוד חיה, דופק ליבי עדיין.

 אך חברתי כבר בעולם אחר.
 אולי גם טוב יותר למות,

 מאין אדע עכשיו מה טוב, מה רע יותר?
 לא, לא , אלי! אנחנו עוד רוצים לחיות,

 ורותינו.אל תדלל כל כך את ש
 אנחנו עוד צריכים עולם אחר לבנות.

 יפה וטוב יותר,
 רבה עוד מלאכתנו.

שיחה עם ילד/ ְוַלִדיְסָלב 
 ְשָלְנֵגל

 
ַתִים ָבִעים ּושְּ אֹות ַארְּ ַּשע מְּ ַנת ֶאֶלף תְּ  שְּ

ָלאָכה ֶיֶלד. ֵבית מְּ לֹוק... -ִאָּמא וְּ  בְּ
ּלֹות, גֻּ  ַלֶיֶלד ָפִנים סְּ

ָחָלב, ָערֹות כְּ  ָלֵאם שְּ
 -ןָשַאל ַהָקָט  -ַתִגיִדי ִלי ִאָּמא

 ָמה ַהֵפרּוש ֶשל ָרחֹוק...
 

 ָרחֹוק ֵפרּושֹו ֵמֲאחֹוֵרי ֶהָהִרים,
ָהרֹות... ָערֹות ּונְּ  ֵמֲאחֹוֵרי יְּ

 ָרחֹוק ֶזה ַפֵסי ָהָרֶכֶבת...
 ָרחֹוק ֶזה ַמָסע ַבָים,

ִּלים כֻּ ָחִבים תְּ  ֳאִניֹות ּוֶמרְּ
ָגָמן... ֶשֶמש ַארְּ ָהִרים בְּ  וְּ

 ּוִביםָרחֹוק ֶזה ִאִיים ִזה
ִשיַפת רּוַח ֵריָחִנית,  ּונְּ

ֶשהּו,  ֶזה ֶיֶרק ֲעִסיִסי ָכלְּ
.  ֶזה חֹול ָיֵבש ָוַרךְּ

 
ִביר ַלֶיֶלד ַהסְּ  ֲאָבל ֵאיךְּ לְּ

 ַמה ֵפרּוש ַהִּמָּלה: ָרחֹוק
ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע, ַמה ֶזה ַהר  כְּ

ָרא ָנָהר... לֹא יֹוֵדַע ַמה ִנקְּ  וְּ
ִאָּמא. דֹוֶמה לְּ ֵאין לֹו בְּ דֹוֶמה ֵאַליוְּ ֵאין לֹו בְּ  .. וְּ

ַעַפִים, אֹות ִמַבַעד ָלַעפְּ  ַהַּמרְּ
ִביר ַלֶיֶלד, ַהסְּ  ָאז ֵאיךְּ לְּ
 ַמה ֵפרּוש ַהִּמָּלה: ָרחֹוק.

 
ִדי ָהָאהֹוב -ָרחֹוק  ַילְּ

ֶנֶדת ַעל ָהִריִסים(, ַנדְּ ָעה ִמתְּ ִדמְּ  )וְּ
לֹוק ֶשָּלנּו  ָרחֹוק ֶזה ֵמַהבְּ

לֹוק ֶשל ֶטֶב  ס...ַעד ַלבְּ  נְּ
 

ַתִגיִדי, ִאָּמא ֲאהּוָבה,  וְּ
ַמן...  ַמה ֵפרּוש : ִמזְּ

ַמן ֶזה ֶעֶרב ִעירֹוִני,  ִמזְּ
ִקים... ֵנאֹוִנים דֹולְּ  נּורֹות וְּ

ָוה ַבִדיָרה  זֹאת ַשלְּ
ָּמם ֵהיֵטב... חֻּ ַתנּור מְּ  וְּ

 
ַמן ַפת ַהָים, -ִמזְּ  ֶזה חֹוֶדש ַעל שְּ
ַמן מּונֹות ִמִטיּו -ִמזְּ  לֶזה תְּ

ָעָלה ָנה ִעם רְּ מּונֹות ֲחתֻּ  ּותְּ
לא ֶתֶבן... ֶלֶחם ָלָבן לְּ  וְּ

ִביר ַלֶיֶלד ַהסְּ  ֲאָבל ֵאיךְּ לְּ
ִהיָּלה.  אֹותֹו ָעָבר ֲעטּור תְּ

 ֶשֲהֵרי ָדָבר... ָדָבר ֵאינֹו יֹוֵדע...
ַמן... ִביר: ִמזְּ ַהסְּ  ֵאיךְּ לְּ

 
ִדי ָהָאהּוב,  רֹוֶאה ַאָתה, ַילְּ

ָעצּוב ִב  עּוֶריָך,ָזֵקן וְּ  נְּ
ַמן ַמן... -ִמזְּ  ֵפרּושֹו, ֶּשִּמזְּ

ַבש... ִציבּו ָלנּו דְּ  לא ִהקְּ
 

ַתִגיִדי ִלי, ִאָּמא, ַתִגיִדי,  וְּ
ָלה...  ַמה ֶזה, ֶשֲאִני שֹוֵמַע ַבַּליְּ

... ָרחֹוק... צּוף כֹה ָארֹךְּ  ִצפְּ
ָלָּמה... ֵצף ָכךְּ וְּ ַצפְּ  ַמה ּמְּ

 
ִביר ַלֶיֶל  ַהסְּ  ד,ֵאיךְּ לְּ

ָהִביא ָמא אֹו ָמקֹור לְּ גְּ  ֵאיזֹו דֻּ
צּוף ֵליִלי ִביר ִצפְּ ַהסְּ ֵדי לְּ  כְּ

 ָרחֹוק ֶשל ַקָטִרים...
ִביר ַפֵסי ַרֶכֶבת ַהסְּ  ֵאיךְּ לְּ
ָחִבים, ָכה ַבֶּמרְּ ֶדֶרך ֲארֻּ  וְּ

קרֹון ִהיָרה בְּ ַחת דְּ  ֵשָנה -ִשמְּ
ִהירֹות דֹוֲהרֹות. ַרָכבֹות מְּ  וְּ

יֹות ַתֲחנֹות ַרֶכֶבת,  בֻּ ַטּלְּ אֹוִתיֹות, ִהצְּ
ִסּלֹות,  ַהּמְּ

חֹובֹות,  ָעִרים ֲחָדשֹות, רְּ
ָודֹות, ִטיִסים, ַהֲעָברֹות, ִמזְּ  ַכרְּ

ַסָבל, נֹון וְּ  ִעתֹון, ִמזְּ
ָלה נּוץ אֹורֹות ַבַּליְּ  ִנצְּ

ִּלים. גֻּ בֹות ָעָשן סְּ ִעקְּ  וְּ
ֵשם ָמה ִביר ּולְּ ַהסְּ  ֵאיךְּ לְּ

ַחִק   יםֶשֵהיָכן ֶשהּוא ַבֶּמרְּ
 ַקָים ֲעַדִיין עֹוָלם?...
ַטן, -אֹותֹו עֹוָלם ֵפרּושֹו ַטנְּ ִדי ַהקְּ  ַילְּ

ָת, בּות ָכזֹו ִקַפלְּ ַעצְּ  ֶשֶאת ָיֶדיָך בְּ
ס,  ֶשִיָתֵכן ָרחֹוק יֹוֵתר ִמֶטֶבנְּ

ַבש... ָרחֹוק יֹוֵתר ֵמַהדְּ  וְּ

ה המבריח הקטן / הנריק
 לזוברט

 
 בין גדרות התיל ועיי החורבות,
 בין חומות וסדקים וחיל המשמר,

 בעקשנות באומץ ורעב מאד
 חומק אני כמו עכבר

 עם שחר ובשעות צהרים,
 בכפור מקפיא וביום של שרב,

 מסכן אני את חיי שבעתיים
 ומושיט צוארי הקט.

 השק תחת זרועי
 ובלויי סחבות על הגו,

 רגלים קטנות אך זריזות
 פחד תמיד שבלב.ו

 כל זאת עלינו לשאת,
 כל זאת עלינו לסבול,
 כדי שיהיה לגבירים,

 לחם יום יום לאכול.
 בין חומות, בין גדרות ולבנים,

 עם שחר, ביום ובליל,
 מורעב, ערמומי וחצוף

 חומק אני כמו צל.
 ואם יד הגורל תפתיעני,
 כמו במשחק מחבואים,

 תהיה זו מלכודת אשר תלכדני,
 תחכי. ַאת אמא אל

 לעולם לא אשוב עוד אליך,
 קולי מרחוק לא ישיגך

 עפר הרחוב יכסני
 אבוד גורלו של בנך.

 ורק דאגה אחת
 תקפא לי על השפתיים.
 מי יביא לך, אימי, מחר
 פת לחם וכוס של מים.

 גינה / פרנטה בס
 

 קטן, אך מלא
 ורדים הגן,

 הולך לו בשביל
 ילד קטן

 ילד חמוד
 יפה כניצן,

 כשיפרח הניצן,
 לא יחיה כי ימות

 אותו ילד קטן.
 

פרנטה בס נרצח באושוויץ 
 1499באוקטובר 
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 עקדת מרים
 

 למדנו עם הרבי את פרשת "וירא", שבה מופיע סיפור עקידת יצחק.
 אברהם ויצחק בנו הולכים אל הר המוריה ושם עוקד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח.

 כאשר מניף אברהם את המאכלת משתתק ליבי בפחד.ליבי זועק בקרבי מרוב רחמים על יצחק ו
 לפתע פתאום נשמע קולו של המלאך:

 "אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה!"
 ידי האלוהים.-היה זה רק ניסיון על

ומה היה כאן פרצתי בבכי, "ולמה הינך בוכה כעת?" שואל הרבי, "הרי יצחק לא נשחט". ואני עונה מתוך דמעותיי: "
 קורה אילו איחר המלאך להגיע?"

 אך הרבי ניחם אותי, "הרגע נא בני, המלאך איננו יכול לאחר".
כולנו ראינו שישה מיליון יצחקים מונחים תחת מאכלת, תחת גרזנים, בלהבות ובתאי הגזים. והם נהרגו. מלאך 

 האלוהים איחר לבוא.
 

 חק אלא על עקידת מרים.אני רוצה לספר לכם על קרבן אחר, לא על עקידת יצ
שרידי היהודים בגטו וורשה רוכזו בשטח מרובע של כמה גושי בתים, שם נעשתה הסלקציה. יום יום צעדו הטורים 

ידי ההרג השיטתי בידי הנאצים. בעלים הופרדו מנשותיהם, הורים מילדיהם, -הלוך ושוב, כשהם מתרוקנים בהדרגה על
את ילדיהם באמצע הכיכר. אחרים בחרו ללכת עימם אל תאי הגזים, אף על  אחים מאחיותיהם. הורים מבוהלים נטשו

 פי שניתנה להם חנינה זמנית.
בשורה זו נמצא אברהם, בשורה אחת עם אשתו. הם היו צעירים ובריאים, יהודים "מועילים", ומעברם בשלום נראה 

יתו מרים בת השנתיים שהורדמה בטוח. בתרמיל על שכמו נשא אברהם כמה בגדים, מעט אוכל ומטען חי, את ב
 בגלולות שינה.

ידי זעקות תינוק, -הטור התקדם לאיטו כשקצין הס.ס קובע מי לחיים ומי למוות. פתאום הופרע השקט המתוח על
כמה שורות לפני אברהם. קצין הס.ס. כמו קפא תחתיו ואלף איש ואישה עצרו נשימתם. שוטר אוקראיני מיהר ודקר 

 ו הקולות ומיד החל דם שותת מתוכו.את התרמיל ממנו בקע
"חזיר מזוהם שכמוך", צעק קצין הס.ס. בזעם והצליף בשוט על פניו של הרמאי שהעז לנסות ולהציל את ילדו. 

 האוקראיני ירה באב.
עתה החלו השוטרים לבדוק את כל התרמילים בכידוניהם. פני אברהם היו חיוורות כסיד, אך אשתו הייתה חזקה 

חלשה ולחשה לו: "הורד את התרמיל". הוא עשה כן כמהופנט ובלי לאבד את מקומו זז לקצה  ממנו, או שמא
 שורת הצועדים והניח את התרמיל בזהירות. הדבר נעשה בין רגע והוא חזר למקומו הראשון בעיניים בוהות.

 זו הייתה עקידת מרים.
 בת שנתיים הייתה מרים.

 
 ואני שואל שאלה פשוטה בלתי מתוחכמת:

 ן היה מלאך האלוהים? מדוע איחר לבוא?היכ
 מדוע איחרו להגיע שישה מיליון מלאכים?

 ההיה זה מרד המלאכים?
 או היה זה צו האלוהים?

 או שמא לא היו בכלל מלאכים ולא אלוהים?
 מצב, בו צריך אב לעמוד בפני ברירה שכזו... רמדוע הרשה האלוהים שייווצ
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גרנו בקרקוב. היה לנו בית משלנו וגן נהדר. לא 

הרחק זרם נהר הויסלה ועל גדתו היה לאבא מחסן 

עצים. שש אחיות היינו ואח אחד. אני הייתי בת 

זקונים להורי. בת שבע. מיד עם פרוץ המלחמה 

י רוצה לשרת עזבה אותנו המשרתת הפולניה. "אינ

אצל יהודים", אמרה בגועל. לקחה איתה גם חפצים 

 שלא היו שייכים לה, טרקה את הדלת ונעלמה.

 מניה

 רקע כללי
 הנהיית 33-. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה ההמן העתיקות בעיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ו

 בירת ממלכת פולין. רקובהיתה ק 3344-3161-למושב נסיכי פולין. ב
הביניים היתה -מאז ימי .אחת מהקהילות היהודיות החשובות ביותר באירופה קרקובהיתה ב 34-מתחילת המאה ה

 .ירופהמרכז רוחני ותרבותי יהודי מן החשובים בא קרקוב
 יהודים מכלל כרבע מיליון תושביה. 14,444-כ קרקובהעולם השנייה היו ב-ערב פרוץ מלחמת

בירת קרקוב הוכרזה כ .ומיד החל גל רדיפות היהודים קרקובכבש הצבא הגרמני את  3636בספטמבר  1-ב
 .הגטו הוקם 3643במרס  הגנרלגוברנמן, והדבר גרם את הגברת ההתעללויות ביהודים.

ם הקימו בגטו מספר מפעילים במטרה לנצל את כוח העבודה הזול של הכלואים בו. כמה מאות יהודים עבדו הגרמני
 כדוגמת המפעל של אוסקר שינדלר. גם במפעלים מחוץ לגטו ויום יום היו יוצאים וחוזרים בליווי המשמר

חוסל גטו קרקוב  3643מרס בלמחנות השמדה.  קרקובפתחו השלטונות הגרמניים בשילוחים מגטו  3644בסוף מאי 
 סופית ומי שנותר בו הועבר למחנה פלאשוב הסמוך.

הנוער 'עקיבא'. תחילה התמקדה -ביניהם תנועות תארגוני מחתרת, והבולט קרקובמראשית קיומו פעלו בגטו 
הוקם  3644הפעילות במישור החינוכי ובעזרה הדדית. המחתרת היהודית הוציאה עיתון, 'החלוץ הלוחם'. באוקטובר 

 .ארגון מאוחד, ה'ארגון היהודי הלוחם', אשר שם לו למטרה מאבק חמוש עם הכובש הנאצי
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מרדכי  -האביב שלנו  

 גבירטיג
 

 אביב כבר מולך על דשאים ואילן
 אך סתיו וסגריר בגיטו עוד כאן,

 רק כאן בגיטו עצוב ואפל
 כמו בביתו של אבל.

 
 זרועים אביב! בחוץ השדות כבר

 אך כאן מסביב רק יאוש ונכאים.
 אך כאן חומות נצורות וכובלות 

 כמו כלא נטור בלילות.
 

 כבר אביב! וקרב חודש מאי  -אביב 
 ועשן עד בלי די-אך רווי האביב אש

 וחורש התליין בחרב דמים
 להפוך אדמה בית עלמין.

 
 גטו קרקוי 

 1491מאי 

 9191 - 9111 מרדכי גבירטיג

פולני בשפת היידיש. בין תרומותיו הרבות לשירה ולזמר -שם עט של מרדכי ּבירטיג, משורר יהודי

 היידי, הוא ידוע כמחבר )מילים ולחן( השיר "העיירה בוערת".
ביידיש. את שירו הראשון פרסם גבירטיג נולד בקרקוב. הוא עסק בנגרות וכן חיבר שירים עממים 

. את הלחנים חיבר בלי שידע לקרוא תווים, ובסוף שנות העשרים עיבדו שני 5411בשנת 

המוזיקאים ברוך שפרבר ויוליאן הופמן, את מנגינות שיריו וכתבו להם תווי נגינה. שיריו שהתחבבו 

וב, והגיעו עד הבמות בניו על יהודי אירופה והושמעו מעל במות הבידור בוילנא, קרקוב, ורשה ולב

 יורק.

, חיבר את שירו 54/1( בשנת Przytyk, בתגובה לפוגרום שנערך ביהודי פשיטיק )54/8בשנת 

"אונדזער שטעטל ברענט", לפי תרגומו -המפורסם "ס'ברענט" )"שרפה, אחים, שרפה"(, ידוע גם כ

השואה. יש מי שראו  לעברית )"העיירה בוערת"(. שיר זה נהפך למעין המנון יהודי בתקופת

 בגבירטיג שכתב את השיר כמי שחזה את האימה המתקרבת, ואת שריפת הגיטאות.

 על ידי הנאצים. 5491ביוני בשנת  1-גבירטיג נרצח בגטו קרקוב ב

מרדכי  - זמר-הוי כלי
 גבירטיג

 
 בו נגןזמר, ה-הוי כלי

 יין אשקכם מלוא כד
 שיר עליז, רעים, נגנו לי

 עגמתי הפיגו קצת!
 

 כי לבי עצוב, אחוש כי
 משהו בו מנקר, 

 נשמתי בי כה תכמה, אך
 לא אדע מה לי חסר.

 
 בקול ניגונכם הרדימו

 את העצב שבלב,
 כאמי אשר ישנתני

 ושככה בשיר כל כאב.
 

 זמר לי עליז נגנו נא,
 מה היום שירכם נכא?

 כינור, חליל יבכה לו יבך
 מסביב הכל בוכה.

 
 הי כלי זמר, הבו נגן
 יין אשקכם מלוא כד

 שיר עליז, רעים, נגנו לי
 עגמתי ישנוה קצת...

 
 

 מרדכי גבירטיג -ביתי היקר 
 

 ביתי לא ראיתי ימים ושנים.
 נסעתי על פני יבשות וימים.

 ביתי היקר, אחי, אני חש,
 עוד מעט יקירי, נתראה מחדש.

 ויו, ויו, אחי יקירי, ויו,
 במזל של ברכה אני שוב בעירי.

 הנה כבר אראה אילנות מרחוק
 אלי, כלמכר, מחייכים בבת צחוק,

 רחובות בחפזם ברוח כנופים,

 –הכיכר, השעון על מגדל הצופים 
 ויו, ויו, ויו, חושה נא אח

 כל רגע הלא כשנה יארך.
 והנה כבר נכנסנו לרחוב היהודים

 לא בכדי ולפתע הלב מתעגם,
 לקראתי שלוליות משכבר ברחובות
 -קפוטות יהודיות משתרכות עלובות 

 ויו, ויו, ויו, אחי שלי, ויו
 זו לי ראשית של "ברוך הבא",

 סמטאות אפורות ושבילים נלבטים
 אפור ועגמומי כל הבא לקראתי
 חנויות יהודיות דאגות כל סחרן

 ויהודים דואגים ליומם ומחרם.
 יקירי ויו, ויו, ויו, אחי

 כאן מראם אפרורי –חיים יהודיים 
 אבוי לשנותי, ביתי היקר,

 מכל יקירי רק נשאר תל עפר
 ביתי היקר, מה נמשכתי לכאן
 כחץ מני קשת אברח טרם זמן

 ויו, ויו, ויו, חושה נא אח
 נשוב נא לארץ אוויר לה עוד צח.
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 - דיוקנה של שפרה'לי
 מרדכי גבירטיג

 
 על הקיר משמאל למיטתי,

 דיוקן של שפרה'לי ביתי תלוי
 לעיתים באישון ליליה

 עת אהרהר לה ואכמה לה,
 אראה אותו מביט בי

 ומדבר איתי:
 
 אבא'לי, ידעתי, מר לך כל כך,-

 המלחמה לא לנצח תארך
 עוד מעט אשוב עליך להתרפק

 השלום בדלת כבר דופק.
 מחייך אלי ומדבר איתי

 דיוקנה של שפרה'לי ביתי.
 

 1494בדצמבר  1קרקוי 
 

 

מרדכי  -שנות ילדות 
 גבירטיג

 
 שנות ילדות שלי, הוי, מה מתקו,
 זיכרונכם מאז עוד לא נמחק הוא;

 בלב -הגה בהם עת א
 -נעורים כמיהה וכאב 

 מה מהר זקנתי, מה רחקו!
 

 עוד לפני עיניי ביתי אראנו,
 בו גדלתי, אך רחקתי מנו,

 את ערשי אראנו עוד
 -במקומו שם יעמוד 

 כחלום חלף הכל ואיננו,
 

 ואמי, הוי אמא, מה יקרה לי,
 לא ויתרה לי; -אף כי על ה"חדר" 

 כל צביטה מתוך ידה
 ודעטעמה לי כה מ

 אף כי שום צלקת לא נותרה לי.
 

 עוד אראך פה פייגלה כקודם,
 עוד אשק את לחייך אודם.

 כה מלאו עינייך חן
 ולבי תחדורנה הן

 כבר סבור הייתי" לי נועדת.
 

 שנות ילדות שלי, שנים של נועם,
 לא תשובו אלי עוד אף פעם,

 שנות זקנה, קדרות, קרה
 שנות עגמה, מרה שחורה

 ו הפעם.מקומכן ירוש ירש
 

 ילדותי שלי כיצד הופסדה
 גם אימי יקירתי אבדה:

 אין אף זכר לנוי,
 -פייגלה חלפה אף היא 

 מה מהר עלי זקנה ירדה!

מרדכי  - רזלה
 גבירטיג

 
 בסמטה עומד לו שם

 בית קט, רומז אלי
 בעליית גגו שם גרה

 יקירה לי, ריזלי.
 ערב, ערב אטייל לי

 שמה על ידו,
 אצפצף, אקרא לה: ריזל

 בואי, בואי, בוא!
 

 אז נפתח אשנב קטן
 מתעורר ביתה זה לי
 ובדמי הרחוב מריע

 קול מתוק, קול ריזלי:
 עוד דקה! לא אתמהמה,

 יקיר, עד בוש,
 -פעמיים -סוב עוד פעם

 חת, שתיים, שלוש!
 

 שיר אפצח, שמח לי
 ואקיף לי הקפות

 עד במדרגות אשמע שם
 את רגליה טופפות.

 מתחתית המדרגות לי
 נשוא,אנשאה 

 אחבקה, אשק לה חרש:
 בואי, בואי, בוא!

 
 אנא, אל נא, דוד'ל -

 אל נא תצפצף יותר,
 יראת שמים, אמא

 ואותה זה מצער.
  -אומרת אמא  -לצפצף  -

 זה מנהג של גוי
 קרא אלי פשוט ביידיש:

 בואי, בואי, בוא! -

 

 שוב לא אצפצף יותר, -
 אשבע שבועה לך כאן

 כי אצניע לכת לי
 ה, לך כאן.כיאה, צנוע

 כי אהיה ירא שמיים
 וחסיד כמו,

 כל שבת אלך לקלייזל
 בואי, בואי, בוא! -
 
 יקיר, אאמינה לך -

 לה-ועל כן דוד
 שק תפילין ארקום לך

 ומגן דוד עליו.
 ותאמר להם בקלייזל

 ככה, אל תבוש:
 זה רקום רקמה לי ריזל
 'חת, שתיים, שלוש!

 
 חן חן על מתנה שלך -

 אהבתיך כה, ריזלי
 אמך, הרחוב אהבתי את

 שם ביתך רומז הוא לי
 כל צרור אבן ליד הבית

 עקבותייך בו...
 אמא כבר קוראת לך, ריזל

 בואי, בואי, בוא!
 

 שוב אלך שמח לי
 להקיף לי הקפות

שוב אשמע במדרגות 
 שם

 את רגליה טופפות.
 מהורהר יידום הבית

 וכל מה שבו...
 שובי בחלום לי, ריזל

 בואי, בואי, בוא!..
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  יצחק בשביס זינגר בית הדין של אבא
  

 ירדנו מהרכבת הקטנה ועלינו לכרכרה.
עברנו את גשר פראגה מתחתיו זרם נהר רחב, ים, והשמים נשענו עליו. אניות שטו. הגשר היה מקלעת של 

קומים, ברזלים ומוטות, חשמליות ואוטובוסים התגלגלו עליו. עברנו את הגשר ואז ראיתי בתים גבוהים, גגות ע
גזוזטרות קלועות. כאן בוורשה, כנראה שרפה מתמדת, כי הכל רצים, הכל צועקים, הכל עושים מהומה. כאן יום 
טוב נצחי. ראיתי עמוד ענק, ראשו מגיע בשמים ועליו ניצב אדם וחרב בידו. זה היה פסל של המלך זיגמונט. 

ם גדולים. כבר לא יכולתי לשאול שאלות, מפני למטה היו ארבע דמויות, חצייו דג וחצייו אישה, שותות מגביעי
שהכל סביבי היה חידה גדולה. כך עברנו ברחובות היפים והגענו לקרוכמאלנה, היום נטה לערוב, רחוב 

 קרוכמאלנה היה שחור מרוב אדם.
  

 רקע כללי
 והעיר הגדולה בה. העיר ממוקמת על גדת נהר הוויסלה. 3161ורשה היא בירת פולין מאז שנת 
, וקהילתה רשהגדל מאוד מספר היהודים בו 36-. במאה ה31-הן מן המאה ה רשהידיעות ראשונות על יהודים בו

 3%..3יהודים ) 337,444 רשההעולם הראשונה ישבו בו-ערב מלחמת .היתה הגדולה ביותר בקהילות ישראל באירופה
 מתושביה(.

זי שכנו מרכ רשהשל אותן שנים היתה בבחינת בירה של יהדות פולין ומרכז חשוב של יהודי העולם בכלל. בו רשהו
המפלגות הפוליטיות, מוסדות סעד רבים, האיגודים המקצועיים, מוסדות תרבות ודת. בעיר יצאו מרבית העיתונים 

העת היהודיים בלשונות השונות, ממנה כוונה פעולת הזרמים החינוכיים המגוונים, אגודות הספורט ותנועות -וכתבי
, הוצאות ספרים, תיאטראות ומועדונים למיניהם, הנוער. תנופת התרבות, שכללה יצירה בתחום הספרות והאמנות

 .רשהעמדה בניגוד בולט לשפל בכלכלה ולעוני המשווע של המוני היהודים בו
 מתושביה(. 46.3%יהודים ) 371,444-כ רשההעולם השנייה היו בו-ערב מלחמת
הגטו הוקם על ידי  עם כניסת הגרמנים לפולין נכבשה ורשה ומיד החלו גם גזרות על היהודים. 3636בספטמבר 
גטו ורשה היה הגדול בגטאות היהודיים בפולין בתקופת  )בצאת יום הכיפורים(. 3644באוקטובר  34-הנאצים ב

נפש. הנאצים דאגו לשמור בגטו על תנאי צפיפות, רעב וסניטציה גרועה ביותר, וזאת  144,444-השואה, ומנה בשיאו כ
פעל יודנראט שמונה ע"י הגרמנים וכן ארגונים נוספים חלקם  בגטומתוך כוונה להעלות את שיעור התמותה. 

 מחתרתיים.
החלו לבצע שילוחים )אקציות( מגטו ורשה אל מחנה טרבלינקה תחת מסווה של , תשעה באב תש"ב, 3644ביולי  44-ב

סה"כ  איש. 34,444פינוי למזרח. סדרת השילוחים הזו התבצעה במשך קרוב לחודשיים כשכל יום הוציאו בסביבות 
 איש. 144,444-פונו מהגטו בחודשיים אלו כ

 ימים משום שהחלה התנגדות יהודית. 1, אך הוא נפסק תוך החל גירוש נוסף בגטו 3643בינואר  .3-ב
כל תושבי הגטו שנותרו היו כבר בהיכון והגיבו . 3643באפריל  36-החיסול הסופי של הגטו החל בערב פסח תש"ג, ה

מרד חים במרד מזויין. המרד הצליח להחזיק מעמד קרוב לחודש ואז חוסל הגטו סופית. על הנסיון להוציא לשילו
 גטו ורשה היה הגדול מבין מרידות היהודים בזמן השואה.

 עם תום הגטו עדיים נותרו בורשה יהודים במסווה, וכמו כן ורשה נותרה תחת כיבוש גרמני.
מרד גבה קרבנות פולניים רבים. כעבור זמן קצר שוחררה פרץ מרד פולני בורשה כנגד הגרמנים. ה 3644באוגוסט 

 ורשה מהכיבוש הגרמני.
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יצחק  -יצא יהודי 
 קצנלסון

 
  -יצא יהודי מביתו אל הרחוב 
  -הוי, רחימאים, הראיתם שם 

 מה לחות אבנים והחול מה רטוב
 במסילה העולה לאוקנטשה?

 
 יצא יהודי וחברו לשוטט

 אל העיר ורחובות... הסו הסו!
 הוי, למה הדרך מדם שם לוהט,

 דרך לעבר דינסי?ה
 

 בבוקר עזב יהודי אהלו,
ולא שב עוד, לא שב עוד לבית 

- 
 היה חורף וכפור וצינה בחללו,

 ועתה כבר הגיע הקיץ.
 

לא במלח טבולה, ומלוחה היא 
 הפת 

  -ובדמע שרויה ונבלעת 
 העוד אבא חי? אולי כבר הומת, 

 מי יוכל, מי יוכל לדעת?
 

 תפסוני היום וסחבוני לֵסיים!
 מוכה ופצוע, יצאתי

 רק אל נא מזה בביתי תפרסם,
 טעמו של הֵסיים כבר ידוע...

 
בריונים הוללים... הם מכים, 

 שודדים,
 בצל שני גרמנים יתפרעו...

קולטה צלמונית הזגוגית והיהודי 
-  

 שני אלה ב"שטרימר" יובאו.
 

 כי צמא העיתון,  -יום יום ואסונו 
 לדמי יהודים צמא הוא...

ה, כבר נחקר היהודי כבר נגל
 ועד תום!

 היהודים! היהודי! כך הינהו!
 

הוי, אל בכי! צל אילם! תעבור 
 עיר ומתים, 

  -בפני מסכה תשתרכה 
אם כאן אבן או לב? ואל תשאל 

 באלוהים,
 אות הקלון על זרועך.

שתי מיתות ולאדיסלאב 
 שלנגל

  

 מותכם ומותנו

 אלה שתי מיתות שונות,

 מותכם הוא מוות

 לגזרים. קורע

 מותכם בין שדות אפורים

 מדם ויזע פוריים.

 מוות הוא בירייה –מותכם 

 ...עבור המולדת. -עבור שם דבר 

 מותנו מוות טיפשי הוא,

 בעליות גג או במרתפים,

 מותנו מגיח ככלב

 מקרן רחוב צדדי,

 מותכם יצוין בצל"ש,

 במודעות עליו יוכרז,

 מוות המונים, –מותנו 

 ראות.ולהת –סותמים הקבר 

 אתם פנים אל פנים –מותכם 

 מברכים במחצית הדרך.

 מות מסתורי הוא –מותנו 

 קבור במסכת אימים.

 מותכם מוות רגיל,

 אנושי ואינו קשה,

 מותנו הוא מות אשפתות

 יהודי ומאוס.

 מותנו לעומת מותכם

 קרוב משפחה רחוק ועני.

 לכשיפגוש את מותנו מותכם

 לבטח לא יברכו לבואו.

 מבעד לרצועות ערפלובליל שחור 

 בתופת החשיכה, –מהעל העיר 

 שתי מיתות מקללות

 תגדפנה בזעם זו את זו.

במבט לכאן  –על החומה הקטנה 
 ולכאן,

 מן המסתור על המריבה מציצים

 תובעניים, מתחכמים ורעים

 באותה מידה החיים.

 ולאדיסלב שלנגל  - דור מבוהל  

    ועדי יהודים ומוסדות פילנתרופיים 

 שולחים ילדים קטנים לאנגליה, 

 ולהולנד... 

 הכל היה קולני מדי... מסובך מדי,
 מטושטש, מוזר ומעורפל מדמעות...

באו אנשים נוראים כמו בקולנוע. מוקדם. לפנות 
 בוקר.

 ל רם כל כך... הלמו בקתות...הם דיברו בקו
 אימו על אבא בלועי הרובים כמו קאובויים.

 לאימא היו עיניים גדולות מדי ואדומות מדי...
 אבא נשבר והתכופף כמו זקן,

 אגרוף קמץ... בכה... התמתח וקפץ...
 ולא היה עוד אבא ורק שקט שרר.

 לאימא רעדו הידיים כשחתכה לחם...
 ים במדרגות,היא שאלה אם מישהו שמע צעד

 הדליקה נרות וקראה לשמים.

 טובים יותר, אך זרים... –אחר כך באו אחרים 
 לקחו את הילדים, ומדי פעם היה רע יותר.

 בחצר הצטופפו אותם הבחורים,
 כך היתה רכבת, אניה וים...-אחר

 ללא תוכן. –היה נורא וריק ועגום 
 איך להכיל כל אלה בראש ילד...

 מהערפל, מהמבוך מופיעה
 הדרך, הדרך... וסימן שאלה...

  

 –האם יצמח דור אנשים מפוחדים 
 כל רשרוש יעירם בלילות,

 רחשים במדרגות, צליל קול זר
 ידחפם למצולות הבהלה, תוהו ובוהו,

 אנשים הנועלים דלתות בבריח,
 מוכנים לקפיצה, כשמישהו בידיד יגע,

 ומהו חטא, –אנשים שאינם בטוחים מעשה טוב מהו 
 לי חיוך מפוחד, חשדני,אנשים בע

 –אנשים השורפים מכתבים 

 –אנשים המשמידים כתובות 

 –אנשים שאינם יודעים לשיר 
 אנשים המחפשים בעיני כל עובר ושב

 מבט של אח או אחות?

 15.1.1939נאש פשגלונד,  

 ולדיסלב שלנגל

. כתב שירה לעיתונים פולניים 5459 -נולד בוארשה ב

ויהודיים. בגיטו המשיך לכתוב שירה שתעדה את הארועים 

 עוסקים ורשה שחוברו בגטו משיריו רבים בגטאות ותחושותיו.

 של האחרונים בחודשים ובהתנגדות היהודים הזמן במצוקת

 ./549ורשה באפריל הגטו. נספה במהלך מרד גטו ו
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 ולאדיסלאב שלנגל -החפצים 

  
 מרחוב הוז'ה, ווספולנה ומארשלקובסקה

 לות... עגלות יהודיות...נסעו עג

 רהיטים, שולחנות ושרפרפים,                        

 מזוודות, צרורות,                        

 מטלטלים, ארגזים ונעליים,                        

 חליפות, תמונות,                        

 מיטה, סירים, שטיחים-כלי                        

 ציפוי קירות.                        

 וישניאק, צנצנות,                        

 כוסות, צלחות, קומקומים,                        

 ספרים, צעצועים והכל                        

 (1נוסע מרחוב הוז'ה לשליסקה.                        

 דקהבמעיל בקבוק וו                        

 חתיכת נקניק                        

 בעגלות, ריקשות ועגלות משא                        

 החבורה הקודרת נעה...                        
 ומשליסקה וניזקה

 שוב כל אלה נסעו.

 רהיטים, שולחנות ושרפרפים,                        

 ת,מזוודות, צרורו                        

 רבותי –מיטה, סירים -כלי                        

 אבל כבר ללא שטיחים.                        

 כסף-אין סימן לכלי                        

 וכבר הוישניאק איננו                        

 חליפות ומצעים                        

 ות.וצנצנות, תמונ                        

 נותרו כבר בשליסקה                        

 כל אותן קטנות,                        

 במעיל בקבוק וודקה                        

 וחתיכת נקניק                        

 בעגלות, ריקשות ובעגלות משא                        

 חבורה קודרת נעה.                        
 שוב את ניזקה עזבו
 כולם לבלוקים הלכו.

 אין רהיטים ושרפרפים,                        

 סירים וגם צרורות.                        

 אבדו הקומקומים,                        

 ספרים, מיטות, צנצנות.                        

 שם לעזאזל-הלכו אי                        

 החליפות, הצלחות.                        

 יחד אל תוך הריקשה זרוק זאת...                        

 מזוודה ומעיל יש,                        

 יש בקבוק תה,                        

 סוכרייה נגוסה.                        

 ברגל, ללא עגלות                        

 צועדת חבורה קודרת...                        

 

 אחר כך מהבלוקים לרחוב אוסטרובסקה
 נוסעים בדרך היהודים

 ללא צרורות, מטלטלים                        

 ורהיטים או שרפרפים,                        

 ללא שטיחים, קומקומים,                        

 חות, צנצנות,ללא צל                        

 ביד עם מזוודה אחת                        

 צעיף חם... זה הכל,                        

 בנוסף בקבוק של מים                        

       ותרמיל צד עם כתפיות,                        

 עדרים –תוך דריכה על חפצים                         

 בלילות הלכו ברחובות.                        

 אל הבלוק מאוסטרובסקה                        

  –ביום סגריר הלכו בזמן השקיעה                         

 מזוודונת ותרמיל צד,                                             

 –שיו דבר לא נחוץ עכ                                             

 ישר... ישר בחמישיות                                             

 בצעדה הלכו ברחובות.                                              

 לילות צוננים, ימים קצרים יותר,                        

 מחר... אולי מחרתיים...                        

 לשריקה, צווחה או פקודה                        

 שוב היהודים בדרכם...                        

 ידיים חופשיות ורק                        

 מים עם כדור חזק...                        

    מהאומשלג לאורך העיר,                        

 קה,הלאה, עד לרחוב מארשלקובס                        

 צומחים בבתים הריקים                        

 חיים, חיים יהודיים                        

 בתוך בתים נטושים,                        

 נערמים צרורות,                        

 חליפות ושמיכות,                        

 וצלחות, ושרפרפים,                        

 מוקדי אש עדיין מהבהבים,                        

 מונחות הכפות ללא שימוש,                        

 זרוקות שם בחיפזון                        

 תמונות משפחתיות...                        

 פתוח עדיין הספר,                        

 פט... "לא טובה",מכתב בחצי מש                        

 כוס מים לא שתויה עדיין                        

 וקלפים במחצית המשחק.                        

 הרוח מבעד לחלון מטלטלת                        

 שרוול כותונת קרה,                        

     מקופלת מונחת השמיכה                        

 מי התעטף בתוכה,-אי                        

 מונחים החפצים ללא בעלים,                        

 עומדת דירה מתה,                        
 

 עד אשר את החדרים ימלאו                        

 אנשים חדשים: "ארים"...                        

 את החלונות הפתוחים יסגרו,                        

 ילו חיים חסרי דאגות,יתח                        

   את המיטות יציעו                        

 עם שמיכות יהודיות,                        

 את הכותנות יכבסו                        

 את הספרים לאצטבות יכניסו,                        

 את הקפה מהכוס ישפכו,                        

 משחק הקלפים במשותף יסיימו.                        

 רק בקרון כלשהו                        

 יותרו:                        

 בקבוק שלא גמרו                        

 עם גלולה חזקה...                        

 ובליל האימה, לכשיבוא                        

 לאחר ימי כדורים וכידונים,                        

 יצאו מן המזוודות ומהבתים                        

 כל חפצי היהודים.                        

 וידלגו בקפיצה מבעד החלונות,                        

 ילכו ברחובות,                        

 עד יתאספו בכבישים                        

 מעל פסי הרכבת השחורים.                        

 כל השולחנות והשרפרפים,                        

 מזוודות, צרורות,                        

 חליפות, צנצנות,                        

 צלחות, קומקומים.                        

 ייעלמו ויאבדו,                        

 איש לא ינחש, מה פרוש                        

 שכך חפצים נעלמו,                        

 ולא יראם עוד איש.                        

  

 אולם על שולחן בית המשפט                        

 ( veritas victi1)ואם                         

 תוותר הגלולה                        

 corpus delecti 9 -כ                        

  

                      

______ 

 Śliskaרחוב  -( שליסקה 1

1 )veritas victi – )האמת תנצח )לטינית 

9)   corpus delecti –  הוכחת האשמה
 )לטינית(
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הלינה  - זו הייתה רק ההתחלה
 בירנבאום

 
 ייתה לנו שכנה,בגטו ורשה ה

 התגוררה במטבח שכור
 שם גם לנו היה חדר

 שיניים אחת שנפגעה מהפצצה...-אצל רופאת

 –היינו סך הכול ארבע משפחות 
 דיירי משנה אצל העלת הדירה.

 האישה הייתה נמוכת קומה, שקטה.
 זכור לי גם בעלה. הועסק בעבודות כפייה.

 עם הזמן ראיתי שבטנה תפחה,

 –על ההעזה  כולם התלחשו, כעסו
 ובעלה רזה, רזה. רגליו התנפחו

 התחיל לשכב במיטה.
 היה קר וקודר במטבחם האפל,

 הרעב הציק נורא!
 האישה הקטנה התרוצצה בינינו

 ביקשה נדבה..

 וכך גם בטנה. –בעלה התנפח כולו 

 האב כבר היה גוויה. –כשהתינוק נולד 
 היא המשיכה להתחנן לעזרה,

 קה בזרועותיההתדבקה על הדלתות עם תינו
 עטוף סמרטוטים וצורח.

 אחר כך הבכי שלו נחלש. שקט.

 לאמו לא היה חלב. –אבד לו הכוח 
 לא היה לה מה לתת והוא מת.

 אחר כך גם היא נעלמה, גוועה מאותה הסיבה!
 אז לא היה בגטו עדיין הכי רע

 לא גרשו עדיין לתאי הגז, להשמדה.
 זו הייתה רק ההתחלה.

ולאדיסלב  - כל נדרי
 שלנגל

 

מעולם לא הבנתי את התוכן ואת 
 המלים,

 רק את מנגינת התחינה.
 כשאת עיניי אעצם, אראה שוב

 מזכרונות הילדות מופיע
 ברק נרות צהוב ואפרורי,

 רועות וזקנים,ננוע עצוב של ז
 בכי, יבבה אשמע

 ותחינה גדולה לרחמים, לנס...

 –הלקאות בחזה, פכירת ידיים 
 הוד ספרים נושנים,

 חרדה מפני גזרי דין לא ידועים ואפלים.
 הלילה ההוא לא אקרע עוד מלבי,

 ליל מאים ומסתורי,
  ---והתפילה העצובה קול נדרי

 אני יודע כבר, היום, כשרע לי
 ל יהיה אדיב יותר,או מחר, כשהגור

 במחשבותי אשוב לאותו ליל,
 ותמיד

 בלבי אהיה בתוכו. 
 ---בואו אתי

 מפוחדים, מוכים, נרדפים, –יהודים 
 ---מנושלים

 מדוכאים,
 מושפלים.

 ששוברים לכם את הדוכנים, –אתם 
 את האמונה, את הקרקפות.

 שסוגרים לכם את הפיות, –אתם 
 הדרכים, החנויות.

 בוץ. שמטיחים בכם –אתם 

 היודעים כבר מהו –אתם 
 פחד מפני אדם.

 –ואתם 
 הרוצים לשכוח שאתמול, או לפני מאה,

 הייתם יהודים
 בורחים

 לסבך העניים הגדולים,
 לגודש האנשים הגדולים,

 לשקר המלים הגדולות,
 מחביאים ראשיכם מאחורי גבן

 אידאות זרות, לא לכם...

 –המשוחררים  –אתם 

 מטליות,    

 משבתות,    

 מהקפוטות,    

 בואו!    

 

 באותו לילה אחד וגדול
אל הזכרונות המעורפלים, ספוגי 

 רגשות
 בלב ובדמעה

 התפילה החשוכים חזרו לחדרי
 מימי הילדות הרחוקים,

 שם דולק אור אפרורי, נרות בוכים,

 שם כפות ידיהן פוכרות, –אימהות 
 ומבעד ידיים רועדות,

 דפי ספרים מצהיבים מרשרשים,
 בעוד העוול על הלב כאבן מוטל.

 לפחות נהיה יחד בליבנו 
 בתפילה העצובה כח נדרי.

                                   

 14.9.1937נאש פשגלונד  
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 סטפניה ניי -הרשק 

 

 הוא פחד נורא בכל יום כשהלך לעבודה, 
 וידע כי הוא חייב. 11אבל היה בן 

 הרשק היה מבריח ועבר
 לצד האחר, מבעד לגדר. להביא לחם.

  
 כות תחילה זמן רב עד שהז'נדרם יסתובב,יש לח

 כך להרים את חוטי התיל ולזחול מתחתם,-אחר
 ובידיים רועדות להסיר שם את הטלאי.

  

 השותף עבר שם, מחכה. –לצאת מהשער במהירות מרבית 

 תן שניים, היתר אחר כך. –מה שלומך אנטק?! היי יהודון! 
 הלחם מתחת לאפודה, מבט: רואה או לא רואה?

 חול בחזרה מהר, מתחת לגדר.ולז

  
 מספר פעמים ביום עושים את הדרך.

 )אחות צעירה מוכרת פת הלחם בפינה.(
 כשהגרמנים רואים מיד יורים,

 ליד הגדר נשארות מספר גוויות.

  
 הרשק מפחד נורא, הוא אינו אמיץ כלל,

 אך הוא הולך, כי מחכים לו, כי בבית מצוקה.
 ית.אם הרשק לא הולך, לא אוכלים בב

 שבוע חלף כבר מאז מכר אבא את המיטה האחרונה.

  
 על כן, מדי בוקר של גטו רע ומלוכלך

 יוצא ילד רועד, מתבייש מפחדיו,

 בראשו רק אחת: –הולך ושורק לו 
 "אלוהים תן שעוד אשוב מהדרך הזאת!"

  
 אבל לאלוהים עניינים חשובים יותר בזמן המלחמה.

 קשה להתקשר מהגיטו למרומים.
 עם הרשק ולא שב עוד,הלך פ

 ז'נדרם הרג את הרשק, כשקילו לחם סחב.

 סטפניה ניי - יורק

  
 אבא ויורק הלכו דרך רחוב לשנו, כשז'נדרם התקרב.

 צרח. –הוא ישר לאבא ניגש: כובע הורד, יודה! 
 אבא הוריד את הכובע הבלוי מראשו השב,

 הגרמני השמן סטר באגרופו על פניו.

  

 ושוב הוריד. –ורד! כובע ה –כובע חבוש! 
 כך צווח ללא קץ הגרמני השמן, בכל פעם מהר יותר.

 –אבא חבש, הוריד, חבש, הוריד 
 יורק לא יכול הי להביט. את עיניו תקע באדמה.

  

 חדל להשתחוות, –אבא הסתכל עליו, הבין 
 כאילו לפתע התקלקלה המכונה.

 כובע הורד, פארפלוכטע! הצטעק. -הגרמני התאבן: 
 אגרוף הבריון על הראש השב.שוב נחת 

  
 אבא הביט על יורק. עד שבא סופו הוא הביט.

 כשהכה בו הגרמני בכל כוחו בקת רובו,
 כשנפל ארצה ופניו זבח דם,

 וכשבר לא היו פנים, העיניים הביטו...

  
 אבא שתק עד הסוף. לא נאנח אפילו פעם,

 גם לא כשדרך עליו הגרמני בטירוף,
 ולא כשבעט בראשו הפצוע,

 ולא כשהצמיד את לוע רובהו אל רקתו.

  
 הגרמני הסתכל. מסה נרמסת, שותתת דם

 מוטלת על המדרכה. ההמון התאסף סביבה.
 יורק לא בכה,

 אין זכות לבכות, כשאביו למענו גווע בצורה כזאת.

 ניי סטפניה

וסטיריקנית ידועה בפולין עוד לפני פרוץ  סופרת

 שה. חיהמלחמת העולם השנייה. שרדה מגיטו ואר

ויוצרת עד היום בפולין. שיריה שנכתבו בגיטו 

 5491-ב פורסמו באנתלוגיה השיא יוותר שלם
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 ניי סטפניה -יענקל 
 

 ,Radzymin) ווינשטוק היה חייט ידוע בעיירה רדזימין )

 אפילו ראש העיר תפר אצלו את בגדיו.
 אישה טובה הייתה לו, מלכה, וילדים שלושה.

 פואה.הוא רצה שהבכור ילמד ר

  
 עד אשר לילה אחד באו גרמנים בצווחות,

 ציוו ללכת לוארשה ברגל. ווינשטוק היה חולה,
 על כן את ווינשטוק רצחו במקום.

  
 הלכה מלכה ווינשטוק עם שלושת ילדיה הקטנים,

 יענקל שאמור להיות רופא, כמעט בן עשר היה.
 אוי, לו ראה בעלה איך משפחתו הובלה

 בוארשה...למקום ריכוז המגורשים 

  
 תחילה ישבו כולם יחד בפינה,

 יום, יומיים, שלושה... –לא אכלו כלל 
 כעבור שבוע מת הקטן מכולם.

 מלכה ווינשטוק שלחה את הילדים העירה.

  
 מהבוקר התהלכו בחצרות זרים,
 יענקל ליקט קליפות מאשפתות.

 מלכה ווינשטוק חשבה: לו ראה זאת בעלה!
 רפואה...בעלה, שכה רצה שיענקל ילמד 

  
 כך הפכו כאלה פראים,-אחרי

 התקוטטו עד זוב דם על מעט הקליפות.
 רחלקה, זאת שהייתה ילדה כה טובה,

 ויענקל הקטן והחכם, שאמור ללמוד רפואה...

  
 כך כשמתה רחלקה ממחלת הטיפוס,-אחר

 יענקל לא רצה עוד לצאת החוצה ושוב ישב בפינה.
 הוא מת, כך, בלי שיבחינו במותו.

 ווינשטוק חשבה: לו רק ידע זאת בעלה... מלכה
  

 סטפניה ניי - רותקה

  
 עברים ושבים שהלכו ברוגע על המדרכה

 ברחוב ז'לזנה "הארי",

  –עצרו לפתע בלב קפוא 
 שם, בגטו, בקומה הכי גבוהה של הבניין

 נעמדה בצעקה מחרידה
 ילדה קטנה.

 לאוגוסט שנת "הגירוש". 5-היה זה ב

  
 הדירה בצרחההיא יצאה בריצה מ

 –גרמני במדים רצה לקחת אותה 

 –כבר היא למעלה  –הלאה במדרגות 

 –היא היססה קצרות  –יותר גבוה אי אפשר 

 עד כאן הוא רודף אחריה... –על המדרגות שעטה 
 גבר מבוגר עם רובה ביד

 אחרי רותקה הקטנה...

  
 היו אחריה עשר שנות חיים

 לרותקה הקטנה שהגרמני רדף אותה,
 ובהן:

 הפינוי מדירה אחת,
 אחר כך משנייה, אחר כך משלישית,

 ללא רהיטים, בגדים, ללא כלום;
 מכירת סוכריות בכפור; 

 מכתב מאבא ממחנה; 
 מחלת הטיפוס באולם בית חולים נורא,

 שם החולים מתו צפופים על הרצפה,
 מאות שנים של אסונות, מחלות, עוני, השפלות

  ורעב ללא הרף, כל הזמן, בכל שעה.

  
 עוברים ושבים בצד "הארי"

 –נרעדו, כיסו את העיניים 
 שם בגטו, מקומה הכי גבוהה של הבניין

 ילדה קפצה לכביש.
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 סטפניה ניי -יולה 
של יולנתה שטוהובנה שנרצחה בידי הגרמנים   לזכרה

    בשנה הרביעית לחייה.

  
 לה הלך לעבודה כמו בכל יום’אבא

 יולה נשארה כרגיל לבדה לגמרי,
 לה, היחיד בעולם,’האוצר של אבא

 הבת הקטנטנה כחולת העיניים. 
  

 לה לא ידע שבזה הרגע ’אבא
 על עגלה נוראה בין אנשים מושמדים

 ילדה בת ארבע יושבת לבדה,
 זרוקה על עגלה בבעיטה של גרמני.

  
 יולה לא בוכה. היא רוצה להיות מאוד אמיצה,

 לה לא יצטרך להתבייש בה: ’שאבא
 יבוא עוד מעט ויקרא:לה ’כי אבא

 לה?’איפה יולה, הבת הקטנטנה של אבא -
  

 יולה לא בוכה למרות שבאומשלגפלץ 
 חונק כבר אד אסון אנושי.

 לה שלה,’היא מחכה לאבא
 היפה מכולם והחזק מכולם.

  
 יולה לא בוכה. על אנחות ויללות

 נופל שקט ואימת מוות.
 החיים מקנאים באלה שגוססים כאן.

 , כי היא מוכרחה להיות אמיצה.יולה לא בוכה

  
 יולה לא בוכה, ילדה גלמודה

 בתופת הסבל והדמעות וייאוש.
 בהמון האדיר נעמדת על קצות אצבעותיה הקטנות

 לה יבחין בה מיד.’שאבא

  

 את הראש בהיר השער  הכה בקת הרובה
 גרמני שסבב בתוך המון עם סיגריה

 חדלו לראות העיניים הכחולות

 לה לא הספיק .’אמלאות תדהמה שאב

 

 

 - שיר על יאנוש קורצ'אק
 סטפניה ניי

עת השחיטה הכללית כאשר הגרמנים רצחו  

הם   הילדים מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק,
הציעו לקורצ'אק עצמו להשאירו בחיים. קורצ'אק 

שהוא מחזיק את שני הילידים סירב והלך למוות כ
 הצעירים ביותר בזרועותיו.

  
 אם ניקח את כל חיוכי הילדים,
 חיוכי הציפורים וחיוכי הפרחים,

 חיוך של רופא וחיוך של משורר,
 שיר על יאנוש קורצ'אק יוצר.

  
 שיר על אדם, שבזמנים אפלים,

 בעולם מטורף משנאה,
 היה בעל לב בהיר ומחשבות בהירות.

 ם שאהב ילדים.שיר על אד

  
 הוא אהב ילדים,

 להם העניקו המבוגרים
 קור, רעב וקללה.

 ילדים שעברו דרך קשה,
 מהלידה ועד מות קדושים.

  
 ילדים נרדפים ככלבים מצורעים,

 כחולות,-נפוחים מרעב, פניהם צהובות

 –זקנים קודרים בני חמש 
 למען ילדים אלה יאנוש קורצ'אק ניספה.

  
 ם, לא בעד כבוד,לא בעד מולדת, אלוהי

 לא למען אימא, למען אבא, למען אח,
 אלא בעד זאטוטים עניים, מוכי כינים,

 העלובים ביותר בין יצורי העולם.

  
 הוא נתן להם את לחמו, חכמתו וליבו,

 חי ביניהם בחרפה, ברעב ובזוהמה.
 ניספה, כשרצחו ילדים

 אדם. -שלא הספיקו להיות שפלים כמו בני
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ולאדיסלב  - אביב ברחוב פאביה
 שלנגל 

  
 בפינת רחובות סמוצ'ה ופאביה

עומדת חווה בין שני סלים עלובים, מוכרת 
 יות חמות,נקניק

 בחמישה זלוטי בלבד! –כל "זוג" 

  

  –בבקשה  -
 מי אומר לחווה 
 מרחוב פאביה

 שהאביב הגיע?

  
 במקום בו חווה חיה, גרה ועובדת,

 לא צומחים פרחים, לא דשא... אפילו לא עשב...

  
 אין שם המוני מטיילים באביב,

 איש אינו מוכר סגליות ראשונות,
 אביביות,איש אינו תופר לעצמו חליפות 

 ואיש אינו קורא שירי אביב...

  
 השמש ברחוב פאביה רק מלקקת, חלשה וזולה,

 כאילו נמכרה מהעגלה.
 רוח אביבית נושבת בעצלות ומגבוה,

בעליות הגג מלטפת קלות רק כלי מיטה 
 מתאווררים.

  
 האין מסקרן הדבר,

 מהיכן יודעת חווה
 שהאביב הגיע?...

  
 כשלראשונה לא תמכור חווה

 לו זוג אחד של נקניקיות חמות,אפי
 היא מחייכת ליהודיות

 העומדות עם הבייגל...
 מחזירה הביתה את הנקניקיות

 )חיוך דבוק לפניה(.
 "ילדים, לא תהיה ארוחת ערב...

 ”החורף תם, ברוך השם...

  

                                                25.4.1937 

 היתה לי ידידה בגטו וארשה
 הלינה בירנבאום 
 

 היתה לי ידידה בגטו וארשה
 ילדה גבוהה, שחרחרת,

 עור,-שחומת
 חכמה ממני, יפהפיה.
 התגוררנו בחדרים

 באותה דירה
 זמן קצר לפני החיסול...

  
 לפעמים במחבואים,

 בעת המצודים האיומים
 היינו משכיחות את הסבל

 בקריאה. -
 בערבים שקטים, בודדים,

 התווכחנו, כתבנו.

  
 פעם אחת החלטנו

 להתחרות שתינו על חיבור.
 הנושא היה: "חיינו בגטו";

 המבוגרים בבית, -ה"שופטים" 
 אמי, אמה, גיסתי,

 ודודתה בעלת ההשכלה.
 ידידתי כתבה על מחאתה,

 על חלומה הלוהט
 של נקמה נוראה

 יהודית -על נס עוצמה חדשה 
 דה ברורה!!!שתהיה עוב

  
 אני רשמתי תמונה פשוטה, מדכאת, על מה שראיתי סביבי

 על מה שהיה. בלי שום תוספת, ללא אשליה טובה, או
 נבואה רעה... גם בדמיונות לא הייתי חזקה...

 רק נאמנה לעובדות, לתמונה כפי שהיא!...

  
 חבורי זכה אז.

 .ידידתי נפלה... לא רק בתחרות. היא נשרפה, למרות חלומה
 נספתה עם כל משפחתה. בטרבלינקה נבלעה.

 היא לא זכתה.
 ואני ממשיכה ברשום תמונה מדכאה, מכאיבה.

 וכך אמשיך עד שאהיה זקנה! אין לי בררה.

  

 

חק יצ- חלום חלמתי
 קצנלסון

 

 ,יחלום חלמת

 נורא מאוד

 ,עמי אין

 .עמי אינני עוד

 בצעקה קמתי

 !אהה! אהה

 אשר חלמתי

 !בא ,בא לי

 ? !הה, אל ברמה

 :רתת  אקרא

 על מה ולמה

 ?עמי מת

 ?ולמה על מה

 ?מת לשווא

 ,לא במלחמה

 ...לא בקרב

 ,נערים, זקנים

 ? גם נשים וטף

 ,כבר אינם

 !אינם: ספקו כף

 כה אבך ביגוני

 :גם יום, גם ליל

 ,ריבוני ,על מה

 ?ולמה אל



 24 

 
 פלאשוב -מחנות העבודה 

 

 כשהרשע בא כמו גשם נופל
 ברטולד ברכט

 
 -כאחד המביא מכתב חשוב לאשנב לאחר שעות

 הקבלה: האשנב כבר נעול.
 כאחד הרוצה להזהיר את העיר מפני שטפון: אבל

 הוא מדבר לשון אחרת. אין מבינים את דבריו.
 ישית באותה דלת שבה כברכקבצן, הדופק בפעם החמ

 קבל ארבע פעמים: הוא רעב בפעם החמישית.
 כאחד שדמו זורם מתוך פצע והוא מחכה לרופא:

 דמו ממשיך לשתות.
 כך באים אנחנו ומספרים שעשו לנו מעשים 

 שלא יעשו.
 

 כשסופר לראשונה, שידידינו נשחטים בהדרגה
 קמה זעקה של פלצות. אז נשחטו מאה. אבל

 לף ולשחיטה לא היה סוף, נפוצה כאשר נשחטו א
 השתיקה.

 
 כשהרשע בא כמו גשם נופל, איש אינו קורא עוד:

 עצור!
 

 נראים.-כשהפשעים נערמים, הם נעשים בלתי
 נשוא, אין שומעים-כשהסבל נעשה ללא

 עוד את הצעקות.
 קיץ.-גם הצעקות נופלות כגשם

 
-1499)מתוך גלות המשוררים, שנות הגלות הראשונות  

 , תרגום ה. בנימין(111-114עמ' , 1491

 רקע כללי
 פלאשוב היה מחנה ריכוז ליד העיר קרקוב שבפולין.

בפרבריה הדרומיים של קרקוב. מפקד  3643המחנה הוקם ליד הכפר פלאשוב )ומכאן שמו(, והוא הוקם בדצמבר 
פיקח גת באופן אישי על חיסול גטו קרקוב והעברת כל  3643במרץ  33-ה. בהמחנה היה אמון גת, מפקד אס אס מווינ

 .תושביו למחנה פלאשוב
. בהתחלה עבדו האסירים במפעלי מתכת וזכוכית וכן בייצור 44,444-בתקופה מסויימת הגיע מספר אסירי המחנה ל

בעבודות פרך במחצבת האבנים.  בגדים, במפעלים של חברות גרמניות. לאחר מכן התנאים הורעו, והם נאלצו לעבוד
 שיעור המוות במחנה היה גבוה מאוד. אסירים רבים, כולל מספר ילדים ונשים, מתו מטיפוס, רעב והוצאות להורג.

נשלחו חלקם למוות באושוויץ, וחלקם למחנות הריכוז מטהאוזן, שטוטהוף ופלוסנבורג. לקראת סיום  3644במרץ 
 33גופות שהוצאו מתוך  6,444-וועה, וציוו על קבוצות יהודים במחנה לשרוף כהמלחמה ניסו הגרמנים לטשטש את הז

. מפקד המחנה נידון למוות 3644אסירים היו עדיין בחיים. המחנה חוסל באוקטובר  144רק  3644קברי אחים. בסוף 
 .3641-על ידי בית המשפט בקראקוב ב

 .3641בינואר  44-לרצח שהתרחש בו, ב הצבא האדום שחרר את המחנה, שהיה כבר ריק מאדם ומהוכחות
 המחנה מופיע בסרט "רשימת שינדלר", בתיאור חייו של אוסקר שינדלר.

 עדות על אמון גת

איש הזה ניצבתי חסר מגן ומודע לקיומן של תקנות שקבעו מול ה

 מוות בתלייה על הפרת עוצר.

 "עמוד דום!" רעם אמון גת.

גם אילו רציתי, לא יכולתי לנוע. רגלי הכו שורש בקרקע. משותק 

מפחד עקבתי אחר ידו הימנית. היא ירדה לאיטה אל נרתיק 

יתי משחק האקדח. הנשק נשלף, הקנה כוון לעברי. עתה שיחק א

חתול בעכבר. הוא השהה את הלחיצה על ההדק, נהנה מהפגנת 

כוחו, מציפייתי הדרוכה למוות. הוא ידע שברגע שבו ילחץ על 

ההדק ייגמר המשחק המהנה. לא אמדתי את הזמן שחלף עד 

שהחליט לשים קץ לשעשוע. שמעתי את צלילה המתכתי של 

המחסנית  הנצרה שנקשה לריק. הכדור לא נפלט. גת קילל את

שלא הזינה כראוי את בית הבליעה. הוא ניסה לטעון מחדש את 

אקדחו, לא ראיתי מדוע לא עלה הדבר בידו. קולו הנרגז היה 

הדבר האנושי היחיד במעמד המפחיד הזה. רוגזו החזיר לי את 

היכולת לחשוב ולפעול: עלי להימלט, לברוח, לרוץ כל עוד נפשי 

ורפת. לא ידעתי לאן אני רץ. בי! הסתובבתי ופתחתי בריצה מט

 מאחורי גבי נשמעה קריאה חוזרת של גת: "עצור, יהודון מזוהם!"

עצרתי. נצמדתי אל קיר אחד הצריפים, ביקשתי להתמזג איתו, 

להישאב אל תוך האפילה, להתמוסס בה. נשמתי בכבדות. 

 בדממה שהתפרשה מעל המחנה נשמעה נשימתי כתקיעה בשופר.

 ריאותיי, פן תסגיר את מקום מחבואי. לשווא.ניסיתי לחנקה בתוך 

הוא לא שמע אותי. אני שמעתי אותו. קללותיו התרחקו והלכו עד 

שנדמו. הוא איבד את עקבותיי. צנחתי על הקרקע. נחתי. לא 

ראיתי עוד את זנבו של כוכב השביט, אך ידעתי בוודאות 

 שהמשאלה נענתה.
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 זה מול זה: אמון גת ואוסקר שינדלר
 

ספט' -2791מפקד מחנה פלאשוב )פבר'  -אמון גת 
2799) 

 חסיד אומות עולם -אוסקר שינדלר 

   
  2711אוסטרי במקור, חבר המפלגה הנאצית משנת 

 גרמני, הצטרף למפלגה הנאצית מטעמי נוחות. 
  באס.אס. חבר 2791-מ

וקיבל תחת אחריותו שתי חברות שהיו  2717-הגיע לקרקוב ב 
 קודם לכן בבעלות יהודים.

  מילא תפקיד בכיר במשטרת האס.אס. בלובלין
מקים מפעל לכלי אמייל, מעסיק בעיקר יהודים וכך מציל  

 אותם מן האקציות בגטו קרקוב.
  ודה.הועבר לקרקוב, שם פיקד על חיסול גטאות ומחנות עב

 711הופך את המפעל לשלוחה של מחנה פלאשוב ומעסיק בו  
 יהודים, כולל כאלה שאינם כשירים לעבודה.

ממונה למפקד מחנה פלאשוב. משמש בתפקיד  2791בפבר' 
 .2799מפקד המחנה עד ספט' 

 

עם התקדמות הצבא האדום מעביר את מפעלו לאזור חבל  
 הסודטים.

נהג לירות באסירים לשם  נודע באכזריות יוצאת דופן:
שעשוע ממרפסת דירתו, נהג בכל בוקר לצאת לסיור כשהוא 
רכוב על סוסו מלווה בשני כלביו שאומנו במיוחד לתקוף 
 ולנשוך אסירים.

 

מקבל אישור מיוחד ומצליח במבצע לא ייאמן להעביר את  
רוזן ואושוויץ למפעל. -היהודים שתחת אחריותו דרך גרוס

 סים יהודים לבירקנאו ויוצאים ממנו.בפעם היחידה נכנ
הורה לספר אסירים בתספורת מוהיקן וערך בהם מטווחי 
 ציד.

 

במפעל זכו האסירים ליחס אנושי וחם ולאפשרות קיום  
 יהדותם.

  יזם והשתתף אישית בהוצאות להורג ללא כל סיבה ממשית.
יהודים מרכבת קפואה ונטושה. את  211מקבל אישור ומציל  

 קוברים קבורה יהודית. המתים
השתתף בעצמו במעשי רצח של מאות יהודים במחנה 
 פלאשוב ובחיסולי הגטאות.

 

 ניצל את קשריו בשלטון המקומי להטבת תנאי היהודים. 
  לאחר המלחמה הוסגר לשלטונות פולין.

 לאחר המלחמה מקבל תואר חסיד אומות עולם. 
  חיסול הגטאות. נידון למוות בקראקוב על רצח המונים בעת
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 ן ובורות ההריגה
 

 
 

 בטיקוצ'ין
 מתוך רשמי נערה שביקרה במקום

 
 

 דוממים בתיה של טיקוצ'ין
 דוממות החצרות, פינות המחבוא,

 בית הכנסת, המקווה והמבואות 
 דוממים...

  -אך 
 אם תקשיב היטב 

 תשמע את אותו קול חרישי המנסר 
 בין בתיה הישנים.
 אם תקשיב היטב

 מע את זעקת אנשי העיירה,תש
 את זעקת התינוקות המרירה

 ואם תביט את בין סיתרי הבתים
 תוכל לראות אותו,

 את אותו מגן דויד מבויש
 המתחבא מעיני אנשים 

 ובין מסגרות גסות של עץ וזמן 
 מנסה להתמודד עם

 כל אותם
סופים תלושים...

 ביאליק - ַעל ַהְשִחיָטה

  
שּו ַרֲחִמים ָעָלי!  ָשַמִים, ַבקְּ

ָלֵאל ָבֶכם ָנִתיב -ִאם  –ֵיש ָבֶכם ֵאל וְּ

ָצאִתיו   –ַו ֲא ִנ י   לֹא מְּ
לּו ַאֶתם ָעָלי! ַפּלְּ  ִהתְּ

ָפָת    –ֲא ִנ י    ִפָּלה ִבשְּ ֵאין עֹוד תְּ  י,ִלִבי ֵמת וְּ

ַלת ָיד ַאף ָבר ָאזְּ ָוה עֹוד -ּוכְּ  –ֵאין ִתקְּ
 ָמָתי?-ָאָנה, ַעד-ָמַתי, ַעד-ַעד

  

ָין! ֵהא ַצָּואר  ָחט! –ַהַתלְּ  קּום שְּ
רַֹע ִעם ָך זְּ ֵפִני ַכֶכֶלב, לְּ דֹם,-ָערְּ  ַקרְּ

ָכל דֹם -וְּ  –ָהָאֶרץ ִלי ַגרְּ

נּו  ָעט! –ַוֲאַנחְּ נּו ַהמְּ  ֲאַנחְּ

ָתר   קֹד, ִויַזֵנק ַדם ֶרַצח,ַהךְּ ָקדְּ  –ָדִמי מֻּ

ָך -ַדם יֹוֵנק ָוָשב ַעל תְּ ָתנְּ  –כֻּ
לֹא ִיַּמח ָלֶנַצח, ָלֶנַצח.  וְּ

  

ִאם ֶיש  יֹוַפע ִמָיד! –ֶצֶדק -וְּ
ִדי ִמַתַחת ָרִקיַע -ַאךְּ ִאם  ַאֲחֵרי ִהָשמְּ

 –ַהֶצֶדק יֹוִפיַע 
ַגר מֻּ אֹו ָלַעד!-יְּ  ָנא ִכסְּ

ֶרַשע עֹוָלִמים ָשַמיִ   ם ִיָּמקּו;ּובְּ
ֶכם ֶזה-ַאף כּו, ֵזִדים, ַבֲחַמסְּ  ַאֶתם לְּ

ִהָנקּו. ֶכם ֲחיּו וְּ ִדמְּ  ּובְּ

  

 רקע כללי
בשנת  יקוצ'ין. היהודים הראשונים הגיעו לט31נוסדה במאה ה, טיקוצ'ין, עיירה הנמצאת על גדותיו של נהר הנארב

ך השנים היו היהודים לפחות כמחצית מכלל אוכלוסיית במשו . אט אט הלך והתבסס לו הישוב היהודי בעיר3144
 מכלל אוכלוסיית העיר.   -74%כשהיהודים היוו כמעט כ -36, כשהשיא היה באמצע המאה הוצ'יןטיק

בתקופה  שבין  שתי מלחמות העולם פעלו בטיקוצ'ין מספר מוסדות ציבור כלכליים וציבוריים שהקלו מעט על תהליך 
ודים. הוקמו  תנועות חברתיות ותרבותיות כגון: "הציונים", "פועלי המזרחי", "על ההתרוששות שעבר על היה

 …המשמר", "פועלי ציון", "החלוץ", "השומר הצעיר", "אגודת ישראל"

עזבו הגרמנים את טיקוצ'ין בהתאם אך תוך מספר ימים  3636בספטמבר  4 –יחידות הצבא הגרמני נכנסו לטיקוצ'ן ב 
עם פלישת הצבא הגרמני לברית  .עברה לתחום השלטון הסובייטי והעיירה צות לגרמניהלהסכם בין ברית המוע

. תוך מספר ימים הורו הגיעו לטיקוצ'ין אנשי צבא גרמניו עזבו השלטונות הסובייטים את העירה 3643המועצות ביוני 
, ונאסר על יהודי שנמצא במרחק חמישה עשר קילומטר מהעיירה ההגרמנים לחפור שלושה בורות ביער לופוחוב

נפשות  -3444הכריזו הגרמנים שעל כל יהודי טיקוצ'ין שמנו כ 3643לאוגוסט  44ב טיקוצ'ין לצאת מן העיירה.
שלושה הוציאו את כל יהודי טיקוצי'ין אל יער לופוחובה הסמוך ושם -במהלך יומיים להתייצב למחרת בכיכר השוק.

 השמידו אותם ביריות אל בורות ההריגה.

ָאר קֹם!וְּ  ּור ָהאֹוֵמר: נְּ
ַמת ַדם ֶיֶלד ָקָטן ָקָמה ָכֹזאת, ִנקְּ  נְּ

 –ָבָרא ַהָשָטן -עֹוד לֹא
ִיקֹב ַהָדם ֶאת הֹום!-וְּ  ַהתְּ

הֹמֹות ַמֲחַשִכים,  ִיקֹב ַהָדם ַעד תְּ
ָחַתר ָשם ָאַכל ַבחֶֹשךְּ וְּ  וְּ

ַמִקים.-ָכל דֹות ָהָאֶרץ ַהנְּ  מֹוסְּ

  
 אייר, תרס"ג.
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 מחנות ההשמדה
 

 

נתן פקודה:"גברים לשמאל! נשים לימין!" ארבע מילים שנאמרו איש ס.ס ניגש אלינו, אלה בידו. הוא 

בשקט, באדישות, בלי רגש. ארבע מילים קצרות ופשוטות. אך זה היה הרגע שבו נפרדתי מאמי. בטרם 

הספקתי לחשוב וכבר חשתי בידו של אבי לוחצת את ידי. היינו לבדנו. לחלקיק שנייה הבחנתי באמי 

אחזה בידה של אמי. ראיתי אותן נעלמות במרחק; אמי לטפה את שערותיה ואחותי הפונות ימינה.ציפורה 

הבהירות של אחותי, כמו להגן עליה, בעוד אני הולך עם אבי ועם גברים אחרים. ולא ידעתי שבמקום 

 ההוא, ברגע ההוא, נפרדתי לנצח מאמי ומאחותי ציפורה.

 51אלי בן 

 
 
 
 

 אברהם הוס -הוי הארובות 
 

 שכל,-המוות שנתכנו בשום-מעל לשיכוני
 בִהנֵשא גופו של ישראל הנמוג בעשן

  -דרך האויר 
 קלט אותו כוכב אשר הפך מנקה מעשנות

ואלי קרן שמש היתה זאת אשר עליה הוטלה 
 המשימה?

 
 הוי הארובות

  -נתיבות הדרור לעפרם של ירמיהו ואיוב 
 מי הגה אתכן  והציב לבנה על לבנה, בבנותו 

 עשן?-יב לנמלטים בצלםנת
 

 הוי שיכוני המוות,
אשר התכנותם להיותכם מסבירי פנים לבעל 

 הבית,
 שאורח אורחים בלבד היה אורחו בשכבר הימים!

 הוי אתן האצבעות,
 בהציבכן את הסף 

  -כסכין המבדילה בין החיים למוות 
 

 הוי אתן הארובות,
 הוי אתן האצבעות,

 !גופו של ישראל בעשן הנישא באוירו

 רקע כללי
הנאצים הקימו מחנות סגורים להשמדה המונית. בימי מלחמת העולם השנייה ריכזו בהם מיליוני בני אדם, 

 רובם יהודים.
החלו הנאצים בהשמדה המונית במחנות. בשלב הראשון נרצחו ביריות מאות אלפי יהודים על ידי  3643-מ

 קבוצות האיינזצגרופן של הס.ס.
, 3עשו נסיון ראשון לרצח בני אדם בגז במחנה אוושויץ  3.63643-צים להשתמש בגז: בבשלב השני התחילו הנא

ובעקבותיו החליטו להקים מחנות השמדה לרצח בגז בפולין ובגרמניה. מחנה ההשמדה הראשון הוקם בחלמנו, 
 . אחריו הוקמו מחנות בבלז'ץ, בסוביבור, בטרבלינקה, באוושויץ בירקנאו ובמיידאנק.3643בדצמבר 

הנאצים בנו את המחנות כך שיראו מבחוץ כמחנות עבודה. תאי הגזים נראו כמקלחות. אמרו ליהודים 
ששולחים אותם למחנות עבודה. כשהגיעו למחנות שלחו אותם "להתקלח"... את גוויות הנרצחים הוציאו מתאי 

 הגזים ושרפו אותן. במחנות היו נסיונות בריחה והתקוממות.
 צחו במחנות.מליון בני אדם נר 4-כ

 ש' שלום -בכל שאלך 
 

 בכל שאלך
 בכל אשר אני שומע צעדים,

 אחי בדרכים, בביצות ביערות
 עמוסי חשיכה, מקרה רועדים,

 רדופי להבות, מגפות ופחדים,
 במטר, בשלגים, בסופות, בסערות.

 
 בכל שאעמוד אני שומע דפיקות,

 אחי בצינוק, בתאי הנכאים,
 השתיקות, מפלחות החומות ובוקעות

 מדורות אל דורות הדיהן מזעיקות.
 

 במחנות העינוי, בבורות רפאים.
 בכל שאשכב אני שומע קולות
 אחי הסחובים עדרים לשחיטה.

 מאודי תבערה, מעיי מפולות,
 מפרים ועירות מזבחות לעולות
 אנקת אבדנם לילותי מבעיתה.

 
 ועיני לא תחדלנה תמיד לראותם,

 בה!"לבבי לא יחדל מלזעוק: תוע
 ורק האדם יתבע על מיתם.

 ושמים מעל עוד ירד לבכותם,
 ועולם ומלואו על קברני מצבה.
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הלינה  - לא כדאי לחלום
 בירנבאום

 
 קורה והחלום תוקף

 יורד על הלב כענן או
 כאבן כבדה

 מופיע מתוך זיכרון רחוק
 כסיוט נורא

 הלילה עמדתי בפתח הכבשנים -

 שמאלה –מיינו אותי 
 התחננתי, חיפשתי מחבוא

 המגרש היה אטום לחלוטין, שמור בחומרה
 ללא יציאה, ללא יציאה!

 
 לא כדאי לחלום

1.1.1411 

הלינה  -הייתי כמו פירור אבק 
 בירנבאום

  
 הייתי כמו פירור זעיר ואפור 

 כמו חלקיק אבק בלתי מזוהה
 לא ראויה אפילו למבט עבור מיון

 או שמאלה... –מינה י
 הייתי כלום בעיניהם גם

 –בתור בשר לשריפה 
 או רעה -לא גדולה לא יפה לא רזה במיוחד 

 לא ילדה, לא נערה ולא אישה
 חמקתי בשורה הארוכה בלי לעורר תגובה

 רוגז, שנאה, רצון לנקמה, הענשה
 לא, לא הייתי ראויה לדבר

 סתם אחת ללא צבע, נדונה מראש
 כלום לא שווא

 קיק של אבק שנותר ולא נוגבחל

 –בעת הטיהור הנורא 
 אולי הייתי רק סליל להרשמה, לקליטה?

 –היום אני מספרת כמספר פתוח 
 בעוצמה בלתי רגילה 

 הנאצים לא שיערו את כוחו של פירור

 –של חלקיק מבוטל 
 כוחה של ילדה יהודיה מעונה

 לא שיערו את זיכרונה!

  
 

כתוב בעיפרון בקרון 
 החתום

 דן פגיס
 

 כאן במשלוח הזה

 אני חוה
 עם הבל בני

 אם תראו את בני הגדול
 קין בן אדם

 תגידו לו שאני...

 אמיר גלבוע -זכור 
 

 אבא אמר: בשנת ת"ח ות"ט
 שחט פה חמיל קהילות יהודים

 ובשנת תרפ"ח, ילדי,
 ישירו לויים מזמורים במקדש.

 דניאל כך חזה
 וגלה המלבי"ם.

 ואין עוד בבני ישראל עולבים
 ואין עוד בבני ישראל טבוחים

 ואין עוד משכנות ישראל חרוכים.
 

 ולא ידע דניאל ולא ידע המלבי"ם
 ולא ידע אבא הטוב כי עם רבים,

 עם המוני ישראל הרבים, לטבח יובל
 ועימו אל הבור, הנביאים, המפרשים, חז"ל.

 
 "ן בי"תוקרה בשנת ת"ו שי --

 ואבי אובד1
 

 ועוד אין ולא תהיה קריאה מהסה
 על קולו המצווה:

1 1 1 ! ה ש ע ר  ש א ת  א ר  ו כ  ז

"לבסוף נפתחה הדלת ולראשונה בשתים עשרה שעות נשמנו 

אוויר צח. נשמנו לרווחה, כי הצחנה בקרון מן האנשים הרבים, 

בקרון סגור שאין בו שירותים, הייתה בלתי נסבלת. השמש 

נו. את פנינו קיבלה חבורה של חיילים גרמנים זרחה, אבל לא ל

 דם.-עם מכונות ירייה וכלבי

החיילים נבחו לעברנו: 'החוצה, החוצה! מהר, מהר!' אבי, שידע 

גרמנית ניגש לאחד השומרים ואמר לו שאנשים רבים מתו 

בדרך. השומר הורה לכמה אסירים להרים את הגוויות ולשאת 

 ו לציית לפקודות."אותן על כתפיהם אל המחנה. נאלצנ

 ברי

פסיעות אחדות מהמקום שבו ירדנו מהרכבת, עמד קצין נאצי 

והורה לאנשים לגשת לתורים השונים. למזלי שמו אותי בקבוצה 

של מבוגרים, והצלחתי להישאר עם אבי. כשעמדתי לפני הקצין 

, אך משהו 21הנאצי, שאל אותי לגילי. עמדתי לומר שאני בן 

ד. לכן לא אמרתי מאומה. אבי הבין מה עצר בעדי. אולי הפח

. הקצין הנאצי השתהה לרגע, סקר 21מתרחש ואמר שמלאו לי 

אותי מכף רגל ועד ראש והרים את זרועו הימנית, ושלח אותי 

הייתי הולך עם  21אל המבוגרים. אילו אמרתי שאני רק בן 

 הילדים האחרים אל מותי.

 דוד
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 אירנה ליבמן -ת הלכנו בחמישיו
 

 הלכנו בחמישיות.
 השמש יקדה מעלינו,

 קיץ היה.
 

 הלכנו בחמישיות.
 כל הראשים גזוזים,

 כל העיניים ללא מבע אנוש.
 ל כאילו לא היה,הכ

 הכל כאילו חלום שקם לתחייה,
 חלום בלהות.

 
 קיץ היה, השמש יקדה.

 "לא כלום, לא כלום, אל תבכי ילדה"
 

 הלכנו בחמישיות.
 פסענו בשתיקה.

 לא שתינו זה שעות עשרים וארבע,
 גם לא אכלנו. אין בכך כלום.

 אין כבר צרך בדבר.
 ואם יש? למי זה אכפת?
 שבצלמו נולד? לנו? מי אנו? האם אדם

 "יש לך כוח לצחוק ילדה?" -"ח! ח! ח!"
 "לא. זה סתם. אין בעיניים יותר דמעה,

 רק הצחוק השטני הרוקד במעי.
 מתי יגמר הכל ודי?"

 הלכנו בחמישיות.
 שפתים יבשות וסדוקות. רגלים מדממות
 אך מתרוממות, מתוך הרגל? מתוך פחד?

 
 לא! ודאות היא שהדרך אחרונה

 יה כבר כלום, כבר כלום...ואחריה לא יה
 "עדיין בוכייה ילדתי הקטנה?"-

 עדיין בוכייה.
 "קחי את הסיר הגדול ושתי את המים הדלוחים."-
 "אני? אין לי כבר צרך בכך,-"ואת?" -

 הך. גופי לא גוף-לי כבר הכל הינו
 ונפשי לא נפש. אני כלי מעל לכל זה.

 אולי אבן? אולי רוח רפאים מימים עברו

 רדה בלאט ממרומיםשלפתע י
 ומשחקת בקרקס הזה, קרקס ללא צחוק

 וללא מחיאות כפים. קרקס לנידונים למוות,
 מה זה?עווית הרעידה את כפות רגליך?

 שלי הן רגועות, ריקות מכל תחושה.
 הכל ריק: מח, לב,קיבה וכליות.

 עדיין השפתיים דובבות.
 הביטי, דמנו כפרחי כלניות
 הגדלות במפתיע בישימון.

 השעה שאלת? למי יש כאן שעון?מה 
 השמש עדיין יוקדת, זה יום."

 יום אחרון.
 

 השמש יוקדת כל כך. קיץ.
 "תנו לי לשתות. לא אוכל יתר."-
 "עדיין יש לך רצון? מה טוב.-

 הביטי, עוד מעט ויגיע הסוף,
 כלו לבן, כלו שקט,

 כמו השמש היוקדת מעלינו,
 כמו חצץ מתחת לכפות רגלינו

 ם כמו הקו שעל גבנוהיחפות. לא אד
 וכמו הדם המרטיב את אבני

 השטח, בו עברנו אנו.
 אלוהים! האם עדיין רואה אתה אותנו?"

 
 הלכנו בחמישיות. שקט. קיץ.

 רק אבני חצץ רוחשות
 וסופגות את הדם.

 היא נפלה כך, סתם,
 הילדה הקטנה שאינה עוד בוכה.

 היא שוכבת שקטה, מאופקת, שמחה.
 נה השמש מעליהכן, שמחה. טוב לה. לב

 צהבהב החצץ. כאן היא תשכב. -ולבן
 לא תוסיף לקום, לא תוסיף לבכות,

 לא לצחוק, לא להצעיד את הרגלים.
 מעליה כחולים השמים.

 הלכנו בחמישיות.
 השמש יקדה מעלינו,

 קיץ היה.
 בשורה האחרונה נשארו רק ארבעה.

 

מזו. קיבלתי שתי נעלי ערב שונות לגמרי זו 

האחת הייתה נעל על עקב גבוה, והאחרת 

שטוחה, והן היו בגדלים שונים. מובן שאף אחת 

לא התאימה לי כיוון שנועדו לאישה מבוגרת, 

ולי היו רגליים קטנטנות. היה עלי ללכת בחצר 

 המחנה המכוסה שלג וגם לעבוד בהן.

 (55אגנס )בת 

כולנו נראינו אותו הדבר. לראשונה פגשתי 

ן בו הבדלי מעמדות. עשירים, עניים, עולם שאי

צעירים, זקנים, לכולם היה עתה גורל אחד. 

בקושי הכרתי את אבי. אנשים קראו זה בשמו 

של זה. קשה היה לזהות, רק לפי הצורה. 

חברים היו חולפים לידך ולא מזהים אותם. זה 

 היה סיוט.

 מל
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אנשי ס.ס עם שוטים וכלבי צייד אלזסיים שרצו בשטח. 

בהלה השתלטה על הכל, כאשר בני משפחה נקרעו 

באכזריות איש מאחיו. הורים קראו לידיהם האובדים, 

ואמהות צרחו את השמות מעל לקולותיהם הרמים של 

השומרים. כולם בלי יוצא מן הכלל, איבדו את עשתונותיהם 

דעתם, והדבר סייע למזימתם של אנשי הס.ס. ואת צלילות 

מטרתם היתה לשבור את רוחנו, למחות כל שריד לרגשות 

אנוש, להחדיר בנו פחד, אימה ובהלה. החרדה המסמרת 

 שיער שהוחדרה בנו ברגע בואנו, לא עזבה אותנו אף לרגע.

 51שמחה בן 

ה ב ידו, הוא ציווה: 'גברים "איש ס.ס. בא לקראתנו ְוַאל ָּ

שמאלה! נשים ימינה!' ארבע מילים שנאמרו בשקט, 

באדישות, ללא כל התרגשות. ארבע מילים פשוטות, 

קצרות. ברגע זה נטשתי את אימי. בטרם הספקתי לחשוב 

על כך, חשתי את כף ידו הלוחצת של אבי: נותרנו לבדנו. 

סעות בחלקיק של שניה, יכולתי לראות את אימי ואחותי פו

לצד ימין. צפורה החזיקה בידה של אימא. ראיתי אותן 

מתרחקות; אימא ליטפה את שערה הזהוב של אחותי, כמו 

ביקשה לגונן עליה ואני המשכתי ללכת לצדו של אבי, עם 

הגברים. לא ידעתי כי ברגע זה, במקום זה, עזבתי לנצח 

 את אימי ואת צפורה."

 

 (, טרנסילבניה.51אלי ויזל )

 אברהם שלונסקי -שאלו שרופים באש! 
 

 שאלו, שרופים באש, שאלו, שרופים עד אפר:
 בליעל את הקודש לחלל,-איך העזה יד

 על מוקד בלב אירופה העלות גווילי הספר,
 לעיני המון פרוע ומרשע משתולל!

 
 החזרה מלכות החושך? החזרו ימי ביניים?

 כופה? או אם שב למשול אטילה ובזרוע הוא
 מי פילל כי בימינו תמצאנה הידיים

 פה?-דה-להבעיר את אש התופת למוקד אוטו
 

 אך אמרו זאת חכמינו, כי ידענו זאת מקודם:
 הגווילים כי יישרפו, עוד תפרחנה אותיות...

 הן פורחות כשרפי קודש ורושמות בכתב של אודם:
 בליעל, שכיבתה את האורות".-"ארורה את יד

 
 , הצרורה בגוויל הספר,כי הרוח בת הנצח

 אש הרשע לא פגעה בה, גם בבגוד בה האדם!
 היא דומה לעוף הפלא, העולה מתוך האפר:

 נהדרת שבעתיים
 וקיימת לעולם.

השעות של המחנה היה רגע  11-א מכל בהרגע הנור

היקיצה: שלוש שריקות של משרוקית היו קורעות אותנו 

בלי רחם, בעוד לילה, משנתנו המייגעת. באותה שעה היינו 

מתחילים להתלבט בנעליים הרטובות, שבקושי רב יכולנו 

לתחוב לתוכן את רגלינו הפצועות והבצקות. ברגעי 

על צרות פעוטות ערך,  השכמה אלה נשמעו אנחות ויבבות

כגון קריעת תיל ששימש תחליף לשרוכים. בוקר אחד 

שמעתי אדם, שהכרתיו כאיש אמיץ בעל הליכות של 

כבוד, בוכה כילד משום שנעליו הצטמקו ממידת רגליו 

 ואנוס היה לצאת יחף אל רחבת המצעד המושלגת.

 אלמוני
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 אושוויץ
 

 לירקע כל
מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ שבפולין היה המחנה הגדול ביותר במערכת המחנות של גרמניה הנאצית במלחמת 

 העולם השנייה, והמחנה בו הושמדו בגז המספר הגדול ביותר של יהודים בשואה.
קעו בו מאמצים (, הוש3641עד ינואר  3644אושוויץ היה מחנה ההשמדה שפעל זמן רב יותר מכל שאר המחנות )מיוני 

טכנולוגיים יוצאי דופן, הרבה מעבר למה שהושקע במחנות אחרים, והתבצעו בו ביזה ושוד של הקרבנות, על רכושם 
 .  וגופם, בהיקף חסר תקדים

 מחנות. שלושת המחנות העיקריים היו:-באושוויץ הייתה מערכת ענקית של שלושה מחנות עיקריים וכארבעים תתי

  אושוויץI71,444-כוז המקורי ששימש כמרכז מנהלי לכל תשלובת המחנות. במחנה זה נרצחו כ, מחנה הרי 
 שבויי מלחמה סובייטיים;  31,444 -אינטלקטואלים פולנים וכ

  אושוויץII ואשר שימש גם כמחנה  צוענים 44,444-)בירקנאו(, מחנה השמדה שבו נרצחו כמיליון וחצי יהודים וכ
  עבודות כפייה.ריכוז בו החזיקו אסירים לביצוע 

  אושוויץIII  מונוביץ(, ששימש כמחנה עבודה עבור חברת אי גה פארבן, וכמרכז הניהולי של כל מחנות המשנה של(
 אושוויץ, שבהם נוצלו היהודים בעבודת כפייה.

 .קילומטר ממערב לקרקוב, בדרום פולין 14-מחנות אושוויץ נמצאים ליד העיר הפולנית אושוויינצ'ים, כ
נשלחו לאושוויץ מכל רחבי אירופה: מנורבגיה בצפון עד רודוס, בדרום אירופה, ומטולוז בדרום צרפת ועד יהודים 

אוקראינה במזרח. רוב האנשים הגיעו למחנה ברכבת, לעתים קרובות אחרי נסיעת זוועה בקרונות בקר שנמשכה כמה 
 .ימים, ואף מעל שבוע

במהלכו הפציצו  .3644באוקטובר  7 -אנשי הזונדרקומנדו, ב המרד היחיד שאירע בפועל באושוויץ היה המרד של
 לאחר מרד הזונדרקומנדו נעצרה למעשה ההשמדה בתאי הגזים.. 4והרסו האסירים את משרפה 

האסירים שנותרו במחנה הוצעדו בצעדה כפויה אל תוך גרמניה. צעדה  444,.1. פינוי המחנההחל  3641בינואר  .3-ב
הגיע הצבא האדום אל המחנה,  3641בינואר  47-ב איש מתו במהלכה. 31,444-ות"; כזו נודעה בשם "צעדת המו

 אסירים שנותרו בו. 7,144-ושחרר כ
 3.3הערכות, בין היהודים. מספר הנרצחים נע, על פי  3,344,444-כ מתוכם מליון איש 3.1גורשו לאושוויץ בסך הכל 

 .מליון איש 3.31-מליון איש ל

תר לנו דבר: לקחו את הבגדים, את "עד התחתית הגענו, לשפל המדרגה, למטה מזה אי אפשר לרדת. לא נו

יקשיבו לא יבינו. עוד מעט גם  הנעליים, ואף את שערותינו לא הותירו לנו. אם נדבר לא יקשיבו לדברינו, ואם

את שמותינו ייטלו. אם בכל זאת נרצה לשמור עליהם, יהיה עלינו לאזור את כל כוחותינו כדי שישרוד דבר מה 

 .מאתנו. דבר ממה שהיינו

, כל אחד להרהר מה ערכם של אפואדע שלא בנקל ניתן להבין את דברי, וטוב שכך הוא. ינסה נא, אני יו

הרגלי היום יום הקטנים של כל אדם וכמה משמעות יש להם: לחפצים רבים שיש אפילו בידי פושט יד עני 

כמו איבר  טכמע מישותנוממחטה, מכתב ישן, תמונה של אדם יקר. דברים מעין אלה הם חלק  שבקרן רחוב:

מאיברי גופנו. אין אנחנו יכולים לשוות בדמיוננו את החיים בלעדיהם. אם הם אובדים מיד אחרים תופסים את 

 .מקומם. והם שלנו משום שבחובם טמונים הזיכרונות; משום שיש בכוחם לעורר בנו מחשבות

 

כל מה שהיה לו: אדם כזה לא  ,לעתה שוו בנפשכם אדם שניטל ממנו ביתו, הרגליו, בגדיו, הורחק מיקיריו, הכ

אונים. לא נותר לו כבוד עצמי; הוא לא יכול עוד -אומלל וחסר יהיה אלא קליפה ריקה, לא נותר לו דבר, הוא

הופך ליצור  לרע. מי שניטל ממנו הכל בהינף יד, גם אישיותו ניטלת ממנו בקלות יתרה. הוא להבחין בין טוב

אדם. ..אולי כעת -להתייחס כאל בן מחשבה תחילה. ליצור כזה איןנחות ביותר שקל להחליט להמיתו בלי 

 ."מחנה ההשמדה" ניתן להבין את המשמעות הכפולה של השם

 פרימו לוי
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 מכתב לגיהינום
 

 עבר של מחנה אושוויץ בירקנאו.שמפקדו ל S.S –אל קצין ה 
 

 מאושוויץ 29919סוף סוף הגיע הזמן שתדע דברים אלה ממני, האסיר לשעבר מספר 
 

זה אני שהובלתי עם משפחתי כמו בהמות, בקרון של בהמות, בצפיפות שלא תתואר, במשך שני ימים ולילות אל 
. אפילו המחנה שלך, מבלי שתינתן לי אפשרות לקבל מים או לצאת לעשות צרכים אפילו פעם אחת במשך כל הדרך

 לשבת לא היה מקום. נקבע תור כדי שכמה מאיתנו יוכלו לשבת מדי פעם.
זה אני שנגררתי מהקרון החוצה באכזריות כשהגענו למקום האיום ההוא. הופרדתי ממשפחתי, את רובם יותר לא 

חרתי להמשיך ראיתי בחיים, הופשטתי ערום והובלתי תוך מכות בעדר של אנשים מושפלים עד עפר, כמוני, למיון. נב
 לחיות לעת עתה ולסבול. אך רק זמנית, עד ניצול טיפת הלשד האחרונה שבי.

זה אני שהולבשתי פיז'מת פסים דקה ושתי נעלי עץ שמאליות, קועקע בי מספר ונזרקתי יחד עם כולם למכלאת ענק 
 המכונה מחנה הצוענים.

דייסה מסלק בהמות לא רחוץ בתוך סיר לילה זה אני שהושפלתי בכל דרך אפשרית, הורעבתי ללא גבול וקיבלתי 
שנלקח מבין חפצי היהודים השדודים, יחד עם עוד תשעה אסירים, על מנת ללגום, לאכול בלי כף ומזלג, בתור, כשכל 

 אחד לוטש עיניים רעבות לעבר חברו לראות כמה הוא אוכל.
ה של תפוח אדמה מהאשפה של מטבח זה אני שקיבלתי חמש עשרה מלקות בכבל חשמלי עבה כשניסיתי לקחת קליפ

 . S.S –ה 
גרם לחם וחצי ליטר נוזלים ביום. זה אני  261זה אני שעבד בפרך במשך שש עשרה שעות במכרה של מלח תמורת 

שקפצתי, רצתי והשתטחתי לפי הדרישה והשיגיון של הקצין התורן שערך את סלקציות לחיים או למוות מדי פעם. 
ק הקפיצה ומהירות הריצה ובכל זאת נשארתי בחיים ולא מתתי, למרות שלא פעם קנה המידה לחיים היה מרח

 עלתה בי המחשבה להפסיק את המאמץ ולעשות לזה סוף.
הנה כעת קטע מהעיתון שהופיע השבוע בישראל: "חברי משלחת המונה חמישים בני נוער מהתנועה הקיבוצית 

 אמרו הנערים קדיש ושרו את התקווה!" המאוחדת, הניחו זר והניפו את דגל ישראל. בתום הטכס
 באושוויץ! –אתה יודע איפה? 

 רציתי שתדע שנערה אחת מהמשלחת, הינה הנכדה שלי של אסיר לשעבר מאושוויץ.
שנים ואני כל הזמן הזה לא יכולתי להתגבר על התחושה שייסרה אותי, למה לא התקוממתי?  91עברו מאז 

סיפרתי להם על הקורות אותי שם, בפלנטה האחרת, מפני שנתתי שיובילוני התביישתי בפני הבנים שלי וכמעט שלא 
 כצאן לטבח.

 והנה דווקא הנכדים שלי, כולם תוצרת ישראל, עזרו לי להבין.
אני כן התקוממתי, כן לחמתי בכם, מפני שרציתם שאמות שם, שתוכלו לפזר את האפר שלי יחד עם אפרם של 

בל אני לא נכנעתי לכם. ועכשיו יש המשך ועתיד. נכדתי עברה בשערים המיליונים הרבים בשדות אושוויץ. א
המקוללים של אושוויץ, נערה גאה, חברת המשלחת מישראל תחת דגל ישראל ושם בגיא ההריגה שרו את ההמנון 

 של מדינת ישראל.
שניצחתי. סמלי  ובכן לא הלכתי כצאן לטבח, אלא נאבקתי, מרדתי והמשכתי. על כן הייתה מלחמה בינינו ואני זה

 נכדי -הניצחון שלי 
 על החתום

 צבי המאירי
 סבא של שגית מהמשלחת

 מדינת היהודים -חבר קיבוץ מישראל
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ומאז לא הייתי עוד עבורם אדם עם  18491לפנות ערב. בזרועי הטביעו מספר  24.2.11-לאוושויץ הגענו ב

 שם אלא מספר שאמור להיות כל זהותי עד אשר במשרד המחנה יסומן לידו צלב קטן עם תוספת: מתה.

וכך החלה הוויתי בגיהנום, שבני אדן כוננו אלה לאלה, הרוצחים לקורבנותיהם. הושלכתי אל תוך בלוק 

 , אל תוך הוייה של טירוף, של זוהמה, של אי שפיות, הוייה תהומית.21מספר 

נבנה חדר רחצה, ובו מספר כיורים עם מים  11כשבאנו לבירקנאו לא היו במחנה מים, רק לקראת סוף 

השפתיים של העצירות שהגיעו לפנינו היו שחורות, צרובות מצמא. צמא זה משהו נוראי, יותר גרוע זורמים. 

מרעב. לא עבר זמן וגם שפתיי השחירו. בחורף עם האדמה המכוסה בשלג, והרגליים כושלות. קרה לא פעם 

קו. כשסוף שהתורניות שהלכו להביא קפה החליקו והפילו את החבית והמשקה העכור אבל החם נשפך בחל

סוף הגיעו לבלוק התנפלו עשרות נשים על החבית כדי לזכות בקצת "קפה" לריכוך הצריבה שבפה ואולי אף 

 לרחצת הפנים.

בארבע לפנות בוקר, בחוץ עוד לילה חשוך, משרוקית שורקת, האחראית בלוק צועקת מעירה אותנו לצל 

לצאת מהר החוצה ולעמוד שם בחמש שורות ספירה( ועלינו לקום, להיאבק על קצת נוזלים, ו-אפל )מפקד

 צפופות, בכפור בייאוש באין אונים.

הנה כך: גלחו את ראשי, קעקעו מספר על ידי, זרקו לעברי בגדים משונים ומקומטים מאוד. יכולת לקבל 

שמלה אלגנטית מפריז או שמלת משי קייצית מבריקה בחורף, ולא לפי המידות שלי, כלומר הרגשתי את 

 ות שבצורתי, הרגשתי מושפלת.הגרוטסקי

קשה מאוד להסביר למישהו את ההרגשה של נערה, של אישה, שלה ראש מגולח, לא מכוסה במטפחת. 

אמנם את עצמי לא יכולתי לראות כי לא היה במה להשתקף, אבל ראיתי את האחרות וזה הספיק לי, 

רות משוות לפנים מראה בלתי שפוי ידעתי שאני נראית כמוהן. זה מעניין שראש מגולח עם קצת שערות סומ

של משוגעת. יכול להיות שהיה גם משהו מוזר במבטינו, משהו שגבל עם טירוף. כך אני זוכרת שנראינו, ואין 

 פלא, הלא כולנו היינו על סף המוות המודע.

 מתוך עדותה של אווה פלדנקייז

 

 מרד הזונדרקומנדו באושוויץ / ישראל גוטמן

9.21.2799 
 

מאות מעובדי -פרץ המרד. הוא הקיף במשך דקות ספורות כשש -ביום שפשטה הידיעה על טראנספורט שני 
הושלך חיים אל תוך הכבשן נשרף ופוצץ כליל. הקאפו הגרמני, הידוע באכזריותו,  1הזונדר. הקרמטוריום מס' 

פנים נהרגו ארבעה אנשי ס.ס. ונפצעו רבים. שטח המשרפות הפך לשדה קרב. האסירים פרצו -אל-ובקרב פנים
את הגדר ומאות נתפזרו בסביבה. קמה בהלה בין הנאצים. אלפיים קלגסים הוזעקו, והוכרז מצב הכן במחנה. 

 ".   הנאצים קראו את האסירים היהודים בבירקנאו ל"אפל
הם התרוצצו כעכברים בבוא הסערה. נמוגו הביטחון העצמי וגאוות הנאצים. נתברר שאומץ ליבם עמד להם 

 בעיקר בשעות הרצח.
אסירי בירקנאו והמחנות האחרים לא באו לעזרת  האסירים המתקוממים. גורל המורדים נחרץ מראש. אך יום 

במקום ששימש במשך שנים גיא הריגה למליוני  ירים.המרד של הזונדרקומנדו היה לסמל של נקמה ועידוד לאס
הנאצים הראשונים באוושויץ. והיו אלה יהודים שנלחמו. במחנה הענקי, שמנה -מידי האסירים -קרבנות, נפלו 

רבבות אסירים כלואים, פרץ קומץ יהודים את אווירת הכניעה וההשלמה עם הגורל. התקוממות הזונדר הוכיחה 
 ירופה כי היהודים יודעים ללחום על חייהם.לאסירים בני אומות א

 לפי עדויות במשפט אייכמן
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 אלוהים, מי ברא את אושוויץ?! ק.צטניק

 
גלגלת, שלד עירום בין ואני בתוך המשאית המת

שלדים עירומים, נשלח עכשיו בידי הגרמני המפהק אל 
הקרמטוריון. מביט בו ובפיהוקו, ופתאום שואל את 
עצמי: האם הוא שונא אותי? הרי הוא אפילו אינו 
מכיר אותי. גם את שמי אינו יודע. אני מוסיף להביט 
בו ושואל את עצמי: האם אני שונא אותו? הרי אני 

את שמו אינני יודע, כשם שאין אני יודע את אפילו 
שמות כולנו, המובלים עכשיו לקרמטוריון. כל מה 
שאני יודע על הגרמני הזה הוא שבוודאי היה רוצה 
עכשיו, בבוקר קר זה, להישאר במיטתו החמה, בלי 

שחר משום שמשאית עמוסת חומר -להשכים עם
 צריכה לצאת לקרמטוריון. 

כמוה לא ידעתי מעודי: אם ברגע תקפתני זוועה ש-בו
כך הוא, הרי יכול היה הוא לעמוד כאן במקומי, שלד 
עירום במשאית, ואילו אני, אני יכולתי להימצא שם 
במקומו, בבוקר קר כזה, דואג לשלוח אותו, ומיליונים 

וכמוהו הייתי גם אני מפהק,  -כמוהו, לקרמטוריון 
ה משום שהייתי מעדיף , כמוהו, להוסיף ולשכב במיט

 בבוקר קר שכזה.

והוא, כמוני עכשיו, היה מביט לעברי בתוך המשאית 
 המתרחקת?

והאם היה הוא, המוזולמן, חושב אז אודותי, איש 
ס.ס., כפי שאני חושב עכשיו אודותיו? אהה, אלוהים, 
אל רחום וחנון, כלום אני הוא, אני הוא שבראתי את 
אושוויץ? ! שהרי לא די שגרמני זה שלעיני, סמל 
גולגולת המוות על כובעו וידיו תקועות בכיסי מעיל 

וזו  -ס.ס. שחור, יכול היה להיות במקומי, אלא שאני 
 אני יכול הייתי להיות במקומו?! -הנוראה בזוועות 

נא פניך -אלוהי אושוויץ! האר-אהה, אלוהים, אל
כפיך למען אדע מיהו היושב בתוכי ונשלח -ליציר

מיהו היושב בתוכו ומדוע? ו -עכשיו לקרמטוריון 
ומדוע? אתה היודע כי  -ושולח אותי לקרמטוריון 

ברגע זה שנינו, השולח והנשלח, שווים אנחנו כבני 
 כפיך, בדמותך ובצלמך.-אדם!  יצורי

 
 

 מתוך נאומו של אלי ויזל ניצול מחנה אושוויץ בטקס לציון שישים שנה לשחרור המחנה.
 

"האדם שעומד מולכם הוא סופר שכותב על השמדת תרבות שלמה על ידי משטר ברוטאלי ואכזרי,אני מדבר 
אליכם כבן של עם עתיק, העם יחידי ששרד מהימים העתיקים, עם שעבר שואה ודיכוי, אבל לא נשברה תקוותו 

 לגאולה".
   

היינו יכולים להגיב באלימות, בשנאה, אני מפציר בכם במלוא הענווה, במלוא הכבוד, לשמוע את עדי הראיה. 
ברגש נקמה, אבל לא עשינו זאת. כל אלה הם מחלות. כעד יהודי שניצול מהשואה אני מדבר על הסבל של 

 בני עמי כאזהרה שהדבר לא יעשה גם לאחרים.
 

 אם העולם היה מקשיב לאלה מאיתנו שניסו לדבר אפשר היה למנוע את קמבודיה, בוסניה ורואנדה. אנחנו
יודעים שבשבילם זה מאוחר מדי. הם נעזבו על ידי האלוהים ונבגדו על ידי האנושות. אבל זה לא מאוחר מדיי 
בשביל הילדים של היום, שלנו ושלכם. בשבילם צריך להוקיע את האנטישמיות או שנאה דתית או אתנית. אלה 

 שעושים היום טרור צריכים לעמוד לדין על פשעים כנגד האנושות.
 

הוא ההווה, אך על העתיד עדיין ניתן להשפיע. אלה ששרדו את אושוויץ מטיפים לתקווה ולא ייאוש. העבר 
 האם העולם למד את הלקח?". -השאלה שתמיד נשארת איתנו 
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 בית חרושת
 

 "בית חרושת למוות."
מוסיפה להגדרה זאת את המילה אכן כשמו כן הוא. הייתי 

 "משוכלל".
 כלומר: בית חרושת משוכלל למוות".

 בהתחלה היה זה בית חרושת פרימיטיבי.
 כמו כל בית חרושת מתחיל.

 אך הנאצים הצליחו להפכו למשוכלל.
 כיצד?

 ע"י תאי גזים. ניסויים אכזריים. מכות, רצח ויריות.
 זריקות רעל. הרעבה ומה עוד?

 האדומות הסדר והניקיון כאן בין הלבנים
 אפשר לראות את "גאוניותו" של האדם

 ברצח בני אדם שנבראו בצלמו.
 האדם הפך למספר

 האדם הוא אפס רק מספר.
 ואנחנו שעומדים כאן ביחד בקומה זקופה

קיבלנו על עצמנו בדומיה את החובה הקדושה "לזכור את 
 הכל.

 לזכור ודבר לא לשכוח."

 און -אלה דור - מספר על היד

 
 פעם בקיץ, כשנשארו לבד,

 ראיתי לסבתא מספר על היד.
 -סקרן וחוקר  -הייתי פעוט 

 שואל ומשיב מבלי לדבר.
 הנחתי ידי הרכה על זרועה

 תלוש כל ספרה ממקומה.ורציתי ל
 -וסבתא חבקה ונשקה 

 בלי הסבר.
  -רק אמרה חרישית 

 כשתגדל אספר.
 ספרה על תקופה קרובה רחוקה,

 על עם בגולה, על שואה וגבורה,
 על קר ורעב, מחנות עבודה,

 …וכיצד דרך נס ממות נצלה
 פעם בקיץ, כשנשארנו לבד,

 על היד קנשקתי לסבתא חז
                                  

 

נכתב ע"י זלמן גראדובסקי, איש הזונדרקומנדו, 
שהיה ראש המרד וכתב יומן בו תיעד את 

 במחנה ואותו הטמין באדמה.המתרחש 
 

בוא אלי, אתה אזרח העולם החופשי, אתה שהמוסר 
האנושי והחוק ערבים לקיומך ולביטחונך, ואספר לך איך 
רמסו פושעים מודרניים ורוצחים שפלים את מוסר החיים 

 ואת חוקי הקיום השחיתו...
...קום ידידי, צא מן הארמונות החמימים והשלווים שבהם 

ור אומץ והתלווה אלי בסיור על פני יבשת אתה חוסה, אז
אירופה, שם פרש השטן את שלטונו. אספר לך ואוכיח 
בעובדות כיצד השמיד הגזע העליון והמתורבת עם חלש 

 וחסר מגן, שלא )הוכשר( לפשע, את העם היהודי...
...הפרד מידידיך ומכריך, כי )אחרי( ראותך מעשי הזוועה 

י כביכול, ודאי תרצה הסדיסטיים של עם השדים התרבות
למחוק את שמך ממשפחת האדם. או אז תתחרט כי ראית 
אור עולם... תבקש נחמה בין חיות שדה אכזריות תחת 
לחיות בין שטנים מתורבתים... האדם בהופכו לחיה. ככל 
שמרובה התרבות כן אכזריות הרוצח, ככל שמרובה 
הציוויליזציה כן גדול הבארבאר, ככל שההתפתחות גבוהה 

 כן נוראים מעשיו...
 ... הסכת ושמע ידיד מה מתרחש כאן...

 פרימו לוי -מתוך "הזהו אדם?" 
 

להבין את דבריי, וטוב  אני יודע, שלא בנקל ניתן
שכך הוא. ינסה נא אפוא כל אחד להרהר כמה ערך 

יום הקטנים של כל אדם וכמה -להרגלי היום
משמעות יש להם, לחפצים רבים שיש אפילו בידי 

ממחטה, מכתב ישן,  -פושט יד עני שבקרן רחוב 
תמונה של אדם יקר. דברים מעין אלו הם חלק 

גופנו... עתה שוו  מיישותנו כמעט כמו איבר מאיברי
בנפשכם אדם שניטלו ממנו ביתו, הרגליו, בגדיו, 
הורחק מיקיריו, הכול, כל מה שהיה לו, אדם כזה לא 
יהיה אלא קליפה ריקה, לא נותר לו דבר, הוא 
אומלל וחסר אונים: לא נותר לו כבוד עצמי, הוא 
לא יכול עוד להבחין בין טוב ורע. משום כך בקלות 

הכל, גם אישיותו ניטלת ממנו  יתרה מי שאיבד את
בקלות יתרה. הוא הופך ליצור נחות ביותר שקל 
להחליט להמיתו בלי מחשבה תחילה. ליצור כזה אין 

אדם. במקרה הטוב ביותר יישפט -להתייחס כאל בן
לחיים או למוות בשל שיקול של תועלת. אולי כעת 
ניתן להבין את המשמעות הכפולה של השם "מחנה 

 השמדה".
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 הלינה בירנבאום -המספר על זרועי 

 

 רציתי לכתוב משהו
 ט על המספר החרו

 תעודת זהותי מאושוויץ -בזרועי 
 הוא בבשרי

 איתי תמיד וכך מזה ארבעים שנה
 לא החוויר, לא דהה

 שום אות לא נמחקה בו
 האם הוא מפריע לי? לא, לי לא

 אני כל כך רגילה כאילו היה לי מלידה
 אבל לפעמים כשמעורר תשומת לב

 בסביבה זרה, צפופה

 בי   -ומסתכלים בו 
 וכהלא נוח לי נוצרת מב

 לא אוהבת להיות במרכז העניינים
 לחוש במבטים חוקרים, סקרנים, מנחשים

 או מדביקים תווים  –מתפעלים 
 וזה מאוד מפריע

 בכאלה רגעים של שאלות מטרידות 
 של רחמים משפילים

 של התעניינות בכמות הכספים  -)או גרוע יותר 
 הניתנים על ידי הגרמנים( 

 כיאני משתוקקת שתמיד ישרור חורף 
 אז על הכל מכסים... השרוולים הארוכים

 ןאבנר טרייני - בחזרה לאושוויץ
 
 ת:ַח ק ַאי ַר ִת רְּ ַכ זָ 

 ים,ִּל ַג לְּ ַג ק ַה ּושקְּ ִש 
 ים,ִט ָר ֹממְּ  ל זֶ רְּ ַב  -יֵס ַפ 

 ים,ִט ָר ֹממְּ 
 ים...ִט ָר ֹממְּ 

 
 ת:ַח ק ַאי ַר ִת עְּ ַד יָ 

 תמּוא ָאֹל
 ם:ֵא רְּ ב ֶא ּוד שַע 

 ים,ִט ֵק שְּ 
 ים,ִד לּוֲח 
 ים...יִב ִש ֲע ים, ַמ יִב ִש ֲע ַמ 

 
 י:אִת ָב ּו

 ים,ִט ֵק שְּ 
 ים,ִד לּוֲח וַ       

 --יםיִב ִש ֲע ַמ 
 ים!ִח ָר ה פְּ ָּמ , ַכ הֹו      

 

 מתוך העדות של יחיאל דינור )ק.צטניק( במשפט אייכמן
 

 דינור?                      ש. מה הסיבה שבגללה חסית בשם הספרותי "קצטניק", מר
הפלנטה אושוויץ. הייתי  ת. אין זה שם ספרותי. אינני רואה עצמי כסופר הכותב דברי ספרות. זו כרוניקה מתוך

 שם במשך שנתיים. אין הזמן שם כפי שהוא כאן על כדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגלי זמן אחר.                               
בי פלנטה זו לא היו שמות, לא היו להם הורים, ולא היו להם ילדים. הם לא לבשו כדרך שלובשים כאן; ולתוש

הם לא נולדו ולא הולידו; נשמו לפי חוקי טבע אחרים, הם לא חיו לפי החוקים של העולם כאן ולא מתו. 
                       השם שלהם היה המספר היה המספר קצטניק. הם לבשו שם, איך לקרוא...            

 

 ש. כן, זה מה שהם לבשו שם? )מראה לעד לבוש אסיר מאושוויץ(.                    
ת. זהו הלבוש של הפלנטה הקרויה אושוויץ. ואני מאמין באמונה שלמה שעלי להמשיך בשם זה כל עוד 

תעוררה אחרי צליבת אדם שהעולם לא יתעורר אחרי צליבת העם, למחות את הרעה הזאת, כשם שהאנושות ה
אחד. אני מאמין באמונה שלמה שכשם שבאסטרולוגיה הכוכבים משפיעים על מזלנו, כן כוכב האפר אושוויץ 

 עומד למול כדור ארצנו ומשפיע עליו.                                                  
 לנטה הזאת, אם אני, הנפיל של הפלנטהאם אני יכול לעמוד כאן לפניכם היום, ולספר את הקורות מתוך הפ

הזאת, יכול להיות כאן ועכשיו, הרי אני מאמין באמונה שלמה שזה הודות לשבועה שנשבעתי להם שם. הם 
נתנו לי את הכח הזה. השבועה הזאת הייתה השריון בו נכנסתי לכח עליון מחוץ לדרך הטבע שאוכל אחרי 

מוזלמן לעבור את זה. כי הם הלכו ממני תמיד, הלכו ממני, נפרדו שנתיים, בהיותי  -זמנו של אושוויץ  -זמן 
 עינינו הייתה השבועה  הזאת. קרוב לשנתיים ימים ממני ותמיד השאירו אותי אחריהם.  ממני, ובמבט

 אני רואה אותם, הם מסתכלים בי, אני רואה אותם, אני ראיתי אותם ליד התור...
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 -נו ההרוגים תובעים דין אנח
 אלמונית

 
 לא תראה על קברנו פאר של מצבת,

 לא ימצאו שם פרח וברוש,
 גם לא זרים כסימן לעצבת
 ולא מלאכים מרכיני ראש.

 
 קול מאוושת,-אין שם פס פז, לא בת

 גם לא נרות באש התמיד.
 בעצמותינו הרוח רוחשת,

 אנחנו גוועים בבורות שטופי סיד.
 

 לבן גלגלתאין עוד תקווה ב
 בין חוטי תיל, מתחת מפלת,

 ואפר שלנו לאפרים
 נזרה מתוך הכדים השבורים.

 
 סביב העולם אנחנו שלשלת,

 זרע לכל הרוחות פרח,
 אנחנו מונים הימים בלי תוחלת,

 אך מאיתנו הזמן לא יברח.
 

 ובאים ובאים הרבים בסודנו,
 וכה נתעצם יום אחר יום,

 עד יתפחו ויגאו כל שדותינו,
 תפקע אדמתכם. ואיוםעד ת

 
 חילנו יצא, קרקפת ולסת

 ועצם אל עצם, שורה באין חסד,
 הרודפים נצעק בפניכם: -הרדופים 

 ההרוגים תובעים דין מידכם!
 

משוררת אלמונית שלחה את השיר הזה מן 
 1-המשרפה בבירקנאו לפני מותה ב

 .1499במארס 

לז'ק יעקב  -הנגן מאושוויץ 
 סטרומזה

 ניצול מסלוניקי
 

 כל בוקר
 גם כאשר קורה

 ולא חלמתי חלום בלהות
 כשהזיעה הקרה
 לא מעירה אותי

 כשאינני קם בבהלה
 מאימת הס.ס.

 כל בוקר.
 

 אני שואל את עצמי
 לאן אלך היום

 מתלבש ושותה תה
 ומדליק את המכונית

 ומתחיל לנסוע
 לאן?

 
 המנוע רועש

 המראות חולפים
 הרמזור, השדרה

 העלייה לגבעה, ההר
 חהשער הפתו

 כל בוקר
 יד ושם

 
 אל מול תמונת המנגנים

 תזמורת מובילה
 שירת ההולכים
 בגיא ההריגה

 או כן, אני כבר סב
 שערותיי הלבינו

 מעט מאוד נשאר
 אולם תווי פני דומים,

 היום קמעה למנגן,
 אני, שם בתצלום

 מאושוויץ.
 

 ואף על פי יקרה
 ומבקר ביד ושם יביט עלי

 ועל הקיר, וישתאה
 העולם ההואכראות אחד מ

 מראה שעבורו שייך
 אל העולם הבא

 שעבורי הוא
 עולם שכבר היה.

 
 אני אבוא לכאן

 כל יום, כל בוקר
 לכאן אשים את פעמיי

 עם הניגון ההוא בראש
 אל המראות בקיר

 
 ואל הריח העולה בנחיריי

 אותו אני, לבד, אכיר
 

 לכאן אני שייך
 אני לא "פסל חי", כי חי,

 במונומנט הזה
 זה יש ושם עמו חלקי
 וגוף שלי.
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 ויקטור פרנקל - מתוך: האדם מחפש משמעות
 

פעולה. מצויות דוגמאות רבות, מהן  "... נסיון חיי המחנה מורה לנו, כי יש בידי האדם חופש בחירת
דוגמאות שיש בהן מיסוד הגבורה, המוכיחות לנו, כי אפשר היה לגבור על האפאתיה, לדכא את הרגיזות. 
אדם מסוגל לשמור על שארית של חירות רוחנית, של עצמאות המחשבה, אף בתנאים נוראים אלה של ערה 

 נפשית וגופנית.
כרים את האנשים אשר היו עוברים בצריף לצריף כדי לעודד רוחם של אנחנו שהיינו במחנות ריכוז, זו

אחרים, כדי לפרוס להם מפרוסת לחמם האחרונה. אולי הם היו מעטים, אך די בהם להוכיח, כי אפשר 
לבחור את עמדתו במערכת  –ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחר: את האחרונה שבחירויות אנוש 

 דרכו.נסיבות מסוימות, לבור את 
ותמיד היו הזדמנויות לבחירה. יום יום, שעה שעה, נקראת לחתוך הכרעות, הכרעות שקבעו, אם תיכנע או 
לא תיכנע לכוחות שאיימו לשלול ממך את עצם יישותך, את חירותך הפנימית: שקבעו אם תהיה או לא 

בדמות האסיר תהיה כדור משחק בידי הנסיבות, אם תוותר על חירותך ועל הדרת כבודך ותתגלגל 
 הטיפוסי.

כשנתבונן מנקודת ראות זו אל תגובותיהם הנפשיות של אסירי מחנה ריכוז, על כרחנו יירא לנו לא רק 
כביטוי לתנאים פיסיים וסוציולוגיים מסוימים. קיום תנאים שונים, כגון חוסר שינה, מחסור במזון ולחצים 

כרחים היו להגיב בדרכים מסוימות. ולא היא. נפשיים למיניהם, עלול להעלות את הרושם, שהאסירים מו
 בסופו של חשבון מתברר, כי האסיר נהפך למה שהיה מתוך הכרעה פנימית, ולא רק עקב השפעות המחנה. 

מן הבחינה  –מה הוא יהיה  מכאן שביסודם של דברים יכול כל אדם, אף בנסיבות אלה, להכריע בעצמו,
 ז.ים את הדרת כבוד האדם שלו גם במחנה ריכובנפשית והרוחנית גם יחד. יכול הוא לקי
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 מחשבות אחרונות של ילדה בגיהינום של אושוויץ

 

 כשהקרון נפתח פתחתי את העיניים.

 אמא יצאנו לקור של אושוויץ.מחום החיבוק של 

 מסתכלת על כולם בעיניים גדולות וכחולות,

 והלחיים השמנמנות שלי שכולם אהבו לצבוט, הפכו אדומות.

 האנשים עם הפיז'מה עוזרים לנו לרדת.

 הראש מכוסה טוב טוב בכובע שסבתא פנינה סרגה.

 סבתא לא הגיעה איתנו ברכבת.

 בלינקה.היא וסבא נסעו למקום שקוראים לו טר

 אמא אמרה שהם שמחים, שטוב להם שם.

 גם דודה שרה ודוד שלמה נסעו איתם.

 

 אני לא מבינה למה האנשים הירוקים צועקים כל הזמן.

 זה מפחיד את אחי הקטן לייזר.

 הוא רק בן שנה והוא צריך לישון הרבה.

 האנשים הירוקים עם הכלבים לקחו את אבא לצד אחר משלנו.

 ה נשארנו לבד.אני, אמא ולייזרק'

 אבא מנופף ושולח נשיקה באוויר.

 "אני אוהב אתכם" הוא צועק,

 ומקבל מכה מהדוד הגדול עם הרובה.

 תחזור מהר אבא'לה; אל תשאיר אותנו לבד.

 –שהבאתי איתי את מישקה  לאיזה מז

 הבובה שקיבלתי מאבא בשנה שעברה כשהייתי בת חמש.

 

 הארוך. למסדרוןנהייה חם כשנכנסנו 

 ים לנו להוריד את הבגדים.עוזר

את השמלה הכחולה שלבשתי, אמא הניחה על הספסל והרימה אותי ואת 

 לייזר הקטן.

 "לאן הולכים אמא"?;

 "למקלחת חמה" ענתה לי בשקט.

 

אולי אחרי המקלחת אני אקבל שמלה חדשה, יפה יותר, לבנה, כמו של 

 מישקה.

 רה.לייזר בכה כשדחפו אותנו לחדר הקטן עם התקרה המוז

 מחניק פה, אין אויר, החושך מפחיד.

 אני לא רוצה להיות פה.

 אני רוצה את אבא.

 

 הזהו אדם?
 לוי פרימו  

 
 אתם היושבים באין מחריד 

 בִמשכנות מבטחים; 
 אתם המוצאים מאכל חם ופני ידיד 

 בשובכם הביתה עם דמדומים: 
 התבוננו וראו הזהו אדם 

 העובד בביצה הקרה; 
 שאינו יודע מנוחה ונלחם   הוא,

 לחם זעירה. -למען פת
 מוות היה. -שבעבור "כן" או "לא" לבן
 א זאת. התבוננו וראו האם ִאשה הי

 בת בלי ֵשם ובלא שיער; 
 שלא נותר בה עוד כוח לזכור, 

 שעיניה ריקות וצונן חיקה 
 כצפרדע ביום חורף וכפור. 

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

 לחקוק בלבבכם. 
 ושיננתם אותם לבניכם 

 בשבתכם בבית בלכתכם בדרך, 
 בשכבכם ובקומכם. 

 יאבדו בתיכם  -ה כי תדֹומּו והי
 ויך בכם החולי מכף רגל עד קדקוד. 

 עוד.  ויהפכו מכם פניהם יוצאי חלציכם,
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 מיידאנק
 

 / דן קליין זה היה
 .גבוה ורם נשא מולנו,מגדל שמירה מאיים מת

: הנמשכות למרחקים של קוצי ברזל שורות שורות של צריפים קודרים ויער של גדרות תיל, גדרות-מאחוריו
 .מיידנק

 !פה נהרגו מיליוני בני אדם
 .אתה מהסס. הצריפים התמימים כאילו אומרים: עלילה היא!לא היו הדברים מעולם

ארוכות הן מאוד. כמעט אין קצה  .הרגו אנשים?? הגדרות שותקותראה: דשא, שב,עצים, שמש , פרחים...פה נ 
  .להן

 אנו נכנסים. 
 חיים במים כאן התרחצו נשים חממו את האנשים כדי שתהיה פעולת הגז מהירה יותר. בה כאן הייתה מקלחת,

 .עברדלת הברזל הכבדה חורקת במיאון, סרבת לגלות את ה .תא הגאזים .והכינו את גופתיהם למוות חמים.
 .נכנסים לחדר אפלולי

 .כאן נחנקו אנשים
 .נחנקו

 .אט אט חודרת להכרתך משמעות המילה "נחנקו". זו לא מילה
 .זהו סבך גופות מתפתלים,מחרחרים, מתאמצים לנשום

 .אם גוססת מחבקת את בנה המת,החנוק,הכחול
 .של ציפורני אדם הןאנשים שורטים את הקירות במאמץ אחרון להימלט. אתה רואה את השריטות האלה? 

ולפתע אתה מתמלא פחד. מבעד לאשנב הזכוכית של הדלתאתה מדמה לראות את עינו הקטנה המרושעת של 
 .הרופא הנצי

 .""שיפתחו את הדלת -אתה רוצה לצאת
זה לא היה, זה לא יכול היה : אתה רואה שמש ופרחים ופרפרים ואומר .אתה ממהר החוצה ונושם אויר צח

  ...היה  ך נשמעים קולות: זהאך סביב .להיות
זה היה, חורקת לסת אדם,  .זה היה, ממלמלות אלפי זוגות נעליים .ך בארס המגלב הנאציתה היה לוחש לעומז

  .הזהב נעקרו ממנה יאשר שינ
  .ה היה מסכימים התנורים בפה מלא אפרז

 ...היה זה היה, היה,

 רקע כללי
מיידנק היה מחנה השמדה נאצי, הממוקם כארבעה קילומטרים ממרכז העיר לובלין בפולין. שלא כמו מחנות ריכוז 
והשמדה נאציים אחרים, מיידנק לא הוחבא ביער מרוחק או הוסתר על ידי מכשולים טבעיים, וגם לא הוקף ב"אזור 

 ביטחון".
עם של האס אס,  לשבויי מלחמהמחנה כ חלמיידנק ה .בפקודתו של היינריך הימלר 3643המחנה הוקם בנובמבר 
 .והשמדה הוא הוסב למחנה ריכוז 3643. בפברואר הפלישה לברית המועצות

את מיידנק  , נעשו ואושרו תכניות להרחיב3644אסירים. בחודשים הראשונים של  14,444בשיא פעילותו, הוא הכיל 
, התבצעה במיידנק השמדה בתאי גזים ובמשרפות. 3644ליולי  3644אסירים. בין אפריל  414,444כך שיכיל עד 

. מספר היהודים שניספו במחנה מוערך כיום 444,444-הקורבנות נרצחו עם הגעתם למחנה. מספר הנספים נאמד ב
 , ופולנים.. רבים מהניספים היו גם שבויי מלחמה סובייטיים14,444-בכ

מצא אלפי אסירים  , בהגיעו,הצבא האדום .אסירים נלקחו ממנו בצעדת מוות 3,444-ו 3644המחנה פוזר ביולי 
 שעדיין נותרו במחנה ושפע עדויות לרצח ההמוני שבוצע שם, ביניהן תאי גזים, משרפות וצריפי אחסון ומגורים.
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 הלינה בירנבאום - היא חכתה
 

 היא חכתה לי שם במורד הדרך
 ידעה שאבוא אליה                  

 בכל חושי אחוש אותה
 את אמי היפה והצעירה

 
 היא חכתה לי במורד הדרך של מיידנק 

 והמשרפה"" –מול הצריף "דזינפקציה 
 הגעתי ממרחקים מופלגים אחרי ארבעים שנה

 כמו אז -והיא עמדה כאן 
 למרות מותה,

 כמו ביום הפרדה ההוא:
 שחרחורת, קטנה,

 תלתל ארך מעל מצחה,
 גלגל שערותיה עוטר את ראשה,

 ים אדומות,לחי
 עיניים גדולות מחסר שנה,

 שיניה הלבנות כפנינים נחשפות בחיוך
 הנהדר שעלי אדמות,

 חיוך של אם המתאמצת להרגיע את ילדתה
 מול תא הגז ותנור המשרפה.

 מעיל צמר מבד פפיטה רחב מכסה את גופה
 וגם אותי היא מקפלת בתוכו כדי

 לשתל בתופת, ברגע שלפני האחרון
 -, זיק בהירות או תקווה  כוח החם האנושי

 כאן, במקום שהיציאה ממנו
 היא רק בתור עשן דרך הארבה...

  
 הגעתי הנה מארץ אחרת

 כאשה מבוגרת וכאותה ילדה שהייתי אז
 והיא כה אהבה, כה חרדה לגורלה!

 
 בעלותי בדרך החצץ חשתי בדמותה 

 רצתי לקראתה ככל נשמתי בי, בכל מאדי
 וכמו אז נעצרתי, עמדתי

 פת מכאב ומחסר אונים, כשהבנתימטור
 היא נקרעה ממני ולא תהיה לי עוד לעולמים  -
 
 מיידנק, ממלכת המוות הרדומה 

 ואני לבד עכשיו כאן -הגענו לכאן יחד 
 מחבקת את דמותה, חשה בנוכחותה
 טובעת בכאבי האיום, ואני כה קטנה

 עומדת מול המשרפה שבמאוחר כבתה.
 
 ראשי בידי התיישבתי במורד הדרך, תפסתי 

 ובוכה עד אבוד הדעת, בקולי קולות, ללא בושה ומעצור
 נצמדת לצילה של אמי שכאן נרצחה, נאחזת בו כל כלי

 נחושה לקחתו אתי לביתי שמעבר לים
 ואולי גם עם מותי -עם מותה במיידנק 

 

 

 בראון - פולה אימא

 אימא, –מער, מאדער, מוטער, פרושן 
 שר המלה.בכל שפות העולם זהה פ

 בכל מקום, בעולם כולו, לב אם זהה:
 לקריאת ילד: "אימא!" תמיד יופיע ויתיצב.

  
 מדאם ז'נט כבר שנה חמישית נרדמת בחדרה,

 לפני שנה נתקפת הלם עצבני, כי בנה נפל במלחמה.
 פארק באטיות ובהוד,-מיס קריפס עוברת בהייד

 תפילה על שפתיה הכחולות, כי בנה נפל במלחמה.

  
 שמידט תורמת כסף ביד נדיבה, פראו

 בשקיקה לעזור לילדים זרים, כי בנה נפל במלחמה.
 ואת... לא! לא אגיד מי. לחצניות תופרת ופורמת,

 המספריים גוזרים מדי פעם מהר יותר, המחשבות למרחקים נודדות.

  
 לאותו יום בו הגורל האורב בבוגדנות

 הנחית עליה מהלומה אכזרית, לקח מאמא את ילדה.
 מי שעבר פעם יום מחריד כזה בו נלקחו הילדים,

 באוזניו תהדהד לעולם הצעקה האחרונה: "אמא!"

  
 מי שלא היה עד לימים נוראים אלה, יחשוב

 זה חלום זוועה, ילך וישכח, –גם אם יתרגש 
 אבל ז'נט, מיס קריפס, פראו שמידט לא תשכחנה את ילדיהן.

 לנצח תשאר בליבן החריקה הכאובה, המדממת.

  
 מהלומה גדולה מזו של ז'נט, קריפס ושמידט באישה אחת פגעה:

 הגורל לקח את ילדה בגלל מלה בתעודת הלדה ... יהודי.
 בכל אחת מארבע הגברות פגעה טרגדיה גדולה:

 סובלת באותה מידה היהודיה, הגרמניה, הצרפתיה, האנגליה.

  
 לו נפגשו ארבע הגברות,

 אולי היו העמים חדלים לרצוח זה את זה.
 לו ישבו במועצת העמים אמהות לילדים,

 אולי הייתה נפסקת השחיטה בעולמנו.

  

 פרושן אמא, –מפני שמער, מאדער, מוטער 
 ובכל שפות העולם זהה פשר המלה

 

כשהאסירות חזרו מעבודה וגילו שילדיהם נלקחו  ,השיר נכתב במאיידנק
והובלו לתאי הגז. שבו התאכסנו,  מהצריף  

 
 לא יודעת איך חזרתי כשהיא נותרה לבדה שם בדממה

 הבכי רק הרעיד את גופי בחזקה הייתי קפואה,
 פולני זר, שוער המוזיאון עבר על פני

 ומהגבעה צעק אלי:
 "את מי רצחו לך כאן, שכל כך את בוכה?!"

 משלא עניתי, הלך
 הוא פנה אלי בשפת אנשים החיים כיום

 ואני הייתי עם דמות אמי, עם צילה בחלל הריק
 

 98.1.1411עם שובי מפולין 
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 אלז'בייטה פופובסקה -דרדרים כחולים 
 

 האסירות היוצאות לשדה שמבעד לחוטי התיל,
 הביאו צרור דרדרים כחולים. בספלון על השולחן

 מביטים בנו... אנחנו מביטים בהם.הם ו םניצבי

 בכאלה תנאים נוראים! –פגישה כזאת 

  
 חסרות מלים... שתיקה... מי יודע אולי מהשקט

 יראו שדות תבואה... אולי זה ישמע?... 
 מקו כחול היערות חלקות מרעה פורחות...

 "ארץ ילדותי"... אור זכרונות יקרים...

  
שער מבעד לחוטי התיל של מאיידנק, מבעד ל

 הדוקרני,
 החיים זורמים באורח רגיל... בשגרה הנצחית

 עצב, דאגות, טרדות, שמחה
 עברים על ידידינו ועל קרובינו.

  
 בלעדינו הילדים גדלים, אמהות מזדקנות,

 פורחים דרדרים כחולים... שדות תבואה מתנועעים. 

 מ. שטריגלר  ידנקתנ"ך במא

ברבבותיהם, ועתה לא שרדו מהם  אוצר יקר.... שמרו יהודי הולנד ? ספרי תורה זעירים. יהודים אלה הגיעו"
 .אפילו במאידנק ,אלא מאות מספר. אך הללו שמרו מסורת אבות בעקשנות

וא השיג לו כיפה גזירת גילוי ? הראש. ה לא אשכח לעולם בחור צעיר, צהבוני, מהולנד שלא יכול להשלים עם
 .קטנה וחבשה לראשו

 האכזריים ביותר היה מהדק כיפתו לאוזניו בחוטים דקים. עתים הרגיש בכך אחד המשגיחים בשעות התרגולים

 .והפליא מכותיו
 .בדומה לו נהגו רוב היהודים בני ארצו

ום ביומו, בצאתם דעת על שני ההולנדים שהשיגו בדרכים נעלמות ספר תנ"ך ומדי י קשה לכתוב מתוך שלוות
 .נדחקו לעומק השורות והיו מהלכים וקוראים בלחש מתוך הספר ,לעבודה

 .במשרפה כמה "ספרים" והטמינום במקום סתר, שהיה ידוע להם בלבד סופר לי שהללו מצאו
עורפם, והיו מעלימים עין בראותם אחד מהם בלילות, לאורה הזעום -מלכותם על קשיות ראשי הבלוקים נלאו

 .נה, כובש עיניו בדפים הקטנים ובולע מהם כל אות מטושטשתהלב של
 .איתם שיחה ולהעיר את ליבם על הסכנה שבמעשיהם לא אחת ניסיתי לקשור

 .להם מחרישים הם הקשיבו דומם, בחשד, ופרשו והלכו
 

"ך. ובלבד שיוכלו לקרוא פרק בתנ ,מספרם פחת והלך, אך שרידיהם המעטים עמדו בעקשנות בכל מיני יסורים
ולפיכך אינם מניחים לבהלת ? הרעב לעקור מליבם את  מאושרים היו בעיני, אנשים היודעים שימיהם ספורים

 "....מחשבון הנפש של יום הדין האדם האחרונים ולהסיחם -רגשות
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 בראון -יום חול פולה 
 

 הכל התחיל מכך,
 שבבוקר היה לי כאב ראש,

 אחר כך רכיליות שונות,
 אוירה חדשה מדי פעם,

 ואחר כך איזה חשש מוזר,
 מערבב באימה גדולה

 ויאוש כהה:
 לשם מה?בעצם למי? 

 טובים ומוכשרים יותר נספו,
והעולם, גם לעומתם נשאר 

 אדיש.
לא יפלו השמים, אם אחת נוספת 

 תאבד.
 בכל זאת, אני לא רוצה למות,

 אני רוצה מאוד לחיות.
 נוראה היא המחשבה,

 שאין לאן לחמוק,
 שנתיצב ישר, בחמישיות,

 במפקד רגיל יומיומי,
וכך בפשטות נלך למטרה 

 הידועה.
שהו מתדפק בתחתית אולם מ

 הלב,
 משהו בתחתית הלב מתרוצץ

 ומסרב להחדיר למוח
 מחשבה על מוות פתאומי.

 משהו בפנים מעודד.
 המחשבות סובבות כתועות,

 אולי עוד לא הכל אבוד,
 אולי לא יספיקו בכל זאת?

 

 שמעון ספונד - בוקר סתווי במאיידנק

  
 בבוא בוקר סתיו אפור אחד

 ג של מאיידנק,עמדו הנדונים מעבר לסור
 הביטו מבעד לסורג על להקות עגורים

 העפים לארץ בה החופש לא מדמם.
 טיסתם ההמונית מעורבבת בקרקור 

 מצלצלת בהלל המנוני השחרור.

  
 אלה מלמטה הביטו למעלה

 עד אשר נעלמו הצפורים המתגעגעות אל מעבר לעננים
 עמדו, הביטו והביטו

 בידיהם מחו בשקט את זרם הדמעות.

  
 אלה הן תופעות הסתו,כ

 הסוהר,-משפיעות מרירות אל בין סורגי בית
 לתאים, ולמרתפים ולחורי הצינוק. אפילו

 אוחזים שם בגרונם את ראשוני האסירים,
 כל אחד מהם בקושי עומד על רגליו

 תשוש, נרמס בצפייה לשחר.
 הסוהר הם, אכן, לוח שחמט של הנשמות-סורגי בית

 רה:לוח המ –שדה מרובעים בלוח 
 יגון, קללות, תפלות, תקוות,

 לרוב תשפך דמעה יחידה בשדות אלה.
 ככל שיתיבש מהר יותר לוח המרובעים,

 יגדל נצחון צד אחד של הנשמות.

  
 לכן דיבר בשעת הגסיסה

 רבי כולו שלד עצמות שהשתוקק לחיות, שיחל
 הנפש לפני הדרך הארוכה: תלהישרדו

 "היו שלום, אהובי, הנצח קורא לי!
 דעו והאמינו, אין צורך להתיפח,אך, 

 חייבים להתעלות מהלחם שמימה,
 בכפות רגלי הפרידה, במדרגות הפרוד,

 למסע מעלה, אם כך מצווה הגורל.
 לברוח משיבולת ומניחוח הגרעינים,

 ממעינות שבין יערות הפועמים כלבבות
 לברוח מגבולות בהם הקבה

 מכניעה את כל אשר מכונה תבונה..."
 ו

 העצמות, קרס אל תוך עצמו,השתתק שלד 
 נרדם בפינה שקט כקבר.

 על דבר לא המליץ עוד, לא במלה ולא בנשימה,

  לא נרעד עוד כשאחיו לתנור אותו הטילו. 

ישראל   - חיפשתי את אבי
 הדרי

 .באתי למיידאנק לחפש את אבי

  מצריף לצריף, מבור אפר

 .אבי לבור עצמות, חיפשתי את

 אני פה, אמרתי לאבי

 .אני פה

  והוא שמע אותי

  ואני ראיתי את פניו

 אותם הפנים מהם נפרדתי

 .ביום האקציה

  לפי הנעליים חיפשתיבין א

 .המגפיים שלו את

  בוודאי שאני זוכר את המגפיים

 .שהוא נעל

  חיפשתי וחיפשתי

 בכיתי ובכיתי

 .ואת המגפיים לא מצאתי

 הסתכלתי על הנעליים שלי ואמרתי

  מקרה רק מקרה רק

 שאתם אתי

  הר עמדנו באותה השורה

  בטרנספורט למיידאנק

  בזכות אבי ורק

  שדחף אותי החוצה

 אתם אתי, ונעלי אבי

  מתים במצבור הענק

 הנעליים של

  ,חיפשתי את הכובע שלו

  אבי תמיד חבש כובע

 ,הכובע את אותו

  מצחייה אפורה ובאמצעיתה

  כפתור, אף הוא אפור

  גם הכובע קבור עמוק בערמה

  ואפר אבי תחת כיפת האפר

 שם הענקית, ואני עמדתי

  ומלמלתי כל הזמן

 .אבא, אבא

במיידאנק היה צורך להילחם על הכל: על פיסת 

רצפה בצריף, כדי להתמתח בלילה, על שמיכה, 

על קערה חלודה שבלעדיה אי אפשר היה לקבל 

 ו מים צהובים מסריחים לשתייה!טיפת מרק א

 

 הלינה בירנבאום -המאבק לחיים במחנה 
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 טרבלינקה
 
 

ולם לרדת!" ולפתע זה התחיל: צעקות, זעקות. "רדו! כ

לא צעקות, המולה, מהומה! "החוצה, החוצה, השאירו 

את החפצים!" יצאנו כשאנו רומסים זה את זה. ראינו 

גברים עם סרטים כחולים על זרועם, אחדים היו 

מצויידים בשוטים. הבחנו באנשי ס.ס. במדים ירוקים, 

 במדים שחורים...

היינו גוש, והגוש סחף את כולנו. היה בלתי אפשרי 

להתנגד, הוא היה חייב להתקדם למקום אחר. ראיתי 

את האחרים מתפשטים. ושמעתי: "התפשטו! הולכים 

 לחיטוי!"

ובעודי ממתין, כבר עירום, הבחנתי שאנשי הס.ס. 

מוציאים אחדים הצידה: ואלה היו צריכים להתלבש 

שוב. ולפתע עבר איש ס.ס. אחד, הוא נעצר לפני, 

כן, גם אתה, מהר,  הצביע עלי באצבעו ואמר: "כן,

הצטרף לאחרים, התלבש שוב. הכול יעבוד כמו 

שצריך, ואם תוכיח את עצמך, תוכל להיות מנהל 

 עבודה או קאפו".

 

 ריכרד גלזר

. בזמן שגירשו אותנו 2811זה היה בסוף נובמבר 

מהעבודה לעבר הצריפים שלנו, עלו לפתע להבות 

 מאותו חלק של המחנה שנקרא מחנה המוות. להבות

מאוד גבוהות. ותוך רגע כל הסביבה, כל המחנה 

נראה כבוער באש. היה כבר חושך, אנחנו נכנסנו 

לצריפים שלנו, אכלנו, ודרך החלון ראינו כל הזמן את 

צדן האחורי המרהיב של הלהבות שהיו בכל צבעי 

הקשת שניתן להעלות על הדעת: אדום, צהוב, ירוק, 

שבווארשה הוא סגול. ולפתע קם אחד מאתנו... ידענו 

היה זמר אופרה, קראו לו סאלבה, ואל מול מסך 

הלהבות הפנטסטי הזה, הוא התחיל לזמר בנימה 

 חדגונית שיר שלא הכרתי:

 אלי, אלי, למה עזבתנו?

גם בעבר העלו אותנו על המוקד אך מעולם לא 

התכחשנו לתורת קודשך. הוא שר ביידיש, בעוד 

ילו אז, מאחוריו מתלקחים המוקדים שעליהם התח

 , לשרוף בני אדם בטרבלינקה.2811בנובמבר 

 

 ריכרד גלזר

 רקע כללי
הוא הגדול בשלושת המחנות שהופעלו על ידי האס אס במסגרת מבצע ריינהרד להשמדת  מחנה ההשמדה ְטֶרְבִליְנָקה

ו חלק מהשמדת יהודי אירופה הכבושה על ידי יהודי פולין, שעליו הוחלט בוועידת ואנזה. הרציחות במחנות אלו הי
 גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה )"הפתרון הסופי"(.

 , והמשלוחים הראשונים לטרבלינקה הגיעו מגטו ורשה.3644ביולי  43פעולות השמדת ההמונים החלו בטרבלינקה ב־
נפש  7,444-1,444מו לטרבלינקה. רכבת בת טכניקת ההשמדה בטרבלינקה הועתקה ממחנות בלז'ץ וסוביבור, אשר קד

הייתה מגיעה לתחנת הרכבת של טרבלינקה, ולאנשים המפונים נאמר שעליהם לפשוט כל בגד ולהסיר כל תכשיט או 
מהרציף הם נלקחו בתהליך מהיר, גברים בנפרד ונשים בנפרד הישר להשמדה. מחנה טרבלינקה  חפץ ערך מעל גופם.

 היו בו אסירי קבע פרט לאלו שתיפעלו את מערך ההשמדה.יועד אך ורק להשמדה ולא 
באוגוסט  4-יהודים.ב -אחוזים בקירוב  66.1בני אדם, מהם  4,444.. -74,444.אומדן כל הנספים בטרבלינקה נע בין 

מטרת המתקוממים הייתה הריסת מתקני ההשמדה  פרץ במחנה ההשמדה טרבלינקה מרד מזוין של אסירים. 3643
רובם המכריע של המורדים נהרגו ביריות  מורדים הרגו כמה מאנשי הסגל וניסו לברוח מן המחנה.ונקמת דם. ה

השומרים, אך חלק מן הבורחים הצליחו להימלט מן הרודפים, ביניהם יעקב ויירניק, אשר ברח לוורשה, שם מסר את 
 עדותו שפורסמה לראשונה על ידי המחתרת בפולין.

 ם רובה של יהדות וורשה, ביניהם יאנוש קורצ'אק וחניכיו.במחנה טרבלינקה הובאה אל מות
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ולאדיסלאב   - דף מיומן האקציה
 שלנגל

 (1 1491לאוגוסט  18

  
 היום ראיתי את יאנוש קורצ'אק

 כשהלך עם הילדים בצעדה האחרונה,

  
 ילדים לבושים היו בגדים נקייםה

 כלטיול של שבת בגינה.

  
 הם חבשו סינרים נקיים וחגיגיים,

 היום מותר כבר ללכלכם.
 היתומים צעד על פני העיר בחמישיות,-בית

 כיער אנשים נרדפים

  
 פני העיר הפכו חרדות

 כענק קרוע ועירום,
 חלונות ריקים ברחובות הביטו,

 כמו חורי עיניים מתות.

  
 תים צעקה כשל ציפור אבודהלעי

 היתה כצליל פעמון לאחר מוות, ללא הצדקה,
 אדישים נסעו בריקשות

 אדוני ההתרחשות.

  
 לעיתים שעטה, ורשרוש, ושקט,

 עתים מישהו באקראי שיחה חפוזה קיים,
 נחרדה ואילמת בתפילה

 עמדה ברחוב לשנו הכנסייה.

  

 בשלוה, –וכאן הילדים בחמישיות 
 השורה,איש לא משכם מן 

 איש לא תקע שוחד –אלה יתומים 
 לידי חברים מהמשטרה הכחולה.

  
 לא הייתה התערבות באומשלגפלאץ,

 (1איש לא נשף באוזנו של שמרלינג
 איש לא אסף שעונים במשפחה

 עבור השיכור הליטאי.

  
 יאנוש קורצ'אק צעד ישר קדימה,

 בעיניים לא חרדות, –בראש גלוי 
 ילד בכיסו האחד אחז,

 קטנים החזיק בזרועותיו. שנים

  

 מסמך בידו: –מישהו בא בריצה 
 מישהו הסביר ובעצבנות צרח,

 (9אדוני יכול לחזור... ישנו פתק מברנדט 
 קורצ'אק הניע ראשו לשלילה.

  

 אפילו לא טרח להבהיר
 לאלו שבאו בטובות מהגרמנים

 כיצד ניתן להכניס באותם ראשים חסרי נשמה
 שעה... מהו לעזוב ילד לבדו בכזו

 
 שנים רבות טרח... באותו מסע עיקש,

 לתת ביד ילד את כדור השמש,
 איך להשאירו עכשיו חרד,

 ילך איתם... הלאה... עד סוף הדרך...

 
 אחר חשב על המלך מתיא,

 הגורל ממנו חסך אירוע דומה.
 המלך מתיא על האי בין פראים

 היה נוהג באופן דומה.

  
 הילדים הלכו אל הקרונות

 פרברים בל"ג בעומר,כלטיול 
 והקטן ההוא בפניו האמיצות

 הרגיש עצמו לגמרי כמו שומר.

  
 חשבתי לי באותו רגע רגיל,
 עבור אירופה דבר אינו שווה

 שהוא עבורנו רושם
 דף היסטוריה כה יפה.

  
 כי באותה מלחמה יהודית ארורה,

 בתוך השפלה, אין סוף לה.
 בחוסר האונים והמהומה
 כל מחיר וללא פשרה,באותה מלחמת חיים, ב

  
 במצולות השחיתות והבגידה

 בחזית שם המוות אין בו תהילה,
 במחול הסיוט בעיצומו של הליל,

 –היה חיל יחיד גאה 
 יאנוש קורצ'ק ביתומים היה מטפל.

  
 השומעים אתם שכנים מעבר לחומה,

 אשר מבעד לסורגים מביטים במותנו?
 ה גם לנו..( יהי9יאנוש קורצ'ק מת, כדי שוסטר פלאטה 

 

ילדים מבית היתומים  988יחד עם   קורצ'אק )הנריק גולדשמידט(  ( הוצאת יאנוש1

לאוגוסט, 18ב   , ולא, כפי שכותב בתיאורו בשיר שלנגל1491   לאוגוסט  5-היתה ב
 שזה כפי הנראה תאריך כתיבת השיר. 

 ראש המשטרה היהודית בגטו וארשה. –( שמרלינג 1

פונקציונר הגסטאפו לענייני יהודים; מתחילת  – KARL BRANDT( ברנדט קרל 9

)מקום בו   BEFEHLSTELLEאקציה החיסול הראשונה היה מפקד מה שהיה קרוי 

 פוקד על צוות החיסול וזה נתן בידיו את השליטה על הגטו. –נותנים פקודות( 

אי קטן ליד גדנסק שם לחמו הפולנים בגבורה    Westerplatte–( וסטר פלאטה 9

 .1494  -ה נגד הגרמנים ברב
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הלינה  -סתיו בטרבלינקה 
 בירנבאום

  
 סתיו בטרבלינקה

 העלים נשרו הירוק נעלם
 רוח דממה

 גשמים יורדים
 שמים מאיימים או בוכים

 שלוליות מכסות את האדמה
 עפר גופות

 שנשרפו כאן

  
 מצבות-העצים מביטים באבנים

 עירומות וחסרי אונים כמוהם

  
 ני הייתי שם בקיץ א

 בימי הפריחה
 מאובנת בין העצים הירוקים

 ועכשיו אני כל כך רחוקה
 שומעת את הסתיו 

 חוזרת לשם בדמיוני

  
 רואה פנים המשתקפות

 מבעד השלוליות
 מתוך זכרוני

  פרץ  -סמדר פלק - בטרבלינקה -שם 

 

  בטרבלינקה - שם

  אלפי נשמות מרחפות מעל שדה חרוש

  בטרבלינקה -שם 

  הירוק את ידיהן השלוחות מכסה הדשא

  בטרבלינקה -משם 

  הן קראו לי

  ישראל-לרגבי ארץ וקול זעקתן הגיע עד

  ברזל-ומשך אותי בכבלי

  אושוויץ ,אלי שם, אל: טרבלינקה, מאידנק

  ...לובלין

  ללכת אל הרגבים

  תחת לפני הקרקעלחוש בחיים הקבורים מ

  ,לנגוע בעקבותיהם

  ללטף במבט

  בטרבלינקה -ולמרות ששם 

  וירוק השדה חרוש

  למרות שאפילת מוות שוררת שם

  ,אני חשתי בהם, באחי

  שזעקו אלי ובאלפי נשמותיהם

  מתוך הרגבים הצעירים

  בטרבלינקה -וכשנגעתי שם 

  באדמה הזועקת ,באדמה המיוסרת

 , האדמה שלי פתע ידעתי להעריך את

  ישראל-את אדמת ארץ

  בטרבלינקה - כן, שם

 .למדתי אהבת מולדת מה היא

עיניים בדרך לטרבלינקה / דודו 
 ברק

 
 הן מביטות בי העיניים האלה

 הן מכלות אותי עד דק

 עיניים יער עיניים ואגם

 עיני הקרבה, עיני המרחק

 עיניים יוצאות לי מתוך היער

 עיניים בורחות לי מתוך הכפרים

 עיני הנער ,חומות העיניים

 .פחם עיניהם של הבחורים

 חות את עצי החורשהן מפל

 ובלילות אור בהן חונה

 האורן הן נסתרות בין עצי

 בין האשוח לבין הליבנה

 עין בעין כהרף עין

 עיניים כבויות ועיניים כלות

 עיניים פתע הכל אחיזת

 פתע הן שבע עיניים גדולות

 בהביטי בהן במאור עיניים

 וחשכו עיניי -בהביטי 

 שתיים אין שם פנים רק עיניים

 נפלו פניי ובאחת גם

 את האופל עין שם ראתה

 ,את האופל, האופל המר

 הנה לשם גם אתה הגעת

 .הפאר אפר נותר מן

 ונפלו , נפלו כה פניך

 בעולם שחרב ונדם

 .טדי, לאן אנו נוסעים? מדוע אינך אומר מילה" פרדיה נוגעת בידי"

 "!לתוך הקרון: "אחים, אנחנו בדרך לטרבלינקה מישהו צועק

מהקרונות. נשמעו יריות. האוקראינים  אנשים החלו לקפוץהרכבת מאיצה, 

שקפצו נפגעו ונהרגו, לרוע  משליכים גם רימוני יד. אני מתבונן ורואה שכל אלה

 ...המזל

ביופיו: אנחנו עוברים ליד  השמש זורחת, השמים כחולים. סביבנו העולם נהדר

ות ; אנחנו בשד איזורי קיט בשכונות שמחוץ לוורשה. ילדים משחקים להנאתם

 מובלים אל המוות האיום: חנק בגז. אנחנו מתקרבים אל המטרה. אני מביט

בפרדיה. שמיק אומר לי משהו, אך איני שומע, איני מבין. הוא נותן לי מכה: 

 "!אנחנו קופצים ,"זכור

תקפוץ,  לפני שאני קופץ משיגה אותי פרדיה, ובעיניים מתחננות אומרת: "אל

 ."זה חסר תקווה

 .גורמים לי לסגת לאחורדבריה 

 ."לא נקפוץ. מוטב שנמות יחד .כן טדי, ככה יותר טוב"

 טדאונר שטבהוץ
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רכבות אינן נוסעות כאן יותר, עשבים צומחים בין האדנים ופסי הברזל. האם מותר לו לטבע למחוק עדות כה 

חשובה? או אולי מוטב כך, שיגבר יופיו של הטבע על הברזל ששימש סמל למעשי הרשע האיומים. מסילת הברזל 

 הלאה, העירה, ואילו האוטו פונה לדרך צדדית, למחנה. ממשיכה

 איזה מוח זדוני, מסוגל היה לנצל נוף פסטוראלי תמים וצומת דרכים כהסוואה למטרה כה נוראית?

 

 אברהם בומבה

 יוסף פוייר -לברוח 
 שדות רחבי ידיים. כאן הייתה טרבלינקה. המישורים עוטים ירק, ופרחים צבעוניים בם פורחים.

 למה צהובים כאן הצבעונים?ו -
 ולמה ירוק הוא העשב? -

 למעלה משתי עשרות שנים, מרווים הם את צמאונם בדם שספגה האדמה.
קר לי. שיני נוקשות זו לזו, והשמש, למה היא צוחקת? ולמה כה טובה היא ומחממת? המכסה היא על השקר 

שבעה עשר אלף אבנים, אבני בזלת מסותתות,  - הנורא, או צופה לעתיד טוב יותר? והרי עדות נוראה לשקר הגדול
 זכר לשבעה עשר אלף קהילות שחרבו...

התהלכתי בין האבנים... אך לא אבנים הן, כי אם קהילות. בין קהילות אני מתהלך. חי אנוכי כאילו בין אנשים אני 
 מהלך שהיו ואינם. אלפים, עשרות אלפי אנשים...

בר. לכל אחד מהם עולם משלו, עולם של תכניות ומעשים, של שמחה ושל בין אנשים אני מהלך, בני אדם לכל ד
 ילדים משתובבים, ילדים רבים, רבים. פניהם קורנות מאושר ופיותיהם מלאים שחוק. -יגון. בני אדם ממש. וביניהם 

י. קהילות ולפתע, חש אני שצר לי המקום... אני כאילו טובע בים של אנשים, של המון נושם וחי. אני מסתכל סביב
לרוב קמו לתחייה, ואנשים רבים ממלאים את המרחבים סביבי, עד לקו הרקיע. אני מפלס לעצמי דרך ביניהם. נדמה 

 לי שהם מסתכלים בי, ועיניהם שואלות...
 לא יכולתי לשאת את המבטים, והמשכתי בדרכי. אך את נשימתם ואת הבל פיהם אני חש.

 . בשרי נעשה חידודים. זיעה קרה מכסה אותי.ולפתע, צמרמורת עוברת לכל אורך גופי
שמעתי את צפירת הרכבת. אטמתי בחוזקה את שתי אזניי. דחפתי אצבעות לתוך אזניי, לבל אשמע את הקול, אך 

 ללא הועיל. אני שומע את הצפירה...
, קם ונופל. אני הקהילות, ובורח. אני נתקל באבנים, נכשל ונופל -בברכיים כושלות אני מפלס לי דרך בין המצבות 
 בורח. לא אוכל לשאת עוד את כל זה... אני בורח...
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מ'  -שיר ערש מטרבלינקה 
 שנקר

 
 נומה ילדי, נומה,

 לא במיטתך,
 כי בערמת אפר

 נומה את שנתך.
 

 לישון יחדיו עם אמא
 אהבת חן מכבר.
 האם אתה ביחד

 מוטל הנך למצער?
 

 הרוח הזועפת
 היא לא תיתן לנום.

 רתמהר היא מפז
 אותך בכל היקום.

 
 יום בחמש שנותיך

 במנוחה לא ניחן.
 עתה, אחר שגוועת,

 היכן אתה, היכן?
 

 מדי תפוח ראש,
 אשאלנה חרישי:

 האם לא פיזרת לכל עבר
 את ילדי, עטרת ראשי?

 
 אשאל את השמיים

 ואת האדמה:
 הלוא זעקת הילד

 מי מכם שמע?
 

 ורוח עת תבכה לה
 עתים בשעת לילית,

 י הואדומה עליי ובנ
 שבה בבכי יריד.

 
 הוי, כמה רציתי

 היות לרוח כבר,
 למצוא עצמי, עד קצה

 לשפוך דמעי המר.
 

 אילו לפחות אמך
 הייתה עמדי עכשיו,

 היינו מבכים אז
 יחדיו.-שנינו גם

 
 היה אז קל יותר לי,

 כך אדמה עתה.
 וכך לבכות הוכרחתי

 גם את דמעתה.
 

 

 פתאום ניתן האות: נורתה ירייה באוויר.

אנו קופצים ממקומותינו. כל אחד אץ למלא את תפקידו כפי שהוטל עליו לפני 

כן. איש איש עושה את חובתו במלוא הכרת האחריות המוטלת עליו. אחת 

הורדת האוקראינים ממגדל התצפית. אילו היו  -המשימות הקשות ביותר היא 

הם מתחילים לירות בנו מבעוד מועד, לא היינו יוצאים חיים. תאווה גדולה נתאוו 

לזהב ותמיד סחרו עם יהודים. משנשמעה הירייה, התקרב אחד היהודים למגדל 

והראה לאוקראיני מטבע זהב. זה שכח לחלוטין כי הוא עומד על המשמר, זנח 

הירייה וירד במהירות כדי לגזול מידי היהודי את ה"אוצר". שני  את מכונת

יהודים אחרים ארבו לו. פתאום התנפלו עליו, הרגוהו ולקחו את מכונת הירייה 

חוסל.  -שלו. גם על משמר המגדל הצלחנו להשתלט. כל מי שנתקלנו בו בדרך 

רך ההתקפה הייתה פתאומית. עוד בטרם הצליחו להתמצא במתרחש הייתה הד

פנויה. מחדר המשמר הוצאו כלי נשק וכל אחד לקח מכל הבא ליד. לאחר הינתן 

האות הרגו את השומר ליד המעין ולקחו את כלי זינו. כולנו פרצנו מן הצריף 

 איש התייצב במקום שנועד לו.-ואיש

ביצענו את משימתנו הקדושה בסדר למופת. יצאתי חמוש בכלי זיני וקצרתי על 

שנוכחתי לדעת שהכל בוער והדרך פתוחה, חטפתי גרזן ימין ועל שמאל. כ

 ופצירה וברחתי.

ברגעים הראשונים היינו אדוני המצב. ואולם לאחר זמן מה החלו לרדוף אחרינו 

 ממאלקין, קאסאוו ומחנה העונשין בטרבלינקה. -מכל הצדדים 

 חשו לעזרה. -כשהרגישו שם )בטרבלינקה( באש ושמעו יריות 

 בקיע דרך ליער. לה -מטרתנו הייתה 

 יעקב וירניק

 תיאור המרד בטרבלינקה

 
 הבן, אוי ואבוי ילדי

 איי לי, אביך המסכן.
 שעתי תבוא ודאי

 ואליך אשיב פעמיי.
 חיש מהר אבער

 והאפר ברוח וסער?
 

 

"ילדה בת ארבע המכורבלת בזרועות אביה ברכבת העמוסה, לוחשת באוזנו" 

'זו הרכבת לטרבלינקה, אבא? ואמנם, הרכבת לטרבלינקה היא ששמה קץ 

 לפחדיה.

מי שהתמזל מזלו, היה מוצא מקום ליד האשנב, אם היה לו ילד, היה מרים 

הילדים היהודיים המשונים הללו, מה אותו על כתפו כדי שישאף אויר. אבל 

או דברים חדשים ושאלו שאלות: 'מה זה אבא? 'עץ , ילדי', רהעסיק אותם? הם 

 פרח, ילד שלי'." 'ומה זה?' 'עשב ילדי'. 'ואבא, מה זה?' 'זה

 

 דוד וודונסקי
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הלינה  - סעו לטרבלינקה 
 בירנבאום

 
 סעו לטרבלינקה

 פקחו את עיניכם לרוחה
 חדדו את השמיעה
 עצרו את הנשימה

 והקשיבו לקולות הבוקעים שם
 -מכל גרגר אדמה 

 
 סעו לטרבלינקה

 הם מחכים לכם שם
 צמאים לקול חייכם

 לאות לקיומכם,
 לצעד רגליכם

 למבט אנושי מבין וזוכר
 -אהבה על אפרם   ללטוף של

 סעו לטרבלינקה
 

 סעו מרצונכם אתם, החופשי
 סעו מכוח הכאב על האימה שהתרחשה
 -מעמק ההבנה והלב כואב ולא משלים  

 הקשיבו להם שם בכל החושים!
  

 סעו לטרבלינקה
 שם הדממה הירוקה, הזהובה או הלבנה

 העוטפת אותם בכל אחת מעונות השנה
 תספר לכם סיפורי סיפורים

 -חיים שהפכו אסורים ובלתי אפשריים על ה

 סעו לטרבלינקה
 ראו איך הזמן שם עצר

 הקשיבו לזמן העומד, לשתיקת המתים הרועמת
 ולאבנים בדמות אנוש הבוכות שם בדממה

 -סעו לטרבלינקה לחוש זאת לשנייה 
 
 סעו לטרבלינקה 

 הצמיחו פרח בדמעה חמה, בנשימה אנושית
 למהזכר לקהילה ש -מול אחת האבנים 

 על אדמה שהיא גופם ואפרם.
הם מחכים שם בטרבלינקה שתבואו ותקשיבו 

 לספורים
 הזועקים בתוך הדממה

 ובהזדהות מחלטת אילמת, מאחדת
 תביאו להם בכל פעם

 את ספור החיים הנמשכים
 האהבה המחיה.

 
  

 סעו לטרבלינקה לדורי דורות
 -אל תעזבו אותם לבדם 

 

 

 

 יאנוש קורצ'אק וילדיו
, הורה 26רם חל המצור ברחוב שננה בט םיומיייאנוש קורצ'אק לא רצה להפקיר את מאתיים ילדיו. יום או 

 לילדים לרחוץ מכף רגל ועד ראש וללבוש בגדים בהירים. לכל ילד היתה שקית לאוכל ובקבוק מים.
לא ידוע אם אמר לילדים מה צפוי להם ולאן יובילום. נודע רק זאת, שכאשר פרצו הגרמנים רוצחי הילדים אל 

 ות עם מאתיים הילדים המוכנים לקדם את פני המוות...הבית, עמדו יאנוש קורצ'אק ואיתו כמה מן האחי
...כלבי הצייד ההיטלריסטים התנפלו על הבית בצעקות פרא. מאתיים ילדים, מאתיים יצורים פורחים, עמדו אחוזים 

 אימת מוות, חשים שהנה הנה יירו בהם עד אחד.
התחבאו, הם רק נלחצו כאנקורים  הילדים לא צעקו; הנפשות הטהורות שנידונו למוות לא בכו, לא ברחו, לא

 דווים אל מורם ומחנכם, אביהם ואחיהם הגדול, כדי שיגן ויסוך עליהם.
הוא עמד ראשון בשורה. בגופו הצנום והתשוש סכך עליהם. הגרמנים לא גילו כלפיו מידה כל שהיא של יראת 

 הרימו קול נביחה: -כבוד, חיות האדם בנאציות! אקדח ביד אחת ומגלב בשניה 
 מארש!

...יאנוש קורצ'אק צועד ראשון, גלוי ראש, חגור חגורת עור, נעול מגפיים כפוף ושחוח, אוחז ילד בידו. הולכות 
 מאתיים ילדים לבושים בגדים נקיים, מובלים אל העקדה... -גם כמה אחיות בסינרים לבנים ומאחריהם 

 אבני הקירות זעקו למראה התהלוכה...
 ון יד שנתגלה בארכי-מתוך כתב

 הגיטו מיסודו של עימנואל רינגלבלום. 
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 אני זוכר את קורצ'אק
נוני, עיניים כחולות מאחורי זכוכיות משקפיים עבות, שניצוצות של אני זוכר אותו: בעל מבנה גוף בי -

 ומה שבלט ביותר הייתה הקרחת והזקנקן הצהוב המחודד. -פיקחות והומור ריצדו בהן 
אני זוכר אותו לבוש תמיד בחלוק חאקי ירקרק, בגד העבודה שלו, ובכיסו העליון תקועים פנקס ועיפרון  -

 צהוב.

גל בקצה חדר האוכל מקלף תפוחי אדמה יחד עם הילדים שחזרו מוקדם יותר אני זוכר אותו יושב במע -
מבית הספר, ותוך כדי קילוף מספר סיפור או משוחח, או מאזין יחד עם כולם לסיפור שהשמיעה 

 אורחת מבחוץ.

אני זוכר אותו תופר כפתורים, גוזר שערותיהם של הנערים, נוטל ציפורניהם, משלם להם כסף תמורת שן  -
 אולי כנחמה על האבדה או הסבל, או ניצול הזדמנות לתת לילדים דמי כיס. -ה או נעקרה שנשר

 אני זוכר אותו שוקל ומודד כל ילד שבוע בשבוע כדי לעמוד על מידת התפתחותו ובריאותו. -

אני זוכר אותו חובש את פצעי הילדים החמורים יותר, ואגב פעולה זו כמו של האחרות: משוחח, שואל,  -
 מתלוצץ.מקשיב ו

 מתבונן בילדים הישנים ורושם. -אני זוכר אותו עובר בין המיטות בשעות הלילה או לפני שעת הקימה  -

אני זוכר אותו נכנס לפני ארוחת בוקר לחדר קטן שבצד האולם ואומר "קדיש" עם הילדים שנתייתמו  -
 לאחרונה.

 קטן כדי להתערב עם הדוקטור.אני זוכר כיצד פעם בשבוע היה עומד תור של ילדים לפני אותו החדר ה -

 יד המדרגות המובילות לחדר האוכל, מלמד את הילדים לצחצח נעליים.-אני זוכר אותו על -
 
 שמעון זקס, יהודה כהנא

  זכרונות והגיגים -קורצ'אק 
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 השחרור
 

 מתוך השעון -ק. צטניק 
כל השערים של כל המחנות של אושוויץ עומדים פתוחים לרווחה. אין איש בא בהם, אין איש יוצא מהם. אין כאן 

 איש.
 האופקים הלבנים מוטלים מאובנים בפתחי השערים.

 לצעוק: השחרור! השחרור בא!...רוצה היה 
 אייהו השחרור?

כן אין אתה יודע פה  –כשריד קשת של שער חפור, שאין אתה יודע איזה משני עבריו שימש מוצא ואיזה מבוא 
באיזה משני עבריו של השער הפתוח נמצא הוא, השחרור. הנך עומד כאן, למרגלות הר האפר, כמו שבת אל חיקם 

 מתה. מאובנת. מרוקנה. –וטלת אושוויץ של שאריך. מאחורי גבך מ
אל תפנה לחפש שם אחרי איש. כי לא תמצא. לא תמצא. כולם, כולם פה! פה, בהר האפר! הנה פה מצאת אותם. 

ידם. אתה רואה -והנה אתה שוב עומד על –יומם וליל כלתה נפשך אליהם. הם היו כל תקוותך. קרעו אותך מעליהם 
 לם. מצאת אותם. כי בא השחרור.הנה הם, כולם, כו –עין בעין 

 באיזה משני עבריו של השער הפתוח? –אייהו השחרור? 
... רצועות האוויר אשר בין שורת תיל אחת למשנה דוממות בקיפאונן. אותם קווי התיל שטעונים היו חשמל. עכשיו 

ם משחררים איש. אין איש גם מבפנים, גם מחוץ. שוב אין הם כולאים איש, ושוב אינ –יכול אתה לגעת בהם בידיים 
 בתוך הר האפר. –בפנים, ואין איש בחוץ. הכל נמצאים עתה פה 

  - -יקירי! השחרור בא! 
עמוק -הוא הטיל עצמו עליהם. חיבק אותם בזרועותיו. אימצם אל ליבו. מוטל היה על הגל וזרועותיו טבלו עמוק

 באפר.
 - -יקירי! השחרור בא!  -

אילמת כאבן. צעק. שמע קול. ונחרד להביט סביבו: קול עצמו זה הוא  –וויץ מאחורי גבו מוטלת הייתה אוש
 המהדהד אליו ממרחקי המחנות.

הוא קם מן האפר. עיניו הביטו על סביביו: אחד ויחיד הוא בכל המקום הזה היכול להעלות הד בקולו. הוא ידע: 
וא בכל המקום הזה אשר ניתן לו להוציא בתוך אישוניו קפאה פלאניטת אושוויץ בטרם הפכה לאבן. והוא, יחיד ה

 מכאן עימו אישונים אלה.
 שערי המחנות עמדו פתוחים.

 הוא הלך.
והלכו עימו הבלוקים האילמים של אושוויץ וערימות המוזלמאנים אשר בתוכם, רחבות המפקד השוממות,  - - 

  –סביב -וחומות התיל הדוקרניות סביב
 והר האפר הלך לפניו לנחותו הדרך.

 - -א הלך הו
 והלכו עימו האופקים של אושוויץ והד נדרו המושב אליו מעברים:

באפרכם, החבוק בזרועותי, אני נשבע להיות לכם לקול, לכם, ולקאצט האילם והמאוכל. לא אחדל מלספר בכם  - - 
 עד כלות נשימתי האחרונה. כה יעזור אלוהים. אמן.

 - -הוא הלך 
 בדד.
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כשהייתי במחנה והתעניתי שם, הייתה מחשבה 

אחת ממלאה אותי: להחזיק מעמד, להישאר 

היה אושרי הגדול בחיים. חלמתי שהחופש י

ביותר, ואני אזכה לגמול על הסבל. סוף, סוף, 

חשבתי, לא יהיה הכרח בהעמדת פנים, ואהיה 

יהודיה. אבל הכל היה אחרת.  -מה שהנני 

 הגרמנים ברחו, אך האנטישמיות נשארה!

 מניה

בלילה שמענו פתאום הדי יריות בלתי פוסקות 

וראינו הבזקי אש כמו ברקים, שהאירו את 

ים. למחרת בבוקר לא היה כבר אף השמי

גרמני במחנה ואת השערים מצאנו פתוחים 

לרווחה. נדהמנו. פתאום השתרר מן שקט כזה: 

 אין צורך לקום לעבודה...

 מרים
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 חסידי אומות העולם
 

 להציל את הבנות...

הנה יאסרוני... מדוכדכת עושה אני -...אני צועדת וצועדת, ונדמה לי כאילו הקרקע בוערת מתחת לרגליי, הנה

הולכת... לד"ר בוטקוויצ'נה, שלמדתי איתה יחד לפני שנים... בית קטן, עשוי עץ. נתקבלתי בסבר  -נסיון נוסף 

הדה וגם... מסכימים לקבל את נעמי בת החמש. היא הרי הקטנטונת פנים יפות, הושיבו אותי, שמעו בקשתי בא

 אותה ראשית כל יש להציל... -במשפחתנו 

וכעבור יומיים, לאחר הירהורים ותיכנונים שונים, החלטנו להעביר את הפעוטה העירה בתוך שק, מתחת לתפוחי 

 אדמה..

 אני ממשיכה בנתיב יסורים שלי...

את פני ד"ר זוברנה ובעלה, כיצד ניחמו אותי, הרגיעוני ואפילו נזפו בי, משל הורי כל חיי לא אשכח כיצד קיבלו 

היו, בתוכחה על שלא הקדמתי לבוא אליהם. ושוב אינני מאמינה למשמע אוזני: הם מסכימים לקבל אחת 

 מבנותיי ומבטיחים לסדרה בתור רועה בכפר...

 מונה באדם הם נסכו בליבי.מה טוב היה לשמוע את דבריהם החמים, האנושיים. איזו א

כשיצאתי מביתם לרחוב, ראיתי שוב על דלתו של הבית הסמוך את השלט של ד"ר ס. והשוויתי: שתי רופאות 

 הגרות בשכנות, ומה שונה יחסן לאנשים... 

 מתוך ספרה של ד"ר פרומה גורוביץ'

        זיכרונותיה של רופאה

 ה בווארשהקטע מתוך יומנה של פולני

31412811 

 …כאשר שתיהן, היא ותרזה, יצאו מהבית, הנריק, בכדי לא לעבור את החצר, התגנב החוצה דרך החלון…

מהמספרה חזר באותה הדרך, אולם מן המרפסת של קומה גבוהה יותר התבוננה בהסתננותו של הנריק אישה 

בר מזמן בתרזה שהיא מסתירה יהודים. מהפולקסדויטשה ששמה פודגורסקה. כפי שהתברר מאוחר יותר חשדה כ

היא רצה מיד לתחנת הז'אנדרמיה ולאחר כמה דקות הבית הוקף. הז'אנדרמים פרצו את הדלת ומצאו רק את 

 הנריק. היכו אותו אך הוא שתק. היא התנהג כאילם. הם חיכו לבעלת הדירה.

ירע, במקום לברוח היא חזרה לביתה. דיירי הבית החליטו להזהיר את תרזה בעזרת ילדיהם. כאשר נודע לה מה א

היא הייתה, כך נדמה, אדם ממוצע וריקני, ובכל זאת הוכיחה עצמה כבחורה אמיצה. נדמה היה לה שאם תצהיר 

כי היא מכירה את הנריק כבר מספר שנים ויודעת כי הוא "ארי", יעלה בידה להצילו. על עצמה לא חשבה. כאשר 

ין, כי לא אמר דבר. החלה חקירה מי הוא ומדוע איננו מדבר. היא הסבירה: נכנסה נתן לה הנריק השותת דם להב

"בוודאי נבהל". כן הסבירה כי היא מכירה אותו מזה שנתיים וכי הוא פולני. לשאלה מדוע יצא מהדירה דרך החלו 

ותה של השיבה שנדברו ביניהם, שכך יעשה בזמן שהיא איננה בבית. אז הורה אחד הגרמנים, מבלי להסס, בנוכח

תרזה לבדוק באופן ברוטאלי את הנריק. לקחו את שניהם. את הנריק הרגו. את תרזה הצילו לאחר מאמצים 

 פולקסדויטשה, בעלי הקשרים. שלחו אותה למחנה ריכוז. -גדולים קרוביה 

 



 54 

 

 חסידי אומות העולם / חיים חפר

 
 אני שומע את הכינוי "חסידי האומות", ואני מנסה

 אני מנסה לחשוב על האנשים שנתנו לי מסתור ומחסה
 אני מנסה לחשוב ושומע ושואל: לו הייתי במקומם

 מה הייתי עושה?
 ינוס של שנאה, מול עולם מתמוטט ובועראם אני, בתוך אוקי

 אם אני הייתי נותן מסתור לבן עם אחר?
 "אם אני הייתי מוכן, אם בני משפחתי היו מוכנים

 לחיות בפחד מתמיד כזה בתוך הרחוב בתוך השנים
 לחלום בלילות את צעדם הכבד והמאיים של התליינים

 מוכן להמשיך ולהלך בין מטחי היריות ולהבי הסכינים
 וך לחשי הרכילות ומלמולי השמועות ותקוות המלשינים."בת

 שנים! -לא לילה אחד, לא חודש, אלא  -"וכל זאת 
 בלי לבקש שכר מן הקורבנות, רק את לחיצת ידם -וכל זאת 
 רק מפני שאדם לאדם חייב להיות אדם -וכל זאת 

 ואני חוזר ושואל את עצמי, עכשיו ומכאן:
 האם אני האם אני הייתי מוכן?"

 יום בקרב-הם שעמדו יום-הם -"בתוך המלחמה הנוראה 
 והם הצדיקים שבסדום שבזכותם העולם לא חרב
 הם בתולדותיו של עמי הרצוח, החנוק הירוי והמת

 היו עמודי החסד והרחמים שעליהם העולם עומד
 ובפניהם, בפני גבורתם, שהיא עדיין לנו חידה

 ".בתודה -אנחנו, היהודים, מרכינים את ראשינו 

 /מרטין נימולרתחילה לקחו111

  
 את הקומוניסטים,תחילה לקחו 

 ,ואני לא התנגדתי
 .קומוניסט כי לא הייתי

  
 ,כשהם באו לקחת את הסוציאליסטים

 אני לא התנגדתי
 .סוציאליסט א הייתילכי 

  
 ,כשהם באו לקחת את מנהיגי הפועלים

 אני לא התנגדתי
 .מנהיג פועלים א הייתילכי 

  
 ,כשהם באו לקחת את הקתולים

 אני לא התנגדתי
 .קתולי א הייתילכי 
 

 ,כשהם באו לקחת את היהודים
 אני לא התנגדתי

 .יהודי א הייתילכי 
 

 וכשבאו לקחת אותי 
 לא היה עוד מי שיתנגד.

 
פרוטסטנטי גרמני  שהיה ממנהיגי מרטין נימולר, כומר 

נשלח למחנה ריכוז על ידי ההתנגדות להיטלר ו
 הנאצים.

 "שפוך אהבתך על הגויים אשר ידעוך,
 ועל ממלכות אשר בשמך קוראים.
 קב,בגלל חסדים שהם עושים עם זרע יע

 ומגנים על עמך ישראל
 מפני אוכלהם,

 יזכו לראות בסוכת בחיריך,
 ולשמוח בשמחת גויך"

 
ידי יהודה ברגי -נכתב על 1518קטע שנמצא בהגדה של פסח, ב

 יקוטיאל )נכדו של רש"י(.

נטיעת העץ לכבודו בשדרת  מתוך נאומו של חסיד אומות העולם אוסקר שינדלר במעמד
  :2761חסידי אומות העולם ביד ושם, 

אבל  - היה קל בימים ההם. שום דבר לא היה קל. גם בזמנים האלה כל אחד היה צריך להיות בסדר אכן לא"
היו יותר גרמנים  גם הגרמנים. אני השתדלתי להיות בסדר ואילו -]כל[ אחד פחד מהשני  אל תשכחו כי אז

 .שהיו מוכנים לסכן עצמם ודאי היה המצב אחר

נתקלתי  צרות בגלל התעסקותי ביהודים... באתי לפולין לעשות עסקים ולא להציל יהודים. אבל לי היו לא מעט...
קל לדבר על כך אבל אז  אבל נשארתי אתכם עד הסוף. היום -רכושי ביהודים. ... לא קשה היה לי לברוח עם 

יהודים, חששתי לשתף  13להוציא מהקרונות  יהודים או 6הכל היה קשה. כי כאשר רציתי בויליצ'קה להציל 
 ... .מהשני. נכון כי היה לי האומץ בזה אנשים אחרים, ]כאמור, כל[ אחד פחד

כמיטב יכולתי, ולעזור באותם המקרים שלא יכלתם  לתי לעשותלא נשקתי אתכם אבל אהבתי אתכם והשתד
 "לעזור לעצמכם
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 התנגדות ומרד
 

 

 רקע כללי
 

ופה. הם התחילו בשלילת בכל שנות שלטונם עשו הנאצים כל מאמץ כדי להרוס את ריקמת החיים היהודיים באיר
מקורות הקיום החומרי של היהודים והמשיכו בניתוקם מהפעילות התרבותית, הם פגעו בזכותם ללמוד וללמד, 
בזכותם להקים משפחה או לשמור על שלמותה. הם הגבילו את חופש התנועה ופגעו בערכים מקודשים. ולבסוף הם 

 ות ומשונות.כלאו את היהודים בגטאות ורצחו אותם בדרכים שונ
 השואה הגיעה לשיאה בהפעלת מחנות ההשמדה, שאליהם הובלו היהודים מרחבי שטחי הכיבוש ושם נרצחו.

החינוך לעזרה  -( התעוררה ביתר שאת המסורת ההומניסטית של היהדות 3633-3641לאורך כל התקופה הזאת )

למטרה זו היו שותפים יהודים שומרי  הדדית, לצדקה, לתקווה ולאמונה שאין לנטוש את חברי הקהילה לגורלם.
 מצוות ומסורתיים, יהודים מתבוללים, חברי תנועות פוליטיות ואידיאולוגיות, אנשי חינוך ועוד.

התגייסותם של יהודים יחידים, ארגונים ותנועות לעמידה מול כוונות הנאצים ומעשיהם פורסת יריעה מופלאה 
 התנגדות.ורבגוונית של 

הודית לבשה פנים רבות: הברחת מזון, קיום לימודים במסתור, שמירת מצוות ותפילה בהיחבא, ואכן, ההתנגדות הי
 בעיקר ילדים שהיו המטרה הראשונה של הנאצים, ועוד ועוד. -הצלה של יחידים וקבוצות 

 לפעולות הללו צריך להוסיף את ההתנגדות התרבותית של סופרים ואמנים, ציירים ומשוררים ואת מפעלי התיעוד
לעמוד מול כוונת הגרמנים לשלול את צלמם  -שהתקיימו בגטאות שונים, שלכולם היתה מטרה אחת משותפת 

 האנושי של היהודים.
פעולות אלה ועוד רבות אחרות התרחשו ברחבי אירופה הכבושה, מצרפת במערב ועד לשטחי ברית המועצות 

 הכבושים במזרח, מדנמרק בצפון אירופה ועד לצפון אפריקה. 
מסכת ההתנגדות היהודית לנאצים, על גווניה ויריעתה הנרחבת, לא היה אח ורע באף מדינה כבושה באירופה, וזאת ל

 למרות היותם של היהודים מבודדים וחסרי כל סיכוי.
 

לנוער היהודי היה תפקיד מיוחד ומפואר במסכת ההתנגדות היהודית לנאצים. בכל הפעולות שהוזכרו לעיל בלטה 
 צעירים, ובמיוחד של חברי ארגונים ותנועות נוער, ללא הבדל השקפה והשתייכות פוליטית.תרומתם של ה

הנוער היה מעורב בפעולות עזרה וסעד ליהודים בגטאות השונים, בפעולות חינוך ותרבות ואף הממשיך בפעילויות 
 תנועתיות שונות מתוך תקווה כי בעתיד יוכל להגשים את חלומותיו ותוכניותיו.

וער נקרעו כל העת בין האחריות כלפי בני משפחותיהם והדאגה לקיומם החומרי לבין הצורך האופייני כל כך בני הנ
 לגיל הנעורים, לפעול במחיצת חבריהם במסגרות המיוחדות שלהם.

הקרע הנפשי הזה הגיע לשיאו בתקופת ההתארגנות של תנועת ההתנגדות המזוינת, שהחלה לקרום עור וגידים 
ים. אז נדרשו הצעירים להחליט אם להצטרף לבני משפחותיהם או לעזוב אותם למען הפעילות בגטאות השונ

המחתרתית. וכאשר החלו לקום הארגונים הלוחמים, היו אלה נערים והנערות היהודיים אשר נשאו על גבם את עיקר 
 המאמץ.

 

 הקריאה להגנה
 )מתוך כרוז המחתרת היהודית לנוער הגיטאות להגנה(

 
נוער עברי! אל תאמינו למוליכי שולל. משמונים אלף היהודים בירושלים דליטא שרדו עשרים. לעינינו גזלו את 

איה הילדים, הנשים שהוצאו  -יה מאות הגברים שגורשו על ידי החוטפים? א -הורינו, אחינו ואחיותינו. 
 במערומיהם בליל הפרובוקציה? לאן הובלו היהודים ביום הכיפורים? ...

 לא חזר עוד... -מי שהוצא משער הגיטו 
י אירופה. היטלר חושב להשמיד את כל יהוד - -הסירו את האשליה, המיואשים! ילדיכם, בעליכן, נשיכם אינם עוד! 

 ה ת ג ו נ נ ו ת.–אמנם חלשים ואין אונים אנו. אך התשובה היחידה לשוחט  -אל נלך כצאן לטבח!  -
 חורין מלחיות בחסד המרצחים.-אחים! טוב לנפול כלוחמים בני -

 נ ת ג ו נ ן,  נ ת ג ו נ ן   ע ד  נ ש י מ ת נ ו   ה א ח ר ו נ ה!
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 אבא קובנר -הכרוז! 
 גיטו וילנה

 
 יהודים! התגוננו בנשק!

 -ים והליטאים הגיעו אל שערי הגיטו. באים הם לרצחנו ַנֶפש! עוד מעט ויובילו אותנו מחנותהתליינים הגרמנ
 מחנות דרך השער.

כך הובלו המאות ביום הכיפורים! כך הובלו בליל "הֶשיין" הלבן, הצהוב, הוורוד. כך הובלו אחינו ואחיותינו, 
 אמהותינו ואבותינו, ילדינו.

 חנו לא נלך!כך הוצאו הרבבות למוות, אבל אנ
 לא נפשוט צווארנו כצאן לטבח!

 יהודים, התגוננו בנשק!
אל תאמינו בהבטחות הכוזבות של המרצחים, אל תאמינו בדבריהם של הבוגדים. כל מי שיוצא משער הגיטו, 

 לפֹונאר. -אחד דרכו
 ופֹונאר היא מוות!

מין שהוא יישאר בחיים, שעה שהמרצח יהודים! לנו אין מה לאבד, שהרי בין כה וכה ישיגנו המוות. ומי עוד יא
 משמיד אותנו, בשיטתיות עקבית.

 ידי התליין ישיגו כל איש ואיש, מנּוַסה ופחדנות לא יצילו את החיים!
 רק התגוננות מזוינת עשויה להציל את חיינו וכבודנו.

כוח יהודי מאורגן  אחים! טוב ליפול בקרב בגיטו, מלהיות מובל כצאן אל פֹונאר! יידעו: בחומות הגיטו קיים
 אשר יתקומם בנשק.

 הבּו יד למרד!
 אל תסתתרו במחבואים ומלונות, סופכם ליפול כעכברים בידי המרצחים.

 יניף קרדום, ובאין קרדום -המונים יהודים! צאו לרחוב! אשר יחסר לו הנשק
 בברזל, גם במוט ובמקל!

 בעד אבותינו!
 בעד ילדינו הנרצחים!
 להשיב ֲכְגמול פֹונאר!

 הכו במרצחים!
 בכל רחוב, בכל חצר, בכל חדר, בגיטו ומחוצה לו, הכו בכלבים!

 יהודים! לנו אין מה לאבד! את חיינו נציל רק אם נשמיד את מרצחינו.
 תחי החירות! תחי ההתגוננות המזוינת! מוות למרצחים.

 2791בספטמבר  2
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 נרכין ראש...
 יצחק צוקרמן

 
החלוץ היה בין הלוחמים, היוזם, המכריע, המושך אחריו, ההולך בראש מלחמת הגיטאות. החלוץ לא היה הכוח 

חידי היה, לעיתים תוך בדידות, שתבע בכל תוקף את המלחמה היחידי שנלחם, לא בפולין ולא בגיטו; אבל י
 היהודית תחת דגל יהודי, ִלפקודה יהודית.

ראינו את האידאה של המרד ֶכאידיאה מרכזית בחיינו. לא ראינו ֵהיֶתר לעצמנו לחיות עלי אדמות, ולהתהלך 
מות אחרים, אלא רק אם נחיה אחרי חיסולם של חמישים ריבוא יהודים בווארשה ושל מאות אלפי יהודים במקו

 בשם המרד.
 

התדע  - -אותם אידאלים בהם נתחנכו כיצד לחיות, הם שעמדו להם ביום פקודה, במלחמה לחיים ולמוות. 
ההיסטוריה התמודדות כזאת של כוחות? קומץ קטן של אנשים צעירים, מצויידים בנשק מעט ָודל, יצא חוצץ נגד 

נגד נוגשיו  -רעב, מעונה ּומושפל, קטן ָודל-וא בין חומות הגיטו, מזהצבא אדיר, רובה מול טנקים, עם כל
 - -ומשמידיו הענקיים. 

אכן, הם ידעו כי רק יחידי סגולה יינצלו; כי הם, רובם ככולם, יאבדו כשם שאבדה היהדות כולה שבפולין, 
יותר מחייהם, חשוב מאוד  היהדות בת המיליונים. אולם הם גם ידעו כי העם היהודי חיה יחיה, כי מותם שלהם,

הם ידעו משמעותו של מוות במערכה, והיא מלחמה לשם הצלת הכבוד, כבוד יהודי  - -למען קיומו של העם. 
 - -ואנושי; למען כבודם של אלה שיישרדו, למען כבודו של העם שיישאר בחיים וכבודם של הדורות הבאים. 

כבוד לזכר מערכה זו של גיבוריו, העם -העם עומד ביראתהם נפלו, אך האמונה שלהם ניצחה. העם חי וקיים. 
ישאב תמיד ממערכה זו כוח ואמונה. על הערך והאידאלים של מערכה זו ֵיחנך העם את בניו, את הדורות 

 - -הבאים. 
 נרכין ראש בפני הלוחמים.

 

 חלום חיי קם והיה...

 

ביותר. הגרמנים ברחו פעמיים מן הגיטו. פלוגה אחת שלנו החזיקה  נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים

 למעלה משש שעות. -דקות, השניה  21מעמד 

 ...מצדנו לא נפל עד עתה אלא קרבן אחד בלבד, יחיאל נפל כחייל על יד מכונת הירייה.

שרפות רבות ...הקשר נותק, סדנת המכרשתנים אחוזה להבות מזה שלושה ימים. אין לי קשר עם הפלוגות. 

 החולים. גושי בנינים אחוזים להבות. המשטרה פורקה...-בגיטו. אתמול בער בית

...מהמערב אנו עוברים לשיטת פעולה פרטיזאנית. בלילה מובאות שלוש פלוגות שלנו, שני תפקידים לפניהן: 

: רימונים, רובים, אין לו כל ערך. כמעט לא השתמשנו בו. נחוצים לנו –סיור מזוין והשגת נשק. דע, האקדח 

היהודים. רק יחידים יחזיקו מעמד. כל  ירייה וחומר נפץ. לא אוכל לתאר לפניך את התנאים בהם חיים-מכונות

 השאר ייספו, במוקדם או במאוחר. הגורל נחרץ...

 ...היה שלום, יקירי, אולי עוד נתראה.

 דולתה ותפארתה.העיקר: חלום חיי קם והיה, זכיתי לראות הגנה יהודית בגיטו בכל  ג

 

 ,5492באפריל  32מתוך מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ', 

 אל יצחק צוקרמן, העושה בשליחות הארגון היהודי הלוחם

 בצד ה"ארי" של וארשה.
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 התקפת נגד ולאדיסלאב שלנגל
 1499לינואר  11

  
 בשקט לקרונות הלכו,

 כאילו מאסו בכל

  –( 1מבט כלבי נעצו בעיני השאוליסים
 בהמות!

 היפיםשמחו הקצינים 
 דבר על עצביהם לא משפיע,

 הולכים בצעדת עדר כהה,
 ובשל הלהט בלבד -

 צלפו בשוט:
 בפרצופיהם!

 ההמון נפל על המגרש בשתיקה
 בטרם בקרון התייפח,

 הזילו דם ודמעות בקרקע חולית,
 וה"אדונים"
 על הגוויות
 באדישות

 )השליכו(

 –קופסאות 

"Warum sind juno rund" 1  
 עד לאותו יום,

 פרצו עם שחר, כתנים מערפל החשיכה, בו
 אל העיר הרדומה באשליה

 אזי התעוררו המעונים
 ו

 חשפו את הניבים...
 ברחוב מילא נשמעה הירייה הראשונה.

 הז'נדרם התמוטט בשער,

 לרגע עצר, –הביט בתדהמה 

 –מישש את הזרוע המרוסקת 
 לא תפס.

 דבר מה כאן לא כשורה
 הכל הלך חלק ופשוט,

 רוטקציהמתוך חסד ופ
 (9הוחזר מהדרך לאוסט 

 )היו לו מספר ימי סיפוק(
 כדי שינוח בוארשה,

 תוך שהם באקציה נגררים,
 וכדי לנקות את הדיר,

 וכאן
 ברחוב מילא דם...

 הז'נדרם בשער נסוג

 אני באמת מדמם, –וקילל 
 (9וכאן שקשקו כבר הבראונינגים 

 בניזקה

 בדז'יקה      

 בפאביה,            
 המתפתלות, שם אם זקנה,במדרגות 

 משכו בשערותיה מטה,
 (5אס.מן הנדטקה .שוכב אס

 התנפח בצורה מוזרה
 כאילו לא עיכל את המוות

 כאילו חנקו זה המרד.

 

 חרחר ברוק דמים
 אל תוך קופסת הסיגריות

"Juno sind rund" 

Rund, rund. 
 אבק לדחוס בליטוש מוזהב,

 במעגל הכל סובב,
 מונחיםמדים כחולים של ז'נדרם 
 במדרגות מזוהמות מרוק

 ברחוב פאביה היהודי
 והוא אינו יודע,

 שבשולץ וטבנס
 הכדורים מרצדים בשמחת שירה

 
 מרד הבשרים,
 מרד הבשרים,
 מרד הבשרים!

 בשר נירק מחלונות כרימון
 בשר מחרחר בלהבה אדומה

 ובשלדות החיים נתפס!
 היי! מה נעים לירות בעיניים

 חזית גברתנים –כאן 

 האדונים המשתמטים! –חזית 

  

Hier 

Trink man mehr kein bier 

Hier 

Hat man mehr kein Mut 

Blut 

Blut 

6 Blut   

  
 להסיר את הכפפות מעור בהיר, חלק,

 –להניח את השוט, לחבוש קסדות על הראש 

 –"מחר ידווחו בחדשות 
 החדרנו טריז לבלוק של טבנס."

  
 מרד הבשרים,
 מרד הבשרים,
 מרד הבשרים!

  
 השומע אתה אלוהי הגרמנים

 (7איך מתפללים יהודים בבתי "הפראים"
 בהחזיקם ביד מוט או מקל.

 מבקשים ממך, אלוהים, מאבק דמים.
 מתחננים למות מיידי.

 

 שלא יראו עינינו לפני הגסיסה
 תמשכת המסילה,כיצד מ

 תן לידים זריזות, אדוני,
 כדי שדם יכתים את המדים האפורים,

 תן לראות בטרם את גרונותינו תחתום
 אנחה עמומה אחרונה,

 בידיהם החצופות, המחזיקות בשוט
 את חרדתנו האנושית, הרגילה

 כפרחי דם אדומים
 מרחוב ניזקה, מילא, מורנוב

 פורחת הלהבה בלועי רובינו.
 לנו! זאת התקפת נגד!זה האביב ש

 יין הלחימה מסחרר את ראשינו!
 אלה יערות הפרטיזנים שלנו,

 סמטאות של דז'יקה ואוסטרובסקה.
 רועדים על חזינו מספרי ה"בלוק",

 מדליות מהמלחמה היהודית,
 זעקת שלש אותיות באודם מבהיקה

 כאיל ברזל מכה המילה: מרד
............................. 

............................. 
 וברחוב מזוהמת מדם

 חפיסת סיגריות דרוסה

"juno sind rund..." 

  

___  
 חיילי ס"ס ליטאים -( השאוליסים 1

1 )Warum sind juno rund -  פירסומת
לסיגריות גרמניות: " מדוע סיגריות יונו הן 

 עגולות"
מהדרך מזרחה )הכוונה לחזית  -( מהדרך לאוסט9

 מזרחית(
 אקדחים של פירמה בראונינג -ינגים ( הבראונ9

איש ס"ס ידוע בגטו באכזריותו  –( הנדטקה 5
 הנוראה

( בגרמנית: כאן, כאן לא שותים יותר בירה, כאן, 1
 אין יותר כוח, דם, דם, דם

 ( בתים בגטו שרוקנו ולא הורשה לגור בהם עוד.7
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 צביה לובטקין - סוד כוחה של התנועה

 "בימי כליון ומרדמתוך "
 

"זהו בעצם סוד כוחה של התנועה: שידעה תמיד לתבוע מאנשיה. היא רצתה לחנך וחינכה אנשים מהפכניים, 
קשים, על קוממיות האדם בישראל ועל קוממיות האדם בכלל. שעמדו ויכלו לעמוד, בתקופות שונות ובתנאים 

 רק בכח החינוך שקיבלנו, יכולנו כך לעבור את התקופה הזו."
  
 אינני יודעת, אם הסברתי די הצורך איך רצינו לעמוד. סיפרתי שהיינו מגיעים לפעמים לידי הפרזה יתירה"

 ל עצמו וכולנו יחד על התנועה.כל אחד ע -בשמירה על מוסריות האנשים, על כל אחד מאיתנו
מנין בא? יכולנו לעמוד בגיטו כאשר עמדנו רק מפני שהיינו קולקטיב, תנועה, מפני שכל אחד  -כח מוסרי זה 

ידע שאיננו בודד. כל יהודי הועמד בדד מול גורלו, יחיד ועזוב מול האויב כביר הכוח. אך אנחנו עמדנו מהרגע 
שישנה תנועה, שיש ציבור אנשים הדואגים איש לרעהו, שיש  -עה. הרגשה זו הראשון ועד הסוף כקולקטיב, כתנו

 דרך משותפת, היא שאפשרה לכל אחד מאיתנו לעשות את אשר עשינו.
הדבר הטרגי ביותר היה, שיהודים לא ידעו מה לעשות. מאז הימים הראשונים, משהתחילה הדמורליזציה הגדולה 

עו מה לעשות. ואילו אנו ידענו מה רצוננו, לאור הערכים שהתחנכנו לא יד -בגיטו ועד ימי החיסול והמוות 
ידים בחיים רלנו לחיות. ובעצם, זה הכוח המקיים את הש שאפשרבהם, חיפשנו ומצאנו את הדרך. זה היה הכוח 

 "עד היום הזה.
 

 פקודה קרבית
 גוברנמאנט-הגנראל אל כל הריכוזים היהודים בשטח

 
ההשמדה הסופית מתקרבת והולכת. האויב מגייס כוחות נגד שרידי יהדות פולי, אל נחכה באפס מעשה למוות. 

 אל נקווה לסיום פתאומי של המלחמה ולשחרור מהיר. עלינו לצאת בעצמנו למלחמה על קיומנו.
נסו לשורות הנוער הלוחם, הצטרפו רק עם נשק ביד אפשר לחיות בימי הסערה הזאת. הכ --ה צ ע י ר י ם 

נא למצב התגוננות פעילה. אל תתנו -יעבור -לפעולה המלחמתית הכללית. כל אחד על המשמר, שנקבע לו 
 למאורעות היום להפתיע ולהקדים אתכם.

מי שאין לו כוחות להשתתף בקרב, מי שאינו מוכשר לקחת נשק ביד, יציל נא את נפשו שלו.   --י ה ו ד י ם  
 תניחו בעצמכם את הראש מתחת למאכלת.אל 

אסור להתמהמה. טעמים מוטעים או נוחיות ופחד מפני תוצאות אל יאפילו על הסכנה האמיתית. ברחו דרך כל 
דרך חומות, גדרות, גדרות תיל דוקרנו. התערבו בין ההמון העירוני האלמוני, כדי להטעות את האויב.  –סדק 

ם, נצלו כל דרך לבריחה: נתקו את הכבלים, שבהם אסרו אתכם האויב לכו ומצאו לכם מקלט ביערות ובהרי
 והנטייה להכנע.

 קומו, כדי שתהיו מוכנים ברגע המכריע.
 

 המפקדה העליונה של ארגון הנוער היהודי החלוצי הלוחם
 

 12*נדפס בעיתון "החלוץ הלוחם", שנה ב', גליון 
 19.1.2791כ"ו באב תש"ג, 
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 יצחק צוקרמן -מרד היהודים 

 
אקדח לכל אדם רובים מועטים, אקדח אוטומטי,  -נשקנו היה" אקדחים 

ת עצמית, ששה מקומות, פצצות מתוצר-מוקשים שהוטמנו בחמישה
בעלות כוח נפץ גדול, בקבוקי הצתה, רימונים פולניים וגרמניים, להגנה 
ולהתקפה. נוסף לכך היה לנו עוד נשק אחד: אידיאה גדולה, נכונות, 

נפש. ראינו את אידיאת המרד כאידיאה מרכזית בחיינו. לא -מסירות
ראינו היתר לעצמנו לחיות עלי אדמות ולהתהלך, אחרי חיסולם של 

ים ריבוא יהודים בווארשה ושל מאות יהודים במקומות אחרים, חמיש
 אלא רק אם נחיה בשם המרד.

ואת הכל, את הטוב ואת הרע, כל צעד, כל מחשבה וכל מעשה. בחנו 
 מנקודה זו: מרד או לא מרד.

היתה רוח כזו בתנועה החלוצית ובתנועות הנוער שלנו שאמרה:  - -
מכוון למרד. ידענו שישראל  מרד. הכל -מרד, חיים  -מרד! מחשבה 

קיים ויתקיים ויש שהמוות נותן טעם ותוכן לחיים הנותרים. יעדנו: למען 
החיים ולמען אלה שמעבר לים, למענם ולמעננו, לכבודם ולכבודנו, 

 מרד! -להמשך אשר יבוא, לדורות הבאים 
 

 חנה סנש -אשרי הגפרור 
 

 אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות.
 אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות.
 אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד,

 אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות.
 

 

בעשרים וחמש שנה למרד גטו ורשה, עורך העיתון 
( ראיון עם אנטק. השאלה ןחב" )רם עברו"למר

האחרונה שהציג לו בראיון היתה מה יש ללמוד מן 
 הצד הצבאי, הטקטי ואסטרטגי של מרד הגטו. 

 זו היתה תשובתו של אנטק:
 
אינני חושב שיש צורך לנתח את המרד מבחינה צבאית. "

מלחמה של פחות מאלף איש נגד צבא אדיר בהמדובר הוא 
הפקפוק ביחס לתוצאותיו המעשיות. זה  ובלב איש לא היה
בי"ס צבאי. לא הנשק, לא המבצעים, לא בלא נושא ללימוד 

 הטקטיקה.
אם יש בית ספר ללימוד רוח האדם, הרי שם זה צריך להיות 
מקצוע ראשי, הדברים החשובים באמת היו טמונים בכוח 
שגילו צעירים יהודיים אחרי שנים של השפלה, לקום על 

בוע בעצמם באיזה מוות יבחרו: טרבלינקה או משמידיהם ולק
מרד. אינני יודע אם קיימת אמת מידה מקובלת למוד את 

 זה."
 נון הנוער בגטוהמ

 שמרקה קצ'רגינסקי
 

 מזמורנו נמלא צער,
 אך צעדנו עז, נכון.

 אף כי צר אורב בשער ? 
 נער מסתער ברון.

 
 פזמון חוזר:

 בין הנער כל שואף וכל לוחם הוא,
 לשנים אין משמעות.

 גם זקנים יוכלו היות גם המה
 נער וחירות.-בני גיל

 
 אל נודד ללא מרגוע

 הפוסע בבטחה ? 
 יא, ישא הנערלי יב

 מן הגטו שיר ברכה.
 

 לא נשכח את משנאינו,
 כל ידיד זכר נזכור,
 בין תמולנו למחרנו

 עד נקשור.-קשר עדי
 

 נתיישר, אל נתמהמה!
 והטור שוב יערך!

 בא יוצר, עמל פוסע,
 בואו ואתם נלך!

 
 עברית: יוסף אחאי

הושר בכל מופעי מועדון הנוער, אשר שימש 
לות חינוכית בין תקופה ארוכה מרכז של פעי

 צעירי גטו וילנה.

 חיים גורי ומוניה אברהמי -התנגד מי ש111 

 1415,”פני מרד“

 
 שהבריח כיכר לחם. התנגד מי 

 שלימד בחשאי. התנגד מי 

 שכתב והפיץ עלון מחתרת שהזהיר וקרע אשליות. התנגד מי 

 שהגניב ספר תורה. התנגד מי 

 חיים.  שזייף תעודות "אריות" שהעניקוהתנגד מי 

 שהבריח נרדפים מארץ לארץ. התנגד מי 

 שכתב את הקורות וטמן בחול. התנגד מי 

 שהושיט עזרה לראוי לה ממנו.התנגד מי 

 שאמר מילים שקרבו את קצו. התנגד מי 

 שקם בידיים ריקות על הורגיו. התנגד מי 

 שקישר בין הנצורים והבריח הוראות ומספר כלי נשק. התנגד מי 

 רד. ששהתנגד מי 

 שלחם עם נשק ביד ברחובה של עיר, בהרים וביער. התנגד מי 

 שהתקומם במחנות המוות. התנגד מי 

שמרד בגטאות, בין קירות נופלים, במרד הנואש התנגד מי 

 האדם המורד מעודו. ביותר שידע
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 מתוך " החלוץ הלוחם"
 

י? ההיסטוריה מהו הדבר היחיד העשוי למנוע מאיתנו את התגובה היחידה שנותרה לו לאדם בעל כבוד עצמ
תנדה אותנו לנתח. אם נשארה עוד איזו אפשרות לכך, הרי מחובתנו להציל את משפטנו לפני כס המשפט של 
העתיד, באשר בין כה וכה אנו אבודים, נשאיר נא למצער אחרינו זכר, שיעורר בלב מישהו בעתיד יראת כבוד 

 כלפינו.
 

פונים מעל לקברים האלמוניים של הטובים והיקרים אליכם הקרובים לנו ביותר, שבשמם יצאנו לקרב, אנו 
 שבחברינו, שנפלו בקרב עם כוח עדיף.

 תמיד שאפנו לחיי חירות, אבל אם נגזר עלינו למות, רצוננו ליפול כלוחמים, כדי שיהיה מותנו גאה ומכובד.
אויב. אין המוות לא לנו ניתן הניצחון. יצאנו להגן על הרוח, ואת רוחנו לא קטל ה -לא יצאנו לנצח בנשק 

 תבוסה או חרפה, וכוחה של האלימות המכריעה קומץ מורדים אינו כוח שניצח.
השגנו את מטרתנו, אחזנו בנשק, כי לא יכולנו להשלים עם המחשבה שאלפי יהודים, גברים, נשים, זקן ןטף, 

מר ההיסטוריה, כי נקטלים בפראות: כי לא רצינו שיוליכו אותנו כצאן לטבח: כי לא רצינו שבבוא היום תא
 יהודי פולין מתו מיתה עלובה ללא סימן אחד של התנגדות.

אנו הרמנו את נס ההתנגדות. הפריצה שלנו היא זעקת מרד גדולה, ששום כוח לא יחריש אותה. יכולים הם 
לתפוס אותנו ולהרוג עד האחרון בנו, אך לא יחרישו את הזעקה, שתוסיף להישמע ותגיע מעבר לקברותינו. 

ת הדבר, כי ראוי היה להקדים בזעקה, אבל גם היום, אף שיודעים אנו כי המוות אורב לנו, נותרה רק דרך אמ
 אחת ליהודי גא. חלילה לנו לטמון ראש מתחת לכנף ולהמתין באפס מעשה לסוף.

 נאבד? לא מפלתנו היא. זו חרפתם של אלה, שבמקום להצטרף לפעולה הושיטו יד בוגדנית לאויב, והם אשמים
הניצחון בלבד. לנו כבוד העם היהודי, שנגן עליו עד הסוף. במקום כל נופל  -במותם של לוחמים יהודים. לנו 

יבואו עשרות, יתייצבו בשורותינו ויאחזו בנשק. אנו סוללים את הדרך, אבל יום יבוא ויתעוררו שרידי העם 
 היהודי ועמדו נכונים לפעול.

 
 2791אוגוסט 

 היהודי החלוצי הארגון הלוחם של הנוער
 קרקוב
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 מצבה
 חל אוירבךר
 

 שמותיהם:
 אברהם, יצחק, יעקב...

 שרה ורבקה, רחל ולאה.
 ישראל וחנוך, וטוביה, מנחם ושמחה.

 ראובן ושמעון, יוסף ובנימין.
 משה ואהרון, יהושע.

 מיכאל ורפאל וגבריאל.
 דוד ושלמה, שאול ונוסף עליהם שמואל.

 זכריה ויחזקאל, ואפילו ירמיהו.
 כאותם התנאים. -ומאיר ואליעזר, חנינא ויוחנן 

 וולף...-לייב, וזאב-בר, ואריה-הירש ודוב-וצבי
 ומרים ודבורה, וחנה, רות.

 שושנה ופנינה.
  -ונחה, טמה, צביה 

 כאותן סבתות יקרות, בימים עברו.
 כמקריאה בבית הכנסת. -ופרומה 

 משיר העם. -וטייבלה, ופייגלה 
 היו קוראים זה לזה בשמות ומשום שהיו כה צעירים לימים, לא רחקו מיד אם מלטפת,

 של ילדות. ומשום שגדלו בפולים, היו מכונים גם בשמות חיבה פולניים.
 והיה לוטאק ואדק.

 יאנאק, מיטאק וסאוואק.
 אולאק וטאדאק, ואפילו סטאשק.

 אנטאק, מאראק, קאזיק.
 ומארישה, וואנדזיה.

 וסטאפה ורוזיה.
 י רצינות של המחתרת.ובעלי מסורת בפעולת חשאין קראו לעצמם בשמות כבד

 כתוב בכתב עברי. -והיה איש יוזמה יוזאף. ולוחם ושמו איגנאץ, אדם 
 והיה אנדזשיי ופאוואל, אלכסנדר.

 מן המסורים שבמסורים. -והיה מיכל וזיגמונד 
 אדולף מגרמניה... -ליאון ואף 

 .ואשר נפשם לארץ ישראל, כונו בשמות נישאים, נשגבים. בשמות מהמדבר, מן התנ"ך
 והיה בעיר אחרת לאבאן, שקורץ מאותו חומר.

 כאז בין החשמונאים. -ויהודה היה במפקדים 
 מן החזקות והנלהבות שבנשמות. -ומרדכי שניים היו 

 נגיד תהילתם של הצעירים. אל נא נבכה אותם. נאהבם, כאילו ביננו הם כולם.
 

  -ם וסוערים ידם. והם, תשוקות של חיים לוהטי-כל העם עשוי היה להתרענן על
 חיו עד תום באביב אחד ויחיד.
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 לקראת המחר -זיכרון 
 

מרים  - תנו להם מבט אחרון
 הראל

 
 אנשים טוביםהביטו בהם 

 אל הקרונות יהודים פוסעים.
 על הגב רכושם, ילדים בזרועות.

 לא תראום עוד. -הביטו היטב 
 ראו וזכרו עיני עוללים

 לפני שהקרונות נסגרים.
 תנו להם מבט אוהב,

 הוסיפו דמעה לים הכאב.
 הקשיבו היטב לקול זעקות,

 אלה דקות.-עכבו מבטכם אי
 אתם, היושבים בבתים נוחים,

 ה רכה, נינוחים, שבעים,כורס
 שילחו רחמים למסך צבעוני,

 הביטו וראו מצעד המונים 
 חרטו בלבכם בקשה אחת אחרונה, 

 הבטיחו להם שבועת נקמה.
 למשה, ליואל, לחנה, לשרה,

 יצחק, ישראל, למרים הקטנה.
 אל ועם -מובלים אל קיצם קבל

 וקלונם היחיד הוא יהדותם.
 זה פשעם האחד. -בני עם נבחר 

 וד חיים... ומתים בגמר המצעד.ע
 מבטכם הרחום, -זכותם האחד 

 יזכרם העם כשלדום יקום!
 ותצפור אזעקה, תיילל ברחובות

 תנו כבוד! -ישראל כולה 
 למשה, ליואל, לחנה, לשרה,

 יצחק, ישראל, למרים הקטנה.
 לא הגיעו עד כאן, הלכודים, 
 לא זכו לראות חוף מבטחים.

 תנו להם מבט אחרון,
 הזיכרון. -שרידים מתת ה

 
)נכתב אחרי הצפייה בסרט "השואה",  

1417) 

 מכל העמים / נתן אלתרמן
 

 בבכות ילדינו בצל גרדומים את חמת העולם לא שמענו
 , אהבת אותנו ורצית בנו,כי אתה בחרתנו מכל העמים

 כי אתה בחרתנו מכל העמים, מנורווגים, מצ'כים, מבריטים.
 ובצעד ילדינו אלי גרדומים, ילדים יהודים, ילדים חכמים,

 -הם יודעים כי דמם לא נחשב בדמים
 הם קוראים רק לאם: אל תביטי

 ואוכל הגרזן בימים ובליל, והאב הנוצרי הקדוש בעיר רום
 צלמי הגואל לא יצא מהיכל עם

 לעמוד יום אחד בפוגרום. לעמוד יום אחד, יום אחד 
 ויחידי במקום שעומד בו שנים כמו גדי

 ילד קט,
 אלמוני,

 יהודי.
 ורבה דאגה לתמונות ופסלים

 ואוצרות אומנות פן יופצצו.
 אך אוצרות אמנות של ראשי עוללים אל קירות וכבישים ירצצו.

 שורות ארכות הנחנו. עיניהם מדברות: אל תביטי, האם, איך
 חיילים ותיקים וידועים לשם,

 בקומה אנחנו.-רק קטינים
 -עיניהם מדברות עוד דברים אחדים

 אלוקי האבות, ידענו שאתה בחרתנו מכל הילדים,
 אהבת אותנו ורצית בנו.

 שאתה בחרתנו מכל הילדים להרוג מול כסא כבודך.
 ואתה את דמנו אוסף בכדים, כי אין לו אוסף מלבדך.

 ואתה מריחו כמו ריח פרחים, מלקטו במטפחת.
 ואתה תבקשנו מידי הרוצחים

 ומידי השותקים גם יחד.

 מדברי אבא קובנר
 2711נובמבר 

 
תי ארצה אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתי פוגש את כשעלי

כבני  -צעירי הארץ, ומאזין לשיריהם ולהגם בבחינת ראשון 
יהודים, שיש להם הכרה ברורה שהם אכן כותבים  -אדם 

מגילת יוחסין חדשה, שמתחילה בהם. ובחושבי על מגילת 
היוחסין שנשרפה באירופה, היה לי צער כפול על בני הדור 

של ישראלים צעירים, שבשעה שיתבגרו ויזדקנו אפשר המצוין 
 אפילו שלא ידעו על מה הם צריכים לבכות.
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ויסלבה  -שלהי המאה 
 שימבורסקה

 
 המאה העשרים שלנו צריכה היתה להיות

 טובה מקודמותיה.
 היא כבר לא תספיק להוכיח זאת,

 שנותיה ספורות,
 פסיעותיה מתנדנדות,

 נשימתה קצרה.
 קרו דברים רבים מדי

 שלא היו צריכים לקרות,
 ומה שנועד לבוא,

 לא בא.
 

 אביב היה אמור להגיע
 ואושר, בין השאר

 
 הפחד היה צריך לנטוש הרים ועמקים.

 אמת מהירה משקר
 צריכה היתה להגיע למטרה.

 
 אסונות אחדים אמורים היו

 שלא לקרות עוד,
 כגון מלחמה

 רעב וכו'.
 לכבד צריך היה

 ישע,-ישע של חסרי-חוסר
 אמון וכיוצא בזה.

 
 מי שרצה לשמוח בעולם,

 ניצב בפני משימה
 בלתי אפשרית.

 טיפשות אינה מצחיקה.
 חוכמה אינה עליזה.

 
 תקווה

 כבר אינה אותה נערה צעירה
 וכו'. למרבה הצער.

 האל אמור היה להאמין סופסוף באדם
 טוב וחזק.

 אך טוב וחזק
 ים.עודם שני אנשים שונ

 
 שאל אותי במכתב מישהו, -כיצד לחיות 

 שאותו התכוונתי לשאול
 אותה השאלה עצמה.

 
 שוב וכתמיד,

 כפי שניתן לראות לעייל,
 אין שאלות דחופות

 משאלות תמימות.

ויסלבה  -סוף והתחלה 
 שימבורסקה

 

 אחרי כל מלחמה

 מישהו חייב לנקות.

 סדר כלשהו
 הרי לא יתרחש מעצמו.

  
 מישהו חייב להדוף את עיי החרבות

 אל צידי הדרכים,
 כדי שיוכלו לעבור בהן

 ות מלאות מתים.עגל

  
 מישהו חייב לבוסס

 בטיט ובאפר,
 בקפיצי ספות,
 שברי זכוכית

 וסמרטוטים מדממים.

  
 מישהו חייב לגרור קורה

 כדי לתמוך בקיר,
 להתקין זכוכית בחלון

 ולקבע דלת על ציריה.

  
 זה איננו פוטוגני

 ומצריך שנים ארוכות.
 כל המצלמות נסעו מכבר

 למלחמה אחרת.

  
 יך בחזרהאת הגשרים צר

 הרכבת מחדש.-ואת תחנות
 השרוולים יקרעו לגזרים

 מרוב הפשלה.
 

 מישהו ומטאטא בידו
 עוד נזכר איך היה.

 מישהו מקשיב
 ונד בראש שלא נתלש.

 אך כבר בסביבתם
 יתחילו להסתובב כאלה,

 שזה ישעמם אותם.

  
 מעת לעת מישהו עוד

 יחפור מתחת לשיח
 חלודה-טיעונים אכולי

 ימת השיירים.ויעביר אותם לער

  
 אלה שידעו

 מה התרחש כאן ומדוע,
 חייבים לפנות מקום לאלה

 שיודעים מעט.
 ופחות ממעט.

 ולבסוף, שום דבר.

  

 ויסלבה שימבורסקה -כל מקרה 

  
 יכול היה לקרות.

 חייב היה לקרות.
 קרה מוקדם יותר. מאוחר יותר. 

 קרוב יותר. רחוק יותר.
 קרה לא לָך.

  
 נצלָת, כי היית הראשון.

 נצלת, כי היית אחרון.
 כי לבדך, כי אנשים.
 כי לשמאל, כי לימין.

 כי ירד גשם. כי נפל צל.
 כי היה יום שמשי.

  
 מזל שהיה שם יער.
 מזל שלא היו עצים.

 מזל שמסילה, וו, קורה, בלם,
 מסגרת, סיבוב, מילימטר, שניה.

 מזל שקש צף על המים.

  
 כן.-פי-על-בגלל, מאחר ש, ובכל זאת, אף

 מה היה לו יד, רגל,
 בצעד אחד, כחוט השערה

 מצרוף המקרים.

  
 ור?ובכל הנך? הישר מן הרגע שעודו פע

 ברשת היה חור אחד, ואתה דרכו? 
 אינני חדלה להשתאות, להאלם.

 הקשב,
 כמה מהר פועם בי לבָך.

 בעשב, שכיסה
 את הסיבות והתוצאות,

 מישהו חייב לשכב לו
 עם שיבולת בין שיניו

 ולבהות בעננים.

  
 )מפולנית: רפי וייכרט(

  ימבורסקהויסלבה ש

משוררת . /541 -נולדה ב

פולניה, מסאית ומתרגמת 

ספרות צרפתית, כלת פרס נובל 

עברה את  .5441לספרות לשנת 

המלחמה בקרקוב כבחורה 

 צעירה.
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 רות הקטנה / יהודה עמיחי
 

 לפעמים אני זוכר אותך רות הקטנה,
 שנפרדנו בילדות רחוקה, ששרפו אותך במחנות.
 אילו חיית עכשיו, היית אישה בת שישים וחמש,

 אישה על סף זקנה. בת עשרים נשרפת,
 ה קרה לך בחייך הקצריםואינני יודע מ

 מאז נפרדנו. למה הגעת, אילו סימני דרגה
 הענקו לך על כתפיך, על שרווליך, על
 נפשך האמיצה, אילו כוכבים מבריקים
 הדביקו לך, אילו אותות גבורה, אילו

 מדליות אהבה תלו על צווארך,
 איזה שלום עליך, עליך השלום.

 ומה קרה לשנות חייך הלא משומשות?
 דיין ארוזות כחבילות יפות,האם הן ע

 האם נוספו לחיי? האם הפכת אותי
 בנק האהבה שלך כמו הבנקים בשוויץ

 שהמטמון נשמר בהם גם אחרי מות בעליו?
 האם אוריש את כל אלה לילדי

 שלא ראית אותם מעולם?
 

 נתת לי את חייך, כמו מוכר יין
 משכר שהוא עצמו נשאר מפוכח,
 למפוכחת מוות כמוך, וצלולת שאו

 לשיכור חיים כמוני מתגולל בשכחתו.
 לפעמים אני זוכר אותך בזמנים

 שלא שיערתי ובמקומות שלא נועדו לזיכרון,
 אלא לחולף ולעובר שלא נשאר;

 כמו בנמל תעופה כשהנוסעים המגיעים
 עומדים עייפים ליד הסרט הנע והמסתובב

 שמביא את מזוודותיהם וחבילותיהם,
 שמחהוהם מגלים את שלהם בקריאות 

 כמו בתחיית המתים ויוצאים את חייהם.
 ויש מזוודה אחת שחוזרת ושוב נעלמת

 ושוב חוזרת, לאט לאט, באולם המתרוקן,
 ושוב ושוב היא עוברת,

 כך עוברת דמותך השקטה על פני,
 כך אני זוכר אותך, עד

 שהסרט יעמוד מלכת. ודומו סלה.

 

 אבא קובנר/ להניח את 
 

 להניח את המונו של עולם ושעה תמימה
 ללכת צעד בהרים מוכרים.

 לקדם בשמחה אבן תלושה
 ממצודה מתפוררת

 כי עודנה מוטלת בלי ניד על לובן פניה
 במדרון בין צוקי הגרניט

 ה חקוקה על סרט זכרונך ממסעיצורת
 ילדות מים אל ים.

 
 לפגוש בידיד

 אחרי שנות פירוד שנואלות הזמן גרמו.
 לעבור עיר בין חמש ושש

 ובמעבר חציה נטוע באמצע הכביש
 למצוא את עצמך פתאום עומד

 טיפש באור ירוק
 וכך מוקסם למראה אשה זרה יורדת 

 במדרכה ממול
 -רת כי יפיה החיה בך זיוה של עת אח

 
 לשמוע בהולם לב לחדשות

 הבית והמקום הקטן הזה שאין
 צפוי משם שום חידוש ולא בשורה גדולה

 רק כדי סיפוק רעבונך לעשב
 לריח אורנים ולמלמול

 הממטרות מתחת לחופותיהן מתיזות קריאת
 בוקר בתריסים לחים

 שלא יקדים הנכר להתפשט במעלה
 -עורקיך 

 
 להשאר מלך. ולו מלך ללכת

 אדם כמותכם. לא להיות ארץ עם בני
 שאת פניה מברים בבולדוזר

 נבערת מחלום, מסוד מגע חומק
 -מקולות יער 

 
 לבוא אל מקום היעדרנו. להדליק נר חלב דק

 במרחב נטוש לעכב את הקריעה
 ולא בלי אומץ לב ראוי לומר

 שוב שובה והנחני נא
 שלא אקיץ בודד וזר

 בין כתלי ביתי
 אשר בדמי

 בניתי
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ולאדיסלאב  - חג חדש 
 שלנגל

  
 יהודים צריכים חגים,

 יהודים מוכרחים לזכור,

 - - -כל שהיה בפסח ובפורים 

 ( שבור1ואם ההומנטאש

 זאת משום... ש... המן...

 והמצות זו מצרים הקודרת...

 דגל בצבעים

 הוא מזכרת, שהתורה,

 –והסוכה  –והמינים 

 יזו סיבה,לכל אלה יש א

 כל אלה זיכרונות.

 נסים, אירועים וזמנים...

 תחלוף המלחמה הנוראה

 שאת היהדות משסעת

 לגזרים, סמרטוטים ורבעים...

 יהודים הרי יותרו,

 יגיחו מאי שם בוקר כלשהו

 דרישת שלום ממוות להביא...

 יהודים צריכים חגים

 יהודים מוכרחים לזכר,

 כי נס הציל העם מאבדון,

 כות,כמו חג הסו

 מזמנים אלו יותר

 מקלטים. –חג חדש: לא סוכות 

 פעם בשנה ביום השחרור

 יוזמנו אורחים

 על דרגשים במקלטים,

 במרתפים  –במאורות 

 כבתפילות ישביעו

 לב מלא שמחה ואמונה.

 לנושאי הפולחן יהיו

 האת, הקלשון, המוט עם הפטיש,

 צום יהיה, כפי שבמקלטים היה.

 הזקנים יבכו,

 יבוהצעירים יקש

לכל אשר ארע בימי האקציות, 
 (...1הבלוקדות

 לילדים יספרו,
 שבמיקלטים אלו חיו

 ללא אויר, שבועות, חודשים...

 כאן בחושך ליד הקירות

 חיכו, חיכו זמן רב

למשב רוח ראשון, לחופש 
 ושמש...

 

 יצחק שדה -אחותי על החוף 

 
חושך. על חול רטוב עומדת לפני אחותי; 
מלוכלכת, פרומת בגד, פרועת שיער, רגליה 

 יחפות וראשה מורד. עומדת ומתייפחת.
טבועה בבשרה: "רק  יודע אני; כתובת קעקע

 לקצינים".
ואחותי מתייפחת ואומרת: חבר, למה אני פה? 
למה הביאוני הנה? הראויה אני שבחורים 
צעירים ובריאים יסכנו את חייהם למעני? לא, 
אין מקום בשבילי בעולם. אין אני צריכה 

 לחיות.
מחבק אני את אחותי, מחבק את כתפיה 

מקום  ואומר לה: יש לך מקום בעולם, אחותי,
יחידי ומיוחד. כאן, בארצנו זאת, צריכה את 

 לחיות, אחותי. כאן נתונה לך אהבתנו.
שחורה את ונאווה אחותי. שחורה את, כי 
ייסורים הכו אותך, אך נאווה את, יפה בעיני 

 מכל יופי, קדושה את בעיני מכל קודש.
 

 הזקנים יברכו,

 הצעירים ילעגו על

 שסבא הפליג בהתלהבותו.

 זקן כל שיחפץ"יאמר ה

 ודאי כאותה בדיה:

 משה חוצה את הים..."

ערביים יצאו מן -בשעת בין
 המרתפים,

 שלוה תצפה להם,

 עולם יפה, טוב יותר וחדש יותר

 ברגיעה, באור, בבטחון

 לסעודת ערב חגיגית יסבו,

יגישו עוגת צלב קרס בדבש 
 (...9מהבון

  

______________ 

 ( הבלוקדות: 1

 ני המן באידישאוז –ההומנטאש   (1

( ה"בון" כרטיס הקצבת המזון 9
 בגטו וארשה.

 נתן אלתרמן/  יום הזיכרון והמורדים
1459 

 
 וביום הזיכרון אמרו הלוחמים והמורדים:

 אל תציבו אותנו על כן להבדל מן הגולה באור יהל.
 בשעת הזכרון הזאת אנחנו מן הכן יורדים

 לשוב ולהתערב באפלה עם קורותם של המוני בית ישראל.
 

 אמרו הלוחמים והמורדים: יום העדות
 ואמיתי אינו מתרס נאדרי בלהבות סמלו העיקרי

 ולא דמות עלם ועלמה אשר הניחו להבקיע או למות,
 כדרך התמונות הנצחיות של מרידות עולם דולקות ולא כבות.

 
 לא זוהי מחצבתה של התקופה. אל נעטר לה את דגלי הקרב

 לראות בהם את מיצויה, את גאולת כבודה וצידוקה.
 ק מן העם הרבאמרו הלוחמים והמורדים: אנחנו חל

 וחלק מכבודו וגבורתו ומהמית בכיו העמוקה.
 

אנחנו חלק מן הזמן שאין לו אח ושידחה את שגרתה של 
 המליצה

 ושגרתם של הסמלים אשר לא בם ניצב הוא גלוי פנים.
 הללו שנפלו נשקם ביד אולי לא יקבלו את המחיצה

בינם לבין מותן של הקהילות ועד לגיבורי הפרנסים 
 ושתדלנים.
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 יצחק רבין -עמי איננו עוד 

 
באנו היום מירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל, באנו מירושלים, עיר הנביאים והשלום, כדי לחלוק כבוד 

 להצדיע לגבורתם של המעטים אשר בודדים מהם נותרו בחיים. -לנופלים 
והעיר ריקה. איפה  -אלף יהודים שגרו בעיר הזאת  111-עמד גיטו ווארשה, שריד לכאן, בקילומטר הרבוע הזה, 

 הסופרים? היכן הרבנין? הרופאים? המוסיקאים? איפה "עמך"? והיכן הילדים? והיכן יאנוש קורצ'אק?
 אדמה חרוכה ועם חרוך. עמי איננו עוד.

לחמו מעל גגות הבתים ומתוך תעלות כאן ובגיטאות האחרים הם לחמו ללא סיכוי להביס את הנאצים. הם 
אך לא היה להם שום סיכוי. למרות  -הביוב, המרתפים והחצרות, מאחורי קירות קורסים וחדרים עולים באש 

זאת, הם ניצחו. בהיסטוריה האנושית יישארו מורדי הגיטו וייזכרו כשומרי גחלת הכבוד. כבודם היה הנכס 
 וכבודם לא אבד. -בלהבות  האחרון של אלף שנות יהדות פולין שאכלו

 אצל העם היהודי הם כתובים לעולם במגילת העצב והאש.
קמנו מאפר הקורבנות ואנו ממשיכים. גבורתם של לוחמי הגיטאות הייתה לאבן פינה בהקמת מדינת ישראל. אנו 

ל מיליוני ממשיכים מאותו מקום, מאותן שעות כואבות, מאותם רגעים אחרונים, שבהם חדלו לפעום ליבותיהם ש
 שאינם. -יהודים ורבים אחרים. אנו מיצוי תקוותם וחלומם האחרון של ששת המיליונים 

באנו לומר לכם ולעצמנו, שגם אם במקום הזה, בגיטו ווארשה, בגד בנו האדם, גם אם נכזבה אז אמונתנו בבני 
 -ומדינות  -נים שאנשים ברוחו של המין האנושי. אנו עדיים מאמי -ונוסיף להאמין  -אנוש, אנו מאמינים 

 יכולים להשתנות ולהיות לאחרים, כדברי קדמונינו, מתוך "לב חדש ורוח חדשה".
 

 2771באפריל  27עצרת הזיכרון המרכזית, וארשה, 
 

 שמרני, אלוהים, משנוא את אחי האדם
 ש1 שלום

 
 שמרני, אלוהים, משנוא את אחי האדם,

 שמרני מזכור אשר מאבי לי עולל.
 כוכבי רקיעי וקול הנשמה בי נדםבדעוך כל 

 אל נא תבואני שואה, עליו אשמתו לגולל.
 

 כי הוא מחוזי העלום ובו אנוכי משתקף
 כהלך הבא ממזרים וצופה את פניו באגם.

 -שלמה היו נפתולי ולמי אתנה הכאב 
 אם סהר לילי הרחוק חלול מתוכו ונפגם?

 
 ועת השערים נעולים וחושך רובץ על העיר,

 -ק אל סלעי, מנודח ומנוער אהבה ואני מרות
 תנני לראות בו ניצוץ, רק ניצוץ שעודנו מאיר,

 למען אדע כי גם בי, כי גם בי עוד הכל לא כבה.

 

 אברהם חלפי -כך נשרפים 
 

 -כך נשרפים בקור אנוש 
 אדם.-בני-ביום חמסין בדוחק

 והנשרף בודד כמו קדוש
 אשר נפל וטרם קם.

 
 חכה מעט. אולי פתאום יקרב

 פה מישהו אליך במחנק,
 ויחזירך הביתה מן הקרב

 כמו אל חג.
 

 אולי עוד לא הכל פה חמסנים ברחוב.
 ומישהו יאמר לך בלחש קול:

 כי האדם הוא טוב.
 

 כי לא הכל פה חמסנים ברחוב.
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 צוואתה של דוניה רוזן
כם שלא תשכחו את המתים. רוצה אני להתחנן לפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה "רוצה אני לבקש

שתנקמו את נקמתנו, שתיקחו נקם באותם הפושעים שידם האכזרית הוציאה אותנו מן החיים. רוצה אני 
פסל לא משיש ולא מאבן,  -מצבה שתגיע עד השמים, ציון שיראה אותו העולם כולו  -שתקימו יד לנו 

ם טובים, כי מאמינה אני באמונה שלמ ה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדכם עתיד אלא ממעשי
 טוב יותר ואז לא ישוב אותו רשע שהשתלט על העולם והפך את החיים לגיהינום."

 
 

 נדר / אברהם שלונסקי
 

ַני שראו את השכול  על דעת ֵעיְּ
סּו ֶזַעקות על ִלִבי ַהָשחוַח   וַעמְּ

חולעל דעת ָרַחמי ש  הורּוני ִלמְּ
 עד באו ימים שאיימו מלסלוח

 נדרתי הנדר: לזכור את הכל
 ודבר לא לשכוח. -לזכור 

 
 עד דור עשירי -דבר לא לשכוח 

בוַני עד כולם עד כּוָלָהם  עד שוךְּ ֶעלְּ
 ָעֵדי יוכלו כל שבטי מוָסרי.

 קוָנם אם ַלִריק יעבור ליל הזעם
 קוָנם אם לבוקר אחזור לסורי

 ד גם הפעם.ומאום לא אלמ

 / חיים גורי מן הדלקה ההיא
 

 מן הדלקה ההיא, אשר שרטה גופכם המעונה והחרוך,
 לפיד בוער לנשמתינו, -נשאנו אש

 ובה הדלקנו את שלהבת החרות, 
 עמה הלכנו בקרבות על אדמתינו.

 את מכאובם, שאין לו אח במכאובים,

 חוצבים ומחרשות חדות שיניים;-יצקנו לברזל 
 את עלבונכם הפכנו לרובים;

 ספינות, קרבות בליל.-את עיניכם למגדלור

  
 ממשואות עירכם ההרוסה

 ותצת, נטלנו אבן מפיחת ומנ
 והיא הפכה לאבן הפינה ואבן המסד, 

 לאבן החומה אשר אינה נפרצת.
 שירכם, אשר נחנק בשלהבות,

 עלה פרוץ בפי פלוגות המחץ כמו נדר,
 ועימדו עלו העוז והכבוד, 

 והתקווה העתיקה אשר אינה אובדת.

  
 נקמנו את מותכם המר והבודד

 באגרופנו, שכבד הינו וחם הוא;
 עד,-פה גללגטו השרוף הקמנו 

  חיים, אשר לנצח לא יתמו.-עד-גל

 

 אברהם חלפי

 
 מים צירתי לי מלכות ש

  -בירוק 
 לזכר כל ֵמַתי.

 
 והם שומעים אותי קורא בשמם

 ומשיבים לי בחיוך פנים.
 

 עצוב בלעדיהם בחדרים
 שבם השאירו את הדי קולם.

 
  -אני נותן להם חיים 

 לכל ֵמַתי.
 והם חיים אותם שנית

 וגם לנצח.
 

 אבל עצוב בלעדיהם בחדרים.
 

 

 חנה סנש -אדם -לחפש בן
 

 במדורות מלחמה, בדלקה, בשרפה
 וערים של הדם,בין ימים ס

 הנני מבעירה פנסי הקטן,
 אדם-לחפש, לחפש בן

 
 שלהבות השרפה מדעיכות פנסי,

 אור האש מסנוור את עיני;
 איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר,

 כשהוא יעמוד לפני?
 

 תן סימן אלוהים, תן סימן על מצחו,
 כי באש, בדלקה ובדם,

 כן אכיר את הזיק הטהור, הנצחי,
 אדם.-יפשתיו, בןאת אשר ח

 
 (1498באוקטובר,  11)שירה העברי הראשון של חנה סנש, 
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 שירים עם מנגינה
  

 

  

 

  

 הפרטיזנים היהודייםשיר 
 עברית: אברהם שלונסקי ,הירש גליק

  

 אל נא תאמר: "הנה דרכי האחרונה

 "את אור היום הסתירו שמי העננה

 זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא

 !ומצעדנו עוד ירעים: אנחנו פה

  

 מארץ התמר עד ירכתי כפורים

 אנחנו פה במכאובות ויסורים

 וכאשר טיפת דמינו שם ניגרה

 .א ינוב עוד עוז רוחנו בגבורההל 

 

 עמוד השחר על יומנו אור יהל

 עם הצורר יחלוף תמולנו כמו צל

 אך אם חלילה יאחר לבוא האור

 .כמו סיסמה יהא השיר מדור לדור 

 

 בכתב הדם והעופרת הוא נכתב

 הוא לא שירת ציפור הדרור והמרחב

 כי בין קירות נופלים שרוהו כל העם

 ." בידםיחדיו שרוהו ו"נאגאנים

  

 על כן אל נא תאמר דרכי האחרונה

 את אור היום הסתירו שמיה עננה

 זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא

 !אנחנו פה -ומצעדנו עוד ירעים 

 תחת זיו כוכבי שמים
 מילים: אברהם סוצקובר

 

 תחת זיו כוכבי שמים

 .שים עלי את כף ידך

 ,כל מילה שלי דמעה היא

 .נא קבלנה אל חיקך

  כוכביך זיו יטילו

 אל מרתף אישון עיני

 ,אך קו אור אין בי אפילו

 .האיר בו על השיל

  

 הן על מי אם לא עליך

 .עוד אשליך את יהבי

 את ימי כולם ליחכה

 .זו האש שבלבבי

 נח במרתפים השקט

 .דמי הרצח מחלחל

 אל גגות נפשי חומקת

 .מתחקה איכה אל

  

 .נישאות ביבב פרוע סמטאות ועליות

 ואני מיתר קרוע

 :שר אני לך עוד זאת

 תחת זיו כוכבי שמים

 ידך שים עלי את כף

 כל מילה שלי דמעה היא

 .נא קבלנה אל חיקך

  

 הליכה לקסריה
 מילים: חנה סנש

 
 אלי אלי,שלא יגמר לעולם

 החול והים
 רשרוש של המים

 ברק השמים
 תפילת האדם

 החול והים

 "הליכה לקיסריהאקורדים ל"
Dm     A 

 אלי אלי,
 A    Gm  Bb 

 לעולם יגמר שלא
 A    Dm 

 והים, החול
 Gm        Dm 

 המים, של רשרוש
  Gm    F 

 השמיים, ברק
 A     Dm 

 האדם. תפילת
 

 Dm    A 
 והים, החול

  Dm      A 
 המים, של רשרוש

  F    Gm 
 השמיים, ברק

 Dm     A 
 האדם. תפילת

 "שיר הפרטיזניםאקורדים ל"
 

G    Am     E7               Am 

 דרכי האחרונהאל נא תאמר: "הנה 

C                           G 

 "את אור היום הסתירו שמי העננה

Dm                        A7 

 זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא

Am        E7          Am 

 !ומצעדנו עוד ירעים: אנחנו פה

 

 ""תחת זיו כוכבי שמיםאקורדים ל
 

Am 
 שמיים כוכבי זיו תחת
      Am    E      Dm 
 ידך! כף את עלי שים

F                      C 
 - היא דימעה שלי מילה כל

         C             G 
 חיקך אל קבלנה נא

     Dm       A 
 יטילו זיו כוכביך

          C            G 
 עיני; אישון מרתף אל

          Am         Dm 
 אפילו בו אין אור קו אך

     Am   E    Dm 
 השי. על בו להשיב
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 פונאר
 רגינסקיצ'ק ריהומילים: שמ

 לחן: אלכסנדר תמיר

 : אברהם שלונסקיגירסה עברית

 

 !שקט, שקט, בני נחרישה

 ,כאן צומחים קברים

 .פה מעברים השונאים אותם נטעו

 ,אל פונאר דרכים יובילו

 ,דרך אין לחזור

 לבלי שוב הלך לו אבא

 .ועמו האור

 ,שקט, בני לי, מטמוני לי

 !אל נבכה בכאב

 כי בין כה וכה בכיינו

 ,לא יבין אוייב

 ,גם הים גבולות וחוף לו

 - כלא סייג וסוף לוגם ה

 ,היא בלי גבולות ענותנו זאת

 .היא בלי גבולות

  

 ,תור אביב בא אל ארצך

 לנו סתו אבל

 ,אור גדול בכל זרוע

 .וסביבנו ליל

 ,כבר הסתו יזהיב צמרת

 ,המכאוב יגבר

 :שכולה האם נשארת

 .בנה הוא בפונאר

 מי הוויליה הנכבלת

 ,כבר ישאו דכיים

 זועמים קרעי הקרח

 םנישאים לי

 ,תמוגר חשכת ימינו

 ,אור גדול יזרח עלינו

 !בוא, פרש, עלה

 .בנך קורא,בנך קורא

  

 לאורך הים   
 מילים ולחן: איילה אשרוב

  
 תגיד לי איך לעצור את הדמעות

 תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות
 תגיד לי למה אין אמת, רק הזיות

 מה לנסות ולהמשיך עכשיו לבכות?אז ל
 

 לאורך הים
 אין גלים יש עולם

 שנשבר לרסיסים על המזח.
 

 תגיד לי איך לעצור את הדמעות
 תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות

 כשאנשים רצים אל תופת כמו אל ים
 אני ארוץ אל תוך האש אם יחזרו משם.

 
 לאורך הים...

 
 תגיד לי איך עם המוות אתה חי

 דמעות בכל לילה תגיד לי עד מתימסתיר ה
 האש שקוראת לי לא נמצאת שם באמת

 וזה שנעלם, האם ישוב או כבר מת?
 

 לאורך הים...
 

 תגיד לי איך לעצור את הדמעות
 תגיד לי איך...  

 !שקט, שקט, אל בסער,מבועי הלב

 ,עד אשר חומות תפולנה

 .נאלם בכאב

 !אל נא, בני לי, אל תצחק נא

 :לא עת צחוק עכשיו

 צר הפך את אביבנו

 לעלה בסתו

 :אם יפך נא המבוע

 !שקט, בן רחום

 עם הדרור ישוב גם אבא

 .נומה, נומה, נום

 ,וכמו ויליה המשוחררת

 ,כאילן עוטה צמרת

 עוד תזכה לאור

 ,בבוא הדרור

 .בבוא הדרור

 "פונאראקורדים ל"
Am E | 

 
Am | E | Dm E | E Am | 

Am | Dm | B7 E7 | E7 Am | 
Am | Am | A | Dm | B E | E Am | Dm6/B E | Am E Am . | 

 
Am | E | Dm E | E Am | 

Am | Dm Dm6 | B7 E7 | E7 Am | 
Am | Am | A | Dm | Dm6/B E | E Am | Dm6/B E | Am E Am . | 

 
Am | Am | A | Dm | Dm6/B E | E Am | Dm6/B E | Am E Am , | 

 
Am | E | Dm E | E Am | 

Am | Dm Dm6 | B7 E7 | E7 Am | 
Am | Am | A | Dm | Dm6/B E | E Am | Dm6/B E | Am E Am . || 

 רך הים"אקורדים ל"לאו
 

AM             E              AM 
 הדמעות את לעצור איך לי תגיד

             E       AM        G7 
 לחיות אחר עולם יש איפה לי תגיד

AM             E              AM 
 הזיות רק אמת אין למה לי תגיד

             E       AM        G7 
 לבכות ועכשי ולהמשיך לנסות למה אז
 
C 

 הים לאורך
      G7 

 עולם יש גלים אין
EM          B7        AM 

 המזח על לרסיסים שנשבר
C 

 הים לאורך
      G7 

 עולם יש גלים אין
AM        E           AM 

 המזח על לרסיסים שנשבר
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 התחנה הקטנה טרבלינקה
 מילים: ולדיסלב שלנגל

 לחן: יהודה פוליקר

 גירסה עברית: הלינה בירנבאום

 

 כאן התחנה טרבלינקה

 כאן התחנה טרבלינקה

 בקו שבין טלושץ' לוורשה

 מתחנת הרכבת וורשאו אוסט

 ים ברכבת ונוסעים ישריוצא

 הנסיעה נמשכת לפעמים

 חמש שעות ועוד ארבעים וחמש דקות

 ולפעמים נמשכת אותה נסיעה

 חיים שלמים עד מותך

 והתחנה היא קטנטונת

 שלושה אשוחים גדלים בה

 :וכתובת רגילה אומרת

 כאן התחנה טרבלינקה

 כאן התחנה טרבלינקה

  

 ואין אפילו קופה

 גם איש המטענים איננו

 עבור מליוןוב

 לא תקבל כרטיס חזור

 ואיש לא מחכה בתחנה

 ואף אחד לא מנפנף שם במטפחת

 רק באויר תלויה דממה

 לקדם פניך בשממה אטומה

 ושותק עמוד התחנה

 ושותקים שלושת האשוחים

 שותקת הכתובת השחורה

 כי כאן התחנה טרבלינקה

 כאן התחנה טרבלינקה

 ורק שלט פרסומת

 תלוי עוד מאז

 :ובלויה האומרת סיסמה ישנה

 "בשלו רק בגאז"

 כאן התחנה טרבלינקה

 כאן התחנה טרבלינקה

 אפר ואבק
 מילים: יעקב גלעד

 לחן: יהודה פוליקר

  

 יום אביב ריחות לילך

 בין חורבות העיר שלך

 יום יפה לדוג בנהר

 בתוכי הלב נשבר

 שם היתה ואינה

 ילדותך אישה קטנה

 אנשים שאיש לא מכיר

 כיראין אפילו בית שיז

  

 ואם את נוסעת לאן את נוסעת

 הנצח הוא רק אפר ואבק

 לאן את נוסעת לאן את נוסעת

 .שנים וכלום עוד לא נמחק

  

 קחי מעיל יהיה לך קר

 כסף כיס, גביש סוכר

 אם יהיו קשים הימים

 הזכרי בי לפעמים

 ואם זה עוד מסע נואש

 אל הצריף, אל המגרש

 במסילת העיר הישנה

 .איש לא יחכה בתחנה

  

 ...ואם את נוסעת

  

 מי ימתיק לילותייך

 מי יקשיב לביכייך

 .מי ישמור צעדייך בדרכך

 .קחי מעיל יהיה לך קר

 לכל איש יש שם
 זלדהמילים: 

 
 לכל איש יש שם
 שנתן לו אלוהים

 ונתנו לו אביו ואימו
 לכל איש יש שם

 שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו
 ונתן לו האריג

 לכל איש יש שם
 יםשנתנו לו ההר
 ונתנו לו כתליו

 לכל איש יש שם
 שנתנו לו המזלות

 ונתנו לו שכניו
 לכל איש יש שם
 שנתנו לו חטאיו
 ונתנה לו כמיהתו
 לכל איש יש שם
 שנתנו לו שונאיו
 ונתנה לו אהבתו
 לכל איש יש שם

 שנתנו לו חגיו
 ונתנה לו מלאכתו
 לכל איש יש שם

 שנתנו לו תקופות השנה
 ונתן לו עיוורונו

 יש שם כל אישל
 שנתן לו הים

 ונתן לו
 מותו.

 אקורדים ל"אפר ואבק"
 

  -בית
C, F-C, C,G-F,C  

  -פזמון
AM,D,G,D  

BM,E,AM.D  
 

 מי ימתיק.. 
C,F,C,F  

G,F,G,G 

 "לכל איש יש שםאקורדים ל"
 

Cm | Cm | Cm | Cm 
 

F Fm | Cm Eb | Bb Gm | EbMaj7 Cm | 
F Fm | Cm Eb | Bb Gm | F Cm | 

F A | Dm Dm/C Bb Bb/A | Gm | C | 
Em Eb | Bb F | Dm F | C 

 
Bb F | C | Gm Dm | Cm | Cm 

 
F Fm | Cm Eb | Bb Gm | EbMaj7 Cm | 

F Fm | Cm Eb | Bb Gm | F Cm | 
F A | Dm Dm/C Bb Bb/A | Gm | C | 

Em Eb | Bb F | Dm F | C 
 

Bb F | C | Gm Dm | Cm | Cm 
 

F Fm | Cm Eb | Bb Gm | EbMaj7 
F Fm | Cm Eb | Bb Gm | Fm Cm | Cm || 
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 העיירה בוערת
 מילים ולחן: מרדכי גבירטיג

  
 שריפה, אחים, שריפה!
 עיירתנו בוערה כולה,

 בה רוחות שחורות יסערו,
 בן יבערו,להבות חור

 עקבותיה לא נשארו,
 היא עולה באש.

 ואתם חובקים ידיים
 בלי הושיט עזרה,

 בלי כבות את אש הלהב,
 אש העיירה.

 
 שריפה, אחים, שריפה!

 קרובה, חס וחלילה, השעה,
 כי הלהבות יתמידו,

 את כולנו פה ישמידו,
 רק שרידי קירות יעידו

 מה שפה היה.
 ואתם חובקים ידיים

 ,בלי הושיט עזרה
 בלי כבות את אש הלהב,

 אש העיירה.
 

 שריפה, אחים, שריפה!
 רק בידכם בלבד היא העזרה.

 חיש הושיטו יד אוהבת
 והצילו מהמוות,

 בדמכם כבו שלהבת,
 חיש כבו בדם.

 מרחוק אל תעמודו,
 כי האש עולה.

 אל נא תחבקו ידיים,
 השריפה גדולה!

 כשתגדל  
 מילים: יעקב גלעד
 לחן: יהודה פוליקר

 
 חכה שתגדל, אמרו לך לא פעם

 איש אחד גבוה ואשה נמוכה
 םאם לא תאכל לא תגדל אף פע

 ילד טוב משאיר צלחת ריקה
 תגדל, תגדל ותהיה גנרל

 תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל
 אתה לא רצית להיות אפילו חייל

 או סתם להיות כמו כולם כשתגדל
 אבל, אותך אף אחד לא שאל.

 
 כשתגדל ותראה איזה ילד

 אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל
 כשתגדל ויהיה לך ילד

 שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל
 ז תגיד לו עזוב, אל תשאל.א
 

 לך הביתה, עזוב את בית הספר
 אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר

 אשה גדולה ואיש במשקפיים
 עד הסוף עד עפר ימשיכו לרדוף

 תגדל, אל תתערבב בקהל
 תשקיף מן הצד תתנדנד בערסל

 אתה לא רצית להיות שם בכלל
 אז מה, אותך אף אחד לא שאל

 אתה נשארת גוזל שנפל.
 

 כשתגדל ותראה איזה ילד
 אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל

 כשתגדל ויהיה לך ילד
 שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל

 אז תגיד לו עזוב, אל תשאל.

 עמוד האש  
 מילים: אהוד מנור
 לחן: שם טוב לוי

 
 אני רואה אותו בלילה

 ניצב על מקומו עמוד האש.
 לה למעלהמגדל של אור עו

 מצמיח שורשים כאילו ביקש
 להגיד לפזורי העם,

 לתועי המדבר אי שם
 בואו לכאן מצפון, מים,

 נגב וקדם.
 

 לילות רבים סבב בדרך,
 הפציע בעיני מי שחלם.
 הינחה בחושך אלי ארץ

 ממנה לא ימוש אורו לעולם.
 להאיר לפזורי העם,

 לתועי המדבר אי שם
 דרך עד כאן מצפון, מים,

 .נגב וקדם
 

 עמוד האש, עמוד השחר קם.

 אקורדים ל"כשתגדל"
 

Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | G
m7 Am7 | Dm | Gm7 Am7 | 

Am7 ומעברים חהיפת 
 

Dm | Dm | Gm | Dm | Dm | D
m | Gm | Dm - בתים 

Bb | Am7 | Bb D7 | Gm | A D
m | A7 Dm | Gm | Dm | Gm | 

A A7 | A/F# A/E 
 

D | G | D | A7 | D | G | Em | B
m | Gmaj7 F# | Bm - פזמונים 

 אקורדים ל"עמוד האש"
 

 פתיחה:
Dm Gm I Dm/F A I Dm Gm I 

E A7 
 

 בית:
A7   Dm   Gm6   Dm 

 בלילה רואה אותו אני
A7     F    C7        Dm 

 האש עמוד מקומו על ניצב
A  Gm6                  Dm 

 למעלה עולה אור של מגדל
A7    A4     E           Gm      

 בקש כאילו שרשים מצמיח
 

 פזמון:
Dm  C  F Gm   Bb 

 העם לפזורי להגיד
Bb7 A  Dm A7  Gm 

 שם-אי המדבר לתועי
E7  Bb7 Dm      Bdim 

 מים מצפון, לכאן בואו
A    Gm7  G#dimA 

 קדם.    ו       נגב
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 בגלל
 מלים: יעקב גלעד
 לחן: יהודה פוליקר

 
 

 בגלל שאחרי המלחמה ההיא
 נולדתי אני

 בגלל שאחרי המלחמה
 נולדת אתה

 
 בגלל ששנינו הולכים לאיבוד

 בחיפוש אחרי העבר האבוד
 בגלל ההליכה מן הסוף להתחלה

 בגלל העלייה החלולה
 

 הבגלל הנפיל
 איזו נפילה גדולה

 בגלל פחד העזיבה
 בגלל שאין עוד תקווה

 
 בגלל שאהבה סופה להיגמר

 בגלל שאת האמת הפשוטה קשה לשקר
 בגלל שהכוונה הייתה למישהו אחר

 אני לא יכול להישאר
 

 בגלל שקשה לי לוותר על שרידי הילדות
 בגלל שקשה להפר את חוקי הבדידות

 בגלל שכל חדר שינה נראה כמו חדר
 המתנה

 
 בגלל שכל בית נראה כמו תחנה אחרונה

 בגלל המזוודה המוכנה לתזוזה
 בגלל זכר הפרידה החפוזה
 בגלל שתמיד צריך לרוץ

 
 בגלל שזה אף פעם לא כאן

 זה תמיד בחוץ
 בגלל הנשיקה המרוחקת של אבא
 בגלל האצבע המאיימת של אמא

 
 בגלל שהיית הכבשה השחורה

 והם היו ההורים
 עולותבגלל הדלתות הנ
 והקולות בחדרים

 
 בגלל האלכוהול בלל הסמים

 בגלל חלומות שאינם מתגשמים
 בגלל שבדמיוני עשיתי את זה הרבה יותר

 טוב
 

 בגלל שזה כל כך טוב שזה עושה לי רע
 בגלל השקר הנורא והאמת המרה

 בגלל המלחמה בתלות האיומה
 בגלל המלחמה ברגש האשמה

 
 בגלל המלחמה בגלל המלחמה

 ר לשכוח ואין לאן לברוחבגלל שאסו
 בגלל הזיכרונות בגלל הזיכרונות

 בגלל החולשה בגלל הבושה
 בגלל הפחד בעיניים והעמדת הפנים

 בגלל הבנות
 בגלל הבנים

 
 בגלל שכל חייך תחפש אהבה

 של איזו אמא טובה
 בגלל שכל חייך תחפש

 איזה אבא לפייס
 

 בגלל שהחיפוש אף פעם לא נגמר
 בגלל שהחיפוש אף פעם לא נגמר

 בגלל שככה זה היה ויהיה תמיד
 בגלל זה

 נחמה  
 מילים: רחל שפירא

 לחן: נורית הירש
 

 ולכאורה עסקנו בשלנו
 רק בשלנו

 בלי לבקש גדולות ונצורות.
 שלווה מופרת

 וכבר אחרת
 ואין טעם לכסות

 -כי בפתח נכנסות 
 התמורות.

 
 מי שצמא לכל מחווה של חסד,

 -אוזנו תופסת 
 איך הקריאות חוצות את הרחוב

 יןשואל עדי
 שואל מאין

 כן, מאין כוחות לשאוב.
 

 זה בזו נביט
 ונתמה שנית

 אם ראינו נכונה
 לפעמים אני

 לפעמים אתה
 כה זקוקים לנחמה.

 
 מי שחווה את בערת הקיץ,

 ליבו לבית
 ופני הנוף ראי לחרדותיו.

 את מי ישביע
 את מי ירגיע

 ועל מה יתפלל עד הסתיו.
 

 זה בזו נביט...
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 רקמה אנושית אחת
 מילים ולחן: מוטי המר

  

 כשאמות, משהו ממני, משהו ממני

 .ימות בך, ימות בך

 כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי

 .ימות איתך, ימות איתך

 כי כולנו, כן כולנו

 כולנו רקמה אנושית אחת חיה

 ואם אחד מאיתנו

 נוהולך מעמ

 - משהו מת בנו

 ומשהו, נשאר איתו

 אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע

 .את האיבה, אם רק נדע

אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו )אם נדע 
 (להשקיט

 .על אף עלבוננו, לומר סליחה

 .אם נדע להתחיל מהתחלה

 ...כי כולנו

 

 את תלכי בשדה  
 מילים: לאה גולדברג

 לחן: חיים ברקני
  

 האמנם, האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד,
 ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם.

 ומחשוף, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת
 או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם.

 
 דת טיפותיו הדופקתאו מטר ישיגך בע

 על כתפייך, חזך, צווארך וראשך רענן.
 ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט

 כאור בשולי הענן.
 

 ונשמת, ונשמת את ריחו של התלם, נשום ורגוע
 וראית את השמש, בראי השלולית הזהוב.

 ופשוטים, ופשוטים הדברים, וחיים, ומותר בם לנגוע
 ומותר לאהוב, ומותר ומותר לאהוב.

 
 את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט

 השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם.
 וביושר לבב שוב תהיי ענווה ונכנעת

 כאחד הדשאים, כאחד האדם.

 אקורדים ל"את תלכי בשדה"
 
   Dm Dm/E Dm/F Dm/E  

Haomnam    

          Dm        Dm/C  Dm/B Dm/Bb A          Gm  

Haomnam od yavou yamim bisliha uvehesed  

                  Dm  Dm/C   

Vetelchi besade  

       Dm/B     Dm/Bb   Dm   Gm C7  

Vetelchi bo kahelech hatam  

 

         Fm Edim Fm Edim  

Umahsof  

         Fm        Fm/Eb   Fm/D Fm/Db   C        A#m  

Umahsof kaf raglech yilatef baalei ha'aspeset  

                    Fm     Fm/Eb    

O shilfei shibolim  

       Fm/D         A#m      C  

Yidkeruch vetimtak dkiratam  
   

   

        F         F/Eb      F/D     F/C        Bb     Bb/A  

O matar yasigech ba'adat tipotav hadofeket  

         Dm      Dm/A      G           G/B         C    C7  

Al ktefaich hazech tzavarech veroshech ra'anan  

        F         F/Eb    F/D       F/C               Bb     Bb/A  

Vetelchi basade haratov veyirchav bach hasheket  

     Bb  Gm       A        Dm  

Kaor        beshulei he'anan  

 

 אקורדים ל"רקמה אנושית"
 

  פתיחה:
C | Em7/B | Am7 | Em7/B  

  בית:
C | Em7/B | Am | F  
C | Em7/B | Am | F  

C | Em7/B | Am7 | G | F | G | 
C | C  
  פזמון:

C | Em F  
C | Em F  

C | Em7/B | Am7 | Em7 | G7 
| G7  

C | Em F  
C | Em F  

Dm | C | Dm | Dm 


