
חינוכיכמסרהשואהשלהערששירת

רבביעל

הדיוןכימדגישו"שואהייעדשיי"שירתהמושגיםשנישלהמצמררהצירוף

המנסהאחרת",ייפלנטהשלבשירההדין'מעלמאשלאבשירהעוסקשלפנינו

להעבירוהמבקשתאדם,שלהשגתוליכולתמעברשהםאירועים,לתאר

לבטא.מיליםשלבכוחןשאיוותגובותתחושות

השואה!בתקופתשרוהאמנםפליאה,מעוררוהואייתכןזהמצמררצירוף

ערש!שיריהשיריםביוהיווהאמנם

היצירהמחקרמזה,יותראבלערש.שיריגםשרווכישרו,כימעידההכותרת

 .ההיקףהיאבההבולטותהתופעותאחתכימציין,התקופהשלהספרותית

אתמדגיש ) 1978 (שיינטוךהשואהספרותחוקרבה.שנכתבההשירהשלהעצום

לאהיהודיתבהיסטוריהתקופהבשוםכימצייןכשהואהתופעה,שלייחודה

שלכל-כךורחבהמגוונתקשתידיועלהרבה,כהספורות,שניםבמשךנכתב

 !ספרותיות.צורותשלגדולכהמגווןמחברים,

קולמרותאולם,האנושי.הנסיוןשהכירמהמכלזותקופהמפרידשברקואמנם,

זושירהלראותאיו-התקופהאירועישלהמוחלטתחריגותםולמרותהשבר,

שדשיהלתקופתה,שקדמוהערכיםומעולםהספרותיתהמורשתמןכמנותקת

ובמסורתאירופהבמזרחהיהודיתהעיירהשלהרוחעולםבתשתיתמעוגנים

ספרותיז'אנרשהסהערש,שירישלבדיקתםואכן,שלה.העממיזרהשירה

שבההאיריתבשפהרקולא-רבותמבחינותכימגלה,העממית,בשירהשמקורו

והסהעמכויתהאיריתלשירההמשךהשואהשלהערששירימהווים-נכתבו

זו.שירהשטבעהדפוסיםנושאים

העממיתהאיריתהערששירתעלמדברתכשאניקלה,סטייהלסטותעליכאן

בעל-פההועברהאירופה,במזרחהיהודיםבקהילותשנתחברהלשירהכוונתי

אופיינייםמוטיביםזולשירהלהירדם.הילדאלישירהפנייהבהוישלדורמדור

הואבההבולטיםהקריםואחדהילד)הערצתנעדר,אבושקדים,צימוקים ,'דג(

מבקשתוהיאעתידמתווההיאמסרים,מעבירההיאהחינוכי-דידקטי:הקו

כשהיאצמחה,שממנומסורתיתהדתיתהחברהשלהערכיםעולםאתמר (!lל __ 
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בריתטכסשלהיהודיתבברכההמופיעותמטרותשלושהילדבפנימציבה

טובים.ומעשיםחופהתורה,הבך:ופדיוןהמילה

עצםוהריהחינוכי-דידקטי.הקוהואבההבולטיםהקריםאחדאמרתי:

מטפורהמעיו-סמליביטוימעיוהואהערששירתמתבצעתשבההסיטואציה

בעלערכיםעולםהמייצגמבוגר,בהישאחדמצדהחינוכי:התהליךשל-חיה

באמצעותם,ולעיצובלהשפעההנתוןילדבהמצוישכיומצדומטרות,מסרים

ביטויבדרכימשולבהמילוליהמסרכאשרבהמועצמתהחינוכיהמפגשוחוויית

כדפנות).קירבהעירסול,השונים,מרכיביועל(לחךמילוליותלא , 

בעלתהיאהניסיוןחסרהצעיראלהמבוגרשלישירהפנייהשלזומתכונת

אוידעוממחבריהרביםכיהעובדה,השואה:שלהערשבשירתמיוחדתמשמעות

מסרשלרוחנית:צוואהשלאופילשיריםמעניקהימים,יאריכושלאחששו

קיומית.מצוקהשלבשעהלהעכירהיהודישניסה '

העדותכאמצעותלהעבירשניסההמסרמהוהיהודי?אחריושהותירהצוואהמהי

חיכוכי?כלילהיותוהפכההמוותסףעלשעוצבההאמנותית

השואהכתקופתשכתחברושירים oכולהםאליהםמתייחסתשאניהשירים

לכך,מהווים,והםיהודים,ונרצחוחיושבהםוכיערותכמחכותכגיטאות,עצמה,

חומרלהחזיקהאיסורמשוםתקופתם.שלהרוחעולםועלהכפשחייעלעדות

נלמדומיוחדת,כסככהנתוניםהיותרבותיתבפעילותשהעוסקיםומשוםכתוב

והיצירהלציבורפהשימשהיחיד-העממיתבשירהוכמופה.בעלוהופצוהשירים

יד-ושםמארכיוןכלקטוהשיריםאתה.שהזדהולהמוניםביטויכליהיתה

החייםימילדבריעת"כתבשהיההאחרון,,,החורבן"מןהעתמכתב 2בירושלים,

שהחלווהגיטאות,המחכותמןשירהומאסופותהנאצי"'המשטרכעתהיהודיים

 4המלחמה.תוםעםמוךלצאת

אחדמצדהמציאות:עםכפולדו-שיחמנהליםהשואהתקופתשלהערששירי

גבורה:שיריהםשנימצדלמוות.כידוניםשלותעודהעדותשואה:שיריהם

תקווהלהביענפשתעצומותומשבריאוששלבשעההמוצאתהרוחגבורת

ואמונה.

שירשליעודןגםהיה-התקופהשלהשיריתהיצירהשארכמו-שראהכשיר

מבטאוהואממחברו,יותרימיםלהאריךסיכוייובשלוסימן,זכרלהשאורהערש
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קיררתרעלהמרותמחברתקיררת.עלששודרבכתרבותביטוישמצאוצרך'אותר

שואהכשירהאחרונים.ברגעיהםלמותההולכיםידיעלשנכתבוכנסת,בתי

צורןאתמבטאוהואלי"וירווח"אדברהשלאמצעיגםהערששירמהווה

בספרולויפרימוומעידעדות.ובמתךבסיפורעצמואתלשחררהאדם

" in Auschwitz וSurvjva " : 

בו'להשתתפות"השאר"אתלהביאל"שאר",סיפורנואתלספרהצורן

במידהואליםמיידידחףשלהאופיאתואחריו,השחרורלפניעבורנו,לבש

זה:צורןלספקכדינכתבהספרהבסיסיים.צרכינובשארשהתחרהכזו

 sשלי).התרגום ; 5(עמ•פנימיכשחרורלפיכ.ןהכל,ומעלובראשונהבראש

על-שברערכיםעולםלצעירלהנחילהצורןאתהערששירמבטא-בברוחכשיו

לשאתכוחמעניקהוהיאמתערערתהאמונהאיך-הקיוםוייסוריהמצוקהאף

והחורבן,הזוועותשלמתעדנכסמךהיותועםלפיכ.ןלגאולה.ולקוותהסבלאת

קוראקולהואהערששיר-'שנספוהיהודיםלהמוניוזכרהצוררנגדאשמהכתב

יבוא"."יוםכיומאמינהלהיכנעלאהמבקשתהנפשעוצמתאתהחושף

בשמותמפורשבאופךהנוקבתזוכפולה:עדותמכילשואהכשירהערששיר

תקופהשלרוחהמוסרתוזוומקום,זמןהמסגיריםאירועיםאומקומותאנשים,

ולהזכירמפורשתעדותלהשמיעאסרהנאציהמשטרמזהים.סימניםבהואיך

משוררקצ•רגינסק.יוכותבשלהס.והאכזריותהזוועהמעשיואתהרוצחיםאת

 1947בשנתוילנה"גיטו"שירתהאידיהספרשיריאתואסףשכינסוילנה,גיטו

הגיטאותמן"שיריםהאידיהקובץשיריאתלייוויקעםמשותפתבעבודהוער.ך

בשירים.•גרמנ'יהמילהאתתמצאובלבדרחוקותלעתים ... " :) 1948 (והמחנות"

רקחסהכללמןיוצאיםשורה.בכלהשיטיןביוהרוצח,אתתכירוהו,אתםאבל

אושירשלמיליםנמצאושאצלומיכי ).נ.ישלי(ההדגשהבהחבאששררהשירים

מיוחדים."בעינוייםלמוותנידרךהיה-שרנתפסשהיה

כמעטשהךנסיבותהערש,שיריועדלהךאשרהאינטימיותהנסיבותבשלאולי

מיליםהערשש;רידווקאמכיליםקצ•רגינסקי,שלכניסוחובהחבא·:"שירה

 התקופה.לנוראותברורהעדותהמשמשותמפורשות

!
 

מגיטוהאלמוניהמחברשלשלאפך")קינדמיין("גיילישרך"ילדי"לןהערששיר

יהודייםלענייניםהמחלקהמפקדפרידל,פריץשלבשמונוקבביאליטטוק,

העת"הגיעהאושוויץ.ההשמדהמחנהשלובשמוביאליסטוקשלבגסטפר

כשבפיונכנסהדלת_ןפרידלנפתחתלפתעשבובשירלבנה,האםשרה·לישון·: __ 
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נשלחיםאתם /חדשות:פקודותבפי /ירדן••פארשייסטעטוב"בוקרבשררה:

 6שלוהתרגום . 99עמ• ] 1962 [פרפס Jחרבות".לתליתהפכו/שםלאושוויץ
(. 

("צרםהאדום"הצבא"לח<לבונעצקיפ.שלערשבשוךמופיעהרגמני

עץ:עלעתההתלויהמשפחהאביאתולקחבלילהשבאכמי )" 1רריטארמייע

געזאנגארנדזער J "".ץעעלהאבתלוי /לקחאביראת /באבלילה"גרמני

 .) 133עמ• ] 1947 [

ינהמו"רוחותילד,י"שמע,אשמאןמגיטרהאלמונישלהערשבשוךמופיעזקיף

להירדם:בבקשההילדאלפונההשירררמען"). i:ררינטןוויקינ,ןמיין("הער,

ילד,י"שמעויירה:קולראתהזקיףישמעלבלאותוומשתיקוישן",עינך"עצום

ברחוב"הולךשמי /לוידמהכיעתויירה, /ייסובזקיףכאן /פהלבכותאסור

 7טנא).בנימיןתרגום: . 84עמ• 4חוב. ] 1947 [(קאפלאן

שלי"קטןמעונה"קדושקרבנהמגיטודיסקאנטשלהערשכשירמוצגפהיורה

עדותמשמשהשירלתהום.העולםאתשדרדרכמימארטירער")קליינער("מיין

סתריםמשפתחלקשהיוביטוייםנוומופיעיםהלידותעלהאיסורלגזירת

עלהאיסוראףעלכגיטושנולדולילדיםניתנומיוחדיםשמותנגיטו.שהתפתחה

ליהודיםהיהודית,המשטרהלחברימיוחדים,תפקידיםנעליליהודיםהלידות,

מופיעיםאלהכלועוד.קשה,בענודהעשיריםיהודיםכסףתמורתשהחליפועניים

דיסקאנט.שלכשירו

יקירתי"ילדתיילדת,י"ישני,אלמוניתאםשלכשירהמופיעהצהובהטלאי

בבתיהגדלהלילדתהרחוקהאםשרהשבוקינד")טייערמייןקינ,ןמיין("שלאף

עליהנושאת /מכאובברובואמך /זראבנושק /המתוקותלחייך"אתזרים:

 .) 30עמ• ] 1946 [פעדער Jצהוב"טלאי

שובישןילדי,"ישןהשירמגירסארתבאחתמופיעההגאזיםתאיעלעדות

אלהפנייהבצדשנו,איין")רואיקווידערשלאףקינ,ןמיין("שלאף,במנוחה"

לא"אבאהגאזים:כתאיבחנקהאבשלמותועלהאםמספרתלהירדם,הילד

חנקוהוגאזיםבתאי /סחבוהררחובותפניעל /לקחומאתנואותו /עו,דישוב

 .) 92עמ• ] 1983 [(מלאטק-גאטליבבמנוחה".שובישןילדי,/ישן,

v כפיאושוויץ,ואימה:זוועותמגליםכשהםהערשבשירימופיעיםמקומרת•מות

לישון".ילד,י"ל.ךהאלמונישלבשירוסופיחיסולכמקוםמוזכרהוזכר,שכבר
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הנידוניםהובלואליהקובנה,אתשהקיפהמצודות(מערכתטרופהוגםהגיוט

זדןמיין("שלאףהקטןבני"ישן,קובנה:מגיטראלמונישלבשירומופיעיםלמרות)

בידיקובנהיהודיורבלהורגהוצאווהתשיעיהשביעיבפרוטקליינער").מיין

אתה"לכןבו:ונורואליוהובאואירופהממערביהודיםוגםוליטאיםגרמנים

 .) 100עמ• ) 1948 [(קצ•רגינסקי-לייוריקהשירשרבפרוט"הואאניד /בגיטו

"שקטקצ•רגינסקישלבשיורמופיעאלפיםעשרותנרצחושברמקרם-פונו

איו"דרךאןיובילו""דרכיםאליואשרכמקרםשטילער")("שטילערשקט"

וילנה,בגיטובתחרותשזכהלחןהותאםקצ•רגינסקישללמילותיולחזור". , 
תורגםהשירתמיר).-(היוםררלקרביסקיאלכסנדר , 11בןילדידיעלונתחבר

"נרמההפנייהבזהזהבןכששלוביםהיוםגםמושרוהואשלונסקיבידילעברית

 8קברים".צומחים"כאןהתיאורעםוישו"

מהוויםהיל,דמןהקשההמציאותאתלהסתירבסיוןמכלהמעורטליםהתיאורים

ואכזריותאימההכילאשרהעממיתהאידיתהערשבשירתחלקלאותוהמשך

ועםהשרהאימוסבלעםהמתחלקמבוגרכאלהילדאלהתייחסואשר

ביןכמטוטלתנעה-והאוניברסליתהיהודית-הערששירתשכן'מצוקותיה.

בטחון-מצוקה.אהבה-שנאה,ורן-אכזריות,נועם-אימה,הקטבים

מסורתאתהשואהשלהערששירתממשיכההאימהבגילויירקלאואולם

מרטיביםשלהופעתםתוצאתגםהיאההמשכיותתחושתהעממית.השירה

מהפכה-מאורות""ליקרימבטאבההופעתםשאופןאלאזר'בשירהמסורתיים

אחדצריך'שכברכפישהוא,-האבהיעדרות-ה"שלילי"המרטיבהעולם:בסדר

המרטיביםואילוחיוביחיזוקמקבל-העממיתהערשבשירתהשכיחים

פנים.משניםארנשללים-הילדהערצתגד,ישקדים,צימוקים,-ה"חירביים"

והואהשראהבשירתאקטואליתמשמערתבעלנעשההאבהיעדרותמרטיב

שלבאי-ודאותקשורהההיעדרות .זרבשירההמסורתייםבמוטיביםהבולט

לא /לקחוהםאביןאת / .וישןעינןעצרם /ינהמורוחותילדי'"שמע,מקרם:

 9טנא).בנימיותרגום:עמ.' 4חרב. ] 1947 [(קאפלאןלאך"אדע

(פרפסאינ:ר"עדייןהוא /ושברעותימיםכברמצפה"אניזמן:שלבאי-ודאות

] l 96Z [ •99עמ (. 

("דרעמלעןהעץ"עלצפרים"נמרתרודניצקילאהשלבשירהוסיברו<ם:בעיוניים

בשירשדרת.פניעלמהדהדבכירוקולבאבניםהאבסוקלצוריגן")דיאריףפייגל

בשירשהרכה.במכותהאבהיעדרותקשורהליד")("ויגסעמיאטיצקישלהערש
·~. 
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מייןקינדמיין("שלאףהקטן"בני"ישךקרבנהמגיטרהאלמונישלהערש

-ב"פררט"נמצאשהואמשרםודאי,מורת-האבהיעדרותשלפירושהקליינער")

ילדי,"ישןוילנהמגיטרהאלמונישלבשירהגיטר.יהודישללהורגהרצאתםמקרם

ונגררהאבנלקחרראיקייט")דאואיןשלאףקינ,דמיין("שלאן·במנוחה"ישן

שיראותרשלאחרבנוסחבאדום".השלג"הוכתםשברהמקוםאלברחובות

הצבא"לחילבינעצקישלובשירונחנקשבהםהגאזיםתאיאלהאבנלקח

עץ.עלתלויהוארויטארמייער")("צרםהאדום"

המרטיביםנשלליםהאב,היעדרותשלה"שלילי"המרטיבשלהדגשתולערמת

האידיתהערשלשירתסמלשהידוהגדיהשקדיםהצימוקים,- " Dה"חיוכיי

תורה.ללמודלמשאלהסמלהחומר,עולםעלהרוחעולםלהעדפתסמלהעממית,

אין·ריו, rסשהשתבשועולםאלהמרטיביםמבטאיםהשראהשלהערשבשירת

ולאצימוקים"לאזאבים.תופסיםהגדימקוםואתשקדיםאיןצימוקים,

אחרילורז•,גיטומשוררשפיגל,ישעיהושכתבהערששירשםגםהואש;(דים"

-הקטנות" · rעיני"עצמי-שכתבנוסףערששירכמרזה,ערששיראורה.בתומרת

יותר,להשמיעםנאסראולםבגיטו,התרבותביתיחת rבפולראשונההושמעו

הזרועות.אתמפורשבאופךשבטאומשרם

הערשמשירתנפרדבלתיחלק.הדאגםשהיההיל,דהערצתנוסף,מרטיב

וחרדה.געגועיםשללביטויוהופךהשואהשלהערשבשירתפניםמשנההעממית,

ומרות.בחייםבזרוכזכולוהעולםכיצדמתגלההילדאלבפנייהשדווקארומה

הפרידה,לסבללגעגועים,השואהבשיריהופךלילדהאסשביןהרגשעתירהקשר

פנייהבאמצעותהערשבשירתלביטויבאיםואלההשכולולזוועתהניתוקלכאב

שאיננו.ילדאלפנייהובאמצעותנוכחילדאל

אנטיתיזהמהווה-להירדםבקשההיאהערשבשיריאשר-ונכחילדאלהפנייה

בזמןבואך-הזרועותכוךמפלטלמצואכסירןהיאהחיצונית.המציאותלמוראות

אתמחרדתהקטנות" • rעיני"עצמישפיגלשלפנייתולהדגשתן.אמצעיגם

אפרהבית /ביד"החבילהבהמשך,המתעורריםוהפחדהחורבןהאימה,תחושת

(תרגום,ליל"באופל /לשדותגושרנו /מבתיםגושרנו /בגדיםכלללא / ...עד

"לחילבינעצקישלשירואתהפותחתליו"ליוליע··אייליעהפנייה 10אופק).א.

הבלהותתמונתוביןלהרדיםהרצוןשביןהפעראתמדגישההאדום"הצבא

והיאשיכוריםמצהלותלקולנפשהנפחההאםעץ,עלתלויהאבבן,המתגלה

מזוגגותבעיניםבעריסהמוטלתהקטנההאחותובכפור,בשלגערומהשוכבת

נרם.נכיהוקול
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הרגלאחרנכתבהעץ"עלצפרים"נמרתוילנהמגיטורודניצקילאהשלשירה

מן ,] 1947 [קצ•רגינסקישמעידכפי . 1943באפרילבחמישהבפרנויהודים 4000

הקדישהולהנספוהרריהשניאשרשלרשבתילדהבחייםנשארההטבח

שירה.אתהמחברת

רב-עוצמתאמצעיהמשוררתלרשותמעמידההילדאלהישירההפנייהמתכונת

משולבתכשהיאתחזור")לאהנה /אמאאוישל.ן("ואמןהאימהלתיאור

 11אופק).אוריאל(תרגום:לו""אי-לי-לו-ליהארגעהבמילות

לילדהפנייהרקעעלבולט-התקופהשלבתימטיקהחוזרמוטיב-הרעבגם , 
בלתימשימההמתעדינהמו"רוחותילדי"שמעהערשבשירכמולהירדם,

 /קמצוץאיןלחם /בביתמרקכףלו"איןרעב:ילדהרדמתשלאפשרית

 12טנא).בנימין(תרגום:רצוץ"ילדינום, /נעלי.ךהןוקרועות

החיצונתי.המציאותמוראותאתכאמור'מעצימה,הנוכחהילדאלזופנייה

כאןהשר.שלהפנשתיהמציאותאתמכליותרמתעדתשאיננוהילדאלהפנייה

רוויותלפניותההרדמהמשימתאתהערששירשלהמסורתיתהמתכונתהופכת

בהן:לב,שברון

במציאותוצמיחתהשינצל,תקווהמתוןמהוריוהופרדאשרוחוקלילדפנייה

להשארסיכוייהםאתלהגבירמנתעללזריםילדיהםאתהוריםמסדרשבה

היאשבררה /בעבודהואמן /בשקטיגדלון /טוביםאנשים"אי-שםבחיים:

 .) 30עמ• ] 1946 [(פעדרובכפפת."

אפרושאתלבנואבשלפנייתוהיאמסרגההנוראותשאחתמתלילדפנייה

הזועפת"הרוחקינד"):מיין("שלאףילדייי"ישןשענקערשלבשירוהרוחמפזרת

בנימין(תרגום:היקום"בכלארתךמפזרתהיאמהר /לנוס.תתןלאהיא /

 13טנא).

חוהשלבשירהנולדשלאלילדפנייה-חייםשללקטיעתםמטפוריוכביטוי

ביטויהואכולוהשיר . 1944קיץבסוףשנכתבליד)(וויגערש""שירראזענפארב

-לעומתםבשלילה.מנוסחותהתקררתממומשים.אינםהרצונותשנקטע.לחלום

 /ומתיגוועתי"אמשהפותח:המשפטבחיוב.מנוסחיםוהקדרותהאימההשכול

 14אופק).אוריאלתרגום ; 42עמ• ] 1948 [(ראזענפארבבני" /ילדתילאראותן

חלקשראה,שלטוי 2בהסהערששירישמרביתהעובדהאףעלזאת,עםואולם,
··-
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אתלשירנפשתעצומות;;ןמוצאתהרוחגבורתגבורה,שלביטויהואהשיריםמן

 ,] 1948 [קצ•רגינסקי-לייוויקאסופתשמעידהכפישהיו,מאמין"ה"אנימילות

לביטוישבאהאנוש,צלםעללשמורהגבורה 1sבוורשה_גיטוכשירמקובלות

ההגבלותולמרותביותר,הקשיםבמצביםגםויצירה,רוחחיישלבקיומם

הנגדתשובתשהיווהביטחוןהאמונהבגילוייביטוימוצאתזוגבורהוההשפלות.

 ,] Fackenheim [1970טועןבאושוויץ,הגוף.לפנ"השמדתהנפשאתלדכאלנסיונות
'--; 

גזירותשלאחרותבתקופותכמולשמ,דמוותביןבריההליהודיניתנהלא

שנותרההברירהמראש.הדיונגזרהמחב,רטועןבאושוויץ,היהודית.בהיסטוריה

מעולםחלקהיהותקווהאמונהעלוהמאבקליאוש,אמונהביורקהיתהליהודי , 
אחריו.לנשאריםלהנחילביקשאותוואשרלדבוקהיהודיניסהשבוהערכים

תכניםשלופיתוחםואמנותתרבותשלפריחתםכיכתבתיאחתלא

בסולםהיהודיתההתנגדותתנועתלאחרהשניהמקוםאתתופסיםרוחניים

ההתנגדותותנועתהתרבותשתנועתבטוחהאניכעתהגיטר.שלהערכים

תופעהאותהשלצדיהשניהםבפשטות,אלא-שזניםדבריםשניאינן

 16 ).נ.ישלי.ההדגשה . 23-22עמ• Jעצמה.

ברמן[תשל"ג],(אשהכליוןסףעלספרותיתויצירהתרבותחייעלהעדויות

 , ,] 1960 [עק ,] 1948 [ביגעו[תשמ"ה],נוי[תשמ"ה],להד[תשמ"ה],גלמן ,] 1969 (
והןהרוחחייהערצתשלהיהודיתלמסורתהמשךמהוות }] 1978 [שיינטוך

עלהנאציהמשטרשלההשתלטותנסיונותנגדלהתקוממותביטוימשמשות

וורשה","צוואותלספרהבמבוא ] 1985 [אוירבךרחלוכותבתהאדם.שלנפשו

מספרבפולין,היהודיהתיאטרוןשלוהבמאיםהשחקניםמראשיטורקוב,יונס

ורשתהתרבותמוסדותשלוהפעלתםפתיחתםעליד-ושםשבארכיוןבעדותו

והיאמגןחומתלדבריו,שימשה,והתרבותהחינוךעבודתורשה.בגיסוהחינוך

לחסלכלקודםרצה"הגרמניהחיים.רצוןואתהקיוםיצראתלעודדנועדה

צפוייםכי"ידענוטררקרב.מספרלהשמדה','שנלךידענולאנפשית.מבחינהאותנו

לעצמנולתתלאכדיותקורה.אומץשמחה,בהםלהכניסוהחלטנוקשיםחייםלנר

 1תקרוה•.י'שירימאדהרבהשרנו ...שרנו ...·ך rלהדר

והביטחון,התקררהכמריגיע,הדרורכיהאמונהאתליבהאשרהחייםרצון

לגאולהאישית,לגאולהמוחליםאלהשנבדקו.הערשמשיריבכשלישמרבעים

מחדש.המשפחהאיחודגאולתהיאהאישיתהגאולהעולמית.ולגאולהיהודית

הגאולהבאה-פעדערמאסופתהאלמוניתהאםשלהערששיר- " 1ליב"רריג
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"אז,לזרים,שנמסרהילדתהעםהאםשלהמחודשתהפגישהבהתרגשותלביטוי

 .) 30עמ• ] 1946 [(פעדעראדפוק"בחשאי /ילדתיהדלת,מאחרי

מעוררביטויהיאוהצגתהבארצוהעםשלתקומתוהיאהיהודיתהגאולה

שלבשירוהבלהות,למציאותמעבראלהפורץהעזהחייםיצרשלהשתאות

גזירותאתהפיהרר,אתהמזכירזה,שירשלי"·קטןמעונה"קדושדיסקאנט

סתריםשפתושמשוהגיטובתוךשצמחוהמונחיםאתהלידות,עלהאיסור

הגשמתעלמפורשותמדברזהשיר-לתהוםכהדרדרותהמציאותאתליושביו,

יעודועלחלוץפלוגותעלישראל,לארץפלסטינהשלשמהשינויעלבזל,תכנית

עמ• ] 1948 [(קצ•רגינסקי-ליוויקישן"ילד,יישן, /היה rlנאמן"חלוץלילך,חדש

lOZ (. 

הערגהאתביטאהאשרציון,חיבתלשירתהמשךהשירמהווהתוכנומבחינת

מודגשתהלאומיתההזדהותתחושתהגולה.ממצוקותכמפלטלציוןוהגעגועים ,

אתהופכתוהיא(אנחנו)ו"מיר"(שלנו)"אונדזער"שלחזרותשבעעל-ידיבו

מוסיקאליתמבחינהגםאןכולו.ה'עםמגאולתלחלקהאישיהחלוםהתגשמות

שירשלללחנוהותאמושמילותיומשוםחיבת-ציוןלשירתהמשךהשירמשמש

ליפשיץ.לא.ד.פרח""נומהחיבת-ציוןשלהנפוץהערש

היהודי,בציבורפופולרייםשהיוללחניםחדשותמיליםהתאמתשלזו,תופעה

קליטתםעללהקלהמעשיהצורןמןנבעהוהיאהשואהבתקופתשכיחהחיתה

יצירהעלאיסורחלשבהםבתנאיםהתפשטותםאתולאפשרחדשיםשיריםשל

נוספות,השלכותהיוזולתופעהאולםיהודית.

במפגשוהמוכר,הלחןהעלההספרותיתהאלוזיהשללפעולתהמקבילבתהליך

הללוהשיר.שלהמקוריתבגירסתושמקורןאסוציאציותהחדש,הטקסטעם

-הדגישושהןאועצמןבהןנמצאושלאמשמעויותהחדשותלמיליםהעניקו

קיימות.משמעויות-המקוריהטקסטאלקשריםבאמצעות

ביותרהפופולרייםהערשמשיריאחדהיהפרח""נומהליפשיץשלהערששיר

העםשלחלקומנתשהיוומצוקותרדיפותשלמתיאורציון.חיבתבתקופת

ואמונהתקווההבעתאלהשירעוברבהווה,ללוותוממשיכותוהןבעבר'היהודי

ארץאתמציגהוא .) 7(ביתלנו"צדקהשמש /תזרחעודכיקרה,"קרה,בעתיה

לרעיונותהדיצרנית,עבודהלחיישאיפהומביעהיהודישלכיסופיוכמוקדישראל

המתעוררת.הציוניתהתנועהאתשליווהפרודוקטיביזציה
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אתחושףהואהראשונהבשורתוכברדיסקאנט,שלשירומגלהדומההתפתחות

בתיוחמשתשלי."קטןמעונהכ"קדושהילדאלפונהכשהואהמציאותאימת

מחציתוזה,לעומתהזוועות.פרטיבתיאורהרדמהמילותמשלביםהראשונים

היאמובהקת.עתידיתאוריינטציהבעלתהיאמהפהעלמורההשירשלהשנייה

בתיאורוהדגשיותר")טוביםימיםאבל,("יבואו,תקווהשלבשורהנושאת

השירנכתבשבההמציאותרקעעלהלאומי.האספקטעלבהמושםהגאולה

הנפשועוזהמצוקה,מתוךפריצהשלמופלאביטויבוהמצוירהעתידחזוןמהווה

ההופכתהילדאלבפנייהסמליביטוימוצאהגאולהתקוותבהבעתהמתגלה

 , .האחרוןבביתנאמן"ל"חלוץהראשוןבביתקטן"מעונהמ"קדוש

השירמילותעם-ליפשיץשלשירועםהמזוהה-המוכרהלחןשלבמפגשו

מוסיקאלית""אלוזיהשלבתהליךהחדשלשירמועברתקובנה,בגיסושנכתב

לחייםוהשאיפההגאולהתקוותבוומתחזקתהמקוריהשירמילותשלמעוצמתן

חדשים.

במהלןמתגלההערששירישלהחינוכיהמסראתהמדגישהנוספתתופעה

מןברבים .ערששירישאינםהתקופהבנילשיריםהשיריםשלהשוואתם

מופיעותנקםקריאותנקמה.לבקשתהגאולהנקשרתערששירישאינםהשירים

גםמופיעותוהן 18האחרונה·בשעתםלמוותההולכיםשהשאירובכתובותגם

שלבמפלתולאמונהביטויניתןהנקמהבשירי 19השחרור.אחרישנכתבובשירים

כיהאמינוהיהודייםהאוכלוסים- ) 1960 [עקשמדגישכפי-כיהנאצי,המשטר

משיריחלקהרוח.אתועוד-דההלבאתחיזקהזוואמונהיפולנפולהיטלר

האמונהאתמביעהשיריםשלאחרחלקבמרומז.זואמונהמביעהתקופה

ידועים.שמותהזכרתתוךמפורשות,במיליםהצוררשלבמפלתו

והמביעיםלנקמההקוראיםהאחריםהז'אנריםמןשיריםריבוישלזהרקעעל

אינםהערששיריכיהעובדה,בולטתהנאציהמשטרמפלתעלשמחהבגלוי

-העתידאלמתייסחיםכשהםלנקמה.קוראיםואינםהצוררמפלתעלמדברים

שלזותופעהה"דוור.ליוםהמצפיםאלהשלגאולתםעלבהםמרשםהדגש

שיריאתהמייחדתנוספתלתופעהמקבילההערשבשירינקמהמביטוייהימנעות

ומגילוייהתרסהמביטוייבהימנעותומתבטאתהז'אנריםיתרמשיריהערש

בקביעה ] Fackcnhcim [1970הגדירשאותההשאלההאלוהים.אלבפנייהמחאה

באושוויץ"נפגשיםכשהםטוטליבקונפליקטנמצאיםוישראלעולם"אלוהים,

J •בשיריאםהערש.בשירימתעוררתאינה-הפנים""הסתרשאלת- ) 90עמ

 iומחריש?זאתרואהאתה _שלי"אלוהיםהקריאה,נשמעתהאחרים oהז·אנרי
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הז•אנריםנשיריואםיי"ז),עמ• ] 1954 [(פרגוומחריש"יודעאתה-שליאלוהים

למוות,נידוניםילדיםלנוכחכמנהגוהעולםנוהגאיד-השאלהנשאלתהאחרים

הקריאהמחאה.מניעיםאינםהערששיריהתרסה.נמצאלאהערששנשיריהרי

באלוהים.אמונהגילויינהםוישולרחמיםלעזרהקריאההיאנהםהנשמעת

האםמניעהפעדערמאסופתקינד")מיין("שלאףילדי""ישןהערשנשיר

אתמבטאתכשהיא )!(הטובהאלשלוביכולתוהגדולבכוחואמונההאלמונית

"לאשפיגלשלשירוילדתה.אתשובלראותותזכה<סוריהיקוצרוכיהתקווה

ביטחוןומניעועזור"רחם"אלוהיםקוראהוזכר,שכנרשקדים•;לאצימוקים , 
כתריאתה /האהובבנילראותאותך /ישובנודאיעוד"הואהאב,שלבשובו

ילדי").לולו-לי /היחידי

ישובהדרור"עםכיהבשורהדומה,בשורהנושא"פונר"קצ•רגינסקישלשירוגם

התגובהשלהפניםלשתיכעדותהערששיראתלראותישכיהמגלהאנא",גם

גםאך-למספדלגבורה.גםאך-לכאב .הנפשלעוזגםאך-לצערהיהודית,

לנחמה.

השרהמגרגרעלמוטלתהערששירתנז•אנרהנחירהנעצם-הודגששכנרכפי

זרחונהנתפסתהשואהשלהערשנשירתחינוכית.חונההנסיוןחסרלצעיר

איו-הקיוםוייסוריהמצוקהאףעל-שנרערכיםעולםלצעירלהנחילכצורך

ואמנם,לגאולה.ולקוותהסבלאתלשאתכוחמעניקהוהיאמתערערתהאמונה

במחנותהשואה,אחריגםלחיותשהוסיפוהשיריםןתשמ"ה],נוישמגלהכפי

שנשאושיריםאותםהיוישראלובארץבקפריסיןהגירושבמחנותהעקורים,

האחרונהבשררההמונעתהבשורהאתשנשאושיריםואמונה.תקווהשלמסר

הדרור".בבואלאורתזכה"עודההריגה,גיא-"פוכר"קצ•רגינסקישלבשירו

הערות

שיריםכישער.ןבינייםסיכוםפיעללהראות,ניתןכימציין ] 19781שיינטון . 1

מצייוכןכמוויערות.מחנותנגיטאות,שוניםמקומות 40כלפחותנכתנו

ספרותיות,רפורטז•ותמסות,מחזות,פרוזה,שירה,נכתנוכיהמחבר

ויומנים.למיניהםתרגומיםהיהדות,במדעימחקרים

 Guide to Unpublishcd Materials ot· thc Halocaustפי,עלהוצאהחומר . 2

Pcriod . 
ידלגנזיהמוקדשים •ה-•גכרכיםהשראה)בתולדותארכיונילחומר.(מדריד
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בעריכתד'כרךתשל"ה),(ירושלים,באואריהודהבעריכתג'כרךושם,

ה'וכרךתשל"ז)(ירושלים,קרקובסקיושמואלוריסאהווןבאואר,יהודה

תשל"ט).(ירושלים,קרקובסקיושמואלוריסאהווןבאואר,יהודהבעריכת

 .] 1947 , 1946 [קאפלאןוראה . 3

פעדער ,] 1962 [פופס ,] 1983 [מלאטק-גאטליב ,] 1947 [געזאנגאונדזערוראה . 4

 ,] 1947 [קצ'רגינסקי ,] 1947-1946 [קאפלאן ,] 1954 [פרגו ,] 1946 [
 .] 1948 [ראזענפארב ,) 1948 [קצ'רגינסקי-לייוויק

 Prin10 Levi, Survival in Auschwitz (New York: Collicr Books 1987 (וראה . 5

שלי.הואהתרגוםהמתרגם,שםבמפורשמצויןשלאמקוםבכל . 6

קכ"ג.עמ' ] 1954 [פרגובתוך,התרגום . 7

8 . r שהתרגוםO , •צ•זה.עמ

קכ"ג.עמ•שם,התרגום . 9

נץ-עפ"י-התרגום . 92עמ• ] 1948 [קצ•רגינסקי-לייוויקבתוךמופיעהשיר . 10

 . 164עמ' ] 1983 [קופשטיין

כץ-קופשטייןעפ"י-התרגום . 3 ] 1947 [קצ•רגינסקיבתוךמופיעהשיר . 11

 . 162עמ• ] 1983 [

פרגועפ"י-התרגום . 84ענו· 4חוברת ] 19471קאפלאןבתוךמופיעהשיר . 12

קכ"ג.עמ• ] 1954 [

פרגועפ'י'-התרגום . 236עמ• ] 1948 [קצ•רגינסקי-ליוויקבתוךמופיעהשיר . 13

קע"ג.עמ• ] 1954 [

 . 163עמ' ] 1983 [כץ-קופשטייןעפ'י'-התרגום . 14

 . 314עמ• ] 1948 [קצ•רגינסקי-לייוויקוראה . 15

בגיטוהחשאיהמחתרתיהארכיוןבעבודתמעורהשהיתהמיאוירבך,רחל . 16

מאבקשניהלהומירינגלבלום,עמנואלשלמיסודושבת")("עונגורשה

לחורבותמתחתהארכיוןלהוצאתחפירותאירגוןבדברועקשניממושך

י.אומרזהיומןעלהטרגיים.המאורעותתוארוובויומןניהלההגיטו,

החיוניותעלנאמנה"עדותמהווההואכילספרהבהקדמתוקרמיש

להחזיקמעורערהבלתירצונםועלורשהגיטויהודישלהעצומותוהדינמיות

 .) 7(עמ'ולשרוד"מעמד
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 . 03/4156רשםידבארכיוןטררקרנעדרתשלסימנה . 17

 . 681עמ• , 371עמ• ] 1948 [ניגער , 175עמ• ] 1976 [גולךרעייך . 18

הראשוניםנימיםשנכתבוילנהמגיטרגלעזארויקלעשלשירהלמשלוראה . 19

-לנקרם /-ונועררותחני"דמיהמחברת:קוראתונרוילנהשחרורלאחר
 .) 356עמ• ] 1948 [(קצ•רגינסקי-לייוריקשיותר"וכמה

יבלביוגרפיה

 , ] 1985 [אוירנן
אנילניץ,מ.ע"שעדרתביתמורשת,תל-אניב:ורשה.צוואותרחל.ארירנ.ן

פועלים.ספרית

f 

 ] 1947 [געזאנגאונדזער
פוילך.איךיידודיפרךצענטראל-קאמיטעטורשה.געזאגנ.אונזדער

[תשלייג]אש

זמננו,וידהותהשראהבחקרעיוניםהחורבן".נתוןהחיים"קידוששאול.אש,

ומכוךושםידהעברית,האוניברסיטהזמננו,ליהדותהמכוןירושלים: . 252-238

נק.לאו

 ] 1969 [ברמן
והמר,דהשראהלחקרדפיםנתוןהתהום·:מן"שירהאברהם.אדולףברמן'
הגיטאות:לוחמידרך.ושלמהשנרצביבעריכת . 298-289א•מאסףשניהסדרה

המאוח.דהקיבוץ

 ] 1976 [גולך
ספריתבהוצאתושםידתל-אניב:וספורת.עדרתפרקי-השואהשמאי.גולך,

פועלים.

[תשמ"ה]גלמך

עיוןפרקינתוןובמחנות",בגיטאותהעממיהשיר"גלגולייעקב.גלמך,

 . 80-53[תשמ"ה],

 ) 1983 [כץ-קופשטייך
לעינקלה.ערששירימתרגם.אופק,אוריאלעורכים.ברכה.וקופשטייך,בנימיךנץ,

שלום.תל-אבינ: tניו-יורק

[תשמ"ה]להד

 81-[תשמ"ה]עןריקרפינתוןובמחנותייבגיטאותבימתית"פעילותעזרא.לה,ד

87 . 
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 ] 1983 [מלאטק-גאטליב
בילדונגסכיו-יורק:דא.זיינעןמיועורכות.מלכה,וגאטליב,חנהמלאטק,

רינג.ארבעטערפוךקאמיטעט

[תשמ"ה]וני

עירןפרקינתוןהשואה",תקופתשלהיהודיהפולקלורחקר"עלדב.נו,י

 . 108-9 3[תשמ"ה],

 ] 1948 [ביגעו
ביכער.ציקאכיו-יורק:השם.קדיושש.ביגעו,

 ] 1960 [עק
ושם.ידירושלים:המות.דדבכיהתועיםנתן.עק,

 ] 19621פרפס
"יידיש-ברן".פארלאגרורשע:געטא.פרןלידדאסערוכת.ררטע.פרפס,

 ] 1946 [פעדער
צענטראלןבערגען-בעלזען:ליזעו.געטאארןקאצעטמלקט:זאמ,יפעדע.ר

בערגען-בעלזען.איןקאמיטעטיידישען

 ]. 19541פרגו
הרב-קרק.מוסדירושלים:קראת.<המצרמןמלקט.משה,פרגו,

[תשמייה]עיוןפרקי

יחיאללה,דעזראבעריכת ' iבגיטובעבריתביידישהספרותיתהיצירהעירן:פרקי

הגיטארת.לוחמישנר.וצבישיינטרן

 ] 1947 , 1946 [קאפלאן
היסטארישערצענטראלערמינכן:חרובן.לעצטןפרןעררן.ישראל,קאפלאן,

אמריקאנערדעואיןיידובאפרייטעדיפרןקאמיטעטצענטראלבייםקאמיסיע

 . 1947מרץ : 4חוברת . 1946ארקטרבר-נרבמבר : 3חרבותזאנע.

 ] 1947 [קצ•רגינסקי
דיפרןפארבאנדגיטא.ווילנערפוךגעזאנגדאסמלקט. ,.שקעטשערגינסק,י

 .בקרייןפראאיןרוילנער

 ] 19481קצ•רגינסקי-ליירויק
לאגערן.ארןגעטאסדיפרןליזעועררן. ,.חרלייוריק,מלקט ,.שקעטשערגינסק,י

ביכער.ציקאניר-ירוק:
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 ] 1-8>19 [ראזענפארב
  .הערשמאךה.מאנטרעאל:לעזיו.אעדנעראוןענטאחרה.ראזענפארב,

 ] 1978 [שיינטןו
אירופה.במזרחהנאציםשלטוןתחתועבריתיידישספרותיחיאל.שיינטר,ך

 העברית.האוניברסיטהירושלים:דיסרטציה.

Fackenheim [ 1970] 
Fackenheim, E. God's Presence in History. New-York: University Press. 
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