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היו מנה להרמ המל

רחל שליטא

האדמה היא מקלדת של פסנתר
אברהם סוצקבר )סוצקעווער( כותב מוזיקה

יכול להיות הרף־עין שבו עוצר העולם את מהלך הזמן, ובאותו הרגע ממש 
מתרחשים כמה דברים בעת ובעונה אחת, למשל — קרן שמש אחרונה 

פורטת על גלי הים, דג קופץ מתוך המים ובולע אותה, במעמקי המצולות 
נולדת פנינה, והמשורר חורז שיר. לכל אחד מהמשתתפים ברגע שקפא יש 
מהלך משלו. אבל בתזמון קוסמי, כל התהליכים האלה נפגשים, כמו אקורד 

 במוזיקה הבנוי מכמה מהלכים טונאליים אופקיים שנפגשים ומתחברים 
 לרגע אחד אנכי. ברגע כזה יכול להבחין רק המשורר הרגיש. 

 זהו אברהם סוצקבר בשבילי. משורר בעל ראייה רב־ממדית, שיכול 
להפגיש עולמות ותהליכים מורכבים לתוך אקורד אחד, עשוי ממילים. 

ש משהו בשיר "אקורד" של סוצקבר שמזכיר לי את הציור "נוף עם נפילת איקרוס" י
ובעונה  בציור מתרחשות כמה פעולות בעת  אולי מפני שגם  ברויגל האב.  פיטר  של 
אחת — איקרוס נופל לתוך הים, האיכר חורש, הרועה רועה )כלבו לצידו( הדייג דג, הספינה 
מניפה את מפרשיה והשמש מתקרבת לשעת שקיעה. אלא שבציור של ברויגל, לפחות 
על פי הפרשנות המקובלת )שמקבלת משנה תוקף בשירו של אודן "המוזיאון לאמנות"( 
מן  מבצבצת  איקרוס  של  רגלו  את  מגלה  שהצופה  מרגע   — חשיבות  של  הייררכיה  יש 
והיא הופכת עבורו למרכז התמונה. מובן שבעקבות הגילוי  המים, הוא "מתמגנט" אליה 
ולהיפוך  לפריפריה.  לרקע,  הופכים  ומפורטים,  גדולים  עכשו  עד  שהיו  השאר,  כל  הזה, 
השאר,  כל   — מוות  ובעקבותיה  נפילה  חווה  )איקרוס(  האחד  בעוד   — משמעות  יש  הזה 
הרועה, הדייג, האיכר, הספינה, אולי גם השמש במהלכה אל הים, ממשיכים בעיסוקיהם 

היומיומיים, אדישים לצערו, לכאבו ואפילו למותו. 
אצל סוצקבר הדבר שונה לחלוטין. אין דמות ואין רקע, אלא מארג של כל האלמנטים 
בשיר.  המשתתפים  של  בפעולה  טראגי  או  הירואי  דבר  שום  אין  בזה.  זה  המשתלבים 
הטבעי  בתהליך  שקוע  מהם  אחד  כל   — מתעלם  לא  אחד  אף  למים,  נופל  לא  אחד  אף 
אבל  בעולם.  הקיימים  הטבעיים  מהתהליכים  כחלק  שיר  שכותב  המשורר  כולל  לו, 
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המשורר הוא גם הצופה, והוא זה שמבחין בתמונה הכוללת. הוא יכול לחלץ רגע אחד 
מתוך ההמשכיות האין סופית. זה אולי כוחו של משורר, כוחו של שיר ואולי גם כוחה 
אחרים  שאנשים  במקום  משמעות  להעניק  אולי  או  משמעות  לחלץ   — המוזיקה  של 

אינם מבחינים בה. 
את  כנר מחביא   — וילנה  בגטו  יותר, שנכתב  הרבה  מוקדם  — שיר  בשיר אחר שכתב 
כינורו מחוץ לגדר לפני כניסתו אל הגטו, אבל בלי הכינור אין הוא מוצא טעם בחייו, עד 
האהוב.  כינורו  את  ומוציא  באדמה  חופר  לחומות,  מחוץ  אל  מתגנב  הוא  קודר  שבלילה 
הצבע  את  מחזיר  רק  לא  הוא   — על־אנושיות  תכונות  בעל  נגינה  ככלי  מתגלה  הכינור 
לחיים, הוא יכול אפילו להחיות מתים. עבור הכנר, הקושי הגדול ביותר בחיים בגטו הוא 
היעדר המוזיקה, הצלילים. הנפש מתגעגעת לחיים הצליליים הקודמים, והשבת הצלילים 
מעין  פשוט,  שיר  האנושי.  לקיום  חדשה  משמעות  ולתת  המתים,  את  לחיות  בכוחה   —
סיפור אגדה בחרוזים, שצילו של י"ל פרץ מלווה אותו — כמו למשל בסיפור "ניסים על 

הים" של פרץ, שבו יש בכוחה של המוזיקה לשנות סדרי עולם. 
כל  גבוה,  חום   — חצבת  לי  כשהיתה  לי  לספר  שלי  אמא  בחרה  הזה  סיפור־העם  את 
אור מסנוור מדי, עורי מכוסה בשלפוחיות אדמדמות ואני שקועה בדמדומים — מנמנמת 
האיומה  בדאגה  עצמה  את  להרגיע  כדי  הזה  בסיפור  בחרה  אולי  חליפות.  ומתעוררת 
)אולי  סטיה  יוצא  פרץ  של  בסיפור  בחצבת!  ועוד  שחליתי.  פעם  בכל  אותה  שמילאה 
לסעודת  דג  לצוד  כדי  הכיפורים  יום  בערב  הים  אל  בהולנד,  הדייג  סעדיה(,  של  שיבוש 
זהב  ובדג  גבוהים  בגלים  בו  הים משטה  לדוג, אבל  ולא  לצוד  כך אמא שלי אמרה,  החג, 
שנמלט ממנו בכל פעם שהוא כמעט דג אותו. כל זה עד שנכנס יום הכיפורים ואז סטיה 

מניח למשוטים ומוסר את עצמו בידי אלוהים, שיעשה בו כרצונו. 
בבית  ששמע  ניגון,  מתוכו  עולה   — קורה  זה  איך  יודע  לא  עצמו  הוא  אפילו  לפתע, 
סטיה  תוקף".  ל"ונתנה  כמובן  היא  הכוונה  עוגב.  בליווי  יפה  ניגון  הגדולה,  בעיר  הכנסת 
שר את הניגון עד שהים הופך את סירתו. אבל הוא לא טובע, עולה קולה של אמא שלי 
מתוך החשכה מסביבי, כי הנה שתי דמויות בהירות הולכות על פני המים. לאמא שלי יש 
אותו מהסירה  ומוציאים  והם  אלה מלאכים,  אולי  אירופה,  דיקציה של שחקנית ממזרח 
לו הדמויות: המשך לשיר,  אומרות  רגע את שירתו  עוצר  וכשהוא  לחוף.  אותו  ולוקחים 
שירתך מנצחת את הים. השירה מצילה חיים. ואמא שלי מאמינה שגם סיפור יכול להיות 

מציל חיים, במיוחד אם הוא סיפור של פרץ. 
אצל סוצקבר העיקר הוא לא במנגינה היהודית דווקא, אלא בעצם הצלילים — צליליו 
המתים  תחיית  מתים.  להעיר  ובכוחם  מסוים,  שיר  לכלל  מתגבשים  שאינם  הכינור,  של 
בשיר מעלה בי את זיכרון המתים היוצאים מקבריהם במחזה "לילה על השוק הישן" של 
מותם  אל  המתים  ישובו  פרץ  אלא שאצל  רבת משתתפים.  סוריאליסטית  סצנה   — פרץ 

כשיעלה היום, ואילו סוצקבר הצעיר בגטו משאיר דווקא את האגדה והפנטזיה. 
בין השירים שתרגמתי ישנו גם שיר על אדמה שהיא מקלדת של פסנתר, והיא מצמיחה 
מתוכה דשא ירוק, שנושמים אותו כמו צלילי אטיודים של שופן. כאן המוזיקה היא כוח 
ויש עשרים ושתיים אותיות מותכות המתעופפות לשמיים. ושיר  טבע שנושמים אותו, 
נוסף שכתב סוצקבר על עוד כינור, כינור בתוך פוגרום, כינור שממשיך לנגן בעצמו מול 

indd   129.17 ןוילג - וה 31/12/2018   11:42:39



הֹו! — גיליון 17 130

היו מנה להרמ המל

המוקד שעליו נשרף בעליו, הכנר, בגלל אמונתו. שיר נורא, שכתוב קצת כמו שיר ילדים, 
עם סיומי משפטים חוזרים ואווירה מתעתעת. 

חלק  שהיה  אביו,  של  לכינורו  במיוחד  לכינור,  סוצקבר  של  הקשר  צוין  כבר  רבות 
בו כדימוי,  נפרד מילדותו. שירים רבים הנוגעים בכינור, רומזים אליו, משתמשים  בלתי 
נמצאים בספרו "פידלרויז" — כינור־ֶוֶרד, עם איוריו של מרק שאגאל )איורים יפים, בקווים 
משימה  וזאת  השירים,  של  למורכבות  הוויזואלית  המקבילה  את  ליצור  מנסים  זורמים, 
מופיעה  שבו  אבי",  של  "כינורו  השיר  כמובן  ויש  מודה(.  אני  לשאגאל,  אפילו  קלה,  לא 
נגינת הכינור של אבא כחלק מתמונות ילדות בסיביר. את השיר הזה בחרתי שלא לתרגם, 
למרות התמונה המופלאה של המלאך האילם השוכן מאחורי המיתרים, ומנגן מתוך הכינור 

בשפתיים אילמות. שיר אסוציאטיבי ומופלא. 
אבל ממעט השירים שקראתי ותרגמתי, השיר שנגע בי יותר מכולם הוא השיר שנקרא 
אותי  מחזיר  הוא  להבין.  מתקשה  ושוב,  שוב  אותו  קוראת  אני  התשיעית".  "הסימפוניה 
יושב  שלי  אבא  מהצבא.  לחופשה  הורי  בית  אל  מגיעה  אני  ניעור.  עכשו  שרק  לזיכרון 
בחדר שהיה פעם החדר שלי, על הספה שהיתה פעם הספה שלי, ומאזין בפטיפון פיליפס 
אבא שלי   — שנכנסתי  לא שומע  הוא  הפרטיטורה.  ברכיו  על  סוערת.  לסימפוניה  פשוט 
כבד שמיעה והפטיפון מרעים בצליליו וממלא את כל החדר הקטן. אני מתקרבת ורק אז 
הוא  לצידו.  שאשב  בידו  לי  ומסמן  המשקפיים,  מאחורי  עיניו  את  מרים  בי.  מבחין  הוא 
בגרמנית — בטהובן  לי שעל הכריכה כתוב  ברֵכי שנינו, מראה  מניח את הפרטיטורה על 
— הסימפוניה התשיעית, ומסמן את המקום שבו מנגנים. הסימפוניה התשיעית! המורה 
המוזיקלית  היצירה  פסגת  היא  בטהובן  של  התשיעית  שהסימפוניה  פעם  אמר  לספרות 
והאנושית. כך הוא אמר, גם מוזיקלית וגם אנושית. והנה אני מאזינה לה בפעם הראשונה, 
לא בהיכל התרבות, אלא כאן, בחדר האפלולי, שחלונותיו מוגפים והזגוגיות רועדות. כך 

אנחנו יושבים זה לצד זה כל הפרק השלישי, עד שמגיע הפרק הרביעי. 
לא התראינו כמה שבועות, אני הרוגה מעייפות, רעבה, המדים שלי מקומטים מהנסיעה 
הממושכת בטרמפים לתל אביב, אבל את בטהובן לא מפסיקים באמצע. כשמתחיל הפרק 
הרביעי אבא שלי דוחף אותי קלות במרפק ואומר לי — תראי איך הקונטרבסים מתחילים 
את הנושא, כמו מתוך תהום, ותיכף, הוא מוסיף, הנושא יעבור גם לכינורות ולכלי הנשיפה 

מעץ, כולם יעבדו — אצל בטהובן אף אחד לא יושב בחיבוק ידיים. 
ולפתע הוא מתכופף לעבר הפטיפון, מרים את המחט ועוצר את התקליט. אבא שלי 

מרים מחט באמצע הסימפוניה! זה דבר שעדיין לא ראיתי. 
תקשיבי, הוא אומר לי בקול חגיגי, עכשו ייכנס הזמר, הבריטון. 

זמר? אני שואלת, זמר בתוך סימפוניה? 
אוהו, אבא שלי חוגג, איזה הזדמנות נפלאה לגאול אותי מבורות מוזיקלית — לא רק 
זמר אחד, הוא מתלהב, ארבעה זמרים, ומקהלה שלמה, זה בטהובן! תקשיבי, את חייבת 
להקשיב טוב טוב איך הוא נכנס, הבריטון, כי המילים שהוא אומר — אומר, לא שר — הן 
אין הרבה רגעים כאלה במוזיקה  מילים שבטהובן הוסיף לשיר של שילר, תקשיבי טוב, 

— שאת שומעת את המלחין מדבר אלייך, במילים שלו. 
אני שותקת. מבולבלת, עייפה. עכשו הוא מחזיר בזהירות רבה את המחט אל התקליט 
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ביצוע  איזה  ששכחתי  מצטערת  אני  הבריטון.  של  לכניסה  ממתינים  ושנינו  המסתובב, 
זה היה, אם כי לאבא שלי, שהיו לו אוזניים רגישות כל־כך למוזיקה, לא היה איכפת מי 
מבצע ומי מנצח. בטהובן שמנגנת תזמורת מכבי אש הוא עדיין בטהובן, הוא היה אומר. 
המנגינות  את  נשיר  לא  בקריאה,  הזמר  פתאום  פורץ  כך,  לא   — מגיע  הזה  והרגע 
הקודרות שהתזמורת הציעה לנו, נשיר משהו שמח, ומייד הוא מציע את הנושא המוכר 

כל כך של ה"אודה לשמחה". 
הרגע הזה הוא גם הרגע שסוצקבר הבחין בו כשכתב את השיר "הסימפוניה התשיעית". 
לא  אבל  קריאה.  נשמעת  ולפתע  הסוחפת,  בנגינתם  ים  כנחשולי  משתפכים  הכינורות 
קריאה לאחווה אנושית של שמחה הוא שומע, באוזניו מצטלצלת קריאה שמגיעה מליטא 

הרחוקה: יהודים קומו, מהרו לשחיטה!
קוראת  שאני  בטוחה  להיות  כדי  הזאת,  השורה  את  ושוב  שוב  לקרוא  צריכה  הייתי 
 — זה מתחרז כמובן  וביידיש  זה מה שאומר הקול המגיע מליטא?  נכון. קומו לשחיטה? 

ליטע — שחיטה. 
ברחוב  מסתובבת  ילדיה,  שני  את  ששכלה  אישה  סוצקבר,  ממשיך  סהרורית,  אישה 
ששומע  התיפוף  קול  הוא  התזמורת  של  התופים  הד  והחלונות.  הקירות  על  ומתופפת 
מבית  עוברת  קוראת,  היא  לשחיטה,  מהרו  קומו,  לסימפוניה,  מקשיב  כשהוא  סוצקבר 
בגרמנית:  ממשיך  וכששילר  לתפילה.  אותם  שמעירים  כפי  האנשים  את  מעירה  לבית, 
ביידיש: השמיים  קוראת האישה  בכל מושלת",  רחום  אב  יד   — רום  לכוכבי  "אחים מעל 

ריקים משליטה, אין השגחה! 
וכך עומד הטקסט של סוצקבר מול הטקסט של שילר — זה קורא בגרמנית לאחוות 
עולם בין אחים, וזה קורא ביידיש להתייצב לשחיטה בליטא. זה מהלל את היושב במרומים 
הרחום, השולט בעולם מתוך אהבת האדם והאנושות, וזה אומר — השמיים ריקים, אין מי 
שיושיע אותנו. אלה ואלה פניה של האנושות, אלה ואלה פניה של הגרמניות שבטהובן 
גם  והולידה  בטהובן  את  והולידה  שילר  את  שהולידה  הגרמניות  סוצקבר.  בשביל  מייצג 
את שחיטת היהודים בליטא. בזמן העבודה על התרגום אני מבינה שהשיר של סוצקבר 
זוהי האנושיות.   — גם  ומקומם, אלא הוא אומר  כניגוד מתבקש  לא רק עומד מול שילר 
אי אפשר יהיה להגדיר את הטבע האנושי ואת מהות האנושיות בלי להביא יחד את שתי 

הפנים של הגרמניות ושל האנושיות בכללותה. 
הנעלה  למוזיקה  להקשיב  יותר  אפשר  אי   — סוצקבר  של  השיר  את  שקוראים  אחרי 
הזאת בלי לשמוע את מה שהוא שומע — קריאות אחרות מזמן אחר, שבו קולות המקהלה 

השמיימית של בטהובן הפכו לקולות הצעקה של יהודים נשחטים. 
מוזיקה בשירים האלה היא הרבה יותר ממשהו שמאזינים לו — היא משהו שחיים אותו, 
נושמים אותו, וכותבים מתוכו מילים. הנה חמשת שירי המוזיקה של סוצקבר בתרגומי.

ר"ש

תודה מיוחדת לפרופ' יצחק ניבורסקי
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אקורד

ְיִחיָדה ע ַאַחת  ֶאְצּבַ ּבְ
)ַחְברֹוֶתיָה ֵמֵעֶבר ָעָנן 

ִגיָנּה( ּבְ אֹות  ִמְתַקּנְ
ְנִגיָנה,  ּבִ ה  ּפֹוֶרֶטת ַחּמָ

ן.  ָוׁשֵ י ֶעֶצם  ּלֵ ּגַ ים,  ּלִ ַבּה־ּגַ ּגְ ר  ַסְנּתֵ ּפְ ַעל 
ם ַלּיָ ֹקַע  ע ִלׁשְ ְמָמֶאֶנת ָהֶאְצּבַ

ד ַהּקֹוְסִמית, ַהחֹוֶבֶקת עֹוָלם. ַהּיָ ִעם 
סּוף ִמְתעֹוֵפף ַאְפרּוִרי, ּכָ ג  ּדָ

יִרי, ּה ֶאת ׁשִ ְוִאּתָ ּבֹוֵלַע  ע  ֶאת ָהֶאְצּבַ
ָנה ְלָהִביא ִלְפִניָנה ְלָבָנה ַמּתָ

תֹוְך ָים ַסְגִריִרי — ּבְ ה  ּנֹוְלָדה ֶזה ַעּתָ ׁשֶ
ית ַאֲחרֹוָנה.  ּלִ ּגַ ִסיְמפֹוְנָיה  ּבְ ַאּקֹוְרד 

מתוך "אַאזיס", 1960

קלידי עפר

ְיָלה, ְמֻאָחר, ּלַ ּבַ ן  ל ׁשֹוּפֶ ִלְנׁשֹם ֶאְטיֹוִדים ׁשֶ
ִליֵדי ָעָפר. א ִמְקּ ׁשֶ ּדֶ ל  ָיָרק ׁשֶ ִלְנׁשֹם ְנאֹות 

ה רּוָחִנית ֵיָהְפכּו ְלַמּסָ ָקל  ְבֵדי־ִמׁשְ ּכִ ים  ּגּוׁשִ
ִרית,  ּכָ תֹוְך  ּבְ מֹו ְקָמִטים  ּכְ ָנה  ְלַחׁשְ ּתִ עֹות  ְוֶאְצּבָ

 
יר ְוׁשִ ְצִליל  ּבִ ָדָתּה ָהְיָתה  ּלֵ ׁשֶ ת־ְצחֹוק  ִלְנׁשֹם ּבַ

יר, ּוְלַהְסּתִ את  ב ָלׂשֵ ּוְכָקֵמַע ַעל ַהּלֵ
ִחיָרה, ֶלֶטת ִמּבְ ִנׁשְ ר רּוָחּה  ִלְנׁשֹם ֵחרּות, ֲאׁשֶ
ֵדָרה. ְ ינֹות ֲעֵצי ַהׂשּ ּבֵ מֹו רּוַח ֶעֶרב ֲחִמיָמה  ּכְ

ָרּה ִחּבְ ִלי ָלַדַעת ִמי  ִלְנׁשֹם, אֹוי, מּוִזיָקה, ִמּבְ
ים  ַיּמִ ֵלב  ּבְ ל  ּגַ ל ֶאָחד נֹוֵגן ֶאל  ּגַ ְך  ּכָ אּוַלי 

ִנְכָסִפים ֶאל ָהֱאֶמת ַהְיָקָרה, ְך  ּכָ אּוַלי 
ּכֹוָכִבים. עּון ַעל  ם ׁשָ ב ֻסּלָ ּגַ ִסים ַעל  ּוְמַטּפְ

ָלַתִים, ּדְ ים ֵמֵעֶבר ְסגֹור  יְך ִמּלִ ָזָהב ַמּתִ צֹוֵרף 
ְבִנית. ּתַ ִתיָקה ֶאל ּתֹוְך  ַפת־ׁשְ ׂשְ ּכִ ָמָחר ִיֹצק אֹוָתן 

ִים,  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ו ֶעׂשְ ַיְחּדָ ָנַפִים־אֹוִתּיֹות  ּכְ ִלְנׁשֹם 
ֵמיִמית. ְסָעָרה ׁשְ ּבִ ָלִראׁשֹוָנה לֹוְמדֹות ָלעּוף 

מתוך: די פידלרויז, 1974
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הכנר בגטו 

ִליִלים, ַהּצְ ָאְזָניו  ּבְ ָאְפסּו  ֵמַהּיֹום ׁשֶ
יו ִקיר ָאֹפר. ַחּיָ יר ְוחֹוֵסם ֶאת  ַמְסּתִ
ְצָלִלים — ּכִ ִנְדִמים  ּוְמִציאּות  ֲחלֹום 

ּנֹור. ַהּכִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָחֵסר לֹו 

ַאַחת ּבְ ד  ִליִלים הּוא ִאּבֵ ַהּצְ ם  ֹדּ ִעם 
ְסּתֹור, ּמִ ּבַ ִליִלית  ַהְצּ ֶאת רּוחֹו 

ִנְכַחד, ֶסם  ל עֹוָלם, ַהּקֶ ִחּנֹו ׁשֶ ָסר 
ּנֹור. ַהּכִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָחֵסר לֹו 

ֹרב ַצַער, ּבְ אי,  ֲחׁשַ ּבַ ִלי ָהָאהּוב  ַהּכְ ֶאת 
ָכר, ל ׁשֵ ְקּבּוק ׁשֶ ּבַ מֹו  ּכְ ָעָפר,  ּבֶ ָקַבר 
ַער, ל ׁשַ ְוׁשֶ ן  ל ִמְפּתָ ִני ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ִצּדֹו  ּבְ

טֹו ָעַבר.  ַהּגֶ חּום  ֶאל ּתֹוְך ּתְ ִלְפֵני ׁשֶ

ּנֹור, ֵאיֶזה ֵעֶרְך נֹוָתר לֹו,  ַהּכִ ּוְללֹא 
ית, ְחּתִ ּתַ ִלי  ּבְ ְבִנית ֲעׂשּוָיה ֲעָצמֹות  ּתַ
ַמן ָהָאצּור — ְללֹא ֶהֶרף זֹוֵלג לֹו, ְוַהּזְ
ְכִלית. ּתַ ִלי  ּבְ ּוְכָבר ִמְתּפֹוֵגג  יַע —  ַמּגִ

ל ַמִים, ּפֶֹנת ׁשֶ ְמָעה — לֹא יֹוֵתר ִמִטּ ּדִ
תֹוְך רּוַח הֹוָמה, ּבְ ָאָבק  ּכְ ה —  ִמּלָ

ִים — ין ַעְרּבַ ָבִעים ּבֵ ִקיָעה ִעם ְמלֹוא ַהּצְ ּוׁשְ
ִצְבָעּה הּוא ָאֹפר, עֹוד ִלְפֵני ֵהָעְלָמּה.

ְבַמְרָאה, ִנים לֹא ִנים  ּכִ ַחי ָהָאָדם 
ם, ִנְרּדָ ּכְ יו, הּוא ַחי  ְלַחּיָ לֹא מּוָדע 

י ֲאָבִנים ּבֵ ּגַ ר ַעל  ִנּגָ ם  ּדָ ְראֹותֹו  ּבִ
ם.  ּדָ ּקֹוְרִאים ָלֶזה  ְכָלל ׁשֶ ּבִ לֹא יֹוֵדַע 

ר ּוְבַלְיָלה קֹוֵדר הּוא ָלַקח ַמְעּדֵ
ֵדר, ַלּגָ ֶתר ָחַמק ֶאל ִמחּוץ  ּוַבּסֵ

ָאַהב, ּנֹורֹו ׁשֶ ּכִ ְלהֹוִציא ִמן ַהּבֹור 
ָחַרב.  יתֹו ׁשֶ ּבֵ ַאְדַמת  ּבְ מּון  ַהּטָ

הּוא חֹוֵפר, הּוא ָלהּוט ִלְמֹצא, ִלְמֹצא
ְוִלְלּגֹם אֹור נֹוֵבַע ִמּתֹוְך ַמְעָיָניו, 
ֲחבֹוא, ַלְחּפֹר, ְלהֹוִציא, ִמּתֹוְך ַהּמַ

ו — ֶקת ַעְכׁשָ ִנְסּדֶ ָבר  ּכְ ְחּתֹוָנה  ּתַ ְכָבה  ׁשִ

ִלי ֵמַהּבֹור, ַהּכְ הּוא ׁשֹוֵלף ּומֹוִציא ֶאת 
ָפָניו ֶקֶרן אֹור... ּבְ ּנֹור  ַהּכִ זֹוֵרק 

ְוִנְזָהר, ח  ַעל ַיד ַהחֹומֹות הּוא ׁשּוב ׁשָ
ָידֹו ָהאֹוָצר. ּבְ טֹו,  ַהּגֶ הּוא חֹוֵזר ֶאל 

ְוֶאל מּול ֲאָבִנים ֲאֹפרֹות ֶאת ָידֹו
ָכל ְמֹאדֹו, ּבְ ן ָאז  ּוְמַנּגֵ הּוא ֵמִרים 

ִהיר ּבָ טּוִפים אֹור  ְוָכל ֶאֶבן, ָאָבק, ׁשְ
ֲאִויר. ּבָ ֹוְלִטים  ּנֹור ַהּשׁ ַהּכִ ִליֵלי  ִמּצְ

יָלִדים, ּכִ ּיֹות  ים צֹוֲהלֹות ָחְפׁשִ ּוִמּלִ
ִנּגּוִנים, ְיָלִדים  ִויָלִדים ֵהם ְצִליִלים, 
ִקְבָרם, ּבְ ָנִעים  ָבר  ּכְ ם ֵמִתים  ּגַ ה  ְוִהּנֵ

קֹול ָרם.  ּבְ ֶכת ֵמיָתר  ת מֹוׁשֶ ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ ּכְ

ִעְרּבּוב ּבְ ּוִמּתֹוְך ַהּבֹורֹות ְמִגיִחים 
מּוָתה, ֵני ּתְ ים ּבְ י ַטל, ֲאָנׁשִ ים — לֹוְבׁשֵ ֲאָנׁשִ

ן ָהָאהּוב ַהּבֵ ם  ּגַ יֵניֶהם  ּבֵ ה  ְוִהּנֵ
ָתה. ה ַהּמֵ ָ ה — ָהִאּשׁ ְוִהּנֵ

ִגינֹות ַהּנְ ְיִפי  ֹוְמִעים ֶאת  ְוָכל ַהּשׁ
ם, ּלָ ּכֻ ק, ְמִאיִרים ֵהם  ּכָֹחם ִמְתַחּזֵ

ָמעֹות — ּדְ ַהּזֹוְלגֹות ְסָתם  ָמעֹות  ַהּדְ ְוֵאין 
ֵהר ָהעֹוָלם. ְוִדְמָעה ִמַטּ ְמָעה  ּדִ ָכל  ּבְ

ִאים, ּתָ יִטים ִמׁשְ ו, ַמּבִ ַיְחּדָ צֹוֲעִדים ֵהם 
ה ִראׁשֹוָנה. ְרִאּיָ ּבִ ים  ֶזה ֶאת ֶזה ְמַגּלִ
ל ְצִליִלים ֹכָחם ׁשֶ ּבְ ִנְבָרִאים ֵמָחָדׁש 

ם — ֵלב ָחָדׁש, קֹול ָחָדׁש ּוְתבּוָנה.  ְוִאּתָ

ֵני ֲאָבִנים — ְסָעָרה,  ּפְ ַעל  ם ׁשֶ ְוַהּדָ
ידֹון, ּכִ מֹו ֹרַמח,  ּכְ ה ִהיא  ל ִמּלָ ּכָ

ף, ִמְנָהָרה ל ַמְרּתֵ ּכָ ל  ְוהֹוְפִכים ְלִמְגּדָ
הּוא. ִפי ׁשֶ ּכְ ְוָאָדם —  ְוָכל ִאיׁש 

גטו וילנה, 17 ביוני 1943
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ק, ּדַ ק הּוא ַעד  ֵקּ ה ִמּדַ ְוִהּנֵ ּנֹור  ּכִ ן ַעל  ְמַנּגֵ ר  ּנָ ּכַ
יק עֹוד יֹוֵתר.  ּקִ ּדַ יָתר,  ְוַדק ִמּמֵ ת  ׁשֶ ק הּוא ִמּקֶ ּדַ ָבר  ּכְ

ק ּדַ קֹול  ּבְ ן  ְמַנּגֵ ַעְצמֹו  ּבְ ּנֹור  ַהּכִ לֹא ָהָאדֹון,  ּבְ
ְגַלל ֱאמּוָנה, עֹוֶלה ֲאדֹונֹו ּובֹוֵער. ּבִ עֹוד ַעל מֹוֵקד,  ּבְ

יק, ּקִ ּדַ ּכֹה  ְלַבּדֹו ְוקֹולֹו  ּנֹור  ַהּכִ ָאר  ִנׁשְ ָבר  ּכְ ו  ַעְכׁשָ
ל נֹוְזִלים ה ׁשֶ יׁש לֹו ֲאִפּלּו ִטּפָ ְלַהּגִ ר  ּנָ ַהּכַ לֹא יּוַכל 

יק ּקִ ּדַ ק  ּדַ ִנים  ִליִלים, ִמְתַנּגְ ַהּצְ ִנים  ְוָכְך ֵמַעְצָמם ִמְתַנּגְ
ְמדּוָרה יֹוְקִדים ְצִליִלים. יֹוְקִדים ְצִליִלים.  ּבִ ר  ַעד ֲאׁשֶ

יִקים ּקִ ּדַ ֵלב ַהּמֹוֵקד, יֹוְקִדים  ּבְ ִליִלים  ַהּצְ יֹוְקִדים 
ּנֹורֹות, ּכִ ּוְבִלי  ת  ִלי ֶקׁשֶ ּבְ ֶנת ְלַבד —  ְמַנּגֶ ָכה  ּוְכָבר ֲחׁשֵ

יקֹות ּקִ ִמּדַ ה  ּקָ ּדַ ְנִגיָנה  ּבִ ְללֹא ׁשּום ְצִליִלים ִהיא נֹוֶגֶנת, 
ֹחרֹות. ְ ֵעיֶניָה ַהּשׁ ּבְ ְלַנְצֵנץ  ַנְתִחיל  ָאנּו ַעְצֵמנּו  ַעד ׁשֶ

יקֹות ּקִ ִמּדַ ה  ּקָ ּדַ ָכה, ְלִמי ַאּתְ נֹוֶגֶנת  ָהא, ֲחׁשֵ
מּוִרים?  ַטּנֹות, ֲחָסַדִיְך? — ֲהָלנּו ׁשְ ַהּקְ ָמעֹות  ֲהָלנּו, ַהּדְ
יקֹות ּקִ ּדַ ָמעֹות  ּדְ יקֹות,  ְוַדּקִ ָמעֹות ְקַטְנַטּנֹות  ּדְ ל  ִנּגּון ׁשֶ

ֹחִרים.  ְ ָלִמים ַהּשׁ ּתְ ּבַ ָתה  ֻהּצְ ׁשֶ ה ְמדּוָרה ְלָבָנה  ן, ְמַלּוֶ ִמְתַנּגֵ
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קֹוְנֶצְרט... ּבְ ַנְחׁשֹול  ּכְ ֵרץ ָים רֹוֵגׁש  — ִמְתּפָ
ְרִעיָדה ּבִ ְויֹוְקִדים  ּנֹורֹות  ּכִ ִחים  ִמְתַיּפְ
ּנֹור ָהרֹוֵטט ַהּכִ ין ְצִליֵלי  ּבֵ ּוִפְתֹאם   —

ָאְזַני: ּבְ ַמע  ִנׁשְ יָטא  קֹול ִמּלִ
ִחיָטה! — קּומּו ְיהּוִדים ַמֲהרּו ִלׁשְ

ה...  ָ ִאּשׁ
ית ְחּתִ ּתַ תֹוְך ּבֹור  ּבְ ְיָלִדים  ֵעיֶניָה — 

ה ַמְרִעיָדה ֶאת ָהְרחֹוב, ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ
קֹוף, ּוַמׁשְ ף  ֶאְגרֹוף ַעל ַמְרּתֵ ּבְ ֹתף  ְכּ

יִעית(: ׁשִ תֹוְך ַהּתְ ּבְ ֶפת  ּקֶ ּתַ מּוָתּה ִמׁשְ )ּדְ

ִליָטה, ָחִקים, ֵאין ׁשְ ְ — ֵריִקים ַהּשׁ
ִחיָטה! קּומּו ְיהּוִדים ַמֲהרּו ִלׁשְ

יַח ַעְצמֹו ׁשִ אּוַלי ֶזה קֹול ַהּמָ
ַאְך ֵאין ֵהם ָקִמים, חּוָסה, לֹא!

ּוְבלֹא קֹול ּנֹורֹות,  ּכִ ְכָכה ֶהְמַית  ׁשָ
ָחה. ּגָ ְוֵאין ַהׁשְ ַמִים,  ָ ָצְנחּו ַהּשׁ

ְונֹוָתר ֵמַהּכֹל — ׁשֹון,  ַהּלָ ֲחרּוָכה 
יָטא.  יַע ִמּלִ ּגִ ּמַ ׁשֶ ַרק ַהּקֹול 
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