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שירים 1938-1933

ביקור אצל המשוררים המנודים 

ׁשֹוְרִרים  ת ַהּמְ ִבְקּתַ ֲחלֹום ּבְ ר ּבַ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ְקּתָ ִקְרַבת ַהּבִ ָהְיָתה ּבְ ים, ׁשֶ ֻנּדִ ַהּמְ

ַמע  ם ׁשָ ָ ים )ִמּשׁ ֻנּדִ ִרים ַהּמֹוִרים ַהּמְ ּה ּגָ ּבָ
ִניָסה  ּכְ א ִלְקָראתֹו ּבַ ַמּדֹון ּוְצחֹוִקים(, ּבָ

ֲחִצי קֹול: אֹוִביִדיּוס, ְוָאַמר לֹו ּבַ
אן יֹוֵדַע  ָת. ִמי ּכָ ב. ֲעַדִין ֹלא ַמּתְ ֵ "מּוָטב ְלָך ֲעַדִין ֹלא ְלִהְתַיּשׁ

הּו ַאֵחר,  ֶ ה ַמּשׁ ּנֶ ּתַ ָכל ֹזאת? ּוְבִלי שִיׁשְ ְחֹזר ּבְ ִאם ֹלא ּתַ
ְך: "ֶאת ַהֻחְמָרה ֵעיָניו, ּפֹו־צ'ּו־ִיי ִהְתָקֵרב ְוָאַמר ְמַחּיֵ ֶנָחָמה ּבְ ׁשֶ ָך". ְואּוָלם, ּכְ ַבּדְ ִמּלְ

ַעם ַאַחת ִאי־ֶצֶדק." ָהה ֲאִפּלּו ּפַ ּזִ ל ִמי ׁשֶ ִהְרִויַח ְלַעְצמֹו ּכָ
לּות  ה ֵמִבין, ַהּגָ ֶקט: "ַאּתָ ׁשֶ ַוֲחֵברֹו טּו־פּו ָאַמר ּבְ

ִהירּות". ֲאָבל  ַחת ַהּיְ ּכַ קֹום ּבֹו ִנׁשְ ה ַהּמָ ֵאיֶנּנָ
ה ּמָ ַאל: "ּכַ ט ְוׁשָ ֻרּפָ ל ַאְרִצּיּות ִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם ִויֹון ַהּמְ ה יֹוֵתר ׁשֶ ה ַרּבָ ִמּדָ ּבְ

ה ָדּ ר?" ְוַדְנֶטה ְנָטלֹו ַהּצִ ה ּגָ ּבֹו ַאּתָ ִית ׁשֶ ָלתֹות ֵיׁש ַלּבַ ּדְ
ָך  ּלְ ְרוּולֹו ִמְלֵמל: "ַהֲחרּוִזים ׁשֶ ׁשַ ְך ּבְ ּוְבעֹודֹו מֹוׁשֵ

ּבֹון  ֶחׁשְ ִגיאֹות, ָחֵבר, ַקח ּבַ ׁשֹוְרִצים ׁשְ
ִדים ֵיׁש ְלָך!" ּווֹוְלֵטר ָצַעק ְלֶעְבִרי: ה ִמְתַנּגְ ּמָ ּכַ

ֹמר ַעל ַהּסּו! ַאֶחֶרת ַיְרִעיבּו אֹוְתָך!" "ׁשְ
"ְותֹוִסיף ְקָצת ְצחֹוק!" ָצַעק ַהְיֶנה. "ֶזה ֹלא עֹוֵזר"

א  'יְמס ּבָ ּגֵ ׁשֶ יר, "ּכְ ְקְסּפִ ָנַזף ׁשֶ
ט ּפָ יַע ְלִמׁשְ ָהִעְנָין ַיִגּ ׁשֶ יִתי יֹוֵתר ִלְכּתֹב". — "ּכְ ם ֲאִני ֹלא ֻהְרׁשֵ ּגַ

יַע ֶאְוִריּפיֶדס ָסֵנגֹור!" ִהּצִ ַקח ְלָך ָנַבל ּכְ
ְך  חֹוק ִנְמׁשַ ים". ַהּצְ ת ַהֻחּקִ ֶרׁשֶ יר ֶאת ַהֹחִרים ּבְ י הּוא ַמּכִ "ּכִ

ה ַהֲחׁשּוָכה  ּנָ ְוָאז, ִמן ַהּפִ
ה  ה? ְוֵאּלֶ ַעל־ּפֶ ָך ּבְ ּלְ יִרים ׁשֶ ִ יִרים ֶאת ַהּשׁ ם ַמּכִ יד, ֵהם ּגַ ּגִ ָעְלָתה ְקִריָאה: "ּתַ
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יִרים ּכִ ּמַ ׁשֶ
ה ֵהם ּדּוי?" — "ֵאּלֶ ְלטּו ִמן ַהּנִ ַהִאם ֵהם ִיּמָ

ַלַחׁש ִחים", ָאַמר ַדְנֶטה ּבְ ּכָ ׁשְ ַהּנִ
ִמידּו". ם ֶאת ְיִצירֹוֵתיֶהם ִהׁשְ א ּגַ ֹלא ַרק ֶאת ּגּוָפם, ֶאּלָ

ָבר א־ֹלא־ִמּכְ ּבָ ט. ֶזה ׁשֶ יר ַמּבָ חֹוק ִנְפַסק. ִאיׁש ֹלא ָהֵעז ְלֵהיׁשִ ַהּצְ
ֶהְחִויר.

הרופא

ה ֶאת ַהחֹוֶלה ַהּזֶ
ְלָחן. ֻ יבּו ִלי ַעל ַהּשׁ ּכִ אֹוְיַבי ִהׁשְ

ר ֵמֹחם. ָצִעים ּוְמַדּבֵ ר ּפְ ְבָעה־ָעׂשָ ִ ם ִמּשׁ הּוא ְמַדּמֵ
ֵאיְך ֶאֱאֹזר ֹאֶמץ ַלְחּבֹׁש אֹותֹו?

ה. ָלֶבַטח ֻהּכָ
ְהֶיה ִלי ׁשּום ִעְנָין ִאּתֹו. ּיִ ָאסּור ׁשֶ

מי מלמד את המורה?

ֲאִני מֹוֶרה
ד אֹוִתי? ֲאָבל ִמי ְמַלּמֵ

דּו אֹוָתם? ַלְמּ ּיְ ֵאיְך ֵאַדע ַמה רֹוִצים ׁשֶ
ד ַהּכֹל. ֲאִני, ִמּתֹוְך ָרצֹון טֹוב, מּוָכן ְלַלּמֵ

בֹוד יַע ּכָ ִבים ַמּגִ ּצָ ַלּקַ
ִבים? ּצָ ֲאָבל ֲהֵרי ֹלא ְלָכל ַהּקַ

ל ֹלא? אּוַלי ְלִמי ְלָמׁשָ
ָבר ָאבּוד: ֲאִני ֲאִני ּכְ

ָקָראִתי ַלִפיְהֶרר ַרק ָקדֹוׁש.
ה ַהּכֹל, ֲאָבל ֲאִני עֹוׂשֶ

ן ָאָדם ְוָיֹכל ִלְטעֹות. ֲאִני ּבֵ
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הנידון למוות

ְרּכֹו הּו, סּור ִמּדַ א ִמיׁשֶ ה ּבָ ִהּנֵ
הּוא ָחׁשּוד

ַע. ּצֵ ע ִמְתּבַ ׁשַ ָרָאה ּפֶ ׁשֶ
ה ְוָרָאה ּנָ יַע ִמן ַהּפִ הּוא ִהּגִ

ו ֶהם. ַעְכׁשָ ּלָ ִחיָטה ׁשֶ ְ ֶאת ַהּשׁ
הּוא ָאבּוד.

ה לֹו ֹאֶזן ַאף ֶאָחד ֹלא ַיּטֶ מּוָבן ׁשֶ
י. הּוא ַעְצמֹו ן ִמּדַ ֶזה ְמֻסּכָ

ֳהַרִים ֲארּוַחת ַהּצָ ּמּוָבן ֵאינֹו ּפֹוֶנה ְלַאף ֶאָחד, ֲאָבל ְיָלָדיו ּבַ ּכַ
ה  יִבים ְלָכל ִמּלָ ַמְקׁשִ

ְלטֹונֹות. ִ ִחים ָעֶליָה ַלּשׁ ּוְמַדּוְ

הּוא ֲעַדִין ִמְתרֹוֵצץ
ַֹחד ימּו ַעל ַהּשׁ ֶרם ִהְסּכִ ּטֶ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ם ֶזה ַעל ֶזה. ֵדי ְלַאּיֵ ּוְזקּוִקים לֹו, ּכְ

הקיסר הרומאי נירון

ם ּגַ יָסר ָהרֹוָמִאי ֵנירֹון, ִמי ׁשֶ ַעל ַהּקֵ
ר  דֹול, ֻסּפַ ן ּגָ ב ְלָאּמָ ָרָצה ְלֵהָחׁשֵ

תֹו ְפֻקּדָ ֻהְבֲעָרה ּבִ ל, ֶאל מּול רֹוָמא, ׁשֶ ֹראׁש ִמְגּדָ י ּבְ ּכִ
נּות ּדֹוָמה ּמְ ִהְזּדַ ַרט ַעל ֵנֶבל. ּבְ ּפָ

ית קֹומֹות ַלף ַהִפיְהֶרר ֶאל מּול ּבֵ ׁשָ
ר רֹון ְוִצּיֵ ִעּפָ

נּוָפה ים ַרב ּתְ ְרׁשִ ּתַ
נּוָתם ֳאִפי ָאּמָ ְך, ּבָ ל ִמְבֶנה ְמֹפָאר. ּכָ ׁשֶ

ַנִים. ְ ִלים ַהּשׁ ִנְבּדָ
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למותו של לוחם שלום
לזכר קרל פון אוסייצקי

יר ֶאת ַעְצמֹו ּלֹא ִהְסּגִ ֶזה ׁשֶ
ה ְלַבּסֹוף ֻהּכָ

ה ְלַבּסֹוף ֻהּכָ ֶזה ׁשֶ
יר ֶאת ַעְצמֹו. ֹלא ִהְסּגִ

ְתִריַע ל ַהּמַ יו ׁשֶ ּפִ
ָעָפר. ם ּבְ ִנְסּתַ

ֶמת ַדּמֶ ְתָקה ַהּמְ ַהַהְרּפַ
ַמְתִחיָלה.

לֹום ָ ל ְיִדיד ַהּשׁ ַעל ִקְברֹו ׁשֶ
דּוִדים. רֹוְקִעים ַהּגְ

ְוא ָהָיה ַמֲאָבקֹו? ָ ַהִאם ַלּשׁ

ֵאינֹו ִנְלָחם ְלַבּדֹו,  ה ֶזה ׁשֶ ר ֻמּכֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ָהאֹוֵיב 

ַח.  ֲעַדִין ֹלא ִנּצַ

כתובת מצבה של גורקי

אן ָנח ּכָ
נֹות ָהֲעִליבּות ּכְ ל ִמׁשְ ִליָחם ׁשֶ ׁשְ
ֵאי ָהָעם ַאר ֶאת ְמַדּכְ ר ּתֵ ִמי ֲאׁשֶ

ם ַאף ִנְלַחם ֶנְגּדָ
ָרִכים  אּוִניֶבְרִסיָטאֹות ַהּדְ ְך ּבְ ִהְתַחּנֵ ֶזה ׁשֶ

מּוְך ד ַהּנָ ּצָ ּנֹוַלד ּבַ ׁשֶ
מּוְך בֹוהַּ ְוַהּנָ יַטת ַהּגָ ָעַזר ְלַבֵער ֶאת ׁשִ ׁשֶ

מֹוֶרה ָהָעם
ר ָלַמד ִמן ָהָעם. ֶזה ֲאׁשֶ
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חשיבות התעמולה

.1
ָאמּור ָהָיה ָלֶלֶכת. מֹו ׁשֶ ַאְרֵצנּו ֹלא ַהּכֹל הֹוֵלְך, ּכְ ּבְ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

ֲעמּוָלה טֹוָבה. ַהּתַ ָכְך ׁשֶ ק ּבְ ֲאָבל ִאיׁש ֵאינֹו ָיֹכל ְלַפְקּפֵ
ִבים ְלהֹודֹות ָרָעב ַחּיָ ֲאִפּלּו ַהּגֹוְוִעים ּבָ

ר. זּוָנה ֵמיִטיב ְלַדּבֵ ר ַהּתְ ּשַׂ ׁשֶ

.2
יר, יֹום ֶאָחד, ָטר ִהּתִ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ ּכְ

ים, ְלֹלא ל ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ָמם ׁשֶ ֶאת ּדָ
ט ּפָ ֲחִקיָרה ּוְלֹלא ִמׁשְ

ל ַהִפיְהֶרר ֲעמּוָלה ֶאת ַסְבָלנּותֹו ָהֵאיְנסֹוִפית ׁשֶ ר ַהּתַ ח ׂשַ ּבַ ׁשִ
ְך ל ּכָ ַבח ְזַמן ָרב ּכָ ין ִעם ַהּטֶ ִהְמּתִ ַעל ׁשֶ

דֹות רֹות ְמֻכּבָ ָאה ּוִמׂשְ ִעים טֹובֹות ַהּנָ ְוִהְרִעיף ַעל ּפֹוׁשְ
ך ָרהּוט,  ֵדי־ּכָ ְנאּום ַעד־ּכְ ּבִ

נֹות ְרּבָ ל ַהּקָ ּלֹא ַרק ְקרֹוֵביֶהם ׁשֶ ׁשֶ
ְבִכי. ם רֹוְצֵחיֶהם, ֵמְררּו אֹותֹו יֹום ּבִ א ּגַ ֶאּלָ

.3
ל ָהַרְיְך דֹוָלה ׁשֶ יֹום ַאֵחר ָעְלָתה ְסִפיַנת ָהֲאִויר ַהּגְ ּבְ ּוְכׁשֶ

ִליק ָגז ּדָ אּו אֹוָתּה ּבְ י ִמּלְ ֶלָהבֹות, ּכִ ּבְ
ִליק ְלָצְרֵכי ִמְלָחָמה ז ַהּלֹא־ּדָ ּגָ ֵדי ַלְחֹסְך ּבַ ּכְ

ים,  ְסּפִ ה ִהְצִהיר, ֹנַכח ֲארֹונֹות ַהּנִ ר ָהָאִויִרּיָ ְוׂשַ
רּוחֹו  ִנים ֹלא ִיּפֹל ּבְ שּום ּפָ י ּבְ ּכִ

ְתׁשּואֹות. ֲאִפּלּו ִמּתֹוְך ָהֲארֹונֹות ָהל ּבִ ֵהִריַע ַהּקָ
ִים. ּפַ ְמעּו ְמִחיאֹות ּכַ ׁשְ ּנִ אֹוְמִרים ׁשֶ

.4
ֲעמּוָלה ֶלֶמת ַהּתַ ה ֻמׁשְ ְוַכּמָ

ל ַהִפיְהֶרר! ֶפר ׁשֶ ֶבל ְוַלּסֵ ַלּזֶ
ל ַהִפיְהֶרר ַעד ַהּסֹוף ל ָאָדם ִלְקֹרא ֶאת ִסְפרֹו ׁשֶ ִצים ּכָ ְמַאּלְ

ּלֹא ִיְהֶיה. ֵאיֹפה ׁשֶ
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יר ֶבל הֹוִכיַח ָעְצמֹו ֶגִריְנג ָהַאּדִ ם ֶאת ִאּסּוף ַהּזֶ ֵדי ְלַקּדֵ ּכְ
ים ַמּנִ ָכל ַהּזְ יֹוֵתר ּבְ דֹול ּבְ ָלן ַהּגָ ּבְ ּזַ ּכַ

יַרת ָהַרְיְך ֵלב ּבִ ֶבל ּבְ ּוְכֵדי ְלַאְכֵסן ֶאת ַהּזֶ
ָנה ַאְרמֹון ּבָ

ֵלָמה. מֹו ִעיר ׁשְ דֹול ּכְ הּוא ַעְצמֹו ּגָ ׁשֶ

.5
ּתֹוַעְמָלן טֹוב

ר ִטּיּוִלים. הֹוֵפְך ֲעֵרַמת ֶזֶבל ְלַאּתָ
ן הּוא מֹוִכיַח ּמָ ֵאין ׁשֻ ׁשֶ ּכְ

ל ִאיׁש. ְתַנִים ָצרֹות הֹוְלמֹות ּכָ ּמָ ׁשֶ
ִהיִרים, ים ַהּמְ ִביׁשִ ֹוְמִעים אֹותֹו ִמן ַהּכְ ֲאָלִפים, ַהּשׁ

ִאּלּו ָהיּו ָלֶהם ְמכֹוִנּיֹות. ֵמִחים ּכְ ׂשְ
ַעל ִקְבֵרי ָהְרֵעִבים ְוַהּנֹוְפִלים

לֹום  ָ ר ַעל ַהּשׁ ּבֵ ְפָנה. ֲאָבל הּוא ּדִ יֵחי ּדַ נֹוְטִעים ׂשִ
ְך. ַסּ ַהּתֹוָתִחים ָעְברּו ּבַ ׁשֶ ה ֹקֶדם, ּכְ עֹוד ַהְרּבֵ

.6
ה ִהְצִליחּו  ֲעמּוָלה ְמֻעּלָ ְזכּות ּתַ ַרק ּבִ

ְכֵנַע ִמיְליֹוִנים  ְלׁשַ
לֹום. ָ ֲהָקַמת ַהֶוְרָמאְכט ִהיא ִמְפָעל ְלַמַען ַהּשׁ ׁשֶ

לֹום ל ַטְנק ָחָדׁש הּוא יֹוַנת ׁשָ ּכָ
דּוד נֹוָסף הּוא הֹוָכָחה ְוָכל ּגְ

לֹום. ָ ְלַאֲהַבת ַהּשׁ

.7
ה ִרים ַהְרּבֵ ם ִאם ְנאּוִמים ְמַאְפׁשְ מּוָבן: ּגַ

ִרים ַהּכֹל. ֲאָחִדים ֵהם ֹלא ְמַאְפׁשְ
ַמְענּו אֹוְמִרים: ֲחָבל ָבר ׁשָ ּכְ

יָעה, ַוֲחָבל ּבִ ָעְצָמּה ֹלא ַמׂשְ ּלְ ׁשֶ ר ּכְ ׂשָ ה ּבָ ּלָ ַהּמִ ׁשֶ
ְך ְמַעט. ל ּכָ ֶמת ּכָ ה ֲחִליָפה ְמַחּמֶ ּלָ ַהּמִ ׁשֶ

ַבח  ׁשֶ א ְנאּום ּבְ ְכנּון ִיּשָׂ ר ַהּתִ ׂשַּ ׁשֶ ּכְ
ת ַהּקּוִרים ָהֲאִציִלית ֶרׁשֶ
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ם, ַאֶחֶרת ׁשֶ ּלֹא ֵיֵרד ּגֶ מּוָטב ׁשֶ
ֻכּתְֹנֵתיֶהם. ם ַמֲאִזיָניו ּבְ ַיַעְמדּו ׁשָ

.8
ָבה הּו ְלַמְחׁשָ ֶ ְועֹוד ַמּשׁ

ֲעמּוָלה  ַאְרֵצנּו יֹוֵתר ּתַ ׁש ּבְ ּיֵ ָכל ׁשֶ ֲעמּוָלה: ּכְ ל ַהּתַ ְכִליָתּה ׁשֶ ִעְנַין ּתַ ּבְ
ָאר. ְ חֹות ִמן ַהּשׁ ְך ֵיׁש ָלנּו ּפָ ּכָ

ניחומים מן הקנצלר 

ַאֲחֵרי ַמּכֹות ּגֹוָרל ָקׁשֹות
דֹול ֶאְמָצעּות ְנאּום ּגָ ְנְצֶלר, ּבְ ְמעֹוֵרר ַהּקַ

ף. ּקֵ ֶאת ֲחִסיָדיו ׁשּוב ְלִהְזּדַ
ם ַהּקֹוֵצר לֹוַמר, ּגַ ּכְ

קּופֹות. ּבֹוִלים ַהּזְ ִ אֹוֵהב ֶאת ַהּשׁ

היהודי, אסון לעם

ָטר מֹוִדיִעים  ׁשְ ַרְמקֹוֵלי ַהּמִ ִפי ׁשֶ ּכְ
הּוִדים. ַמת ַהּיְ ַאׁשְ ַאְרֵצנּו ֵהם ּבְ ל ָהֲאסֹונֹות ּבְ ּכָ

ָהָעְולֹות ַההֹוְלכֹות ּוִמְתַרּבֹות 
ֲהֵרי ַהַהְנָהָגה ֲחָכָמה ְמאֹוד,  ְיכֹולֹות, ׁשֶ

ה, יׁשָ ָלל היא ַמְדּגִ ֶרְך ּכְ ּדֶ ּבַ ִפי ׁשֶ ּכְ
ָרם הֹוֵלְך ְוָקֵטן. ְסּפָ ִמּ הּוִדים, ׁשֶ ָלבֹוא ַרק ִמן ַהּיְ

ָעם ל ּבָ ָהָרָעב מֹוׁשֵ ִמים ׁשֶ הּוִדים ֲאׁשֵ ַרק ַהּיְ
דֹות  ּשָׂ ֲעבֹוָדה ּבַ דֹוִלים הֹוְרִגים ֶאת ַעְצָמם ּבָ ְרָקעֹות ַהּגְ ֲעֵלי ַהּקַ ּבַ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ִרים  ּנֹוׁשְ ׁשֶ ֶחם  ַהּלֶ רּוֵרי  ּפֵ ֶאת  ַרק  אֹוְכִלים  ָהרּוהר  ֶחֶבל  ל  ׁשֶ ַהּבֹוִסים  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ְלֲחנֹות ַהּפֹוֲעִלים. ֻ ִמּשׁ

ָכְך ם ּבְ הּוִדי ָיֹכל ִלְהיֹות ָאׁשֵ ְוַרק ַהּיְ
ה,  ֶחם ֲחֵסָרה ִחּטָ ּלֶ ּלַ ׁשֶ

ְטֵחי ִאּמּוִנים ּוְקַסְרְקִטיִנים, ִביל ׁשִ ׁשְ ָבא, ּבִ ַהּצָ
ה ַקְרַקע, ַעד  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ִהְפִקיַע ּכָ

ּום  ֵלָמה. ּוִמּשׁ רֹוִביְנְצָיה ׁשְ ָפּה ּדֹוֶמה ִלּפְ ֶהּקֵ ׁשֶ
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ִביל ָהָעם ׁשְ הּוִדי הּוא ָאסֹון ּבִ ַהּיְ ׁשֶ
ְך  ם ּכָ ה ְלַזהֹות ְיהּוִדי. ְלׁשֵ ֵאין ֶזה ָקׁשֶ

ים – ִסיָמֵני ִזהּוי ִחיצֹוִנּיִ ְתעּוַדת ֵליָדה ְוֹלא ּבְ ֵאין ֹצֶרְך ּבִ
ֹאל: ה ֲעׂשּוִיים ְלַהְטעֹות, ָצִריְך ַרק ִלׁשְ ל ֵאּלֶ ֲהֵרי ּכָ

י־ָאז ִביֵלנּו? ּכִ ׁשְ ה, אֹו ַההּוא, ִהּנֹו ָאסֹון ּבִ ַהִאם ָהִאיׁש ַהּזֶ
הּוא ְיהּוִדי. ָאסֹון ְמַזִהים

י א ַעל ּפִ י ָהַאף, ֶאּלָ ֹלא ַעל ּפִ
ים  הּוא ּגֹוֵרם. ֹלא ָהַאּפִ ֶזק ׁשֶ ַהֶנּ

ים. ֵהן ֹלא ָצִריְך ֲעׂשִ א ַהּמַ ֵהם ָהָאסֹון, ֶאּלָ
ֵדי  ַאף ְמֻיָחד, ּכְ

ּדֹד ֶאת ָהָעם, ָצִריְך ַרק  ר ִיְהֶיה ִלׁשְ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ל ֶאָחד יֹוֵדַע ָטר! ּכָ ׁשְ ְך ַלּמִ ּיֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָטר הּוא ָאסֹון ָלָעם, ְוִאם ָאְמָנם ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ
רּור! הּוִדים. ֲהֵרי ֶזה ּבָ ָטר ָלבֹוא ִמן ַהּיְ ׁשְ ב ַהּמִ הּוִדים, ַחּיָ ִאים ֵמַהּיְ ל ָהֲאסֹונֹות ּבָ ּכָ

הממשלה כאמן

ת ַאְרמֹונֹות ְוִאְצַטְדיֹוִנים  ִנּיַ ַעל ּבְ
ָכְך ּדֹוָמה  ֶסף ָרב. ּבְ מֹוִציִאים ּכֶ
ֵאינֹו  ן ָצִעיר, ׁשֶ ָלה ְלָאָמּ ְמׁשָ ַהּמֶ

ר ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ּפֹוֵחד ִמן ָהָרָעב, ּכְ
ב מֹו. ַאּגַ ְרסּום ׁשְ ה ְלַמַען ּפִ ּיָ ֲעׂשִ ּבַ

ָלה ּפֹוֶחֶדת ְמׁשָ ּנּו ֵאין ַהּמֶ ּמֶ ּמִ ָהָרָעב, ׁשֶ
לֹוַמר ל ֲאֵחִרים. ּכְ הּוא ָרָעב ׁשֶ

ל ָהָעם. ׁשֶ

2
ן מֹו ָהָאּמָ ּכְ

ים ָכל ִמיֵני ּכֹחֹות ַעל־ִטְבִעּיִ ָלה ּבְ ְמׁשָ ׁשֹוֶלֶטת ַהּמֶ
הּו. ֶ הּו אֹוֵמר ָלּה ַמּשׁ יׁשֶ ּמִ ִלי ׁשֶ ִמּבְ

ִהיא יֹוַדַעת ִהיא יֹוַדַעת ַהּכֹל. ַמה ׁשֶ
ִהיא ֹלא ָלְמָדה. ִהיא

ָלָתּה  ּכָ ָבר. ַהׂשְ ֹלא ָלְמָדה ׁשּום ּדָ
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ֶלא ֶדֶרְך ּפֶ ה ְלָמַדי, ּוְבָכל ֹזאת ּבְ ּלָ ּדַ
יָחה, ִלְקּבַֹע ַהּכֹל  ָכל ׂשִ ֶלת ְלִהְתָעֵרב ּבְ ִהיא ְמֻסּגֶ

ִהיא ֹלא ְמִביָנה. ם ֶאת ַמה ׁשֶ ּגַ

3
ׁש ּוְבָכל ֹזאת ִטּפֵ ן ָיֹכל ִלְהיֹות ָידּוַע ּכְ ָאּמָ

ָכְך ם ּבְ דֹול. ּגַ ן ּגָ ִלְהיֹות ָאּמָ
ַרְנְדט אֹוְמִרים ַעל ֶרְמּבְ מֹו ׁשֶ ן. ּכְ ָלה ְלָאּמָ ְמׁשָ ּדֹוָמה ַהּמֶ

ר  ְך ֶאְפׁשָ ִלי ָיַדִים, ּכָ ר ַאֶחֶרת, ִאּלּו נֹוַלד ּבְ י ֹלא ָהָיה ְמַצּיֵ ּכִ
ָלה, ִאּלּו  ְמׁשָ ם לֹוַמר ַעל ַהּמֶ ּגַ

ֶלת ַאֶחֶרת. ִלי ֹראׁש, ֹלא ָהְיָתה מֹוׁשֶ נֹוְלָדה ּבְ

4
ן ַמְדִהיָמה ֵאֶצל ָהָאּמָ

ָלה ְמׁשָ ֲאִזיִנים ַלּמֶ ּמַ ׁשֶ ְיֹכֶלת ַהַהְמָצָאה. ּכְ
ב, אֹוְמִרים ּצָ ֵתאּוֶריָה ֶאת ַהּמַ ּבְ

ָלה ְלּכָ י ַהּכַ ַלּפֵ ִהיא ַמְמִציָאה! ּכְ ֵאיְך ׁשֶ
ם ְך ּגַ ׁש ּכָ ן ַרק ּבּוז, ַמּמָ ֵיׁש ָלָאּמָ

ָלה. מּוָבן ְלּכָ ָידּוַע, ַלּכַ ָלה, ּכְ ְמׁשָ ִמְתַיֶחֶסת ַהּמֶ
ן ל ָאּמָ יִרים. ּוְכמֹו ּכָ ה ּתֹוְמִכים ֲעׁשִ ּמָ ׁש ָלּה ּכַ ּיֵ ׁשֶ

ִהיא ה, ׁשֶ ה ִהיא ַחּיָ ִמּזֶ
ֶסף. ׁשֹוֶאֶבת ּכֶ

הרהורים על אורך הגלות

.1
יר ּקִ ְתַקע ַמְסֵמר ּבַ ֶאל ּתִ

א. ּסֵ ִעיל ַעל ַהּכִ ְזֹרק ֶאת ַהּמְ
ָעה ָיִמים ד ְלַאְרּבָ ַמּדּוַע ְלִהְצַטּיֵ

ה חֹוֵזר. ֲהֵרי ַאּתָ

ִלי ַמִים. ָטן ּבְ ח ֶאת ָהֵעץ ַהּקָ ַהּנָ
ה ָלַטַעת עֹוד ֵעץ? ָלּמָ
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יַע ְלֹגַבּה ַמְדֵרָגה  ִגּ ּיַ ִלְפֵני ׁשֶ
ֵמח. אן ׂשָ ֵלְך ְלָך ִמּכָ ּתֵ

ים חֹוְלִפים! ֲאָנׁשִ ׁשֶ ֶניָך ּכְ ְמׁשְֹך ֶאת ַהּכֹוַבע ַעל ּפָ
ְקּדּוק ָזר? ֵסֶפר ּדִ ף ּבְ ה ְלַדְפּדֵ ָלּמָ

ְיָתה ִדיָעה ַהּקֹוֵראת ְלָך ַהּבַ ַהּיְ
ֶרת. ָפה ֻמֶכּ ׂשָ תּוָבה ּבְ ּכְ

יר ף ִמן ַהּקִ יד ִמְתַקּלֵ ַהּסִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָבר ֶנֶגד ֶזה!( ה ׁשּום ּדָ ֲעׂשֶ )ַאל ּתַ

ָרֵקב ימּות ּתֵ ֶדר ָהַאּלִ ּגֶ
בּול הּוְקָמה ְלֹאֶרְך ַהּגְ זֹו ׁשֶ

ֶדק. ֶנֶגד ַהּצֶ

.2
: ַקְעּתָ ה ּתָ ַאּתָ יר, ֶזה ׁשֶ ּקִ ְסֵמר ּבַ ְרֵאה ֶאת ַהּמַ

ְחֹזר? ב, ּתַ ה חֹוׁשֵ ָמַתי, ַאּתָ
תֹוְך־ּתֹוְכָך? ב ּבְ ה חֹוׁשֵ ה רֹוֶצה ָלַדַעת על ַמה ַאּתָ ַאּתָ

יֹום ַאַחר יֹום
ְחרּור ִ ה עֹוֵבד על ַהּשׁ ַאּתָ

ה ּכֹוֵתב. ֶחֶדר ַאּתָ ְבָך ּבַ ָיׁשְ ּבְ
ב ַעל ֲעבֹוָדְתָך? ה חֹוׁשֵ ה רֹוֶצה ָלַדַעת ַמה ַאּתָ ַאּתָ

ת ֶהָחֵצר ִפּנַ ָטן ּבְ ל ַעל ֵעץ ָהַעְרמֹוִנים ַהּקָ ּכֵ ִהְסּתַ
ֵלא ַמִים! ְנַקן ַהּמָ ַרְרּתָ ֶאת ַהּקַ ֵאָליו ּגָ

מקום מפלט 

ינֹוִנית ג. רּוַח ּבֵ ח על ַהּגַ ָמׁשֹוט ֻמּנָ
ׁש. ר ֶאת ַהּקַ ַפּזֵ ֹלא ּתְ

ָלִדים,  ִביל ַנְדֵנָדה ַלּיְ ׁשְ ָחֵצר, ּבִ ּבֶ
ְקעּו מֹוטֹות. ּתָ

ֲעַמִים יַע ּפַ ַהּדַֹאר ַמּגִ
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ִבים. ָרצֹון ִמְכּתָ ִלים ּבְ ְלָמקֹום ּבֹו ָהיּו ִמְתַקּבְ
טֹות ַמְעּבֹורֹות. ָעָלה ׁשָ מֹוַרד ַהְתּ ּבְ

ן. ְרּכָ ֵלט ּדַ ֵדי ְלִהּמָ ָלתֹות, ּכְ ע ּדְ ִית ֵיׁש ַאְרּבָ ַלּבַ

תקוות העולם 

.1
ים? ֲאַגּמִ ַחב ּבָ מֹו ַהּטַ יק ּכְ ּכּוי ַעּתִ ַהִאם ַהּדִ

י ִנְמָנע. ְלּתִ ים הּוא ּבִ ֲאַגּמִ ַחב ּבָ ַהּטַ
ֲאִני רֹוֶאה — ִטְבִעי, ַוֲאִני חֹוֶלה ל ַמה ׁשֶ אּוַלי ּכָ

ן ְלִסּלּוק? ֵאינֹו ִנּתָ ק ֶאת ַמה ׁשֶ ְורֹוֶצה ְלַסּלֵ
יָרִמידֹות. ֵהם ִהְתלֹוְננּו ַעל  נּו ֶאת ַהּפִ ּבָ ים, ׁשֶ ל ֲאָנׁשִ ים. ׁשֶ יִרים ִמְצִרּיִ ָקָראִתי ׁשִ

ֶטל ַהּנֵ
ִנים. ַעת־ֲאָלִפים ׁשָ ּכּוי. ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַאְרּבָ ֵסק ַהּדִ ֲאלּו ָמַתי ִיּפָ ְוׁשָ

י ִנְמָנע. ַחב, ּוִבְלּתִ מֹו ַהּטַ ְך, ּכְ ּכּוי הּוא, ִאם ּכָ ַהּדִ

.2
ב  ְדָרָכה. ֹלא טֹוב ַהּלֵ ִכים אֹותֹו ַלּמִ י ֲעָגָלה, מֹוׁשְ ַחת ְלַגְלַגּלֵ ֶלד ִנְקָלע ֶאל ִמּתַ ּיֶ ׁשֶ ּכְ

ה ֹזאת, ֶזה  עֹוׂשֶ
ֶלד ַהְרֵחק ִמן ָהֲעָגָלה. ְך ֶאת ַהּיֶ ל ֶאָחד ָהָיה מֹוׁשֵ ְרָטה. ּכָ ְכבֹודֹו ְמִקיִמים ַאְנּדַ ִלּ ׁשֶ

ֵניֶהם ים חֹוְלִפים ַעל ּפְ ַחת ָלֲעָגָלה ְוַרּבִ ים ִמּתַ ִלים ַרּבִ אן ֻמּטָ ֲאָבל ּכָ
ְך. ְוֵאיָנם נֹוֲהִגים ּכָ

ָבר ֵאין ַלֲעֹזר ָלֶהם  ְך סֹוְבִלים? ַהִאם ּכְ ל ּכָ ים ּכָ ַרּבִ ּום ׁשֶ ַהִאם ֶזה ִמּשׁ
חֹות. ים? עֹוְזִרים ָלֶהם ּפָ ֵהם ַרּבִ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

יִכים ִלְהיֹות טֹוִבים ְך ַמְמׁשִ ֵניֶהם ְוַאַחר ּכָ ב עֹוְבִרים ַעל ּפְ ם טֹוֵבי־ַהּלֵ ּגַ
ם. ָעְברּו ׁשָ ָהיּו, ִלְפֵני ׁשֶ ִפי ׁשֶ ּכְ

.3
ים יֹוֵתר ַהּסֹוְבִלים, ִסְבָלם ִנְרֶאה  ַרּבִ ָכל ׁשֶ ּכְ

ם ְלֵהָרֵטב?  ּיָ ִגים ּבַ ַעד ַהּדָ ִטְבִעי יֹוֵתר. ִמי רֹוֶצה ִלְמֹנַע ּבְ
יחּות זֹו ֶנֶגד ַעְצָמם ְוַהּסֹוְבִלים ַעְצָמם חֹוְלִקים ְקׁשִ

מֹוְנִעים טּוב ֵלב ֵמַעְצָמם. 
ל  ְך. ֹלא ַרק ִעם ִסְבָלם ׁשֶ ל ּכָ ה ּכָ ַקּלּות ַרָבּ ם ּבְ ּיָ ר ִעם ַהּקַ ּדֵ ַמְבִעית ֵאיְך ָאָדם ִמְסּתַ
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ם א ּגַ ָזִרים, ֶאּלָ
ּלֹו. ִעם ִסְבלֹו ׁשֶ

רּוַע ְמָסְרִבים ִלְפנֹות ֶאל  ב ָהִעְנָיִנים ַהּגָ בּו ַעל ַמּצַ ָחׁשְ ה ׁשֶ ל ֵאּלֶ ּכָ
ל ָהֶאָחד ִעם ָהֲאֵחִרים.  ֶחְמָלתֹו ׁשֶ

ְקַות ָהעֹוָלם. ִאים. זֹוִהי ּתִ ְדּכָ ִאים ַלִנּ ְדּכָ ר ַעל ֶחְמַלת ַהּנִ ר ְלַוּתֵ ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ

הקביים 

י ְלָהִזיז ַרְגַלִים ִנים ֹלא ִהְצַלְחּתִ ַבע ׁשָ ׁשֶ
ְמֶחה אִתי ָלרֹוֵפא ַהּמֻ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ִים? ִביל ַמה ַקּבַ ׁשְ ַאל: ּבִ הּוא ׁשָ
י: ֲאִני ָנֶכה. ְוָאַמְרּתִ

ְך ֵאין ַמה ִלְתהֹות הּוא ָאַמר: ַעל ּכָ
ה ִלי טֹוָבה! ה, ֲעׂשֵ ָקִדיָמה, ַנּסֵ

רּוָטאֹות  ק אֹוְתָך ֵהן ַהּגְ ּתֵ ׁשַ ּמְ ַמה ׁשֶ
ע! ם על ַאְרּבַ ֵלְך, ְזַחל, ִהְתַקּדֵ

ַבר מֹו ִמְפֶלֶצת, ְצחֹוקֹו ּגָ ּכְ
ׁש ּקֵ ִפים ּבִ י ַהּיָ ֶאת ַקּבַ ׁשֶ ּכְ

ַבר י אֹוָתם ׁשָ ּבִ ַעל ּגַ
ְוצֹוֵחק ָזַרק אֹוָתם ָלֵאׁש.

אִתי: ֲאִני הֹוֵלְך ּוְבֵכן, ִנְרּפֵ
א. חֹוק ֵהִביא ִלי ַמְרּפֵ ַהּצְ

ַרק ִלְפָעִמים, ְלַמְרֶאה ּבּוֵלי ֵעץ
ה.. ֶ ָלֶלֶכת ֲאִני ׁשּוב ִמְתַקּשׁ

על המזל 

ל. ק, ָצִריְך ַמּזָ ּלֵ רֹוֶצה ְלִהְסּתַ ִמי ׁשֶ
ל ִלי ַמּזָ ּבְ

יל ֶאת ָעְצמֹו ִמן ַהּקֹר ַאף ֶאָחד ֹלא ַמּצִ
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ֵני ָאָדם. ִמן ָהָרָעב, ְוַאף ֹלא ִמּבְ

ל הּוא ֶעְזָרה. ַמּזָ

ל ָרב, ָלֵכן ָהָיה ִלי ַמּזָ
ם. ֲאִני ֲעַדִין ַקּיָ

ְזָוָעה יר ּבִ ט ְלָעִתיד ֲאִני ַמּכִ ַמּבָ ֲאָבל ּבְ
ל עֹוד ָנחּוץ ִלי. ה ַמּזָ ּמָ ּכַ

ל הּוא ֶעְזָרה. ַמּזָ

ל. ׁש לֹו ַמּזָ ּיֵ ָחָזק הּוא ִמי ׁשֶ
לֹוֵחם טֹוב ּומֹוֶרה ָחָכם

ל. ר ַמּזָ הּוא ּבָ

ל הּוא ֶעְזָרה. ַמּזָ

מגרמנית ליאורה בינג־היידקר

אשר אינו יודע עזרה

ים ּתִ א ִמן ַהּבָ ֵאיך ִיְהֶיה ַהּקֹול ַהּבָ
קֹול ֶצֶדק

ג? ֲחֵצרֹות שֹוְכִבים ַחְסֵרי ַהּגָ ִאם ּבַ

ד ָלְרֵעֵבים ַלֵמּ אי ֶזה ַהְמּ ֵאיך לא ִיְהֶיה ַרּמָ
ָבר זּוַלת ִחּסּול ָהָרָעב? ּדָ

ר ֵאינֹו נֹוֵתן ָלָרֵעב ֶלֶחם ֲאׁשֶ
ימּות ַאּלִ הּוא ָהרֹוֶצה ּבָ

יָרה ּסִ ר ּבַ ֲאׁשֶ
ָמקֹום ַלּטֹוְבִעים ֹלא ָהָיה לֹו

ֹלא ָהְיָתה לֹו ֶחְמָלה



מִטַּעַם 27

שירים 1938-1933  33

ר ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶעְזָרה ֲאׁשֶ
ֹוֵתק. הּוא ַהּשׁ

בזמנים חשוכים

רּוַח ר ָרַעד ֵעץ ָהֱאגֹוז ּבָ ֲאׁשֶ ידּו: ּכַ ֹלא ַיּגִ
א ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ּכֵ ע ּדִ ּבָ ר ַהּצַ ֲאׁשֶ א: ּכַ ֶאּלָ

ֶרם  ֵני ַהּזֶ טּוָחה ַעל ּפְ יץ ֶאֶבן ׁשְ ֶלד ִהְקּפִ ַהּיֶ ׁשֶ ידּו: ּכְ ֹלא ַיּגִ
דֹולֹות. ְלָחמֹות ַהּגְ ִהְתּכֹוְננּו ַלּמִ ׁשֶ א: ּכְ ֶאּלָ

ה ִנְכְנָסה ַלֶחֶדר ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ידּו: ּכְ ֹלא ַיּגִ
דּו ֶנֶגד ַהּפֹוֲעִלים. ֲעָצמֹות ִהְתַלּכְ ַהּמַ ׁשֶ א: ּכְ ֶאּלָ

ים ָהיּו ֲחׁשּוִכים ַמּנִ ידּו: ַהּזְ ֲאָבל ֹלא ַיּגִ
ְתקּו? א: ַמּדּוַע ְמׁשֹוְרֵריֶהם ׁשָ ֶאּלָ

זמן רע לליריקה

ר ָ ֲאִני ֲהֵרי יֹוֵדַע: ַרק ַהְמֻאּשׁ
ָאהּוב. ֶאת קֹולֹו

ָניו ָיפֹות. מֹוַע. ּפָ אֹוֲהִבים ִלׁשְ

ָחֵצר ת ּבֶ ָהֵעץ ַהְמֻעּוָ
ַמְרֶאה ַעל ֲאָדָמה ָרָעה, ֲאָבל

ִבים לֹוֲעִגים ְלִעּוּותֹו ָהעֹוְבִרים־ְוׁשָ
ּוְבֶצֶדק.

ל סֹוְנֶדס ים ָהֲעִליִזים ׁשֶ ְפָרׂשִ ירֹות ַהְיֻרּקֹות ְוַהּמִ ֶאת ַהּסִ
י רֹוֶאה. ֵמַהּכֹל ֵאיֶנּנִ

רּועֹות ֲאִני רֹוֶאה. ִגים ַהּקְ ּיָ תֹות ַהּדַ ַרק ֶאת ִרׁשְ
ר ַרק ַעל ֶזה ַמּדּוַע ֲאִני ְמַדּבֵ

ִעים הֹוֶלֶכת ָעקּום? ת ָהַאְרּבָ ְפִרית ּבַ ַהּכַ ׁשֶ
ָערֹות ֵדי ַהּנְ ׁשְ

מֹו ֹקֶדם. ים ּכְ ַחּמִ
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י ָחרּוז ּלִ יָרה ׁשֶ ִ ּשׁ ּבַ
ְזּבּוז. מֹו ּבִ ְמַעט ּכְ ִנְרֶאה ִלי ּכִ

י ִמְתקֹוְטטֹות ּבִ
ּפּוַח ִריַחת ֵעץ ּתַ ׁשּות ִמּפְ ַהִהְתַרּגְ
ע. ּבָ ל ַהּצַ אּוָמיו ׁשֶ ָעָתה ִמּנְ ְוַהּבְ

ה  ִנּיָ ְ ֲאָבל ַרק ַהּשׁ
ִתיָבה. ְלַחן ַהּכְ ּגֹוֶרֶרת אֹוִתי ֶאל ׁשֻ

מגרמנית י.ל


